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Μήνυμα
Νικόλαου Παπαγεωργίου
Προέδρου Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
Επίτιμου Προέδρου του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου φέτος συμπλήρωσε τα
20 πρώτα χρόνια λειτουργίας του.
Με συνεργάτη, συμπαραστάτη και αρωγό όλων των
προσπαθειών και απαιτήσεων το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τη συνεχή προσπάθεια της Διοίκησης και του προσωπικού, το Νοσοκομείο εξακολουθεί να προσφέρει
αδιάκοπα αξία στη παροχή υπηρεσιών υγείας.
Εύχομαι και ελπίζω λοιπόν να πορευθούμε και τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αφοσίωση
για την εκπλήρωση του στόχου μας, να παραμείνουμε
ένα Νοσοκομείο δίπλα στον άνθρωπο.

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε πριν από 28 χρόνια από τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου Δημόσιου Νοσοκομείου χωροθετημένου στον δυτικό τομέα του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς
όλα τα υπάρχοντα Νοσοκομεία είχαν ανεγερθεί στην κεντρική και ανατολική περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Με την προϋπόθεση της αρχικής δωρεάς των 30.000.000 $ το έργο χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις,
όσο και για την προμήθεια του σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του. Το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου ανέλαβε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του συνολικού έργου και το παρέδωσε πλήρως αποπερατωμένο και εξοπλισμένο σε 4 χρόνια. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό
νόμο για την ίδρυση και λειτουργία του Νοσοκομείου, τα 3 από τα 7 μέλη που συγκροτούν
το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονται από το ξεκίνημα της λειτουργίας του από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου. Μέχρι σήμερα στα 20 χρόνια της πορείας του Νοσοκομείου, τη θέση του
Προέδρου κατέχει μέλος που έχει υποδειχθεί από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Παράλληλα,
το Ίδρυμα παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι πρόθυμο να συνδράμει σε κάθε αίτημα και
δραστηριότητα που αφορά σε προστιθέμενη αξία και στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
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30 χρόνια πριν, μία χούφτα άνθρωποι, ξεκινήσαμε από το μηδέν και υλοποιήσαμε το όραμα
των αδερφών Νίκου και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου, να δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο Νοσοκομείο στην Ελλάδα και ένα από τα
καλύτερα της Ευρώπης, το «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου».
Ήταν μία πρόσκληση προσφοράς
και αγάπης. Απλώσαμε τα χέρια,
όχι για να πάρουμε, αλλά για να
δώσουμε. Η διαδρομή δεν ήταν
καθόλου εύκολη. Τους Κύκλωπες
και τους Λαιστρυγόνες που ως
γνωστό συναντήσαμε στο ταξίδι,
τους αντιμετωπίσαμε με αρκετή
επιτυχία.
Είναι γεγονός πώς η αρχή ήταν
δύσκολη. Φύγαμε από τους μικρούς ορίζοντες, ταξιδέψαμε
μακριά, είδαμε τη μεγάλη εικόνα,
αγωνιστήκαμε και πετύχαμε τα
ανέφικτα να γίνουν εφικτά. Αποδείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά, πως Δημόσιο Νοσοκομείο και ποιότητα παρεχόμενων
υπηρεσιών δεν είναι πάντοτε έννοιες ασύμβατες.
Παρά τον πόλεμο που δέχτηκε
το Παπαγεωργίου πριν 20 χρόνια από συμφέροντα που καθυστέρησαν τη λειτουργία του και
παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία
του, κατάφερε να αναγνωρίζεται
σήμερα ως το κορυφαίο Νοσοκομείο στη χώρα μας.
Φυσικά για την επιτυχία αυτή δεν
αρκούσαν οι άρτιες και λειτουργικές κτιριακές εγκαταστάσεις
και συνακόλουθα ο πιο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε

η κουλτούρα που αναπτύχθηκε
στο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.
Οι εργαζόμενοι βλέποντας πως
οι προσπάθειές τους αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται, τόσο
από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
όσο και από τις ευχές που καθημερινά λαμβάνουν από τους
νοσηλευόμενους, προσπαθούν
καθημερινά όλο και περισσότερο.
Δυστυχώς η αδυναμία του Παπαγεωργίου να ανταποκριθεί στην
ασσύμετρη ζήτηση, ενέχει τους
κινδύνους της υποβάθμισης της
ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Αυτό βέβαια είναι
πρωτίστως υποχρέωση της Πολιτείας η οποία και θα πρέπει να
βρει τις κατάλληλες λύσεις.
Θα πρέπει να επισημανθούν οι
πολλαπλές διασυνδέσεις του
Παπαγεωργίου με αξιόλογα Νοσοκομεία της Ευρώπης και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί
σε διάφορους τομείς.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Ιατρική Σχολή
του ΑΠΘ για τη γόνιμη και δημιουργική συνεργασία μας όλα
αυτά τα χρόνια και να ευχηθώ να
συνεχίσει και στα χρόνια που έρχονται.
Πιστεύω πως πλησιάζει η ώρα
που το Παπαγεωργίου θα λάβει
τη θέση μεταξύ των καλύτερων
Νοσοκομείων της Ευρώπης.
Ο δρόμος είναι ανοιχτός.
Ας τον περπατήσουμε όλοι μαζί
για το καλό της χώρας μας και
των συμπολιτών μας.

Διοικητικό
Συμβούλιο
2019

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τρία (3) υποδεικνύονται από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα (1) υποδεικνύεται από τη Σύγκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία (3) επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας.
Πρόεδρος Δ.Σ.
Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Μουρατίδης
Μέλη Δ.Σ.
Ανδρέας Ρεβάνογλου
Μιχαήλ Καραβιώτης
Θεόδωρος Αγοραστός
Ελένη Χατζηγεωργίου
Παράσχος Λαδάς

*Το Δ.Σ. λειτούργησε
με την παραπάνω σύνθεση έως τις 16 Ιουλίου 2019, οπότε υπέβαλαν τις παραιτήσεις
τους οι Ανδρέας Μουρατίδης, Ελένη Χατζηγεωργίου και Παράσχος Λαδάς, μέλη που
είχαν επιλεγεί από τον
Υπουργό Υγείας. Στις
12/12/2019 κατέθεσε
την παραίτησή του και
ο Θεόδωρος Αγοραστός, μέλος που είχε
υποδείξει το ΑΠΘ.
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Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης
Γενικός Διευθυντής

Δημήτριος Ματάμης
Διευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος Γκριμπίζης
Πρόεδρος Επιστημονικού
Συμβουλίου

Ευαγγελία Σταυροπούλου
Διευθύντρια Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόρης Σοφιαλίδης
Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλειος Δασκαλάκης
Διευθυντής Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου γιορτάζει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Το
όραμα των αδελφών Παπαγεωργίου
είναι πλέον μία αυτονόητη πραγματικότητα. Το Νοσοκομείο με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, άρτιο κτιριακό
και υπερσύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό
εξοπλισμό, κατατάσσεται στα κορυφαία
ιδρύματα της Ελλάδος προσφέροντας
υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
Στη χαραυγή της νέας 20ετίας, η πρώτη
γενιά στελεχών του Νοσοκομείου, έχοντας επιτελέσει το ιστορικό της καθήκον,
αποχαιρετά την ενεργό δράση και μας
παραδίδει τη σκυτάλη. Χρέος μας να
φανούμε αντάξιοι της βαριάς κληρονομιάς που μας κληροδοτεί. Καθήκον μας
να πάμε το Νοσοκομείο ψηλότερα.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα
απολογιστικό μήνυμα όταν αποχωρεί
από την Ιατρική Υπηρεσία και ταυτόχρονα από την ενεργό ιατρική πράξη,
λόγω συνταξιοδότησης. Τόσο από τη
θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, όσο και από τη θέση του Διευθυντή
της ΜΕΘ δεν θα πω εάν έκανα πολλά
ή λίγα, καλά ή κακά, εσείς θα κρίνετε,
όμως ζώντας την πορεία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και της Ιατρικής
Επιστήμης γενικότερα, θα ήθελα να
εκφράσω μερικές σκέψεις μου. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, η οποία ακολουθεί και την κρίση
της Ιατρικής επιστήμης παγκόσμια. Η
ιατροποίηση της ζωής μας σε συνάρτηση με τη μη αποδοχή του γήρατος και
του πεπερασμένου της ζωής μας, οδηγεί αθρόα τους ασθενείς και τους κατά
φαντασίαν ασθενείς στα νοσοκομεία.
Είμαστε τόσο πολύ ανήσυχοι για την
υγεία μας που δεν προλαβαίνουμε να
ζήσουμε. Η μεγάλη προσέλευση ασθενών συμπαρασύρει την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και εγκυμονεί
κινδύνους επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού. Το νοσοκομείο
είναι θύμα της φήμης του! Είναι επείγον
να βρεθεί λύση για την πρωτοβάθμια
υγεία, ένα νέο σύστημα εφημέρευσης
των νοσοκομείων και κατάρτιση ενός
νοσοκομειακού χάρτη, ανάλογα με τις
δυνατότητες και εξειδικεύσεις των νοσοκομείων. Με όλες μου τις ευχές για
υγεία, ευτυχία σε όλους σας και καλύτερες μέρες στο εθνικό σύστημα υγείας
που υπηρετούμε ή υπηρετήσαμε.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο το προηγούμενο έτος συνέβαλε ουσιαστικά
στην αξιολόγηση 240 ερευνητικών
πρωτοκόλλων και 40 διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών εργασιών,
υποστηρίζοντας ενεργά τις ερευνητικές
και κλινικές πρωτοβουλίες του επιστημονικού μας δυναμικού. Ενέκρινε την
επιστημονική συνεργασία και την κλινική μετεκπαίδευση μετά από αξιολόγηση 70 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
και διοργάνωσε κύκλο μαθημάτων για
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
αναδεικνύοντας τον μετεκπαιδευτικό
χαρακτήρα του νοσοκομείου μας. Συνέβαλε στον χαρακτηρισμό τμημάτων
ως «Ειδικών Κέντρων Εξειδίκευσης και
Εμπειρογνωμοσύνης» σε εξαιρετικά
σπάνιες νόσους, τις οποίες οι κλινικές
του νοσοκομείου μπορούν να αντιμετωπίσουν με εξαιρετική επάρκεια.

Στο έτος 2019 ολοκληρώθηκε η φυσική
απογραφή του πάγιου εξοπλισμού, συνεχίστηκε η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η συμμετοχή του
Νοσοκομείου σε καινοτόμα έργα, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Ευχαριστώ τα στελέχη
της Οικονομικής Υπηρεσίας για την υποστήριξή τους στην αδιάκοπη προσπάθεια
παροχής βέλτιστων υπηρεσιών υγείας,
καθώς και των υπόλοιπων υπηρεσιών για
την άψογη συνεργασία μας.

Οι εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια του Νοσοκομείου αποτέλεσαν τις ευχάριστες πινελιές για τη χρονιά που πέρασε. Ταυτόχρονα, μέσα από τα πολλά που ειπώθηκαν σ’
αυτές, αναδείχθηκαν τα «μυστικά» της πετυχημένης κατασκευής και πορείας του:
ΟΡΑΜΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Ήταν και είναι η συνταγή
για να διατηρήσουμε ψηλά το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών μας και συνεχώς
αναβαθμιζόμενες τις υποδομές μας. Για
άλλη μια χρονιά κερδίσαμε το στοίχημα
της ανανέωσης των βασικών υποδομών
μας, τόσο με την πρόοδο των ενταγμένων
στο ΕΣΠΑ πράξεων, με πλέον πρόσφατη
το νέο αγγειογραφικό συγκρότημα, όσο
και με τις δράσεις που στηρίχθηκαν σε
ίδια μέσα, όπως η επέκταση της Βραχείας
Νοσηλείας, η δημιουργία της Πνευμονολογικής κλινικής και του τμήματος νοσηλείας Αιματολογικών περιστατικών και
αρκετές άλλες, μικρότερες μεν, αλλά όχι
λιγότερο σημαντικές. Η αυγή της επόμενης εικοσαετίας θα μας βρει σοφότερους
και εξ ίσου αποφασισμένους.

Το 2019 συνεχίσαμε στο ίδιο υψηλό
επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες
μας. Προσωπικά σας διαβεβαιώνω ότι
όλοι οι συνάδελφοι της πληροφορικής
θα είναι πάντα δίπλα σας κάνοντας το
καλύτερο δυνατό για την επίτευξη των
προσδοκιών όλων μας. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τους στόχους με συνέπεια και υπευθυνότητα,
με ζήλο και αισιοδοξία. Έχοντας όλοι
μας την ευθύνη απέναντι στον εαυτό
μας, πιστεύω ότι όλα μπορούμε να τα
καταφέρουμε, όπως συμβαίνει εδώ και
20 χρόνια.

Διευθυντές
υπηρεσιών

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη Χαριζάνη
Διευθύντρια Διοικητικής
Υπηρεσίας
Σε όλη τη διάρκεια των 20 χρόνων λειτουργίας μας, τo ανθρώπινο δυναμικό
αποτελεί, χωρίς καμία αμφιβολία, την
κινητήρια δύναμη για την ανοδική
πορεία μας. Κλειδί στα θετικά αποτελέσματα αποτελεί το γεγονός, ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας βρίσκεται στην κουλτούρα και
τον πυρήνα της εργασιακής μας φιλοσοφίας. Στελέχη και εργαζόμενοι όλων
των υπηρεσιών, ενώνουμε τις δυνάμεις
μας και ατενίζοντας το μέλλον, συνεχίζουμε δυναμικά!

Το 2019 η διαπίστευση των Κλινικών
Εργαστηρίων και της Μονάδας Γενετικής, βεβαίωσε την τεχνική επάρκεια,
αξιοπιστία και καταλληλότητα των εξετάσεων που προσφέρουν. Στο μεταξύ,
στην εκπνοή του έτους, τα Εργαστήρια,
η Μονάδα και η Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων ΑΠΘ
υπέβαλαν φάκελο για την αναγνώριση
Διατμηματικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών
Νοσημάτων. Καθόλου εύκολη χρονιά
για τα Εργαστήρια, λοιπόν, αλλά μακράν ενδιαφέρουσα.

Δημήτρης Γαλανάκης
Διευθυντής
Φαρμακείου

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας
Το 2019 ήταν ένα έτος μεγάλων αλλαγών για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
Η νέα Νοσηλευτική Διοίκηση έθεσε
τους στρατηγικούς στόχους και τον
σχεδιασμό επίτευξής τους, δίνοντας το
στίγμα για το όραμά της. Επένδυσε στην
εξωστρέφεια και την ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους ευθύνης της.
Ευχόμαστε το 2020 να είναι μια χρονιά
δημιουργική, καινοτόμα και ειρηνική!

Το προσωπικό του Φαρμακευτικού
Τμήματος καταβάλλει καθημερινά
κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
νοσοκομειακής φαρμακευτικής στους
ασθενείς μας μεριμνώντας ταυτόχρονα
για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων.
Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση, τις
Υπηρεσίες, τις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσοκομείου που είναι αρωγοί
στην προσπάθεια αυτή.
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Επιστημονικό
Συμβούλιο
2019
Πρόεδρος
Γρηγόριος Γκριμπίζης
Καθηγητής, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Διευθυντής της Α' Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Τακτικά μέλη
Γιομπστ Ρούντολφ
Διευθυντής – Νευρολόγος
Νευρολογική Κλινική

Oι δραστηριότητες
του Επιστημονικού
Συμβουλίου

Θεμιστοκλής Βασιλειάδης
Αναπλ. Καθηγητής – Παθολόγος
Γ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

Το έργο του
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Αστέριος Γκαγκάλης
Επιμελητής Α’
Γαστρεντερολόγος
Α΄ Παθολογική Κλινική

Πασχάλης Πάσχος
Επιμελητής Β’
Γαστρεντερολόγος
Α΄ Παθολογική Κλινική

Δημήτριος Γαλανάκης
Διευθυντής Φαρμακείου

Αστέριος Καρακάνας
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Καρδιολογική Κλινική

Κωνσταντίνος Ντινούλης
Νοσηλευτής ΠΕ
Νευρολογική Κλινική

Βλαχόπουλος Θεόδωρος
Προϊστάμενος ΤΕ
Ιατρικών Εργαστηρίων
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239
Νέα ερευνητικά
πρωτόκολλα

35
41
68

Αποφάσεις για την
τοποθέτηση βιολογικών
αορτικών βαλβίδων
Επιστημονικές εργασίες
και διδακτορικές
διατριβές
Αποφάσεις για άμισθη
επιστημονική συνεργασία ιατρών με το Νοσοκομείο

Έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η μελέτη και
έγκριση επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, η γνωμοδότηση
για τον χαρακτηρισμό Τμημάτων του Νοσοκομείου ως
«Ειδικών Κέντρων Εξειδίκευσης», η έγκριση εκπαιδευτικών αδειών, η έγκριση χορήγησης φαρμάκων «εκτός
ενδείξεων», ο σχεδιασμός
του κοινού μετεκπαιδευτικού
προγράμματος των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκομείου με την πρωτοβουλία
του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και την άμεση συνεργασία μαζί του.
9

Το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
«με μια ματιά»

74.000 m2

1
Ελικοδρόμιο
για την
εξυπηρέτηση
ασθενών

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης
και λειτουργεί από το 1999. Είναι πλήρως ενταγμένο στο
Ε.Σ.Υ. και εφημερεύει σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών το 2004, ολοκλήρωσε με
τον καλύτερο τρόπο τη στελέχωση του Νοσοκομείου,
το οποίο έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία
με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

219.910
ημέρες νοσηλείας

85,70%
πληρότητα

18.264
χειρουργικές
επεμβάσεις

340.126
εξωτερικοί ασθενείς
(ΤΕΙ – ΤΕΠ –
Απογευματινά
ιατρεία)

800
1.707

κλίνες

82.472

(738 ενεργείς)

εργαζόμενοι
72 επιστημονικοί συνεργάτες
155 λοιποί απασχολούμενοι
160 φοιτητές (60 ΑΕΙ και 100 ΤΕΙ)

εσωτερικοί
ασθενείς
Περίθαλψη

3.374

προσφύγων

1.300
θέσεις
στάθμευσης

10
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ

Προληπτική
Ιατρική

Το Νοσοκομείο
σε αριθμούς

Έγκαιρη
και έγκυρη
διάγνωση

223 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ

Πρωτοποριακές
υπηρεσίες

Εισαγωγή
καινοτόμων
ιατρικών
πρακτικών

Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού

Νοσηλευτική
Υπηρεσία
4 τομείς
5 Λοιπές Υπηρεσίες

30 Κλινικές
8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

-

διοικητική
οικονομική
τεχνική
πληροφορική
ποιοτικού ελέγχου

1 Φαρμακείο

Ιατρική
Yπηρεσία
5 τομείς
12

Α΄ παθολογικός
Β΄ παθολογικός
Α΄ χειρουργικός
Β΄ χειρουργικός
εργαστηριακός

1 Εξειδικευμένο
Ερευνητικό &
Πειραματικό Κέντρο
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Στρατηγική
εκπαίδευσης
και ανάπτυξης

551

Έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Νοσοκομείο έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία Γραφείου Εκπαίδευσης, με
βασικό στόχο τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη
του προσωπικού.

Ιατροί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.707

786

Συνολικός αριθμός
εργαζομένων

Νοσηλευτές

370

Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου αποτελεί την κινητήρια δύναμη της σωστής λειτουργίας και ανάπτυξής του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνεχιζόμενη επιτυχημένη πορεία του.
Με εφόδια την άριστη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και
την τεχνογνωσία, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις διαρκώς
αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες που προτάσσουν οι νέες
προκλήσεις και τεχνολογίες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
& ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ (ΛΑΕΚ)

ΚΟΣΤΟΣ
(€)

9
8
3
3

6
105
9
36

317
82
28
32

11.640
11.752
2.610
3.502

11

209

98

24.636

12
46

120
485

144
701

9.886
64.849

To 2019 πραγματοποιήθηκαν 46 εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω πόρων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την
Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) 0,24%, κόστους 64.026 ευρώ και 7 εκπαιδευτικές δράσεις εκτός ΛΑΕΚ, κόστους 4.823 ευρώ. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται και η επιδότηση 6 εργαζομένων για παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών

Λοιπό
προσωπικό

Oι άνθρωποί μας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			

Στις παρακάτω κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής
και Φυσικοθεραπείας, οι οποίοι πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση σε καθημερινή βάση
στο Νοσοκομείο, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που συνεργάζονται με ιατρούς στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών τους. Στον τομέα της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 39 ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος. Το Νοσοκομείο το 2019
είχε 72 άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Ιατρικό Προσωπικό: 131
Νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό: 23

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Ιατρικό Προσωπικό: 62
Νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό: 134

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Τεχνολογικής εκπαίδευσης
Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε εξειδίκευση
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διεθνή προγράμματα
Προσωπικό άλλων νοσοκομείων
Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

60
100
30
20
65
10
40

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

325

15

14

Καινοτόμες
τεχνικές

Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
• Παροχή υπηρεσιών σε άτομα και ζευγάρια
με σεξουαλικά προβλήματα, προβλήματα
σχέσεων ψυχοσεξουαλικής φύσης, καθώς
και σε διεμφυλικά άτομα που επιθυμούν φυλομετάβαση

Γ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
• Καθιέρωση της Τεχνικής Διπλής Συρραφής
σε απαιτητικές οισοφαγονηστιδικές αναστομώσεις
• Συστηματική νευροπαρακολούθηση στη χειρουργική αντιμετώπιση του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς
• Καθιέρωση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων
στη χειρουργική ανώτερου πεπτικού και παχέος εντέρου
• Ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα στις επεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού

• Τριχοειδοσκόπηση
• Ρεοκαρδιογραφία

Γ΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
• Εφαρμογή αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος μικρής επεμβατικότητας
• Αναθεώρηση αρθροπλαστικών ισχίου με τη
χρήση ογκολογικών προθέσεων
• Αρθροπλαστικές ώμου με προθέσεις custom
made σε επιπλεγμένες και ογκολογικές περιπτώσεις

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
• Χειρουργική των όγκων εγκεφάλου με νευροπλοήγηση

Β΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
• Διαδερμικές σπονδυλοδεσίες 360 μοιρών
• Αρθροπλαστικές ισχίου διπλής κίνησης
• Υποβοηθούμενες εγχύσεις με νευροδιεγέρτη και υπέρηχο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ
• Πιλοτική εφαρμογή φθορίζουσας λεμφαγγειογραφίας με χρήση πράσινου φωτός ινδοκυανίνης στον εντοπισμό φρουρού λεμφαδένα στο μελάνωμα
• Χρήση μεταμόσχευσης λίπους στην αντιμετώπιση φαρυγγο-υπερωίας ανεπάρκειας σε
ασθενείς με υπερωιοσχιστία
• Χρήση προκατασκευασμένου κρημνού για
ολική αποκατάσταση ρινός
• Χειρουργική αποκατάσταση λεμφοιδήματος
με ελεύθερη μεταμόσχευση αυτόλογων λεμφαδένων

Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
• Αντιμετώπιση απλασίας κόλπου με τη δημιουργία νεόκολπου
• Διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με κακοήθεια (κατάψυξη ωαρίων, εμβρύων, ωοθηκικού ιστού και σπέρματος)
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Β΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

• Σύγχρονες εγχειρήσεις μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς
• Θεραπεία της αμφιβληστοειδοπάθειας της
προωρότητας με σύγχρονες πρωτοποριακές
μεθόδους
• Εφεύρεση πρωτότυπης συσκευής και μεθόδου για παρασκευή μοσχευμάτων προς ενδοθηλιακή μεταμόσχευση κερατοειδούς

• Ανάπτυξη συσκευής μετρήσεων ενδορινικής
λειτουργίας τρίδυμου νεύρου, σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
• Απόκτηση, μετά από δωρεά, γυρεοπαγίδας
αεροαλλεργιογόνων (μοναδική στο ΕΣΥ στη
Θεσσαλονίκη) για την πρόληψη αλλεργικής
ρινίτιδας

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
• Εγκατάσταση λογισμικού Per-fraction SUN
NUCLEAR για παρακολούθηση της χορηγούμενης δόσης στους ασθενείς ακτινοθεραπείας

• Κλινική χρήση θρομβοελαστογράφου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της περιεγχειριτικής αιμορραγίας
• Διενέργεια περιφερικών αποκλεισμών νεύρων για τις επεμβάσεις έναντι γενικής αναισθησίας ή για την αντιμετώπιση οξέως μετεγχειρητικού πόνου
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Πρωτοπορία
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Η σύγχρονη υπηρεσία λειτουργεί
από τον Μάιο του 2019, στη Β΄ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ, εξασφαλίζοντας την ποιοτικότερη τροφή
για τα πρόωρα και άρρωστα βρέφη,
όταν το γάλα της μητέρας δεν είναι
διαθέσιμο ή επαρκώς διαθέσιμο.
Δότες είναι μητέρες οι οποίες θηλάζουν και έχουν περίσσευμα γάλακτος, το οποίο παστεριώνεται και
διατηρείται στις κατάλληλες συνθήκες. Το γάλα δωρίζεται και δεν αγοράζεται.
Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
είναι πιστοποιημένη με τo σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο EN
15224:2016 και λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών
Μητρικού Γάλακτος.
Πρόκειται για την πρώτη Τράπεζα
Μητρικού Γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. Δημιουργήθηκε σε κατάλληλους χώρους και υποδομές, με τη
στήριξη της Διοίκησης και εξοπλίστηκε με την ευγενική χορηγία του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Βραβεία
Διακρίσεις
Healthcare Business
Awards 2019

Χρυσό βραβείο στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο για το
σύστημα τεχνολογίας γρήγορης ταυτοποίησης μικροοργανισμών, στο πλαίσιο ελέγχου
και περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Χρυσό βραβείο στο Γραφείο
Διαχείρισης Προγραμμάτων
για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη χρηματοδότηση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ασημένιο βραβείο στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων για την εκστρατεία
επικοινωνίας για την ενίσχυση
της φήμης του Νοσοκομείου

Χάλκινο βραβείο στην Α’
Μαιευτική - Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, τη Β' Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών και τη Διεύθυνση
Ποιοτικού Ελέγχου για τη
διασφάλιση ολιστικών υπηρεσιών υποστήριξης της μητρότητας και πατρότητας από το Α
έως και το Ω

Aσημένιο βραβείο στη Γ΄
Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
για τον πρωτοποριακό δείκτη
υπολογισμού της αγγειακής
γήρανσης

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
Ιατρείο ιδιοπαθούς / δευτεροπαθούς υπέρτασης
Γ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΘ
Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων & Αρθροσκοπήσεων | Ιατρείο Επώδυνου Νεανικού Ισχίου
Β΄ ΩΡΛ ΑΠΘ
Ιατρείο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων
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Energy Mastering
Awards 2019
Χρυσό βραβείο στο Νοσοκομείο και την Τεχνική του Υπηρεσία
για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας
19

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1

1

Τομογράφος
εκπομπής
ποζιτρονίων
PET/CT

Ψηφιακός
στεφανιογράφος

3
γ-κάμερες

466

20

1

28
Συστήματα
υπερηχοτομογραφίας

2

1

Αξονικοί
τομογράφοι

Σύστημα
μέτρησης
οστικής
πυκνότητας

Mηχανήματα κύριου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Σύστημα ψηφιοποίησης
και εκτύπωσης
ακτινολογικών films
αποτελούμενο από
δύο ψηφιοποιητές
και πέντε εκτυπωτές

2
1
Αγγειογράφος

2

1

Ένας
αναλογικός
και ένας
ψηφιακός
μαστογράφος

HDR
βραχυθεραπείας
για ακτινοθεραπευτική
καταπολέμηση
όγκων

Γραμμικοί επιταχυντές
φωτονίων και
ηλεκτρονίων

1
Μαγνητικός
τομογράφος
3 Tesla MRI

Τομογράφος
PET/CT

Ολοκληρωμένο ψηφιακό αγγειογραφικό
συγκρότημα

Σετ αγγειοχειρουργικού τραπεζιού
και ακτινοσκοπικού

Ψηφιακός Mαγνητικός
Τομογράφος MRI (3 Τesla)

Ο τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων
(PET/CT) αποτελεί την πιο σύγχρονη
μέθοδο έγκαιρου εντοπισμού καρκινικών σχηματισμών. Η εγκατάστασή
του στο ειδικά σχεδιασμένο νεόδμητο κτίριο συνολικού εμβαδού 260 τμ,
ολοκλήρωσε την ήδη εξέχουσα θέση
του Νοσοκομείου στην αντιμετώπιση
των ογκολογικών περιστατικών.

Σύγχρονο ψηφιακό αγγειογραφικό συγκρότημα που πληροί
τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Είναι κατάλληλο  για αγγειογραφικές εξετάσεις, αλλά και πλείστων των απεικονιστικά
καθοδηγούμενων επεμβάσεων, όπως ψηφιακές αφαιρετικές
αρτηριογραφίες, διαδερμικές αγγειοπλαστικές με τοποθέτηση
stent, χημειοεμβολισμοί ΗΚΚ, παροχετεύσεις χοληφόρων,
παροχετεύσεις ενδοκοιλιακών συλλογών, θερμοκαυτηριάσεις,
νεφροστομίες, χολοκυστοστομίες κτλ.

Χειρουργικό τραπέζι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των
αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Διαθέτει επιφάνεια από
ανθρακονήματα, 100% ακτινοδιαπερατή, για διαρκή ακτινοσκοπικό έλεγχο και εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας
συνοδευτικό ακτινοσκοπικό C-arm, που αποτελεί κινητό
αγγειογραφικό συγκρότημα υψηλής ευκρίνειας, πολύτιμο
εργαλείο για την εξειδικευμένη αγγειοχειρουργική. Αποκτήθηκε με ιδίους πόρους (κόστος 347.200 € με ΦΠΑ).

Το υπερσύγχρονο σύστημα μαγνητικής
τομογραφίας επιτυγχάνει την πλήρη αυτοματοποίηση στη διαδικασία της εξέτασης
με αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωση
μίας υψηλής ποιοτικά εξέτασης με εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και διαγνωστική
αξία.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
EΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αξιοποιούμε την τεχνολογία και παρέχουμε ψηφιακές
υπηρεσίες. Στόχος, μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε μεγάλο φάσμα λειτουργιών, να αναπτυχθεί ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα
παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

gnpap
Διαδικτυακή
πλατφόρμα
(www.gnpap.gr)
μέσω της οποίας
ο ασθενής μπορεί, ηλεκτρονικά,
να προγραμματίζει ραντεβού για
εξωτερικά ιατρεία,
να υποβάλλει αίτημα
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη για
αποστολή εγγράφων
και να πληροφορείται
για παροχές

goLive

Σύστημα
Διαχείρισης
Εγγράφων
(Saperion)

DIGITAL
HOSPITAL

Πλατφόρμα ψηφιοποίησης,
διαχείρισης και ανάκτησης
εγγράφων
Μedical
Records
Σύστημα καταγραφής και
εύρεσης φακέλων ασθενών του ιατρικού αρχείου

Με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και
μέσω της αυτοματοποίησης – ηλεκτρονικοποίησης
συμβατικών διαδικασιών, η
Διεύθυνση Πληροφορικής
έχει αναπτύξει χρήσιμες
εφαρμογές:

FREE

Διατρέχει οριζόντια το σύνολο
των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, συνιστώντας βασικό κορμό των πληροφοριακών
συστημάτων για τη διαχείριση
ασθενών, υλικών ανθρωπίνων
πόρων, καθώς και για το λογιστήριο.

Ενδοδικτυακή πύλη εσωτερικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής υποβολής αδειών
και, γενικότερα, ανταλλαγής
ενδονοσοκομειακών ενημερώσεων

Καλύπτει αυτοματοποιημένα
κάθε μισθοδοτική μεταβολή
των εργαζόμενων, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση και
τον επιμερισμό των κέντρων
κόστους του Νοσοκομείου.

Asset
Management
Σύστημα καταγραφής των παγίων
της Διεύθυνσης Πληροφορικής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ –
PACS
Προσφέρει οικονομική διαχείριση, αποθήκευση και αποτελεσματική πρόσβαση στις ιατρικές εικόνες
του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (MRI, CT, MG, CR).

Wi-Fi

266
ασύρματα σημεία
πρόσβασης
(Access points)

81%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Intranet

Καινοτόμα εφαρμογή που
απεικονίζει σε πραγματικό
χρόνο την αναμονή ανά ειδικότητα στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (πρόσβαση μέσω του
www.gnpap-golive.gr ή της εφαρμογής GoLive- Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο ηλεκτρονικό κατάστημα Google
Play για συσκευές Android).

22

ΣΥΣΤΗΜΑ ERP Enterprise Resource
Planning (SAP)

χωρική κάλυψη

99,3%
των επισκεπτών και
ασθενών χρησιμοποιούν
το wi-fi internet

165
παρακλίνιες
τερματικές οθόνες
αφής στα κρεβάτια
νοσηλείας

125

νέες συσκευές ενδοεπικοινωνίας για τον
εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών
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11.516
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

133.845
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

15.753
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

2.709

18.574
315.169

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ PET/CT

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα
νομικής και τεχνικής υποστήριξης ασχολείται με την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης του
Νοσοκομείου με αυτόν.

33.233

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ΠΕΔΙΑ)

15.350

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΟΥ
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

4.929
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΛΙΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Στο Νοσοκομείο αναρτώνται ηλεκτρονικά (http://www.gnpap.gr/lista) οι λίστες αναμονής ασθενών για
προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας των περιστατικών,
ανά κλινική/τμήμα. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς εισήγαγε το
σύστημα αυτό ήδη από το 2013, ενώ το 2017, θεσμοθετημένα πλέον, η Λίστα Χειρουργείου καθιερώθηκε στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας.

5.622
5.388

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

24.649
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

7.178
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ISO 9001

EN 15224

 Νεφρολογικό Τμήμα

 Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής &
Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

51.644

 Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 Β΄ Κλινική Αφροδίσιων &
Δερματικών Νοσημάτων ΑΠΘ

 Τμήμα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής

 Νευρολογικό Τμήμα

 Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης

 Β’ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ &
Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

34.665
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
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2018 / 2019
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2018
2019

80.198
82.472
Νοσηλευθέντες

2018
2019

2018
2019

222.617
219.910

2,78
2,67

Ημέρες
νοσηλείας

Μέση διάρκεια
νοσηλείας (σε ημέρες)

Χειρουργικές
επεμβάσεις

2018
2019
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20.335
18.264

207.927
204.627

2018
2019

103.798
103.631

2018
2019

30.624
31.868

2018
2019

1.679
1.707

2018
2019

Εξετασθέντες στα
εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ)

Εξετασθέντες στα
επείγοντα (ΤΕΠ)

Εξετασθέντες στα
απογευματινά ιατρεία

Εργαζόμενοι
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αγαπητέ κύριε Παπαγεωργίου, σας
εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη γενναιοδωρία σας
να γίνετε κτήτωρ ευεργέτης
- ιδρυτής του μεγάλου αυτού κτιριακού συγκροτήματος. Η πράξη σας
είναι προς όλους παραδειγματική
----------Πασχάλης Β.

Σας
ευχαριστώ
που ζω.
-----------Γεώργιος Π.

Κύριε Παπαγεωργίου, θα ήθελα
να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της
καρδιάς μου για την
προσφορά σας. Άναψα
ένα κεράκι και για τους
δικούς σας ανθρώπους,
όπως άναψα και για το δικό
μου παιδάκι. Να είστε πάντα
καλά.
-----------Μια μανούλα

Ένα μικρό ευχαριστώ,
για πραγματικά μεγάλους ανθρώπους
-----------Αναστασία Χ.
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Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον χώρο της Υγείας, εμείς
μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον
-----------Στεφανία Λ.

Τέτοιοι γιατροί που τιμούν
τον όρκο του Ιπποκράτη λαμπρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία και αποτελούν παράδειγμα
ανθρωπιάς για τον πάσχοντα και
ελπίδα για την υπηρέτηση του πιο
πολύτιμου αγαθού, της υγείας
-----------Δημήτριος Μ.

Νιώθουμε τυχεροί που βρήκαμε μια κλινική υψηλού επιπέδου σ’ ένα πραγματικά ευρωπαϊκό νοσοκομείο.
-----------Σωτήρης Κ.

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου ευχόμενος ενίσχυσιν παρά
Θεού εις το επίπονον
έργον όλης της
κλινικής.
-----------Μοναχός
Νικόδημος

Κατόρθωμα των αδελφών Παπαγεωργίου είναι και αυτό. Περνώντας
Απέδειξαν ότι υπάρτην είσοδο του νοσοκομείου
χουν ακόμα επιστήμονες
σπιθαμή προς σπιθαμή θαυοι οποίοι, σε μια εποχή που οι
μάζεις από το προαύλιο,
ανθρώπινες αξίες έχουν χαθεί,
τις αίθουσες αναμονής,
παλεύουν μαζί με τον ασθενή που
τα υπερσύγχρονα μηπασχίζει να νικήσει τον καρκίνο του,
χανήματα, τη μελέτη
να κερδίσει ακόμα μια μέρα ζωής
μέχρι και την τε-----------λευταία γωνιά, τα
Αρετή Π.Χ.
χειρουργεία, τις
κλινικές σ' όλα τα
τμήματα
Σας ευχαριστώ, που στην πιο δύσκο-----------λη μάχη της ζωής μου είχα δίπλα
Αναστασία Π.
μου τέτοιους ανθρώπους με ήθος
και αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ τον
Θεό που υπάρχουν επιστήμονες
Κατάφερα με τη
που η αμοιβή τους είναι η νίκη
βοήθεια της μαμάς
τους απέναντι στον θάνατο
μου να έρθω εδώ
-----------στη Β' ΜΕΝΝ του
Αναστάσιος Α.
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Υπάρχω γιατί υπάρχουν εκείνοι και
ξέρω ότι για πάντα θα έχω
εκεί μια οικογένεια. Να συνεχίσετε τα ‘’θαύματά’’ σας!
-----------Παναγιώτης Π.
Απέραντη ευγνωμοσύνη σας οφείλουμε για το
λειτούργημα που ακούραστα μέρα και νύχτα
ασκείτε με απέραντη
αγάπη για τους μικρούς
μαχητές και τους γονείς
τους
-----------Γεώργιος Π.

«Ο γιατρός μου είναι σαν άγγελος!», είπε η μικρή μου φεύγοντας
από το Νοσοκομείο. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας!
-----------Οικογένεια Ευάγγελου Κ.
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΛΟΙΠΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΛΙΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

25*

16

34

2.189

2.220

10.903

4,91

87,86

20.577

7.998

2.607

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΠΘ

20

19

34

2.536

2.572

12.751

4,96

102,75

6.320

8.016

620

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

17

17

30

1.177

1.189

7.276

6,12

66,45

7.812

5.353

1.140

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

11

37

15

1.261

1.264

3.258

2,58

59,51

5.360

597

578

12

27

27

160

5,93

3,65

5.822

40

2.288

4

105

106

955

9,01

65,41

10.773

0

881
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21.284

21.284

21.285

1,00

224,29

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
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1

Τ.Ε.Π. ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΠΘ

22

15

34

2.483

2.496

7.272

2,91

58,60

5.457

7.960

421

Β' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

15

25

22

578

604

8.140

13,48

101,37

926

7

162

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

16

18

14

1.486

1.495

6.679

4,47

130,70

9.104

565

1.596

11

27

18.574

18.574

18.567

1,00

188,40

16.013

7.372

4.324

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
(ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)
ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

22

5

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

9

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΠΘ

19

Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

11

6

1

9

3.542

19

49

4.526

4.566

16.569

3,63

92,64

22

9

1.752

1.756

3.225

1,84

98,17

16

16

905

905

3.556

3,93

60,89

2.698

2.505

400

15

22

482

488

7.589

15,55

94,51

10.873

1.041

379

2

447

447

600

1,34

82,19

787

0

129

7

11

* 17 παθολόγοι, 1 ενδοκρινολόγος, 2 ρευματολόγοι και 5 γαστρεντερολόγοι

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διάχυση της Balanced Score Card σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου
Διοργάνωση επετειακού νοσηλευτικού συνεδρίου με 580 συμμετοχές
Έναρξη τυποποίησης των διαδικασιών - Risk management

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

50

8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακουφιστική φροντίδα
Εξωστρέφεια στην επικοινωνία

14

Ανασύσταση Γραφείου Εκπαίδευσης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS

30

23
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ TRIAGE

31

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΚΛΙΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

15

18

34

1.859

1.875

10.201

5,44

82,20

6.337

5.547

970

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

28

20

40

2.886

2.900

12.765

4,40

87,43

8.631

7.266

1.544

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ

19

10

14

606

609

2.254

3,70

44,11

8.075

1.311

397

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

18

13

34

1.653

1.665

7.165

4,30

57,74

8.707

7.658

2.557

Γ' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

20

14

34

1.219

1.232

7.037

5,71

56,70

9.036

7.098

1.473

Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

18

15

28

1.525

1.530

8.150

5,33

79,75

14.195

5.572

1.433

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

25

26

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

9

15

30

721

732

6.778

9,26

61,90

2.462

768

1.034

12

13

28

1.886

1.890

5.182

2,74

50,70

1.716

5.344

423

20

5

16

3.701

3.701

3.898

1,05

66,75

11.789

6.009

1.665

9

13

17

671

678

4.707

6,94

75,86

800

86

0

53

40

3.339

3.354

13.971

4,17

95,69

16.603

7.476

3.850

4

479

479

479

1,00

32,81
8.042

885

Β' ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΠΘ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

34

5

1.663

Β' ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

11

12

22

1.256

1.262

4.941

3,92

61,53

6.218

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

17

37

12

565

572

3.597

9,63

161,71

2.331

112

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

2.331

112

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10

1

AΝΑΛΥΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

10

1

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

4

2

10

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

14

2.051.149

1

3.781

17

582.547

9

214.796

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
(ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

5.622
11

7

11

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΥ

32

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

6

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

35

7

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

411.617
εξετάσεις

315.169

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

4.113

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

5.388

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

7.178

TRIPLEX

2.759

ΑΞΟΝΙΚΕΣ

51.644

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

11.516

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

7.401

2.709

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

9

15.350

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

5.401

39

411.617

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

894

154
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1999
1999

2000

16.08.1999
Έναρξη επίσημης
λειτουργίας

Γεγονότα σταθμοί του Νοσοκομείου
στα 20 χρόνια λειτουργίας

2001

Ένταξη
στο πρόγραμμα
εφημεριών
του ΕΣΥ

- Παροχή του 65%
των υπηρεσιών
- Πρόσληψη 450
εργαζομένων

2012

- Εγκατάσταση μαγνητικού
τομογράφου υπερσύγχρονης
τεχνολογίας, μεταξύ των
20 πρώτων νοσοκομείων
παγκοσμίως
- Εφαρμογή συστήματος PACS

2013

- Έναρξη εγκατάστασης συστημάτων συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμικού επιταχυντή
- Πρώτη κοχλιακή εμφύτευση
- Πρώτη πανελλήνια εφαρμογή θωρακοσκοπικής
αντιμετώπισης χειρουργικών παθήσεων θώρακα

2014

- Κατάταξη στα τέσσερα καλύτερα
νοσοκομεία της χώρας (Υπουργείο
Υγείας)
- Έναρξη εγκατάστασης e-Lab
-	Η πρώτη και μοναδική, πανελλαδικά,
πιστοποίηση της Κλινικής Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ

34

2002

- Έναρξη
απογευματινής
λειτουργίας
- Έναρξη λειτουργίας
Νευροχειρουργικής
Κλινικής

2011

- Ίδρυση Συλλόγου Φίλων
Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα»
- Εφαρμογή συστήματος
BloodLab
- Απονομή βραβείου
"Business for Peace" στον
Νικόλαο Παπαγεωργίου,
από την Εθνική Ελληνική
Επιτροπή του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου
- Εφαρμογή συστήματος
Medical Records

2015

- Εγκατάσταση PET/CT
- Επίτευξη μερικής ενεργειακής
αυτονομίας
- Πρώτη διαδερμική τοποθέτηση
αορτικής βαλβίδας
- Εφαρμογή πρωτοποριακών
χειρουργικών τεχνικών
(υβριδικές επεμβάσεις
αποκατάστασης ανευρυσμάτων
κοιλιακής ή θωρακικής αορτής
κλπ)

2003

Έκδοση 1ου τεύχους
του περιοδικού
«Χρέος Ζωής»

2010

-	Λειτουργία
διαδικτυακών
υπηρεσιών gnpap.gr
- Δημιουργία
ενδοδικτυακής
πύλης εσωτερικής
πληροφόρησης
- Υπογραφή
μνημονίου
συνεργασίας
με την ΕΛΕΠΑΠ

2016

- Εφαρμογή
διακαθετηριακής
εμφύτευσης αορτικής
βαλβίδας
-	Λειτουργία Γραφείου
Εξυπηρέτησης του
Πολίτη ως «Γραφείου
μιας στάσης» - one
stop shop
- Βράβευση για την
εφαρμογή GoLive από
την Ελ. Εταιρία Management Υπηρεσιών
Υγείας

2004

2005

- Έλευση πανεπιστημιακών κλινικών
- Παροχή του 100% των υπηρεσιών
- Δωρεά Ιδρύματος Παπαγεωργίου
για ανέγερση παιδικού σταθμού για
τα παιδιά των εργαζομένων
-	Θεμελίωση παιδικού σταθμού

2009

- Νέος πρόεδρος ΔΣ ο
Βασίλειος Παπάς
- Καθιέρωση ηλεκτρονικού
ιατρικού φακέλου
ασθενούς
- Εφαρμογή
πρωτοποριακής μεθόδου
διόρθωσης καταρράκτη
και αστιγματισμού
ταυτοχρόνως

2017

- Αποχώρηση Νίκου
Παπαγεωργίου από το Δ.Σ.
μετά από 20 χρόνια
- Εισαγωγή πρωτοποριακών
τεχνικών (διακαθετηριακή
εμφύτευση βιολογικής
αορτικής βαλβίδας από
τη μηριαία αρτηρία και
την καρωτίδα για πρώτη
φορά πανελλαδικά,
αυτοματοποιημένη PCR
πολλαπλών στόχων για
ταχεία ανίχνευση παθογόνων
μικροοργανισμών κλπ)

2006

- Χορήγηση στη
Νεφρολογική Κλινική
Διεθνούς Πιστοποιητικού
Ποιότητας ISO 2000, για
πρώτη φορά πανελλαδικά
- Έναρξη λειτουργίας
Μονάδας Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής
- Νέα θεραπευτική
τακτική για παιδιά
με αντισωματικές
ανεπάρκειες

- Εγκαίνια παιδικού
σταθμού
- Εφαρμογή
σύγχρονων
τεχνικών
θεραπείας
ακράτειας ούρων

2008

- Δημιουργία ιστοσελίδας
- Εφαρμογή νέας
απεικονιστικής μεθόδου
στην παρακολούθηση
του αναπνευστικού
συστήματος νεογνών,
για πρώτη φορά
πανελλαδικά

2007

- Πρώτη γέννηση παιδιού
με εξωσωματική
μικρογονιμοποίηση
- Εφαρμογή νέων θεραπειών για
την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς
κηλίδας
- Απόδοση τιμής στον εκ των
Ιδρυτών και Πρόεδρο ΔΣ Νίκο
Παπαγεωργίου από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης

2018

2019

- Προσαρμογή στον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
- Μετεγκατάσταση Β’
Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ
- Κατάταξη στην τέταρτη θέση της
δεκάδας των νοσοκομείων στην
κλινική έρευνα (ΣΦΕΕ)
- Πρωτοποριακή μέθοδος
αντιμετώπισης απλασίας κόλπου
- Διενέργεια μεταμοσχεύσεων
κερατοειδούς χιτώνα

- Επεμβάσεις διακαθετηριακών
βαλβίδων με 3D εκτύπωση
και μοντελοποίηση
- Ίδρυση Τράπεζας Μητρικού
Γάλακτος, δωρεά του
Ιδρύματος Στ. Νιάρχος
-	Ρομπότ στην υπηρεσία των
παιδιών με αυτισμό και
μαθησιακές δυσκολίες

2019
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό δράσεων και την
εφαρμογή των πρωτοκόλλων που ορίζει η Εθνική Επιτροπή Θηλασμού.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Στόχος της ομάδας, που αποτελείται από στελέχη όλων
των υπηρεσιών, είναι η επίλυση σύνθετων διατομεακών
προβλημάτων, η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της
λειτουργίας του Νοσοκομείου και η παρακολούθηση
εφαρμογής τους.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στόχος της ομάδας είναι η συνεργασία και
η συμμετοχή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης,
εφαρμογής, ελέγχου και αναθεώρησης της
λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
Η ομάδα αποτελείται από τους Διευθυντές
Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητής Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - BALANCED SCORECARD (BSC)
Αντικείμενο της ομάδας είναι η εφαρμογή ενός συστήματος επίτευξης στόχων (Balanced Scorecard-BSC) που αποσκοπεί στην καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής του Νοσοκομείου και την αναβάθμιση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στους κρίσιμους
τομείς λειτουργίας του. Η ομάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την
επίτευξη στόχων, αξιολογεί την πρόοδό τους, προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες και σχεδιάζει μελλοντικές προσαρμογές του συστήματος. Μέλη της είναι στελέχη της Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής
και Οικονομικής Διεύθυνσης.
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Νοσηλευτικό προσωπικό και μαιευτές συμμετέχουν στις 13 Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με στόχο
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του
νοσηλευτικού έργου και της προσφοράς
προς τον ασθενή. Πρόκειται για τις ομάδες:
Ασφαλούς Μετάγγισης, Ελκών από πίεση
– Κατακλίσεων, Πτώσεων, Διαχείρισης Περιφερικών Φλεβοκαθετήρων, Διαχείρισης
Κεντρικών Φλεβοκαθετήρων, Διαχείρισης
Ουροκαθετήρων, Πρόληψης Ατυχημάτων στο
Χειρουργείο, Ψυχοπροφύλαξης, Μητρικού
Θηλασμού, Συμβουλευτικής Διασυνδετικής,
Διαβήτη - Διαβητικού Ποδιού, Triage - Διαλογή
περιστατικών στο ΤΕΠ, Θρομβώσεων.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Η οργάνωση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση
της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι το έργο της επταμελούς ομάδας,
που αποτελείται από επτά ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας, Καρδιολογίας και Πνευμονολογίας. Κατά
τις ημέρες γενικών εφημεριών ασκούν καθήκοντα
Συντονιστή ΤΕΠ.

Αποτελείται από στελέχη της Οικονομικής, της Τεχνικής
Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πληροφορικής. Κατά το
2019 είχε την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης του έργου απογραφής πάγιου εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
Σκοπός της ομάδας ήταν η φυσική καταγραφή των παγίων, η ταυτοποίησή τους με την ηλεκτρονική απεικόνιση
στο λογιστικό σύστημα του Νοσοκομείου και η σήμανσή
τους με ειδικό barcode ετικετών. Τέλος, στόχος της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αποτελεί η συμβουλευτική υποστήριξη στους υπεύθυνους και υπόλογους των τμημάτων και κλινικών για την ορθή απεικόνιση
και διαχείριση του πάγιου εξοπλισμού του Νοσοκομείου,
που τελεί στρατηγικό στόχο της Διοίκησης.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την ένταξη και
επιτυχή υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, διαχειρίστηκε
τα ακόλουθα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020:
Διεύρυνση υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφοριών
και Επικοινωνίας για τους ασθενείς και το προσωπικό
Η πράξη έχει σύμβαση ύψους 871.992,80 € και έχει στόχο την υποστήριξη των
ιατρικών αποφάσεων (CDS), συνδεδεμένη – για πρώτη φορά στην Ελλάδα –
με τον φάκελο ασθενούς, την επέκταση του δικτύου Wi-Fi στο 100% των
χώρων, την αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών,
την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις και την υποστήριξη των
εφαρμογών CDS και SafeBlood με τερματικά χειρός.

Το 2019 το Νοσοκομείο συνέχισε την υλοποίηση εγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων. To Γραφείο Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής
Υπηρεσίας διαχειρίστηκε, με τις αντίστοιχες ομάδες έργων,
14 projects, εκ των οποίων τα 12 αφορούν σε εγκεκριμένα
προγράμματα:

Έργα στο Πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ
"ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - EΣΠΑ 2014-2020"

Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών
Η πράξη, με προϋπολογισμό ύψους 3.850.000 €, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως
αντικαταστάσεις υαλοπινάκων σε παράθυρα θαλάμων νοσηλείας, σκίαστρα και φυτεμένα δώματα, ρυθμιστές στροφών στις
μεγάλες αντλίες, αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με νέα
τεχνολογίας LED, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψύκτη τεχνολογίας προσρόφησης, αναβάθμιση ανελκυστήρων, αντικατάσταση
κλιβάνων, εκσυγχρονισμό συστήματος κεντρικού ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.

Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογραφικού
συγκροτήματος στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
Η πράξη, δαπάνης ύψους 595.200 €, εντάχθηκε στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και ολοκληρώθηκε σε
πρωτοφανείς χρόνους. Αφορούσε στην αντικατάσταση του αγγειογραφικού συγκροτήματος με νέο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.
Μετά από διαπραγμάτευση κατά την κατακύρωση, εξασφαλίσθηκε
από την ανάδοχο Siemens Healthcare Α.Β.Ε.Ε. και η επιπλέον αντικατάσταση του παλαιού μαστογράφου με σύγχρονο ψηφιακό.

38

• Τρισδιάστατη εκτύπωση μοντέλων
εσωτερικών οργάνων για την υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων - 3D LIVER (http://liver3d.com),
με προϋπολογισμό για το Νοσοκομείο 191.700,00 €
• Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία
στην ειδική εκπαίδευση (http://
koiro3e.eu), με προϋπολογισμό για
το Νοσοκομείο 168.095,40 €
• Pvclinical - Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα (http://pvclinical-project.eu), με
προϋπολογισμό για το Νοσοκομείο
116.500,00 €

Κοινές Δράσεις 3ου Προγράμματος Υγείας της ΕΕ (2014-2010)
• GAPP _ facilitatinG the Authorisation
of Preparation Process for blood
and tissues and cells (https://www.
gapp-ja.eu/), με συνολικό προϋπολογισμό 1.499.784,18 € και προϋπολογισμό για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 73.768,00 €
• eHAction–Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας (http://ehaction.eu/)
Το Νοσοκομείο συμμετέχει ως συνεργαζόμενο μέλος, με προϋπολογισμό 19.260,00 €

Προγράμματα Erasmus + KA2,
Στρατηγικές συμπράξεις για την
ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών
• ECTP: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με παιδιά που γεννήθηκαν
με σχιστία χείλους/ υπερώας ή άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
(http://cleftectp.com/), με προϋπολογισμό 25.320,00€
• HI3: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για την εφαρμογή βιώσιμων αλλαγών στην υγεία (http://healthinnovation.nu/), με προϋπολογισμό
25.183,00 €
• ACTNOW: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για επαγγελματίες υγείας που υποστηρίζουν ασθενείς με αλλαγές στην
εξωτερική εμφάνιση εξαιτίας τραυματισμών, χειρουργικών επεμβάσεων
κτλ (https://actnow-erasmusproject.
eu/), με προϋπολογισμό 28.183,00 €
• BodyConfidentMum’s: Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τους επαγγελματίες υγείας για την υποστήριξη της
μητρότητας, με προϋπολογισμό
29.005,00 €

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών με δομές
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με
προϋπολογισμό 128.890,90 €

Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
2014-2020
• HealthCareCenter – Βελτίωση της
ποιότητας και της προσβασιμότητας
στο σύστημα παροχής υπηρεσιών
υγείας των διασυνοριακών περιοχών (http://healthcarecentre.eu/),
με προϋπολογισμό 370.670,00 €
• Economic dimension of volunteering
in sport, με προϋπολογισμό που
ανέρχεται στο ποσό των 13.700,00 €

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
• Atlantis Hospital
Observation Program:
Πρόγραμμα παρακολούθησης και
φιλοξενίας Αμερικανών φοιτητών,
με ετήσιο προϋπολογισμό 17.500 $
• Project ανάπτυξης κλινικών μελετών,
σε συνεργασία με την Clinerion Ltd
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

Παροχές για
τη διευκόλυνση
της καθημερινότητας
και την κάλυψη
αναγκών

Στοχεύουμε στην καλύτερη λειτουργία
του Νοσοκομείου, επιβραβεύοντας τη
συμμετοχή και συνεργασία των εργαζόμενων και ενισχύοντας τα κανάλια
εσωτερικής επικοινωνίας
Ενθάρρυνση
της εξισορρόπησης
επαγγελματικής
και προσωπικής
ζωής
Σύστημα υποβολής
νέων ιδεών και προτάσεων
Παρέχει τη δυνατότητα
στους εργαζόμενους να
υποβάλλουν προτάσεις,
η υλοποίηση των οποίων θα μπορούσε να
συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης
του Νοσοκομείου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Δωρεάν πρόσβαση για όλους
τους εργαζόμενους και φοιτητές
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Λειτουργεί στο προαύλιο
του Νοσοκομείου και φιλοξένησε 66 παιδιά εργαζόμενων, το 2019. Οι δαπάνες
ανέγερσης και εξοπλισμού
καλύφθηκαν από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Το έργο
αποτελεί πραγμάτωση υπό40

σχεσης των αδελφών Νίκου
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου
προς τους εργαζόμενους
γονείς του Νοσοκομείου
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
προσφέρει
υποτροφία σε αριστούχο
μαθητή, παιδί εργαζόμενου,
καλύπτοντας τα δίδακτρα
φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Το Σωματείο Εργαζομένων,
με τη συμπαράσταση της Διοίκησης και του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, συνέχισε το
2019 τα μαθήματα:
Παραδοσιακών χορών
Ζωγραφικής
Θεάτρου
Γυμναστικής
Μπάσκετ
Ξένων Γλωσσών

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Οργανώνεται με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Από το 2017 γίνεται
και λήψη επιχρίσματος από
το στόμα σε εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για δωρεά μυελού των οστών.

Τακτικές
συναντήσεις
Η Διοίκηση και τα
στελέχη ανά Υπηρεσία
πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις
Intranet
Μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, το Νοσοκομείο δίνει
στους εργαζόμενους

πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην
εσωτερική λειτουργία
του και ενημερώνει για
σημαντικά θέματα που
άπτονται των ενδιαφερόντων τους
Ανοιχτή επικοινωνία
Ενθαρρύνουμε την
ανοιχτή επικοινωνία,
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι και οι αντίστοιχες
διευθύνσεις να επιτυγχάνουν την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικών
με την εργασία τους

και θεμάτων ποικίλου
ενδιαφέροντος που
αφορούν στην καθημερινότητα του Νοσοκομείου
Εκδηλώσεις
Το Νοσοκομείο, με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
πραγματοποιεί εκδηλώσεις, προσβλέποντας στη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των
εργαζομένων

Έκδοση περιοδικού
«Χρέος Ζωής»
Στο τριμηνιαίας κυκλοφορίας περιοδικό
συμμετέχουν ενεργά
οι εργαζόμενοι, με
στόχο την προβολή
επιστημονικών άρθρων
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20 χρόνια
Γ.Ν. Παπαγεωργίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το 2019 ήταν χρονιά εορτασμών αλλά και
συγκινήσεων, καθώς συμπληρώθηκαν 20
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας
του Νοσοκομείου. Πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις, στις οποίες το προσωπικό
και η Διοίκηση θυμήθηκαν τη διαδρομή του Νοσοκομείου, μοιράστηκαν
αναμνήσεις και αντάλλαξαν σκέψεις για τη μελλοντική πορεία
του. Περισσότερα για τις
εκδηλώσεις στην ειδική έκδοση.

Για ακόμη μια χρονιά δόθηκε έμφαση στην πληροφόρηση σχετικά με βασικά θέματα υγείας. Εξειδικευμένο
προσωπικό συζήτησε με το κοινό και διένειμε ενημερωτικό υλικό, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία των
προληπτικών εξετάσεων.
Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους
επισκέπτες, αλλά και η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού.

Ευαισθητοποίηση με ενημέρωση
και προσφορά εξετάσεων

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νεφρού προσφέρθηκαν
από το Νεφρολογικό Τμήμα στο κοινό δωρεάν εξετάσεις.
Στο κεντρικό σαλόνι έγιναν μετρήσεις γλυκόζης του αίματος και αρτηριακής πίεσης. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μίλησε στο αμφιθέατρο για τις στρατηγικές πρόληψης
της χρόνιας νεφρικής νόσου και την αντιμετώπιση των νευροπαθειών.
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Δράσεις πολιτισμού
για τους εργαζόμενους

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συζητάμε για
την κνίδωση» διοργάνωσε την Παγκόσμια Ημέρα Κνίδωσης η Β'´ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ. Οι πολίτες πληροφορήθηκαν για τα αίτια,
τα συμπτώματα και τη σύγχρονη αντιμετώπιση της κνίδωσης. Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψωρίασης, οι πολίτες ενημερώθηκαν για την ψωρίαση
και υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση.

Σε ένα σκηνικό γεμάτο παιδικά χαμόγελα, μασκαρέματα
και χριστουγεννιάτικες φιγούρες, πραγματοποιήθηκε η
χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζόμενων.
Η γιορτή, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο με την
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, ενθουσίασε τα παιδιά, που μετά από πολλές εκπλήξεις αποχώρησαν με χαμόγελα στα πρόσωπα, παίρνοντας μαζί από ένα
δώρο και τις κατασκευές που έφτιαξαν στα εργαστήρια.

Μια ξεχωριστή συναυλία έδωσαν στο Νοσοκομείο οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας
«Γεώργιος Παπαγεωργίου» που είναι δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου. Στο κεντρικό σαλόνι, με τα μουσικά
όργανα και τις μελωδικές φωνές τους παρέσυραν τους
παρευρισκόμενους στο τραγούδι και τον χορό, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα. Η χορωδία έψαλε κάλαντα
και σε νοσηλευόμενα παιδιά στην Παιδοχειρουργική και
Παιδιατρική Κλινική.
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5.700
6.674
27

ώρες εθελοντικής προσφοράς
ασθενείς με κινητικά προβλήματα εξυπηρετήθηκαν
αμαξίδια στη διάθεση ασθενών

1.500 πακέτα βοήθειας σε συλλόγους και οικογένειες ευπαθών ομάδων
800
250+
40.000
Για όποιον έχει επισκεφθεί έστω και
μια φορά το Νοσοκομείο, είναι κατανοητό πως είτε είναι ασθενής είτε
συνοδός, υπάρχουν δύσκολες στιγμές, που χρειάζεται ένα στήριγμα. Οι
εθελοντές της Αντηρίδας βρίσκονται
στο πλευρό τους, αναλαμβάνοντας
με διάθεση και ανθρωπιά, υπηρεσίες
που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα διευκολύνσεων.

Εθελοντές κάθε ηλικίας, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, τείνουν χείρα βοήθειας και
συμπαράστασης σε ασθενείς και συνοδούς που
εξυπηρετούνται καθημερινά στο Νοσοκομείο. Οι
εθελοντές είναι ακόμη και παιδιά! Μαθητές Λυκείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφήβων
εθελοντών και προσφέρουν πρόθυμα βοήθεια τα
Σαββατοκύριακα.
Οι εθελοντικές δράσεις συνεχώς διευρύνονται με
στόχο να στηρίζουν συλλογικά τόσο τους ασθενείς που απευθύνονται στο Νοσοκομείο και τους
συνοδούς τους, όσο και τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη. Οι υπηρεσίες ποικίλες και
πολύτιμες, όπως όλοι οι άνθρωποι της Αντηρίδας.
Η ανιδιοτελής προσφορά γεμίζει τους εθελοντές
με ικανοποίηση και υπερηφάνεια και τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν.
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βιβλία δανείστηκαν σε νοσηλευόμενους και συνοδούς
βιβλία προστέθηκαν στην ανταλλακτική βιβλιοθήκη (think tank)
φωτοτυπίες για τις ανάγκες ασθενών

150 εθελοντές 650 φίλοι και αρωγά μέλη
325 φίλοι και χορηγοί πρόσφεραν είδη πρώτης ανάγκης

Η οικονομική υποστήριξη
των αρωγών μελών και χορηγών
βοηθάει σημαντικά το έργο και την
υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.

Φορώντας κόκκινα γιλέκα με το διακριτικό σήμα της Αντηρίδας, τους
εθελοντές τους αναγνωρίζει εύκολα
κανείς. Στην είσοδο του Νοσοκομείου να διαθέτουν αμαξίδια σε ασθενείς με δυσκολία στην κίνηση, στην
Ψυχιατρική Κλινική να προσφέρουν
ροφήματα στους νοσηλευόμενους,
στους χώρους αναμονής να κρατούν συντροφιά σε ασυνόδευτους

ασθενείς, στην Παιδιατρική Κλινική
να διαβάζουν παραμύθια και να
απασχολούν τα παιδιά προσφέροντας στιγμές χαράς και ξενοιασιάς.
Εθελοντές συναντά κανείς στη Βιβλιοθήκη της Αντηρίδας να δανείζουν
βιβλία από δωρεές.
Για ένατη συνεχή χρονιά, η Αντηρίδα λαμβάνει δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη, έχουν διατεθεί

περισσότερα από 700 πακέτα βοήθειας σε οικογένειες ευπαθών ομάδων, πρόσφυγες που φιλοξενούνται
σε δομές της Βόρειας Ελλάδας και
σεισμοπαθείς στην Αλβανία.
Η Αντηρίδα ευχαριστεί τους φίλους
και τα μέλη της, που υποστηρίζουν
με τις δωρεές τους το έργο του
Συλλόγου.

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο
Νοσοκομείο

Συμμετοχή σε άλλες δράσεις

•

•
•

•

1. Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
2. Ημερίδα Νευρολογικής Κλινικής
για την Πολλαπλή Σκλήρυνση
3. Έκθεση «Αγ. Λουκάς, Τέχνη Πίστη - Θρησκεία» του Ευθύμη
Βαρλάμη

•
•

Panorama Charity Fun Run
Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» - Κοινή δράση με
μαθητές των 4ου ΓΕΛ και 5ου
Γυμνασίου Σταυρούπολης
Ξενάγηση στη Ρωμαϊκή Αγορά
7ο Sail For Pink του Συλλόγου
Γυναικών με καρκίνο μαστού
Άλμα Ζωής Ν.Θεσσαλονίκης

•
•
•

Καθαρισμός δασικής περιοχής
με τους εθελοντές του
Πολυπλατάνου Ημαθίας
Δενδροφύτευση με μαθητές
του Κολεγίου «Δελασάλ»
8ος Διεθνής Νυχτερινός
Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης
Ξενάγηση στα οθωμανικά
μνημεία της Θεσσαλονίκης
Περιήγηση στην Έκθεση
Βαρλάμη

Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση της έρευνας προς όφελος των ασθενών με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Υλοποιείται από την Οικονομική Διεύθυνση, τη Β΄ Κλινική Χειρουργικής
Παίδων ΑΠΘ και την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ.
45

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΑΣ
Τομέας Εικαστικών
Παρεμβάσεων
& Εφαρμογών (ΤΕΠΕ)
«Η τέχνη είναι θεραπεία και σε κάθε της μορφή εξομαλύνει και γαληνεύει τους ανθρώπους». Αυτό είναι το
μήνυμα του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών, που, διανύοντας τον έβδομο χρόνο λειτουργίας
του, συνεχίζει με τις δράσεις του την ψυχολογική στήριξη
των ασθενών και την αισθητική αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

1
Οθόνες πληροφόρησης
για τη χρονική παρακολούθηση διαδικασιών των
εξωτερικών
ιατρείων και
των χειρουργείων

7
Υπηρεσία
αιτήσεων
εγγράφων:
διαδικτυακή
αίτηση για
έκδοση πιστοποιητικών
και εγγράφων
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2
Ερωτηματολόγια ικανοποίησης
ασθενών
και ειδικά
έντυπα παραπόνων για
τη βελτίωση
των παρεχόμενων
υπηρεσιών

8
Δράσεις και
εκδηλώσεις
με στόχο την
ευχάριστη
παραμονή
των ασθενών κατά τη
διάρκεια της
νοσηλείας

3
Διαδικτυακή
on line υπηρεσία (www.
gnpap.gr) για
ραντεβού σε
εξωτερικά
ιατρεία και
εργαστήρια

9
Μπαζάρ από το
«Χαμόγελο του
Παιδιού», το
«Μake-A-Wish»
και την ΕΛΕΠΑΠ για την
ενίσχυση του
φιλανθρωπικού
τους έργου και
την ενημέρωση
του κοινού

4
Γραφείο
Εξυπηρέτησης
Πολίτη - Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών
Υπηρεσιών
Υγείας

5
Go live: Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη
δημοσίευση
των χρόνων
αναμονής
του Τμήματος
Επειγόντων
Περιστατικών

10 11
Δωρεάν
πρόσβαση
στο Internet
σε όλους τους
χώρους του
Νοσοκομείου

Infokiosk για
την παροχή
πληροφοριών
μέσω ψηφιακών οδηγών

6
Γραφείο
πληροφοριών για την
εξυπηρέτηση
των ασθενών
– συνοδών –
επισκεπτών

Έργα, όπως οι γιγάντιες τοιχογραφίες για την εικαστική
πορεία της Ιατρικής από την αρχαιότητα και δημιουργίες των εικαστικών – μελών του, κοσμούν το εσωτερικό
του. Το 2019 αναρτήθηκαν οι δυο μετόπες για την Αραβική και την Αιγυπτιακή Ιατρική, στο κεντρικό σαλόνι, και
παρουσιάστηκαν οι μετόπες Μεσαίωνας – Leonardo Da
Vinci, Andreas Vesalius. Παράλληλα, διοργανώθηκαν η
ΣΤ’ ετήσια έκθεση «Η Φτώχεια έχει χρώμα. Ο πλούτος
είναι γκρι» και η αναδρομική έκθεση «Best of…», στο
φουαγιέ του αμφιθεάτρου.
Στις δράσεις του ΤΕΠΕ περιλαμβάνονταν, επίσης, η υλοποίηση του προγράμματος «ArtTherapy» σε νοσηλευόμενους και διαλέξεις του προέδρου του, καθηγητή Ιατρικής
ΑΠΘ Αντώνη Φιλιππόπουλου.

12
Μουσική σε
κοινόχρηστους χώρους
του Νοσοκομείου

επίπεδο 0
Κυλικείο
Κομμωτήριο
Εμπορικό Κατάστημα
Υποκατάστημα της Τράπεζας
Πειραιώς
Ιερός Ναός (Αγίου Γεωργίου
& 20 Αγίων Αναργύρων)
Χώρος βρεφικής φροντίδας
και θηλασμού
Υπηρεσία Απολεσθέντων
(Lost & Found)
Δανειστική Βιβλιοθήκη "Αντηρίδας"
για ασθενείς και πολίτες

επίπεδο -1
Εστιατόριο
Βιβλιοθήκη για φοιτητές
και εργαζόμενους
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1

Συνεδριακό Κέντρο
Ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, συμποσίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και
άλλων εκδηλώσεων. Δυνατότητα on line σύνδεσης του αμφιθεάτρου με τα χειρουργεία του
Νοσοκομείου.
Το 2019 διοργανώθηκαν με
επιτυχία 123 εκδηλώσεις, ιατρικά συνέδρια, εκπαιδευτικές
ημερίδες, κλινικά σεμινάρια
και φροντιστήρια με πρακτική
άσκηση και συμμετοχές εντός
και εκτός Ελλάδας

48

1

1

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
325 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
50 ΑΤΟΜΩΝ

3

10

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
25 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
20 ΑΤΟΜΩΝ

2

Ερευνητικό και
Πειραματικό Κέντρο
Μοναδικός κτιριακός σχεδιασμός
με προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ερευνητικές υποδομές.
Μετά τη θετική αξιολόγηση από τις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ανανεώθηκε η κατοχή των αδειών/
πιστοποιήσεων για την εκτροφή
πειραματόζωων, τη διενέργεια πειραματικών πρωτοκόλλων σε πειραματόζωα, καθώς και την προμήθειά τους σε άλλες πειραματικές
εγκαταστάσεις.

3

Γραφείο Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων
• Έκδοση Δελτίων Τύπου και συνεργασία με τα ΜΜΕ
• Επιμέλεια ενημερωτικών εκδόσεων
(«Χρέος Ζωής», «Απολογισμός»)
• Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
• Ενημέρωση ιστοσελίδας
• Συντονισμός εκδηλώσεων
• Συμβολή στην υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε
συνεργασία με τμήματα του Νοσοκομείου
• Επαφή με φορείς υγείας και διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας του
Νοσοκομείου
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2

Εταιρική Διακυβέρνηση
Χρηστή και υπεύθυνη Διοίκηση
Διαφάνεια πληροφοριών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου περιλαμβάνει τη λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που λειτουργεί ανεξάρτητα και συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση. Η εφαρμογή
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τη χρηστή και υπεύθυνη διοίκηση του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης που διασφαλίζει την αποδοτική
λειτουργία του Νοσοκομείου και τη διαφάνεια των πεπραγμένων της Διοίκησης.

1

3

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ιδρύθηκε το 1999 από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Α.Κ. και τους ειδικούς για τα
σωματεία νόμους. Συγκροτείται
από εργαζόμενους όλων των
υπηρεσιών.

Η αιρετή Επιτροπή του Νοσοκομείου είναι 6μελής και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο. Τα μέλη της εκλέγονται από τους εργαζόμενους ή υποδεικνύονται από το συμβούλιο των εργαζόμενων. Μελετούν τις συνθήκες
εργασίας προτείνοντας μέτρα για τη βελτίωσή τους και παρακολουθεί την τήρησή τους. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής του Νοσοκομείου στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και συνεργάζονται με τα
συνδικαλιστικά στελέχη ειδικά στο πεδίο της ασφαλούς εργασίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανακύκλωση

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου τηρεί τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων. Με την παρακολούθηση του δείκτη παραγωγής μολυσματικών αποβλήτων, το 2019 κατάφερε να βελτιώσει τη διαλογή στην
πηγή των επικινδύνων αποβλήτων και να εκτρέψει αξιοποιήσιμα υλικά οδηγώντας τα για ανακύκλωση.
Τα επικίνδυνα υλικά οδηγούνται προς ορθή διαχείριση διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης τροφοδοτεί το σύγχρονο κυκλικό μοντέλο οικονομίας για βιώσιμη ανάπτυξη που συνάδει με την ευρωπαϊκή στρατηγική.
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Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Εκπαίδευση

Το Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας
παρακολουθεί τον δείκτη παραγωγής
μολυσματικών αποβλήτων σε συνεργασία και με την Ομάδα Έργου Δημιουργίας Συστήματος Εξισορροπημένων Επιδόσεων. Με παρεμβάσεις,
όπως διοργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, σύνταξη και διανομή
οδηγιών, παροχή μέσων διαχείρισης
αποβλήτων, το 2019 τα μολυσματικά
απόβλητα μειώθηκαν κατά 16.002,3
kg (16 τόνους).

Η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας περιβαλλοντικής
κουλτούρας είναι καθοριστικής σημασίας. Εκπαιδεύτηκαν 230 εργαζόμενοι σε 168
ώρες για την περιβαλλοντική
νομοθεσία, με έμφαση στη
Διαχείριση Αποβλήτων στις
Υγειονομικές Μονάδες και
τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε η κατηγοριοποίηση που προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και
την εγκύκλιο 22960/3800/15-6-2012
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τα Άλλα Επικίνδυνα
Απόβλητα. Για το 2020 το Νοσοκομείο θα γνωρίζει την ακριβή ποσότητα
αποβλήτων που παράγει σε φάρμακα,
επικίνδυνες χημικές ουσίες και συσκευασίες ρυπασμένες με επικίνδυνα
χημικά και υδράργυρο.

Εναλλακτική
Διαχείριση
Αποβλήτων

Δημιουργήθηκαν 20 «πράσινα»
σημεία σε κοινόχρηστους χώρους για τη διαλογή τεσσάρων
υλικών: χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, καπάκια. Αντίστοιχο σημείο
δημιουργήθηκε για γυαλί στον
χώρο του εστιατορίου.

Από την ανακύκλωση καπακιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης,
το Νοσοκομείο παρέλαβε ένα αναπηρικό αμαξίδιο που δόθηκε προς
χρήση για ασθενείς, ενώ για
υλικά, όπως χαρτί και toner–
μελάνια, έχει εξασφαλίσει
συνεργασίες με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

5.700 kg

*ΑΗΗΕ
Απόβλητα
Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού

ΑΗΗΕ*

πλαστικο

478 τμχ

460,6 kg
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ

340 kg
Σε συνεργασία με
το «Κάθε Κουτί
Μετράει», προωθείται η ανακύκλωση αλουμινίου.

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) διαχειρίζονται χωριστά με
ευθύνη των αναδόχων που αναλαμβάνουν έργα.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (ΑΗΗΕ*)

4.626 kg

TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ

1.934,80 kg

536,5 kg
Μπαταρίες

καπακια

1.460 kg
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ

200 lt
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

20.100 kg
ΧΑΡΤΙ

Εξετράπηκαν από την υγειονομική ταφή ή τη λανθασμένη διαχείριση τα παραπάνω
υλικά και είχαν δεύτερη ευκαιρία επανεισαγωγής τους στην
οικονομία



ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ &
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
• ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• Ε.Ι.ΛΙΠΙΔΙΩΝ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
• Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ /
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
• Β΄ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΑΘ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

Β' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ Ή
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΗΤΗ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΘΥΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ /
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
STRESS ECHO
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
• ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
• ΑΝΟΙΑ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
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•
•
•
•
•

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
(ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΙΔΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ Β
ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΣΤ ΙΔΡΩΤΑ
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΑΙΔ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ

Β' ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΨΩΡΙΑΣΗΣ - ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ
ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
ΣΠΙΛΩΝ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΟΝΥΧΟΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΧΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ
• ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
• ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ / ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΜΑΣΤΟΥ
• ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ /
ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟ, ΗΠΑΤΟΣ /  
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
• ΜΑΣΤΟΥ
• ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟ / ΧΟΛΗΣ
• ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΗΛΗΣ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Β' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ,
ΚΥΦΩΣΗΣ, ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ

Γ' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΘ
• ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
• ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΩ
ΑΚΡΟΥ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
ΠΟΝΟΥ
• ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
• ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ
• ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΙΣΧΙΟ /
ΑΘΛ. ΚΑΚΩΣΕΩΝ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ &
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
• ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΘ
• ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
• ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΙΩΝ
• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ
• ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΩΝ
• ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ/ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΥΘΟΥ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
YAG LASER
ΓΕΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΕΞΩΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΤΙΚΟΥ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
   
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΔΡΑΣ
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΑΠΟΒΟΛΕΣ
• ΓΥΝΑΙΚΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΥΝΑΙΚΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΥΚΛΟΥ
• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
• ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
• ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΣΤΩΝ
• ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
• ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
• ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΙ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Β' ΩΡΛ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΣΦΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗΣ
ΡΙΝΟΣ
ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ - ΥΠΝΙΚΗΣ
ΑΠΝΟΙΑΣ
ΣΙΑΛΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΡΙΝΟΣ
ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΦΩΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΩΡΛ/ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
• ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• PET SCAN
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
• ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
• ΨΥΧΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
• ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
• DEPOT ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
• ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΛΟΥ
vΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Επικοινωνία για

ραντεβού
στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
• ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

2313 32 3333
8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο

• ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

14741

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019- 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2019 - 31.12.2019) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019
Αξία Κτήσεως

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως

1.995.254,39

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις
και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
I Ι Ι. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Αποσβέσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως

1.879.429,44

115.824,95

1.920.390,06

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία
1.854.609,02

1.501.114,13 49.174.812,07 47.535.186,84

1.639.625,23

47.026.346,54 36.032.900,85
12.501.321,07 12.173.977,15
1.363.788,60
0,00

10.993.445,69 46.989.837,82 37.134.420,88
327.343,92 12.618.444,68 12.329.261,10
1.363.788,60 1.237.269,96
0,00

9.855.416,94
289.183,58
1.237.269,96

110.066.268,28 95.880.575,94

14.185.692,34 110.020.364,53 96.998.868,82

13.021.495,71

0
14.185.692,34

58.000,00
13.079.495,71

3.193.512,83

2.267.574,54

7.149,87
3.200.662,70

7.449,09
2.275.023,63

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών
4. Επισφαλείς πελάτες - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι
ΙV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)

376.209.977,28
135.697,39
-3.800.837,02

-3.665.139,63
526.153,36
373.070.991,01

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές Προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι

332.575.262,02
342.966,35
-3.733.139,43

-3.390.173,08
440.509,09
329.625.598,03

5.497,45
12.953.081,61
12.958.579,06
389.230.232,77

5.373,95
13.447.413,31
13.452.787,26
345.353.408,92

15.030,87
16.669.760,29

12.800,56
16.616.096,75

0.00
16.684.791,16
420.216.541,22

536,98
16.629.434,29
375.128.119,96

3.269.042,71

3.328.477,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

ΧΡΗΣΗ 2019

ΧΡΗΣΗ 2018

84.827.289,26
7.790.705,11
92.617.994,37

84.169.102,03
8.089.293,71
92.258.395,74

38.547.025,72
240.707.178,27
279.254.203,99
371.872.198,36

41.202.747,72
199.504.430,55
240.707.178,27
332.965.574,01

6.719.426,03
251.570,00
6.970.996,03

6.281.438,61
251.570,00
6.533.008,61

34.829.333,33
627.208,81
1.102.438,21
3.790.880,74
40.349.861,09

29.077.237,61
640.538,02
1.084.715,05
3.502.327,58
34.304.818,26

1.022.412,74
1.073,00
1.023.485,74
420.216.541,22

1.324.658,07
61,01
1.324.719,08
375.128.119,96

3.269.042,71

3.328.477,22

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. ‘Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. ‘Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί
ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2019
(1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019 (σε EUR)

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2018 (σε EUR)

Καθαρά κέρδη χρήσεως

38.604.825,48

41.270.983,53

Σύνολο

38.604.825,48

41.270.983,53

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη εις νέον

O Πρόεδρος
Καραβιώτης Μιχαήλ
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ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων

65.781,04

49.174.812,07 47.673.697,94

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Aναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συκευασίας

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
IΙ . Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3. Δωρεές Παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

57.799,76

68.235,81

38.547.025,72

41.202.747,72

Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουηλίδης Κων/νος

Η Οικονομική Διευθύντρια
Σταυροπούλου Ευαγγελία

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019 (σε EUR)
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. ‘Aλλα έσοδα
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1. ‘Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
5.418.929,25
3. ‘Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
14.911,08
Mερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
228.800,67
Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
3.632,74
Oλικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛEOΝ :΄Eκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα
15.679.284,43
2. Έκτακτα κέρδη
350,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
444.814,65
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
120.056,25 16.244.505,33
Mείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
10.543,51
2. Έκτακτες ζημίες
20.721,33
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
105.384,07
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0.00
136.648,91
Oργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημίες
MEION:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον : Oι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη)
XPHΣEΩΣ πρό φόρων:

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2018 (σε EUR)

94.576.635,47
109.393.358,13
-14.816.722,66
42.522.364,12
27.705.641,46
4.971.936,59
20.075,86

-5.433.840,33
22.271.801,13

4.992.012,45
26.457.040,44

260.039,95
225.167,93
22.496.969,06

3.334,75

263.374,70
26.713.745,64

14.770.499,41
0,00
458.242,01
143.155,68 15.371.897,10

38.604.825,48

2.266.496,45
2.266.496,45

95.234.795,95
103.763.116,08
-8.528.320,13
39.977.373,02
31.449.052,89

259.665,55
3.969,61
165.291,05
385.733,00

814.659,21

41.270.983,53

2.187.636,26
0.00
38.604.825,48

2.187.636,26

0.00
41.270.983,53
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Οικονομικά
στοιχεία
με μια ματιά*

Το όραμά μας
Η λειτουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομείου, αντίστοιχου πρότυπων Νοσοκομείων του εξωτερικού, το οποίο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας
στους συνανθρώπους μας.

Ο στόχος μας

Σύνολο εσΟδων**

2018 - 150.844
2019 - 153.572

Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ελλάδας, διατηρώντας την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον Τομέα της Υγείας
στα 20 επιτυχημένα χρόνια της λειτουργίας του και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών και των εργαζόμενων με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Η αποστολή μας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2018 - 109.573
2019 - 114.967

Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο με αφοσίωση στον πάσχοντα συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Οι αξίες μας
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2018 - 51.423
2019 - 51.797

• Αγάπη και σεβασμός στον άνθρωπο
• Ακεραιότητα
• Ποιότητα
• Καινοτομία

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

2018 - 16.824
2019 - 17.392

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ***

2018 - 38.007
2019 - 40.854

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ***

2018 - 41.326
2019 - 45.779

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

2018 - 41.271
2019 - 38.605

* (Ποσά σε χιλ. €)
** Στα έσοδα πλέον των τακτικών εσόδων από παροχή υπηρεσιών έχει προστεθεί και η επιχορήγηση της μισθοδοσίας
***Στην επιχορήγηση της μισθοδοσίας όπως και στο κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2019 περιλαμβάνεται και η καταβολή
των αναδρομικών των ιατρών που επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας
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Συντονισμός Δημοσιογραφική
Επιμέλεια Έκδοσης:
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Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης
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e-mail: hospital.papageorgiou@gmail.com
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Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
@gn_ papageorgiou

Mε την ευγενική χορηγία
του Iδρύματος Παπαγεωργίου

