Θεσσαλονίκη, 03/11/20

Τέσσερα βραβεία για βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες δράσεις
απέσπασε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου εν μέσω πανδημίας

Σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, εξαιτίας της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης
που προκάλεσε ο ιός SARS-Cov-2, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου βραβεύτηκε στην
ετήσια διοργάνωση των Health Care Business Awards για το 2020. Το Νοσοκομείο
διακρίθηκε ανάμεσα σε καταξιωμένα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα από
όλη την Ελλάδα αποσπώντας τιμητικές διακρίσεις για όλες τις συμμετοχές που
υπέβαλε. Ειδικότερα, απέσπασε δύο χρυσά και δύο αργυρά βραβεία.

Οι διακρίσεις στα Health Care Business Awards 2020
1. Χρυσό Βραβείο στο Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας για τη διαχείριση των
αποβλήτων και την κυκλική οικονομία στην κατηγορία «Περιβαλλοντική
ευαισθησία»
Το Νοσοκομείο βραβεύτηκε για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, που επιδεικνύεται
μέσω της διαχείριση αποβλήτων και της εφαρμογής κυκλικής οικονομίας. Με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τηρεί απαρέγκλιτα τη
νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει από τις δραστηριότητές του
και βελτιώνει τις επιδόσεις του. Μεταξύ άλλων, μειώνει την παραγωγή αποβλήτων και
εκτρέπει από την υγειονομική ταφή ή τη λανθασμένη διαχείριση υλικά, όπως χαρτί,
πλαστικό, καπάκια, λαμπτήρες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια και τηγανέλαια, δίνοντας τη
δυνατότητα επανεισαγωγής τους στην οικονομία. Επιπλέον, στους χώρους του
Νοσοκομείου έχουν δημιουργηθεί 20 «πράσινα» σημεία για τη διαλογή ανακυκλώσιμων
υλικών.

2. Χρυσό Βραβείο στη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ για την πρωτοπορία στις
μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου κερατοειδούς με μοσχεύματα από εγχώριες
τράπεζες οφθαλμών στην κατηγορία «Πρωτοπορία στην Χειρουργική
Αντιμετώπιση Παθήσεων»

Το Νοσοκομείο τιμήθηκε και για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς κάθε
είδους, μεταξύ αυτών και ενδοθηλίου του κερατοειδούς (DMEK) στη Μονάδα
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Τα
μοσχεύματα που αξιοποιούνται για τους λήπτες προέρχονται αποκλειστικά από
τράπεζες οφθαλμών που λειτουργούν στη χώρα μας. Επιπλέον, η παρασκευή των
μοσχευμάτων διενεργείται στο Νοσοκομείο, με ειδικές τεχνικές που έχει αναπτύξει και
κατοχυρώσει η Κλινική. Το γεγονός αυτό την καθιστά ως τη μοναδική στην Ελλάδα,
δημοσίως, που πραγματοποιεί τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις αποκλειστικά με
μοσχεύματα από τις εγχώριες τράπεζες, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και
αυξάνοντας την ποιότητα ζωής των μεταμοσχευμένων.

3. Αργυρό Βραβείο στο Ιατρείο Όσφρησης και Γεύσης της Β΄ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ για
τη συμμετοχή σε διεθνή έρευνα για τα συμπτώματα αγευσίας και ανοσμίας σε
ασθενείς με Covid-19 στην κατηγορία «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Covid19»
Την ώρα που η επιστημονική κοινότητα προβληματιζόταν ιδιαίτερα για το αν η ανοσμία
και η αγευσία αποτελούσαν συμπτώματα της Covid-19, το Νοσοκομείο, μέσω του
Ιατρείου Όσφρησης και Γεύσης, συνέβαλε στην παγκόσμια έρευνα και απέσπασε για
το λόγο αυτό αργυρό βραβείο. Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα του Νοσοκομείου
πήρε μέρος σε διεθνείς συνεργασίες και, με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
συνετέλεσε ώστε η αγευσία και η ανοσμία να αναγνωριστούν από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως επίσημα συμπτώματα της Covid-19. Ειδικά η ανοσμία
χρησιμοποιείται πλέον ως πρώιμο διαγνωστικό κριτήριο της λοίμωξης για την έγκαιρη
ταυτοποίηση προ-συμπτωματικών ασθενών.

4. Αργυρό Βραβείο στη Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ
για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με αυτοάνοσα
πομφολυγώδη νοσήματα στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών»
Το Νοσοκομείο είχε την τιμή να λάβει αργυρή διάκριση και για τις καινοτόμες
υπηρεσίες του σε ασθενείς με αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα, συμβάλλοντας
στην έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία. Η φροντίδα των
συγκεκριμένων ασθενών γίνεται στη Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων
Νοσημάτων ΑΠΘ, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση (ΕΝ 15224) και συνεργάζεται με
διαπιστευμένα εργαστήρια (ISO 15189) του Νοσοκομείου για τις κρίσιμες
εργαστηριακές μεθόδους διάγνωσης. Η πολυεπιστημονική ιατρική ομάδα του ειδικού
ιατρείου πομφολυγωδών νοσημάτων συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε
χιλιάδες ασθενείς, βελτιώνοντας την ποιότητα και προάγοντας την επιστημονική
έρευνα.

