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editorial
μιχαηλ καραβιωτησ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η πανδημία της COVID-19 είναι η σημαντικότερη κρίση των τελευταίων χρόνων
για τη δημόσια υγεία, αλλά και η αιτία
μιας βαθύτερης οικονομικής ύφεσης.
Μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος και με πυξίδα την εμπειρία
που αποκτήσαμε, ορίσαμε νέες διαδικασίες για τη μετάβαση στη «νέα κανονικότητα» για την εύρυθμη λειτουργία του
Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία
όλων όσοι εργάζονται και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας. Ο καινούριος
εξοπλισμός μοριακής διάγνωσης για
ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε συμπτωματικούς, αλλά και ασυμπτωματικούς ασθενείς μας έδωσε τη δυνατότητα
εκτέλεσης διπλάσιων διαγνωστικών ελέγχων ημερησίως, αποτελέσματα σε πολύ
σύντομο χρόνο και βελτίωση του χρόνου
απόκρισης.
Η επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας κ.
Κοντοζαμάνη, μας έδωσε την ευκαιρία
μιας εποικοδομητικής συζήτησης σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που
παρέχουμε προς τους ασθενείς όλης της
Βόρειας Ελλάδος, αλλά και τα προβλήματα που ταλαιπωρούν το Νοσοκομείο
στην καθημερινή του λειτουργία. «Ανάσα» στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και
απαιτητικό περιβάλλον που προκάλεσε
η πανδημία ήταν η έμπρακτη υποστήριξη
του υπουργείου το οποίο ενίσχυσε το Νοσοκομείο με προσλήψεις νοσηλευτικού
και ιατρικού προσωπικού.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης παρουσιάσαμε το νέο εγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο
επενδύσεων, που υλοποιείται μέσω της
ενταγμένης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 πράξης, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού
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εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού
ύψους 4.641.000 €.
Η ανανέωση μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, όπως η αντικατάσταση
γραμμικού επιταχυντή, μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, χειρουργικών τραπεζιών
και πολλών άλλων ειδών, θα συμβάλουν
στη βελτίωση των υποδομών και την
αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των
ασθενών του Νοσοκομείου, βελτιώνοντας παράλληλα τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η σύγχρονη τεχνολογική
υποδομή θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που καλείται
να αντιμετωπίσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Η αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, που προσέρχονται στην ημέρα της
εφημερίας στα επείγοντα, συμβάλλει τα
μέγιστα για την άμεση εξέτασή τους.
Η δημιουργία της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, αποτελεί μια πρωτοπόρο δομή πανελλαδικά για
τη θεραπεία ασθενών θέτοντας νέους
στόχους στην ανάπτυξη μεθόδων μοριακής ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας.
Το Νοσοκομείο μας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο
και την 3η Υ.Πε. για τη διαχείριση της
πανδημίας αξιοποιώντας με τον βέλτιστο
τρόπο, αλλά και με ασφάλεια το ιατρικό
και παραϊατρικό ανθρώπινο δυναμικό
του. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε
μήνα, συντείνουμε με τις υπηρεσίες μας
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την πεποίθηση ότι ο φετινός χειμώνας θα μας
βρει οχυρωμένους απέναντι στον ιό.
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Επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας
Βασίλη Κοντοζαμάνη
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφτηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο
Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας), Νίκο Παπαευσταθίου και τους επικεφαλής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης
και του ΕΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος.
Στο πλαίσιο του ελέγχου επιχειρησιακής
ετοιμότητας των υγειονομικών δομών
της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση
της πανδημίας Covid-19, ο Υφυπουργός
Υγείας επιθεώρησε τις έξι νέες κλίνες
που αναπτύχθηκαν στο Τμήμα Εντατικής
Θεραπείας και Παρακολούθησης (ΜΕΘ)
για τις ανάγκες νοσηλείας ασθενών με
κορονοϊό SARS-CoV-2. Η ανάπτυξη των
κλινών που έγινε σε χρόνο ρεκόρ, λόγω
των έκτακτων αναγκών και κατόπιν δωρεάς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από
το Υπουργείο Υγείας, ήρθε να προστεθεί
στην ειδική Μονάδα Covid-19, δυναμικότητας 32 κλινών, που δημιουργήθηκε
πρόσφατα για την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Υγείας συμμετείχε σε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με
τον Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου,
Μιχαήλ Καραβιώτη, τον Γενικό Διευθυντή,
Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, και τους εκπροσώπους του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ, της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης.
Ο Υφυπουργός εξήρε το επιτυχημένο
μοντέλο διοίκησης του Παπαγεωργίου,
το οποίο, όπως είπε, θα είναι χρήσιμο
να «αντιγράψουν» και άλλα νοσηλευτικά
ιδρύματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε δε
στην πρωτοποριακή εφαρμογή «GoLive»
του Νοσοκομείου, που ενημερώνει τον
πολίτη, σε πραγματικό χρόνο, για την αναμονή, ανά ειδικότητα, του Τμήματος Επει-

γόντων Περιστατικών στην εφημερία. Ο κ.
Κοντοζαμάνης δεσμεύτηκε να επιλύσει το
πρόβλημα των καθυστερήσεων του ΕΟΠΥΥ στην εξόφληση των οικονομικών του
υποχρεώσεων απέναντι στο Νοσοκομείο,
καθώς οι συσσωρευμένες οφειλές διογκώνουν τα χρέη του Νοσοκομείου προς τους
προμηθευτές.
Ο κ. Καραβιώτης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Υγείας για την εξαιρετική συνεργασία και την έμπρακτη υποστήριξη προς το
Νοσοκομείο, μέσω της ενίσχυσής του με τις
6 νέες κλίνες ΜΕΘ, τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και τη νέα προκήρυξη
15 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.
Όπως τόνισε, λόγω της έκτακτης κατάστασης, οι διαμορφώσεις των χώρων έγιναν
με τον χαρακτήρα του επείγοντος, ενώ για
την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας
απαιτείται η διενέργεια των γρήγορων τεστ
ανίχνευσης του ιού, που θα διευκολύνει τις
συνθήκες εφημερίας, όπου η προσέλευση
ύποπτων κρουσμάτων είναι μεγάλη.
Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν
ότι μια από τις καλές πρακτικές του Νοσο-
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κομείου είναι η απογευματινή λειτουργία
ιατρείων και πρότειναν να δοθεί η δυνατότητα διενέργειας και απογευματινών
χειρουργικών επεμβάσεων, ώστε να αποσυμφορηθούν οι λίστες αναμονής. Παράλληλα, τόνισαν ότι θα λειτουργήσει μια νέα
πρωτοποριακή δομή, η Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΑΠΘ,
η πρώτη μονάδα σε νοσοκομείο, πανελλαδικά, όπου θα πραγματοποιούνται κλινικές
μελέτες φάσης Ι και θα περιλαμβάνουν την
πρώτη κλινική εφαρμογή φαρμάκου σε
ανθρώπινο οργανισμό και μελέτες βιοϊσοδυναμίας.
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
Παναγιώτης Μπογιατζίδης, χαρακτήρισε άριστο το επίπεδο συνεργασίας και
επικοινωνίας με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο μέχρι
τώρα σχεδιασμός επέφερε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα και έπεται συνέχεια,
καθώς ο βασικός άξονας ανάπτυξης του
Υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία
της 3ης ΥΠΕ αφορά την ενίσχυσή τους
σε προσωπικό.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Παπαγεωργίου ως Νοσοκομείο νοσηλείας
κρουσμάτων Covid-19
Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚεΣΥΠε) και
εντολή του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννη Κωτσιόπουλου, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ορίστηκε από τις 20 Αυγούστου 2020 ως Νοσοκομείο νοσηλείας
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19.

Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης
δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Covid-19
για την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων με λοίμωξη από τον νέο
κορονοϊό, δυναμικότητας 32 κλινών. Η
Μονάδα στεγάζεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Β΄ Παθολογικού Τομέα.
Πρόκειται για χωριστή μονάδα, η οποία
στελεχώθηκε από ειδικούς και ειδικευό-

μενους ιατρούς, καθώς επίσης και από
νοσηλευτές και προϊστάμενο νοσηλευτή.
Εκτός από την ειδική Μονάδα Covid-19,
στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής, δυναμικότητας 32 κλινών, νοσηλεύονται πλέον ύποπτα κρούσματα
Covid-19.
Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας
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Covid-19, λειτουργούν 6 κλίνες για επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), κατόπιν
δωρεάς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
από το Υπουργείο Υγείας.
Παράλληλα, το Νοσοκομείο έχει οριστεί
ως Νοσοκομείο αναφοράς για μαιευτικά
- γυναικολογικά, παιδιατρικά και νεογνολογικά περιστατικά.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργαστηριακή διάγνωση
του ιού SARS-CoV-2
Βασιλική Κουλουρίδα, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Γενετικής, Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Σημαντική παράμετρος στην προσπάθεια ελέγχου
της πανδημίας της νόσου Covid–19, είναι και η
εργαστηριακή διάγνωση του ιού SARS-CoV-2 που
την προκαλεί.
Έως και σήμερα η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η μοριακή ανίχνευση
RNA του ιού με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time Polymerase
Chain Reaction), σε ρινοφαρυγγικό,
στοματοφαρυγγικό επίχρισμα ή άλλο
δείγμα του αναπνευστικού.
Με τη χρήση της Real Time PCR γίνεται ιχνηθέτηση των προϊόντων της PCR
με φθορίζοντα μόρια και μέτρηση της
έντασης φθορισμού ο οποίος εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης σε
πραγματικό χρόνο. Στο συγκεκριμένο
τεστ ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2
στοχεύουμε σε δυο ιικά γονίδια συγχρόνως. Το μοριακό τεστ του ιού SARSCoV-2 έχει υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύ-

οντας την παρουσία ακόμη και 10 ιικών
αντιγράφων.
Η εξέταση αυτή είναι σύνθετη, χρονοβόρα και για τη διενέργειά της απαιτείται
εκτός από εξοπλισμό και η συμμετοχή
εξειδικευμένου προσωπικού.
Στην προσπάθεια, λοιπόν, της πραγματοποίησης της εξέτασης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την καλύτερη κάλυψη των όλο και αυξανόμενων
αναγκών, συνεργάστηκαν η Μονάδα
Γενετικής της Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ με υπεύθυνο τον
Καθηγητή Αλέξανδρο Λαμπρόπουλο και
το Βιοπαθολογικό - Βιοχημικό Τμήμα με
Συντονίστρια Διευθύντρια τη Βασιλική
Κουλουρίδα και δημιούργησαν ένα εργαστήριο Covid – 19.
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Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου του 2020 με καθημερινό πρωινό
ωράριο για τους προεγχειρητικούς
και άλλους ελέγχους και με ολοήμερο
ωράριο στις γενικές εφημερίες και την
επομένη για τον έλεγχο των ύποπτων
περιστατικών που προσέρχονται στο
Νοσοκομείο την ημέρα της γενικής εφημερίας. Έως σήμερα, έχουν γίνει 7760
έλεγχοι από τους οποίους 488 τον Ιούνιο, 1284 τον Ιούλιο, 3429 τον Αύγουστο
και 2559 τον Σεπτέμβριο (έως 25/9).
Το προσωπικό που στελεχώνει την ομάδα του Covid – 19 εργαστηρίου είναι οι,
Σωκράτης Καταφυγιώτης, Μοριακός
Ιολόγος και Κωνσταντίνα Αντωνίου,
Μοριακή Βιολόγος, οι τεχνολόγοι Σοφία Κόμη, Αθανασία Ράπτου και Σοφία
Μπούκουρα και οι Ιατροί Βιοπαθολόγοι,
Αικατερίνη Παπαδημητρίου και Ελένη
Σίσκου.
Η αγορά της συσκευής για την Real
Time PCR, έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενίσχυση με προσλήψεις ιατρικού
και λοιπού προσωπικού

H πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που
προκάλεσε ο SARS-CoV-2 οδήγησε σε
προσλήψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου
να ενισχυθεί ο καθημερινός αγώνας για
την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Στο δυναμικό του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
από την έναρξη της πανδημίας, τον περασμένο Μάρτιο, προστέθηκαν συνολικά
111 εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν τις
υπηρεσίες τους. Συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν 11 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
όπως Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας,
ΜΕΘ, Βιοπαθολογίας, Παιδιατρικής και
Πνευμονολογίας. Προς την ίδια κατεύθυνση, παρατάθηκαν οι συμβάσεις 25
επικουρικών ιατρών, επίσης, διαφόρων
ειδικοτήτων, έως τον Δεκέμβριο 2020.
Παράλληλα, έγιναν προσλήψεις 66 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού, 6 παραϊατρικού και 3 διοικητικού προσωπικού.

Δεύτερο «κύμα» προσλήψεων
Για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών
λόγω και της εξάπλωσης της Covid-19,
ενόψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας ακολούθησε, το φθινόπωρο, η
διαδικασία και νέων προσλήψεων. Ειδικότερα, προσλήφθηκαν 21 εργαζόμενοι
ως επικουρικό προσωπικό για 2 έτη. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:
έναν υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ
Βιολόγων, 2 υπαλλήλους κατηγορίας και
κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, 2 υπαλλήλους
κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής,
10 υπαλλήλους κατηγορίας και κλάδου
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, 3 υπαλλήλους
κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Μαιών και 3

υπαλλήλους κατηγορίας και κλάδου ΥΕ
Τραυματιοφορέων.
Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση προκύρηξης για 15 προσλήψεις προσωπικού,
που αφορούν στην τακτική πλήρωση θέσεων ιατρών επιμελητών Β’.
Οι προσλήψεις προσωπικού αναμένεται να
συμβάλλουν σημαντικά στον καθημερινό
αγώνα της Διοίκησης και των εργαζομένων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας
και της αύξησης του αριθμού διαθέσιμων
κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό SARS-CoV-2.
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“Οι προσλήψεις
αναμένεται να
συμβάλλουν
στην κάλυψη
των αυξημένων
αναγκών λόγω και
της εξάπλωσης της
Covid-19...”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναδιάταξη της χωροταξίας
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
Κατερίνα Κουτσοσίμου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Προϊσταμένη Οικοδ. Εργ., Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνική Υπηρεσία

Η αυξημένη προσέλευση ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τα τελευταία χρόνια,
αλλά και η ανάγκη να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο στις προκλήσεις της εποχής λόγω Covid-19, χωρίς να
ανατραπεί η υπάρχουσα χωροθέτηση και φιλοσοφία κινήσεων του ΤΕΠ, οδήγησε σε έναν σχεδιασμό για
την αναδιαμόρφωσή του με μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Δεδομένου ότι το ΤΕΠ αποτελεί ένα
νευραλγικό τμήμα για τη λειτουργία του
Νοσοκομείου, οι εργασίες αναδιαρρυθμίσεών του είχαν σκοπό τη δημιουργία
ενός φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος, όσο αυτό είναι εφικτό, για τους
ασθενείς αλλά και τους εργαζόμενους,
οι οποίοι στη διάρκεια κάθε εφημερίας
παραμένουν στον χώρο συνεχόμενα,
ακόμη και για 24 ώρες. Οι εργασίες διήρκεσαν περίπου έναν μήνα, χωρίς να
διαταράξουν τη λειτουργία του ΤΕΠ.
Ο σχεδιασμός περιλάμβανε τη διαμόρ-

φωση της εισόδου των περιπατητικών
ασθενών σε είσοδο περιστατικών ύποπτων για Covid-19. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ξεχωριστά εξεταστήρια,
καθώς και ένας διάδρομος που οδηγεί
στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, έτσι
ώστε τα ύποπτα κρούσματα του νέου
κορονοϊού που χρειάζεται να παραμείνουν στη Βραχεία,να μην βρίσκονται σε
κοινό χώρο με τα υπόλοιπα περιστατικά.
Επιπλέον, οι χωροταξικές παρεμβάσεις
είχαν στόχο την αύξηση του χώρου αναμονής των ασθενών.
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Παιδιατρικό ΤΕΠ
και χώρος αναμονής
Στο Παιδιατρικό ΤΕΠ, διαμορφώθηκε
νέα υποδοχή-στάση νοσηλευτών, ενώ
παραμένουν σε λειτουργία τα προσφάτως ανακαινισμένα τέσσερα εξεταστήρια για παιδιατρικά και παιδοχειρουργικά περιστατικά. Με γνώμονα τη
βελτίωση των συνθηκών αναμονής των
μικρών ασθενών και των συνοδών τους,
ο χώρος αναμονής ενοποιήθηκε με την
παλιά στάση νοσηλευτών, ανακαινίστηκε και διακοσμήθηκε με όμορφες, πολύχρωμες παραστάσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δυο εξεταστήρια Triage

Ενοποίηση αναμονής ασθενών

Στον κεντρικό χώρο του ΤΕΠ, αριστερά
της εισόδου των περιπατητικών ασθενών, στην πρώην αίθουσα αναμονής, διαμορφώθηκαν δυο ξεχωριστά εξεταστήρια
Triage, όπου γίνεται η διαδικασία της διαλογής και διαχείρισης των ασθενών, με
στόχο την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση στις πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες. Τα εξεταστήρια διαθέτουν κοινό
προθάλαμο, πάγκο, εξεταστικό κρεβάτι,
καθώς και ανοιγοανακλινόμενο εξωτερικό κούφωμα αλουμινίου το καθένα.

Ο χώρος αναμονής του ΤΕΠ μεγάλωσε, καθώς ενοποιήθηκε με τον παλιό χώρο
γραμματείας και καταγραφής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον αναμονής.

Χώρος υποδοχής
και γραμματείας
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών οι
οποίοι προσέρχονται στο ΤΕΠ, διαμορφώθηκε, ακόμη, ο χώρος δεξιά της εισόδου των ασθενών με φορείο και πλέον
λειτουργεί ως γραμματεία του ΤΕΠ, όπου
γίνεται η καταγραφή των περιστατικών.
Για την ασφαλή διαχείριση τόσο του προσωπικού, όσο και των πιθανών κρουσμάτων Covid-19 και των λοιπών ασθενών
που αντιμετωπίζονται παράλληλα κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι όσοι
προσέρχονται στο Τμήμα καταγράφονται
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πλέον από τον εξωτερικό χώρο του ΤΕΠ,
μέσω μικροφωνικής εγκατάστασης.
Όσον αφορά τους ασθενείς που διακομίζονται με φορείο, η επικοινωνία με το
προσωπικό γίνεται από ειδικό γκισέ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναδιαρρυθμίσεις για τη μεταφορά
της Αιματολογικής Βραχείας Νοσηλείας
Κατερίνα Κουτσοσίμου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Προϊσταμένη Οικοδ. Εργ., Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνική Υπηρεσία

Σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες αναδιαρρύθμισης για τη μεταφορά του Τμήματος Αιματολογικής
Βραχείας Νοσηλείας. Συγκεκριμένα,
χώροι εργαστηρίων, γραφείων γιατρών
και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων διαμορφώθηκαν κατάλληλα για
να στεγάσουν την Αιματολογική Βραχεία
Νοσηλεία, η οποία λειτουργούσε ως ξεχωριστό τμήμα και συστεγαζόταν με το
Τμήμα Θεραπείας Ιωδίου.
Η επείγουσα μεταστέγαση του Τμήματος

έγινε για δυο λόγους: Πρώτον, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ως νοσοκομείο
νοσηλείας Covid-19, κλήθηκε να αυξήσει τις κλίνες βραχείας νοσηλείας ύποπτων περιστατικών που προσέρχονται
στην εφημερία σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους από
τα υπόλοιπα τμήματα, έτσι ώστε σε κάθε
εφημερία τα ύποπτα περιστατικά να μην
έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους
ασθενείς και τμήματα του Νοσοκομείου.
Για τον λόγο αυτόν, ο χώρος της Αιμα-
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τολογικής Βραχείας Νοσηλείας αποφασίστηκε να διατεθεί για τη νοσηλεία των
περιστατικών αυτών.
Δεύτερον, το Τμήμα Αιματολογικής
Βραχείας Νοσηλείας, λόγω της φύσης
του και της ευαίσθητης ομάδας των αιματολογικών ασθενών που φιλοξενεί,
ήταν ανάγκη να βρίσκεται σε χώρο με
ξεχωριστή είσοδο και μακριά από τον
«πυρήνα» της Βραχείας Νοσηλείας
Covid-19.
Έτσι, λοιπόν, υλοποιήθηκε η μεταστέγαση του Τμήματος σε πτέρυγα άμεσα προσβάσιμη από τον περιβάλλοντα
χώρο του Νοσοκομείου και με ξεχωριστή είσοδο, απέναντι από τη Μονάδα
Εξωνεφρικής Κάθαρσης, ώστε και τα
δυο αυτά «ευαίσθητα» τμήματα να διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο και να μην
εμπλέκονται με τη λειτουργία του υπόλοιπου Νοσοκομείου.
Eπίσης, αναδιαρρυθμίστηκαν χώροι
γραφείων και εργαστηρίων σε τέσσερις
θαλάμους νοσηλείας που φιλοξενούν
συνολικά 12 ασθενείς, δύο γραφεία-εξεταστήρια αιματολόγων, στάση-εργασία νοσηλευτών, χώρος αιμοληψίας και
λοιποί βοηθητικοί νοσηλευτικοί χώροι.
Μέσα σε δυο μόλις εβδομάδες, χωρίς
να διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, διαμορφώθηκε
το καινούριο Τμήμα Αιματολογικής Βραχείας Νοσηλείας, σε ένα περιβάλλον
ευήλιο και ευχάριστο για ασθενείς και
εργαζόμενους.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς
της λοίμωξης COVID-19
Νίκη Τζουανοπούλου
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας - Υγιεινολόγος
Yπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων

Παρά τις έρευνες για την επιβίωση του SARS-CoV-2 σε διάφορες επιφάνειες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές που
να αποδεικνύουν τον έμμεσο τρόπο μετάδοσης.

Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με
πιθανώς μολυσμένες επιφάνειες, συχνά
επίσης έχουν έρθει σε επαφή και με το
μολυσμένο άτομο, γεγονός που καθιστά
δύσκολο να διαχωριστούν οι δύο τρόποι μετάδοσης, μέσω σταγονιδίων και
επαφής με μιασμένη επιφάνεια. Ως εκ
τούτου, ο έμμεσος τρόπος μετάδοσης,
μέσω μιασμένων επιφανειών, θεωρείται
πιθανός. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κι άλλοι
κορονοϊοί και αναπνευστικοί ιοί μεταδίδονται με αυτό τον τρόπο, είναι σημαντικό
να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης.
Οι επιφάνειες σε χώρους παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, όπου γίνονται συγκεκριμένοι ιατρικοί χειρισμοί και ειδικά
στους χώρους νοσηλείας ασθενών με
λοίμωξη COVID-19 είναι περισσότερο πιθανό να μιανθούν με τον ιό SARS-CoV-2.
Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν:
• τον επαρκή αερισμό των χώρων
• τον συστηματικό καθαρισμό και την
απολύμανση των επιφανειών, των
αντικειμένων, του εξοπλισμού και του
ιματισμού (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ρουχισμός)
• τη διαχείριση των αποβλήτων

Βασικές αρχές περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης:
Ο προσεκτικός καθαρισμός των μιασμένων επιφανειών ή αντικειμένων από ξένα,
ανόργανα ή οργανικά υλικά (π.χ. αίμα,
πύον) με ουδέτερο απορρυπαντικό και
μηχανικές κινήσεις είναι απαραίτητος
για την εφαρμογή στη συνέχεια της απολύμανσης, διότι μειώνει τον αριθμό των
μικροοργανισμών και βοηθά το απολυμαντικό να δράσει αποτελεσματικά.
Η απολύμανση είναι η διαδικασία με την
οποία επιτυγχάνεται η εξάλειψη ή μείωση
παθογόνων μικροοργανισμών. Όπως και οι
άλλοι κορονοϊοί, ο SARS-CoV-2, έχει ένα
εύθραυστο λιπιδικό περίβλημα, που τον κάνει ιδιαιτέρως ευαίσθητο στα απολυμαντικά
σε σχέση με ιούς χωρίς λιπιδικό περίβλημα
(rotavirus, norovirus, poliovirus).
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό τα απολυμαντικά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με
τη διάλυση και τον απαιτούμενο χρόνο
δράσης, διότι διαφορετικά επηρεάζεται η
αποτελεσματικότητά τους, ενώ μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις επιφάνειες ή/και αυξημένη έκθεση σε χημικά
στον χρήστη. Η ανάμειξη χημικών ουσιών
απαγορεύεται.

XPEOΣ ZΩHΣ

11

Η εκπαίδευση του προσωπικού στις τεχνικές καθαρισμού, την αποτελεσματική
εφαρμογή των διαδικασιών καθαρισμού
και απολύμανσης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση χημικών ουσιών, κρίνεται σημαντική.
Σημειώνεται ότι δεν συστήνεται ο ψεκασμός του χώρου ή η νεφελοποίηση ως
μέθοδος απολύμανσης.
Τα απολυμαντικά που συστήνονται είναι:
• Αιθανόλη 70-90% για τουλάχιστον
ένα λεπτό
• Φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης 0,1-0,5% (1000
ppm – 5000 ppm διαθέσιμου χλωρίου) για τουλάχιστον ένα λεπτό, ανάλογα με τον χώρο, το επιθυμητό επίπεδο
απολύμανσης και τις διαδικασίες της
υγειονομικής μονάδας. Η συγκέντρωση 0,1% προτείνεται για γενική απολύμανση ενώ 0,5% παρουσία βιολογικού υλικού (αίμα, σωματικά υγρά)
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου ≥ 0,5%
• Απολυμαντικό σκεύασμα, με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς, ακολουθώντας πάντα
τις οδηγίες του κατασκευαστή και την
εθνική νομοθεσία, όσον αφορά στην
αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο
χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση
του προϊόντος
Μεγάλη σημασία κατά τον περιβαλλοντικό καθαρισμό πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες και αντικείμενα επαφής.
H δημιουργία ζωνών φροντίδας και κίνησης ασθενών ύποπτων ή θετικών για τη
νόσο COVID-19 εντός του Νοσοκομείου
καθιστά περισσότερο αποτελεσματική και
ελεγχόμενη τη διαχείριση, ανακόπτοντας
παράλληλα τη διασπορά σε άλλους χώρους.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19
στην ψυχική υγεία
Βασιλική Χολέβα, Κλινική Ψυχολόγος
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Στις 11 Φεβρουαρίου 2020,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας έδωσε το όνομα
Covid-19 στη νέα πανδημία,
που αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2020 και ανέτρεψε την καθημερινότητα
των πολιτών της Ελλάδας και
του υπόλοιπου κόσμου μεπρωτόγνωρο τρόπο.
Η επιβεβλημένη καραντίνα, η παύση της
εργασιακής δραστηριότητας και οι οικονομικές συνέπειες αυτής, καθώς και ο
φόβος της νόσησης ή μετάδοσης του ιού
αποτελούν ένα τρίπτυχο, το οποίο κλυδωνίζει τα θεμέλια της ψυχικής ισορροπίας
του ατόμου. Σε παρόμοιες καταστάσεις,
το ερευνητικό έργο έχει αναδείξει ότι τα
συμπτώματα που συνδέονται με το άγχος αυξάνονται δραματικά σε περιόδους
πανδημίας και αυτό ως ένα βαθμό είναι
αναμενόμενο (Nickelletal. 2004,Lancee,
2008, McCauley, 2013). Πρόκειται για
φυσιολογική αντίδραση σε ένα ακραίο
γεγονός. Σε επισκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (Brooksetal., 2020) εκτιμήθηκε ότι οι επιπτώσεις της καραντίνας
στην ψυχική υγεία κυμαίνονται από αυξημένο άγχος έως και διαταραχή μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ).
Οι περισσότερες έρευνες που εντάχθηκαν στην επισκόπηση ανέφεραν ότι παράγοντες κινδύνου για επιβαρυμένη ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη διάρκεια
της καραντίνας, ο φόβος μόλυνσης, το
αίσθημα ματαίωσης, η πλήξη, η ανεπάρ-

κεια των αγαθών και το στίγμα. Σε έρευνα για την Covid-19 έχουν βρεθεί υψηλά
ποσοστά διαταραχής μετατραυματικού
στρες σε επαγγελματίες υγείας, με τους
νοσηλευτές να αναφέρουν εντονότερη
συμπτωματολογία από τους γιατρούς και
τις γυναίκες επαγγελματίες υγείας εντονότερη από τους άντρες (Huang, 2020,
Jung, 2020).
Επιπτώσεις με διαφορετικές
αποχρώσεις
Οι επιπτώσεις μιας πανδημίας έχουν
διαφορετικές αποχρώσεις στο γενικό
πληθυσμό από τον πάσχοντα, τον ψυχιατρικό πληθυσμό, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην
πρώτη γραμμή για την αντιμετώπισή της.
Γενικός πληθυσμός
Η αβεβαιότητα για το τί μέλλει γενέσθαι
μετά τη συνειδητοποίηση της ταχύτητας
εξάπλωσης του ιού και της επιβεβλημένης καραντίνας, απαιτεί τη διαχείριση
αρκετών προκλήσεων: ανησυχία για
την προσωπική υγεία και την υγεία των
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οικείων, εργασιακή δυσπραγία και οικονομική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με
δυσκολία στην έλευση ή διατήρηση του
ύπνου, με δυσκολία συγκέντρωσης, αυξημένη χρήση ουσιών, όπως το αλκοόλ
ή η νικοτίνη, ή αλλαγή στις διατροφικές
συνήθειες.
Πάσχοντες
Οι πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό
βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την
αγωνία για την πορεία της νόσου και
την παράλληλη σωματική ταλαιπωρία,
αλλά και με συναισθήματα ενοχής (ιδίως αν έχουν κολλήσει κάποιον άλλον)
ή ακόμα και ντροπής, καθώς οι υπόλοιποι άνθρωποι τους αντιμετωπίζουν με
διαφορετικό τρόπο (τους αποφεύγουν,
ίσως τους κατηγορούν κτλ) (McCauley,
2013).
Κλινικός ψυχιατρικός πληθυσμός
Όσον αφορά στον κλινικό ψυχιατρικό
πληθυσμό, η κατάσταση για χρονίως πάσχοντες είναι επίσης επιβαρυμένη, με

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

πιθανώς περισσότερες υποτροπές και
επιδεινούμενη ποιότητα ζωής. Οι ψυχικά
ασθενείς, λόγω της υπάρχουσας έκπτωσης στη λειτουργικότητα, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς εξαιτίας του
περιορισμού της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων μονάδων
υγείας και της υπολειτουργίας των ψυχιατρικών δομών, βρίσκονται σε κίνδυνο να
διακόψουν τη φαρμακευτική τους αγωγή,
να αδυνατούν να συμμορφωθούν με τα
μέτρα ή να υποτροπιάσουν, λόγω της
έντασης που τους προκαλεί η νέα κατάσταση και η αλλαγή της ρουτίνας.
Επαγγελματίες υγείας
Όταν όλοι οι άλλοι πολίτες προσπαθούν
να αποφύγουν πάση θυσία την επαφή με
τους νοσούντες από Covid-19, οι επαγγελματίες υγείας είναι αναγκασμένοι να
φροντίζουν καθημερινά τέτοιους ασθενείς, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να νοσήσουν και οι ίδιοι.
Η κόπωση συμπόνοιας, σύμφωνα με τον
Figley (1982), «αποτελεί μία κατάσταση
εξάντλησης και βιολογικής, σωματικής
και συναισθηματικής δυσλειτουργίας που
έρχεται ως συνέπεια της παρατεταμένης
φροντίδας ασθενών». Τα συμπτώματα
μπορεί να είναι σωματικά (αϋπνία, κόπωση, κεφαλαλγίες κτλ), ψυχικά (απάθεια,
κυνισμός, αίσθηση απώλειας σκοπού κτλ)
και αποτυπώνονται στη συμπεριφορά (ευερεθιστότητα, απότομη συμπεριφορά κτλ)
(Quitangon, 2015).
Η φροντίδα σοβαρά πασχόντων ασθενών
απαιτεί τεράστια αποθέματα ενέργειας,
τα οποία σε εποχές κρίσεων, όπως είναι
η πανδημία, είναι εύκολο να εξαντληθούν

(McAlonan, 2007, Huggard, 2013).
Στο πλαίσιο αυτό, η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου δημιούργησε ένα πρωτόκολλο υποστήριξης των
εργαζόμενων, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να απευθύνονταιστους ειδικούς ψυχικής υγείας του Νοσοκομείου, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, είτε διά ζώσης,
είτε διαδικτυακά στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε γι΄ αυτόν τον λόγο, είτε διά
τηλεφώνου, ώστε να έχουν άμεση κάλυψη
των αναγκών τους κατά προτεραιότητα.
Ανθεκτικότητα
Η ανθεκτικότητα αποτελεί προστατευτικό
παράγοντα ανάπτυξης ψυχιατρικής συμπτωματολογίας μετά από την έκθεση σε
κάποιο τραυματικό γεγονός (Mcnally,2003,
Bonanno, 2007, Davydov, 2010). Στους τομείς της μηχανικής και της φυσικής, η έννοια
«ανθεκτικότητα» περιγράφει την «ικανότητα
ενός υλικού να απορροφά την ενέργεια, να
αντιστέκεται στη ζημιά και να ανακτά τη δύναμή του». Στον τομέα της ψυχικής υγείας
έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ορισμοί για να
αποδώσουν το νόημα της ψυχικής ανθεκτικότητας τα τελευταία 30 χρόνια. Σύμφωνα
με τον ορισμό του Συλλόγου Αμερικανών
Ψυχολόγων, η ανθεκτικότητα αφορά στη διαδικασία προσαρμογής στο τραύμα, την τραγωδία, τις κρίσεις (όπως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, οικογενειακά προβλήματα,
οικονομικές αντιξοότητες κτλ), μ΄ έναν τρόπο
που δεν περιορίζεται μόνο στην επιστροφή
στο πρότερο στάδιο λειτουργικότητας, αλλά
ενέχει και τη δυνατότητα εξέλιξης μέσα από
αυτό. Η ανθεκτικότητα έχει βρεθεί ότι είναι
πολύτιμη σε καταστάσεις πανδημίας, τόσο
για τους πολίτες, όσο και για το ίδιο το σύστη-

μα υγείας (Welby-Everard,2019).
Έρευνα για τις επιπτώσεις
της Covid-19 στην ψυχική υγεία
των Ελλήνων
Στο πλαίσιο αυτό, η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ πραγματοποίησε πανελλαδική
έρευνα για τις επιπτώσεις της Covid-19
στην ψυχική υγεία των Ελλήνων (Απρίλιος- Μάιος 2020). Στόχος ήταν η έγκαιρη ανίχνευση των ατόμων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα για
την εκδήλωση κλινικών διαταραχών
που συνδέονται με την πανδημία, έτσι
ώστε έγκαιρα να σχεδιαστεί και η παροχή βοήθειας. Επιπλέον, η κατανόηση
των επιπτώσεων της καραντίνας στην
ψυχική υγεία.
Η έρευνα αφορούσε στις άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, τη χρήση
ουσιών, τους εφήβους και κυρίως
όσους προετοιμάζονταν για πανελλήνιες εξετάσεις και, τέλος, την επιστροφή στην κανονικότητα μετά τη λήξη της
καραντίνας. Στην έρευνα συμμετείχαν
περίπου 6.000 άτομα.
Τα αποτελέσματα αναφέρουν ότι η
πανδημία Covid-19 προκάλεσε μέτρια
συμπτώματα φόβου, αϋπνίας, άγχους
και κατάθλιψης, ενώ επέφερε σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως μείωση της κατανάλωσης
αλκοόλ, αύξηση της κατανάλωσης φαγητού, αλλά και του χρόνου βάδισης.
Οι έφηβοι που επρόκειτο να δώσουν
πανελλήνιες εξετάσεις ανέφεραν ότι
τους άγχωνε σημαντικά το ότι δεν γνώριζαν την ακριβή ημερομηνία τέλεσης
των πανελληνίων και ένιωθαν ότι πιέζονταν περισσότερο από τους καθηγητές
τους σε σχέση με την οικογένειά τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν
δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.
https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0165178120311379, https://link.
springer.com/article/10.1007/s11469020-00319-8,
https://www.frontiersin.org
articles/10.3389/fpsyt.2020.00821/
abstract
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Yπηρεσίες τηλεϊατρικής
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η χρήση της τηλεϊατρικής αναγνωρίστηκε στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου ως το πλέον σύγχρονο
δίκτυο κάλυψης των αναγκών
που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, σε πληθυσμούς
απομακρυσμένων περιοχών.
Μέσω του έργου με ακρωνύμιο «Health
Care Centre» το οποίο είναι ενταγμένο
στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020», εξασφαλίστηκε η προμήθεια
και λειτουργία Σταθμού Τηλεϊατρικής στις
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Σήμερα, το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό, με την αξιοποίηση των
ταχύτατων δικτύων, της τηλεμετρίας και
των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων
υψηλής πιστότητας μπορεί να παρέχει μακρόθεν και με ασφάλεια τις συμβουλευτικές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες
σε πραγματικό χρόνο.
Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε,
κατά την οποία οι επαγγελματίες υγείας
λειτουργούν υπό μεγάλη πίεση, λόγω της
πανδημίας, η τηλεϊατρική προσφέρει μια
βιώσιμη λύση που δύναται να ανακουφίσει
τα παραδοσιακά συστήματα υγείας.
Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η προώθηση της συνεργασίας
των φορέων παροχής κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό αλλά
και διακρατικό επίπεδο.
Ισότιμη πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας
Η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλού
επιπέδου, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Παράλληλα, φιλοδοξεί να καλύψει τις
ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
ανεξάρτητα από το σημείο όπου υπηρετεί.
Σε εθνικό επίπεδο θα καλυφθούν αρχικά
οι υγειονομικές ανάγκες των Δήμων Χαλκηδόνας και Λαγκαδά, με αναφορά στο
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής. Οι τρεις νέοι σταθμοί τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου και των δύο
δήμων θα διασυνδεθούν σε επίπεδο φυσικής και δικτυακής αρχιτεκτονικής με το
Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Με τον
τρόπο αυτόν, ενώ θα μπορούν να λειτουργούν εντελώς αυτόνομα επιχειρησιακά, θα
έχουν και τη δυνατότητα να διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα 43 σημεία του ΕΔΙΤ,
καθώς και να απολαμβάνουν υπηρεσιών
που παρέχονται μέσω του κέντρου δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας του ΕΔΙΤ.
Το «Health Care Centre» έχει συμβάλει
τόσο στην ανάπτυξη των ιατροτεχνολογικών υποδομών του Νοσοκομείου και τη
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βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων
υπηρεσιών, όσο και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μέσω των
κοινών δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων.
Η ταυτότητα του έργου
Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία
πέντε εταίρων: Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας Βlagoevgrad (επικεφαλής),
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Κέντρο Επειγόντων
Περιστατικών Blagoevgrad, Υπηρεσία
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου Λαγκαδά,
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://healthcarecentre.eu/

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση
περιστατικών από απόσταση
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου,
πραγματοποιήθηκαν δυο εβδομαδιαία
εκπαιδευτικά προγράμματα, από τη
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Τηλεϊατρική και πρωτόκολλα διαχείρισης και
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών».
Στα προγράμματα συμμετείχαν οκτώ ιατροί και τέσσερις νοσηλευτές που υπηρετούν στις μονάδες του Κέντρου Επειγόντων Περιστατικών του Blagoevgrad.
Οι εκπαιδευτές, Ανδρέας Τοουλιάς, γενικός χειρουργός - μέλος της Ομάδας
Trauma του Νοσοκομείου και η Μαρία
Χριστίνα Τρακατέλλη, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας ΑΠΘ και διευθύντρια
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών,

συνεργάστηκαν με τον καρδιολόγο Γεώργιο Βογιατζή, υπεύθυνο του Σταθμού
Τηλεϊατρικής της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού &

Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά και πραγματοποίησαν συνεδρίες μέσω του δικτύου τηλεϊατρικής για την εξυπηρέτηση
ασθενών του δήμου Λαγκαδά.

Ψηφιακό συνέδριο για την τηλεϊατρική
Στο πλαίσιο του έργου «Health Care Centre» του διασυνοριακού
προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», πραγματοποιήθηκε ψηφιακό συνέδριο με θέμα την τηλεϊατρική, την Τετάρτη
22 Ιουλίου. Το συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης και συμμετείχαν περισσότεροι από 100 επιστήμονες υγείας,
ιατροί και στελέχη υγειονομικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
Καλωσορίζοντας τους συνέδρους, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Μιχαήλ
Καραβιώτης, ευχαρίστησε τους ίδιους για
τη συμμετοχή τους και εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», την Κοινή Γραμματεία
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020», την
υπεύθυνη του έργου, κ. Jenya Dinkova,
και όλους τους εταίρους.
Στη συνέχεια, ο κ. Καραβιώτης έκανε μια
σύντομη παρουσίαση του Νοσοκομείου.
Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Είμαστε
υπερήφανοι τόσο για το επιστημονικό επίπεδο του έμψυχου δυναμικού του φορέα

μας, όσο και για τον ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό που εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται διαρκώς, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού».
Αναφερόμενος στο «Health Care Centre»
και τον ρόλο του στην επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου, τόνισε: «Το έργο
μας έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε
τεχνογνωσία και καλές πρακτικές μέσω
των κοινών δράσεων εκπαίδευσης του
προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο δίκτυο
κάλυψης αναγκών σε απομακρυσμένες
περιοχές με τη χρήση της τηλεϊατρικής,
προωθώντας τη συνεργασία των φορέων
παροχής κοινωνικών και ιατρικών υπηρε-
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σιών, σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο».
Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Νοσοκομείου υπογράμμισε ότι η συμβολή που
αναμένεται να έχει το έργο στην κάλυψη
αναγκών πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, ειδικά σε περιοχές
με περιορισμένη προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, εγγυάται
και τη βιωσιμότητά του.
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, κ.
Γρηγόριος Σοφιαλίδης, αναφέρθηκε στα
πολλαπλά οφέλη από την υλοποίηση του
έργου και ιδιαίτερα στη δικτύωση των
δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τριτοβάθμια νοσοκομεία, όπως
το Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Όπως τόνισε, το
Νοσοκομείο προσφέρει τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες με ασφάλεια και από
απόσταση, αξιοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα («γρήγορα» δίκτυα, τηλεμετρία,
οπτικοακουστικά μέσα).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιδρύεται πανεπιστημιακή
Κλινική Μοριακής Ιατρικής
Η πρώτη στην Ελλάδα που θα ασχοληθεί
με το σημαντικό γνωστικό αντικείμενο

Αστέριος Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας
πρώην Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ίδρυσε μια νέα ακαδημαϊκή δομή, την Κλινική Μοριακής Ιατρικής, η οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Βασική αποστολή της νέας Κλινικής
θα είναι η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που δεν
ανταποκρίνονται στις κλασικές μεθόδους θεραπείας και θα βασίζεται σε νέες
διαγνωστικές μεθόδους, οι οποίες θα
αξιοποιούν τις πληροφορίες που θα προέρχονται από τη μελέτη και ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται με το γενετικό
υπόβαθρο και τις βλάβες του DNA κάθε
ξεχωριστού ασθενούς. Η γνώση του

DNA και της ροής της γενετικής πληροφορίας αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοποριακών
θεραπευτικών μεθόδων. Η εμβάθυνση
στις παραπάνω πληροφορίες και η σωστή
χρήση τους προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες θεραπείας δυσίατων νοσημάτων.
Στην Κλινική Μοριακής Ιατρικής θα
εφαρμόζονται προηγμένες διαγνωστικές μέθοδοι και μεθοδολογίες μοριακής
βιολογίας. Η έρευνα θα εστιάζεται στη
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συγκέντρωση δεδομένων από τη γενετική
ανάλυση πολλών ασθενών και την προαγωγή νέας γνώσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των
ασθενειών, την ανάδειξη και εφαρμογή
στην κλινική πράξη νέων βιοδεικτών και
νέων θεραπευτικών στόχων. Παράλληλα,
η Κλινική θα επιτελεί και σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στο επιστημονικό πεδίο
της Μοριακής Ιατρικής, προσφέροντας
σημαντικές νέες και πρωτοποριακές γνώ-

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

σεις, τόσο σε κλινικούς ιατρούς, όσο και
σε επιστήμονες των βασικών επιστημών.
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και
η εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών στην
κλινική πράξη έχουν δημιουργήσει νέες
προκλήσεις σε ποικίλα επίπεδα:
1. Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Παραδοσιακά, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι χρονοβόρος, επίπονη, δαπανηρή και επισφαλής διεργασία, η
οποία βέβαια διεξάγεται στο πλαίσιο
καλά καθορισμένων φάσεων, από
προκλινικές μελέτες ως τις μελέτες

Καθώς πραγματοποιείται η μετάβαση
προς έναν «τεχνοεπιστημονικό ολισμό» (techno-scientificholism), αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η
σημασία της ανθρωπιστικής προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών
υγείας, ενώ εγείρονται ζητήματα
ασφάλειας δεδομένων, προσωπικών
ελευθεριών, ισοτιμίας στην πρόσβαση, χρηστής διάθεσης οικονομικών
πόρων κ.ά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη
υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας της Ιατρικής επιστήμης με πολλές

νεργασίας του Τμήματος Ιατρικής και
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με:
α. ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή επιστημονικά
πεδία, με στόχο τη δημιουργία προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων και
μεθόδων ανάλυσης της γενετικής πληροφορίας και
β. τη φαρμακευτική βιομηχανία, με την
οποία η Κλινική μπορεί να συνεργαστεί
σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, αλλά
και σε κλινικές δοκιμές νέου τύπου.
Το διεθνές ενδιαφέρον που υπάρχει

DNA
φάσης Ι-IV. Οι εντυπωσιακές πρόσφατες εξελίξεις στη γενωμική, σε
συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόοδο στη βιοτεχνολογία και τη φαρμακολογία, ελάττωσαν μεν το χρόνο
εισαγωγής στην κλινική πράξη νέων
φαρμάκων, παράλληλα όμως οδήγησαν στην εμφάνιση πολλών προβλημάτων μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, αλλά
και σχέσης οφέλους/κόστους. Μεταξύ άλλων, αυτό οδήγησε στον σχεδιασμό νέου τύπου κλινικών δοκιμών
(π.χ. umbrellatrials, baskettrials,
platformtrials), ιδίως στο πεδίο της
ογκολογίας, όπου η ανακάλυψη των
γενωμικών βλαβών του καρκίνου
προωθεί την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων.
2. Διαθεματική προσέγγιση της βιοϊατρικής έρευνας και της κλινικής πράξης.

άλλες, όπως οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Φιλοσοφία και η Θεολογία,
για την ασφαλή ανάπτυξη, τελικά, του
νέου κλάδου της Ιατρικής Ακριβείας
ή Εξατομικευμένης Ιατρικής.
3. Εκπαίδευση κλινικών ιατρών για την
ανάγκη συνδυασμού των βασικών
γνώσεων με την καθημερινή κλινική
πρακτική. Υπάρχει διεθνής προβληματισμός για την έλλειψη κλινικών ιατρών με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας
και Μοριακής Ιατρικής, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία συμβαίνει
έκρηξη της γνώσης σε πολλά γνωστικά πεδία της υγείας και αναπτύσσεται
σημαντική πρόοδος στη διαγνωστική
προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων.
Η λειτουργία της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής θα οδηγήσει στην ενίσχυση της συ-

XPEOΣ ZΩHΣ

17

στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής αναμένεται
να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινών
ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επιστήμονες της αλλοδαπής, τα οποία θα συμβάλουν στη
χρηματοδότηση του έργου της Κλινικής και θα την καταστήσουν βιώσιμη
με ίδιους πόρους. Σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ ίδρυσαν πρόσφατα ανάλογες
κλινικές, με στόχο την έρευνα και την
εκπαίδευση για την ανάπτυξη και καθιέρωση της Ιατρικής Ακριβείας μέσω
καινοτόμων εργαστηριακών και κλινικών μελετών.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Κλινική Μοριακής Ιατρικής θα είναι η πρώτη Κλινική
στην Ελλάδα που θα ασχοληθεί με αυτό
το σημαντικό γνωστικό αντικείμενο.

IATPIKA ΘEMATA

Τρισδιάστατη ανάλυση
του ήπατος
Αλέξανδρος Μανωλίτσας
Υπεύθυνος χειριστών αξονικού τομογράφου

Η αξονική τομογραφία αποτελεί εξεταστική μονάδα μείζονος σημασίας στη διαχείριση του πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος, καθώς και των τυχών μεταστάσεων στο ήπαρ, όσον αφορά στον θεραπευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση
της πορείας της νόσου, καθώς και τα μεταθεραπευτικά followups.
Ωστόσο, η αξιολόγηση του λειτουργικού
όγκου του ήπατος, του όγκου των βλαβών και της θέσης των βλαβών σε σχέση
με τα λειτουργικά τμήματα και τα παρακείμενα αγγεία, μπορεί με τον συμβατικό
τρόπο εξέτασης να είναι χρονοβόρα και
όχι απόλυτα ακριβής. Αυτό το μειονέκτημα έρχεται να καλύψει η εφαρμογή
3D Liver Analysis, η οποία παρέχει μια
ολοκληρωμένη ποσοτική ανάλυση του
ηπατικού παρεγχύματος, οδηγώντας
έτσι σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό

της διαχείρισης και της θεραπείας των
ασθενών.
Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις πως η πλήρης απομάκρυνση του όγκου εξακολουθεί να είναι η μόνη θεραπεία των πρωτοπαθών καρκίνων ή μεταστάσεων του
ήπατος, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει
αποδεκτή μακροχρόνια επιβίωση και θεραπεία σε ορισμένους ασθενείς. Από την
άλλη, η βιβλιογραφία δείχνει ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξει σημαντική αύξηση στον αριθμό των ογκολογικών θερα-
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πειών. Αιτία αυτής της αύξησης, ως ένα
βαθμό, θεωρείται ο αυξανόμενος αριθμός ασθενών, λόγω του γηράσκοντος
πληθυσμού. Επιπλέον, μια άλλη κλινική
ανάγκη προκύπτει από τη μελέτη νέων
θεραπειών που αφορούν στη διατήρηση
ή και αναγέννηση υγιούς ηπατικού ιστού.
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στην ανάγκη ενός θεραπευτικού σχεδιασμού, ο
οποίος θα εμπεριέχει ακριβείς ογκομετρικούς υπολογισμούς και ακριβείς οριοθετήσεις.

IATPIKA ΘEMATA

Η εφαρμογή 3D Liver Analysis στοχεύει
με επιτυχία ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή,
στον ακριβή υπολογισμό του συνολικού
όγκου του ήπατος, του όγκου και των ορίων των τμημάτων του ήπατος, καθώς και
του όγκου και των ορίων μίας βλάβης.
Πρώτο βήμα της εφαρμογής είναι ο αυτόματος διαχωρισμός του ηπατικού παρεγχύματος από τις λοιπές ανατομικές δομές
και ο υπολογισμός του συνολικού όγκου
του ήπατος. Το δεύτερο βήμα αφορά
στην αυτόματη τμηματοποίηση και ταξινόμηση των ηπατικών φλεβών και των ενδοπαρεγχυματικών κλάδων της πυλαίας
φλέβας. Το στοιχείο αυτό παρέχει στον
κλινικό ιατρό επιπλέον ανατομικές πληροφορίες για το εξεταζόμενο όργανο.
Συγκεκριμένα, η τρισδιάστατη απεικόνιση
της θέσης των αγγείων σε σχέση με τη
βλάβη, καθώς και η μεταξύ τους σχέση,
έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό
μιας στρατηγικής θεραπείας. Και αυτό, διότι αποτελεί έναν τρισδιάστατο χάρτη των
οδών ροής του αίματος προς τις διάφορες περιοχές του ήπατος, συμπεριλαμβανομένης και της προς αφαίρεση βλάβης.
Επιπρόσθετα εργαλεία ημιαυτόματης τμηματοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να εξαιρεθεί ο όγκος
των αγγείων και της βλάβης από τον
υπολογισμό του συνολικού λειτουργικού
όγκου του ηπατικού παρεγχύματος.
Η εφαρμογή 3D Liver Analysis παρέχει
αυτόματη τμηματοποίηση του ηπατικού
παρεγχύματος, βάσει της ανατομικής τμηματοποίησης που πρότεινε ο Γάλλος χειρουργός και ανατόμος Claude Couinaud
τη δεκαετία του 1950, η οποία διαιρεί
το ήπαρ σε 8 τμήματα, και εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται ως χρυσό πρότυπο
από πολλούς χειρουργούς. Καθένα από
αυτά τα 8 τμήματα, αντιπροσωπεύει μια
λειτουργική υπομονάδα του συνολικού
ηπατικού παρεγχύματος, η οποία έχει το
δικό της αγγειακό και χολικό σύστημα.
Αυτή η μορφή τμηματοποίησης βοηθά
στην εντόπιση των ηπατικών βλαβών και
χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό
της χειρουργικής εκτομής, σε περίπτωση
που οι κλινικοί ιατροί αποφασίσουν αυτήν την προσέγγιση. Η γνώση των ορίων
κάθε τμήματος επιτρέπει την αφαίρεση

των τμημάτων που περιλαμβάνουν τη
βλάβη, χωρίς να κινδυνεύουν να πληγούν
γειτονικά τμήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η
τμηματοποίηση, ο όγκος κάθε τμήματος
είναι διαθέσιμος σε μορφή πίνακα, όπως
επίσης και ο όγκος της βλάβης.
Μέσα από τη διαδικασία της τμηματοποίησης, η εφαρμογή επιτρέπει τον προγραμματισμό μίας μερικής εκτομής του
ήπατος, αφαιρώντας σε εικονικό περιβάλλον τα τμήματα που εμπεριέχουν την
βλάβη. Παρέχει έναν αυτόματο υπολογισμό του εναπομείναντος όγκου του ήπατος σε απόλυτες τιμές ή σε αναλογία με
το αρχικό λειτουργικό ήπαρ. Έτσι δίνεται
η δυνατότητα στον χειρουργό να γνωρίζει από πριν, εάν η προγραμματισμένη

ηπατεκτομή βρίσκεται εντός ασφαλών
ορίων για τον ασθενή. Η πληροφορία
αυτή είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς μια
εκτεταμένη εκτομή άνω του 70% του συνολικού ήπατος μπορεί να οδηγήσει σε
μετεγχειρητική ηπατική ανεπάρκεια.
Τέλος, στην περίπτωση μιας απλής επεμβατικής διαδικασίας, όπως μια βιοψία ή
μία διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RF-Ablation), παρέχεται
η δυνατότητα σχεδιασμού, βάσει λεπτομερών ποσοτικών μετρήσεων, οι οποίες
μπορούν να καθορίσουν το είδος, το
μέγεθος και το μήκος των βελόνων που
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, καθώς
και το προτιμώμενο σημείο εισόδου της
βελόνας.

Η υλικο-λογισμική αναβάθμιση που αφορά στην εφαρμογή 3D Liver Analysis υλοποιήθηκε μέσω του έργου με
τίτλο «Τρισδιάστατη εκτύπωση μοντέλων εσωτερικών ανθρωπίνων οργάνων για την υποβοήθηση χειρουργικών
επεμβάσεων» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
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Προληπτικός έλεγχος ισχίου
σε βρέφη και νεογνά
Δημήτριος Μεταξιώτης
Διευθυντής ΕΣΥ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική

Το Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ξεκίνησε τον Μάιο
του 2020 τη διενέργεια προληπτικού υπερηχογραφικού ελέγχου ισχίων κατά Graf
στα φυσιολογικά νεογνά, για την έγκαιρη
διάγνωση της Αναπτυξιακής Δυσπλασίας
Ισχίων. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη του επιπολασμού της
πάθησης σε τελειόμηνα νεογνά στον πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδος και η πρώιμη
διάγνωση και αντιμετώπιση των «ισχίων σε
κίνδυνο».
Η μελέτη της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής
(υπό τη Διεύθυνση του Αναστάσιου Μπελετσιώτη) γίνεται σε συνεργασία με τη Β΄
Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ (υπό τη Διεύθυνση της Ελισάβετ Διαμαντή) και την Α΄
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
(υπό τη Διεύθυνση του Γρηγορίου Γκριμπίζη), σε μια προσπάθεια αναβάθμισης
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα
νεογνά που γεννιούνται στο Νοσοκομείο.
Η δυσπλασία ισχίων είναι μια συνήθης
αιτία παιδικής αναπηρίας που εμφανίζει
σημαντική ετερογένεια ανά γεωγραφική
περιοχή και πληθυσμιακή ομάδα. Έχει
αναφερθεί πως το 25% των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου σε άτομα κάτω των
40 ετών οφείλεται σε αναπτυξιακή δυσπλασία. Η χρήση μόνο κλινικών διαγνωστικών
δοκιμασιών - παρόλο που εξακολουθούν
να έχουν θέση στη διάγνωση της πάθησηςεξαρτώνται από την ακρίβεια εκτέλεσης
της μεθόδου, την εμπειρία του εξεταστή
και υστερούν σημαντικά σε ευαισθησία
και ειδικότητα σε σχέση με τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Η έγκαιρη διάγνωση (σε
ηλικία μικρότερης των 3 μηνών) και άμεση
αντιμετώπιση της πάθησης οδηγούν σε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα (φυσιολογικά
ισχία) συχνά χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης.

“...το 25% των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου σε άτομα κάτω
των 40 ετών οφείλεται σε αναπτυξιακή δυσπλασία...”
Πρόκειται για το πρώτο Ορθοπαιδικό Τμήμα δημόσιου νοσοκομείου στη Βόρεια
Ελλάδα με τη δυνατότητα να διαγιγνώσκει
υπερηχογραφικά και να προχωράει άμεσα στην αντιμετώπιση της πάθησης. Μέχρι
πρότινος, υπερηχογραφικός έλεγχος διενεργούνταν από τα ακτινολογικά τμήματα
ορισμένων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
και, έπειτα παραπέμπονταν σε παιδιάτρους
ή ορθοπαιδικούς για περαιτέρω αντιμετώπιση, συχνά προκαλώντας σύγχυση στην
ερμηνεία των αποτελεσμάτων ή και καθυστέρηση στη θεραπεία. Επιπλέον, λόγω
των μεταναστευτικών ροών των τελευταίων
ετών είναι συχνές οι περιπτώσεις τοκετών
γυναικών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου,
με δυσχέρεια στην επικοινωνία, που καθιστά δύσκολη έως και απίθανη την τήρηση
ιατρικών οδηγιών ή προτροπών για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο μετά την έξοδό τους από
το νοσοκομείο. Συνεπώς, ο υπερηχογραφικός έλεγχος των νεογέννητων προ της
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εξόδου από το νοσοκομείο προλαμβάνει
παθολογικές περιπτώσεις, που υπό άλλες
συνθήκες θα παρέμεναν αδιάγνωστες και
χωρίς σωστή καθοδήγηση.
Σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, κατά την
οποία η χώρα και το σύστημα υγείας δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας Covid-19 και
τηρώντας τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί όχι μόνο
προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της
Βόρειας Ελλάδας, αλλά και επιστημονικής
εξέλιξης και εναρμόνισης με ισχύουσες
πρακτικές μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών.
Το Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα αποβλέπει
στην αντιμετώπιση συγγενών και επίκτητων
παθήσεων, καθώς και κακώσεων του αναπτυσσόμενου σκελετού και στελεχώνεται
από τους ιατρούς Δημήτριο Μεταξιώτη,
Διευθυντή ΕΣΥ, Βασιλική Χατζηραβδέλη
Επιμελήτρια ΕΣΥ, Επικουρική Ιατρό και
Χρήστο Καζά, Ειδικό Ορθοπαιδικό.

IATPIKA ΘEMATA

Σεξουαλική υγεία
Λουκάς Αθανασιάδης
Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχοσεξουαλικότητας
Επιστ. Υπεύθυνος Ιατρείου Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών και Ιατρείου για θέματα Φύλου
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Η καλή σωματική, ψυχική και σεξουαλική
υγεία είναι οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και συμβάλλουν καθοριστικά στην
ευεξία και καλή γενική υγεία του ατόμου.
Η σεξουαλική υγεία δεν είναι μόνο η
απουσία σεξουαλικού προβλήματος,
αλλά και η δυνατότητα του ατόμου να
εκφράζει με τον τρόπο που επιθυμεί τη
σεξουαλικότητά του, να είναι ελεύθερο
να επιλέγει σεξουαλικό σύντροφο και να
γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Η
σεξουαλική λειτουργία, ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, καθώς και ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Το ασφαλές σεξ
και η υγιεινή ζωή είναι παράγοντες που
συμβάλλουν στη διασφάλιση της σεξουαλικής υγείας.
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες (π.χ.
προβλήματα στύσης) μπορεί να είναι
οργανικής αιτιολογίας (π.χ. αποτέλεσμα
της επίδρασης του σακχαρώδη διαβήτη),
ψυχογενούς (π.χ. άγχος απόδοσης) και
μεικτής αιτιολογίας. Πολλές νόσοι και
φάρμακα μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση ενός σεξουαλικού προβλήματος.
Στην περίπτωση που το σεξουαλικό πρόβλημα είναι ψυχογενές, αυτό μπορεί να
οφείλεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα
σε προδιαθεσικούς παράγοντες(π.χ. ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης), καταλυτικούς παράγοντες (π.χ. αποκάλυψη απιστίας) και παράγοντες που το συντηρούν
(π.χ. κακή επικοινωνία ανάμεσα στους
συντρόφους). Επίσης μπορεί να συμβάλλουν σεξουαλικοί μύθοι (ευρέως αποδεκτές, αλλά λανθασμένες απόψεις για τη
σεξουαλικότητα). Η σχέση του ζευγαριού
είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, που βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση
με τη σεξουαλική ζωή. Σοβαρά προβλήματα στη σχέση μπορεί να προκαλούν ή

να είναι το αποτέλεσμα της σεξουαλικής
δυσλειτουργίας.
Η θεραπεία των σεξουαλικών προβλημάτων απαιτεί προσεκτική εκτίμηση του
προβλήματος και συχνά μια διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία από
ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. ψυχίατροι - σεξολόγοι, ουρολόγοι/ανδρολόγοι, γυναικολόγοι, ενδοκρινολόγοι κτλ). Η
αιτιολογία του προβλήματος οδηγεί και σε
ανάλογη θεραπεία. Στην περίπτωση που
το πρόβλημα είναι ψυχογενές ή οφείλεται
σε προβλήματα στη σχέση των συντρόφων, χρησιμοποιούνται ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, ειδικές μέθοδοι για τη θεραπεία των σεξουαλικών δυσλειτουργιών,
φαρμακοθεραπεία ή συνδυασμός προσεγγίσεων, ανάλογα με την περίπτωση.
Σε περίπτωση που υπάρχει σύντροφος,
συστήνεται και γενικά επιδιώκεται η συμμετοχή του στη θεραπεία. Είναι χρήσιμο
να θεωρηθεί η σεξουαλική δυσλειτουργία
ως ζήτημα που αφορά όχι μόνο αυτόν/αυτήν που το εμφανίζει, αλλά ως θέμα που
αφορά το ζευγάρι.
Οι Υπηρεσίες Υγείας θα πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες θεραπευτική βοήθεια για σεξουαλικά προβλήματα, αλλά

XPEOΣ ZΩHΣ

21

αυτό συχνά δεν συμβαίνει. Η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου
είναι από τις λίγες Υπηρεσίες που διαθέτουν ανάλογο ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο
για Ψυχοσεξουαλικές Δυσλειτουργίες. Το
Ιατρείο λειτουργεί στον χώρο της Ψυχιατρικής Κλινικής επί σειρά ετών. Επίσης,
λειτουργεί και ειδικό Ιατρείο για θέματα
Φύλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
τηλεφωνούν στο 2313323910 και μόλις
υπάρξει δυνατότητα, θα ειδοποιούνται για
το πρώτο ραντεβού. Η πανδημία του κορονοϊού έχει δυστυχώς επηρεάσει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία του Ιατρείου, αλλά αυτή αναμένεται να επανέλθει
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

“...η σεξουαλική
δυσλειτουργία ως ζήτημα
που αφορά όχι μόνο αυτόν/
αυτήν που το εμφανίζει,
αλλά ως θέμα που αφορά
το ζευγάρι...”

IATPIKA ΘEMATA

Ακράτεια ούρων
στις γυναίκες
Θεμιστοκλής Μίκος
Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Η γυναικεία ακράτεια ούρων αποτελεί
ένα σύνηθες, ενοχλητικό και «σιωπηλό»
πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Περίπου
οι 2 στις 3 γυναίκες θα παρουσιάσουν
κάποια μορφή ακράτειας ούρων κατά τη
διάρκεια της ζωής τους. Οι γυναίκες με
ακράτεια ούρων πολλές φορές υποφέρουν χωρίς να απευθύνονται στον ιατρό,
είτε λόγω ντροπής για το πρόβλημα, είτε
λόγω της εντύπωσης ότι η ακράτεια είναι
φυσιολογικό επακόλουθο του γήρατος,
είτε γιατί δεν γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων τρόπων αντιμετώπισης της ακράτειας. Το πρόβλημα
γίνεται συχνότερο, αλλά και σοβαρότερο, όσο αυξάνεται η ηλικία, χωρίς να
αποκλείονται περιπτώσεις σοβαρού
βαθμού ακράτειας ούρων στις νεότερες ηλικίες. Σημειωτέον, ότι η
παρούσα διάκριση δεν αναφέρεται στην ακράτεια ούρων σε παιδική ηλικία, αλλά αφορά μόνον
γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν
ακράτεια ούρων, ενώ προηγουμένως ήταν πλήρως εγκρατείς.
Η γυναικεία ακράτεια ούρων διακρίνεται σε ακράτεια ούρων από προσπάθεια
και ακράτεια ούρων από έπειξη. Σημαντικό ποσοστό γυναικών υποφέρει και
από τους δύο τύπους ταυτόχρονα. Στην
ακράτεια ούρων από προσπάθεια παρατηρείται ακούσια απώλεια ούρων κατά
την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης.
Χαρακτηριστικά, η γυναίκα θα αναφέρει
απώλεια ούρων στον βήχα, το πτέρνισμα,
την άρση βάρους, τη σωματική άσκηση ή
ακόμη και το περπάτημα. Όσο βαρύτερη
είναι η ακράτεια ούρων από προσπάθεια,
τόσο πιο εύκολα θα παρατηρείται απώλεια ούρων ακόμη και με περιορισμένες

μόνον κινήσεις ή αυξήσεις της ενδοκοιλιακής πίεσης. Η διάγνωση γίνεται κατά την
κλινική εξέταση όπου ο ιατρός θα πρέπει
να διακρίνει τη διαφυγή ούρων από την
ουρήθρα κατά τον βήχα ή τη δοκιμασία
Valsalva (τεχνική με την οποία η ασθενής
σφίγγεται προς το περίνεο κρατώντας την
αναπνοή της).
Στην ακράτεια ούρων από έπειξη η ασθενής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρουσιάζει απώλεια ούρων, ενώ έχει ισχυρή

“Περίπου οι 2
στις 3 γυναίκες
θα παρουσιάσουν
κάποια μορφή
ακράτειας ούρων
κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.....”
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επιθυμία προς ούρηση, που δεν μπορεί
να αναβάλλει. Η ακράτεια ούρων από
έπειξη είναι μία από τις κλινικές μορφές
που μπορεί να λάβει το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης. Η συχνουρία, η
έπειξη προς ούρηση χωρίς την παρουσία
ακράτειας ούρων, η νυχτουρία, είναι όλα
συμπτώματα που οφείλονται στο σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης. Η διάγνωση
της ακράτειας ούρων από έπειξη γίνεται
κατά βάση με το ιστορικό της ασθενούς.
Ο ιατρός θα αποκλείσει την ουρολοίμωξη με τη γενική εξέταση ούρων, ενώ μία
αδρή νευρολογική εξέταση βοηθά τον
αποκλεισμό κάποιου σοβαρότερου προβλήματος από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Η θεραπεία της ακράτειας ούρων
είναι συντηρητική για τις ήπιες
μορφές, ενώ σε σοβαρότερες
περιπτώσεις προτείνονται παρεμβατικές τεχνικές. Σε όλες τις περιπτώσεις συστήνεται αρχική εκγύμναση των μυών του πυελικού
εδάφους (ασκήσεις Kegel, φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους). Η σοβαρού βαθμού ακράτεια ούρων στην
προσπάθεια θεραπεύεται με την τοποθέτηση υπο-ουρηθρικής ταινίας ελεύθερης
τάσης. Πρόκειται για τεχνικές ελάχιστα
παρεμβατικές που μπορεί να διενεργηθούν ακόμη και με τοπική αναισθησία.
Συνήθως, πριν από μία τέτοια παρέμβαση είναι πολύ χρήσιμος ο ουροδυναμικός έλεγχος της ασθενούς. Η ακράτεια
ούρων από έπειξη αρχικά θεραπεύεται
με χορήγηση φαρμάκων (αντιχολινεργικών/β-αγωνιστές). Στις περιπτώσεις που
η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική, προτείνεται η χορήγηση ΒΟΤΟΧ
στην ουροδόχο κύστη υπό κυστεοσκοπικό έλεγχο.

IATPIKA ΘEMATA

Πρόληψη και φροντίδα ποδιών
στον σακχαρώδη διαβήτη
Γλυκερία Τζατζάγου, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής
Αθανάσιος Νικολαΐδης, Νοσηλευτής - Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Διαβητολογικό Κέντρο

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια
πάθηση που χαρακτηρίζεται από αύξηση
της συγκέντρωσης του σακχάρου στο
αίμα και διαταραχή του μεταβολισμού της
γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης, είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του
σώματος στην ινσουλίνη. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ορίζει ως «διαβητικό
πόδι» το πόδι ασθενούς με σακχαρώδη
διαβήτη, όταν παρουσιάζει επιπλοκές
όπως εξέλκωση, λοίμωξη των ιστών, περιφερειακή νευροπάθεια ή διαβητική αρτηριοπάθεια.
Η ειδική ομάδα επιστημόνων του Διαβητολογικού Κέντρου της Α’ Παθολογικής
Κλινικής, μέσω πολύπλευρης και εξειδικευμένης αντιμετώπισης, μπορεί να πετύχει σημαντική μείωση των επιπλοκών του
σακχαρώδη διαβήτη που αφορούν στα
κάτω άκρα. Βασικός στόχος παραμένει η
επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του
ασθενή για τη λήψη μέτρων πρόληψης, η
ενθάρρυνσή του να ενεργοποιήσει δραστηριότητες αυτοφροντίδας, καθώς και
η ετήσια πλήρης εξέταση κάτω άκρων,
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες
περιορισμού των επιπλοκών της νόσου.
Για τη διατήρηση της καλής υγείας των
ποδιών συνίσταται:
• Καθημερινό πλύσιμο των ποδιών με
χλιαρό νερό
• Στέγνωμα των ποδιών, ειδικά ανάμεσα
στα δάχτυλα
• Χρήση ενυδατικής κρέμας στα πόδια
εκτός των δακτύλων
• Καθημερινός έλεγχος των ποδιών για
τυχόν μώλωπες, κοψίματα, φουσκάλες ή οιδήματα και ενημέρωση του
γιατρού στην περίπτωση εμφάνισης
κοψιμάτων κ.τ.λ.

• Φροντίδα των νυχιών
• Χρήση καθαρών και μαλακών καλτσών μεγέθους ανάλογου με τα πόδια
• Χρήση ζεστών και στεγνών υποδημάτων μεγέθους ανάλογου με τα πόδια
και έλεγχος των υποδημάτων για ξένα
αντικείμενα που θα μπορούσαν να
πληγώσουν τα πόδια
Η συστηματική άσκηση για μισή με μια
ώρα ημερησίως, όπως για παράδειγμα
ο περίπατος με έντονο βάδην, μπορεί να
συμβάλλει στην καλή υγεία των ατόμων με
σακχαρώδη διαβήτη. Ακόμη, η απώλεια
βάρους και η αποχή από το κάπνισμα βοηθούν στην πρόληψη ενδεχόμενων βλαβών
και βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση.
Ενδεικτικές ασκήσεις εκγύμνασης των
κάτω άκρων:
• Ανεβείτε με έντονο βηματισμό σε σκάλες, πατώντας επάνω στις μύτες των
ποδιών
• Στηριχθείτε με τις παλάμες σε τοίχο,
κρατήστε τα πόδια ανοιχτά και τις
φτέρνες σταθερές στο πάτωμα. Έπειτα, λυγίστε τους αγκώνες δέκα φορές,
κρατώντας την πλάτη και τα πόδια σε
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ευθεία θέση
• Καθίστε και σηκωθείτε από μια καρέκλα δέκα φορές, κρατώντας τα χέρια
σταυρωμένα μπροστά στο στήθος
• Κρατηθείτε από μια καρέκλα και ανασηκωθείτε στις μύτες των ποδιών, ενώ
εναλλάσσετε τα πόδια
• Κρατηθείτε από μια καρέκλα, τοποθετήστε το ένα πόδι μπροστά και κάντε
βαθύ κάθισμα, λυγίζοντας τα γόνατα
και χωρίς να ανασηκώνεται το πέλμα
από το έδαφος. Επαναλάβετε δέκα
φορές και έπειτα αλλάξτε πόδι.
• Σηκωθείτε στις μύτες των ποδιών και
στη συνέχεια στις φτέρνες. Επαναλάβετε είκοσι φορές. Ρίξτε όλο το βάρος
του σώματος πρώτα στο ένα πόδι και
μετά στο άλλο
• Σταθείτε με το ένα πόδι ελαφρώς ψηλότερα από το άλλο,πατώντας επάνω
σε ένα βιβλίο. Στηριχθείτε σε μια καρέκλα ή ένα τραπέζι και σύρετε το άλλο
πόδι μπροστά και πίσω δέκα φορές.
Αλλάξτε πόδι και επαναλάβετε
• Καθίστε στο πάτωμα και γείρετε προς
τα πίσω στηριζόμενοι στα χέρια. Κουνήστε τα πόδια μέχρι να χαλαρώσουν
και να ζεσταθούν.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαπίστευση Εργαστηρίων:
ταξίδι πρωτόγνωρο με ανταποδοτικό προορισμό
Στυλιανή Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου

Για τους ανθρώπους των κλινικών εργαστηρίων (επικεφαλής διευθυντές, γιατρούς, βιολόγους και
τεχνολόγους εργαστηρίων), αλλά και για εμάς που εργαζόμαστε στον χώρο της ποιότητας στις
υπηρεσίες υγείας από τη θέση του διοικητικού-τεχνοκρατικού δυναμικού, η διαπίστευση των εργαστηρίων είναι η πλέον βαριά εξέταση για την οποία επιζητούμε να προετοιμαστούμε και στην οποία
ελπίζουμε να επιτύχουμε με άριστα.
Κατά τη διάρκεια του φετινού δυσάρεστα
ιδιαίτερου καλοκαιριού της πανδημίας, η
ευχάριστη είδηση της παραλαβής των πιστοποιητικών διαπίστευσης ήταν το «χτύπημα στην πλάτη» που το υγειονομικό προσωπικό είχε πραγματικά ανάγκη. Ουσιαστικά, η
διαπίστευση των Τμημάτων Αιμοδοσίας-Αιματολογίας, Βιοπαθολογικού-Βιοχημικού,
Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Εργαστηριακού Τομέα και της Μονάδας Γενετικής, της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής AΠΘ του Νοσοκομείου μας δεν
ήταν παρά το αναμενόμενο επιστέγασμα
μιας μακράς προσπάθειας πλήρωσης των
απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189.
Όλα τα εμπλεκόμενα εργαστήρια και η
Μονάδα Γενετικής έχουν πλέον διασφαλίσει τη διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών διεργαστηριακών ελέγχων και έχουν
πιστοποιήσει την τεχνική επάρκειά τους.

Με άλλα λόγια, έχουν πιστοποιήσει την
ικανότητα και αμεροληψία τους για τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων, όπως
αυτές αναφέρονται αναλυτικά για το καθένα στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης.
Επιπλέον, της σημαντικής τεχνικής αυτής
επάρκειας, τα Εργαστήρια και η Μονάδα Γενετικής έχουν αποδείξει στο ΕΣΥΔ
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), το οποίο
αποτελεί και τον μοναδικό εθνικό φορέα
διαπίστευσης, ότι ικανοποιούν τις βασικές
απαιτήσεις του ISO 9001. Ενδεικτικά, ας
αναφέρουμε πως οι εργαζόμενοι των Εργαστηρίων και της Μονάδας τεκμηριώνουν
ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους, έχουν στόχους και
παρακολουθούν δείκτες ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, αντιμετωπίζουν
τα παράπονα από ασθενείς και νοσηλευτιXPEOΣ ZΩHΣ
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κά τμήματα, όταν υπάρχουν, ως ευκαιρίες
για βελτίωση, προσπαθούν συνεχώς να
βελτιώνουν το σύστημα ποιότητάς τους.
Για το τέλος, ας σημειωθεί ότι η επιθυμία
για έμφαση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,
ο ενθουσιασμός και η επάρκεια γνώσεων του υγειονομικού προσωπικού που
ενεπλάκη, αλλά και της Διοίκησής μας,
θεωρούνται διαχρονικά δεδομένα στο Νοσοκομείο μας. Αποτέλεσαν μάλιστα αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία των
προϋποθέσεων διαπίστευσης. Αυτό που
αναμένουμε με ενδιαφέρον είναι να διατεθούν και οι ανάλογοι οικονομικοί πόροι
στην κατεύθυνση αυτή από την κεντρική
κυβέρνηση, με στόχο τη διεύρυνση των
πεδίων εφαρμογής της διαπίστευσης προς
όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών-ασθενών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ετήσια επιθεώρηση
πιστοποιημένων τμημάτων
Μια διαφορετική επιθεώρηση που μας κάνει καλύτερους

Στυλιανή Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου

Πιστοί στο φθινοπωρινό ραντεβού μας με τον φορέα επιθεώρησης TÜV Hellas, υποδεχτήκαμε άλλη μια χρονιά τρεις εξωτερικούς επιθεωρητές, οι οποίοι έβαλαν στο μικροσκόπιο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έξι νοσηλευτικών τμημάτων από τις 16
έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι κανόνες της επιθεώρησης είναι πλέον
γνωστοί για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, μια που εδώ και 16 χρόνια εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας
είτε πρόκειται για ΙSO 9001 και ΕΝ 15224,
είτε για ISO 15189: οι επιθεωρητές συλλέγουν σχολαστικά τεκμήρια για την πλήρωση των απαιτήσεων κάθε προτύπου και
αναζητούν αποδείξεις για τη βελτίωση του
ίδιου του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Αν και στο άκουσμα της λέξης «επιθεώρηση» στο νου έρχεται η αυστηρή και αιφνίδια επιτόπια εξέταση δομών και διαδικασιών από ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο
(!), στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας,
ο επιθεωρούμενος επιλέγει οικειοθελώς

να δημιουργήσει προϋποθέσεις πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την προγραμματισμένη ετήσια επιθεώρηση από
διαπιστευμένο φορέα επιθεωρήσεων. Αν,
μάλιστα, ο επιθεωρούμενος είναι τυχερός,
στο τέλος της επιθεώρησης, αν και εξαντλημένος, θα μείνει με εποικοδομητικά
σχόλια και τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη φορά. Αυτό που συνδέει άλλωστε τον
επιθεωρητή και τον επιθεωρούμενο είναι
αναμφίβολα η διάθεση για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους
πολίτες.
Οι εργαζόμενοι του Νεφρολογικού Τμήματος, της Πανεπιστημιακής Κλινικής
Παθολογικής Ογκολογίας, του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος

Επειγόντων Περιστατικών, του Τμήματος
Ιατρικής Απεικόνισης και της Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ παραλλήλως με την προσαρμογή στην πρωτόγνωρη εμπειρία της
πανδημίας, ολοκλήρωσαν, λοιπόν, και για
το 2020 το απαιτητικό ραντεβού με την
ΤÜV Hellas και έγιναν ήδη πλουσιότεροι
από τις παρατηρήσεις του φορέα επιθεώρησης.
Εν κατακλείδι, τα οφέλη από συστήματα
ποιότητας που παραμένουν ζωντανά και
ενεργοποιούνται από εργαζόμενους με
ζήλο για τη βελτίωσή τους -ανεξαρτήτως
αν πρόκειται για πιστοποιημένα ή μη συστήματα - δύσκολα μπορεί κάποιος να τα
αμφισβητήσει. Ας σημειωθεί στο σημείο
αυτό πως στο Νοσοκομείο μας έχουμε
αναγνωρίσει τη χρησιμότητα της ίδιας της
διαδικασίας της επιθεώρησης και για αυτόν
τον λόγο έχουμε εκπαιδεύσει καταλλήλως,
τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά μία κρίσιμη ομάδα εργαζόμενων-επιθεωρητών,
η οποία αναμένεται να συμβάλει δυναμικά
στον εντοπισμό ευκαιριών για ενίσχυση της
ποιότητας των υπηρεσιών μας.

“Αυτό που συνδέει
τον επιθεωρητή και
τον επιθεωρούμενο
είναι αναμφίβολα η
διάθεση για συνεχή
βελτίωση των
προσφερόμενων
υπηρεσιών στους
πολίτες...”
XPEOΣ ZΩHΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση
για το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
Συνεχίζει να πρωτοπορεί στην έρευνα και την εκπαίδευση

Χρυσάνθη Μπεκιάρη
Ερευνήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Υπεύθυνη Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου

Το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
(ΕΠΚ) ενσαρκώνει την άρρηκτη σχέση
και την παράλληλη ανάπτυξη της πειραματικής έρευνας με την κλινική πράξη,
προάγοντας τη σύγχρονη αντίληψη της
«ιατρικής βασισμένης στην τεκμηρίωση».
Από τον Μάρτιο του 2014, λειτουργεί υπό
την καθοδήγηση ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, ενώ έχει αναβαθμίσει τις
υλικοτεχνικές υποδομές, με αποτέλεσμα
να πιστοποιηθεί εκ των πρώτων ως νόμιμη
και εγκεκριμένη εγκατάσταση «εκτροφής,
προμήθειας και χρήσης ζωικών προτύπων» από τις αρμόδιες ελεγκτικές κρατικές
αρχές, σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΠΔ 56/2013,
ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC).
Η μονάδα ζωικών προτύπων και το πειραματικό χειρουργείο του εναρμονίζονται πλήρως με τις κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εταιρειών που ασχολούνται
με τα Ζώα Εργαστηρίου (Federation of
European Laboratory Animal Science
Associations) και του Διεθνούς Συμβουλίου για την Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου (International Council of Laboratory
Animal Science). Ως εκ τούτου, στις
εγκαταστάσεις του έχει υλοποιηθεί μεγάλος αριθμός σεμιναρίων συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης με τη χρήση ζωικών προτύπων. Επί σειρά ετών φιλοξενήθηκε το σεμινάριο Advanced Trauma Life Support,
ενώ τα τελευταία έτη έχουν διοργανωθεί
άλλα 10 εξειδικευμένα σεμινάρια, στα
οποία εκπαιδεύτηκαν τουλάχιστον 150
ειδικοί και ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων. Συγχρόνως, υλοποιείται
σε εβδομαδιαία βάση το μετεκπαιδευτικό
σεμινάριο «Πρακτική άσκηση στη μικροχειρουργική» και εξελίσσεται το εργαστή-

ριο Κροταφικού Οστού της Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ.
Τα τελευταία έτη, περατώθηκαν στο ΕΠΚ
12 διδακτορικές διατριβές, στα πεδία
πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής, γενικής χειρουργικής, γναθοπροσωπικής χειρουργικής, ορθοπαιδικής,
ουρολογίας, νευρολογίας και οφθαλμολογίας. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις έγιναν
σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης. Ενδεικτικό της
εξωστρέφειας και της επιστημονικής
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αποδοχής του ΕΠΚ είναι το γεγονός ότι
περισσότερα από τα μισά πειραματικά
πρωτόκολλα αφορούσαν σε ιατρούς
άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
και της Βόρειας Ελλάδας. Επιδίωξη
όλων είναι το αδιαμφισβήτητο και προοδευτικά εξελισσόμενο έργο του ΕΠΚ
να οδηγήσει στην εδραίωση γόνιμων συνεργασιών με τα μέλη της επιστημονικής
κοινότητας και να συνεχίσει να αποτελεί
«σημείο αναφοράς» της βασικής έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινωνικό ρομπότ εκπαιδεύει
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
Βασιλική Χολέβα
Κλινική Ψυχολόγος
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ένα συμπαθές και… εξωστρεφές κοινωνικό ρομπότ, η Pepper, έχει αναλάβει να
βοηθήσει τους ειδικούς επιστήμονες του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου να εξοικειώσουν τα παιδιά που ζουν στο φάσμα του
αυτισμού με τις χρηματικές συναλλαγές.
Το ανθρωπόμορφο ρομπότ συνεργάζεται
με παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών και με
τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, υπό την
επίβλεψη κλινικού ψυχολόγου και παιδοψυχολόγου, μέσω του παιχνιδιού εξοικειώνει τα παιδιά με τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα και τα βοηθά να προσεγγίσουν
έννοιες όπως η αποταμίευση.
Ο στόχος της ειδικά μελετημένης εκπαιδευτικής παρέμβασης με πρωταγωνίστρια την Pepper είναι η ενίσχυση πρακτικών δεξιοτήτων μέσω της προσομοίωσης
χρηματικών συναλλαγών.
«Τι θέλεις να αγοράσεις σήμερα;», είναι
μια από τις ερωτήσεις που απευθύνει η
Pepper στα παιδιά. Αυτά καλούνται να
επιλέξουν στην οθόνη του tablet κάποιο
αντικείμενο και στη συνέχεια, με τη βοήθειά της, να προχωρήσουν στην εικονική
οικονομική συναλλαγή. Σε άλλο σημείο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ρομπότ
προτρέπει τα παιδιά να επιλέξουν την αξία
ενός χαρτονομίσματος ανάμεσα σε τρεις
πιθανές επιλογές.
Το ανθρωπόμορφο κοινωνικό ρομπότ
Pepper θα βρίσκεται στο νοσοκομείο για
περίπου δύο μήνες.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό ερευνητικό
project βασισμένο στις επιστήμες της τε-

“Το ανθρωπόμορφο
κοινωνικό ρομπότ Pepper
θα βρίσκεται στο νοσοκομείο
για περίπου δύο μήνες...”

χνητής νοημοσύνης, της ειδικής παιδαγωγικής και της ψυχολογίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων τους επόμενους μήνες. Η
εξάσκηση στην αναγνώριση των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων, η κατανόηση εννοιών όπως ρέστα, αποταμίευση
κ.λπ. και η προσομοίωση χρηματικών
συναλλαγών με τη βοήθεια του ρομπότ
θα προικίσει τα παιδιά με δεξιότητες απαραίτητες για την πρακτική τους λειτουργικότητα και θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους προωθώντας παράλληλα την
αυτονομία τους.
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Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα,
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313323908, κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
μετά τις 15:00.
Η πρωτοποριακή δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο του έργου «Κοινωνικά Ρομπότ ως
Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση (ΚοιΡο3Ε)» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία», στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»,
ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με επιστημονικό υπεύθυνο τον
καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Βασίλειο Καμπουρλάζο. Συνεργαζόμενοι εταίροι είναι οι: Δ’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ Γ.Ν. Παπαγεωργίου (με
επικεφαλής τον Διευθυντή, καθηγητή
ΑΠΘ Αθανάσιο Ευαγγελίου), Πρότυπη
Θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα ΠΡΑΞΙΣ, Κέντρο Παιδιού και Γονέα
και ΕUROACTION AE.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Μαθήματα καθοδήγησης και εκπαίδευσης
ασθενών με παθήσεις μνήμης και φροντιστών
Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Μια καινούρια, πρωτοποριακή υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από
τον Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασύνδεσης του Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας σύντομα ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα που αφορούν
νόσους από τις οποίες προκαλούνται
γνωστικά ελλείμματα.
Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα https://
course.memoryclinic.gr, διατίθενται δωρεάν μαθήματα που περιγράφουν τις πιο
συχνές παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν

τη μνήμη και συναφείς γνωστικές λειτουργίες. Ειδικότερα, τα μαθήματα αφενός αναλύουν διαταραχές όπως η νόσος
Alzheimer, η αγγειακή άνοια, η άνοια
με σωμάτια Lewy, η μετωποκροταφική
άνοια και η πολλαπλή σκλήρυνση, αφετέρου παρέχουν καθοδήγηση και εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (WHO), ο επιπολασμός των ανοι-
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ών υπολογίζεται στα 47.5 εκατομμύρια
περιστατικά ανά την υφήλιο, αριθμός ο
οποίος αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030 και να τριπλασιαστεί έως το
2050. Ως εκ τούτου, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη της ευαισθητοποίησης και
της ενημέρωσης του κοινού και ιδιαιτέρως των ατόμων που πάσχουν από διαταραχές μνήμης, των οικογενειών και
των φροντιστών τους.
Η ύπαρξη τέτοιων εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενισχύεται
από την υγειονομική κρίση ως απόρροια
της πανδημίας Covid-19 και επιβάλλει τη
διασφάλιση των μέτρων ασφαλείας σε
ευάλωτους πληθυσμούς.
Οι εργασίες τελούν υπό την αιγίδα του
νεοσύστατου διακλινικού «Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών» της Νευρολογικής και της Α΄ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής, που υπάγεται στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Το Ιατρείο στοχεύει στην παροχή από
κοινού νευρολογικής και ψυχιατρικής
φροντίδας σε άτομα με νοητικές διαταραχές που κυμαίνονται από ήπια
γνωστική έκπτωση έως σοβαρής μορφής άνοια. Όλες οι παροχές του «Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών» διατίθενται δωρεάν.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαδικτυακή φόρμα
για την παρακολούθηση ασθενών
με παθήσεις ωχράς κηλίδας
Νικόλαος Ζιάκας
Διευθυντής Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Ανδριάνα Κωστέα
Νοσηλεύτρια Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν για
τον έλεγχο της εξάπλωσης της
Covid-19 περιόρισαν την πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες
υγείας. Ιατρικές επισκέψεις,
επανέλεγχοι, καθώς και θεραπείες ακυρώθηκαν.
Οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας οδηγούν
σε προοδευτική απώλεια της κεντρικής
όρασης και ταυτόχρονα αποτελούν μία
από τις κυριότερες αιτίες σοβαρής μείωσης της όρασης και τυφλότητας. Η παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών
με παθήσεις της ωχράς κηλίδας είναι
συστηματική και κρίνεται απαραίτητη για
την σταθεροποίηση ή και βελτίωση της
νόσου. Πολλοί από τους ασθενείς για λόγους που σχετίζονται με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας έχασαν
τις θεραπευτικές τους συνεδρίες, καθώς

και τους επανελέγχους, με αποτέλεσμα
την περαιτέρω επιδείνωση της όρασής
τους. Η συνθήκη αυτή γέννησε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος
εύκολου εντοπισμού και ελέγχου των
ασθενών με παθήσεις ωχράς που παρακολουθούνται από τη Β’ Οφθαλμολογική
Κλινική ΑΠΘ.
Σαν απάντηση στις εν λόγω δυσκολίες
δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή φόρμα
στην οποία μπορούν να απευθύνονται
οι ασθενείς, να αναφέρουν το επίπεδο
επιδείνωσης της όρασής τους, καθώς
και να επαναπροσδιορίζουν τη θεραπευτική τους παρέμβαση. Τις αναφορές
των ασθενών λαμβάνει η ειδικός και
υπεύθυνη οφθαλμίατρος παθήσεων αμφιβληστροειδούς, Δέσποινα Τζέτζη, και
δρομολογεί την περαιτέρω αντιμετώπισή
τους. Πρόκειται για μια φόρμα που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκο-
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μείου, στο πεδίο Ασθενείς, Πληροφορίες
για ασθενείς.
Ονομάζεται «Φόρμα Παθήσεων Ωχράς
Κηλίδας» και δημιουργήθηκε για να δώσει βήμα και φωνή στους ασθενείς με
χρόνια νόσο, οι οποίοι προσωρινά και
λόγω της Covid-19 ασφυκτιούν σε έναν
δυσανάλογο για τις ανάγκες τους χώρο.

“Οι παθήσεις
της ωχράς κηλίδας
οδηγούν σε προοδευτική
απώλεια της κεντρικής
όρασης...”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αλλαγή διεύθυνσης
στη Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Αφυπηρέτηση της Στέλλας Δούμα και ανάληψη καθηκόντων
από τον Βασίλειο Κώτση

Νέα διεύθυνση απέκτησε η Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, μετά
την αφυπηρέτηση της καθηγήτριας Παθολογίας, Στέλλας Δούμα, η οποία ολοκλήρωσε τη θητεία της. Καθήκοντα διευθυντή
ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου ο καθηγητής Παθολογίας
ΑΠΘ Βασίλειος Κώτσης.
Η κ. Δούμα παρέδωσε τα ηνία έπειτα από
7 χρόνια προσφοράς στο κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής,
η οποία εκτός από το γενικό αντικείμενό
της, που είναι η εσωτερική παθολογία, παρουσιάζει πολύπλευρο ερευνητικό και νοσηλευτικό ενδιαφέρον. Με προπτυχιακές,
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
στην Ελλάδα και μετεκπαίδευση στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας στην
Αγγλία, η κ. Δούμα, κατά τη θητεία της
στο νοσοκομείο ενίσχυσε το επιστημονικό
και εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής. Το
ερευνητικό της έργο αφορούσε μεταξύ
άλλων στην αρτηριακή υπέρταση, τον διαβήτη, την αλληλεπίδραση των φλεγμονωδών νοσημάτων και του καρδιαγγειακού
συστήματος. Από την έρευνά της προέκυψαν πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα έγκυρα ιατρικά περιοδικά.
Κατά τα χρόνια της θητείας της, παρείχε
εκπαίδευση σε φοιτητές Ιατρικής και ειδικευόμενους ιατρούς. Παράλληλα, συμμετείχε σε πολυάριθμα ιατρικά συνέδρια και
επιστημονικές ημερίδες.
Στο τιμόνι της Κλινικής βρίσκεται πλέον

ο κ. Κώτσης, ο οποίος μετεκπαιδεύτηκε
στην Αμερική και έχει εξειδικευτεί στην
κλινική υπέρταση. Το 2005, η Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Υπέρτασης του απένειμε τον τίτλο του Κλινικού Ειδικού της Υπέρτασης,
ενώ διευθύνει το Κέντρο Υπέρτασης της
Γ΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, το οποίο
συγκαταλέγεται στα Κέντρα Αριστείας
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.
Παράλληλα, από το 2006 είναι υπεύθυνος για το Ιατρείο Υπερτασης-24ωρης
καταγραφής της αρτηριακής πίεσης της
Κλινικής που οργανώθηκε από μηδενικής
βάσης. Είναι επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Υπέρτασης της Κλινικής
που διεξάγει σημαντικές κλινικές μελέτες
για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και
την πρώιμη γήρανση και σκλήρυνση των
αγγείων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά και συμμετοχές σε συνέδρια.
Συμμετέχει σε ευρωπαϊκές επιτροπές,
ευρωπαϊκά κλινικά πρωτόκολλα και προγράμματα, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών και έχει
λάβει διακρίσεις και υποτροφίες.
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Η Γ’ Παθολογική
Κλινική ΑΠΘ
εν συντομία
Η Κλινική ιδρύθηκε το 1986 για να
φιλοξενήσει την Παθολογική Κλινική του Παραρτήματος Θράκης
του ΑΠΘ, όταν αυτή μεταφέρθηκε
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
με διευθυντή τον καθηγητή, Σωτήριο Παναγιωτόπουλο. Αρχικά
εγκαταστάθηκε στο «Γ.Ν. Παπανικολάου», ενώ η μετεγκατάστασή
της, το 2005, στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου υπήρξε ιστορική και ορόσημο για το Νοσοκομείο. Μετά την
αφυπηρέτηση του διευθυντή της,
καθηγητή, Μιχαήλ Σιών, το 2011,
ανέλαβε διευθυντής ο καθηγητής,
Κωνσταντίνος Παλέτας. Χάρη στις
συνεχείς προσπάθειες του συνόλου του προσωπικού της, η Κλινική
λειτουργεί ως ολοκληρωμένη εκπαιδευτική, νοσηλευτική και ερευνητική μονάδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Τράπεζα Αίματος συνέχισε τη δράση της
εν μέσω θέρους και πανδημίας
Κατάθεση ζωής με 110 φιάλες αίματος

Η ανάγκη για αίμα παραμένει διαρκής,
ωστόσο ειδικά τους θερινούς μήνες γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, εξαιτίας των
εξορμήσεων των εθελοντών αιμοδοτών.
Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που
προκάλεσε ο ιός SARS-CoV-2, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση
μονάδων αίματος το φετινό καλοκαίρι,
καθώς η ανασφάλεια και ο φόβος πιθανής μόλυνσης επηρέασαν αρκετούς αιμοδότες. Επιπλέον, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας
δυσχέραναν την προσέγγιση αιμοδοτών
στις τράπεζες αίματος. Από την εικόνα αυτή δεν εξαιρέθηκε και η Τράπεζα
Αίματος του Σωματείου του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η οποία, παρά τις δυσκολίες,
συνέχισε τη δράση της.
«Ο νέος κορονοϊός περιόρισε την επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία. Αυτό οδήγησε σε αυτοπεριορισμό των εθελοντών.
Παρά την υγειονομική κρίση, η Τράπεζα
πραγματοποίησε δύο αιμοδοσίες, την
Τρίτη 28 Ιουλίου και την Παρασκευή 21
Αυγούστου, συγκεντρώνοντας συνολικά

“Η «πίστη» στην ιδέα
της εθελοντικής
αιμοδοσίας θα
πρέπει να ενισχύεται
αδιαλείπτως, ειδικά
σε περιόδους
υγειονομικής κρίσης,
όπως αυτή που
διανύουμε...”

«Πηγή ζωής» από το 2001
Η Τράπεζα Αίματος των εργαζομένων ξεκίνησε να λειτουργεί το
2001 και τα τελευταία δεκαοχτώ
χρόνια λειτουργεί υπό τη σκέπη
του Σωματείου Εργαζομένων.
Κύρια «πηγή» αιμοδοτών είναι
οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ωστόσο,
συχνά συνοδοί ασθενών, παρακινούμενοι από το πνεύμα της
εθελοντικής αιμοδοσίας και της
αλληλεγγύης, σπεύδουν να προσφέρουν το πολυτιμότατο αγαθό,

το αίμα. Ορόσημο στη λειτουργία
της Τράπεζας Αίματος, αποτελεί
το 2015, οπότε έλαβε το ασημένιο μετάλλιο από το Υπουργείο
Υγείας, ως επιβράβευση για τη
συγκέντρωση αποθέματος 2.500
μονάδων αίματος. Από το 2017,
στο πλαίσιο της λειτουργίας της
Τράπεζας γίνεται και λήψη στοματικού επιχρίσματος από εθελοντές αιμοδότες για δωρεά μυελού των οστών.
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110 μονάδες αίματος. Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας και η Τράπεζα Αίματος συνεργάζονται με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίμα.
Κάθε χρόνο, η Τράπεζα διοργανώνει σε
χώρο του Νοσοκομείου από έξι έως οκτώ
αιμοδοσίες, σε συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υπεύθυνος της Τράπεζας Αίματος του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Τουχτίδης.
«Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κορυφαίας αυτής πράξης ανθρωπισμού και
προσφοράς στον συνάνθρωπο, πραγματοποιούνται και έκτακτες εθελοντικές
αιμοδοσίες, σε συνεργασία με δήμους
και περιφερειακές ενότητες. Η ‘’πίστη’’
στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας
θα πρέπει να ενισχύεται αδιαλείπτως, ειδικά σε περιόδους υγειονομικής κρίσης,
όπως αυτή που διανύουμε. Η κουλτούρα
της εθελοντικής αιμοδοσίας θα πρέπει να
υιοθετηθεί και να καλλιεργηθεί, καθώς οι
ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες», επισημαίνει ο κ. Τουχτίδης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δωρεά συσκευής PCR από το Οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ
Νέο εξοπλισμό για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων με τεχνολογία PCR, δώρισε στο Νοσοκομείο το Οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συσκευή
PCR (αυτόματος θερμοκυκλοποιητής),
που αποτελεί το πιο βασικό εργαλείο για
τα εργαστήρια που ασχολούνται με μοριακές τεχνικές. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στην εξειδικευμένη Μονάδα Γενετικής
της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, η οποία διενεργεί εξετάσεις
που αφορούν στο σύνολο σχεδόν των
ειδικοτήτων της Ιατρικής.

Τον εξοπλισμό παρέδωσε η Ελένη Κεχρή, Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης
και Μάρκετινγκ της εταιρείας, που είναι
συνδεδεμένη με την παραγωγή ποιοτικού
κρασιού και ρετσίνας και έχει οινοποιητική παράδοση από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Για το Οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ,
η υγειονομική κρίση, λόγω της πανδημίας
Covid-19, στάθηκε αφορμή για ανάληψη
ατομικής, αλλά και συλλογικής ευθύνης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, σ’
αυτή τη δύσκολη συγκυρία φροντίζει να
βρίσκεται δίπλα σε όσους αγωνίζονται
καθημερινά για τη δημόσια υγεία, αλλά
και σε όσους έχουν ανάγκη στήριξης. Με
τη δωρεά της συσκευής PCR, δήλωσε
έμπρακτα τη στήριξή της στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, που συνεχίζει τον αγώνα
για την αναχαίτιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου, Μιχαήλ Καραβιώτης
ευχαρίστησε θερμά την κ. Κεχρή για τη
δωρεά, λέγοντας ότι θα αξιοποιηθεί πλήρως από τη Μονάδα και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους προσφορές αποτελούν παράδειγμα εταιρικής ευθύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η παράδοση του εξοπλισμού έγινε παρουσία του Γενικού Διευθυντή, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη, του Διευθυντή της
Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
ΑΠΘ, Καθηγητή Γρηγόριου Γκριμπίζη
και του Υπεύθυνου της Μονάδας Γενετικής, Καθηγητή Αλέξανδρου Λαμπρόπουλου.

Δωρεά monitor στη ΜΕΘ από την ΤΙΤΑΝ ΑΕ
Μία συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για ασθενείς που νοσηλεύονται
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δώρισε η ΤΙΤΑΝ ΑΕ.
Η διεθνής βιομηχανία τσιμέντου και δομικών υλικών, με τη δωρεά του ειδικού
μόνιτορ, δήλωσε έμπρακτα τη στήριξή της
στο Νοσοκομείο, που συνεχίζει καθημερινά τον αγώνα του για την αντιμετώπιση
της πανδημίας Covid-19, πλέον και ως
νοσοκομείο νοσηλείας επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων.
Το μόνιτορ προηγμένης τεχνολογίας, που
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μέτρηση,
απεικόνιση και αποτίμηση της βιοφυσικής
κατάστασης ενός ασθενούς, παρέδωσαν
την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο Διευθυντής
του ΤΙΤΑΝ, Κωνσταντίνος Νικολάου και ο
Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Αναστάσιος Σελεγγίδης,
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Μιχαήλ Καραβιώτη,

τον Γενικό Διευθυντή, Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, και τον Διευθυντή της ΜΕΘ
Ματθαίο Τσαγκούρια.
Ο κ. Καραβιώτης ευχαρίστησε θερμά τους
εκπροσώπους του εργοστασίου για την
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προσφορά, αναφέροντας ότι τέτοιου είδους δωρεές ενισχύουν την υλικοτεχνική
υποδομή του Νοσοκομείου και αποτελούν
αυθεντικό παράδειγμα εταιρικής ευθύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Με 23 είδη ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που
θα προστεθούν στον υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό,
θα αναβαθμιστούν σημαντικά το επόμενο διάστημα οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου.
Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού
εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα

4.641.000 ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).

Η ανανέωση και προμήθεια νέου εξοπλισμού αναμένεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κλινικών και τμημάτων.
Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
• Την αντικατάσταση του γραμμικού
επιταχυντή στο Ακτινοθεραπευτικό
Τμήμα με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα
• Την προμήθεια δώδεκα μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
• Την εγκατάσταση νέων αναπνευστήρων, μόνιτορ, καθώς και κεντρικού
συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των περιστατικών στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
• Την προμήθεια διαγνωστικού και
θεραπευτικού εξοπλισμού για τη Β΄
Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ και τη
Β’ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ
• Την αντικατάσταση επτά χειρουργικών τραπεζών στα κεντρικά χειρουργεία
• Την προμήθεια διαφόρων ειδών ενδοσκοπικού και χειρουργικού εξοπλισμού.

Δωρεά εξοπλισμού στην Α΄ Χειρουργική Κλινική
Ένα στηθοσκόπιο εξαιρετικής ακουστικής απόδοσης και ποιότητας κατασκευής, τρία οξύμετρα
υψηλής ακρίβειας και τρία αξιόπιστα θερμόμετρα πυρετού δώρισε στην Α΄ Χειρουργική Κλινική
η οικογένεια Ορμυλιώτου.
Η προσφορά του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμος
για την καθημερινή κλινική πράξη, έγινε
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προσωπικού στη
διάρκεια της νοσηλείας της Πασχαλίνας
Ορμυλιώτου. Εκ μέρους του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Α΄
Χειρουργικής Κλινικής, ο Διευθυντής, κ.
Χρήστος Παπαβασιλείου, ευχαριστεί θερμά την οικογένεια για τη δωρεά, καθώς με
την ενέργεια αυτή αναγνωρίζει και στηρίζει
το έργο των εργαζόμενων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα

Η «Αντηρίδα» συνεχίζει το έργο
της εν μέσω πανδημίας

Οι δυσχερείς συγκυρίες λόγω της
Covid-19 έφεραν στο προσκήνιο την
ανάγκη προσαρμογής σε νέες συνθήκες. Η «Αντηρίδα», όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνεχίζει το έργο της,
προσαρμόζοντας τη λειτουργία της, με
πρωταρχικό στόχο τη στήριξη ασθενών
και συνοδών.
Με τη συνεργασία του προσωπικού,
περισσότερες από 1.000 μετακινήσεις
στους χώρους του Νοσοκομείου έγιναν
με τα αναπηρικά αμαξίδια της «Αντηρίδας».
Παράλληλα, με την υποστήριξη των φίλων του Συλλόγου συλλέχθηκαν είδη
πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής, τα οποία προσφέρθηκαν σε ασθενείς και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Χάρη στην ευαισθησία και την αλληλεγγύη των αγροτικών συνεταιρισμών

του Δήμου Νάουσας, μεγάλη ποσότητα
εποχιακών φρούτων διανεμήθηκε στους
εργαζόμενους του Νοσοκομείου.
Το γραφείο της «Αντηρίδας» εξακολουθεί να λειτουργεί καθημερινά, παρέχοντας πληροφορίες και διευκολύνοντας
όσους το επισκέπτονται για φωτοτυπίες,
αιτήσεις και πακέτα βοήθειας. Ωστόσο,
για λόγους ασφαλείας και λαμβάνοντας
υπόψη τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οι εθελοντικές
δραστηριότητες στον χώρο του Νοσοκομείου έχουν περιοριστεί και θα παραμείνουν μειωμένες για όσο διάστημα κριθεί
αναγκαίο.
Οι μικροί ασθενείς συνεχίζουν να λαμβάνουν υφασμάτινη μάσκα προστασίας με παιδικούς ήρωες ως δώρo για
καλή ανάρρωση και με την ευχή να
μείνουν ασφαλείς.
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Η ανταπόκριση
φίλων και
μελών δίνει
δύναμη στην
«Αντηρίδα»
Η ανθρωπιά δεν λείπει κατά τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Ενέργειες προσφοράς στον συνάνθρωπο είναι άξιες επαίνου. Η εταιρεία
«Μεντεκίδης ΑΕ» προσέφερε εμφιαλωμένα νερά για νοσηλευόμενους χωρίς συνοδό, η επιχείρηση
«GeeList», κατάστημα ένδυσης και
υπόδησης, ενίσχυσε οικονομικά το
έργο της «Αντηρίδας», ενώ ο «Οικισμός Φλέγρα», προχώρησε σε
δωρεά στη μνήμη της Ζέτας Δουβαλτζή. Με την προσφορά πολύτιμων ειδών προσωπικής υγιεινής
συνέβαλαν στην προώθηση των
στόχων της «Αντηρίδας» οι Ζωή
Δημητριάδου, Μαντώ Παπαδοπούλου και Κατερίνα Παπαδοπούλου.
Συγκινητική ήταν και η χειρονομία
των Μαρίας Παπαδοπούλου και
Ιωάννας Ριτσιώ, οι οποίες χάρισαν
τρία αναπηρικά αμαξίδια και ένα
παιδικό αμαξίδιο, αντίστοιχα. Τέλος, το μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«ΔΕΣΜΟΣ» διέθεσε στην «Αντηρίδα» ποσότητα ειδών τροφίμων. Η
Πρόεδρος, Γεωργία Δερετζή, και
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς
όλους τους δωρητές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓIνε
και εσυ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ,
ΓIνε Ενα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ελπIδας
Το γραφείο λειτουργεί:
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας
2313 323 869

www.antirida.gr

Συμμετέχω στην
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:
• 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!

Κίνηση αγάπης από
τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Δωρεές σε
βιβλία και
παιχνίδια

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε μια πράξη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο
χάρισε στην «Αντηρίδα» προϊόντα προσωπικής υγιεινής, είδη ιματισμού και
υπόδησης. Το υλικό που παραδόθηκε
την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, περιελάμβανε
περισσότερα από 750 πακέτα και κούτες
με αντισηπτικά, μωρομάντηλα, πάνες,
ρούχα, υποδήματα, κ.ά. Το ανθρωπιστικό
υλικό συγκεντρώθηκε με σκοπό να προσφερθεί από εθελοντές της «Αντηρίδας»
σε νοσηλευόμενους που έχουν ανάγκη.
Η παράδοση της δωρεάς έγινε από τον
Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο
Καϊτετζίδη, τον οποίο συνόδευσε η αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής
Προστασίας, Υγείας και Παιδείας, Ελένη
Γιαννούδη. Ο κ. Καϊτετζίδης επαίνεσε την

«Αντηρίδα» για το σπουδαίο εθελοντικό
της έργο, που, όπως είπε χαρακτηριστικά,
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Ο Πρόεδρος του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
Μιχαήλ Καραβιώτης, ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη για τη
γενναιόδωρη προσφορά, επισημαίνοντας
ότι η βοήθεια κρίνεται πολύτιμη, ειδικά τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη, ο οποίος βρίσκεται
διαχρονικά στο πλευρό του Συλλόγου,
εξέφρασαν η ιδρύτρια-αντιπρόεδρος της
Αντηρίδας και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου και η Πρόεδρος της Αντηρίδας,
Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής,
Γεωργία Δερετζή.
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Τη χαρά να προσφέρει 120 τίτλους βιβλίων από την πλούσια βιβλιοθήκη της
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας,
είχε η «Αντηρίδα». Παράλληλα, δώρισε βιβλία παιδικής λογοτεχνίας και
παιχνίδια στους παιδικούς σταθμούς
της Κοινότητας Άνω Ζερβοχωρίου
Ημαθίας.
Η βιβλιοθήκη της Αντηρίδας, που
βρίσκεται εντός του Νοσοκομείου,
εμπλουτίζεται συνεχώς με τις δωρεές
βιβλίων των πολιτών από την προσωπική τους συλλογή. Η «Αντηρίδα» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
όλους όσοι δωρίζουν τίτλους βιβλίων,
καθώς η ευγενική αυτή προσφορά
συμβάλλει στην εκπλήρωση του κύριου σκοπού της βιβλιοθήκης, να προσφέρει ένα παράθυρο έμπνευσης και
φαντασίας στους χώρους του Νοσοκομείου. Εξάλλου, η βιβλιοθήκη του
Συλλόγου δημιουργήθηκε με αγάπη
και με διπλό στόχο: να δώσει έναυσμα
για την καλλιέργεια της δημιουργικής
σκέψης σε όσους την επισκέπτονται
και, ταυτόχρονα, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο.

APΘPOΓPAΦIA

Η ευκαιρία αναδιοργάνωσης
του ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας
Παναγιώτης Τουχτίδης
Νοσηλευτής
Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων

Η πρώτη φάση της πανδημίας βρήκε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΕΣΥ) ανθεκτικό στις πιέσεις, λόγω της πρόνοιας
του lockdown, πλην όμως «ανίκανο» να συνεχίσει την κανονική του λειτουργία.
Ο φόβος για τη δυναμική του άγνωστου
ιού, η εικόνα ενός καταστρεπτικού λοιμού
σε γειτονικές χώρες, η χρόνια υποστελέχωση, οδήγησαν στην επιλογή να παγώσουν μεγάλο μέρος της λειτουργίας των
νοσηλευτηρίων και η παροχή υπηρεσιών
υγείας στα αποκαλούμενα «ψυχρά» περιστατικά.
Η ανασχετική πολιτική στην προσβασιμότητα στο ΕΣΥ «πέρασε» ως νέα -προσωρινή- κουλτούρα και στο κοινό, που μέχρι
πρότινος επέλεγε με μεγάλη ευκολία να
επισκέπτεται ακόμη και για χρόνια ή και
ήσσονος σημασίας προβλήματα κάποιο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
Μέγιστη ανησυχία, βέβαια, όλων των συναδέλφων ιατρών υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας έως και σήμερα, η
πιθανότητα ασθενείς με σοβαρά περιστατικά να χάθηκαν λόγω της επιλογής τους
να μην προσέλθουν στο ΤΕΠ, υπό τον
φόβο της μόλυνσης με τον θανατηφόρο

ιό, κυρίως για τους έχοντες γνωστά υποκείμενα νοσήματα…
Η πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν υγεία
που παρέχεται στη χώρα μας, επηρεάστηκε δυσμενώς αυτήν την περίοδο, αλλά
πλέον, έστω και αργά, είναι απαραίτητη η
αποκατάστασή της περισσότερο από ποτέ!
Με δεδομένη λοιπόν την υπολειπόμενη διαχρονικά Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
αλλά και την ιατρική αστυφιλία, θα πρέπει
να εισαχθούν νέες πρακτικές, οι οποίες
όμως να μην παραβλέπουν και την ανάγκη
τόσο της υγειονομικής περιχαράκωσης,
όσο και της προστασίας των μεγάλων αστικών νοσοκομείων από μια κακώς εννοούμενη «ελεύθερη επιλογή» του ασθενή…
Επιτακτική ανάγκη κρίνεται τουλάχιστον
ο διπλασιασμός των δωρεάν επισκέψεων
στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε να επαρκούν, προκειμένου να καλύψουν τα κενά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ ταυτόχρονα
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σημαντικό κρίνεται να απαγορευτεί η πρόσβαση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων χωρίς παραπομπή από ιατρό
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
νοσοκομείου της περιφέρειας, εφόσον
κριθεί απαραίτητο.
Η δεδομένη τάση μετακίνησης του πληθυσμού προς τα αστικά νοσοκομεία που
δημιουργεί τις τεράστιες αναμονές στις
χειρουργικές κλινικές του κέντρου, θα
πρέπει να αναχαιτιστεί με την υποχρέωση
επίδειξης σχετικής γνωμάτευσης από τον
διευθυντή του νοσηλευτηρίου του τόπου
κατοικίας του ασθενούς, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της
επέμβασης ή της όποιας ιατρικής παρέμβασης στη δομή του τόπου κατοικίας. Έτσι, θα
αξιοποιηθεί το προσωπικό της περιφέρειας
όπου καταγράφονται οι χαμηλές πληρότητες, ενώ ταυτόχρονα θα αποσυμφορηθούν
οι επιβαρυμένες δομές του κέντρου.
Τέλος, η ανάληψη κάποιου περιστατικού
είτε χειρουργικού που θα χρειαστεί περαιτέρω παρεμβάσεις, είτε παθολογικού που
θα χρήζει πρόσθετη διερεύνηση ή και πιο
εξειδικευμένη αντιμετώπιση, θα πρέπει να
δρομολογείται με τη μέριμνα του οικείου
θεράποντος, ώστε να μην πελαγοδρομούν
οι ασθενείς αναζητώντας την ολοκλήρωση
της θεραπείας τους εκτός του νοσοκομείου της πρώτης διάγνωσης, εφόσον προσφέρεται, ή συχνά σε δομές εκτός νομού
ή και Υγειονομικής Περιφέρειας.
Είναι επιτακτική ανάγκη ο χρόνος που χάθηκε να κερδηθεί, η τυχόν υποδιάγνωση
να αντιμετωπιστεί πριν προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση, ο φόρτος εργασίας να
εξορθολογιστεί σύμφωνα και αναλογικά
με τις δυνατότητες των περισσότερων από
130 νοσοκομειακών δομών της χώρας...
Στην επιστροφή του ΕΣΥ στην εν...covid
κανονικότητα όλοι οφείλουν να «βάλουν
πλάτη», γιατί όλοι έχουν και υποχρεώσεις!
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Έρευνα // Γ.Ν. Παπαγεωργίου:

Ένα νοσοκομείο
με ισχυρό «brand name»
Μαρίνα Μακρή
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Ανοσολογικό Εργαστήριο

Οι ασθενείς επιλέγουν συχνά τους φορείς υγείας και τα νοσοκομεία αφού συμβουλευτούν τους φίλους, τους συναδέλφους ή την οικογένειά τους.

Με σκοπό να εξεταστεί αν το όνομα
και η φήμη ενός δημόσιου νοσοκομείου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία επιλογής των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τους ασθενείς, πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου, η οποία διήρκησε τρεις εβδομάδες.
Η ποσοτική έρευνα έγινε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας της υπογράφουσας,
σε δείγμα 319 ατόμων, νοσηλευόμενων
και μη. Τα άτομα που συμμετείχαν επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: α) Πόσο
σημαντικό ρόλο παίζει η φήμη ενός νοσοκομείου στην επιλογή του από έναν ασθενή, β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη
φήμη ενός νοσοκομείου, γ) Με ποιο τρόπο
η αξία της επωνυμίας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου επηρεάζει τους ασθενείς και δ) Πόσο
ισχυρό brand name έχει δημιουργήσει το
Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Το 87% απάντησε
ότι ένα νοσοκομείο με καλή φήμη παίζει
σημαντικό ρόλο ώστε να το επιλέξουν. Τη
φήμη του επηρεάζουν η εμπιστοσύνη, η
αίσθηση ασφάλειας, το προσωπικό και η
ποιότητα της εξυπηρέτησης.

 76% ανέφερε ότι η επωνυμία αποτελεί
σημαντικό χαρακτηριστικό
 72% διατηρεί σταθερή προτίμηση για
το νοσοκομείο που επέλεξε λόγω επωνυμίας
 75% δήλωσε ότι εμπιστεύεται μόνο νοσοκομεία με καλή φήμη
 92% απάντησε ότι η ποιότητα παίζει
σπουδαίο ρόλο στο χτίσιμο του brand
name ενός νοσοκομείου
 93% ανέφερε ότι στελέχη και καλή
εξυπηρέτηση αναδεικνύουν την επωνυμία ενός νοσοκομείου
 84% αισθάνεται ασφάλεια όταν επισκέπτεται «επώνυμο» νοσοκομείο
Τι έδειξε η έρευνα
Στα 20 χρόνια λειτουργίας του το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως καταδεικνύει
και η έρευνα κατάφερε να δημιουργήσει
ισχυρό όνομα και καλή φήμη για το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
γεγονός που αποδεικνύεται καθημερινά
και από τον σταθερά αυξανόμενο αριθμό
προσερχόμενων ασθενών και τις θετικές
τους εντυπώσεις.
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Χαρακτηριστικά,
 80% δήλωσε ότι το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ισχυρό «brand name»
 75% θεωρεί ότι είναι μοναδικό στην
κατηγορία του
 83% πιστεύει ότι θα συντηρήσει τη
φήμη του για αρκετά χρόνια
 84% δηλώνει ότι διαθέτει πληθώρα
θετικών χαρακτηριστικών
 79% το προτείνει σε φίλους και συγγενείς
 83% συζητά ευχαρίστως για το Νοσοκομείο
 84% αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη όταν το επισκέπτεται
Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει το Νοσοκομείο
είναι η διατήρηση του ισχυρού ονόματος
και της καλής φήμης, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις παρατηρήσεις και τα παράπονα
των ασθενών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να αξιολογεί τις υπηρεσίες
που παρέχει, να εκπαιδεύει το προσωπικό, να ανανεώνει τον ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, να εφαρμόζει καινοτόμες ιατρικές μεθόδους, να παρακολουθεί και
να ενημερώνεται συνεχώς για τις ιατρικές
εξελίξεις.
Η επιτυχία του εξαρτάται από το πόσο
καλά μπορεί να «αφουγκραστεί» τις ανάγκες των ασθενών και σε ποιον βαθμό
μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες τους.
Γι’ αυτό και βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των υπηρεσιών
υγείας.

APΘPOΓPAΦIA

Διατροφή
και σχολική απόδοση
Αναστασία Αναστασιάδου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Τμήμα Διατροφής

Η σχολική επίδοση του μαθητή είναι δυνατό να επηρεάζεται από ένα σύνολο διαφορετικών παραγόντων, ενδογενών, οι οποίοι αναφέρονται σε ατομικά χαρακτηριστικά,
στάσεις και συνήθειές του και εξωγενών, οι οποίοι σχετίζονται με το περιβάλλον στο
οποίο αναπτύσσεται και κοινωνικοποιείται ο μαθητής.
Ένας από τους κύριους ενδογενείς παράγοντες είναι η υγεία και η ποιότητα ζωής
του μαθητή, που απαρτίζεται ουσιαστικά
από τις διατροφικές του συνήθειες, τις
ώρες ύπνου, τις ώρες παρακολούθησης
τηλεόρασης και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του ενδιαφέροντος που υπάρχει ως προς τη σχέση
της διατροφής με τις γνωστικές λειτουργίες και γενικότερα την πνευματική υγεία,
έχει ενταθεί η έρευνα στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο και δίνεται μεγάλη
βαρύτητα ιδιαίτερα στη σχέση της διατρο-
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φής με τις γνωστικές λειτουργίες και την
ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και των
εφήβων.
Η εφαρμογή ορισμένων «έξυπνων» συμβουλών μπορεί να βελτιώσει τη σχολική
απόδοση των παιδιών. Τα αποτελέσματα
μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα, αν ακο-
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λουθούνται και πριν το παιδί μπει στο απαιτητικό πρόγραμμα του σχολείου.
Ένας ολοένα και αυξανόμενος όγκος
επιστημονικών δεδομένων, από διαφορετικές χώρες, δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση πρωινού γεύματος σχετίζεται
με την καλύτερη κατάσταση της υγείας,
τη διατήρηση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Το πρωινό θεωρείται ως το
σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, αφού
παρέχει στον οργανισμό την απαραίτητη
ενέργεια και σύμφωνα με έρευνες, αποτελεί την καλύτερη πηγή πρόσληψης των
απαιτούμενων μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών στοιχείων που έχει ανάγκη
ο οργανισμός, σε μεγαλύτερη ποσότητα
από οποιοδήποτε άλλο γεύμα της ημέρας. Επιπλέον, η συστηματική πρόσληψη
πρωινού σχετίζεται θετικά με τη σχολική
επίδοση.
Η τακτική πρόληψη πρωινού γεύματος
έχει σημαντικές ωφέλειες στη σχολική
επίδοση, τη μνήμη, τη συγκέντρωση της
προσοχής και την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων. Επίσης, η καλή ποιότητα
του πρωινού γεύματος σχετίζεται με την

καλύτερη πνευματική υγεία των εφήβων,
αφού μειώνει τα επίπεδα επιθετικότητας,
άγχους ή πίεσης που είναι δυνατό να νιώθουν οι έφηβοι.
Ένα ισορροπημένο πρωινό πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων, τα οποία να
προσφέρουν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες και βέβαια φυτικές ίνες. Ορισμένες καλές ιδέες για πρωινό είναι:
• Γάλα με δημητριακά ολικής αλέσεως
ή βρώμη και ένα φρούτο
• Αυγό, μια-δυο φέτες ψωμί ολικής αλέσεως, λίγο τυρί και ένα φρούτο
• Γάλα, μια-δυο φέτες ψωμί ολικής αλέσεως με λίγο βούτυρο και μέλι και ένα
φρούτο
• Γιαούρτι με δημητριακά πρωινού ολικής αλέσεως ή βρώμη και ένα φρούτο
• Τοστ με τυρί και ένα φρούτο
• Γάλα, μια-δυο φέτες ψωμί ολικής αλέσεως με ταχίνι και μέλι και ένα φρούτο
Να σημειωθεί ότι οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης και
την όρεξη του παιδιού.

Με βάση τα επιστημονικά πορίσματα,τα
μη υγιεινά διατροφικά πρότυπα των παιδιών είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη
σχολική τους επίδοση. Έρευνες στο Βέλγιο, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ελλάδα και άλλες
αναπτυγμένες χώρες, σε παιδιά και εφήβους όλων των κοινωνικοοικονομικών
στρωμάτων δείχνουν την αλλαγή στις διατροφικές επιλογές των νέων, οι οποίοι καταναλώνουν τροφές χωρίς μεγάλη θρεπτική αξία, αλλά με υψηλή συγκέντρωση
ζάχαρης, trans και κορεσμένων λιπαρών.
Σε νεότερες έρευνες, τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σχέση που είναι πιθανό να
υπάρχει ανάμεσα στην κατανάλωση ψαριών και τη σχολική επίδοση των εφήβων.
Μελέτη στη Σουηδία επισημαίνει ότι τα
παιδιά που κατανάλωναν ψάρι μία φορά
την εβδομάδα είχαν υψηλότερους βαθμούς συγκρινόμενα με μαθητές οι οποίοι
δεν κατανάλωναν ψάρια με παρόμοια συχνότητα.
Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη μικρών
και συχνών γευμάτων: τρία κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) και
τουλάχιστον ένα μικρογεύμα (σνακ, δεκατιανό ή/και απογευματινό). Επιπρόσθετα,
η καθημερινή πρόσληψη της απαραίτητης για τον οργανισμό ποσότητας νερού
και υγρών έχει ιδιαίτερη σημασία για την
υγεία των μαθητών.
Το νερό συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις
λειτουργίες του οργανισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του. Η ανεπαρκής πρόσληψη
υγρών προκαλεί αφυδάτωση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της νοητικής λειτουργίας των παιδιών (π.χ. δυσκολία συγκέντρωσης και απόδοσης).

Συμπερασματικά, η μεσογειακή διατροφή προκρίνεται ως εκείνο το διατροφικό μοντέλο με την υψηλότερη διατροφική ποιότητα για τα παιδιά.
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Μαθήματα ζωής
στη «γλώσσα» της αγάπης
Ελευθερία Αβραμίδου
Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Παιδαγωγός
Εκπαιδευμένη στην Ψυχαναλυτική Θεραπεία παιδιών-εφήβων

Όλα τα παιδιά έχουν περιέργεια να μάθουν και όλα τα παιδιά είναι συνεργάσιμα και
εργατικά, αρκεί να τους προτείνονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να μάθουν
να διαβάζουν και να γράφουν, αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για αυτά, είτε γιατί τους απασχολούν
υπερβολικά άλλα θέματα, είτε γιατί προσπαθούν να ξεπεράσουν κάποιο δύσκολο
γεγονός, είτε, τέλος, γιατί έχουν μπερδευτεί.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορούν τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή για
να δημιουργούν δεσμούς και ιστορίες
με αυτούς που είναι σημαντικοί για αυτά,
τους γονείς τους, τους ανθρώπους που τα
φροντίζουν, τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, τους εκπαιδευτικούς τους. Για
να το καταφέρουν αυτό είναι απαραίτητο

να υπάρχουν μέσα σε ένα διευκολυντικό
περιβάλλον, στο οποίο θα ανακαλύψουν
μόνα τους ό,τι για αυτά θα έχει νόημα, αξία
και χρησιμότητα. Εκεί θα ανακαλύψουν το
νόημα των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν και θα προσδώσουν νόημα στη
δράση τους. Εκεί, τέλος, θα συναντήσουν
ανθρώπους που θα τα εμπεριέξουν, θα
αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους, τις ανησυχίες τους και θα τις μεταβολίσουν, θα
τα παρηγορήσουν, θα τους δώσουν τη δυνατότητα να φανταστούν… Είναι αυτοί που
θα τους δώσουν το μήνυμα: «Όλα θα πάνε
καλά! Είμαι εδώ μαζί σου!».
Γι’ αυτό και η Γαλλίδα παιδίατρος και ψυχαναλύτρια Françoise Doltoπ ροτείνει να
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αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν πράγματα
με την καρδιά τους και να μπορούν να τα
απευθύνουν σε πρόσωπα της επιλογής
τους. Γι’ αυτό και ο ψυχογλωσσολόγος
Smith τονίζει ότι η μάθηση και η κατανόηση δεν είναι απλές καταστάσεις του ανθρώπινου οργανισμού, δεν είναι ούτε δεξιότητες, ούτε διαδικασίες, αλλά συνέπεια
του να είναι κανείς ζωντανός. Πράγμα που
σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν σαν
καλοκουρδισμένα ρομποτάκια, αλλά με
την καρδιά τους και με τους άλλους.
Επικοινωνία με τους ειδικούς παιδαγωγούς και την εξωτερική υπηρεσία
λογοθεραπείας στο 231 332 3723 (κάθε
Τετάρτη, 10:00-13:00). 		

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρώτο μέλημα η εφαρμογή μέτρων προστασίας από την πανδημία

Μια διαφορετική σχολική χρονιά
για τον παιδικό σταθμό
Προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα λόγω της Covid-19,
άνοιξε τις πόρτες του ο παιδικός σταθμός «BabyStory», που
λειτουργεί στο προαύλιο του
Νοσοκομείου για τα παιδιά των
εργαζομένων.
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του «Baby
Story», κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των
γονέων, προσφέρουν και φέτος ένα περιβάλλον που εμπνέει ασφάλεια και ακολουθεί τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με στόχο την
προστασία της υγείας των παιδιών.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του σταθμού,
λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα του
ΕΟΔΥ, διαβεβαιώνεται ότι καθημερινά
τα παιδιά κατά την άφιξή τους στο χώρο
θερμομετρούνται και υπάρχει φροντίδα,
μεταξύ άλλων, για την τήρηση των μέτρων
ατομικής υγιεινής τόσο των παιδιών, όσο
και του εκπαιδευτικού προσωπικού (συχνό
πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι,
στέγνωμα των χεριών με χειροπετσέτες
μιας χρήσης και χρήση αντισηπτικού), τον
καλό και συνεχή αερισμό των αιθουσών
σε όλη την διάρκεια της φιλοξενίας των

παιδιών και την σχολαστική καθαριότητα
των χώρων και των αντικειμένων. Επίσης,
κάθε παιδί έχει ατομική κασετίνα γραφικής ύλης. Στόχος, παρακολουθώντας και
ακολουθώντας τις οδηγίες που συστήνονται από τους ειδικούς, οι εκπαιδευτικοί
να βοηθήσουν τους γονείς να στέλνουν τα
παιδιά στο σχολείο εξοπλισμένα με την καλύτερη διάθεση και διασφαλίζοντας ότι θα
παραμείνουν ασφαλή.

Ο παιδικός σταθμός φιλοξενεί κάθε χρόνο
περίπου 45 παιδιά. Οι δαπάνες ανέγερσης και εξοπλισμού του καλύφθηκαν εξ
ολοκλήρου από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου,
καθώς το έργο αποτελεί πραγμάτωση υπόσχεσης των αδελφών Νίκου και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου προς τους εργαζόμενους
γονείς του Νοσοκομείου, προσφέροντας
τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών τους
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Συνεχίζονται οι εγγραφές
Οι εγγραφές στο νηπιακό τμήμα,
όπου μπορούν να φιλοξενηθούν
παιδιά από 2,5 χρονών, συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2313 32 3900 για οποιαδήποτε πληροφορία.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανανέωση της Ιατρικής Υπηρεσίας
με νέες διευθύνσεις στους τομείς
Συντονίστρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Αναστασία Γιαννακού. Καθήκοντα
Διευθυντή Α’ Παθολογικού Τομέα ανέλαβε ο Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής,
Ιωάννης Στυλιάδης και του Β’ Παθολογικού Τομέα ο Αναπληρωτής Συντονιστής
Διευθυντής του Ακτινοθεραπευτικού
Τμήματος, Βασίλειος Γιαννουζάκος.
Τέλος, τη διευθυντική θέση στον Α’ και
Β’ Χειρουργικό Τομέα ανέλαβε ο Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής της
Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Αναστάσιος
Μπελετσιώτης.

Με νέες διευθύνσεις συνεχίζουν το
έργο τους ο Εργαστηριακός, ο Α’ και
Β’ Παθολογικός και ο Α’ Χειρουργικός
Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μετά
τις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή 11, την Τρίτη 15 και την Πέμπτη
17 Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη που ανέλαβαν τις διευθυντικές θέσεις των Τομέων
υπηρέτησαν το Νοσοκομείο με συνέπεια
και αφοσίωση επί σειρά ετών και διακρίνονται για την πλούσια εμπειρία, το επιστημονικό και οργανωτικό έργο τους. Η
θητεία των νέων Διευθυντών ξεκίνησε
στις 24 Σεπτεμβρίου και θα είναι τριετής.
Τη θέση της Διευθύντριας του Εργαστηριακού Τομέα ανέλαβε η Αναπληρώτρια

Πρόγραμμα βελτίωσης
κοινωνικών ικανοτήτων
Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: Δυναμική
ομάδων και αλλαγή στους οργανισμούς»,
πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο.
Το πρόγραμμα, διάρκειας 35 ωρών,
πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Διοικητικής Υπηρεσίας,
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
που ως εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκει
να συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων
και δεξιοτήτων των υπηρετούντων στελεχών διοίκησης.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 24 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων τομεάρχες
και προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας. Η
επιμόρφωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα
σεμιναρίων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστημονική εκδήλωση
για τη δυσπλασία ισχίου
Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος στη
διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσπλασίας ισχίου σε βρέφη και νεογνά
βρέθηκε στο επίκεντρο της επιστημονικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Β’
Ορθοπαιδική Κλινική, την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Βασικοί ομιλητές ήταν ο διευθυντής ΕΣΥ, Δημήτριος Μεταξιώτης,
η επιμελήτρια ΕΣΥ, επικουρική ιατρός,
Βασιλική Χατζηραβδέλη και ο ειδικευό-

μενος ορθοπαιδικός, Χρήστος Καζάς. Οι
τρεις γιατροί που στελεχώνουν το Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα της Κλινικής, επικεντρώθηκαν στη σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης και αντιμετώπισης της αναπτυξιακής δυσπλασίας ισχίου, η οποία
αποτελεί συνήθη αιτία αναπηρίας στην
παιδική ηλικία. Λόγω της πανδημίας, η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μικρή
συμμετοχή και τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά του νέου κορονοϊού.

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοιχτή θεατρική πρόσκληση
Αβραάμ Κυρλίδης
Σκηνοθέτης Θεατρικής Ομάδας Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Η Θεατρική Ομάδα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους
εργαζόμενους στις συναντήσεις για τη θεατρική σεζόν 2020-2021. Η … πρεμιέρα των συναντήσεων έγινε τον Οκτώβριο, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας!
Ελάτε να κάνουμε θέατρο!
Ελάτε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για τα σχέδια της καινούριας θεατρικής χρονιάς!
Ελάτε να μπούμε παρέα σε αυτόν τον μαγικό κόσμο!
Όπως είχε πει και ο Ιονέσκο, «Το θέατρο είναι ο μόνος τόπος όπου μπορεί κανένας να είναι
ελεύθερος!»
Ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα!
ΥΓ: Υποχρεωτικό… dresscode, να έχετε μαζί σας μάσκα!

Σύντομο… βιογραφικό της Θεατρικής Ομάδας
Η Θεατρική Ομάδα του Νοσοκομείου μας
δραστηριοποιείται επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια, κάνοντας διάφορες δράσεις
εντός του Νοσοκομείου, αλλά και σε θέατρα της πόλης.
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η παράσταση

«Ο δικός μου άγνωστος» πριν από δύο
χρόνια. Πέρσι, διοργανώθηκε ένας μεγάλος κύκλος σεμιναρίων από γνωστούς
ηθοποιούς και σκηνοθέτες της χώρας,
καθώς και μια υπέροχη συνεργασία με
τους Hippo Theatre Group για τα νοση-
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λευόμενα παιδιά της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου.
Η ακόρεστη αγάπη της ομάδας για το
θέατρο της δίνει ώθηση να συνεχίσει να
ονειρεύεται.

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
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Ονομάζομαι Θεόδωρος Αλιατίδης,
είμαι επιχειρηματίας γαλακτοκομικών προϊόντων και διατέλεσα
κοινοτάρχης Ψυχικού Σερρών. Δια
της παρούσης μου ειλικρινέστατης
επιστολής ζητώ ταπεινά συγγνώμη
και από τις δυο καταπληκτικές και
εκλεκτές υπαλλήλους σας, για την
υποβολή της παρούσης με αρκετή
καθυστέρηση α) την αξιότιμον
κυρία Ιωάννα Ξενοπούλου και β) την
επίσης αξιότιμον κυρία Ιφιγένεια
Ζάττα. Άνευ ουδεμίας υπερβολής ή
μεροληψίας, οι δυο αυτές κυρίες,
επειδή γνωρίζω άριστα τον δημοσιοϋπαλληλικό τομέα, είναι πραγματικά
κοσμήματα δια το υποδειγματικό
Νοσοκομείο σας, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι υστερεί το υπόλοιπο
διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό σας. Όλως τυχαίως ο καλός Θεός με οδήγησε με την είσοδό
μου, με τον συγχωρεμένο τον πατέρα
μου, Δημήτριο Αλιατίδη, στον δρόμο
τους και αμέσως προθυμοποιήθηκαν,
χωρίς να τους το ζητήσω, βλέποντας
τον καταπονημένο αείμνηστο πατέρα
μου να σέρνεται στην κυριολεξία στα
πόδια του, υποβασταζόμενος από
εμένα. Στάθηκαν δίπλα μου, χωρίς
αυτό που κάνανε να εμπίπτει στα
καθήκοντά τους και διευκόλυναν την
εισαγωγή του πατρός μου στο Νοσοκομείο σας. Σε κάθε μας επίσκεψη
ήταν κοντά μας, εμψυχώνοντάς μας.
Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση
του καταπληκτικού Νοσοκομείου
σας, το οποίο λειτουργεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα, θερμά συγχαρητήρια
αγαπητοί μου κύριοι για την επιλογή
τέτοιων θαυμάσιων, ευσυνείδητων,
ευγενών, έντιμων και καλόκαρδων
υπαλλήλων. Είναι άπαντες καταπληκτικοί, λειτουργώντας όλο το 24ωρο
με απερίγραπτη προθυμία και το
χαμόγελο στα χείλη!
Με άπειρο σεβασμό και αισθήματα
ευγνωμοσύνης προς όλους σας,
Θεόδωρος Αλιατίδης
Ψυχικό Σερρών

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε το νοσοκομείο
και τη διοίκηση για τις υψηλού επιπέδου παροχές και υπηρεσίες που μας
παρείχαν κατά τη διάρκεια 2019-2020
για την αντιμετώπιση προβλήματος
υπογονιμότητας. Ειδικότερα, θα
θέλαμε να δηλώσουμε την ευγνωμοσύνη μας από καρδιάς στον αξιότιμο
καθηγητή, κ. Στρατή Κολυμπιανάκη,
τη συντονίστρια της Μονάδας
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, κ.
Δέσποινα Σαββαΐδου, καθώς και τον
διευθυντή της Αιματολογικής, κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη, για την εξαιρετική συνεργασία.Ένα μεγάλο μπράβο
για το θεάρεστο έργο που επιτελούν,
καθώς πλέον κρατάμε στην αγκαλιά
μας ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Με τιμή,
Οι γονείς
Παναγιώτης Αγούλας
Ευθυμία Κρικέλη-Αγούλα

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,
Εκ μέρους της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ
και των Τμημάτων της Ιατρικής,
Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και
Οδοντιατρικής που τη συγκροτούν,
εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες
προς το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και σε
εσάς προσωπικά για τη γενναιόδωρη
προσφορά φαρμάκων και άλλου
υγειονομικού υλικού. Η συγκεκριμένη
προσφορά αποτελεί ευγενική ανταπόκριση εκ μέρους σας στην έκκληση
της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ για συγκέντρωση
υγειονομικού υλικού προς αποστολή
στον χειμαζόμενο πληθυσμό του
Λιβάνου.Η προσφορά σας αποκτά
πρόσθετη αξία και σημασία, επισημαίνοντας την ολοσχερή καταστροφή
της Κεντρικής Φαρμακαποθήκης
της χώρας με τη μεγάλη έκρηξη στο
λιμάνι της Βηρυτού.
Σας ευχόμαστε κάθε καλό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
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Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Αισθανόμαστε υποχρέωσή μας να
εκφράσουμε τις ειλικρινέστερες και
θερμότερες ευχαριστίες από τα βάθη
της καρδιάς μας, αλλά και τα συγχαρητήριά μας προς τη Διοίκηση του
Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
για τους γιατρούς: Σπυροπούλου
Γεωργία-Αλεξάνδρα, πλαστική χειρουργό, Τσολέκα Καλλιόπη και Σιάσιο
Ιωάννη, νευροχειρουργούς για την
αποτελεσματική επέμβαση που έκαναν στον σύζυγο μου και πατέρα μας,
Σίμο Μπλιάγκο στις 21/9/20.
Η επέμβαση, η οποία είχε απόλυτη
επιτυχία, στάθηκε αφορμή να γνωρίσουμε την κ. Σπυροπούλου, την κ.
Τσολέκα και τον κ. Σιάσιο, όχι μόνο
ως εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά
και ως ανθρώπους για την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και την
ανθρώπινη υποστηρικτική πλευρά
τους. Συγχαρητήρια για το ιατρικό
προσωπικό που κρατά τον όρκο του
Ιπποκράτη πιστά. Ως οικογένεια του
ασθενή, είναι υποχρέωσή μας να
τονίσουμε και να συγχαρούμε και την
προσπάθεια του υπόλοιπου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού που
συμμετείχε σ’ αυτό το χειρουργείο.
Ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα
σε όλους εσάς και πάντα κάθε προσπάθειά σας να στέφεται με επιτυχία.
Είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι
Σιατιστινή και για τον μεγάλο ευεργέτη μας κύριο Παπαγεωργίου, που
θεμελίωσε με τον ιδρώτα του και με
πολλούς κόπους αυτό το Νοσοκομείο
για όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι
υγεία και ό, τι καλύτερο σε όλη την
οικογένεια Παπαγεωργίου.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Με εκτίμηση,
εκ μέρους όλης της οικογένειας
του Σίμου Μπλιάγκου
Η σύζυγος
Θεοδώρα Μπλιάγκου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
• Stress-echo
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινιδωτών

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
πομφολυγωδών
νοσημάτων
• Διαπυητικής
Ιδρωταδενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος
• Κρυοπηξία

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
ΑκτινοθεραπευτικΟ
ΤμHμα

Γ’ ΠαθολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
XρHστος ΠαπανδρEου
• Γενικό Παθολογικής
Ογκολογίας

Διευθύντρια:
MαριAννα ΚAκουρα
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής
καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδραστικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα
νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας
• Μελέτη ύπνου
• Εκτιμήσεις καρκίνου
• Οξυγονοθεραπεία
• Αναπνευστική ανεπάρκεια

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

Υπεύθυνος:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας
ΑΠΘ

Πνευμονολογικη
ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής:
Βασιλειοσ κωτσησ
• Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β’ Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης - 24ωρης
καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και
μεγάλων αγγείων

ΚαρδιολογικH
ΚλινικΗ /
ΣτεφανιαIα
ΜονAδα

Διευθυντής:
ΙωAννης ΣτυλιAδης
• Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής
Ανεπάρκειας Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης
Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπερηχογραφία
• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
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Β’ ΩΡΛ ΚλινικΗ
ΑΠΘ

Β’ ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ ΑΠΘ
Διευθύντρια:
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
• Γενικό Νεογνολογικό

Διευθυντής:
KωνσταντIνος ΜAρκου
• Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό
Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης

ΝευρολογικΗ
ΚλινικΗ

Διευθύντρια:
ΓεωργIα Δερετζή
• 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
Καρδιοθωρακοχειρουργικό

Β’ ΟφθαλμολογικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΑΚΑΣ
• Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• 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

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 Γυναικείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολογικό 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 Χειρουργικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης,
Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
• Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής
Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
• Άνω πεπτικού - Ήπατος Παγκρέατος
• Χολής

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχολογίας
Ψυχονεφρολογίας
Ψυχοσωματικής Ιατρικής
Ψυχοσωματικής
Παχυσαρκίας
Ψυχονευρολογίας
Έγκαιρης Παρέμβασης
Λογοθεραπείας
Μαθησιακών δυσκολιών
Σεξουαλικών
δυσλειτουργιών
Ψυχογηριατρικής
νευροψυχολογίας
Ψυχοογκολογίας
Συμβουλευτικής ΓονέωνΕφήβων- Παιδιών
Ψυχοδυναμικής
Ψυχοθεραπείας
Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας
Πρώιμης παρέμβασης
Οικογενειακής θεραπείας

Α’ ΧειρουργικΗ
ΚλινικH
Γ’ ΟρθοπαιδικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
Ελευθέριος Τσιρίδης
• Άνω Άκρου
• Οστεοπόρωσης
• Αθλητικών
Μυοσκελετικού Πόνου
• Ισχίου Γόνατος
Αρθροπλαστικής
• Παίδων Ορθοπαιδικό
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Σκολίωσης
• Μυοσκελετικής και
Σπονδυλικής κάκωσης

Διευθυντής:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού

Β’ ΚλινικH
ΧειρουργικHς
ΠαIδων ΑΠΘ

Διευθυντής:
IωAννης ΣπυριδAκης
• Γενικό Χειρουργικής
Παίδων
• Παιδοχειρουργικό
Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές
Παθήσεις - Σχιστίες
προσώπου
• Παιδοουροποιογεννητικού Συστήματος
• Νεογνολογικό
• Κυστεογραφιών

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

ΜικροβιολογικO ΒιοχημικO ΙολογικO
ΕργαστΗριο

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Μικροεπεμβάσεις

ΕργαστHριο
ΑνοσολογIας ΙστοσυμβατΟτητας
ΝευροχειρουργικΗ
ΚλινικH

ΚυτταρολογικO
ΕργαστHριο

Γ’ ΕργαστHριο
ΠυρηνικΗς
ΙατρικΗς ΑΠΘ ΘεραπευτικH
ΜονAδα ιωδιου

Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

ΤμHμα
ΦυσικοθεραπεIας

Yπεύθυνος:
EυστρAτιος ΖαχαρAκης

ΑιματολογικO
ΤμHμα
ΟδοντιατρικΟ
ΤμΗμα

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

Α’ ΨυχιατρικΗ
ΚλινικH ΑΠΘ

Διευθυντής:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
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Διευθύντρια:
Αννα ΚιουμH
• Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΠαθολογοανατομικO
ΕργαστHριο
Αν. Συντονίστρια
Διευθύντρια:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΒΑΝΑ
• Γενικό
Παθολογοανατομικό

ΔιαιτολογικΟ
τμημα

Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΚαΤΣανIκα

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.

1 Αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 Αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 Αίθουσα
Διδασκαλίας

10 Αίθουσες
Συνεδριάσεων
Κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Μιχαήλ
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου
Μέλος

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.

Βασιλική
Σούμπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Χρήστος
Παπάς
Μέλος

Απόστολος
Αθανασιάδης
Μέλος

Παναγιώτης
Βλάχος
Μέλος

Μαρία
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
P Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό υψηλών
ακαδημαϊκών προσόντων
με Εθνική και Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση
P Αυτόνομες κτιριακές
εγκαταστάσεις
Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης
Γενικός
Διευθυντής

Βασιλική
Κουλουρίδα
Διευθύντρια
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριμπίζης

Πρόεδρος
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Μαρία
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

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

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Στυλιανή
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δημήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρμακείου

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 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

P Σύγχρονα μηχανήματα
χορήγησης εισπνευστικής
αναισθησίας
P Τέσσερις μικρότερες
αίθουσες για εργαστηριακή,
ερευνητική ή υποστηρικτική
χρήση
Υπεύθυνη Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου
Xρυσάνθη Μπεκιάρη
Ερευνήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ
researchcenter.papageorgiou@gmail.com
Τ. 2313 323301-2

Κλείστε

ραντεβού
στα Εξωτερικά
Ιατρεία
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ
«Επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης»
το Γ.Ν. Παπαγεωργίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Αναδιαμορφώσεις χώρων και μέτρα για την
αποφυγή διασποράς του νέου κορονοϊού

2313 32 3333

www.gnpap.gr

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

όλο το 24ωρο

(αστική χρέωση)

14741
08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή
(χρέωση 1,029 ευρώ από σταθερό,
1,66 ευρώ από κινητό τηλέφωνο
- για διάρκεια κλήσης 5 λεπτών)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Σύγχρονο δίκτυο παροχής υπηρεσιών
σε απομακρυσμένες περιοχές

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Πιστοποιήσεις για την πρωτοπορία
στην έρευνα και την εκπαίδευση

Τ53

