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«Παράδειγμα» το Παπαγεωργίου 
για τις πρακτικές του

ΝΕΟ Δ.Σ.   
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Το Ερευνητικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι στελεχωμένο με 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κατέχει ηγετική θέση στην 
εκπαίδευση και την έρευνα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Είναι ιδανικό για τη διενέργεια σεμιναρίων 
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P	 Ειδικό	επιστημονικό	
προσωπικό	υψηλών	
ακαδημαϊκών	προσόντων	
με	Εθνική	και	Ευρωπαϊκή	
πιστοποίηση

P	 Αυτόνομες	κτιριακές	
εγκαταστάσεις	

P	 Άδεια	λειτουργίας	από	
την	Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	ως	εγκεκριμένη	
“Εγκατάσταση	Εκτροφής,	
Προμήθειας	και	Χρήσης”

P	 Εναρμονισμένο	με	την	
Κοινοτική	Οδηγία	

 2010/63/EEC

P	 Αυτόνομοι	χώροι	γραφείων

P	 Χώροι	για	προφορικές	
παρουσιάσεις	(ομιλίες)	

	 σε	μικρές	εκπαιδευτικές	
ομάδες

P	 Ηλεκτρονικός	και	
οπτικοακουστικός	
εξοπλισμός	(μετά	από	
συνεννόηση)

P	 Πρόσβαση	στο	Internet	
(ασύρματη	και	ενσύρματη)

P	 Αποδυτήρια	ανδρών/
γυναικών	με	ατομικούς	
χώρους	φύλαξης	
προσωπικών	αντικειμένων	
και	ντουζιέρες	
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χορήγησης	εισπνευστικής	
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P	 Τέσσερις	μικρότερες	
αίθουσες	για	εργαστηριακή,	
ερευνητική	ή	υποστηρικτική	
χρήση
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breaks,	catering,	παράθεση	
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stand

P	 Πλήρης	κλιματιστική	και	
ηχομονωτική	κάλυψη

P	 Σύστημα	πυρασφάλειας/	
πυρανίχνευσης

P	 Αυτόνομος	χώρος	
στάθμευσης
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editorial
μιχαηλ καραβιΩτηΣ

ΠρΟΕΔρΟΣ Δ.Σ.

Η ιστορία του Nοσοκομείου αντανακλά-

ται μέσα από την επιτυχημένη πορεία 

των ανθρώπων που το οραματίστηκαν 

και το έργο ζωής που κατέθεσαν. Σήμε-

ρα, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετέ-

χουν μέλη που υπηρετούν τις αξίες των 

ιδρυτών του, την αγάπη και τον σεβασμό 

στον συνάνθρωπο, την ακεραιότητα, την 

ποιότητα, την καινοτομία. Με αίσθημα 

ευθύνης αλλά και με όραμα καλούμα-

στε να αντιμετωπίσουμε τις πολύπλοκες 

προκλήσεις, να σχεδιάσουμε, να υλο-

ποιήσουμε και να οδηγήσουμε με ασφά-

λεια το νοσοκομείο στην επόμενη μέρα. 

Θέτουμε νέους στόχους και υιοθετούμε 

την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών 

και τη χρήση νέων τεχνολογικά αναβαθ-

μισμένων μέσων που αποτελούν τμήμα 

της στρατηγικής μας ανάπτυξης.

Την περίοδο που περάσαμε με την πρω-

τοφανή πανδημία Covid-19 βιώσαμε μια 

εμπειρία πρωτόγνωρη για όλο το νοσο-

κομείο. Κληθήκαμε να εφαρμόσουμε 

δύσκολες αποφάσεις απέναντι σε έναν 

αόρατο εχθρό, με επιμονή για τη βέλ-

τιστη παροχή υπηρεσιών υγείας προς 

τον ασθενή και την τήρηση όλων των 

κανόνων  ασφαλείας των εργαζόμενων. 

Δράσαμε άμεσα με πολλές αλλαγές 

στην καθημερινή λειτουργία και αντιμε-

τωπίσαμε την πρώτη φάση με εξαιρετικά 

αποτελέσματα.

Από την τιμητική θέση του προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να 

εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου, 

και να συγχαρώ όλους τους εργαζομέ-

νους για την ανταπόκρισή τους στις έκτα-

κτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Τα 

αυξημένα πρωτόκολλα και το υψηλό αί-

σθημα επαγγελματισμού απέφερε τα μέ-

γιστα στην προστασία του προσωπικού 

και των ασθενών του νοσοκομείου.

Θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τις 

θερμές μου ευχαριστίες σε εταιρίες, 

φορείς και φυσικά πρόσωπα για την 

πολύτιμη αρωγή τους στην προσπάθεια 

που καταβάλλουμε τη δύσκολη αυτή 

στιγμή. Με τις δωρεές τους αποδεικνύ-

ουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το 

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τους 

διακρίνει. 

Η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας 

και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας υπήρξε αμέριστη και χάρη 

σ΄ αυτήν δημιουργήθηκαν σε χρόνο ρε-

κόρ δύο νέοι θάλαμοι ΜΕΘ για ασθενείς 

με Covid-19 πλήρως εξοπλισμένοι. 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί 

σημείο αναφοράς στην Βόρεια Ελλάδα 

για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψη-

λής ποιότητας. Φιλοδοξούμε να συμβάλ-

λουμε στην εξέλιξη της επιστημονικής 

γνώσης προάγοντας το τρίπτυχο της 

πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπι-

σης. Με την άοκνη προσπάθεια, την συ-

νέπεια και την επιμονή όλων, το Νοσοκο-

μείο μας θα παρέχει «Υγεία για Όλους» 

όπως την ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Υγείας « Υγεία είναι μια κατάσταση 

πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινω-

νικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία 

νόσου ή αναπηρίας.»
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ΓΕΝικα ΘΕματα

Ο Υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο του ΔΣ, 
Μιχαήλ Καραβιώτη, την εκπρόσωπο του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Ζωή Ψαρρά 
– Παπαγεωργίου, τον Γενικό Διευθυντή, 
Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, τον Διοικη-
τή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, Παναγιώ-
τη Μπογιατζίδη και τους υποδιοικητές, 
Αναστάσιο Κυριακίδη και Κωνσταντίνο 

Χρίστογλου, καθώς και τη Διοικήτρια του 
ΕΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος, Τζίνα Λεπτο-
καρίδου.
Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αφορ-
μή την πανδημία COVID-19 και δεσμεύτη-
κε ότι θα εξασφαλιστούν επιπλέον κονδύ-
λια για την υγεία, που θα αξιοποιηθούν 
για την αναβάθμιση των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων. 

Ειδικά για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, τόνισε 
ότι ορισμένες πρακτικές του, όπως η δι-
αχείριση των απογευματινών ραντεβού, 
μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα 
για άλλα νοσοκομεία. 
Κορωνίδα για την 3η Υγειονομική Πε-
ριφέρεια χαρακτήρισε το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου ο κ. Μπογιατζίδης, υπο-
γραμμίζοντας: «Η συνεργασία που υπάρ-
χει είναι δεδομένη και προχωράμε ήδη 
τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα της 
πανδημίας».  
Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης του Νοσο-
κομείου αναφέρθηκαν στην αγαστή συ-
νεργασία με την 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο 
Υγείας στη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης, ενώ τόνισαν ότι το Νοσοκομείο 
έχει περιθώρια βελτίωσης και χρειάζεται 
τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας, ώστε να 
συνεχίσει την ανοδική του πορεία. 

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας 
Βασίλη Κικίλια

το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφτηκε την 
τρίτη 26 μαΐου ο Υπουργός Υγείας βασίλης κικίλιας, 
συνοδευόμενος από τους επικεφαλής της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) μακεδονίας και 
του Εθνικού κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕκΕΠΥ) 
βορείου Ελλάδος. 
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Πρόεδρος: 
Μιχαήλ Καραβιώτης, 
επιχειρηματίας, 
με αναπληρωτή 
τον Νικόλαο Πέντζο, 
επιχειρηματία
Αντιπρόεδρος
Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα, 
ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ΑΠΘ, 
με αναπληρώτρια 
τη Φωτεινή Τσουκαλά, 
πρώην τομεάρχισσα Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Μέλη ΔΣ:

Ανδρέας Ρεβάνογλου, 
οικονομολόγος, 
με αναπληρωτή 
τον Αθανάσιο Τσακπίνη, 
καθηγητή Πληροφορικής

Χρήστος Παπάς, 
αρχιτέκτων – μηχανικός, 
με αναπληρώτρια 
τη Λήδα Σέτζη, 
οικονομολόγο  

Απόστολος Αθανασιάδης, 
καθηγητής 
του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ΑΠΘ, 
με αναπληρωτή 
τον Περικλή Παπαδόπουλο, 
καθηγητή 
του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ΑΠΘ

Παναγιώτης Βλάχος, 
εκπαιδευτικός, 
με αναπληρωτή 
τον Ιωάννη Χατζηνικολάου, 
σύμβουλο επενδύσεων

Μαρία Σαρηγιαννίδου, 
δικηγόρος, 
με αναπληρώτρια 
την Ελένη Μακρή, 
συνταξιούχο

Με νέα σύνθεση λειτουργεί το 7μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Νοσοκομείου, μετά την ολο-
κλήρωση της θητείας της προηγούμενης Διοίκη-
σης. Η πρώτη συνεδρίαση του ανανεωμένου ΔΣ 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου. 

Το  Γ.Ν. Παπαγεωργίου διοικείται από 7μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον πρό-
εδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη. Διορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με τριετή θη-
τεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον διορισμό του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τα επτά μέλη του ΔΣ, τρία υποδεικνύονται 
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα από τη Σύ-
γκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και τρία επιλέγονται από τον Υπουργό 
Υγείας. 

Η νέα σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η σύνθεση του Συμβουλίου 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
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Στην ξεχωριστή βραδιά, που διοργανώ-
θηκε με αφορμή την αποχώρηση του κ. 
Παπά από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, 
οι προσκεκλημένοι απήλαυσαν εξαιρετικό 
φαγητό, υπό τους ήχους του σαξόφωνου, 
με θέα το πανέμορφο, καταφώτιστο περι-
βάλλον του ιππικού ομίλου και τηρώντας 
τα μέτρα προστασίας λόγω της COVID-19.
Προσκεκλημένοι ήταν οι διευθυντές κλι-
νικών και τμημάτων του Νοσοκομείου, 
πρώην διευθυντές και παλαιότεροι στενοί 

συνεργάτες του κ. Βασίλειου Παπά. Στην 
τιμητική βραδιά παραβρέθηκαν επίσης ο 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 
και Επίτιμος Πρόεδρος του Γ.Ν. Παπαγε-
ωργίου κ. Νίκος Παπαγεωργίου και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Με 
την παρουσία τους τίμησαν τον κ. Παπά, ο 
Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Μπογια-
τζίδης, και ο Υποδιοικητής κ. Αναστάσιος 
Κυριακίδης.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό της λαμπρής 
βραδιάς πραγματοποίησε η εκπρόσωπος 
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κ. Ζωή 
Ψαρρά-Παπαγεωργίου, η οποία ευχαρί-
στησε τον κ. Παπά για την προσφορά του 
και μίλησε για έναν άνθρωπο, ο οποίος 
με πίστη, εντιμότητα και αγάπη συμμερί-
στηκε το όραμα των αδελφών Νίκου και 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και εργάστηκε 
για την πραγματοποίησή του. «Ο Βασίλης 
άφησε παρακαταθήκη μεγάλο έργο στο 
Νοσοκομείο. Δημιούργησε τις βάσεις για 
τους νεότερους… Υποστήριξε και καθο-
δήγησε… Ήταν ένα παράδειγμα για όλους 
μας. Άνθρωπος με μεγάλο επιστημονικό 
υπόβαθρο και υπέρμαχος του εθελοντι-
σμού. Η πορεία του σφράγισε το Νοσοκο-
μείο. Έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους 
γύρω του», είπε χαρακτηριστικά. «Βασίλη, 

τιμητικη βραΔια αΠΟ τΟ ιΔρΥμα ΠαΠαΓΕΩρΓιΟΥ, αΦιΕρΩμΕΝη 
ΣτΟΝ αΝΘρΩΠΟ ΠΟΥ ΣΦραΓιΣΕ τηΝ ΠΟρΕια τΟΥ ΝΟΣΟκΟμΕιΟΥ

Αποχώρησε ο επί σειρά ετών 
Πρόεδρος Βασίλειος Παπάς

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την τετάρτη 
8 ιουλίου στο κτήμα «Club Cheval» η εκδήλωση 
το ιδρύματος Παπαγεωργίου προς τιμήν του επί 
σειρά ετών Προέδρου του ΔΣ του Νοσοκομείου κ. 
βασίλειου Παπά. 
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σε ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της 
οικογένειας και του Ιδρύματος Παπα-
γεωργίου και της μεγάλης οικογένειας 
του Νοσοκομείου. Είμαστε ευγνώμο-
νες για τη δουλειά σου και τη μεγάλη 
προσφορά, όχι μόνο στο Ίδρυμα και το 
Νοσοκομείο, αλλά στην κοινωνία γενι-
κότερα. Εύχομαι υγεία και χαρές στο 
καινούριο κεφάλαιο της ζωής σου», τό-
νισε η κ. Ψαρρά-Παπαγεωργίου, απευ-
θυνόμενη στον κ. Παπά. 
Ο κ. Κυριακίδης, έχοντας συνεργαστεί 
με τον κ. Παπά, ανέφερε ότι με το έργο 
του ο πρώην Πρόεδρος συνέβαλε 
ώστε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της 
υγείας. 
Ο κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, που διετέ-
λεσε Διευθυντής της Β’ Χειρουργικής 
Κλινικής, σημείωσε ότι «Η πόρτα του 
Προέδρου ήταν πάντοτε ανοιχτή για 
όλους μας… ήταν σοβαρός, μετρημέ-
νος και δημοκρατικός απέναντί μας».

Ο κ. Ιωάννης Τσιτουρίδης, πρώην Δι-
ευθυντής του Ακτινοδιαγνωστικού Ερ-
γαστηρίου, ευχαρίστησε τον τιμώμενο 
υπογραμμίζοντας ότι κατά την προε-
δρία του το νοσηλευτικό ίδρυμα έφτα-
σε στην κορυφή.
«Έμπνευση, εργατικότητα, πείσμα και 
εντιμότητα χαρακτηρίζουν τον Βασίλη 
Παπά», δήλωσε ο κ. Γρηγόρης Σοφια-
λίδης, Διευθυντής της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας. 
Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο για 
τον κ. Παπά και την πορεία του Νοσο-
κομείου κατά την προεδρία του.
Ο κ. Παπάς ευχαρίστησε το Ίδρυμα Πα-
παγεωργίου για την τιμητική εκδήλωση 
και αναφέρθηκε στη γόνιμη συνεργα-
σία με τον ιστορικό Πρόεδρο, κ. Νίκο 
Παπαγεωργίου. Θυμήθηκε τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου, 
τους σταθμούς που το κατέστησαν και-
νοτόμο και επεσήμανε ότι η επιτυχία 
ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας. «Το 
Νοσοκομείο μας δεν έπαψε ποτέ να 
ακολουθεί τις εξελίξεις», τόνισε και ευ-
χήθηκε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
να εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα 
της Ευρώπης, όπως το οραματίστηκαν 
οι αδελφοί Παπαγεωργίου.  
Στη συνέχεια, η κ. Αλεξάνδρα Παπα-
γεωργίου απένειμε στον κ. Παπά τιμη-
τική πλακέτα εκ μέρους του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου και η κ. Γεωργία Δε-
ρετζή, Διευθύντρια της Νευρολογικής 
Κλινικής και Πρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» 
του δώρισε συμβολικά μια αναμνηστι-
κή κορνίζα με ιστιοπλοϊκό, ευχαριστώ-
ντας τον που κράτησε το τιμόνι και πλο-
ήγησε το Νοσοκομείο, κρατώντας «ένα 
ανθρώπινο πρόσωπο».

Βασίλειος Παπάς 
Πρόεδρος ΔΣ Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
2008-2019

Πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, 
αφιέρωσε την επαγγελματική του ζωή στις με-
λέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων. Η διάθε-
ση εθελοντικής προσφοράς τον χαρακτήριζε 
από νεαρή ηλικία. Η επιτυχημένη συνεργασία 
με τους αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγε-
ωργίου καθόρισε τη μακρά διαδρομή του στο 
Νοσοκομείο. 
Όταν το 1990 οι εθνικοί ευεργέτες αποφάσισαν 
να δωρίσουν στην Πολιτεία το χρηματικό ποσό 
για την ανέγερση ενός πρότυπου νοσοκομεί-
ου, στάθηκε συνοδοιπόρος στην υλοποίηση 
του οράματος. Ήταν ο επικεφαλής της ομάδας 
τεχνοκρατών που συγκρότησε το Ίδρυμα Πα-
παγεωργίου για την επίβλεψη της ανέγερσης, 
την προμήθεια εξοπλισμού και τη σύνταξη του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 
Από το 1999 έως το 2008, ανέλαβε την προε-
δρία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Διαδέχτη-
κε τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου στην προεδρία 
του Νοσοκομείου για 11 χρόνια. Ως επικεφα-
λής της Διοίκησης, έθεσε στόχο τη λειτουργία 
του Νοσοκομείου σε ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Στη θητεία του δημιουργήθηκε σύστημα μηχα-
νοργάνωσης, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος 
ασθενούς, ιδρύθηκε η «Αντηρίδα», εγκατα-
στάθηκαν υπερσύγχρονος μαγνητικός τομο-
γράφος, σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, PET/CT, γραμμικός επιταχυντής 
κ.ά. Το Νοσοκομείο έγινε ενεργειακά αυτό-
νομο, συστάθηκε Γραφείο Εξυπηρέτησης Πο-
λίτη, ξεκίνησε η διενέργεια μεταμοσχεύσεων 
κερατοειδούς, ιδρύθηκε Τράπεζα Μητρικού 
Γάλακτος και εισήχθησαν πολλές πρωτοπορι-
ακές εφαρμογές. 

Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγε-
ωργίου κ. Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου και  
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργί-
ου και Επίτιμος Πρόεδρος του Γ.Ν. Παπα-
γεωργίου κ. Νίκος Παπαγεωργίου
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Covid-19: 
Η πανδημία του 21ου αιώνα

Η διασπορά του ιού ξεκίνησε ως επιδημία 
και κηρύχτηκε τελικά από τον ΠΟΥ παν-
δημία στις 11 Μαρτίου 2020. Τα αρχικά 
περιστατικά εμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο 
του 2019, όταν ο ιός ανιχνεύθηκε για πρώ-
τη φορά στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας. 
Μέχρι σήμερα, ο ιός έχει εξαπλωθεί σε 
213 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά 
τους και η Ελλάδα, αριθμεί περισσότερα 
από δεκαπέντε εκατομμύρια κρούσματα 
και ευθύνεται για εκατοντάδες χιλιάδες 
θανάτους (πίνακας σελ. 10). 
Πρόκειται για έναν νέο τύπο ιού από την 

οικογένεια των κορονοϊών. Η οικογένεια 
των ιών αυτών οφείλει το όνομά της στις 
ακίδες γλυκοπρωτεΐνης οι οποίες περιβάλ-
λουν την επιφάνεια του ιού σαν κορώνα 
και χρησιμεύουν για την προσκόλληση 
στους ιστούς και την είσοδο στα κύτταρα 
του ξενιστή. Αν και ο συγκεκριμένος ιός 
προέρχεται από τα ζώα, μπορεί, ωστόσο, 
να προσβάλει τον άνθρωπο. 
Η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άν-
θρωπο είναι εξαιρετικά εύκολη και πραγ-
ματοποιείται, κυρίως, μέσω του αναπνευ-
στικού συστήματος με σταγονίδια που 

παράγονται κατά τον βήχα, το φτέρνισμα, 
την εκπνοή ή και την ομιλία. Επίσης, ο ιός 
μπορεί να μεταδοθεί και με μεγάλα σταγο-
νίδια τα οποία «ταξιδεύουν» σε απόσταση 
μικρότερη των 2 μέτρων (αερογενής μετά-
δοση). Οι ασυμπτωματικοί φορείς μπορούν 
να μεταδώσουν τον ιό, χωρίς να γνωρίζει 
κανείς ακριβώς πόσο εύκολα και πόσο συ-
χνά αυτό συμβαίνει. Σύμφωνα με τα μέχρι 
σήμερα δεδομένα, υπεύθυνα για την εξά-
πλωση του ιού είναι, κυρίως, τα άτομα που 
εμφανίζουν συμπτώματα.
Ο χρόνος επώασης του ιού (δηλαδή το 
χρονικό διάστημα ανάμεσα στην μόλυνση 
με τον ιό και την εμφάνιση των συμπτωμά-
των), με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα 
επιστημονικά δεδομένα, υπολογίζεται σε 
2-14 ημέρες (στην πλειοψηφία των κρου-
σμάτων), με αναφορές να ανεβάζουν το 
όριο στις 27 ημέρες (σπάνιες περιπτώσεις, 
υπό διερεύνηση). 
Όταν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπο-
ρεί να εμφανίσει συμπτώματα (από την 2η 
έως την 14η ημέρα, συνηθέστερα σε 5-7 
ημέρες) που ποικίλλουν από ήπια, όπως 
αυτά του κοινού κρυολογήματος, ως και 
πολύ σοβαρά. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις η νόσος εκδηλώνεται με συμπτώματα 
όπως ρινική καταρροή, πονόλαιμος, πυρε-
τός, βήχας, μυαλγίες, κεφαλαλγία, κόπω-
ση. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι η 
διάρροια, η απώλεια γεύσης/όσφρησης, 
εξάνθημα στο δέρμα κ.ά. Από τα ισχύο-
ντα μέχρι σήμερα επιστημονικά στοιχεία, 
φαίνεται ότι οι νέοι και τα παιδιά εμφα-
νίζουν ηπιότερη συμπτωματολογία. Ορι-
σμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν 
βαρύτερες εκδηλώσεις της νόσου, όπως 
πνευμονία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί 
σε σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο 
(Severe Acute Respiratory Syndrome-

Κωστούλα Αρβανίτη
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Ομάδα Συντονισμού Covid-19

η  πανδημία που βιώνουμε στις μέρες μας οφείλεται σε ιό της οι-

κογένειας των RNA κορονοϊών (Coronoviridae). Ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ονόμασε τον ιό SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2) και την ασθένεια που προκα-

λεί Covid-19 (Corona Virus Disease-19). 

IATPIKA ΘEMATA
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SARS), οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, 
καταπληξία ή/και σύνδρομο ανεπάρκειας 
πολλών οργάνων. Σπάνια, η νόσος μπορεί 
να οδηγήσει σε θάνατο. 
Ο ιός μολύνει άτομα όλων των ηλικιών. 
Ωστόσο, επί του παρόντος, φαίνεται ότι 
άτομα ηλικίας >70 ετών και όσοι έχουν 
υποκείμενα νοσήματα (π.χ. σακχαρώδη 
διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, ανο-
σοκαταστολή κτλ) είναι περισσότερο ευά-
λωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου. Για 
άτομα με ήπια νόσο, ο χρόνος ανάρρωσης 
είναι περίπου δύο εβδομάδες, ενώ τα άτο-
μα με σοβαρή νόσο αναρρώνουν σε 3-6 
εβδομάδες.
Ο χρόνος (διάμεση τιμή) μεταξύ της έκθε-
σης στον ιό και της έναρξης παραγωγής 
συμπτωμάτων είναι συνήθως 10-14 ημέ-
ρες, μπορεί, ωστόσο, η παραγωγή αντι-
σωμάτων να ξεκινά από την 3η-5η ημέρα 
μετά την έκθεση και να κορυφώνεται σε 21 
περίπου ημέρες από την έκθεση (αναμένο-
νται νεώτερα επιστημονικά δεδομένα).
Η ακριβής διάγνωση απαιτεί ταυτοποίηση 
του ιού με ανίχνευση του γενετικού του 
υλικού (RNA) και πραγματοποιείται με 
μοριακή εξέταση (αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, reap-
time polymerase chain reaction-PCR) σε 
δείγμα που λαμβάνεται από ρινοφαρυγ-
γικό επίχρισμα (κατά προτίμηση), στομα-
τοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, ή άλλο 
αναπνευστικό δείγμα (π.χ. υλικό αναρρό-
φησης από τον τραχειοσωλήνα σε διασω-
ληνωμένους ασθενείς). Η υποψία για διά-
γνωση τίθεται συνήθως με βάση κλινικά, 
επιδημιολογικά και ακτινολογικά κριτήρια, 
ενώ στην παρούσα φάση της πανδημίας 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η αυξημένη υπο-
ψία και εγρήγορση για ελαχιστοποίηση 
κατά το δυνατόν της πιθανότητας περαιτέ-
ρω διασποράς του ιού στην κοινότητα και 
τις νοσηλευτικές δομές.  
Υποστηρικτική αγωγή και διαχείριση των 
συμπτωμάτων αποτελούν σημαντικό μέ-
ρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε 
ειδική αντι-ιική θεραπεία, ενώ αρκετές 
προκλινικές και κλινικές μελέτες βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Αντιρετροϊκοί παράγοντες 
όπως η λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, ο αντι-ιι-
κός παράγοντας ρεμδεσιβίρη και το αν-

θελονοσιακό φάρμακο χλωροκίνη έχουν 
χρησιμοποιηθεί διεθνώς (αναμένονται νε-
ώτερα δεδομένα). 
Όσο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ούτε 
ειδική αντι-ιική αγωγή, η εφαρμογή μέ-
τρων πρόληψης διασποράς της νόσου, 
όπως είναι τα μέτρα ατομικής υγιεινής 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης (Social 
Distancing), είναι καθοριστικής σημασίας 
και κρίνεται απαραίτητη.
 

Κανόνες ατομικής υγιεινής για ασθενείς 
και συνοδούς:

• Αποφυγή επαφής των χεριών με το 
πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα) 

• Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, 
κάλυψη της μύτης και του στόματος 
με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή 
με χαρτομάντιλο και άμεση απόρρι-
ψη αυτού σε κάδο απορριμμάτων 

• Τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο χε-
ριών με σαπούνι και νερό για τουλά-
χιστον 20-30 δευτερόλεπτα σε όλες 
τις επιφάνειες των χεριών (παλάμη 
και δάκτυλα με έμφαση στους αντί-
χειρες). Εναλλακτικά χρησιμοποιεί-
στε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 
(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

Γενικοί κανόνες για ασθενείς 
και συνοδούς:

• Αποφυγή στενής επαφής με άτομο 
που εμφανίζει συμπτώματα από το 
αναπνευστικό (π.χ. βήχα, πτέρνισμα) 
ή πυρετό

• Αποφυγή χειραψίας / εναγκαλισμού 
/ασπασμού

• Τήρηση αποστάσεων >1,5 μέτρων 
• Χρήση μάσκας (βλ. παρακάτω)
• Προσοχή σε μετακινήσεις και ταξίδια
• Αν παρουσιάσετε πυρετό, βήχα ή δυ-

σκολία στην αναπνοή, ζητήστε ιατρι-
κή βοήθεια έγκαιρα

• Αν έχετε έρθει σε επαφή με πιθανό/
επιβεβαιωμένο κρούσμα, επικοινω-
νήστε  με τον προσωπικό σας γιατρό 
ή με τον ΕΟΔΥ και ακολουθήστε τις 
οδηγίες που θα λάβετε.

IATPIKA ΘEMATA

“...Όταν ένα άτομο 
μολυνθεί από τον ιό, 
μπορεί να εμφανίσει 

συμπτώματα (από 
την 2η έως την 14η 

ημέρα, συνηθέστερα 
σε 5-7 ημέρες) που 

ποικίλλουν από ήπια, 
όπως αυτά του κοινού 

κρυολογήματος, ως 
και πολύ σοβαρά...”
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Χειρουργική μάσκα
Η χειρουργική μάσκα χρησιμοποιείται καθημερινά σε χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας, από επαγγελματίες υγείας (υπο-
χρεωτική χρήση στην παρούσα φάση). Καλύπτει το στόμα, 
τη μύτη και το πηγούνι, ώστε να μην εκτεθεί ο επαγγελματίας 
υγείας σε σταγονίδια που προέρχονται από τους ασθενείς.

Μη χειρουργική μάσκα (μάσκα κοινότητας)
Η μη χειρουργική μάσκα είναι συνήθως κατασκευασμένη από 
ύφασμα και δεν προορίζεται για χρήση σε δομές υγείας ή από 
επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό με 
στόχο την κάλυψη του προσώπου (μύτη και στόμα) του ατόμου 
που τη φορά. Διατίθεται έτοιμη στο εμπόριο, μπορεί όμως με 
απλό τρόπο να κατασκευαστεί και στο σπίτι, από ποικίλα υλικά 
(συνήθως βαμβακερό ύφασμα).

Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με/χωρίς βαλβί-
δα, προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και δεν 
συστήνεται για χρήση από το κοινό. Είναι σχεδιασμένη για την 
προστασία του ατόμου που τη φορά και κατατάσσεται στον 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας του  υγειονομικού προσωπι-
κού, καθώς παρεμποδίζει την έκθεσή του σε αερογενώς μετα-
διδόμενους μικροοργανισμούς. Η μάσκα με βαλβίδα δεν απο-
τρέπει την εκπομπή σταγονιδίων από το άτομο που τη φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧρΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Παγκοσμίως: 

15.201.538 
περιστατικά

623.282 
θάνατοι

Eυρωπαϊκή Ένωση 
και Ηνωμένο Βασίλειο: 

1.647.936  
περιστατικά

181.079  
θάνατοι
Στοιχεία. Εξάπλωση του  ιού σε παγκόσμια κλίμακα 
(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic-23 Ιουλίου 2020)

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC)

“η COVID-19 είναι 
μια νέα ασθένεια 
και εξακολουθούμε 
να μαθαίνουμε 
πώς εξαπλώνεται”

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και 
δεν υποκαθιστά τα βασικά μέτρα πρόληψης, όπως η φυσική απόσταση >1,5 
μέτρων, η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή φτέρνι-
σμα), η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου. Στο Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου εφαρμόστηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 
με στόχο την προάσπιση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της υγείας των νοση-
λευόμενων ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου. 
Στα μέτρα αυτά εντάσσονται μεταξύ άλλων: το triage (διαλογή και προδιαλογή) 
στις πύλες και εισόδους του Νοσοκομείου, η ειδικού τύπου σήμανση με αφίσες 
σε όλες τις εισόδους του Νοσοκομείου, η χρήση των ενδεικνυόμενων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους συνο-
δούς αυτών, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των ΜΑΠ, η τή-
ρηση διαδικασιών για τη διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
Covid-19, η αρχική αναστολή των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και χειρουργεί-
ων καθώς και η μεταγενέστερη σταδιακή επαναλειτουργία αυτών, η αναστολή 
του επισκεπτηρίου σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, ο εργαστηριακός έλεγ-
χος των ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με μοριακή εξέταση δείγμα-
τος (αρχικά στο Εργαστήριο Αναφοράς Βορείου Ελλάδος για την Covid-19 και 
σε εξωτερικό Ιδιωτικό Εργαστήριο και πλέον και στο Εργαστήριο του Νοσοκο-
μείου), ο έλεγχος του προσωπικού επί ενδείξεων με μοριακή εξέταση δείγματος 
και, περιστασιακά, με ορολογικό έλεγχο αντισωμάτων (δωρεά συσκευής ελέγ-
χου αντισωμάτων Ιδρύματος Παπαγεωργίου).   

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-
distribution-2019-ncov-cases
https://openwho.org
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Η ομάδα του εξειδικευμένου Ιατρείου 
Όσφρησης και Γεύσης πήρε μέρος στην 
έρευνα που αποκάλυψε πως ο κορο-
νοϊός είναι ιδιαίτερα νευροτοξικός και 
προσβάλλει ταυτόχρονα πολλά νεύρα με 
σημαντικές επιπτώσεις. Από τον Μάρτιο 
και για δυο μήνες, η ομάδα του Νοσοκο-
μείου, που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε 
διεθνή έρευνα 500 επιστημόνων από 38 
χώρες, μελέτησε την απώλεια όσφρησης 
και γεύσης μεταξύ ανθρώπων που έχουν 
προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό. Για να 
φτάσει στον στόχο της, χρειάστηκε να δη-
μιουργήσει ένα γρήγορο ηλεκτρονικό τεστ 
για τη διάγνωση της ανοσμίας. “Για να ξε-
καθαριστεί αν η ανοσμία αποτελεί πρώιμο 
σύμπτωμα της Covid-19, δημιουργήθηκε 
μια παγκόσμια επιστημονική ομάδα ειδι-
κών στις παθήσεις όσφρησης και γεύσης, 
το Global Consortium For Chemosensory 
Research (https://gcchemosensr.org/). 
Το Νοσοκομείο συνεισέφερε στη διεθνή 
επιστημονική προσπάθεια. Μέσα από ένα 
γρήγορο ηλεκτρονικό τεστ με ερωτοαπα-
ντήσεις, κατέγραψε τη συχνότητα των συ-
μπτωμάτων, την ηλικία, το φύλο όσων τα 
εμφάνισαν και τη διάρκειά τους. Ο στόχος 
μας ήταν να συγκεντρωθούν χιλιάδες απα-
ντήσεις”, επισημαίνει ο επικεφαλής του 
Ιατρείου, αν. καθηγητής ΑΠΘ Ιορδάνης 
Κωνσταντινίδης, συντονιστής της έρευνας 
στην Ελλάδα. Οι ερευνητές  επεξεργάστη-
καν περίπου 4.000 ερωτηματολόγια, εκ 
των οποίων τα περίπου 70 ήταν Ελλήνων 
ασθενών. 

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα αποτε-
λέσματα αποκαλυπτικά, καθώς για πρώτη 
φόρα σε ασθενείς με COVID-19 κατέγρα-
ψαν απώλεια βασικών γεύσεων και σημα-
ντικά προβλήματα όσφρησης, κάτι που 
δε συνέβαινε σε τόσο μεγάλο βαθμό με 
άλλους ιούς. Βασιζόμενοι στα δεδομένα, 
ελπίζουν ότι θα βελτιώσουν την αντιμετώ-
πιση της ανοσμίας και της αγευσίας που 
επιμένουν σε ασθενείς που πέρασαν τη 
νόσο Covid-19 και θα συμβάλλουν στον 
καθορισμό των κατευθυντήριων γραμ-
μών, όπως την ανάγκη άτομα με αγευσία 
και ανοσμία, που δεν πάσχουν από αλ-
λεργίες, ρινίτιδα ή ιγμορίτιδα, να τίθενται 
σε προληπτική καραντίνα.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, το 
εργαστήριο, εξαιτίας της υψηλής του 
εξειδίκευσης, κλήθηκε να συμμετάσχει 
και σε εθνική έρευνα, σε συνεργασία με 
το Αττικό Νοσοκομείο. Οι 79 ασθενείς 
που συμμετείχαν και είχαν βρεθεί θετι-
κοί στον νέο κορονοϊό, διαπιστώθηκε ότι 
είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Μόνο οι 30 
εμφάνιζαν προβλήματα όσφρησης και 
γεύσης, ενώ οι δύο στους τρεις παρουσί-
ασαν βελτίωση σε μια βδομάδα. «Η έρευ-
να μας έδειξε με ποιες ενδείξεις πρέπει 
κάποιος να απευθυνθεί στον γιατρό του, 
αλλά και πώς το ιατρικό προσωπικό θα 
πρέπει να διαχειριστεί το ύποπτο περι-
στατικό», κατέληξε ο κ. Κωνσταντινίδης.  

αγευσία και ανοσμία κατατάσσονται και επίσημα πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας στα συμπτώματα της Covid-19, μετά τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία 
συμμετείχε τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιατρική ομάδα της β΄ Ωρλ 
κλινικής αΠΘ του Νοσοκομείου. 

Ιατρείο Όσφρησης και Γεύσης

ΣΥμμΕτΟχη Στη ΔιΕΘΝη ΕρΕΥΝα 
Για τα ΣΥμΠτΩματα αΓΕΥΣιαΣ και αΝΟΣμιαΣ 

ΣΕ αΣΘΕΝΕιΣ μΕ COVID-19
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Νέοι θάλαμοι ΜΕΘ 
για ασθενείς με Covid-19

Τεστ αντισωμάτων 
για την Covid-19 
στο προσωπικό 

Η διαμόρφωση των θαλάμων ολοκληρώ-
θηκε με τη στήριξη της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας, που διέθεσε 
εξοπλισμό, ενώ αξιοποιήθηκαν επιπλέον 
εξοπλισμός και πόροι του Νοσοκομείου. 
Οι θάλαμοι, εκ των οποίων ο ένας εί-
ναι αρνητικής πίεσης, διαμορφώθηκαν 
εκτάκτως και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, ώστε το Νοσοκομείο να αυξήσει 
την ετοιμότητά του, λόγω της πανδημίας 
του νέου κορονοϊού. Τους δυο θαλά-
μους εντατικής θεραπείας, που διαμορ-
φώθηκαν αποκλειστικά για ασθενείς με 
Covid-19, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 14 
Μαΐου ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας  Παναγιώτης 

Σε τεστ αντισωμάτων για την Covid-19 υποβλήθηκαν τον 
Ιούνιο, εθελοντικά, εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, μετά 
από εγκύκλιο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σχετικά με την 
οργάνωση και υλοποίηση διεξαγωγής τεστ  αντισωμάτων 
ευρείας κλίμακας. Η ανταπόκριση του προσωπικού ήταν 
μεγάλη. 

Μπογιατζίδης, ο υποδιοικητής, Αναστά-
σιος Κυριακίδης και η διοικήτρια του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 
Βορείου Ελλάδος, Τζίνα Λεπτοκαρίδου. 
Κατά την επίσκεψή τους ξεναγήθηκαν 
στη Μονάδα από τον πρόεδρο του ΔΣ,  
Μιχαήλ Καραβιώτη και τον γενικό διευ-
θυντή, Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη. Ο κ. 
Μπογιατζίδης τόνισε ότι οι θάλαμοι απο-
τελούν ‘’προίκα’’ για το Νοσοκομείο και 

μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά, 
σε ενδεχόμενες υγειονομικές κρίσεις. 
Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Διοίκηση και 
τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δή-
λωσε τη στήριξη της 3ης ΥΠΕ προς το Νο-
σοκομείο. Ο κ. Καραβιώτης διαβεβαίωσε 
ότι το Νοσοκομείο βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα και δύναται να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση.

Δύο νέοι θάλαμοι εντατικής 
νοσηλείας, πλήρως εξοπλι-
σμένοι, με δυναμικότητα 
ανάπτυξης έξι κλινών, λει-
τουργούν στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου.

IATPIKA ΘEMATA
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Η ετοιμότητα των νοσοκομείων σχετι-
κά με την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19 βρέθηκε στο επίκεντρο της 
συνάντησης εργασίας των Διοικητών 
και Υποδιοικητών της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας  (ΥΠΕ) Μακεδονίας και της 
4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, των 
Διοικητών και Υποδιοικητών των νοσο-
κομείων ευθύνης τους καθώς και Διευ-
θυντών κέντρων υγείας, που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επικε-
φαλής της συνάντησης ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης 
Κωτσιόπουλος, ενώ συμμετείχε και η Δι-
ευθύντρια Οικονομικών του Υπουργείου 
Υγείας Νίκη Κατοστάρα.
Ο κ. Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε αρχι-
κά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της επιδημίας στη χώρα μας, με τη λήψη 
μέτρων όπως οι προσλήψεις για την ενί-
σχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η 
διασφάλιση υγειονομικού υλικού στις μο-
νάδες υγείας. Ειδικά για το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι “έβαλε 
πλάτη” ανταποκρινόμενο πλήρως στις 
προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης. “Η 
μικρή Ελλάδα κατάφερε το ακατόρθωτο. 
Κέρδισε τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. 
Ο κορονοϊός μας περιμένει, οι λοιμωξι-
ολόγοι είναι ανήσυχοι και δεν εφησυχά-
ζουμε ούτε μια ημέρα”, τόνισε χαρακτη-
ριστικά. 

Στόχος της συνάντησης γνωριμίας ήταν 
η επικοινωνία με τα στελέχη, ώστε να συ-
ζητηθούν τα προβλήματα και ο νέος σχε-
διασμός ενόψει ενδεχόμενου δεύτερου 
κύματος της λοίμωξης. Οι διοικητές έλα-
βαν οδηγίες ώστε να αξιοποιήσουν τους 
πόρους που έχουν στη διάθεσή τους και 
μέσα στο καλοκαίρι τα νοσοκομεία να 
οργανωθούν σε οικονομικό και διαχειρι-
στικό επίπεδο. 
Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγεί-
ας ζήτησε εγρήγορση και ευελιξία σε 
ζητήματα, όπως η εφαρμογή του Ενιαί-
ου Συστήματος Κινητικότητας μέσω της 
ένταξης των νοσοκομείων στο Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα και η διαχείριση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, εστία-
σε στο σημαντικό έργο που έγινε από την 
αρχή της πανδημίας με την ενίσχυση των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
και υπογράμμισε ότι οι διοικήσεις των νο-
σοκομείων πρέπει να βρίσκονται σε ετοι-
μότητα για την αξιοποίηση του δεύτερου 
κύκλου δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, για την ανακαίνιση χώρων σε 
νοσοκομεία και την προσθήκη περισσότε-
ρων από 200 κλινών εντατικής θεραπείας 
και αυξημένης φροντίδας στη χώρα. Διευ-
κρίνισε δε ότι έργα αναβάθμισης υποδο-
μών θα πραγματοποιηθούν και σε νοσο-

κομεία που δεν εντάχθηκαν στις δωρεές, 
με εθνικούς πόρους. Επιπλέον, μέσω της 
Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα 
υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και νέες 
κατασκευές για την επέκταση μονάδων 
που δεν διαθέτουν χώρους.
Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στην 
ενίσχυση της δυνατότητας των αρμόδι-
ων υγειονομικών φορέων να πραγματο-
ποιήσουν μαζικά τεστ για τη διάγνωση 
Covid-19 καθώς και στην εκπαίδευση 
του υγειονομικού προσωπικού. 
Από την πλευρά τους, οι διοικητές της 
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας-Θράκης Παναγιώτης Μπο-
γιατζίδης και Δημήτρης Τσαλικάκης, 
αντίστοιχα, διαβεβαίωσαν ότι από την 
έναρξη της υγειονομικής κρίσης υπήρξε 
αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Υγεί-
ας στις μονάδες υγείας και αναπτύχθηκε 
άριστη συνεργασία με τις διοικήσεις τους 
όσον αφορά στη διαχείριση της έκτακτης 
κατάστασης. 
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρό-
εδρος ΔΣ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου Μιχα-
ήλ Καραβιώτης ανέφερε ότι το Νοσοκο-
μείο βγήκε πιο δυνατό από την εμπειρία 
της διαχείρισης της νόσου Covid-19 και 
βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να ανταπε-
ξέλθει σε πιθανό νέο κύμα πανδημίας.

Η Covid-19 στο επίκεντρο 
της συνάντησης εργασίας Διοικητών Νοσοκομείων 

υπό τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
Ιωάννη Κωτσιόπουλο 

IATPIKA ΘEMATA
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Επιτυχείς μεταμοσχεύσεις 
κερατοειδούς 

ΔΩρα ζΩηΣ ΕΝ μΕΣΩ COVID-19

Η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς εν 
μέσω υγειονομικής κρίσης πραγματοποιή-
θηκε τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, στη 
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, χάρη στη 
δωρεά 56χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή 
του από εγκεφαλική αιμορραγία στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας. Πρόκειται 
για μια από τις λίγες δωρεές οργάνων στη 
χώρα μας, κατά την περίοδο της πανδημί-
ας. Λήπτης του μοσχεύματος ήταν ένας 
75χρονος, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από 
σοβαρές παθήσεις και στα δυο μάτια με 
αποτέλεσμα να έχει χαμηλή όραση. Η μετα-
μόσχευση, που έγινε στον δεξιό οφθαλμό, 
στέφθηκε με επιτυχία. 
Η προσφορά των κερατοειδών εκ μέρους 
της οικογένειας του δότη, εκτός από κίνη-
ση ύψιστης ανθρωπιάς, αποτέλεσε θείο 
δώρο για τον λήπτη, ο οποίος ανταποκρί-
θηκε θετικά, μόλις ενημερώθηκε από την 
ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ότι βρέθηκε 
συμβατό μόσχευμα.
Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Β΄ 
Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ καθηγητής 
Νικόλαος Ζιάκας, οι μεταμοσχεύσεις κατά 
την πανδημία γίνονται κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Τα μοσχεύματα είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένα. Για την ασφάλεια των 

μεταμοσχεύσεων λαμβάνονται αυξημένα 
προστατευτικά μέτρα, ώστε τα πολύτιμα 
μοσχεύματα να μπορούν να αξιοποιηθούν 
και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες 
αχρήστευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο 
οι δότες όσο και οι λήπτες μοσχευμάτων, 
υποβάλλονται σε τεστ για να διαπιστωθεί 
ότι δεν πάσχουν από Covid-19. Ωστόσο, 
ακόμα και οι υποψήφιοι λήπτες που περιμέ-
νουν με αγωνία το πολυπόθητο μόσχευμα, 
αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το εν-
δεχόμενο να υποβληθούν σε μεταμόσχευ-
ση, καθώς φοβούνται να προσέλθουν στα 
νοσοκομεία λόγω του κορονοϊού. «Το αισι-
όδοξο είναι ότι, παρά την πανδημία, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι 
παραμένουν ευαισθητοποιημένοι στη δω-
ρεά οργάνων, όπως η οικογένεια του δότη, 
την οποία και ευχαριστούμε από καρδιάς. 
Αυτή η ανθρωπιά, η ανιδιοτελής προσφορά 
εν μέσω της πανδημίας, μας κάνει όλους 
να ελπίζουμε», επισήμανε ο κ. Ζιάκας. 
Η ομάδα που είναι εκπαιδευμένη στη λήψη, 
τη μεταφορά μοσχευμάτων και τη διενέρ-
γεια μεταμοσχεύσεων, βρίσκεται σε διαρκή 

ετοιμότητα και μεταβαίνει σε κάθε γωνιά 
της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, όταν 
υπάρχει δότης. Στην εποχή του κορονοϊού, 
βέβαια, ακόμα και η μεταφορά των μο-
σχευμάτων έχει καταστεί δύσκολη, όπως 
τόνισε ο Διευθυντής της Κλινικής. 
Η Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοει-
δούς του Νοσοκομείου, που υπάγεται στη 
Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, έχει να 
επιδείξει, από την πρόσφατη ίδρυσή της, 
σημαντικό έργο. «Οι πρώτες μεταμοσχεύ-
σεις πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουλίου 
2018. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 63 με-
ταμοσχεύσεις. Στόχος μας είναι να προ-
σφέρουμε φως σε ασθενείς με σοβαρά 
προβλήματα όρασης και απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για να υπάρχουν μοσχεύματα», σημείωσε 
ο κ. Ζιάκας. 
Οι γιατροί δεν σταματούν να απευθύνουν 
έκκληση στους πολίτες να υποστηρίξουν 
τις μεταμοσχεύσεις, ώστε η πανδημία να μη 
στερήσει την ευκαιρία για καλύτερη ζωή σε 
ασθενείς των οποίων η μοναδική θεραπεία 
προέρχεται από τον συνάνθρωπο. 

μπορεί η πανδημία 
Covid-19 να μη γνωρίζει 
σύνορα, όμως σύνορα δεν 
γνωρίζει και η ανθρωπιά 
που οδηγεί σε σωτήριες 
μεταμοσχεύσεις. 
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Το αισιόδοξο, σύμφωνα με την ίδια, είναι 

ότι έρευνες στο εξωτερικό δείχνουν πως 

το μητρικό γάλα δεν θεωρείται επικίνδυ-

νο για τυχόν μετάδοση της λοίμωξης που 

προκαλεί ο νέος κορονοϊός. Το εξειδι-

κευμένο προσωπικό της Τράπεζας πα-

ρακολουθεί τις έρευνες, παραμένοντας 

προσηλωμένο στην ασφάλεια του μητρι-

κού γάλακτος που προσφέρεται σε κάθε 

πρόωρο νεογνό που το έχει ανάγκη. 

Εξάλλου, τόσο η μελέτη HACCP (μελέτη 

ανάλυσης επικινδυνότητας στα κρίσιμα 

σημεία ελέγχου) όσο και η πιστοποίη-

ση της Τράπεζας κατά το πρότυπο ΕΝ 

IATPIKA ΘEMATA

Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος 
εν μέσω πανδημίας 

η υγειονομική κρίση που προκάλεσε η νόσος Covid-19 
δεν άφησε ανεπηρέαστη τη λειτουργία της τράπεζας 
μητρικού Γάλακτος της β΄ Νεογνολογικής κλινικής 
αΠΘ. η προσφορά μητρικού γάλακτος από τις λεχώνες 
- δότριες ατόνησε εν μέσω της πανδημίας, ενώ με την 
άρση των περιοριστικών μέτρων αυξήθηκε, όπως ανα-
φέρει η Διευθύντρια της κλινικής, Ελισάβετ Διαμαντή. 

ΕΝαΣ χρΟΝΟΣ ΠρΟΣΦΟραΣ 

ΣτΟΥΣ μικρΟΥΣ μαχητΕΣ 

15224, αποβλέπουν στη διασφάλιση 

ορθώς προετοιμασμένων πολύτιμων 

μερίδων γάλακτος που προέρχονται 

από δότριες μητέρες. 

Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος, έχο-

ντας συμπληρώσει έναν χρόνο προ-

σφοράς σε νοσηλευόμενα νεογνά στις 

μονάδες εντατικής της Θεσσαλονίκης, 

συνεχίζει να επιτελεί δυναμικά το έργο 

της. Μέχρι σήμερα συλλέχθηκαν, 

ελέγχθηκαν, παστεριώθηκαν και δια-

τέθηκαν περισσότερα από 320 λίτρα 

μητρικού γάλακτος από 37 δότριες. Το 

πολύτιμο αυτό γάλα έλαβαν 72 πρό-

ωρα νεογνά, ενώ «γεφυρώθηκαν» οι 

ανάγκες 9 πρόωρων νεογνών στις 2 

μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών 

του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. 

Το προσωπικό της Τράπεζας συμμετείχε 

με έναν πρωτότυπο τρόπο στον φετινό 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τη 

Δωρεά Μητρικού Γάλακτος (19 Μαΐου): 

κρατώντας πλακάτ με τα οφέλη του μη-

τρικού γάλακτος φωτογραφήθηκε ταυτό-

χρονα με συναδέλφους 36 χωρών. Όσοι 

συμμετείχαν, μοιράστηκαν τα μηνύματά 

τους διαδικτυακά, σε μια προσπάθεια 

αφύπνισης των μητέρων με σκοπό την 

αύξηση των δωρεών σε όλο τον κόσμο. 

Η Τράπεζα ευχαριστεί τις μητέρες - δό-

τριες  που με αλτρουισμό σπεύδουν να 

χαρίσουν στους μικρούς μαχητές ένα 

παράθυρο ελπίδας στην επιβίωση και 

προτρέπουν όλες τις νέες μητέρες να 

δωρίσουν το γάλα τους, καθώς η ζήτη-

ση παραμένει μεγάλη και κάθε σταγό-

να μετράει.
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Πρωτοβουλίες συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης 

Προσφέροντας υγειονομικό υλικό ενί-

σχυσαν τις προσπάθειες του Νοσοκομεί-

ου και συμπαραστάθηκαν στο ανθρώπι-

νο δυναμικό που δίνει καθημερινά τον 

αγώνα του για την προάσπιση της υγείας 

των πολιτών.

Χάρη στη δωρεά του ποσού των 42.400 

ευρώ από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, έγι-

νε δυνατή η προμήθεια αντιδραστηρίων 

και αναλώσιμων υλικών για τη διενέργεια 

τεστ διάγνωσης της Covid-19. 

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως –Σταυρου-

πόλεως κ.κ. Βαρνάβας, σε μια επίσκεψη 

ενθάρρυνσης στο Νοσοκομείο, παρέδω-

σε διακόσιες προστατευτικές προσωπί-

δες, συνεισφέροντας στην προσπάθεια 

για τη συνεχή κάλυψη των αναγκών που 

προέκυψαν κατά την υγειονομική κρίση. 

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου - 

KONVA ΑΕΒΕ δώρισε δυο αεροστρώμα-

τα κατάλληλα για την περίθαλψη ασθε-

νών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Θερμές ευχαριστίες 

σε όλους τους φορείς 

και τους ιδιώτες οι 

οποίοι με τις δωρεές 

τους υποστήριξαν το 

έργο του Νοσοκομεί-

ου και το ενίσχυσαν 

με κάθε τρόπο, κατά 

την κρίσιμη περίο-

δο της πανδημίας 

Covid-19, απευθύνει 

η Διοίκηση του Πα-

παγεωργίου. Όπως 

τονίζει, οι δωρεές 

που ανεξαρτήτως του 

μεγέθους τους είναι 

ευπρόσδεκτες και 

κάνουν τη διαφορά 

στον καθημερινό 

αγώνα των εργαζο-

μένων, αποδεικνύουν 

και υψηλή κοινωνική 

ευθύνη σε μια πρω-

τόγνωρη και δύσκολη 

συγκυρία.
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Η TUV HELLAS AE προσέφερε ένα μό-

νιτορ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-

κών. 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑρΗ ΑΕ, 

που διατηρεί πολυετή συνεργασία με το 

Νοσοκομείο παρέχοντας υπηρεσίες σίτι-

σης, προσέφερε δύο χιλιάδες 3D ασπί-

δες προστασίας προσώπου, στηρίζο-

ντας τους μαχητές της πρώτης γραμμής. 

Η εταιρεία SMILE COSMETICS-ΒΟ-

ΣΜΑΝΔρΟΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ Α.Ε. δώρισε 

840 αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα.  

Ακόμη, 600 αντισηπτικά τζελ χεριών 

παρέδωσε στο Νοσοκομείο η L’OREAL 

HELLAS A.E., εκφράζοντας με αυτό τον 

τρόπο την εκτίμηση, την υποστήριξη και 

την αλληλεγγύη της στους εργαζόμε-

νους.

Μια διαφορετική δωρεά ήταν αυτή της 

AS Company AE, η οποία τις ημέρες του 

Πάσχα δώρισε εκατό πασχαλινές λαμπά-

δες με παιχνίδια στα παιδιά των εργαζό-

μενων, με στόχο να προσφέρει στιγμές 

χαράς και ξενοιασιάς. 

Χίλια γλαστράκια με πολύχρωμα λου-

λούδια χάρισε η τσιμεντοβιομηχανία 

ΤΙΤΑΝ για να μεταφέρει τις ευχαριστίες 

της στο προσωπικό. 

Στη μάχη κατά της πανδημίας πολύτιμοι 

σύμμαχοι στάθηκαν όχι μόνο φορείς 

και επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες. Δύο 

συσκευές αναρρόφησης χειρουργικού 

καπνού χρήσιμες για την προστασία του 

προσωπικού κατά τη διεξαγωγή χειρουρ-

γικών επεμβάσεων παραδόθηκαν στο Νο-

σοκομείο από την κ. Άννα Αποστολίδου.  

“Προσφέροντας 
υγειονομικό υλικό 

ενίσχυσαν τις 
προσπάθειες του 
Νοσοκομείου και 

συμπαραστάθηκαν στο 
ανθρώπινο δυναμικό 
που δίνει καθημερινά 

τον αγώνα του για την 
προάσπιση της υγείας 

των πολιτών...”
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Παιδικό γλαύκωμα: 
Μία σπάνια, αλλά σοβαρή νόσος

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται νόσος 
που αφορά κατ’ εξοχήν στις μεγαλύτερες 
ηλικίες, υπάρχουν και άλλες σπανιότερες 
ειδικές μορφές γλαυκώματος που εμφανί-
ζονται κατά την παιδική και νεανική ηλικία 
και, δυστυχώς, είναι συνήθως πιο επιθετι-
κές.
Το παιδικό γλαύκωμα σχετίζεται με μια 
ευρεία ποικιλία διαταραχών του οφθαλ-
μού και συνδρόμων. Μπορεί να εμφανί-
ζεται κατά τη γέννηση (συγγενές), είτε σε 
μεταγενέστερο στάδιο της ανάπτυξης του 
παιδιού. Το πρωτογενές συγγενές γλαύ-
κωμα είναι η πιο κοινή μορφή παιδικού 
γλαυκώματος, με περίπου 2 περιστατικά 
ανά 100.000 γεννήσεις. Η επίπτωση του 
παιδικού γλαυκώματος εκτιμάται ότι είναι 
2.29 ανά 100.000 άτομα ηλικίας κάτω των 
20 ετών με βάση μια καθορισμένη μελέ-
τη πληθυσμού των ΗΠΑ. Όπως και στους 
ενήλικες, το παιδικό γλαύκωμα σχετίζεται 
με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και προ-
οδευτική βλάβη του οπτικού νεύρου που, 
εάν δεν λάβει την κατάλληλη θεραπεία, 
οδηγεί στην τύφλωση. Ωστόσο, τα κλινικά 
ευρήματα διαφέρουν και σε αντίθεση με 
τους ενήλικες, στα παιδιά η αντιμετώπισή 
του είναι σχεδόν πάντα χειρουργική.
Λόγω της σπανιότητας της νόσου, είναι πε-
ριορισμένος ο αριθμός των οφθαλμιάτρων 
σε παγκόσμιο επίπεδο που ασχολούνται 
με τη χειρουργική θεραπεία του παιδικού 

το γλαύκωμα αποτελεί τη 
δεύτερη αιτία μη αναστρέ-
ψιμης τύφλωσης παγκοσμί-
ως και ο κύριος προδιαθε-
σικός παράγοντας για την 
εμφάνισή του είναι η υψη-
λή ενδοφθάλμια πίεση. 

γλαυκώματος, η οποία στοχεύει στη μείω-
ση της ενδοφθάλμιας πίεσης με μία σειρά 
ειδικών χειρουργικών τεχνικών, ακόμα και 
με ένθεση ειδικών βαλβιδικών συσκευών. 
Στο κλειστό γκρουπ των οφθαλμιάτρων 
που ασχολούνται με το αντικείμενο ανή-
κει ο Διευθυντής της Β’ Οφθαλμολογικής 
Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου κα-
θηγητής, Νικόλαος Ζιάκας, ο οποίος έχει 
εξειδικευτεί  στις συγκεκριμένες τεχνικές 
στο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνο, 
που αποτελεί κέντρο αναφοράς για το παι-
δικό γλαύκωμα στην Ευρώπη.
Μάλιστα, κατά το τελευταίο τρίμηνο και 
λόγω της διακοπής των αεροπορικών συν-
δέσεων προς το Ηνωμένο Βασίλειο από 
πολλές χώρες εξαιτίας της πανδημίας, δι-
ενήργησε αρκετές τέτοιες επεμβάσεις σε 

παιδάκια από άλλες χώρες της Ευρώπης 
και της Μέσης Ανατολής 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
μόλις 2,5 ετών Ολίβιας από την Κύπρο, η 
οποία έλαβε δημοσιότητα. Το κορίτσι, εν 
μέσω πανδημίας και μετά από μια μεγά-
λη περιπέτεια, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων μετάδοσης της Covid-19, έφτασε 
με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη και χει-
ρουργήθηκε επιτυχώς από τον κ. Ζιάκα. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή, δεδομένου ότι 
τα κέντρα που χειρουργούν παιδικό γλαύ-
κωμα είναι ελάχιστα ανά τον κόσμο και η 
Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου διαθέτει τις προϋποθέσεις, 
θα ήταν ευχής έργον να καταστεί κέντρο 
αναφοράς για την αντιμετώπιση του παιδι-
κού γλαυκώματος στην Ελλάδα.

ΓλαΥκΩμαΦΥΣιΟλΟΓικΟΣ ΟΦΘαλμΟΣ
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Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
την εποχή της πανδημίας

Η ταχέως κλιμακούμενη και απρόβλεπτη 
εξάπλωση της Covid-19, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και παγκοσμίως, και o επίσημος χαρα-
κτηρισμός της από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας ως «πανδημία» στις 11 Μαρτίου 
2020, ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση και 
τους οργανισμούς υγείας να λάβουν πληθώ-
ρα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων αυτής της έκτακτης κρίσης.
Οι αλλαγές που επήλθαν δεν θα μπορούσαν 
να αφήσουν ανεπηρέαστη την ιδιωτικότητα 
των πολιτών, εφόσον τα προσωπικά τους δε-
δομένα και, ιδιαίτερα, τα ευαίσθητα δεδομέ-
να της υγείας τους ήταν απαραίτητο να γνω-
στοποιηθούν σε τρίτους για την προστασία 
τόσο τη δική τους, όσο και των γύρω τους. 
Καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού των 
νοσοκομείων αναγκάστηκε να  εργαστεί εξ 
αποστάσεως (τηλεργασία), να διεξάγει τηλε-
διασκέψεις ή και να εφαρμόσει την τηλεϊατρι-
κή, ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων 
αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις, λόγω των ρίσκων ασφάλειας του κυ-
βερνοχώρου. Παράλληλα, τα περισσότερα 
νοσοκομεία της χώρας αναγκάστηκαν να 
εγκαταστήσουν επιπλέον συστήματα καμε-
ρών παρακολούθησης για λόγους ιχνηλάτη-
σης, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχεί-
ρισης των κρουσμάτων και των παθόντων, 
επεμβαίνοντας έτσι περισσότερο στην ιδιω-
τικότητα των πολιτών. Ένα βασικό επιπλέον 
μέτρο αντιμετώπισης ήταν η δημιουργία και η 
λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών 
με Covid-19, που σκοπό είχε την καταγραφή 
του αριθμού των ατόμων που έχουν προ-
σβληθεί στη χώρα μας, είτε νοσηλεύονται, 
είτε παραμένουν στο σπίτι υπό ιατρική παρα-
κολούθηση, καθώς και την παρακολούθηση 
της εξέλιξης της υγείας τους.
Η εφαρμογή των μέτρων αναπόφευκτα περι-
λαμβάνει την «επεξεργασία» μεγάλου όγκου 
προσωπικών δεδομένων των φυσικών προ-

σώπων – ασθενών ή συγγενών τους- από δη-
μόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας. 
Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
της υγείας ενός φυσικού προσώπου (όπως 
η κατάσταση κατονομαζομένου ή ταυτο-
ποιήσιμου υποκειμένου των δεδομένων ως 
νοσούντος ή μη, η κατ’ οίκον παραμονή του 
λόγω ασθένειας, η διαπίστωση ενδείξεων 
ασθένειας, ενδεχομένως και δια της κλινι-
κής εικόνας του - βήχας, καταρροή, θερμο-
κρασία ανώτερη της φυσιολογικής κτλ- πε-
ριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής φροντίδας σε αυτό), συνιστούν 
προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην 
υγεία, δηλαδή ειδικής κατηγορίας δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υπόκει-
νται σε αυστηρότερο καθεστώς νομοθετικής 
προστασίας. 
Η επιβολή των μέτρων αυτών για τους σκο-
πούς προστασίας της δημόσιας υγείας εγεί-
ρει ερωτήματα σχετικά με την παραβίαση 
του GDPR, του Γενικού Κανονισμού Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και 
του νέου εθνικού νόμου για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624/2019), κα-
θώς συγκρούονται θεμελιώδη ανθρώπινα δι-
καιώματα, όπως το δικαίωμα προστασίας της 
αυτοδιάθεσης, των προσωπικών δεδομένων 
και της ιδιωτικής ζωής με το δημόσιο συμφέ-
ρον, κυρίως υπό την ειδικότερη εκδοχή της 
δημόσιας υγείας.
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων όμως, όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 

εφόσον κλήθηκαν να πάρουν θέση σχετικά 
με τη νομιμότητα της χρήσης προσωπικών 
δεδομένων των πολιτών σε βαθμό που ίσως 
υπερβαίνει το επιτρεπτό από τη νομοθεσία, 
δήλωσαν ότι «οι κανόνες προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων δεν εμποδίζουν τα μέ-
τρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση 
της πανδημίας του κορονοϊού». Η εφαρμογή 
των σχετικών νομικών κανόνων σταθμίζεται 
με την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα λοιπά 
θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και να εξυπη-
ρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι η αλό-
γιστη και υπερβολικά παρεμβατική στην 
ιδιωτικότητα των πολιτών επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων δεν είναι επιτρεπτή, 
ακόμη και σε αυτούς τους εξαιρετικούς και-
ρούς. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέας που 
χειρίζεται προσωπικά δεδομένα, στο μέτρο 
που είναι εφικτό θα πρέπει να ακολουθεί 
τις αρχές της αναγκαιότητας, νομιμότητας, 
αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περι-
ορισμού του σκοπού και της περιόδου απο-
θήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτι-
κότητας και της ελαχιστοποίησης.
Ο GDPR έχει εξετάσει ρητά το είδος επεξερ-
γασίας που έχει προκύψει με την πανδημία. 
Η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία διαθέ-
τουν τα εχέγγυα να επιβάλλουν τη σωρευτική 
προστασία των δικαιωμάτων, συμβάλλοντας 
έτσι στον σεβασμό των πρωταρχικών αξιών 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα οποία η 
Ένωση έχει θεμελιωθεί. 
Άλλωστε, πρωταρχικός στόχος κάθε δημο-
κρατικής κυβέρνησης δεν είναι να εισαγάγει 
τα σκληρότερα μέτρα. Η πραγματική πρό-
κληση έγκειται στην επιβολή μέτρων που θα 
αναλογούν πραγματικά στον κίνδυνο και που 
θα ενισχύουν το αίσθημα προστασίας και 
ασφάλειας στην υγεία και την ιδιωτική και 
προσωπική ζωή των πολιτών. 

Χριστίνα Μαντά
 Δικηγόρος 
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τομέα της υγείας. Όπως αναφέρθηκε, το 

κενό αναμένεται να καλυφτεί με την ίδρυ-

ση αντίστοιχης μονάδας στο Παιδιατρικό 

Νοσοκομείο που κατασκευάζεται στο Φί-

λυρο, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Η λειτουργία του θα ανακου-

φίσει τα παιδιά με σχιστίες και συγγενείς 

κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες, αλλά και 

τις οικογένειές τους και θα αναβαθμίσει 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεδομένου 

ότι υπάρχει μόνο μια ιδιωτική μονάδα 

πανελλαδικά και το κόστος της κρανιο-

πλαστικής επέμβασης αγγίζει τα 20.000 

ευρώ. 

τον διαπρεπή καθηγητή των ηΠα Mimis Cohen, Διευθυντή του κέντρου κρανιοπρο-
σωπικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου του ιλινόις και επίτιμο διδάκτορα αΠΘ, είχε 
τη χαρά να υποδεχτεί το Νοσοκομείο, την τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020. Ο κ. Cohen, 
προσκεκλημένος της κλινικής Πλαστικής χειρουργικής αΠΘ, έδωσε διάλεξη στο αμ-
φιθέατρο με θέμα «Ολική αντιμετώπιση των σχιστιών και κρανιοπροσωπικών δυσμορ-
φιών», στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης «Συγγενείς κρανιοπροσωπικές Δυ-
σμορφίες: ένα σταυροδρόμι συνεργασιών».  

Ο διεθνώς καταξιωμένος επιστήμονας, με 

σπουδαίο επιστημονικό, κλινικό και συγ-

γραφικό έργο, έχει πρωτοστατήσει στην 

εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων και σύγ-

χρονων χειρουργικών τεχνικών σε παιδι-

ατρικούς ασθενείς με συγγενείς σχιστίες 

του προσώπου. Ο κ. Cohen εκπαιδεύει 

γιατρούς από όλο τον κόσμο, ενώ αξιοση-

μείωτη είναι και η εθελοντική προσφορά 

των ιατρικών υπηρεσιών του. 

Τον επιστήμονα καλωσόρισε στο Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου ο νέος πρόεδρος του ΔΣ 

Μιχάλης Καραβιώτης. Μάλιστα, με την 

ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων 

του, εξέφρασε και τη χαρά του για την πα-

ρουσία του σε ένα νοσοκομείο – κόσμημα, 

δηλώνοντας ότι θα δώσει ό,τι καλύτερο, με 

όλες του τις δυνάμεις, για το Νοσοκομείο. 

Τον Mimis Cohen ευχαρίστησαν για την 

επίσκεψη και τη συνεργασία του με το 

Νοσοκομείο η διευθύντρια της Κλινικής 

Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ καθηγήτρια 

Ευτέρπη Δεμίρη, ο πλαστικός χειρουργός, 

αναπλ. καθηγητής ΑΠΘ Περικλής Φόρο-

γλου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρι-

κής ΑΠΘ Αστέριος Καραγιάννης, ενώ την 

έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο κοσμή-

τορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Θεό-

δωρος Δαρδαβέσης. 

Στην εκδήλωση τονίστηκε η αναγκαιότητα 

ύπαρξης εξειδικευμένης μονάδας αντι-

μετώπισης ασθενών με συγγενείς κρανι-

οπροσωπικές δυσμορφίες στον δημόσιο 

Διάλεξη του διαπρεπούς επιστήμονα  
Mimis Cohen
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Επίσκεψη του κορυφαίου καθηγητή 
Martin J. Tobin

τον παγκοσμίου 
φήμης καθηγητή 
Πνευμονολογίας και 
Εντατικής Θεραπεί-
ας του Πανεπιστη-
μίου «Loyola» του 
Σικάγο, Martin J. 
Tobin υποδέχτηκε 
το Νοσοκομείο, την 
τρίτη 3 μαρτίου. Ο 
καθηγητής πραγμα-
τοποίησε ομιλία με 
θέμα «ιατρική: τέχνη 
ή Επιστήμη;», καθη-
λώνοντας το κοινό 
που τον παρακολού-
θησε στο αμφιθέατρο 
του Νοσοκομείου.

Η παρουσίαση έργων τέχνης, κυρίως πι-

νάκων ζωγραφικής με κεντρικό θέμα την 

άσκηση της Ιατρικής, σκιαγραφούσε το 

δυαδικό πλαίσιο τέχνης και επιστήμης, 

που πρωταγωνίστησε στην ομιλία του δια-

πρεπούς επιστήμονα. 

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στα κοινά χα-

ρακτηριστικά της Ιατρικής Επιστήμης και 

της Εικαστικής Τέχνης. Στη συνέχεια, έκα-

νε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την 

πορεία της «τέχνης» ανά τους αιώνες και 

στους διάφορους πολιτισμούς, σε παραλ-

ληλισμό με την έννοια της «επιστήμης». 

Ο διακεκριμένος επιστήμονας υποστήριξε 

ότι η έρευνα, που συνιστά βασικό κομμάτι 

της Ιατρικής, αποτελεί έργο της φαντασί-

ας. Κάτι παρόμοιο, πρόσθεσε, ισχύει και 

στην τέχνη, καθώς ο καλλιτέχνης επιτάσ-

σει τη φαντασία του όσο εργάζεται στον 

πάγκο του εργαστηρίου του. Ο κ.Tobin 

τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αρκετές δεξιό-

τητες στην κλινική Ιατρική είναι γνωστικές 

και ερμηνευτικές. Επιπλέον, υπογράμμισε 

ότι η αληθινή διαισθητική ικανότητα του 

επιστήμονα είναι ο τελικός καρπός πολ-

λών χρόνων εμπειρίας και χρήσης του 

αναλυτικού τρόπου σκέψης. 

«Σε μια δύσκολη υπόθεση ο γιατρός κα-

λείται να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα 

στο σώμα του ασθενή κινητοποιώντας 

τη φαντασία του», είπε χαρακτηριστικά ο 

κ.Τobin, καταλήγοντας ότι τα προσόντα 

των επιστημών είναι παρόμοια με αυτά 

που απαιτούνται σε άλλες δραστηριότητες 

υψηλών απαιτήσεων, όπως στην ενασχό-

ληση με τα μουσικά όργανα. 

Η ομιλία του «Is Medicine an Art or a 

Science?» πραγματοποιήθηκε με την 

ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπα-

γεωργίου. Την εκδήλωση οργάνωσε ο 

τέως Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου Δημήτρης Ματάμης, ο 

οποίος ευχαρίστησε τον καθηγητή για την 

επίσκεψή του. 

Την επομένη, ο διεθνώς καταξιωμένος κα-

θηγητής μίλησε για θέματα της ειδικότητάς 

του, σε εξειδικευμένο κοινό, ιατρικό και νο-

σηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Νέα σύνθεση 
για το Επιστημονικό Συμβούλιο

Ανανεωμένη σύνθεση διαθέτει το 9μελές 

Επιστημονικό Συμβούλιο, μετά τις εκλο-

γές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 

11 Ιουνίου. Πρόεδρος αναδείχτηκε, βά-

σει της εκλογικής διαδικασίας, ο Διευθυ-

ντής της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής 

Κλινικής ΑΠΘ,  καθηγητής, κ. Γρηγόριος 

Γκριμπίζης, ο οποίος έχει θητεύσει άλλες 

δύο φορές ως Πρόεδρος. 

Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Γιομπστ 

ρούντολφ, Νευρολόγος - Διευθυντής, 

Γεώργιος Μπομπότης, Καρδιολόγος - Δι-

ευθυντής, Αστέριος Γκαγκάλης, Γαστρε-

ντερολόγος - Επιμελητής Α’, Ιωάννης Σι-

άσιος, Νευροχειρουργός - Επιμελητής Β’, 

Απόστολος Ανθόπουλος, Ειδικευόμενος 

Γενικής Ιατρικής, Δημήτριος Γαλανάκης, 

Διευθυντής Φαρμακείου, Νίκη Τζουανο-

πούλου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας και 

Αναστασία Τσιβίκη, Νοσηλεύτρια - Προϊ-

σταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί 

γνωμοδοτικό όργανο διετούς θητείας, 

στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι βαθ-

μίδες εργαζόμενων. Μεταξύ άλλων, εί-

ναι αρμόδιο για την έγκριση ερευνητικών 

πρωτοκόλλων και επιστημονικών εργα-

σιών, γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό 

τμημάτων ως «Ειδικών Κέντρων Εξειδί-

κευσης», εγκρίνει τη χορήγηση φαρμά-

κων «εκτός ενδείξεων» και σχεδιάζει το 

κοινό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

ειδικευόμενων ιατρών, σε συνεργασία 

με τον διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. 
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Θλίψη για την απώλεια 
του Γιάννη Ευστρατίου

Έφυγε από τη ζωή μετά από 

μάχη με τον καρκίνο ο διευθυ-

ντής του Παθολογοανατομικού 

Εργαστηρίου, Γιάννης Ευστρα-

τίου. Ο θάνατός του σκόρπισε 

οδύνη στην οικογένεια, τους 

φίλους και τους συναδέλφους 

του. Ο Γιάννης Ευστρατίου ήταν 

ιδιαίτερα αγαπητός και προσέ-

φερε με προσήλωση τις υπηρε-

σίες του στο Νοσοκομείο. Ήταν 

αφοσιωμένος στο αντικείμενό 

του, την ενασχόληση με τη δι-

άγνωση όγκων σε βιοψίες και 

χειρουργικά παρασκευάσματα. 

Γεννημένος το 1957 στην Αφρι-

κή, εργάστηκε 13 χρόνια σε 

γερμανικά ινστιτούτα και έλαβε 

τον τίτλο του διδάκτορα του Πα-

νεπιστημίου του Φράιμπουργκ. 

Υπηρέτησε 20 χρόνια το Νοσο-

κομείο και διετέλεσε Διευθυ-

ντής του Παθολογοανατομικού 

Εργαστηρίου από το 2009. 

«Αντίο, αγαπημένε μας διευθυντή»

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετήσαμε έναν δικό μας άν-

θρωπο, έναν συνεργάτη και οικογενειάρχη, που όσοι 

τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, μόνο θε-

τικές μνήμες έχουν να καταθέσουν. Ξεχώριζε για 

το ήθος, την απλότητα και την εργατικότητά του. Ως 

ιατρός και επιστήμονας, υπηρέτησε το Νοσοκομείο 

μας με αρχές, αξίες, ακεραιότητα και ευγένεια. 

Με εργασία και διατηρώντας πάντα χαμηλούς τό-

νους, κέρδισε δίκαια την εκτίμηση και τον σεβασμό 

όλων μας. Ήθελε να δίνει λύσεις σε όλα τα ζητήμα-

τα με τον δικό του τρόπο. Η απουσία του είναι μια 

απώλεια επώδυνη για όλους εμάς και για όσους τον 

γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. 

Ένα μεγάλο αντίο από όλους εμάς. 

Καλό Παράδεισο, αγαπημένε μας διευθυντή. 

Το προσωπικό του Παθολογοανατομικού 

και Κυτταρολογικού Εργαστηρίου
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Συνταξιοδοτήσεις στελεχών

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και 

Συντονιστής Διευθυντής της Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας κ. Δημήτριος Ματά-

μης αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης 

μετά από 20 ολόκληρα χρόνια υπηρεσίας 

και συνεχούς προσφοράς στο Νοσοκο-

μείο. Με μετεκπαίδευση σε αναγνωρι-

σμένα κέντρα του εξωτερικού, πλούσιο 

βιογραφικό, κλινική εμπειρία σε νοσηλευ-

τικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού, σπουδαίο επιστημονικό, διοικητικό 

και οργανωτικό έργο και ερευνητική δρα-

στηριότητα, στη διάρκεια της θητείας του 

έδωσε έμφαση στη συνεχή βελτίωση του 

κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

έργου της ΜΕΘ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

το προσωπικό της Μονάδας συμμετείχε 

σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με πρω-

τότυπες εργασίες, καθώς και σε διεθνείς 

πολυκεντρικές μελέτες, τα αποτελέσματα 

των οποίων δημοσιεύθηκαν σε διεθνή πε-

ριοδικά. Ως διευθυντής Ιατρικής Υπηρε-

σίας με κύριο έργο την παρακολούθηση 

της εύρυθμης λειτουργίας της, είχε στην 

ευθύνη του, μεταξύ άλλων, τον προγραμ-

ματισμό και έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας, την κατάρτιση πρω-

τοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη 

ιατρικών υπηρεσιών, την οργάνωση και 

προώθηση της έρευνας και τη συνεργα-

σία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκο-

μείου για τη συνεχή βελτίωση των υπηρε-

σιών προς τους πολίτες. 

Μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Ματάμη 

τη διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας 

ανέλαβε η κ. Βασιλική Κουλουρίδα, Συ-

ντονίστρια Διευθύντρια του Βιοπαθολογι-

κού - Βιοχημικού Τμήματος και του Εργα-

στηριακού Τομέα, ενώ τη διεύθυνση της 

ΜΕΘ ο Αναπληρωτής Συντονιστής Διευ-

θυντής κ. Ματθαίος Τσαγκούριας. 

αλλαΓΕΣ ΔιΕΥΘΥΝΣΕΩΝ λΟΓΩ αΠΟχΩρηΣηΣ ΣΕ ιατρικη ΥΠηρΕΣια, μΕΘ, 

ακτιΝΟΔιαΓΝΩΣτικΟ ΕρΓαΣτηριΟ, β’ χΕιρΟΥρΓικη κλιΝικη 

ΔημητριΟΣ ματαμηΣ

αλλαγές διευθύνσεων σηματοδότησαν οι συνταξιοδοτήσεις τριών παλαιών στε-
λεχών του Νοσοκομείου, το τελευταίο διάστημα. Έχοντας υπηρετήσει περίπου 20 
χρόνια το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους ασθενείς του, ο Διευθυντής της 
ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστής Διευθυντής της μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας κ. Δημήτριος ματάμης, ο Συντονιστής Διευθυντής του ακτινοδιαγνωστικού 
Εργαστηρίου κ. ιωάννης τσιτουρίδης και ο αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής 
της β΄ χειρουργικής κλινικής κ. ιωάννης Ευαγγέλου αποχώρησαν στις αρχές του 
2020. κατά την πολύχρονη ουσιαστική και ευδόκιμη παρουσία τους στο Νοσοκο-
μείο, μαζί με τους συναδέλφους και συνεργάτες τους, ολοκλήρωσαν μια μακρά 
θητεία με σημαντική συνεισφορά στο εκπαιδευτικό, κλινικό και επιστημονικό έργο, 
προσφέροντας ο καθένας από τον τομέα του.
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Τη θητεία του ως Συντονιστής Διευθυ-

ντής του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρί-

ου ολοκλήρωσε πρόσφατα ο κ. Ιωάννης 

Τσιτουρίδης. Υπήρξε από τους πρώτους 

επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομεί-

ου που εργάστηκαν σ΄ αυτό πριν ακόμη 

ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό. Με 

μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, διηύθυνε 

το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο από 

το 1999, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νο-

σοκομείου. Μετρά πλούσιο επιστημονι-

κό έργο, με πλήθος ανακοινώσεων σε 

ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημο-

σιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα 

περιοδικά, συμμετοχές και παρακολου-

θήσεις συνεδρίων, ενώ έχει συγγράψει 

βιβλία Ακτινολογίας. Μετά τη συνταξιο-

δότησή του, Αναπληρωτής Συντονιστής 

Διευθυντής του Εργαστηρίου ανέλαβε 

ο Διευθυντής Ακτινολογίας κ. Γεώργιος 

Γιαταγάνας.

Σχεδόν μια 20ετία υπηρεσίας και προ-

σφοράς συμπλήρωσε στο Νοσοκομείο 

ο χειρουργός κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ο 

οποίος συνταξιοδοτήθηκε στις αρχές του 

2020. Διετέλεσε Αναπληρωτής Συντο-

νιστής Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής 

Κλινικής επί τρία χρόνια, ενώ υπηρέτησε 

και στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ ως 

Διευθυντής ΕΣΥ. 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Ια-

τρικής Υπηρεσίας βάσει του νέου Εσω-

τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Νοσοκομείου, λειτουργεί πλέον, αντί της 

Α΄ και της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, ένα 

Χειρουργικό Τμήμα, υπό τη Διεύθυνση 

του κ. Χρήστου Παπαβασιλείου.

ιΩαΝΝηΣ τΣιτΟΥριΔηΣ ιΩαΝΝηΣ ΕΥαΓΓΕλΟΥ
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Με 12 θαλάμους και δυνατότητα φιλοξε-
νίας έως και 40 κλινών λειτουργεί πλέον 
η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, που 
βρίσκεται κοντά στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, σε σημείο ιδανικό για την 
αποτροπή διασποράς ιών. Μετά την πρό-
σφατη επέκτασή της, διαθέτει σύγχρο-
νες υποδομές και αναγκαίους βοηθητι-
κούς χώρους (θαλάμους μονόκλινους, 
δίκλινους, τρίκλινους και τετράκλινους, 
ειδικό θάλαμο κρατούμενων, στάσεις 
νοσηλευτών, καθιστικό επισκεπτών, WC, 
αποθηκευτικά ερμάρια κτλ). 
Το έργο της επέκτασης της Μονάδας, 
προϋπολογισμού 680.000 ευρώ, που χρη-
ματοδοτήθηκε από πόρους του Νοσοκο-
μείου, δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 
2017. Προέβλεπε την προσθήκη 14 κλι-
νών και υποστηρικτικών χώρων, καθώς 
και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. 

Την υλοποίηση ανέλαβε η ανάδοχος 
τεχνική εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ – Κ. 
Γκούμας & Σια Ο.Ε.», με έκπτωση σε πο-
σοστό 45%. Στη διάρκεια των εργασιών, 
εγκαταστάθηκε οικοδομικός γερανός με 
ακτίνα δράσης 40 μέτρων και βοήθησε 
σημαντικά στις μεταφορές υλικών και 
μηχανημάτων, ώστε να ελαχιστοποιού-
νται οι οχλήσεις στους χώρους του Νο-
σοκομείου. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε 
ο μικρότερος δυνατός βαθμός αλλοίω-
σης του περιβάλλοντος  χώρου. 

Η αναβαθμισμένη πλέον Μονάδα δίνει 
ώθηση στις βραχύχρονες, επαναλαμβα-
νόμενες ή μη, ιατρικές και νοσηλευτικές 
πράξεις, που έχουν αποδειχτεί ανακου-
φιστικές για τους ασθενείς και τους συ-
νοδούς τους, αλλά και επωφελείς για το 
Νοσοκομείο και την εθνική οικονομία.  

Νέες υποδομές
αΝαβαΘμιΣτηκΕ η μΟΝαΔα βραχΕιαΣ ΝΟΣηλΕιαΣ
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Σύγχρονο ολοκληρωμένο ψηφιακό αγ-
γειογραφικό συγκρότημα, που πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, απέκτησε 
πρόσφατα το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. 
Το σύστημα είναι κατάλληλο για αγγει-
ογραφικές εξετάσεις και απεικονιστικά 
καθοδηγούμενες επεμβάσεις, όπως 
ψηφιακές αφαιρετικές αρτηριογραφίες, 
διαδερμικές αγγειοπλαστικές με τοπο-
θέτηση μεταλλικού stent, εμβολισμοί αρ-
τηριακών κάδων, παροχετεύσεις χολη-
φόρων, παροχετεύσεις ενδοκοιλιακών 
συλλογών, θερμοκαυτηριάσεις, νεφρο-
στομίες, χολοκυστοστομίες κτλ. 
Η προμήθεια και εγκατάσταση του ψηφι-
ακού αγγειογραφικού συγκροτήματος, 

δαπάνης ύψους 595.200 ευρώ, εντά-
χθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και 
ολοκληρώθηκε σε πρωτοφανείς χρό-
νους. Αφορούσε στην αντικατάσταση 
του υφιστάμενου από 20ετίας και πλέον 
συστήματος με νέο σύγχρονης ψηφια-
κής τεχνολογίας. 

Μετά από διαπραγμάτευση κατά την 
κατακύρωση, εξασφαλίσθηκε από την 
ανάδοχο Siemens Healthcare ΑΒΕΕ και 
η αντικατάσταση του παλαιού μαστογρά-
φου, που προερχόταν από τον αρχικό 
εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά τη δε-
καετία του ’90, από σύγχρονο ψηφιακό.

ΟλΟκληρΩμΕΝΟ ψηΦιακΟ αΓΓΕιΟΓραΦικΟ ΣΥΓκρΟτημα 
και ΝΕΟΣ μαΣτΟΓραΦΟΣ
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Προσφορά πλήρους υποτροφίας διδάκτρων 
στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια 

Πρόσβαση στην παγκόσμια ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Ιατρικής UpToDate

Συνεχίζοντας την παράδοση χορήγησης 
υποτροφιών σε παιδιά εργαζόμενων του 
Νοσοκομείου, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 
προσέφερε για μια ακόμη χρονιά τη δυ-
νατότητα φοίτησης σε τελειόφοιτους μα-
θητές/ μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού στην 
Α΄ τάξη Γυμνασίου του Αμερικανικού Κολ-
λεγίου Ανατόλια.
Η γραπτή δοκιμασία για την επιλογή του 
δικαιούχου της υποτροφίας έγινε το Σάβ-
βατο 30 Μαΐου. Έτσι, από τη νέα σχολική 
χρονιά, η υπότροφος που επελέγη θα 
φοιτήσει σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο με 

Ένα «έξυπνο» εργαλείο που συμβάλλει 
στην ταχεία λήψη σωστών αποφάσεων, 
βασισμένο σε διεθνώς αποδεκτά επιστη-
μονικά τεκμήρια, έχουν πλέον στα χέρια 
τους γιατροί και νοσηλευτές. Χάρη στο 

μακρά παράδοση και προσφορά σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ταυτισμέ-
νο με την αριστεία, τις πρωτοποριακές 
εκπαιδευτικές δράσεις και το υψηλό διδα-
κτικό επίπεδο, το Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευτικό 
κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώ-
ριση. 
Η υποτροφία χορηγήθηκε αρχικά για ένα 
σχολικό έτος, με σκοπό να ανανεώνεται 
κάθε χρόνο, εφόσον η επίδοση του μαθη-
τή παραμένει υψηλή και η διαγωγή εξαι-
ρετική. 

σύστημα υποστήριξης λήψης κλινικών 
αποφάσεων «UpToDate», που απέκτησε 
το Νοσοκομείο, με πρόσβαση σε πάνω 
από 11.800 κλινικά θέματα που αφορούν 
περισσότερες από 25 ειδικότητες, το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα 
ενημερώνεται σε σύντομο χρόνο για τις 
τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητάς του, 
στον χώρο παροχής της φροντίδας, δηλα-
δή δίπλα στους ασθενείς.
Με την ανάπτυξη της συνεργασίας αυ-
τής, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου εντάσσεται 
στα λιγοστά νοσοκομεία που διαθέτουν 
μια τέτοια δυνατότητα, δεδομένου ότι το 
«UpToDate», περιέχει πάνω από 9.300 
οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης περι-
στατικών με βάση τη διεθνή κλινική εμπει-
ρία. Περιέχει, επίσης, 6.500 μονογραφίες 
φαρμάκων, συστάσεις της ιατρικής κοι-
νότητας και υπολογιστές δοσολογίας των 
ουσιών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά και το ιστορικό κάθε ασθενή και 
περισσότερα από 1.500 άρθρα εκπαίδευ-
σης των ασθενών για την αυτοδιαχείριση 
των παθήσεών τους.
Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημε-
ρίδες για την εξοικείωση του επιστημο-
νικού προσωπικού με τη χρήση της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας. Όπως τόνισε ο κ. 
Δημήτριος Δρακόπουλος, στέλεχος της 
εταιρείας Dextera, που διαχειρίζεται την 
εφαρμογή για λογαριασμό του αναδό-
χου ΟΤΕ ΑΕ, η χρήση της πλατφόρμας 
αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση 
των υπηρεσιών υγείας. Η προμήθεια του 
«UpToDate» έγινε στο πλαίσιο της ανα-
βάθμισης ιατροτεχνολογικού και δικτυ-
ακού εξοπλισμού, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 
- 2020. Την εφαρμογή χρησιμοποιούν 2 
εκατομμύρια γιατροί σε 36.500 νοσηλευ-
τικά ιδρύματα  191 χωρών.

ΓΕΝικα ΘΕματα

ιΔρΥμα ΠαΠαΓΕΩρΓιΟΥ 



XPEOΣ ZΩHΣ 
29

Βαδίζοντας στον δρόμο 
για ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτί

Λάμπρος Δερμεντζόγλου
Μηχανικός Πληροφορικής 

Ειρήνη Καλλίνου
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων   

ραγγελίας υλικών. Το αίτημα συντάσσεται 
από τον υπεύθυνο, εγκρίνεται ηλεκτρονι-
κά από τον Διευθυντή της κλινικής και στη 
συνέχεια ανακατευθύνεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικού για οριστική έγκριση, ενώ 
καταλήγει στο γραφείο προμηθειών για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τώρα σταματήστε να φαντάζεστε. Το 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από τις αρ-
χές του Ιούνη εγκατέστησε και παραμε-
τροποίησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
ροής εργασιών και συνεργατικότητας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που σε συν-
δυασμό με τα υπόλοιπα πληροφοριακά 

Πολλοί οργανισμοί οραματίζονται τη λει-
τουργία τους χωρίς χαρτί. Τα οφέλη θα 
είναι τεράστια, τόσο για το περιβάλλον, 
όσο και για τους χρήστες της υπηρεσίας 
αυτής, πολλώ δε μάλλον για τους λήπτες, 
δηλαδή τους ίδιους τους ασθενείς. Παρ’ 
ότι αρχικά η μείωση των λειτουργικών 
εξόδων φαίνεται να είναι ένα από τα βασι-
κά ζητούμενα της παροχής των υπηρεσι-
ών υγείας, η λειτουργία ενός νοσοκομεί-
ου χωρίς χαρτί είναι στην πραγματικότητα 
πολλά περισσότερα από αυτό. Είναι η ικα-
νότητα ανταπόκρισης σε σύνθετα αιτή-
ματα, η βελτίωση της εξυπηρέτησης του 
ασθενή, αλλά και της καθημερινότητας 
του προσωπικού.
Φανταστείτε έναν ασθενή που έχει νο-
σηλευθεί στο παρελθόν στο νοσοκομείο 
μας. Σκεφτείτε ότι από την άνεση του 
σπιτιού του, υποβάλλει ένα αίτημα στη δι-
αδικτυακή  πλατφόρμα του νοσοκομείου 
για την παροχή μιας «Βεβαίωσης Νοση-
λείας». Το ηλεκτρονικό αίτημα πρωτοκολ-
λείται και στη συνέχεια αποστέλλεται ηλε-
κτρονικά στον διευθυντή της κλινικής που 
νοσηλεύθηκε ο ασθενής. Ο διευθυντής το 
αναθέτει στον θεράποντα ιατρό, που εξά-
γει τα σχετικά έντυπα από τον ηλεκτρονι-
κό φάκελο του ασθενή που βρίσκεται στο 
ERP (Enterprise Recourse Planning) του 
νοσοκομείου και τα αποστέλλει ξανά στο 
πρωτόκολλο. Τα έγγραφα υπογράφονται 
ψηφιακά και αποστέλλονται με email στον 
ασθενή. Μια ολόκληρη ροή εργασίας 
πραγματοποιείται χωρίς την αναγκαιότητα 
να μετακινηθεί κανείς από τον χώρο του 
και, το σημαντικότερο, χωρίς να ταλαιπω-
ρηθεί ο ασθενής ή ο συνοδός του.
Φανταστείτε μια κλινική που θέλει να 
υποβάλει ένα αίτημα εξωσυμβατικής πα-

συστήματα του νοσοκομείου, οδηγεί σε 
έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του 
τρόπου λειτουργίας του. Και η μέχρι τώρα 
εμπειρία, αν και πρόωρη, αποδεικνύει ότι 
το χαρτί δεν είναι «ανίκητο».
Στο «ταξίδι της πρωτοπορίας», προϋπόθε-
ση είναι η σταθερή προσήλωση και πίστη 
στα οφέλη που προσφέρει η επιστήμη 
της πληροφορικής, η διαρκής επένδυση 
σε υποδομές και λογισμικό, που σε συν-
δυασμό με τη διαλειτουργικοτητα θέτει 
την τεχνολογία στην υπηρεσία του αν-
θρώπου. Η επιτυχία όμως κάθε τέτοιου 
εγχειρήματος που αλλάζει την «εντροπία 
ενός συστήματος», εξαρτάται από την 
αποφασιστικότητα της ηγεσίας σε κλινικό, 
τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Όπως 
κάθε ψηφιακή αλλαγή, έτσι και η λειτουρ-
γία ενός οργανισμού χωρίς χαρτί έχει να 
κάνει λιγότερο με την τεχνολογία και πε-
ρισσότερο με την κατανόηση ότι η εξέλι-
ξη είναι νομοτέλεια, ειδικά σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα γρήγορων αλλαγών, όπως 
είναι τα νοσοκομεία. 
Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι το 
χαρτί και η διακίνησή του είναι μια ανα-
ποτελεσματική διαδικασία, εγκυμονεί 
κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, 
καταστρέφει το περιβάλλον και εισάγει 
μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. 
Η λειτουργία χωρίς χαρτί απαιτεί σημαντι-
κές αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας και 
οργάνωσης, αλλά είναι ζωτικής σημασίας 
για την παροχή σύγχρονων και αποτελε-
σματικών υπηρεσιών υγείας.
Η εφαρμογή ηλεκτρονικής ροής εργα-
σιών θα είναι σύντομα διαθέσιμη και για 
κινητές συσκευές με περιβάλλον Android 
από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου.

“...Είναι η ικανότητα 
ανταπόκρισης σε 

σύνθετα αιτήματα, 
η βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του 
ασθενή, αλλά και της 
καθημερινότητας του 

προσωπικού...”

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Δυναμική vs Στατική 
λίστα χειρουργείου

Σοφία Στεφανίδου, Νοσηλεύτρια, Πληροφορικός,
Παναγιώτης Τουχτίδης, Νοσηλευτής

Οι πολίτες αναζητούν την ασφάλεια του 
αστικού, του «μεγάλου», του φημισμένου 
για την επάρκειά του σε υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό νοσοκομείου ως ιδανική λύση ακόμα 
και για ήσσονος βαρύτητας χειρουργικές 
επεμβάσεις. 
Το Υπουργείο Υγείας, με την υπ΄ αριθ. 
97136/2016 (ΦΕΚ/Β/4316/30-12-2016) 
απόφασή του και την υπ΄ αριθ. Α3α/
οικ.4121/19-01-2017 (ΑΔΑ ΨΟΦ3465ΦΥ-
Ο-ΝΓΦ) εγκύκλιό του εγκαθίδρυσε μια νέα 
διαδικασία, με στόχο τον περιορισμό του 
φαινομένου των μεγάλων αναμονών για χει-
ρουργείο, μέσω της διαφανούς απεικόνισης 
των αναγκών των πολιτών που απευθύνο-
νται στο ΕΣΥ. Το βέβαιο είναι ότι η προσπά-
θεια αυτή δεν κατόρθωσε να οδηγήσει στη 
διάχυση των περιστατικών, αφού δημιούρ-
γησε παράλληλες μη διαδραστικές λίστες, 
με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες 
αποκλίσεις στον χρόνο αναμονής σε όμοιας 
βαρύτητας χειρουργεία μεταξύ νοσηλευτη-
ρίων της ίδιας ή όμορων πόλεων.
Η στατική λίστα αναμονής εγκλωβίζει τον 
ασθενή στο πρόβλημά του, ενώ η δημιουρ-
γία μιας δυναμικής λίστας, ως εφαρμογή 
σε περιβάλλον Cloud, θα μπορούσε να του 
προσφέρει λύση στο πρόβλημά του, πριν 
αυτό καταστεί σοβαρό, λόγω της καθυστέ-
ρησης ή της ηλικιακής επιβάρυνσης. Πα-
ράλληλα, το ιατρικό προσωπικό θα μπορεί 
να έχει μια εικόνα του εκάστοτε περιστα-
τικού που εκδηλώνει ενδιαφέρον, ακόμα 
κι αν η αρχική εισαγωγή του στη λίστα έχει 
γίνει σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ένα μείζον ζήτημα που απαντάται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι αναμονές για 
χειρουργικές επεμβάσεις ποικίλης βαρύτητας στα δημόσια νοσοκομεία. Οι ξενοδοχει-
ακές εγκαταστάσεις, η φήμη των χειρουργών, η «αστυφιλία», αλλά κυρίως η έλλειψη 
ενημέρωσης οδηγούν σε στρεβλώσεις εις βάρος της υγείας των ασθενών. 

Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν 
οποιαδήποτε στιγμή, απ’ οπουδήποτε και θα 
μπορούν εύκολα να παρακολουθούν και να 
αξιοποιούν ενδεχόμενους συντομότερους 
χρόνους αναμονής σε άλλα νοσηλευτήρια. 
Ταυτόχρονα μπορεί να διευκολυνθεί η δου-
λειά του ιατρού και του υπαλλήλου, ο οποίος 
θα αναλάβει την επικοινωνία με τους πολί-
τες.
Στην τελική της μορφή η δημιουργία της δυ-
ναμικής λίστας χειρουργείου θα επιτυγχάνει 
την  ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των 
διαφορετικών συστημάτων Ηλεκτρονικών 
Ιατρικών Αρχείων των παρόχων υγειονο-
μικής περίθαλψης. Αυτό θα βελτιώσει τη 
διαχείριση και ανάκτηση των πληροφοριών 
υγείας και θα αυξήσει τη χρηστικότητα του 
συστήματος για κάθε ενδιαφερόμενο, λει-
τουργό υγείας  ή/και ασθενή.  
Στη Λίστα Χειρουργείων, όπως συντάσσεται 
σήμερα, εξειδικεύεται, μέσω κατηγοριο-
ποίησης, η χειρουργική ανάγκη και προσ-
διορίζεται ανά κατηγορία ο ενδεδειγμένος 
χρόνος αναμονής. Η τήρηση της σειράς 
προτεραιότητας, ως δημόσια λογοδοσία, 
διασφαλίζεται βάσει της βαρύτητας του πε-
ριστατικού, όπως αυτή προσδιορίζεται  από 
τον υπεύθυνο γιατρό.
Ενώ τα πεδία που περιλαμβάνονται στη 
Λίστα είναι συγκεκριμένα, ο τρόπος εμ-
φάνισης των εγγραφών διαφέρει από νο-
σοκομείο σε νοσοκομείο, καθιστώντας σε 
πολλές περιπτώσεις την απεικόνιση των 
πληροφοριών δυσνόητη, λόγω ανομοιο-
μορφίας.

Με χρήση του λογισμικού Moqups, προτείνα-
με την ανάπτυξη και τη διαχείριση μιας πλατ-
φόρμας για τις Η.Λ.Χ., γιατί θεωρούμε πως μια 
ομοιόμορφη καταγραφή των χειρουργείων, με 
δυνατότητες αναζήτησης με κριτήρια (χρονικά 
διάστημα, νοσοκομείο, περιοχή, επέμβαση), 
μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τους πολίτες.  
Προσομοιώσαμε τη λειτουργία της εφαρμο-
γής με χρήση του λογισμικού Cloud Analyst, 
προτείνοντας κάποια συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά υλικού (hardware) της υποδομής Νέ-
φους, ώστε να πετύχουμε χαμηλό κόστος και 
ικανοποιητική απόκριση του συστήματος.
Στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Λίστας 
Χειρουργείου εισέρχεται ο πολίτης με τους 
κωδικούς του TAXIS, και η εγγραφή θα γί-
νεται με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) ο οποίος 
είναι μοναδικός, κατ’ αντιστοιχία με την εγ-
γραφή στο e-ραντεβού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Η πλατ-
φόρμα θα ανοίγει με μια καρτέλα υποδοχής, 
η οποία περιέχει κείμενο με οδηγίες, όπου 
θα ενημερώνεται ο πολίτης σχετικά με τις 
λειτουργίες της εφαρμογής και τη χρήση της.
Στη λίστα θα καταχωρούνται αρμοδίως όλες 
οι πληροφορίες ταυτοποίησης του ασθενή 

και τα χαρακτηριστικά της επέμβασης.

Δυνατότητες που παρέχει 
η πλατφόρμα στους ιατρούς

Η υπηρεσία πληροφορικής του κάθε νοσο-
κομείου διαθέτει στους ιατρούς, κωδικούς 
πρόσβασης στο πληροφοριακό του σύστη-
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μα. Ο ιατρός με τη χρήση του κωδικού έχει 
πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκε-
λο του ασθενή και τη δυνατότητα να διεξάγει 
διάφορες ιατρικές ενέργειες (να δει το ιστο-
ρικό, να δει και να ζητήσει εργαστηριακές 
εξετάσεις, να συνταγογραφήσει φάρμακα, 
να έχει πρόσβαση στο PACS, κτλ).
Όταν ο ιατρός συνδέεται στο σύστημα, θα 
έχει πρόσβαση και σε μια ειδική καρτέλα για 
την καταχώρηση του ασθενή σε Λίστα Χει-
ρουργείου. Εφόσον ο ασθενής έχει περάσει 
από τα εξωτερικά ιατρεία, θα υπάρχουν ήδη 
καταχωρημένα τα δημογραφικά και ασφα-
λιστικά του στοιχεία. Ο ιατρός συμπληρώνει 
το ιατρικό σημείωμα, κατηγοριοποιεί το περι-
στατικό και ορίζει ημερομηνία χειρουργείου. 
Το σύστημα «παράγει» και εμφανίζει στο 
πεδίο «Κωδικός Ασθενούς» τον μοναδικό 
αριθμό που επιτρέπει η Α.Π.Δ.Π.Χ..
Τέλος, ο ιατρός καταχωρεί την εγγραφή του 
ασθενούς στο σύστημα, το οποίο ενημερώ-
νεται αυτόματα (θα κρατάει ως έγκυρη την 
τελευταία εγγραφή) και ο ασθενής έχει μπει 
σε λίστα αναμονής για χειρουργείο.

Δυνατότητες που παρέχει 
η πλατφόρμα στους πολίτες 

Ο πολίτης θα μπορεί να επικοινωνεί  με το 
νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα 
Επικοινωνίας, η οποία εμφανίζει υποχρε-
ωτικά πεδία προς συμπλήρωση (π.χ. ονο-
ματεπώνυμο, φυσική διεύθυνση, e-mail, 
τηλέφωνο επικοινωνίας), ώστε ο υπάλληλος 

του νοσοκομείου που θα διεκπεραιώσει το 
θέμα να μπορεί να επικοινωνεί με τον πο-
λίτη με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στη σελίδα 
θα υπάρχει ένα σύντομο επεξηγηματικό 
κείμενο για τον τρόπο χρήσης της φόρμας 
επικοινωνίας.
Όταν ο πολίτης αναζητά χρόνους αναμο-
νής για χειρουργεία, το σύστημα παρέχει τη 
δυνατότητα μιας σύνθετης και αναλυτικής 
αναζήτησης.
Μια γενική αναζήτηση για αναμονή στις Λί-
στες μπορεί να γίνει από τη σελίδα Λίστες 
Χειρουργείου, όπου  θα υπάρχουν ετικέτες 
για την επιλογή του Νομού, του Νοσοκομεί-
ου και της Ειδικότητας. Επιπλέον κριτήριο 
στοχευμένης αναζήτησης θα μπορεί να εί-
ναι και το χρονικό διάστημα «από-έως» με 
χρήση ημερολογίου. Η εμφάνιση των αποτε-
λεσμάτων θα είναι ομοιόμορφη ως προς το 
περιεχόμενο και τον τρόπο καταγραφής των 
χειρουργείων.
Όταν ο πολίτης έχει ήδη ενταχτεί σε Λίστα 
χειρουργείου και έχει πάρει Κωδικό από 
την Α.Π.Δ.Π.Χ., μπορεί να κάνει απευθείας 
αναζήτηση με τον κωδικό και να δει την ημε-
ρομηνία του προγραμματισμένου χειρουρ-
γείου του.
Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα προχω-
ρημένης αναζήτησης με πιο συγκεκριμένο 
προσδιορισμό κριτηρίων, δηλαδή η ειδικό-
τητα θα έχει επίπεδα «εκλέπτυνσης»: π.χ. 
Ορθοπαιδική – Άνω Άκρο, Κάτω Άκρο, 
Σπονδυλική Στήλη και π.χ. στο Κάτω Άκρο 
θα έχουμε ένα ακόμα επίπεδο «εκλέπτυν-
σης»: ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική. 

Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης μπορεί να δει 
τους χρόνους αναμονής και να κατευθυνθεί 
προς το Νοσοκομείο με τη μικρότερη ανα-
μονή. 

Συμπερασματικά, η  «εκτόξευση» των 
ιατρικών δαπανών και η αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής του πληθυσμού, καθιστά απα-
ραίτητες τις μετασχηματιστικές τεχνολογικές 
καινοτομίες για την παροχή πιο αποτελεσμα-
τικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης σε οποιονδήποτε 
χρόνο και οποιοδήποτε μέρος.
Είναι δυνατή η δημιουργία μιας Δυναμικής 
Λίστας Χειρουργείου σε ένα περιβάλλον 
Cloud που θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες 
Στατικές Λίστες Χειρουργείου που συντάσ-
σονται ανά νοσοκομείο έτσι ώστε:

α/. Να μπορεί ο ασθενής να αναζητά τη 
συντομότερη λύση στο πρόβλημά του 
εισάγοντας κριτήρια βαρύτητας, χωρο-
ταξίας, γεγονός που ειδικά σε άτομα τρί-
της ηλικίας με αυξημένη συνοσηρότητα 
θα επιδρά ανακουφιστικά και θα πατάσ-
σει την πολυφαρμακία

β/. Να κατανέμει καλύτερα τον χειρουργη-
τέο όγκο μεταξύ των νοσηλευτηρίων διά 
της μεταβολής των προτιμήσεων των εν-
διαφερόμενων ασθενών και να αποδε-
σμεύει τα νοσοκομεία του αστικού ιστού 
από ήσσονος βαρύτητας επεμβάσεις 
εξοικονομώντας πολύτιμο χειρουργικό 
χρόνο για τα βαρύτερα περιστατικά

γ/. Να αποτυπώνονται σε πραγματικό χρό-
νο οι μεταβολές στις λίστες αναμονής, 
ώστε να υπάρχει αξιόπιστη εικόνα των 
αναγκών και να επιτευχθεί εις, εκ των 
βασικών στόχων, της αρχικής προσπά-
θειας για διαφάνεια και ισότιμη πρόσβα-
ση

δ/. Να υπάρχει δυνατότητα άντλησης δεδο-
μένων για επιστημονική αξιοποίηση και 
κεντρικό υγειονομικό συνδυασμό

ε/. Διαδραστικά με τις λοιπές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες υγείας (ηλ. συνταγογράφη-
ση, ηλεκτρονικό φάκελο, μητρώο χρονί-
ως πασχόντων κ.ο.κ.) να εξοικονομού-
νται πόροι και ανθρώπινο δυναμικό.
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Αξονική κολονοσκόπηση

Σοφία Παπαϊωάννου
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Τι είναι η αξονική κολονοσκόπηση; 
Η αξονική κολονοσκόπηση αποτελεί νέα 
μέθοδο απεικόνισης του παχέος εντέ-
ρου, με υψηλή ευαισθησία και ειδικό-
τητα. Χρησιμοποιείται εναλλακτικά της 
ενδοσκοπικης κολονοσκόπησης, ως δια-
γνωστική εξέταση προληπτικού ελέγχου.

Πόσο αξιόπιστη είναι σαν μέθοδος; 
Η ευαισθησία της αξονικής κολονοσκό-
πησης για την ανάδειξη πολύποδα με 
διάμετρο 1 εκατοστού είναι 90%, ενώ η 
ειδικότητα της μεθόδου φτάνει το 100%. 
Η κλασική κολονοσκόπηση υπερτερεί 
στην ανάδειξη πολυπόδων με διάμετρο 6 
χιλιοστών, όταν ως κριτήριο θεωρείται η 
διάμετρος (90% vs 86%). Επιπλέον, στην 
αξονική κολονοσκόπηση ελέγχεται και η 
υπόλοιπη άνω και κάτω κοιλία, συμβάλλο-
ντας στην ανάδειξη πιθανής παθολογίας.

Πότε προτιμάται η αξονική 
κολονοσκόπηση; 
Βασική θέση έχει στην εξέταση ατόμων 
μεγάλης ηλικίας, για τους οποίους η συμ-
βατική κολονοσκόπηση αποτελεί συχνά 
μια δύσκολη διαδικασία. 
Επίσης, ενδείκνυται για ασθενείς με καρ-
διαγγειακά προβλήματα, αλλά και ασθε-
νείς με stent. 
Μια άλλη μεγάλη κατηγορία εξεταζομέ-
νων είναι αυτή στους οποίους δεν είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση της συμβατικής 
κολονοσκόπησης είτε λόγω συμφύσεων, 
είτε λόγω στενώσεων (π.χ. σε περιπτώ-
σεις χρόνιας εκκολπωματίτιδας ή από-
φραξης νεοπλασματικής αιτιολογίας). 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξονική κο-
λονοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα απει-
κόνισης του παχέος εντέρου σε όλη του 
την έκταση.

Ποιος ο ρόλος της στον προληπτικό 
έλεγχο;
Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS) 
συνιστά να υποβάλλονται γυναίκες και 
άντρες σε εξέταση για καρκίνο του παχέ-
ος εντέρου ή για πολύποδες στην ηλικία 
των 45 ετών. Ως μέρος της σύστασής της, 
προτείνει την αξονική κολονοσκόπηση ως 
επιλογή μία φορά κάθε πέντε χρόνια. 
Τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο ή με οι-
κογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέ-
ος εντέρου μπορούν να ξεκινήσουν τον 
έλεγχο σε ηλικία 40 ετών ή νεότερη.
Οι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο 
περιλαμβάνουν ιστορικό πολυπόδων ή 
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του πα-
χέος εντέρου. 

Πόσο διαρκεί η εξέταση;
Καθώς το ακτινολογικό τμήμα του ΓΝ 
Παπαγεωργίου διαθέτει έναν από τους 
πιο γρήγορους αξονικούς τομογράφους 
256 τομών, η διάρκεια σάρωσης δεν 
ξεπερνά τα 8 δευτερόλεπτα, ενώ ο εξε-
ταζόμενος παραμένει στο τμήμα για 10 
λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτα-
σης μπορεί να επιστρέψει στις καθημερι-
νές δραστηριότητές του, αφού η εξέταση 
γίνεται χωρίς νάρκωση.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης; 
Αρχικά, τοποθετείται στο ορθό μικρός 
εύκαμπτος καθετήρας που χρησιμεύει 
στην προώθηση αέρα και τη διάταση του 
παχέος εντέρου. Προηγείται η χορήγηση 
σπασμολυτικού, το οποίο ελαττώνει τον 
εντερικό σπασμό. Στη συνέχεια, λαμβά-
νονται εικόνες με λεπτές τομές σε πρηνή 
και ύπτια θέση. Η δεύτερη σειρά εικόνων 
λαμβάνεται μετά την ενδοφλέβια χορή-
γηση σκιαγραφικού μέσου. Αφού λη-
φθούν τα δεδομένα σε πρηνή και ύπτια 
θέση, μεταφέρονται σε σταθμό επεξερ-
γασίας για την ανακατασκευή των εικό-
νων. Η μελέτη του εντέρου γίνεται στις 
τρισδιάστατες ανασυνθέσεις εικονικής 
κολονοσκόπησης, καθώς και σε εικόνες 
δύο διαστάσεων της αξονικής τομογρα-
φίας. Η ανακατασκευή των δεδομένων 
γίνεται σε τομές πάχους 3 χιλιοστών για 
τη μελέτη δομών εκτός παχέος εντέρου.

Υπάρχουν περιορισμοί ή κίνδυνοι; 
Η εξέταση αντενδείκνυται σε άτομα με 
γνωστή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου 
σε οξεία φάση ή με οξεία εκκολπωμα-
τίτιδα. Οι ασθενείς στους οποίους θα 
αναδειχθεί πολύποδας θα χρειαστεί να 
υποβληθούν σε κλασική κολονοσκόπη-
ση για αφαίρεση και παθολογοανατομική 
εξέταση αυτού. Η πιθανότητα διάτρησης- 
ρήξης εντέρου αναφέρεται σε λιγότερο 
από μία περίπτωση ανά 10.000 εξεταζό-
μενους. 

Πόσο ακτινοβολείται ο εξεταζόμενος; 
Η δόση ακτινοβολίας έχει μειωθεί στο 
ελάχιστο μέσω του σύγχρονου αξονικού 
τομογράφου που διαθέτει το Γ.Ν. Παπα-
γεωργίου σε 3-5 mSv, όσο δηλαδή δυο 
ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης.

ΕΝαΣ αλλΟΣ τρΟΠΟΣ Για Να ΔΟΥμΕ τΟ ΠΕΠτικΟ ΣΥΣτημα
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Αντηλιακό

Ειρήνη Κυρμανίδου
Ακαδημαϊκή υπότροφος 

Β’ Κλινική Δερματικών και 
Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Tο αντηλιακό και η σωστή του χρήση μας 
αφορούν όλους. Είναι αλήθεια ότι το ηλιο-
καμένο, μαυρισμένο δέρμα είναι στη μόδα, 
ωστόσο κρύβει κινδύνους από τους οποί-
ους μπορούμε να προφυλαχθούμε.   

Ποιος χρειάζεται αντηλιακή προστασία;
Όλοι. Το αντηλιακό δρα ως μέσο πρόλη-
ψης του καρκίνου του δέρματος προφυ-
λάσσοντάς το από την επιβλαβή υπεριώδη 
ακτινοβολία (UVA, UVB). Ο καρκίνος του 
δέρματος μπορεί να εμφανιστεί σε όλους 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή τη 
φυλή. Πράγματι, στην Αμερική ένας στους 
πέντε ανθρώπους θα νοσήσει από καρκίνο 
του δέρματος.

Τι αντηλιακό πρέπει να χρησιμοποιώ;
Οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν τη χρήση 
αντηλιακού που: 
• Παρέχει προστασία τόσο από την UVA, 

όσο και από τη UVB ακτινοβολία
• Έχει δείκτη SPF 30 ή/και μεγαλύτερο
• Είναι αδιάβροχο
Με τα παραπάνω, το αντηλιακό μπορεί να 
μας προστατέψει από το ηλιακό έγκαυμα, 
την πρόωρη γήρανση του δέρματος και 
τον δερματικό καρκίνο. Όμως, δεν παρέχει 
πλήρη προστασία. Έτσι, για πιο ολοκληρω-
μένη προστασία και πρόληψη του καρκίνου 
του δέρματος  προτείνεται:
• Να αναζητούμε σκιερό μέρος τις ώρες 

αιχμής, δηλαδή μεταξύ 11:00 και 15:00
• Τα ρούχα να είναι με μακριά μανίκια 

και ανοιχτόχρωμα και να φοράμε, αν 
είναι δυνατόν,  καπέλο και γυαλιά ηλίου

• Σε περιβάλλον με άμμο και νερό (όπως 
και με χιόνι, τον χειμώνα) να είμαστε 
πιο προσεκτικοί λόγω της αντανάκλα-
σης των βλαβερών ηλιακών ακτίνων

• Να εξασφαλίσουμε την επαρκή πρό-
σληψη της βιταμίνης D με υγιεινή δια-
τροφή και συμπληρώματα βιταμινών

• Να αποφύγουμε τη χρήση solarium. Αν 
επιθυμούμε μαυρισμένο δέρμα, χρησι-
μοποιούμε προϊόντα αυτομαυρίσματος 

• Να μην ξεχνάμε να εξετάζουμε το δέρμα 
μας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Αν 
οτιδήποτε αλλάζει, φαγουρίζει επίμονα ή 
ματώνει, επισκεπτόμαστε τον δερματο-
λόγο μας. Ο καρκίνος του δέρματος, αν 
διαγνωστεί νωρίς, είναι ιάσιμος

Ποιά μορφή αντηλιακού να επιλέξω;
Ο καλύτερος τύπος αντηλιακού είναι αυ-
τός που χρησιμοποιείται συχνά και παρέ-
χει προστασία ευρέος φάσματος (UVA και 
UVB), έχει SPF 30 και άνω και είναι αδιά-
βροχο. 
Η μορφή του αντηλιακού είναι θέμα προ-
σωπικής προτίμησης και περιοχής του σώ-
ματος που θέλουμε να προστατέψουμε.
• Οι κρέμες είναι καλύτερες για ξηρές 

επιδερμίδες και για το πρόσωπο
• Τα τζελ απλώνονται εύκολα σε περιο-

χές με τριχοφυΐα, όπως το τριχωτό της 
κεφαλής και η ράχη στους άνδρες

• Τα στικ μπορούμε να τα χρησιμοποιή-
σουμε σε ευαίσθητες περιοχές, όπως 
γύρω από τα μάτια

• Τα σπρέι είναι μια εύκολη λύση για τα 
παιδιά, διότι εφαρμόζονται σε ελάχιστο 

χρόνο. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή για 
να αποφευχθεί η εισπνοή του

• Για το ευαίσθητο δέρμα και τα βρέφη 
υπάρχουν ειδικά προϊόντα με φυσικά 
φίλτρα  

Πώς αντιμετωπίζω ένα ηλιακό έγκαυμα;
Είναι σημαντικό η αντιμετώπιση του ηλια-
κού εγκαύματος να ξεκινήσει όσο το δυνα-
τόν νωρίτερα. Ταυτόχρονα με τη διακοπή 
περαιτέρω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβο-
λία, συστήνεται:
• Δροσερό ντους για μείωση της θερμό-

τητας στην περιοχή
• Ενυδάτωση του δέρματος με ενυδατι-

κές κρέμες
• Ιμπουπροφένη ή παρακεταμόλη για 

μείωση του πόνου, του οιδήματος και 
της ερυθρότητας

• Ενυδάτωση του οργανισμού με πολύ 
νερό για να αποφευχθεί η πιθανότητα 
αφυδάτωσης

Αν εμφανιστούν φυσαλίδες, τότε το 
έγκαυμα θεωρείται δευτέρου βαθμού 
και θα πρέπει:
• Να αφήσουμε το δέρμα να επουλωθεί 

χωρίς να το πειράξουμε. Οι φυσαλίδες, 
αν παραμείνουν ανέπαφες, προφυ-
λάσσουν το δέρμα από επιμολύνσεις. 

Σε περίπτωση που καταλαμβάνουν μεγάλη 
επιφάνεια του σώματος, όπως όλη η ράχη ή 
παρουσιάζονται ρίγος, πονοκέφαλος ή πυ-
ρετός, αναζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια.  

ΕιΝαι ΠραΓματι αΠαραιτητΟ;
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2020: Έτος Νοσηλευτών/τριών 
και Μαιευτών/Μαιών

η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) αποφάσισε τον 
καθορισμό του 2020 ως «Έτος Νοσηλευτών/τριών και μαιευτών/μαιών», προς τιμήν 
της 200ής επετείου από τη γέννηση της Florence Nightingale.

Ο στόχος που τέθηκε από τον ΠΟΥ για το 
2020 είναι η ενίσχυση της Νοσηλευτικής 
και της Μαιευτικής για τη διασφάλιση της 
παγκόσμιας υγείας. Ο Π.Ο.Υ. προωθεί τη 
δημιουργία έκθεσης αναφοράς για την απο-
τύπωση της κατάστασης της Νοσηλευτικής 
και της Μαιευτικής σε όλο τον κόσμο, που 
θα περιγράφει το εργατικό δυναμικό των 
νοσηλευτών/τριών και των μαιευτών/μαιών 
στα κράτη μέλη του.
Η καμπάνια «Nursing Now», μια τριετής 
προσπάθεια (2018-2020) για τη βελτίωση 
της υγείας παγκοσμίως μέσω της ανάπτυξης 
της Νοσηλευτικής, θα κορυφωθεί εντός του 
2020 υποστηρίζοντας τη συζήτηση σε επίπε-
δο κρατών και ενθαρρύνοντας τον  διάλογο 
γύρω από την κατάσταση της Νοσηλευτικής 
σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, οι νοσηλευτές/τριες 
και οι μαιευτές/μαίες αποτελούν πάνω από 
το 50% του εργατικού δυναμικού υγείας σε 
πολλές χώρες, ενώ συνιστούν περισσότερο 

από το 50% του ελλείμματος του παγκό-
σμιου εργατικού δυναμικού υγείας έως το 
2030. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επι-
πλέον 9 εκατομμύρια νοσηλευτές/τριες και 
μαιευτές/μαίες παγκοσμίως έως το 2030. Η 
ενίσχυση της νοσηλευτικής δραστηριότητας 

θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη υπο-
στηρίζοντας και άλλους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης.
Στην εισήγησή της,  η πρόεδρος του ICN 
(International Council of Nurses - Διεθνές 
Συμβούλιο Νοσηλευτών), Annette Kennedy 
δήλωσε: «Το Έτος του Νοσηλευτή και της 
Μαίας 2020 είναι μια ευκαιρία ζωής. Έχου-
με ως στόχο να βελτιώσουμε την υγεία του 
πληθυσμού για την καθολική κάλυψη υγεί-
ας. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι 
να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για 
τους νοσηλευτές που να είναι κατάλληλο 
για τον σκοπό αυτόν, σε ό,τι αφορά τις συν-
θήκες εργασίας, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και τους ηγετικούς ρόλους. Υψώνουμε τη 
συλλογική φωνή των 20 εκατομμυρίων νο-
σηλευτών παγκοσμίως για να επηρεάσουμε 
την πολιτική και να αλλάξουμε τη νομοθε-
σία, ώστε οι νοσηλευτές να μπορέσουν να 
κάνουν τη δουλειά τους. Θα το πετύχουμε 
αυτό».

ΠαΓκΟΣμιΟΣ ΟρΓαΝιΣμΟΣ ΥΓΕιαΣ

Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Πηγή: https://www.who.int/hrh/news/2019/2020year-of-nurses/en/



XPEOΣ ZΩHΣ 
35

APΘPOΓPAΦIA

Επιστολή 
στο εγγύς μέλλον…

αΠΟψη

Παναγιώτης Τουχτίδης
Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων 

Πρόεδρος Επιτροπής για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Είναι Παρασκευή 27 Μαρτίου ημέρα ρεπό. 
Παίρνοντας το πρωινό μου ελέγχω τα mails 
μου, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνομαι από την 
τηλεόραση. 
Το γραφείο Τύπου του νοσοκομείου μας με 
ενημερώνει ότι πήραμε παράταση λόγω κο-
ρονοϊού και μπορώ να είμαι πιο…. «άνετος». 
Αποφασίζω να κάνω καμιά ωρίτσα διάδρομο 
και μετά να στρωθώ να γράψω. 
Αυτή θα είναι μια επιστολή στο μέλλον… όταν 
θα δημοσιευτεί, η μεγάλη μπόρα θα έχει πε-
ράσει. Το σύστημα Υγείας άντεξε, τα μέτρα 
που ελήφθησαν με ελάχιστη καθυστέρηση 
απέδωσαν και τελικά τα κρούσματα των επα-
ναπατρισθέντων ανταγωνίστηκαν το πλήθος 
των εγχώριων, ενώ μπροστά στις χώρες που 
άργησαν, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α., ρωσία,  η Ιτα-
λία κι η Ισπανία φαντάζουν παράδεισοι…
Οι συνομωσιολόγοι λούφαξαν, οι επικριτές 
εσιώπησαν, η Διεθνής Κοινότητα επιβράβευ-
σε τη χώρα μας. 
Και τι  δεν είδαμε από τους εγχώριους γραφι-
κούς! Ανοίξτε νέες ΜΕΘ, λες και μιλάμε για 
one stop shop! Επιτάξτε τις κλίνες εντατικής 
του ιδιωτικού τομέα, μη σκεπτόμενοι ότι η περι-
χαράκωση είναι το κλειδί κατά της διασποράς! 
Κάντε test σε όποιον κινείται, για να πάθουμε 
ό,τι πάθαμε, όταν η φαεινή πολιτική ηγεσία 
του ΥΥΚΑ κάποτε, έκανε test για πλασμώδιο 
σε όλες τις μονάδες αίματος, με αποτέλεσμα 
όταν το σύστημα έφτασε στα όριά του, να 
αποκλειστούν ολόκληρες πόλεις από την εθε-
λοντική προσφορά για μήνες λόγω «ελονοσί-
ας»! Κατηγορίες περί χούντας, που όμως μας 
έσωσαν από το να ζήσουμε τραγικές στιγμές… 
Αγανάκτηση για τις δαπάνες ενημέρωσης, που 
όμως κατάφεραν να νουθετήσουν και τους 
πλέον απείθαρχους, να ενημερώσουν και τον 
«τελευταίο» πολίτη… Γκρίνια για ανετοιμότητα 
του Ε.Σ.Υ., που όμως τελικά δεν κατέρρευσε, 
όπως κραύγαζαν οι Κασσάνδρες κι ας είχαμε 
αναλογικά λιγότερες κλίνες ΜΕΘ και περιορι-
σμένα αναλώσιμα….
Γιατί πετύχαμε όμως εκεί που όλοι απέτυχαν; 
Γιατί αυτοί που είχαν όλα τα μέσα εμφάνισαν 

ελλείψεις σε υλικά; Γιατί οι πρωταθλήτριες 
χώρες σε κλίνες ΜΕΘ αναγκάστηκαν να επι-
λέγουν ποιος θα ζήσει; 
Το κλειδί της επιτυχίας ήταν ο περιορισμός και 
το λουκέτο ο αυτοπεριορισμός… Γιατί όσα νο-
σοκομεία κι αν έχεις, όσες κλίνες ΜΕΘ κι αν 
αναπτύξεις, την ώρα της λαίλαπας τίποτε δεν 
θα είναι αρκετό… Γιατί όπως ο σοφός λαός 
λέει «το πολύ μπορεί να μην φτάσει και το λίγο 
θα περισσέψει»! Όλα είναι θέμα προνοητικό-
τητας… Και για πρώτη φορά το Υπουργείο 
Υγείας απεκδυόμενο τον μανδύα του Υπουρ-
γείου Νόσου, έκανε το αυτονόητο: χειρίστηκε 
μια κατάσταση ως Υπουργείο Πρόληψης! Σί-
γουρα, αν το πρώτο ξέσπασμα γινόταν εδώ, 
τα πράγματα δεν θα είχαν πάει το ίδιο καλά… 
αλλά αυτό θα συνέβαινε στον οποιοδήποτε 
πρώτο, όπως συνέβη και στον δεύτερο και τρί-
το που δεν προνόησαν…
Από αυτήν την ιστορία μέλλει να κρατήσουμε 
και κάποια «κέρδη»:
-Η προσωπική υγιεινή και δη η υγιεινή των χε-
ριών με το απλό σαπουνάκι, είναι η ισχυρότε-
ρη ασπίδα…
-Ο αυτοπεριορισμός όταν νοσούμε δεν είναι 
μόνο για μην χειροτερέψουμε εμείς, αλλά για 
να προστατέψουμε τους οικείους μας ή και 
τους ασθενείς μας…
-Η μάσκα προστατεύει, αλλά και «χαλαρώνει» 
την εγρήγορσή μας…. δημιουργεί ψευδές αί-
σθημα ασφάλειας, ενώ η υπερχρήση της είναι 
ως και επικίνδυνη!
-Τα γάντια τα φοράμε όταν πρέπει κι όχι ως 
δεύτερο δέρμα μας πιάνοντας παντού και τα 
πάντα, γιατί τότε απλά είμαστε σαν αυτόν που 
αμελεί την υγιεινή των χεριών του και τολμώ να 
πω περισσότερο επικίνδυνοι!
-Κάνουμε ορθολογική διαχείριση των Μέσων 
Ατομικής Προστασίας γιατί όσο κι έτοιμοι να 
είμαστε, ό,τι απόθεμα κι αν έχουμε, ποτέ δεν 
γνωρίζουμε δυο παραμέτρους: πόσο θα κρα-
τήσει μια κρίση και αν θα μπορούμε πάντα να 
αναπληρώνουμε ό,τι χρησιμοποιούμε, ακόμα 
κι αν δεν μας προβληματίσει το πόσα θα ξοδέ-
ψουμε γι΄ αυτό!

-Καλή διατροφή κάνουμε για να έχει ο ορ-
γανισμός μας καλή υγεία κι όχι επειδή μας 
μαντρώσανε και δεν θέλουμε να παχύνουμε!
-Γυμναζόμαστε συχνά για να αυξήσουμε τις 
αντοχές μας και να διατηρήσουμε την ευεξία 
μας, ώστε να αναρρώνουμε γρηγορότερα, 
αλλά και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 
καλύτερα σε καταστάσεις μεγάλης πίεσης!
-Εμβολιαζόμαστε γιατί είναι το μοναδικό μας 
σίγουρο όπλο κατά των ιών, οι οποίοι αέναα 
μεταλλασσόμενοι θα συνεχίσουν να προκα-
λούν τον πολιτισμό μας στο διηνεκές!
-Πειθαρχούμε στις οδηγίες των σοβαρών επι-
στημόνων και Οργανισμών και επιφυλασσό-
μαστε για τις πληροφορίες που φτάνουν κα-
ταιγιστικά, αποφεύγοντας να αναπαράγουμε 
ό,τι δεν έχουμε διπλοελέγξει!
Θα μας μείνουν όμως και κάποια περιστατικά 
με πικρή ανάμνηση…
Εσύ, που αν και εμφραγματίας ή υπερτασι-
κός  συνεχίζεις να καπνίζεις, ενδεχομένως 
καταδικάζοντας τον εαυτό σου σε μια ευάλω-
τη υγεία… αλλά κατόπιν απαιτείς το Σύστημα 
να σε προστατέψει, να κάνει αυτό ακριβώς 
που ΕΣΥ στερείς από τον εαυτό σου…
Εσύ, που καταναλώνεις αδιακρίτως κι ας 
έχεις διαβήτη ή υπερλιπιδαιμία, αλλά το θυ-
μάσαι μπροστά στην άμεση απειλή και μόνο…
Εσύ, που αδιαφορείς καθημερινά για τον 
εαυτό σου, αλλά θυμήθηκες αργά να γυμνα-
στείς, να βγεις έξω, να περπατήσεις στα βου-
νά γιατί «δεν θα μας τα κόψουν και όλα»…. 
Τώρα, όψιμα, είδες πώς είναι να στα κόβουν 
όλα! 
Και τελικά αυτούς που φόρεσαν τη μάσκα, 
όχι τη χειρουργική, αλλά εκείνη την άλλη, του 
στοργικού, του ψυχοπονιάρη, του αλληλέγγυ-
ου, που σου χτύπησαν «συμπάσχοντας» την 
πλάτη, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτε για σένα, 
πέρα από το να σου χαϊδεύουν τα αυτιά με 
εύπεπτα τσιτάτα κι ως άλλες Σειρήνες να σε 
καλούν κοντά τους για να σε «κατασπαρά-
ξουν»….. 
Βγήκαμε άραγε σοφότεροι;



XPEOΣ ZΩHΣ 
36

ΣΥλλοΓοΣ ΦΙλωΝ ΝοΣοΚοΜΕΙοΥ ΠΑΠΑΓΕωρΓΙοΥ 

Η Αντηρίδα

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

Ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας 
λόγω Covid-19

Ευχές 
και δώρα

Στη σημασία της συνεχιζόμενης λήψης 
μέτρων προστασίας, ακόμη και την πε-
ρίοδο μετά την καραντίνα, αναφέρθηκε 
ο ιατρός εργασίας του Νοσοκομείου 
Νίκος Κολοβός, μιλώντας σε εθελοντές 
και  μέλη του Συλλόγου. Στις δυο ενημε-
ρωτικές συναντήσεις που διοργανώθη-
καν, τόνισε ότι μόνο με την τήρηση των 
μέτρων υγιεινής θα περιφρουρηθεί η 
προσπάθεια αποτροπής της εξάπλωσης 
της Covid-19. Ο κ. Κολοβός απάντησε 

σε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες 
μετακίνησης και κοινωνικής επαφής, επι-
σημαίνοντας τις προφυλάξεις που πρέπει 
να λαμβάνονται το καλοκαίρι εντός και 
εκτός Νοσοκομείου.
Αντηρίδα σημαίνει στήριγμα. Στηρίζου-
με και ακολουθούμε τις συστάσεις και 
τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Χέρια 
πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες 
φοράμε. 
Μένουμε ασφαλείς

Μπορεί το φετινό Πάσχα να ήταν 
διαφορετικό λόγω της πανδημίας, 
ωστόσο, η Αντηρίδα πραγματοποίη-
σε τις καθιερωμένες επισκέψεις στο 
Νοσοκομείο. Το Μεγάλο Σάββατο, 
επισκέφτηκε κλινικές του Νοσοκο-
μείου, καθώς επίσης τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, φύλαξης, τεχνικής 
υποστήριξης και σίτισης για να ευχη-
θεί, προσφέροντας ένα συμβολικό 
δώρο, στους εργαζόμενους. Εκτός 
από ευχές, μοίρασε πασχαλινές λα-
μπάδες στα νοσηλευόμενα παιδιά της 
Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής 
Κλινικής.

Μένουμε σπίτι, 
μοιραζόμαστε ευχές
Τα μέλη της Αντηρίδας, τηρώντας τις 
σχετικές συστάσεις, «μείναμε σπίτι» 
και στείλαμε ηλεκτρονικά τις πασχα-
λινές ευχές μας στο προσωπικό του 
Νοσοκομείου. Ευχαριστούμε τους 
ραφαήλ Μωρίς και Ζωή Αποστολίδου 
για την επιμέλεια του video με πρω-
ταγωνιστές μέλη του Συλλόγου, το 
οποίο αναρτήθηκε στο facebook.
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κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
πολύ ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα 
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• πράττω για το συνάνθρωπο!

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗρΙΔΑ σημαίνει: ΓIΝΕ 

ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΑΝΤΗρΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗρΙΓΜΑ 

ΕλΠIΔΑΣ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

«Καλή ανάρρωση» 
από τους Ήρωες με πυτζάμες 

και το Βασίλειο Frozen  

Εκδήλωση κοπής 
πρωτοχρονιάτικης 

πίτας 

Η Αντηρίδα εύχεται καλή υγεία στους νεα-
ρούς ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από 
το Νοσοκομείο, χαρίζοντάς τους υφασμά-
τινες μάσκες με αγαπημένες παιδικές φι-
γούρες, όπως οι Ήρωες με πυτζάμες και 

οι δημοφιλείς Έλσα και Άννα από το Βασί-
λειο Frozen. Υπενθυμίζουμε ότι η μάσκα 
αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο προστα-
σίας για μικρούς και μεγάλους στους κλει-
στούς και πολυσύχναστους χώρους. 

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της εταιρίας ΕΔΕΣΜΑ και το ΔΣ της Ελληνι-
κής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων για την ενίσχυση του έργου της Αντηρίδας  

Τις προσδοκίες και τις ελπίδες για την 
καινούρια χρονιά μοιράστηκαν το ΔΣ, 
τα μέλη και οι φίλοι της Αντηρίδας, στην 
εκδήλωση κοπής τις πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου. Η 
πρόεδρος Γεωργία Δερετζή, η ιδρύτρια 
της Αντηρίδας και εκπρόσωπος του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρ-
ρά - Παπαγεωργίου αλλά και το ΔΣ του 
Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές και με τους 
εργαζόμενους και τη Διοίκηση του Νο-
σοκομείου που στηρίζουν το έργο της 
Αντηρίδας.
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Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η 

επίτευξη αλλαγών σε ένα περιβάλλον 

υγειονομικής περίθαλψης παραμένει κα-

τακερματισμένη, ασυνεχής και αναποτε-

λεσματική.

Η υλοποίηση  αλλαγών, η εφαρμογή 

καινοτομιών και η παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων τους, αποτελεί σημαντική 

πρόκληση για τη βελτίωση παροχής  υπη-

ρεσιών υγείας και  την ανάπτυξη ενός πιο 

αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήμα-

τος υγειονομικής περίθαλψης.

Με  την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Health Innovation 

Implementation and Impact», οι 36 

επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου, 

Ημερίδα του ΕοΔΥ για τις λοιμώξεις 

Η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξε-

ων και η ορθολογική χρήση των αντιβιο-

τικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της διημε-

ρίδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ), που φιλοξενήθηκε στο 

αμφιθέατρο τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρί-

ου και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Στις 

εργασίες συμμετείχαν μέλη της Ομάδας 

Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθής 

Χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), λοι-

μωξιολόγοι, εντατικολόγοι, μικροβιολόγοι, 

νοσηλευτές και φαρμακοποιοί από όλη τη 

Βόρεια Ελλάδα. Στόχος της διοργάνωσης 

ήταν η ανάπτυξη γόνιμης συζήτησης και η 

διαμόρφωση προτάσεων για την πρόληψη 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τον συντο-

νισμό της ανοιχτής συζήτησης ανέλαβε η 

υπεύθυνη του Γραφείου Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής του 

ΕΟΔΥ Φλώρα Κοντοπίδου. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για την υλοποίηση βιώσιμων αλλαγών 

στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης  

ΓΕΝικα ΘΕματα

διδάχθηκαν μεθόδους και ανέπτυξαν 

δεξιότητες που αφορούν στην ορθή υλο-

ποίηση  αλλαγών.  

Το  σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη 

συνεργασία της Διοικητικής και Οικονο-

μικής υπηρεσίας, με εισηγήτριες τις κ.κ. 

Κλαίρη Χαριζάνη, Διοικητική Διευθύ-

ντρια, Ευαγγελία Σταυροπούλου, Οικο-

νομική Διευθύντρια, Ελίνα Πρωτόπαπα, 

Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού και 

Μαρία Μπιγάκη, Υπεύθυνη Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι ενταγμέ-

νο στα Σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων 

Erasmus+2018 και συμμετέχουν οργα-

νισμοί υγειονομικής περίθαλψης, ακα-

δημαϊκά ιδρύματα και λοιποί φορείς από 

οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.



Τεστ μνήμης 
στο προσωπικό

ΤΕΠ: 
Υγειονομικές 

εξετάσεις 
υποψηφίων 
διαφόρων 

σχολών

Υποδοχή φοιτητών 
και σπουδαστών

Τη δυνατότητα να υποβληθούν σε σύ-

ντομες δοκιμασίες μνήμης προσέφερε 

στους εργαζόμενους το Ιατρείο Μνή-

μης και Νοητικών Λειτουργιών, σε μια 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τις διαταραχές της μνήμης. 

Στη διάρκεια του Ιουνίου, δεκάδες ερ-

γαζόμενοι συμμετείχαν στις εξετάσεις 

του καινοτόμου ιατρείου, που λειτουρ-

γεί από τον Νοέμβριο του 2019 με στόχο 

την παροχή νευρολογικής και ψυχιατρι-

κής φροντίδας σε άτομα με νοητικές δι-

αταραχές, από ήπια γνωστική έκπτωση 

έως και σοβαρή μορφή άνοιας. Το ια-

τρείο λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

(2014-2020), με συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτείας.

Σαράντα φοιτητές και φοιτήτριες τεχνολο-

γικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτοιμοι 

να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2020, 

γέμισαν τους χώρους του Νοσοκομείου, 

την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Καλωσορίζοντάς 

τους, στο αμφιθέατρο, η Διοικητική Διευ-

θυντήρια, Κλαίρη Χαριζάνη, μίλησε για 

την ιστορία, τη δομή και τη φιλοσοφία του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τους ενη-

μέρωσε για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων ασθενών και εργαζόμενων, η 

οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 

τη Διοίκηση. Ο ιατρός εργασίας, Νικόλα-

ος Κολοβός τους ενημέρωσε για θέματα 

υγιεινής ειδικότερα κατά την περίοδο της 

Covid-19, ενώ η τομεάρχισσα της Νοση-

λευτικής Υπηρεσίας, Ασημένια Νταντανά, 

τους πληροφόρησε για την υιοθέτηση 

καλών πρακτικών. Στη συνέχεια, η Νίκη 

Τζουανοπούλου, επόπτρια Δημόσιας 

Υγείας, παρουσίασε τις τακτικές διαχεί-

ρισης αποβλήτων. Η υποδοχή ολοκλη-

ρώθηκε με σύντομη ξενάγηση από τον 

τομεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

Ιωάννη Παξιμαδάκη. 

Με νέες και νέους γεμάτους όνειρα 

για το μέλλον γέμισε ο χώρος του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Υποψήφιες 

και υποψήφιοι εισακτέοι των Σχολών 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρα-

τού, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού προσήλθαν 

για τις προαπαιτούμενες για την ει-

σαγωγή τους ιατρικές εξετάσεις. Οι 

υποψήφιοι, φορώντας προστατευτι-

κές μάσκες προσώπου και τηρώντας 

αποστάσεις ασφαλείας, συνεργάστη-

καν αρμονικά με το έμπειρο υγειονο-

μικό προσωπικό. 

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας 
και Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία

Τα συμπερά-
σματα του 2ου 
Πανελλήν ιου 
Συνεδρίου Ποι-
ότητας και Εκ-
παίδευσης στη 
Δημόσια Υγεία, 
που πραγματο-
ποιήθηκε πριν 
από μερικούς 
μήνες στο Πανε-
πιστημιακό Γε-

νικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ανέδειξαν τον 
ρόλο της ποιότητας μέσα από ιδέες, εμπειρί-
ες και καλές πρακτικές στην εφαρμογή δια-
χειριστικών και νοσηλευτικών πρακτικών. Το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ήταν παρόν και 
εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια Υπηρε-
σίας Ελέγχου Ποιότητας Λιάνα Μιχαηλίδου, 
την Τομεάρχισσα Παθολογικού Τομέα - Εκ-
παίδευσης, Μίνα Νταντανά, την Επόπτρια 

Δημόσιας Υγείας, Νίκη Τζουανοπούλου, 
καθώς επίσης τις νοσηλεύτριες Καρδιολο-
γικής, Ντόρα Καμπούρογλου και Παθολο-
γικής Κλινικής ΑΠΘ, Ελένη Κατριαδάκη και 
τον προϊστάμενο Νευρολογικής Κλινικής, 
Κώστα Ντινούλη.
Από πλευράς του Νοσοκομείου παρουσιά-
στηκαν:
-τα οφέλη της υποχρεωτικής εφαρμογής της 
ενδεκάωρης ανάπαυσης, έτσι όπως τα αντι-
λαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό
-η ενίσχυση της ασφάλειας ασθενών μέσω 
της χρήσης ηλεκτρονικών αρχείων διαχείρι-
σης φαρμάκων 
-η διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων 
με έμφαση στην ανακύκλωση και την εναλ-
λακτική διαχείριση των ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων 
-οι δυσκολίες εφαρμογής συστήματος δι-
αχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ 15224 και τα 
απορρέοντα οφέλη του

-η αποτύπωση κουλτούρας ασφάλειας μετα-
ξύ των εργαζόμενων σε δύο μεγάλα νοσο-
κομεία της Θεσσαλονίκης πριν και μετά την 
οικονομική κρίση και 
-η ανάδειξη της ανάγκης θωράκισης των νο-
σοκομειακών διεργασιών υπέρ της ασφάλει-
ας ασθενών για την αποφυγή αστοχιών εις 
βάρος ασθενών και εργαζόμενων.  
Εισηγητές και συμμετέχοντες συμφώνη-
σαν πως, παρά την απουσία κατευθυντήρι-
ων οδηγιών από τις εκάστοτε ηγεσίες του 
Υπουργείου Υγείας, είναι επιτακτική η ανά-
γκη να ενισχύσουμε πρακτικές ασφάλειας 
ασθενών, οι οποίες αποτελούν την αιχμή του 
δόρατος στη διαχείριση της ποιότητας, κα-
θώς μειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα 
εμφάνισης σοβαρού κινδύνου στον ασθενή 
ή τον εργαζόμενο κατά την παροχή υπηρε-
σιών υγείας και συμβάλλουν στην επίτευξη 
του πρωταρχικού στόχου των συστημάτων 
υγείας.   

Το πολυσύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον 
του χειρουργείου καθιστά δυσχερέστερη 
την επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργα-
σίας μεταξύ των εργαζόμενων. Με στόχο 
τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας του 
προσωπικού που εμπλέκεται στα χειρουρ-
γεία, την οικοδόμηση συνθηκών εργασίας 
σε ένα περιβάλλον υψηλών αποδόσεων και 
τη διατήρηση της ηρεμίας, που θεωρείται 
πρωταρχικής σημασίας για το Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου, γίνεται ειδική εκπαί-
δευση του προσωπικού. Στο σεμινάριο, 
που έγινε σε νοσηλευτικό προσωπικό των 
Χειρουργείων και του Αναισθησιολογικού 
Τμήματος, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, 
η ειδική εκπαιδεύτρια του Ινστιτούτου Επι-
μόρφωσης του Εθνικού Κέντρου και του 
Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης κ. Μαρία Μαυ-
ροπούλου, ανέλυσε πώς οι εργαζόμενοι, 
αξιοποιώντας σωστά τις προσωπικές τους 
δεξιότητες και ακολουθώντας τις κατάλλη-
λες στρατηγικές, μπορούν να αναλάβουν 
ρόλο- κλειδί και να συμβάλλουν καθοριστι-
κά στη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργα-
σίας. 

Το 24ο Ενημε-
ρωτικό Σεμι-
νάριο με τίτλο 
«Επίκαιρα Παι-
διατρικά Θέμα-
τα» διοργανώ-
θηκε από την 
Δ’ Παιδιατρική 
Κλινική ΑΠΘ 
του Νοσοκο-
μείου και την 
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευ-
σης, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 
15 Φεβρουαρίου. Στις αίθουσες πραγ-
ματοποιήθηκαν κλινικά φροντιστήρια για 
τις επείγουσες καταστάσεις στα παιδι-
ατρικά ιατρεία, με έμφαση στην αντιμε-
τώπιση των περιστατικών στο ιατρείο και 
την παραπομπή στο νοσοκομείο.

Παιδιατρικό 
σεμινάριο

Σεμινάριο 
για την προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

στους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές και νοσηλεύτριες 

ΕΠιτακτικη η αΝαΓκη ΕΝιΣχΥΣηΣ ΠρακτικΩΝ Για τηΝ αΣΦαλΕια τΩΝ αΣΘΕΝΩΝ

Στυλιανή Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας
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Η εφαρμογή GoLive ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ασθενείς για τους 
χρόνους αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ανά ειδικότητα. Οι χρήστες της 
εφαρμογής μπορούν να έχουν από οποιοδήποτε σημείο την πραγματική εικόνα για τις αναμονές  
του ΤΕΠ στις ημέρες γενικής εφημερίας του Nοσοκομείου.

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
www.gnpap.golive.gr



XPEOΣ ZΩHΣ 
42

τΕχΝη & ΠΟλιτιΣμΟΣ

ρεμπέτικες ευχαριστίες στους εργαζόμενους 
από τον Αγάθωνα 

Το δικό του μελωδικό «ευχαριστώ», μέσα από 

τη ρεμπέτικη μουσική, απηύθυνε ο Αγάθωνας 

Ιακωβίδης στο προσωπικό του Γ.Ν.Παπαγεωρ-

γίου. Ο «μύθος» του ρεμπέτικου τραγουδιού 

πραγματοποίησε μια μικρή συναυλία την Πα-

ρασκευή 8 Μαΐου, στον προαύλειο χώρο, σε 

ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά των 

επαγγελματιών υγείας. Η συναυλία ήταν αφι-

ερωμένη στους εργαζόμενους, οι οποίοι πα-

ρείχαν τις υπηρεσίες τους σε δύσκολες συν-

θήκες και εν μέσω της πανδημίας Covid-19. 

«Ήταν μια συμβολική κίνηση, που έκανα με 

μεγάλη μου χαρά για το προσωπικό που εργά-

ζεται κινδυνεύοντας από λοιμώξεις, λόγω της 

φύσης της δουλειάς», ανέφερε ο Αγάθωνας. 

Στη μουσική σκηνή, τον καλλιτέχνη συνόδευ-

σαν o Αλέκος Τσολάκης στο τραγούδι και το 

μπουζούκι και η Λευκή Αναστασιάδου στο 

τραγούδι. Η υπαίθρια μουσική παράσταση 

πραγματοποιήθηκε με τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων προστασίας και τους παρευρισκόμε-

νους να τηρούν τις αποστάσεις, όπως ήταν 

επιβεβλημένο. 

Φιλανθρωπική βραδιά για τη στήριξη 
των παιδιών της «Στοργής»

Μια μοναδική μουσική βραδιά, αφιερωμέ-

νη στα παιδιά του Συλλόγου Φίλων Καρκι-

νοπαθών Παιδιών «Στοργή», απόλαυσαν οι 

Διευθυντές Υπηρεσιών και οι Προϊστάμενοι 

Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου, 

προσκεκλημένοι του Ιδρύματος Παπαγεωρ-

γίου. 

Στην ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, που 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρί-

ου, ο αγαπημένος Θεσσαλονικιός καλλιτέ-

χνης Αντώνης ρέμος ένωσε τη φωνή του με 

τις μουσικές του διεθνούς φήμης συνθέτη και 

πιανίστα Στέφανου Κορκολή. Ο Αντώνης ρέ-

μος ερμήνευσε μερικές από τις διαχρονικές 

επιτυχίες του Στέφανου Κορκολή και άλλων 

καταξιωμένων συνθετών, ενώ μαζί τους ήταν 

και η εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη. Την ιδιαί-

τερη αυτή συναυλία υποστήριξε και το Δίκτυο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. 
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οι μικροί ασθενείς
απόλαυσαν την παράσταση του Πινόκιο

Ένα… ασχημόπαπο 
στην Παιδιατρική

Το πολυαγαπημένο παραμύθι του Κάρ-

λο Κολόντι «Πινόκιο» παρουσίασε το 

Θέατρο του Νέου Κόσμου στη Δ’ Παι-

διατρική Κλινική ΑΠΘ, την Τρίτη 14 Ια-

νουαρίου. Στο πλαίσιο της δράσης του 

«Θέατρο Αλληλεγγύης για παιδιά», έφε-

ρε στο Νοσοκομείο την κινητή μονάδα 

θεάτρου, προκειμένου να προσφέρει 

στους μικρούς νοσηλευόμενους τη 

χαρά και τη μαγεία του θεάτρου. Η ιστο-

ρία της… άτακτης μαριονέτας και των 

περιπετειών της εξελίχθηκε μπροστά 

στα μάτια των μικρών ασθενών παρασύ-

ροντάς τους σε έναν κόσμο ξεγνοιασιάς 

και γέλιου. Οι μικροί θεατές απόλαυσαν 

την παράσταση και γέλασαν με τα κα-

μώματα και τις σκανταλιές του ξύλινου 

παιδιού. Οι πολύχρωμες μάσκες των 

ηθοποιών Ηλέκτρας Σαρρή, Γιώργου 

Μακρή και Παύλου Παυλίδη εντυπωσί-

ασαν τα παιδιά. Το παραμύθι, μέσα από 

τις περιπέτειες του Πινόκιο, είχε στόχο 

να διδάξει την ειλικρίνεια, την αγάπη, 

την ανιδιοτέλεια, το θάρρος, την όρεξη 

για ζωή και την ατέρμονη περιπέτεια. 

Ένα κλασικό παραμύθι 

ζωντάνεψε μπροστά στα 

μάτια των νοσηλευόμενων 

παιδιών, την Τετάρτη, 5 

Φεβρουαρίου στη Δ’ Παι-

διατρική Κλινική ΑΠΘ. Το 

«Ασχημόπαπο» του Χάνς 

Κρίστιαν Άντερσεν είχε κε-

ντρικό ήρωα ένα μικρό κυ-

κνάκι που βρέθηκε τυχαία 

να μεγαλώνει ανάμεσα σε 

πάπιες. Η παράσταση και τα 

ηθικά διδάγματά της κατεν-

θουσίασαν τους μικρούς 

ασθενείς και τους γονείς 

τους, που γέλασαν με την 

ψυχή τους στο άκουσμα των 

ξεκαρδιστικών ήχων των 

ζώων. Οι Ελένη Γιαννού-

ση, Χρίστος Νταρακτσής 

και Λευτέρης Αγγελάκης, 

ηθοποιοί του Κρατικού Θε-

άτρου Βορείου Ελλάδος, 

μέσα από το υποκριτικό 

τους ταλέντο έδειξαν στα 

παιδιά ότι η διαφορετικό-

τητα δεν πρέπει να τους 

φοβίζει. Η παράσταση, σε 

σκηνοθετική επιμέλεια του 

Λευτέρη Αγγελάκη, περι-

ελάμβανε εντυπωσιακές 

στολές, ζωντανή μουσική, 

χιούμορ και πολύ χρώμα 

και αγκαλιάστηκε αμέσως 

από το Νοσοκομείο. 
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επιστολές

MONIMEΣ ΣTHλEΣ

τους ευχαριστούμε θερμά.
Ιδιαιτέρως όμως θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε το νοσηλευτικό 
προσωπικό του
Ογκολογικού Τμήματος και συγκεκρι-
μένα τους κο Παπαδόπουλο Τρύφω-
να, Προϊστάμενο του Τμήματος, κα 
Μιχαλοπούλου Στέλλα, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη και την κα Μουρτζίνου 
Χρυσάνθη, νοσηλεύτρια. Σας ευ-
χαριστούμε θερμά, γιατί εκτός από 
άψογοι επαγγελματίες είστε και άν-
θρωποι με βαθύτατη  ενσυναίσθηση 
στα βιώματα του συνανθρώπου σας. 
Πραγματικά αποτελείτε παράδειγμα 
προς μίμηση!
Με βαθιά ευγνωμοσύνη, 
Οικογένεια Σφάμπα Γεώργιου

Προς την Τράπεζα Μητρικού 
Γάλακτος   
Ένα «ευχαριστώ», όσο μεγάλο κι αν 
είναι, δεν αρκεί για να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη  μας σε εσάς και  όλο 
το προσωπικό της Τράπεζας Μητρι-
κού Γάλακτος. Η άμεση και με προ-
θυμία ανταπόκρισή σας στο αίτημά 
μας, για διάθεση μητρικού γάλακτος 
για τη μικρή μας μαχήτρια Μυρ-
τώ-Ιωάννα, γεννημένη πρόωρα, την 
28η εβδομάδα κύησης, αποδεικνύει 
περίτρανα την ευαισθησία σας, την 
ανθρωπιά σας και το υψηλό αίσθημα 
του λειτουργήματος που επιτελείτε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Με τιμή,
Η μικρή Μυρτώ-Ιωάννα 
Οι γονείς Ελένη Παπαϊωάννου
και Κοσμάς Ηλιάδης, καρδιολόγος 
ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω 
δημοσίως τις ευχαριστίες μου, για 
όλο το προσωπικό του νοσοκομείου 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από την πρώτη στιγμή 
που πέρασα το κατώφλι αυτού του 
νοσοκομείου, με την αγωνία θεριεμέ-
νη στην ψυχή και το πρόσωπο, αντιλή-
φθηκα ότι κάπως αλλιώς γίνονται τα 
πράγματα εδώ. Εκτάκτως, η μητέρα 
μου Μαρία Καπούτσου, με αεροδια-
κομιδή από τη Λήμνο, νοσηλεύτηκε 
εκεί, με οξεία Μυελοβλαστική 
Λευχαιμία και εγώ από την Αθήνα, 
τηλεφωνικά, προσπαθούσα να μάθω 
πώς είναι, μέσα στην περίοδο της 
Covid-19. Γνωρίζοντας τις ελλείψεις 
των νοσοκομείων όλης της χώρας, 

εξυπηρετεί και τρέχει για όλες μας 
με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και 
αγάπη. Ευχαριστώ την εμβρυολόγο, 
τις μαίες και όσες εργάζονται στο 
τμήμα. Μπράβο σε όλη την ομάδα! Εί-
μαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στη 
Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο τμήμα με 
τέτοια αποτελέσματα! Να αναφέρω 
και τον εξαιρετικό αιματολόγο μου, 
κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος 
άμεσα βρήκε και αντιμετώπισε όποιο 
πρόβλημα υπήρχε, έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη επιτυ-
χώς. Ήταν πάντα δίπλα μου, σε ό,τι 
χρειαζόμουν και τον ευχαριστώ πολύ! 
Ο Θεός να τους έχει καλά όλους!
Άρτεμις Γιαννίδου 

Προς τη Γυναικολογική - Μαιευτική 
Κλινική 
Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί 
σας την προσωπική μας εμπειρία 
όσον αφορά στο ιατρείο θηλασμού. 
Το ιατρείο θηλασμού και η ύπαρξη 
της αίθουσας μας επέτρεψε και μας 
επιτρέπει ακόμη να προσφέρουμε ό,τι 
καλύτερο για τα μωρά μας, το μητρι-
κό γάλα. Οι συμβουλές των μαιών 
της Γυναικολογικής - Μαιευτικής 
Κλινικής όσον αφορά στον μητρικό 
θηλασμό υπήρξαν πολύτιμες. Η υπο-
στήριξη της λεχούσας εργαζόμενης 
μητέρας, της μητέρας του πρόωρου 
νεογνού, της μητέρα του τελειό-
μηνου νεογνού στη διατήρηση του 
μητρικού θηλασμού είναι πραγματικά 
σημαντικές τόσο για την ίδια τη 
μητέρα, όσο και για την πορεία της 
υγείας του νεογνού. Εκφράζουμε τα 
συγχαρητήριά μας στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου και τη Γυναικολογική - 
Μαιευτική Κλινική. 
Με εκτίμηση, 
Χρυσάνθη Πέρρου
Παρασκευή Πετρίδου 
Ειρήνη Σοφιανού
Ελβίσα  Πρέγκα

Προς  το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να σας εκφράσουμε τη βαθύτατη 
ευχαριστία μας για την ιδιαίτερη φρο-
ντίδα που δείξατε στη νοσηλεία του
πατέρα μας Σφάμπα Γεώργιου. Όλοι 
οι ιατροί από τα Τμήματα Παθολογι-
κού-Χειρουργικού και Ογκολογικού 
έδειξαν τη δέουσα προσοχή και 
φροντίδα παρόλη τη δυσκολία της κα-
ταστάσής του και για τον λόγο αυτό 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Αξιότιμοι,
Ονομάζομαι Φωτεινή Τουρτόγλου και 
πρόσφατα έκανα εμβρυομεταφορά 
στο Τμήμα Εξωσωματικής του Νοσο-
κομείου Παπαγεωργίου. Αφού ολο-
κλήρωσα τον κύκλο που αφορά σε μια 
διαδικασία εξωσωματικής (διέγερση, 
υπέρηχοι, ωοληψία και εμβρυομετα-
φορά) και πέρασα σχεδόν 2 εβδομά-
δες στο εν λόγω Τμήμα, θα ήθελα να 
σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου, οι 
οποίες ήταν εξαιρετικές. Θα ήθελα να 
συγχαρώ εσάς, τη διοίκηση και όλους 
τους υπευθύνους που διατηρείτε ένα 
τέτοιο αξιόλογο Τμήμα στο Νοσοκο-
μείο σας. Όλοι, μα όλοι τους είναι 
εξαιρετικοί επαγγελματίες, οι γιατροί, 
ειδικά ο κος Κολυμπιανάκης που 
ήταν ο γιατρός μου, η larger than life 
πολυπράγμων, αεικίνητη κα Σαββαϊ-
δου, η πρόθυμη να εξηγήσει τα πάντα 
εμβρυολόγος κα Μητσόλη, καθώς 
και το υπόλοιπο προσωπικό, η κα 
Ναταλία, η κα Κατερίνα και όλοι όσοι 
εργάζονται εκεί και δε συγκράτησα 
τα ονόματα και τα επίθετά τους. Είναι 
όλοι τους άξιοι, γιατί στους καιρούς 
που ζούμε, με τον όγκο δουλειάς που 
αντιμετωπίζουν (δεκάδες δυστυχώς 
υπογόνιμα ζευγάρια) και όλες τις δυ-
σκολίες τους είναι πάντα κοντά μας 
με όλη την καλή τους διάθεση και 
προαίρεση. Γεγονός το όποιο δεν το 
συναντάς ούτε στα ιδιωτικά κέντρα 
- έχω εμπειρία και από εκεί. Συγχα-
ρητήρια λοιπόν σε όλους, που ακόμα 
και σ’ αυτή την όχι και τόσο εύκολη 
περίοδο της ζωής μου, χαίρομαι που 
συναντήθηκα μαζί τους και τα έκαναν 
όλα ευκολότερα.
Με εκτίμηση,
Φωτεινή Τουρτόγλου

Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο «ευ-
χαριστώ» μέσα από την καρδιά μου 
στο  τμήμα της  εξωσωματικής του 
Νοσοκομείου σας, όπου πριν από 
ένα χρόνο ξεκίνησα τη διαδικασία  
εξωσωματικής, με αποτέλεσμα να 
έχουμε σήμερα ένα υπέροχο μωράκι! 
Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που 
με τόσο επαγγελματισμό και αγάπη 
προσφέρουν σε όλες τις κυρίες τις 
εξαιρετικές υπηρεσίες τους! Θέλω 
να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. 
Κολυμπιανάκη και τον κ. Μακέδο 
για τη σοβαρή, επαγγελματική και 
ανθρώπινη προσέγγισή τους. Επίσης, 
την κ. Σαββαΐδου, συντονίστρια, που 
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MONIMEΣ ΣTHλEΣ

επιστολές
θαυμάζω αυτούς τους ιατρούς που 
υπερβάλλουν τις δυνάμεις τους, πολ-
λές φορές, για να ανακουφίζουν τους 
ασθενείς τους και να δίνουν ελπίδα 
στους συγγενείς τους, ιδιαιτέρως 
τώρα σε πρωτόγνωρες συνθήκες 
λόγω Covid-19. Τις δύο πρώτες μέρες 
επικοινωνούσα τηλεφωνικά μαζί τους, 
οι οποίοι με ενημέρωναν αναλυτι-
κότατα, με υπομονή, προθυμία και 
ευγένεια, για την εξέλιξη της υγείας 
της μητέρας μου. Οι ιατροί της εν 
λόγω κλινικής - και πάλι χωρίς να 
έχουν σαφή εικόνα της ασθενούς - 
διέκριναν το κατεπείγον της κατάστα-
σης και προέβησαν στις απαραίτητες 
και σωτήριες παρεμβάσεις άμεσα και 
αποτελεσματικά. Την επόμενη μέρα, 
μόλις ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, 
γνώρισα τον επαγγελματισμό, το  
ήθος, το επιστημονικό κύρος και τις 
γνώσεις τους, για την αντιμετώπιση  
της δυσκολίας του προβλήματος που 
παρουσιάσθηκε στη μητέρα μου. Το 
ενδιαφέρον τους ήταν πέραν του 
δέοντος και ο τρόπος προσέγγισης 
στην ασθενή, αλλά και προς εμένα 
ιδιαίτερα συγκινητικός.
Οφείλω να εκφράσω δημοσίως συγ-
χαρητήρια και να ευχαριστήσω από 
καρδιάς, με τη σειρά επικοινωνίας 
μου μαζί τους, τους ιατρούς: κ. 
Kαραβαλάκη, κ. Τοπαλίδου, κ. Κοκο-
βιάδου, κ. Μπουντόλα, κ. Παπαδάκη, 
κ. Λάμπρου, κ. Ευστρατιάδου, κ. 
Καλαϊτζίδου, κ. Μπαντή, καθώς επέ-
δειξαν και εκείνοι με τη σειρά τους 
ότι υπηρετούν την ιατρική επιστήμη 
και ανήκουν στην κατηγορία των 
ιατρών που κοσμούν το επάγγελμα 
και τον κλάδο, με το επιστημονικό 
κύρος, το ήθος, την ακεραιότητα, τον 
επαγγελματισμό και τον σεβασμό στο 
πρόσωπο του ασθενή. Εύχομαι και 
ελπίζω ο τρόπος που λειτουργούν, 
πρώτα ως ιατροί και στη συνέχεια 
ως άνθρωποι, να αποτελέσουν φάρο 
έμπνευσης στις νέες γενιές ιατρών, 
καθώς αποτελούν  πρότυπα προς 
μίμηση! Συνοδοιπόροι στο έργο 
τους αποτέλεσε και το νοσηλευτικό 
προσωπικό της  Αιματολογικής 
Κλινικής. Ευχαριστώ θερμά τον 
κ. Παπαδόπουλο Τρύφωνα, την κ. 
Στέλλα, όλη τη νοσηλευτική ομάδα 
και την κ. Πελέκα στη γραμματεία. 
Θέλω τέλος να τονίσω την πολύτιμη 
βοήθεια, την ακούραστη προθυμία, 
την επιστημονική κατάρτιση και τον 
επαγγελματισμό που απλόχερα μας 
πρόσφερε ο ιατρός και Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, κ. Λου-

κάς Θωμάς, που ανέλαβε τη μητέρα 
μου, η οποία είναι καλά και βρίσκεται 
στο σπίτι της!
Συγχαρητήρια σε όλους σας ! 
όσο υπάρχουν εργαζόμενοι σαν εσάς 
στο σύστημα υγείας... 
υπάρχει ελπίδα!
Με εκτίμηση,  
Τριανταφυλλιά Καπούτσου-Βαμβακά 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους για-
τρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό 
προσωπικό του Νοσοκομείου, κυρίως 
στη στεφανιαία μονάδα, που με δύνα-
μη ψυχής, φοβερό επαγγελματισμό 
και ψυχραιμία «έσκυψαν» πάνω απ’ 
το παιδί μας και έκαναν τα αδύνατα 
δυνατά προκειμένου να μπορέσει 
να σταθεί και πάλι πλάι μας. Ο μονά-
κριβός μας Νίκος δεν τα κατάφερε. 
Εσείς, όμως, δώσατε τα πάντα για να 
μη συμβεί αυτό. Ίσως και κάτι παρα-
πάνω. Ευχόμαστε σε όλους υγεία και 
δύναμη στο δύσκολο έργο σας! Σας 
ευχαριστούμε πολύ!
Με εκτίμηση,             
Η οικογένεια 
Λίλα Τσιτούρα 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
και την Καρδιοχειρουργική Κλινική  
Αξιότιμοι, 
Με την παρούσα επιστολή νιώθω 
την ανάγκη, αλλά και το χρέος να 
σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου 
για την ποιότητα περίθαλψης την 
οποία εξέλαβα κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας μου στο Παπαγεωργίου… 
Έγινε άμεσα η εισαγωγή στην Καρδι-
οχειρουργική Κλινική και προγραμμα-
τίστηκε χειρουργική επέμβαση. Ενη-
μερώθηκαν αναλυτικά οι κοντινοί μου 
συγγενείς από τον καρδιοχειρουργό,  
Γρηγόρη Μπιτζίκα, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε την εξαιρετικά δύσκολη 
επέμβαση... Αξίζει να σημειώσω ότι 
ήμουν χρόνια υπερτασική, υπέρβαρη, 
50 χρόνια καπνίστρια και όλοι αυτοί οι 
παράγοντες καθιστούσαν δυσοίωνες 
τις πιθανότητες επιβίωσής μου από 
το χειρουργείο… Εν τέλει, παρά τις 
αντικειμενικά δυσμενείς προβλέψεις, 
ο κ. Μπιτζίκας κατάφερε έναν άθλο 
και επέζησα τόσο του δύσκολου και 
μεγάλου σε διάρκεια χειρουργείου, 
όσο και της εντατικής μονάδας στην 
οποία παρέμεινα για μια εβδομάδα. 
Κατόπιν, μεταφέρθηκα στην Καρ-
διοχειρουργική για ανάρρωση και 

οφείλω να δώσω τα εύσημα στην 
προϊσταμένη για την άψογη συνεργα-
σία, την αμέριστη συμπαράστασή της, 
την κατανόηση και φροντίδα που μου 
παρείχε το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Σε καθημερινή βάση, ο θεράπων 
ιατρός συνεργαζόταν άψογα, για να 
συντελέσει στην αποθεραπεία μου 
επιλύοντας τα προβλήματα που προέ-
κυπταν μετεγχειρητικά… 
Μετά απεριορίστου εκτίμησης, 
Χριστίνα Βενέτη 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
Αξιότιμοι κύριοι,
προσφάτως έκανα μια επέμβαση στο 
Νοσοκομείο σας για ανεύρυσμα κοι-
λιακής αορτής. Θέλω να σας ευχαρι-
στήσω από τα βάθη της καρδιάς μου 
για αυτήν την επέμβαση. Ευχαριστώ 
τη διοίκηση του Νοσοκομείου, το ια-
τρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό για τις υπηρεσίες που μου 
παρείχαν. 
Ιδιαιτέρως δε, θέλω να ευχαριστήσω 
τον διευθυντή, κύριο Παπαδόπουλο 
Βασίλειο, τον επιμελητή, κύριο Τιγκι-
ρόπουλο Κωνσταντίνο και τον βοηθό, 
κύριο Ζαχαρόπουλο Νικόλαο. Κλείνω 
την επιστολή μου αυτή με χίλια «ευχαρι-
στώ». Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. 
Μετά πλείστης τιμής και εκτίμησης, 
Κωνσταντίνος Φέσσας

Προς την Ουρολογική Κλινική  
Δίνω πολλά συγχαρητήρια σε όλο το 
προσωπικό του ουρολογικού τμήματος 
στον 5ο όροφο. Ήταν πάρα πολύ ευγε-
νικοί κα πρόσχαροι και έδειξαν πολλή 
αγάπη και κατανόηση σε όλες μας τις 
ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ για την άριστη 
εξυπηρέτηση και συμπαράσταση του 
νοσηλευτικού προσωπικού, του γιατρού 
μας και καθηγητού κου Μωυσίδη 
Κυριάκου και κου Μυκωνίου Αντώνιου 
καθώς και όλους τους γιατρούς του Ου-
ρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου. 
Η σιγουριά του ασθενούς, η σωστή 
διάγνωση των ιατρών και η αντιμετώπιση 
του προβλήματος είναι τα κριτήρια που 
με φέρνουν πάντοτε στις δύσκολες περι-
πτώσεις της υγείας μου εδώ και αρκετά 
χρόνια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
Δεν είναι υπερβολή να πω ότι το διαμά-
ντι αυτό της Θεσσαλονίκης στο χώρο 
της υγείας, τιμά και προβάλλει την πόλη 
μας πανελλήνια αλλά και διεθνώς. 
Σας ευχαριστώ θερμότατα, 
κ. Ελένη Αντωνιάδου-Φελέκη 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞωΤΕρΙΚΑ ΙΑΤρΕΙΑ

Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

Β’ κλιΝικΗ 
ΔερμαΤικΩΝ 
και αφροΔισιΩΝ 
ΝοσΗμAΤΩΝ αΠΘ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ
ΛΑζΑΡιΔΟΥ
•  Γενικό Δερματολογικό 
• Δερματικό Ογκολογικό
 Σπιλών Μελανώματος
• Ψωρίασης - Κνίδωσης
• Παιδοδερματολογικό 
• Σεξουαλικώς 
 Μεταδιδόμενων 
 Νοσημάτων 
• Δερματικών 
 Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και 
 ποφμολυγωδών 
 νοσημάτων
• Διαπυητικής 
 Ιδρωταδενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος
• Κρυοπηξία

ακΤιΝο-
ΘεραΠευΤικο 
ΤμHμα
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

κλιΝικΗ ΠαΘολο-
γικΗσ ογκολογιασ 
αΠΘ
Διευθυντής: 
XΡHστΟσ ΠΑΠΑνΔΡEΟΥ
•  Γενικό Παθολογικής 

Ογκολογίας

α’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια:
ΓΛΥκΕΡιΑ τζΑτζΑΓΟΥ
• Διαβητολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι 
• Διαβητικό πόδι
• Παχυσαρκίας

ΔιαΒΗΤολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

γασΤρεΝΤερολογικο 
και ΗΠαΤολογικO
Υπεύθυνος: 
AΘΑνAσιΟσ κΑΛΑμΠAκΑσ 

ρευμαΤολογικO
Υπεύθυνος: 
νικΟΛΑΟσ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟσ 

γ’ ΠαΘολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθύντρια: 
στEΛΛΑ ΔΟYμΑ
•  Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης - 24ωρης 

καταγραφής της 
 Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και 

μεγάλων αγγείων

ΠΝευμοΝολογικΗ 
κλιΝικΗ
Διευθύντρια: 
MΑΡιAννΑ κAκΟΥΡΑ 
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής 
 καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδρα-

στικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα 

νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστι-

κής λειτουργίας
• Μελέτη ύπνου
• Εκτιμήσεις καρκίνου
• Οξυγονοθεραπεία
• Αναπνευστική ανεπάρ-

κεια

Δ’ ΠαιΔιαΤρικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
AΘΑνAσιΟσ ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ
•  Παιδοανοσολογικό
• Παιδογαστρεντερολογικό 
 & Διατροφής
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Μεταβολικών 
 Νοσημάτων - Αυτισμού
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό
• Παιδοαιματολογικό  
• Εφηβικής Ιατρικής 
• Οζώδους Σκλήρυνσης

καρΔιολογικH 
κλιΝικΗ / 
σΤεφαΝιαIα 
μοΝAΔα
Διευθυντής: 
ιΩAννησ στΥΛιAΔησ
•  Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής 
 Ανεπάρκειας -
 Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης 
 Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχο-

καρδιογράφημα ή υπερη-
χογραφία

• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες

• Stress-echo 
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινι-

δωτών

Β’ ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ αΠΘ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ ΔιΑμΑντη
•  Γενικό Νεογνολογικό

ΝευρολογικΗ 
κλιΝικΗ
Διευθύντρια: 
ΓΕΩΡΓIΑ ΔΕΡΕτζη
•  Αγγειακών Εγκεφαλικών 
 Επεισοδίων
• Άνοιας
• Γενικό Νευρολογικό
• Επιληψίας
• Κεφαλαλγίας
• Εξωπυραμιδικών νόσων
• Πάρκινσον - κινητικών 
 διαταραχών
• Νευροανοσολογικό
• Νευροφυσιολογικό
• Νευρογενετικής
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης
• Αλλαντικής τοξίνης

Β’ ουρολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής:
κΩνστΑντινΟσ 
ΧΑτζημΟΥΡΑτιΔησ
• Σεξουαλικής & 
 Αναπαραγωγικής Υγείας
• Βιοψίας Προστάτη
• Εξωγεννητικών Οργάνων
• Ουρολογικοογκολογικό
• Ουρολογικό
• Ανδρικής Ακράτειας
• Κυστεοσκοπήσεων
• Γυναικολογικής 
 Ουρολογίας
• Νευροουρολογικό
• Μικροεπεμβάσεων

καρΔιοχειρουργικH 
κλιΝικH
Διευθυντής:
ΘΩμAσ μΑΡIνΟσ
• Γενικό 
 Καρδιοθωρακο-
 χειρουργικό

Β’ Ωρλ κλιΝικΗ 
αΠΘ
Διευθυντής: 
KΩνστΑντIνΟσ μAΡκΟΥ
•  Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών 
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό 
 Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης

Β’ οφΘαλμολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
νικΟΛΑΟσ ζιΑκΑσ
•  Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμο-

λογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών 

Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού 
 Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
 Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος 
 καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού

κλιΝικH 
ΠλασΤικHσ 
χειρουργικHσ 
αΠΘ
Διευθύντρια:
ΕΥτΕΡΠη ΔΕμιΡη
•  Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας
• Μελανώματος
• Μικρωτίας και παθ. 
 του ωτικού πτερυγίου
• Όγκων τραχήλου
• Παθήσεων Χεριού
• Λεμφοιδημάτων
• Γενικό Πλαστικής 
 Χειρουργικής
• Kρανιοπροσώπου
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

αΝαισΘΗσιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟμητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

α’ μαιευΤικΗ - 
γυΝαικολογικH 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΓΡηΓΟΡιΟσ ΓκΡιμΠιζησ
•  Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας 
 Ενδοκρινολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναι-

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

ματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολο-

γικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού 
 Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής 

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων 
• Εμβρυομητρικής 
 Ιατρικής
• Μητρικού θηλασμού
• Προεμφυτευτικής 
 γεννετικής
• Μαιευτικό προσφύγων

μοΝαΔα 
γεΝεΤικΗσ 
α’ μαιευΤικΗσ - 
γυΝαικολογικHσ 
κλιΝικHσ αΠΘ
Yπεύθυνος: 
AΛΕξΑνΔΡΟσ 
ΛΑμΠΡΟΠΟΥΛΟσ

Β’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
AνΑστΑσιΟσ 
μΠΕΛΕτσιΩτησ
•  Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό 
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουρ-

γικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης, 
 Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός

γ’ ορΘοΠαιΔικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΕΛΕΥΘΕΡιΟσ τσιΡιΔησ
• Άνω Άκρου
• Οστεοπόρωσης
• Αθλητικών 
 Μυοσκελετικού Πόνου
• Ισχίου Γόνατος 
 Αρθροπλαστικής
• Παίδων Ορθοπαιδικό
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Σκολίωσης
• Μυοσκελετικής και 

Σπονδυλικής κάκωσης

Β’ κλιΝικH 
χειρουργικHσ 
ΠαIΔΩΝ αΠΘ
Διευθυντής: 
IΩAννησ σΠΥΡιΔAκησ
•  Γενικό Χειρουργικής 
 Παίδων
• Παιδοχειρουργικό 
 Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές 

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό
•  Κυστεογραφιών

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
βΑσιΛΕιΟσ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟσ
•  Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής 
 Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
•  Άνω πεπτικού - Ήπατος - 
 Παγκρέατος
• Χολής

α’ χειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
ΧΡηστΟσ 
ΠΑΠΑβΑσιΛΕιΟΥ
•  Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού 
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού

μικροεΠεμΒασεισ
• Μικροεπεμβάσεις

ΝευροχειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔημητΡιΟσ μΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

α’ ΨυχιαΤρικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΓιΑννησ ΔιΑκΟΓιΑννησ
•  Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό

• Ψυχολογίας
• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής 
 Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών δυσκολιών
• Σεξουαλικών 
 δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής 
 νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής Γονέων- 

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής 
 Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

κής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά 
 Ψυχικής Υγείας
• Πρώιμης παρέμβασης
• Οικογενειακής θεραπείας

μικροΒιολογικO - 
ΒιοχΗμικO - 
ιολογικO 
εργασΤΗριο
Διευθύντρια:  
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
•  Γενικό Μικροβιολογικό

εργασΤHριο 
αΝοσολογIασ - 
ισΤοσυμΒαΤοΤΗΤασ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

αιμαΤολογικO 
ΤμHμα
Διευθύντρια: 
ΑννΑ κιΟΥμH
•  Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΠαΘολογοαΝαΤομικO 
εργασΤHριο
Αν. συντονίστρια 
Διευθύντρια: 
στΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡβΑνΑ
•  Γενικό 
 Παθολογοανατομικό

κυΤΤαρολογικO 
εργασΤHριο
Αν. συντονίστρια 
Διευθύντρια: 
στΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡβΑνΑ
•  Γενικό Κυτταρολογικό

ακΤιΝοΔιαγΝΩσΤικο 
εργασΤΗριο
Αν. συντονιστής Διευθυντής:  
ΓΕΩΡΓιΟσ ΓιΑτΑΓΑνΑσ 
•  Εργαστήριο Αξονικού 
 Τομογράφου
• Εργαστήριο Μαγνητικού 
 Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής 

Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο 
 Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Υπερήχου

γ’ εργασΤHριο 
ΠυρΗΝικΗσ 
ιαΤρικΗσ αΠΘ - 
ΘεραΠευΤικH 
μοΝAΔα ιΩΔιου
Διευθυντής: 
ΓΕΩΡΓιΟσ AΡσΟσ 
•  PET SCAN 
• Σπινθηρογραφήματα

ΤμHμα 
φυσικοΘεραΠεIασ
Yπεύθυνος:
EΥστΡAτιΟσ ζΑΧΑΡAκησ

 

ΔιαιΤολογικο
ΤμΗμα
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ



1 αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

1 αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

10 αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
κλινικών 

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό κέντρο 

με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, 
συμποσίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης 
τελευταίας 

τεχνολογίας.



Το Ερευνητικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι στελεχωμένο με 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κατέχει ηγετική θέση στην 
εκπαίδευση και την έρευνα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Είναι ιδανικό για τη διενέργεια σεμιναρίων 
(hands-on) και ημερίδων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και για την 
υλοποίηση υψηλού επιστημονικού κύρους ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

P	 Ειδικό	επιστημονικό	
προσωπικό	υψηλών	
ακαδημαϊκών	προσόντων	
με	Εθνική	και	Ευρωπαϊκή	
πιστοποίηση

P	 Αυτόνομες	κτιριακές	
εγκαταστάσεις	

P	 Άδεια	λειτουργίας	από	
την	Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	ως	εγκεκριμένη	
“Εγκατάσταση	Εκτροφής,	
Προμήθειας	και	Χρήσης”

P	 Εναρμονισμένο	με	την	
Κοινοτική	Οδηγία	

 2010/63/EEC

P	 Αυτόνομοι	χώροι	γραφείων

P	 Χώροι	για	προφορικές	
παρουσιάσεις	(ομιλίες)	

	 σε	μικρές	εκπαιδευτικές	
ομάδες

P	 Ηλεκτρονικός	και	
οπτικοακουστικός	
εξοπλισμός	(μετά	από	
συνεννόηση)

P	 Πρόσβαση	στο	Internet	
(ασύρματη	και	ενσύρματη)

P	 Αποδυτήρια	ανδρών/
γυναικών	με	ατομικούς	
χώρους	φύλαξης	
προσωπικών	αντικειμένων	
και	ντουζιέρες	

P	 Οργανωμένες	αίθουσες	
χειρουργείων	με	τέσσερις	
αυτόνομες	χειρουργικές	
έδρες

P	 Σύγχρονα	μικροσκόπια	
χειρουργείου	και	λοιπός	
χειρουργικός	εξοπλισμός

P	 Σύγχρονα	μηχανήματα	
χορήγησης	εισπνευστικής	
αναισθησίας

P	 Τέσσερις	μικρότερες	
αίθουσες	για	εργαστηριακή,	
ερευνητική	ή	υποστηρικτική	
χρήση

P	 Εγκεκριμένη	από	την	
Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	Επιτροπή	
Αξιολόγησης	Πρωτοκόλλων

P	 Επαρκής		χώρος	για	coffee	
breaks,	catering,	παράθεση	
δεξιώσεων	και	τοποθέτησης	
stand

P	 Πλήρης	κλιματιστική	και	
ηχομονωτική	κάλυψη

P	 Σύστημα	πυρασφάλειας/	
πυρανίχνευσης

P	 Αυτόνομος	χώρος	
στάθμευσης

Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη	Μπεκιάρη,

Κτηνίατρος,	Διδάκτωρ	Κτηνιατρικής	ΑΠΘ

researchcenter.papageorgiou@gmail.com
	Τ.	2313	323301-2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Βασιλική 
Σούμπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Διευθύντρια 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Βασιλική 
Κουλουρίδα
Διευθύντρια 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας 

Κωνσταντίνος 
Εμμανουηλίδης 
Γενικός 
Διευθυντής 

Μαρία 
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Στυλιανή 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριμπίζης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Διευθυντής  
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτριος  
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Χρήστος 
Παπάς
Μέλος

Μαρία 
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

Απόστολος 
Αθανασιάδης
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος

Παναγιώτης 
Βλάχος
Μέλος



Κλείστε 
ραντεβού
στα Εξωτερικά 

Ιατρεία

www.gnpap.gr

όλο το 24ωρο

14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

(χρέωση 1,029 ευρώ από σταθερό, 
1,66 ευρώ από κινητό τηλέφωνο
 - για διάρκεια κλήσης 5 λεπτών)

2313 32 3333

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

(αστική χρέωση)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Τ52

ΦΑΚΕΛΟΣ COVID-19 
ΠΡΩΤΑΡχΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓχΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΟΝΟϊΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

«ΚΥΜΑ» ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ   
«Παράδειγμα» το Παπαγεωργίου 
για τις πρακτικές του

ΝΕΟ Δ.Σ.   
Πρόεδρος ο Μιχαήλ Καραβιώτης 

Αποχώρηση του επί σειρά ετών 
Προέδρου Βασίλειου Παπά


