Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

δημιουργήθηκε πριν από 28 χρόνια
από τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου με σκοπό τη δημιουργία
ενός σύγχρονου Δημόσιου Νοσοκομείου χωροθετημένου στον δυτικό τομέα του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς όλα τα υπάρχοντα Νοσοκομεία είχαν ανεγερθεί
στην κεντρική και ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με την προϋπόθεση της
αρχικής δωρεάς των 30.000.000 $, το έργο χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά
προγράμματα, τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και για την προμήθεια του
σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανέλαβε
εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του συνολικού έργου και το παρέδωσε πλήρως αποπερατωμένο και εξοπλισμένο σε 4 χρόνια. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο για την
ίδρυση και λειτουργία του Νοσοκομείου, τα 3 από τα 7 μέλη που συγκροτούν το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται, από το ξεκίνημα της λειτουργίας του από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου. Μέχρι σήμερα, στα 21 χρόνια της πορείας του Νοσοκομείου, τη θέση
του Προέδρου κατέχει μέλος που έχει υποδειχθεί από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Παράλληλα, το Ίδρυμα παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι πρόθυμο να συνδράμει
σε κάθε αίτημα και δραστηριότητα που αφορά σε προστιθέμενη αξία και στη συνεχή
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Νικόλαος
Παπαγεωργίου
Προέδρος Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
Επίτιμος Προέδρος του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, παρά
τις πρωτοφανείς δυσκολίες των καιρών
και τα καθημερινά εμπόδια, συνεχίζει
με την ίδια ευαισθησία και υπευθυνότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές
ανάγκες.
Η επιτυχία του έργου αυτού οφείλεται
στις συνεχείς προσπάθειες των ανθρώπων του, στο σύνολο των εργαζομένων και της Διοίκησης, που με τις φιλότιμες προσπάθειες και το πραγματικό
ενδιαφέρον εξακολουθούν να κρατάνε
το Νοσοκομείο σε κορυφαία θέση στον
ελλαδικό χώρο.
Με συμπαραστάτη και αρωγό πάντα το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι μαζί να στεκόμαστε αντάξιοι
των προσδοκιών και να αντιμετωπίζουμε
τον ανθρώπινο πόνο.
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Το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, όχι
μόνο για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά και για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας και για το Σύστημα Υγείας γενικότερα, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.
Ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας.

Μιχαήλ
Καραβιώτης
Προέδρος Δ.Σ.
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Ανακαλύψαμε νέες αντοχές, αλλά μετρήσαμε και απώλειες. Ζήσαμε στιγμές μεγάλης έντασης, ειδικότερα τους δύο τελευταίους
μήνες του χρόνου, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων Covid-19. Αγγίξαμε τα όρια του Νοσοκομείου, φτάνοντας στη
μέγιστη δυνατότητα νοσηλείας ασθενών με τον νέο κορονοϊό σε
απλές κλίνες αλλά και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η καθημερινά αυξανόμενη
ζήτηση παροχής οξυγόνου
Παραμένουμε
στα τμήματα νοσηλείας ασθενών με λοίμωξη Covid-19
δυνατοί και
ανέδειξε την ανάγκη βελτίενωμένοι απέναντι
ωσης του τεχνολογικού μας
στις προκλήσεις
εξοπλισμού, προκειμένου να
της Covid-19.
αντιμετωπιστούν οι κλιμακούμενες ανάγκες που προέκυΕίναι μια μάχη που
ψαν μέσα σε «ένα βράδυ».
δίνουμε καθημερινά,
Με συμπαραστάτη και αρωοχυρωμένοι και
γό το νέο Διοικητικό Συμβούοργανωμένοι.
λιο και με γνώμονα τη βέλτιΜια μάχη που
στη παροχή υπηρεσιών υγείας
θα κερδίσουμε,
στους ασθενείς μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία νέων
πάντα με απόλυτη
υποδομών, για να αντεπεξέλαφοσίωση στην αξία
θουμε στις πρωτόγνωρες κατης Δημόσιας Υγείας.
ταστάσεις.
Η διαχείριση της πανδημίας
αποτέλεσε για το Νοσοκομείο
μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί, ώστε να συνεχίσει να συντείνει με τις υπηρεσίες του
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με
τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Σήμερα βρισκόμαστε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στον ρόλο μας, δικαιώνοντας τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Η επίσκεψη του
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια ένδειξη αναγνώρισης του αγώνα και της προσπάθειας που έγινε από όλο το
προσωπικό, ειδικά κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Το 2020 δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές όλων μας, ατομικά και
συλλογικά. Θέλω να εκφράσω από καρδιάς την ευγνωμοσύνη
μου σε όλους τους συνεργάτες όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων για την αδιάκοπη προσπάθειά τους, που κυριολεκτικά μας
ενέπνευσε και μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε, καθώς και
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε ιδιώτες και φορείς που στάθηκαν
αρωγοί με τις δωρεές και τη συμπαράστασή τους.

Διοικητικό
Συμβούλιο
2020
Πρόεδρος Δ.Σ.
Μιχαήλ Καραβιώτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα
Μέλη Δ.Σ.
Ανδρέας Ρεβάνογλου
Χρήστος Παπάς
Απόστολος Αθανασιάδης
Παναγιώτης Βλάχος
Μαρία Σαρηγιαννίδου

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από τον Πρόεδρο,
την Αντιπρόεδρο και πέντε μέλη. Διορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον διορισμό του νέου Συμβουλίου.
Από τα επτά μέλη του Δ.Σ., τρία υποδεικνύονται από το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας.
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε
στις 18 Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από την ολοκλήρωση της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης.
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Διευθυντές
Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης
Γενικός Διευθυντής
Το 2020 είναι η χρονιά που στιγματίσθηκε από την λοίμωξη της
COVID-19. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάστηκε, ιδιαίτερα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης, φθάνοντας πολλές φορές στα όριά του. Το Νοσοκομείο μας επωμίστηκε ένα μεγάλο
φορτίο της ταλαιπωρίας αυτής και
ομολογουμένως τα κατάφερε πολύ
καλά. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις
κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές του, όσο στην αστείρευτη δύναμη του προσωπικού του, που
αγόγγυστα στρατεύτηκε στον αγώνα
αντιμετώπισης της πανδημίας, παραμερίζοντας προσωπικούς φόβους
και ατομικές γκρίνιες. Αξίζουν σε
όλους θερμά συγχαρητήρια.

Γρηγόριος Γκριμπίζης
Πρόεδρος Επιστημονικού
Συμβουλίου
Το 2020 αποτέλεσε μία ιδιαίτερη
χρονιά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Νοσοκομείο μας λόγω
της COVID-19 πανδημίας. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησε
245 ερευνητικά πρωτόκολλα και
επιστημονικές εργασίες του επιστημονικού δυναμικού του Νοσοκομείου μας. Ένας σημαντικός αριθμός
των επιστημονικών μελετών είχε
ως αντικείμενο την Covid-19 λοίμωξη, θέτοντας το Νοσοκομείο μας
στην πρωτοπορία της επιστημονικής
έρευνας στον τομέα αυτό. Παράλληλα, αξιολόγησε και ενέκρινε την
επιστημονική συνεργασία και την
κλινική μετεκπαίδευση 37 ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων, αναδεικνύοντας τον μετεκπαιδευτικό χαρακτήρα
του Νοσοκομείου μας. Τέλος, εξαιρετική υπήρξε η λειτουργία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
του Επιστημονικού Συμβουλίου, που
με επιτυχία συνέβαλε στον αναπροσανατολισμό του Nοσοκομείου για
την αντιμετώπιση των ασθενών με
COVID-19 λοίμωξη.

Βασιλική Κουλουρίδα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
Το 2020 ξεκινά με την πανδημία του
αιώνα, τη νόσο Covid-19. Μαζί ξεκινά και ένας μεγάλος και δύσκολος
αγώνας που δόθηκε παντού, με τη
συμμετοχή όλου του ιατρικού και
επιστημονικού προσωπικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θέσης ή βαθμίδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Το πετύχαμε όμως, με πολύ κόπο,
αυταπάρνηση, συνεργασία, βαθύ
συναίσθημα του καθήκοντος και ξεπερνώντας τα όριά μας.
Ο νέος χρόνος ξεκίνησε με μια νότα
αισιοδοξίας, το εμβολιαστικό κέντρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
όλους θερμά για τον αγώνα που δώσατε, να σας ευχηθώ από τα βάθη της
καρδιάς μου καλή χρονιά, δύναμη,
κουράγιο, και γεροί να ξαναβρούμε
πάλι όλοι μαζί τις ζωές μας.
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Ευαγγελία Σταυροπούλου
Διευθύντρια Οικονομικής
Υπηρεσίας
Το 2020, με την αιφνίδια εμφάνιση της πανδημίας covid-19, η Οικονομική Υπηρεσία κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια για τον επαρκή
κι έγκαιρο εφοδιασμό του Νοσοκομείου με Μέσα Ατομικής Προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Συνεχίζουμε την υποστήριξη των
κλινικών, τόσο με ιδίους πόρους
όσο και με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συνεισφέροντας στην παροχή ποιοτικής νοσοκομειακής φροντίδας.

Γρηγόρης Σοφιαλίδης
Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη Χαριζάνη
Διευθύντρια Διοικητικής
Υπηρεσίας

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Μετά το χαρούμενο 2019, με τις
όμορφες επετειακές εκδηλώσεις για
τα 20χρονα του Νοσοκομείου, ήρθε
το 2020, με τα κύματα της πανδημίας του κορονοϊού, για να μας δώσει
μια γερή γροθιά στο στομάχι κι έναν
αγώνα για να τα αντιμετωπίσουμε
από την πρώτη γραμμή. Τον Νοέμβρη αγγίξαμε τα όριά μας. Χάσαμε
και κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Ωστόσο τα καταφέραμε και
πάλι! Κι όχι μόνο αυτό, η Covid-19
στάθηκε η αιτία για να διορθώσουμε κάποιες υποδομές, που χρειαζόταν το lifting της εικοσαετίας και να
εμπλουτίσουμε και ανανεώσουμε
τους εξοπλισμούς μας. Κυρίως όμως
για να σφυρηλατήσουμε αυτά που
μας ανέδειξαν: το διαρκές πνεύμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών αλλά και του συνόλου του προσωπικού γενικότερα.
Ας συνεχίσουμε έτσι.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19, οι επαγγελματίες υγείας
αντιμετώπισαν πρωτόγνωρες καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν τους πυλώνες στήριξης για
όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Η νέα
εργασιακή πραγματικότητα απαίτησε λειτουργία εκτός πλαισίων και
συνηθισμένων πρακτικών, γεγονός
που έγινε εφικτό με επικοινωνία και
πνεύμα ομαδικότητας, αξιοποίηση τεχνολογίας για την υλοποίηση
νέων διαδικασιών και άμεση εξεύρεση λύσεων.

Έτος ανατροπής από έναν ισχυρό
αντίπαλο ιό. Έτος δοκιμής των αντανακλαστικών του Νοσοκομείου μας
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Έτος
αναπάντεχου μουδιάσματος αλλά
και επαγγελματικής προσήλωσης
στην ταχύτατη και αποτελεσματική
προσαρμογή δομών και διαδικασιών. Έτος διεύρυνσης των προσωπικών ορίων των υγειονομικών,
αναγνώρισης της αξίας του εμβολιασμού, επαναπροσδιορισμού της
σημασίας της τηλεργασίας.

Βασίλειος Δασκαλάκης
Διευθυντής Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτρης Γαλανάκης
Διευθυντής Φαρμακείου

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας
Το 2020 ζήσαμε όλοι μια πρωτόγνωρη εμπειρία με σοβαρές συνέπειες στη σωματική, την ψυχική και
πνευματική μας υγεία. Αυτό που
κυρίως η επιδημία μας στέρησε είναι η δυνατότητα να οραματιζόμαστε το μέλλον με αισιοδοξία. Μέσα
σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, με
οδηγό την ασφάλεια των ασθενών
και τη δική μας,
ας επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο
μας, σαν μια μεγάλη νοσηλευτική
ομάδα με κοινούς στόχους και όραμα. Γιατί, όπως είναι γνωστό, «ο
κοινός κίνδυνος είναι ο πιο δυνατός
δεσμός, που θα μας κρατήσει ενωμένους».

Η πανδημία ανέδειξε με τον πιο πασίδηλο τρόπο τη χρησιμότητα και
την ανάγκη επέκτασης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Πληροφορικής προχώρησε
στην υλοποίηση του προγράμματος
ΕΣΠΑ για την καθολική κάλυψη
του νοσοκομείου με Access Points,
έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα Κλινικής Υποβοήθησης Λήψης
Απόφασης UpToDate, προχώρησε
στην εικονικοποίηση των φυσικών
διακομιστών και εγκατέστησε πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων. Ευχόμαστε η νέα χρονιά
να είναι ευοίωνη για τη χώρα και για
όλο τον κόσμο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ καρδίας το προσωπικό του Φαρμακευτικού Τμήματος για τις άοκνες
προσπάθειες που κατέβαλε, κατά τη
διάρκεια του δύσκολου 2020, για
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών νοσοκομειακής φαρμακευτικής στους ασθενείς μας. Θα ήθελα,
επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τη
Διοίκηση, τις Υπηρεσίες, τις Κλινικές
και τα Τμήματα του νοσοκομείου,
καθώς και κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά για την άριστη συνεργασία
που είχαμε για ακόμα ένα έτος.
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Επιστημονικό
Συμβούλιο
2020

Πρόεδρος
Γρηγόριος Γκριμπίζης
Καθηγητής, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθυντής της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ

Τακτικά μέλη
Γιομπστ Ρούντολφ
Νευρολόγος-Διευθυντής, Νευρολογική Κλινική

Γεώργιος Μπομπότης
Καρδιολόγος-Διευθυντής, Καρδιολογική Κλινική

Αστέριος Γκαγκάλης
Γαστρεντερολόγος-Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική Κλινική

Ιωάννης Σιάσιος
Νευροχειρούργος-Επιμελητής Β’,
Νευροχειρουργική Κλινική

Απόστολος Ανθόπουλος
Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής

Γνωμοδοτικό
Όργανο με διετή
θητεία στο οποίο
εκπροσωπούνται
όλες οι βαθμίδες
των εργαζομένων
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Δημήτριος Γαλανάκης
Διευθυντής Φαρμακείου

Νίκη Τζουανοπούλου
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Αναστασία Τσιβίκη
Προϊσταμένη-Νοσηλεύτρια, Βραχεία Ογκολογική

Έργο Επιστημονικού Συμβουλίου
 Μελέτη και έγκριση επιστημονικών εργασιών
και ερευνητικών πρωτοκόλλων

 Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό Τμημάτων
ως «Ειδικών Κέντρων Εξειδίκευσης»

 Έγκριση εκπαιδευτικών αδειών
 Έγκριση χορήγησης φαρμάκων «εκτός ενδείξεων»
 Σχεδιασμός του κοινού μετεκπαιδευτικού
προγράμματος των ειδικευομένων ιατρών
με την πρωτοβουλία και τη συνεργασία
της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας

Το 2020 γνωμοδότησε
για 368 θέματα
203
42
12
37
72

Νέα ερευνητικά πρωτόκολλα
Επιστημονικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές
Αποφάσεις για την τοποθέτηση βιολογικών αορτικών βαλβίδων
Αποφάσεις για άμισθη επιστημονική συνεργασία ιατρών με το Νοσοκομείο
Αποφάσεις για λοιπά θέματα:
• Έγκριση φαρμάκων εντός ή «εκτός ενδείξεων» υψηλού κόστους
• Συνάφεια τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης
• Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια
• Αναγνώριση Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων
• Ίδρυση Διεπιστημονικού Κέντρου Δερματοογκολογίας
• Εκπαιδευτικές άδειες
• Λειτουργία των Επιτροπών του Επιστημονικού Συμβουλίου:
- Έρευνας
- Βιβλιοθήκης
- Φαρμάκων
- Επαγρύπνησης για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
- Ιατρικής Μεταγγίσεων
- Ογκολογικής
- Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
«με μια ματιά»

Ημέρες νοσηλείας

140.752
Εργαζόμενοι

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και
αποκατάστασης. Είναι πλήρως
ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας και εφημερεύει σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών
των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών το 2004 ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη
στελέχωση του Νοσοκομείου, το
οποίο έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία αφορούν τη
λειτουργία του Νοσοκομείου
υπό συνθήκες πανδημίας.
Δεν συμπεριλαμβάνονται
δεδομένα ασθενών
με Covid-19.

1.840

Σύνολο κλινών

800

Ενεργείς κλίνες

750

Ελικοδρόμιο
για την εξυπηρέτηση ασθενών

Θέσεις
στάθμευσης

1.300

Πληρότητα

59,30%

επίπεδο 0
Κυλικείο

Εσωτερικοί ασθενείς

33.333

Εξωτερικοί ασθενείς

222.404

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

Χειρουργικές επεμβάσεις

11.637

επίπεδο -1
Εστιατόριο
Βιβλιοθήκη για φοιτητές
και εργαζόμενους
Υπηρεσία Απολεσθέντων
(Lost & Found)

Κτίριο

74.000m

2

Περίθαλψη προσφύγων

2.402

Το όραμα
για τη φροντίδα
της υγείας

Προληπτική
Ιατρική
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Έγκαιρη
και έγκυρη
διάγνωση

Πρωτοποριακές
υπηρεσίες

Εισαγωγή
καινοτόμων
ιατρικών
πρακτικών

Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού

Το Νοσοκομείο
σε αριθμούς

Ιατρική Yπηρεσία
5 τομείς

223 Εξωτερικά
Ιατρεία

- Α´ Παθολογικός
- Β´ Παθολογικός
- Α´ Χειρουργικός
- Β´ Χειρουργικός
- Εργαστηριακός

Νοσηλευτική
Υπηρεσία
4 τομείς
30 Κλινικές
8 Εργαστήρια
1 Φαρμακείο

5 Λοιπές Υπηρεσίες
1 Εξειδικευμένο
Ερευνητικό &
Πειραματικό Κέντρο

- Διοικητική
- Οικονομική
- Τεχνική
- Πληροφορική
- Ποιοτικού ελέγχου
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Η χρονιά της πανδημίας
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Η ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος Covid-19 στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σηματοδότησε για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου την έναρξη ενός μεγάλου αγώνα για τη διαχείριση της πανδημίας του αιώνα. Αν και ορίστηκε ως νοσοκομείο νοσηλείας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19, στις 18 Αυγούστου 2020, η μάχη δόθηκε από την αρχή της πανδημίας, παντού και από όλους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θέσης ή βαθμίδας. Απέναντι στην Covid-19, το σύνολο του προσωπικού συστρατεύθηκε και ανταποκρίθηκε στις νέες συνθήκες με συνεργασία, αίσθηση του καθήκοντος και αυταπάρνηση, συχνά πέρα από
όρια και αντοχές. Οι υποδομές αξιοποιήθηκαν στο έπακρο και η τηλεργασία εφαρμόστηκε, όπου ήταν δυνατόν. Η Διοίκηση, αντιμέτωπη με πρωτοφανείς συγκυρίες, έλαβε σημαντικές αποφάσεις, ενεργοποιώντας υγειονομικά πρωτόκολλα που άλλαξαν την καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, με γνώμονα τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και την προστασία
των ιδίων και του προσωπικού.

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού,
χώρων και πόρων
Για τη διαχείριση της πανδημίας, το Νοσοκομείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας και την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τους χώρους και
τους πόρους του. Πολλές από τις αναδιαρρυθμίσεις χώρων και συμπτύξεις κλινικών έγιναν εν μια νυκτί λόγω κατεπείγοντος, ώστε να διατεθούν άμεσα προς
χρήση τμήματα διαχείρισης και νοσηλείας ασθενών με Covid-19, ενώ «ανάσα» στις συνεχείς προκλήσεις έδωσε η
έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου,
που ενίσχυσε το Νοσοκομείο με προσλήψεις προσωπικού.
Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, το Τμήμα Επειγό-

Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών

ντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αναδιοργανώθηκε, οι Κλινικές Βραχείας Νοσηλείας
μετατράπηκαν σε χώρους διαχείρισης
ύποπτων περιστατικών -διαφορετικοί
για ενήλικες, εγκύους και παιδιά- και
αναπτύχθηκαν ή λειτούργησαν μέχρι
και 8 κλινικές νοσηλείας Covid-19.
Για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2,
δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μοριακής διάγνωσης εργαστήριο Covid-19
με τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου
αριθμού διαγνωστικών ελέγχων ημερησίως με σύντομα αποτελέσματα. Το 2020
οι εξετασθέντες για Covid-19 ανήλθαν
σε 20.235 (19.675 τεστ με τη μέθοδο PCR
και 560 Rapid Tests). Επιπλέον, άλλα
3.398 PCR τεστ διενεργήθηκαν από εξω-

14

240

1.339

7,35

κλίνες αναπτύχθηκαν
για περιστατικά
Covid-19

επιβεβαιωμένα
περιστατικά
νοσηλεύθηκαν

μέσος χρόνος
νοσηλείας
(ημέρες)

43

148

13,36

κλίνες αναπτύχθηκαν
για την εντατική
νοσηλεία ασθενών

ασθενείς
με Covid-19
νοσηλεύθηκαν

μέσος χρόνος
νοσηλείας
(ημέρες)

Κλινικές Νοσηλείας
Covid-19

8.419
διαγνωστικά τεστ
σε ασθενείς με συμπτώματα
Covid-19

τερικούς συνεργάτες του Νοσοκομείου.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν δυο νέοι θάλαμοι ΜΕΘ για
ασθενείς με Covid-19, πλήρως εξοπλισμένοι, με δυναμικότητα ανάπτυξης 6
κλινών, ενώ αναπτύχθηκαν και επιπλέον κλίνες εντατικής νοσηλείας, κατά την
κορύφωση της πανδημίας, στους χώρους των χειρουργείων και της ανάνηψης. Σε όλες τις φάσεις της πανδημίας, η
Διοίκηση κατέβαλλε κάθε προσπάθεια
για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων, κλινικών και εργαστηρίων. Το
Νοσοκομείο λειτούργησε αδιάλειπτα,
όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων ομάδων, όπως ογκολογικών,
αιματολογικών ασθενών και νεφροπαθών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποιήθηκαν 17.968 χημειοθεραπείες,
αριθμός ελάχιστα διαφοροποιημένος
από τα επίπεδα του 2019 (18.574) και
23.925 αιμοκαθάρσεις (24.649 το 2019).

Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας

Ρεκόρ σε χρήση Μ.Α.Π.
και παροχή οξυγόνου

Στήριξη σε νοσηλευόμενους
και προσωπικό

Μια από τις προτεραιότητες ήταν η
κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και των κλινικών σε μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Λόγω της
αυξημένης ανάγκης χρήσης σε είδη
όπως στολές tyvec, μάσκες fpp2, ποδονάρια και γκέτες, το 2020, οι συνολικές αναλώσεις στα παραπάνω
είδη ανήλθαν σε 1.376.782,41 ευρώ,
προκαλώντας δεκαπλάσια αύξηση
του κόστους χρήσης των προϊόντων
σε σχέση με το 2019, οπότε οι αναλώσεις σε Μ.Α.Π. είχαν ανέλθει σε
141.443,38 ευρώ. Σημαντική, ωστόσο, ήταν η προσφορά δωρεών σε
είδη Μ.Α.Π. και εξοπλισμό, τόσο από
ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και από το
Υπουργείο Υγείας και την 3η ΥΠΕ.
Τα δύο κύματα της Covid-19 έφεραν
το Νοσοκομείο σε οριακή κατάσταση
ως προς την παροχή οξυγόνου (Ο2)
στα τμήματα και τις μονάδες όπου νοσηλεύονταν περιστατικά με τον νέο
κορονοϊό, δεδομένου ότι η κατανάλωση υπερδιπλασιάστηκε από τα 7580 Nm3/h (κυβικά ανά ώρα) στα 200
Nm3/h! Οι ανάγκες καλύφθηκαν, ενώ
τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Β για
την αύξηση της αυτάρκειας και τη μείωση του κόστους, με την προμήθεια
και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής αερίου Ο2 και ικανότητας άνω
των 2Χ50 Nm3/h, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών υπό κανονικές συνθήκες. Για τις έκτακτες
ανάγκες λόγω Covid-19 παρατάθηκε
η τρέχουσα σύμβαση με εταιρία παροχής οξυγόνου.

Στη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργήθηκε υπηρεσία για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικές συνεδρίες, δια ζώσης, τηλεφωνικά και
διαδικτυακά στους επαγγελματίες υγείας και κάθε εργαζόμενο του Νοσοκομείου, τους νοσηλευόμενους με Covid-19
και το συγγενικό τους περιβάλλον από
ειδικούς επιστήμονες της Α´ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ. Παράλληλα, στους
ασθενείς που παρακολουθούνται χρονίως από τα εξωτερικά ιατρεία και δίσταζαν να προσέλθουν στο Νοσοκομείο
λόγω της Covid-19 δόθηκε η δυνατότητα εκτίμησης από τηλεφώνου, άυλης
συνταγογράφησης και εξ αποστάσεως
παροχής ψυχολογικής υποστήριξης.

Οικονομική ενίσχυση
λόγω Covid-19

Συνεισφορά στην έρευνα

Για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, το
Νοσοκομείο έλαβε 4.455.000 ευρώ.
Επιλέον, για το επικουρικό προσωπικό
που προσέλαβε για το σκοπό αυτό έλαβε 1.524.264 ευρώ. Ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους έλαβε 1.135.100 ευρώ. Τα αιτήματα και τις
τροποποιήσεις του προϋπολογισμού
για τις επιπρόσθετες επιχορηγήσεις διαχειρίστηκε η Οικονομική Υπηρεσία.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα
Κατά την πρωτόγνωρη υγειονομική
κρίση, εφαρμόστηκαν οι οδηγίες του
Υπουργείου και του ΕΟΔΥ για τον περιορισμό εισαγωγής, διασποράς και έκθεσης στον ιό, την άμεση απομόνωση
των συμπτωματικών ασθενών και την
προστασία των εργαζομένων στους
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων, τη νοσηλεία ασθενών με πιθανή
ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19, τις
προφυλάξεις κατά τη διενέργεια χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος, τη διαχείριση του επισκεπτηρίου
και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η ερευνητική δραστηριότητα δεν σταμάτησε και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεισέφερε στην
παγκόσμια επιστημονική έρευνα με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
για θέματα σχετιζόμενα με την Covid-19.
Ενδεικτικά, η Β´ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ συμμετείχε, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στην
έρευνα 500 επιστημόνων από 38 χώρες,
δημιουργώντας ένα γρήγορο ηλεκτρονικό τεστ διάγνωσης της αοσμίας, καθώς και
στην παγκόσμια ερευνητική ομάδα GCCR
για τη μελέτη του Sars-Cov-2 και της διαταραχής όσφρησης. Η Α´ Ψυχιατρική Κλινική
ΑΠΘ μέσω του ερευνητικού της έργου ανέ-

Στα μέτρα εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, το
triage (διαλογή και προδιαλογή) στις πύλες και εισόδους του Νοσοκομείου, η ειδική σήμανση με αφίσες, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η αρχική
αναστολή των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και χειρουργείων, καθώς και η μεταγενέστερη σταδιακή επαναλειτουργία
αυτών, η αναστολή του επισκεπτηρίου
σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, ο
εργαστηριακός έλεγχος των ύποπτων και
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με μοριακή εξέταση δείγματος, καθώς και ο έλεγχος του προσωπικού.

δειξε τις επιπτώσεις της πανδημίας στον γενικό πληθυσμό, τους ψυχιατρικούς ασθενείς
και τους επαγγελματίες υγείας. Η Α´ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ συμμετείχε σε διεθνείς μελέτες αντιμετώπισης του
γυναικολογικού καρκίνου σε ασθενείς με
Covid-19 και παρακολούθησης εγκύων με
Covid-19 λοίμωξη.
Η εμπειρία της πανδημίας και η εξαιρετικά
κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώθηκε στο
Νοσοκομείο τού έδωσαν τη δυνατότητα να
δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη διαχείριση
εκτάκτων αναγκών και να ανασυνταχθεί, για
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε αντίστοιχη πρόκληση στο μέλλον.
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Επισκέψεις του Πρωθυπουργού
και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας
Στο πλαίσιο του ελέγχου επιχειρησιακής ετοιμότητας των υγειονομικών δομών για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Covid-19, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά
και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Κατά την επίσκεψή του, το Σάββατο 28
Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη για θέματα διαχείρισης της πανδημίας με τους εκπροσώπους της Διοίκησης, του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και
των εργαζομένων, ενώ συνομίλησε και
με προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο κ.
Μητσοτάκης απέδωσε τα εύσημα για τη
σωστή και έγκαιρη προετοιμασία, επαινώντας την υποδειγματική δουλειά και
τονίζοντας ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί ένα από τα κορυφαία
της χώρας. Προτού αποχωρήσει, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους αδελφούς
Παπαγεωργίου για την εμβληματική δωρεά τους, που αποτελεί σημαντικότατη παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η πανδημία στάθηκε αφορμή και για
την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας,
την Τρίτη 26 Μαΐου, εν μέσω του πρώτου κύματος της Covid-19. Ο κ. Κικίλιας συμμετείχε σε σύσκεψη με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, όπου τόνισε
ότι η συνεργασία είναι δεδομένη και ότι
ορισμένες πρακτικές του Νοσηλευτικού
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Ιδρύματος μπορούν να αποτελέσουν
παράδειγμα και για άλλα νοσοκομεία.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Ενόψει της προετοιμασίας του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της δεύτερης φάσης της πανδημίας, την Τετάρτη
16 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης επιθεώρησε τις
κλίνες που αναπτύχθηκαν στο Τμήμα
Εντατικής Θεραπείας και Παρακολούθησης (ΜΕΘ) για τις ανάγκες νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό SARS-CoV-2,

κατόπιν δωρεάς ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού από το Υπουργείο Υγείας.
Σε σύσκεψη με τη Διοίκηση, δεσμεύτηκε
να επιλύσει το πρόβλημα των καθυστερήσεων του ΕΟΠΥΥ στην εξόφληση των
οικονομικών του υποχρεώσεων απέναντι
στο Νοσοκομείο και εξήρε το επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης του Παπαγεωργίου.
Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία με τους
φορείς της και ότι το Νοσοκομείο έχει
περιθώρια βελτίωσης και χρειάζεται τη
διαρκή στήριξη της Πολιτείας, ώστε να
συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

«Κύμα» συμπαράστασης από φορείς και πολίτες
Κάθε δωρεά μετράει

Το «κύμα»
συμπαράστασης
εκδηλώθηκε
από κρατικούς
φορείς, εταιρείες,
σωματεία, ομίλους,
συλλογικότητες
αλλά και φυσικά
πρόσωπα.

Μια μεγάλη «αγκαλιά» ευαισθησίας
και αλληλεγγύης προσέφεραν οι δεκάδες δωρεές που έφτασαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την έναρξη της
πανδημίας. Το «κύμα» συμπαράστασης εκδηλώθηκε από κρατικούς φορείς,
εταιρείες, σωματεία, ομίλους, συλλογικότητες αλλά και φυσικά πρόσωπα. Περιλάμβανε κάθε είδους προσφορά, από
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά μέχρι τρόφιμα, φυτά, ακόμη
και πολιτιστικά προϊόντα, όπως θεατρικές παραστάσεις για νοσηλευόμενα παιδιά. Η έμπρακτη στήριξη των δωρητών,
με όποιον τρόπο και αν εκδηλώθηκε,
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες για το δύσκολο έργο που
επιτελεί το προσωπικό, που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί και δημοσίως θερμά για τις δωρεές
που δέχτηκε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου,

ες αποδίδει στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως, καθώς και τους ιδιώτες Άννα Αποστολίδου και Νίκο Κωνσταντά. Για τις ευγενικές προσφορές τους, που
αποτέλεσαν και απόδειξη στήριξης προς
το Νοσοκομείο σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας, η Διοίκηση εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες
της και στις εταιρίες:
- ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
- KLEEMANN
- ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
- SMILE COSMETICS Α.Ε.
- L'OREAL HELLAS
- ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.
- AS COMPANY A.E.
- "ΚΟΝΒΑ" ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε
- CARE DIRECT Α.Ε.
- FRIESLAND CAMPINA HELLAS Α.Ε.
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.
- INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.
- ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.
- TUV HELLAS A.E.
- ΚΕΧΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
- MEDICAL MARKET ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
- IPIROTIKI FACILITY SERVICES A.E.
- ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε.
- ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
- TEMA HELLAS
- LEROY MERLIN
- PROGNOSIS BIOTECH S.A.
- ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
- ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ A.E.

την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας, τον Ιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Ι.Σ.Θ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), τη ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε., την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), τον Δήμο Παύλου Μελά, την
δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡΧω», τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Σίνδου, τη Λέσχη
Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος και το
εστιατόριο-πατσατζίδικο «Τσαρούχας Δημήτριος και ΣΙΑ ΕΕ». Επιπλέον, ευχαριστί-

- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε.
- ΦΩΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ
- ELPEDISON
- ΦΑΝΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ‘’ΑΘΗΝΑ’’

Όπως αναφέρει η Διοίκηση, οι εταιρίες, οι
φορείς και τα φυσικά πρόσωπα αξίζουν
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την πολύτιμη αρωγή τους στην προσπάθεια που καταβάλλει το Νοσοκομείο στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Με τις δωρεές τους
αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη
και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που
τους διακρίνει.
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Oι άνθρωποί μας
Καθοριστικό παράγοντα για την ανοδική πορεία του Νοσοκομείου αποτελεί το ανθρώπινο
δυναμικό. Ακόμη και στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, οι εργαζόμενοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου, έχοντας σαν όπλα στη φαρέτρα του την άριστη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις
διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες που
προτάσσουν οι νέες προκλήσεις.

Συνολικός
αριθμός
εργαζομένων

541
910
389

Ιατρικό προσωπικό

Νοσηλευτικό και
βοηθητικό υγειονομικό
προσωπικό

Διοικητικό, τεχνικό
και λοιπό προσωπικό

Προσλήψεις
λόγω πανδημίας
14 νέοι ιατροί και
49 ανανεώσεις
συμβάσεων ιατρών
97 νοσηλευτικό
14 λοιπό προσωπικό
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Στρατηγική
εκπαίδευσης
και ανάπτυξης
Το Γραφείο Εκπαίδευσης, έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, με βασικό στόχο τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη του
προσωπικού, οργάνωσε τα παρακάτω προγράμματα:

Εκπαίδευση εργαζομένων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ (0,24%)
Management/ coaching
Οικονομικά
Management/ επικοινωνία
Περιβάλλον & υγεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΑΕΚ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

42
1
1
30
10
5

559
3
13
460
83
67
2

ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

382
16
6
240
120
121

30.996
1.384
655
22.285
6.642
3.767
2.775

Εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών
Με στόχο την παροχή της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, το ανθρώπινο δυναμικό
του Νοσοκομείου συνεχίζει
να εκπαιδεύεται αδιαλείπτως.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Ιατρικό προσωπικό
Νοσηλευτικό
και λοιπό
προσωπικό

77
148

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

131
19

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Τεχνολογική εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ
Διεθνή Προγράμματα
Προσωπικό άλλων νοσοκομείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

40
75
45
29
25
2
216

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Ιατρικό προσωπικό
Νοσηλευτικό
και λοιπό
προσωπικό

Σε καθημερινή βάση, στο Νοσοκομείο πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι συνεργάζονται με ιατρούς στo
πλαίσιo των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τους. Επιπλέον, εκπαιδεύονται φοιτητές, σπουδαστές και εργαζόμενοι. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 45 ερευνητικές εργασίες, στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών, ενώ 61 αιτήσεις για άμισθη επιστημονική συνεργασία κατατέθηκαν στο Γραφείο Εκπαίδευσης και εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
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Σύγχρονος
ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός
1
Τομογράφος εκπομπής
ποζιτρονίων PET/CT

3
γ-κάμερες

1
Ψηφιακός
στεφανιογράφος

2
Αξονικοί
τομογράφοι

31
Συστήματα
υπερηχοτομογραφίας

1
Σύστημα μέτρησης
οστικής πυκνότητας

1
Σύστημα ψηφιοποίησης και εκτύπωσης
ακτινολογικών films αποτελούμενο από
δύο ψηφιοποιητές και πέντε εκτυπωτές

2
Ψηφιακοί
μαστογράφοι

1
Σετ αγγειοχειρουργικού τραπεζιού
και ακτινοσκοπικού

Mηχανήματα κύριου
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού
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Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα

1
Αγγειογράφος

Το νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα είναι αμιγώς ψηφιακό και
διακρίνεται για τη δυνατότητα κίνησης της λυχνίας του σε μεγάλο
εύρος, διευκολύνοντας έτσι την
κίνηση των ασθενών. Με το συγκεκριμένο μηχάνημα επιτυγχάνεται η άριστη ποιότητα εξέτασης σε
σύντομο χρονικό διάστημα και με
υψηλή ευκρίνεια των ακτινογραφιών.

1
HDR βραχυθεραπείας
για ακτινοθεραπευτική
καταπολέμηση όγκων

2
Γραμμικοί επιταχυντές
φωτονίων και
ηλεκτρονίων

1
Ψηφιακός μαγνητικός
τομογράφος MRI
(3 Tesla)

Συγκρότημα γ-camera spect
Η νέα σύγχρονης τεχνολογίας
γ-κάμερα δυο κεφαλών αντικατέστησε την, τελευταία εκ των τριών, παλαιά γ-κάμερα, που διέθετε το Εργαστήριο Πυρηνικής
Ιατρικής. Με δυνατότητα στατικών, δυναμικών, τομογραφικών
(SPECT) και ολόσωμων εξετάσεων, στιβαρή κατασκευή που επιτρέπει την τοποθέτηση και υπέρβαρων ασθενών, διαθέτει μεγάλη
ποικιλία σύγχρονων προγραμμάτων λογισμικού για επεξεργασία
και σύγκριση εξετάσεων πυρηνικής

ιατρικής με καθιερωμένες διεθνείς
βάσεις δεδομένων.

1
Ολοκληρωμένο ψηφιακό
αγγειογραφικό
συγκρότημα

1
Αλληλουχητής νέας
γενιάς και σύστημα
μικροσυστοιχιών DNA
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Κλίνες ΜΕΘ

Νέοι θάλαμοι ΜΕΘ για ασθενείς με Covid-19
Η αύξηση εισαγωγών στη ΜΕΘ,
λόγω της πανδημίας, και η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης νέων
κλινών οδήγησαν στη διαμόρφωση δύο νέων θαλάμων ΜΕΘ,
πλήρως εξοπλισμένων, με 6 κλίνες, για τη νοσηλεία ασθενών με
Covid– 19. Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε με τη στήριξη της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που διέθεσε εξοπλισμό,
ενώ αξιοποιήθηκαν επιπλέον εξοπλισμός και πόροι του Νοσοκομείου. Οι θάλαμοι, εκ των οποίων ο ένας είναι αρνητικής πίεσης,

διαμορφώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε το Νοσοκομείο να αυξήσει την ετοιμότητά του
εν μέσω της πανδημίας.
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Πρωτοποριακές
τεχνικές & υπηρεσίες
Τμήμα Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Φυσικής

Κλινική Πλαστικής
Χειρουργικής ΑΠΘ

Συνεχίζεται η ολοσωματική ακτινοβόληση, προπαρασκευαστική
μεταμόσχευσης αιμοποιητικών
περιφερικών κυττάρων (TBI),
πλέον με χρήση CT και σύμμορφο σχεδιασμό ακτινοθεραπείας

Πρωτοποριακή μέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης ελεφαντίασης
με συνδυασμό μικροχειρουργικής
λεμφικού ιστού και λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η καινοτόμα
επέμβαση αντιμετώπισης ελεφαντίασης με μικροχειρουργική μεταφορά αγγειούμενων ελεύθερων ενδοκοιλιακών λεμφαδένων έγινε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 31
Αυγούστου

Τμήμα ΚυτταρολογικόΠαθολογοανατομικό
•

•
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Δυνατότητα εξέτασης κυτταρολογικού υλικού απευθείας από το ενδομήτριο με
σκοπό τη διάγνωση αλλοιώσεων του ενδομητρίου
Επέκταση των υπαρχόντων
ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών σε όλο και περισσότερα κυτταρολογικά υλικά, όπως, για παράδειγμα,
των δεικτών p16 και Ki-67
σε κολποτραχηλικά επιχρίσματα

Α΄ Χειρουργική
Κλινική ΑΠΘ
Τρισδιάστατη εκτύπωση μοντέλων εσωτερικών ανθρώπινων
οργάνων για την υποβοήθηση
δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων (με τη συνεργασία του
Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ)

Γ΄ Ορθοπαιδική
Κλινική ΑΠΘ

Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ

•

Εφαρμογή αρθροπλαστικής
ισχίου και γόνατος μικρής
επεμβατικότητας (MIS)

•

•

Αναθεώρηση αρθροπλαστικών ισχίου με τη χρήση
Ογκολογικών Προθέσεων

•

Αρθροπλαστικές ώμου με
προθέσεις custom made σε
επιπλεγμένες και ογκολογικές περιπτώσεις

•

Επεμβάσεις ισχίου σε νεαρούς ασθενείς: Τεχνική χειρουργικού εξαρθρήματος,
αρθροσκόπησης

Ανάπτυξη της Μονάδας Γενετικής στην πλέον σύγχρονη
υπάρχουσα στον δημόσιο τομέα με την εγκατάσταση του
αλληλουχητή νέας γενιάς (New
Generation Sequencing – NGS)
και συστήματος μικροσυστοιχιών (Microarrays) με δυνατότητα
εκτέλεσης όλων των υφιστάμενων γενετικών αναλύσεων

•

Διατήρηση γονιμότητας με την
κρυοσυντήρηση
ωοθηκικού
ιστού, ωαρίων και σπερματοζωαρίων

•

Πρόβλεψη του ωοθηκικού καρκίνου με ειδικό μοντέλο υπερηχογραφικού ελέγχου

•

Υπερριζικές επεμβάσεις αντιμετώπισης του γυναικολογικού
καρκίνου με πολυμελή ομάδα
συναφών χειρουργικών ειδικοτήτων

•

Αντιμετώπιση ακράτειας ούρων με την τοποθέτηση ταινίας
ελεύθερης τάσης μόνο με τοπική αναισθησία

•

Κέντρο μετεκπαίδευσης στην
Ανδρολογία

Β΄ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ
•

Εμφύτευση συσκευής διέγερσης πνευμονογαστρικού
νεύρου στον τράχηλο σε
παιδί με επιληψία μη ανταποκρινόμενη σε φάρμακα

•

Για τρίτη συνεχή χρονιά,
το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων ήρθε πρώτο σε
αριθμό κοχλιακών εμφυτεύσεων στην Ελλάδα σε
παιδιά και ενήλικες

Τράπεζα
Μητρικού Γάλακτος
(Β' Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ)

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ –
Νευρολογική Κλινική
Ολοκλήρωση του έργου «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου
Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020») με
τη δημιουργία Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών
υπό την αιγίδα της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ και της Νευρολογικής Κλινικής

Κλινική Παθολογικής
Ογκολογιάς ΑΠΘ
•

•

Συνεργασία με το ΙΝΕΒ, δωρεάν έλεγχος για προσδιορισμό
μεταλλάξεων του γονιδίου
ΤΡ53 (Sanger sequencing),
προσδιορισμό μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53 (Next
generation
sequencing),
ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των
ανοσοσφαιρινών
(Sanger
sequencing, Next generation
sequencing), ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων του Τα κυτταρικού υποδοχέα (TCR, Next
generation sequencing), NGS
Sequencing Panel* (Next
generation
sequencing),
Precision Medicine Network
custom NGS Sequencing
Panel** (Next generation
sequencing)
Συμμετοχή σε δωρεάν προγράμματα της ΕΟΠΕ για γονιδιακούς ελέγχους κληρονομικών νοσημάτων

Β΄ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ
•

•

Ενδοκυστική ένεση αλλαντικής τοξίνης σε νευρολογικούς ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς
Εμφύτευση νευροδιεγέρτη
ιερών ριζών σε ασθενείς με
επίσχεση ούρων

Με σκοπό την εξασφάλιση πολύτιμων
μερίδων γάλακτος για τα πρόωρα και
άρρωστα βρέφη, το 2020, χάρη στις 59
δότριες που θηλάζουν και έχουν περίσσευμα γάλακτος, συγκεντρώθηκαν
625 λίτρα μητρικού γάλακτος. Πραγματοποιήθηκαν 45 παστεριώσεις, ενώ 106
μικροί μαχητές έλαβαν την πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά και βιολογικούς
παράγοντες τροφή. Παράλληλα, 14,6
λίτρα από το ανεκτίμητο «δώρο ζωής»
δόθηκαν στις δύο Μονάδες Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου για την κάλυψη αναγκών
των πρόωρων νεογνών.

59
625
Δότριες

Ρομπότ στο πλευρό των
παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες και αυτισμό
Κοινωνικά ανθρωπόμορφα ρομπότ και επιστήμονες του Νοσοκομείου, όπως κλινικοί ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι,
βοηθούν τα παιδιά με ειδικές
μαθησιακές ανάγκες (διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές και
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Παράλληλα, μέσω
του παιχνιδιού, προσπαθούν
να εξοικειώσουν τα παιδιά που
ζουν στο φάσμα του αυτισμού
με τις χρηματικές συναλλαγές, τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα και την αποταμίευση. Οι
πρωτοποριακές δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου
«Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση
(ΚοιΡο3Ε)» και υλοποιούνται
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ).

Συγκεντρώθηκαν 625 λίτρα
μητρικού γάλακτος

Νέα ειδικά
ιατρεία
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
-

Ιατρείο επανεξέτασης νέου
κορονοϊού (Covid-19)

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
-

Ιατρείο σακχαρώδη διαβήτηπαχυσαρκίας-καρδιαγγειακού κινδύνου
Ιατρείο λιπιδίων (κληρονομικότητα)

Β΄ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
-

Ιατρείο χαρτογράφησης σπίλων
Ιατρείο υποστηρικτικής
δερματοoγκολογίας

Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
-

Ιατρείο μνήμης και νοητικών
λειτουργιών
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Πληροφοριακά συστήματα
και «έξυπνες» εφαρμογές
Σύστημα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω των τεχνολογιών της
Πληροφορικής και σύγχρονων «έξυπνων» εφαρμογών για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη. Στόχος η εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της
αυτοματοποίησης – ηλεκτρονικοποίησης συμβατικών διαδικασιών.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(SAPERION)

Πλατφόρμα
ψηφιοποίησης,
διαχείρισης και
ανάκτησης
εγγράφων

ΜEDICAL
RECORDS
Σύστημα
καταγραφής και
εύρεσης
φακέλων
ασθενών του
ιατρικού
αρχείου

INTRANET
Ενδοδικτυακή

πύλη εσωτερικής
πληροφόρησης,
ηλεκτρονικής
υποβολής αδειών
και ανταλλαγής ενδονοσοκομειακών
ενημερώσεων

ASSET
MANAGEMENT
Σύστημα
καταγραφής
των παγίων
της Διεύθυνσης
Πληροφορικής

ΣΥΣΤΗΜΑ
ERP- ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING (SAP)

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

digital hos
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gnpap.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ολοκληρωμένο
μέσο διαχείρισης της
μισθοδοσίας που
προσφέρει άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων.
Οι εφαρμογές του
καλύπτουν αυτοματοποιημένα κάθε μισθοδοτική μεταβολή
των εργαζόμενων,
συμβάλλοντας στην
παρακολούθηση και
τον επιμερισμό των
κέντρων κόστους του
Νοσοκομείου

SAFEBLOOD (APP)

Καινοτόμα εφαρμογή
διαθέσιμη για συσκευές android (mHealth)
που εκμηδενίζει την
πιθανότητα ανθρώπινου λάθους κατά τη
χορήγηση μονάδων
αίματος και παραγώγων

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ –
PACS
Το σύστημα απεικόνισης ιατρικών
εικόνων προσφέρει
οικονομική διαχείριση, αποθήκευση
και αποτελεσματική
πρόσβαση στις
ιατρικές εικόνες του
ακτινοδιαγνωστικού
εργαστηρίου (MRI,
CT, MG, CR)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (LIS)

Βασικός πυλώνας των πληροφοριακών συστημάτων του
Nοσοκομείου. Διασυνδέεται με
τους εργαστηριακούς αναλυτές
και οπτικοποιεί τα εργαστηριακά
αποτελέσματα και πορίσματα
στους κλινικούς γιατρούς. Με
άξονα το LIS η διεύθυνση πληροφορικής έχει αναπτύξει το σύστημα eLab για την ηλεκτρονική
παραγγελία των εργαστηριακών
εξετάσεων και το Bloodlab για
τη διαχείριση του τμήματος
Αιμοδοσίας

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην
προστασία του περιβάλλοντος

spital

UPTODATE

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
υποστήριξης στη
λήψη ιατρικών
αποφάσεων

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

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

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

165 παρακλίνιες
τερματικές οθόνες
αφής στα κρεβάτια
νοσηλείας
300 ασύρματα σημεία
πρόσβασης (Access
points)

95%
Χωρική κάλυψη WI Fi
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Οι αριθμοί
που αποτυπώνουν
το 2020 εν μέσω
πανδημίας

COVID-19
Όπως δείχνουν τα αριθμητικά στοιχεία, το παραγόμενο έργο είναι σαφώς μικρότερο το 2020 συγκριτικά με
τα προηγούμενα έτη εξαιτίας
της οδηγίας του Υπουργείου
Υγείας για περιορισμό ή και
αναστολή διενέργειας διαφόρων εξετάσεων κατά τη
διάρκεια της Covid-19.

2.386
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ PET/CT

29.190

8.086

3.699

ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2020

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

239.099
186.000
3.215

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΜΑΣΤΟΥ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΛΑΣΙΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

23.925
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

3.491
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

3.519

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

15.610
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

17.968
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
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9.986

37.481

28.035

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βραβεύσεις
& διακρίσεις
HEALTHCARE BUSINESS AWARDS 2020
Χρυσό Βραβείο στο Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας για τη διαχείριση
των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία
Χρυσό Βραβείο στη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ για την πρωτοπορία στις μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου κερατοειδούς με μοσχεύματα από εγχώριες τράπεζες οφθαλμών
Αργυρό Βραβείο στο Ιατρείο Όσφρησης και Γεύσης της Β' ΩΡΛ Κλινικής
ΑΠΘ για τη συμμετοχή σε διεθνή έρευνα που αφορά τα συμπτώματα αγευσίας και ανοσμίας ασθενών με Covid-19
Αργυρό Βραβείο στη Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με
αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τον δωρητή του Νοσοκομείου και Πρόεδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Νικόλαο Παπαγεωργίου τίμησε η Ιατρική
Εταιρεία Θεσσαλονίκης στη βράβευση που
πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 35ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου. Ο εθνικός ευεργέτης βραβεύτηκε για την πολυετή προσφορά
του στον χώρο της υγείας και στην κοινωνία
της Βόρειας Ελλάδας, για την οποία αποτελεί παράδειγμα με το έργο, την πορεία και
το ήθος του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου
ISO 9001
• Νεφρολογικό Τμήμα
• Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
ΑΠΘ/ Μονάδα Βραχείας
Νοσηλείας
• Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
• Τμήμα Ιατρικής Φυσικής –
Ακτινοφυσικής
• Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

EN 15224
• Μονάδα Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής & Τράπεζα
Κρυοσυντήρησης
• Β’ Κλινική Αφροδίσιων &
Δερματικών Νοσημάτων ΑΠΘ
• Νευρολογικό Τμήμα
• Β’ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ
• Β’ ΜΕΝΝ, Τράπεζα Μητρικού
Γάλακτος (σχεδιασμός και
εφαρμογή μελέτης HACCP)

ISO 15189
• Τμήμα Αιμοδοσίας - Αιματολογίας
• Τμήμα Βιοπαθολογικού - Βιοχημικού
• Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
• Μονάδα Γενετικής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Αίθουσα τοκετών
• Πιστοποίηση διενέργειας συλλογής Βλαστοκυττάρων Μοσχευμάτων
Ομφαλοπλακουντικού Αίματος, σύμφωνα με τα Πρότυπα της Δημόσιας
Τράπεζας Βλαστοκυττάρων και με τα Διεθνή Πρότυπα

Προστασία προσωπικών
δεδομένων και πανδημία
Η εφαρμογή μέτρων για την προστασία
της δημόσιας υγείας από την πανδημία,
που συμπεριλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασθενών ή συγγενών
τους από φορείς υγείας, εγείρει ερωτήματα
σχετικά με την παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR), δεδομένου ότι συγκρούονται
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με το δημόσιο συμφέρον, υπό την εκδοχή της δημόσιας υγείας. Η θέση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης προσωπικών δεδομένων
των πολιτών, σε βαθμό που ίσως υπερβαίνει
το επιτρεπτό από τη νομοθεσία, είναι ότι η
εφαρμογή των σχετικών κανόνων σταθμίζεται με την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα λοιπά
θεμελιώδη δικαιώματα και να εξυπηρετηθεί
το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, η υπερβολικά παρεμβατική στην ιδιωτικότητα των πολιτών επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι επιτρεπτή και η νομοθεσία
διαθέτει τα εχέγγυα να επιβάλει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
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Ένα «ευχαριστώ»
για τους εργαζόμενους

«Μπορεί να μην
έχετε αυτή τη μαγική κάπα
των ηρώων, όμως είστε
πραγματικοί και
ζωντανοί ήρωες.
Καλό κουράγιο!»

Μηνύματα αλληλεγγύης
εκφράζουν την ευγνωμοσύνη
των πολιτών
Αποδέκτες αμέτρητων ευχών αλλά και μηνυμάτων
αλληλεγγύης και συμπαράστασης ήταν στη διάρκεια του 2020 οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου.
Μαθητές, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων και
οργανώσεων, άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν στο
Νοσοκομείο ή και συγγενείς τους, έστειλαν επιστολές και χειροποίητες ευχετήριες κάρτες για να συγχαρούν όλο το προσωπικό και να εμψυχώσουν ιδιαίτερα τους υγειονομικούς που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, με έμφαση στους εργαζόμενους
των κλινικών και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Covid-19. Τα μηνύματα ευγνωμοσύνης αναρτήθηκαν σε ειδικά stands και οι εργαζόμενοι είχαν
την ευκαιρία να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα για να
τα διαβάσουν και να χαμογελάσουν, έστω και πίσω
από τις μάσκες που φορούν διαρκώς.
Σε ένδειξη ευχαριστίας εκ μέρους της Διοίκησης και
των εργαζομένων, παρατίθενται ενδεικτικά μηνύματα και ευχές μαθητριών και μαθητών σχολείων
της Θεσσαλονίκης

«Οι πιο σπουδαίοι
ήρωες κρύβονται
πίσω από τις μάσκες»
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«Σε όλους εσάς,
που γίνατε ασπίδα
και μας προστατεύσατε,
στέλνουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ και σας
ευχόμαστε δύναμη
και κουράγιο!»

«Ευχαριστούμε όλο το
προσωπικό, εσάς τους
γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους ήρωες της
σύγχρονης εποχής, που
μας κρατάτε ασφαλείς
και φροντίζετε για όλους
εμάς!»

«Ως παιδί συνήθιζα να
ακούω τους μεγάλους
πως οι ήρωες είναι μόνο
στα παραμύθια.
Μεγαλώνοντας όμως
κατάλαβα ότι υπάρχουν
και είστε εσείς»

«Θα μεγαλώσω τα
παιδιά μου με ένα
παραμύθι που
λέγεται Covid -19
και ήρωες όλους εσάς,
προσδοκώντας να
σας μοιάσουν»

«Ευχαριστούμε για
την προσφορά σας!
Σας στέλνουμε τα ειλικρινή
μας αισθήματα θαυμασμού
και αναγνώρισης του έργου
σας, που φτάνει σε βαθμό
αυτοθυσίας, και σας ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει
υγεία, υπομονή, ελπίδα!»

«Μείνετε γενναίοι και δυνατοί.

Είστε οι ήρωές µας!»
29

Πληροφοριακά
στατιστικά
στοιχεία
Νοσηλευθέντες

33.333

Ημέρες
νοσηλείας

140.752

Μέση διάρκεια
νοσηλείας (σε ημέρες)

4,29

Χειρουργικές
επεμβάσεις

11.637
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Εξετασθέντες
στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ)

136.183

Εξετασθέντες
στα επείγοντα (ΤΕΠ)

70.604

Εξετασθέντες
στα απογευματινά ιατρεία

15.617

Εξετασθέντες για Covid-19
με τη μέθοδο PCR

19.675

2020
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Τμήματα και ομάδες
στην «πρώτη γραμμή»
Όταν η Θεσσαλονίκη βίωνε μια πρωτόγνωρη συνθήκη
«υγειονομικού πολέμου», το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με
το σύνολο των υποδομών και του υγειονομικού προσωπικού του
στρατευμένο, έδινε τον δικό του αγώνα με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και ευαισθησία απέναντι στην απειλή της πανδημίας.
Στην «πρώτη γραμμή» διαχείρισης της Covid-19 βρέθηκαν τμήματα και ομάδες εργαζομένων στα πλέον νευραλγικά πόστα του
Νοσοκομείου που παρείχαν υπηρεσίες άμεσα σχετιζόμενες με τη
λοίμωξη του νέου κορονοϊού.

Κλινικές νοσηλείας
Covid-19

Εργαστήριο Covid-19
Οργανώθηκε και εξοπλίστηκε με στόχο την εργαστηριακή διάγνωση του ιού
SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη Covid-19. Σε πλήρη λειτουργία από τις
10 Ιουνίου 2020, με την ειδική συσκευή που διαθέτει, δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, διενεργεί μοριακά τεστ ανίχνευσης RNA του ιού με την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού
χρόνου (Real Time PCR-Polymerase Chain Reaction). Αποτελεί συνεργασία της
Μονάδας Γενετικής της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου και του Βιοπαθολογικού - Βιοχημικού Τμήματος. Το προσωπικό του
ανέλαβε τους καθημερινούς προεγχειρητικούς και άλλους ελέγχους, ενώ κατά
την ημέρα γενικής εφημερίας και την επομένη τον έλεγχο ύποπτων περιστατικών
που προσέρχονταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
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Για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων με λοίμωξη από το
νέο κορονοϊό αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν ειδικές κλινικές νοσηλείας
Covid-19, οι οποίες έφτασαν τις οκτώ
στην κορύφωση της πανδημίας. Οι
κλινικές στελεχώθηκαν από 138 ιατρούς και 171 νοσηλευτές, οι οποίοι μετακινήθηκαν από άλλες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου.
Καλά εκπαιδευμένοι στην τοποθέτηση και εκπαίδευση των μέτρων ατομικής προστασίας, φορώντας ολόσωμη αδιάβροχη ρόμπα, σκούφο,
ειδικά γυαλιά, μάσκα μύτης-στόματος, προσωπίδα και γάντια, βρίσκονταν δίπλα στους ασθενείς φροντίζοντας για τη νοσηλεία τους. Εκτός από
τους επαγγελματίες υγείας, στις κλινικές Covid-19 προσέφερε συνεχώς
τις υπηρεσίες του το προσωπικό καθαριότητας, διασφαλίζοντας ότι όλα
τα απορρίμματα, που χαρακτηρίζονται ως Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά, τοποθετούνται
στον ειδικό κάδο απορριμμάτων με
το σήμα του βιολογικού κινδύνου.

Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών
Ἐδῶ γίνεται πόλεμος με
μέτωπα καὶ πτώματα
ὅπλα καὶ χαρακώματα
μὲ δρόμους ἔρημους, ἄνθη μαραμένα
δέντρα καχεκτικὰ στὰ πεζοδρόμια
σπίτια ποὺ ἔγιναν καταφύγια καὶ ασθενείς
μοναχικοὺς μὲς στὰ νοσοκομεῖα.
Ἐδῶ κάποιος μὲ λευκή στολή το Μάη
βαδίζει, τὴν πόλη ξεπερνῶντας
καὶ ἀκολουθεῖ τὴ σημαία τῆς ἄνοιξης
στὸ νοτισμένο χῶμα.
Η νύχτα συνεχίζει
τὸ σιωπηλὸ μεθύσι
ὥσπου νὰ ἀνοίξουν τὰ παράθυρα
στὸ σκοτεινὸ συννέφιασμα
καὶ νὰ ξυπνήσει.
Ἀφοῦ δὲν μπορῶ νὰ κοιτάξω ἀπὸ κοντὰ
τὰ δακρυσμένα μάτια σου, νὰ σὲ κρατῶ
στὴν ἀγκαλιά μου, ἦρθε ἡ ὥρα
νὰ σὲ πλησιάσω στὰ ὄνειρά μου.
Σπύρος Κατσίμης,
διασκευή από τα πέντε ποιήματα της πανδημίας

ΜΕΘ Covid-19
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας συμμετείχε ενεργά στην αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών με Covid-19.
Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η
εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των νοσηλευόμενων
ασθενών, με επακόλουθη πρωτόγνωρη
αύξηση των εισαγωγών στη ΜΕΘ.
Η ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών για τη
νοσηλεία των ασθενών αυτών κατέστη
επιτακτική. Ήδη από το πρώτο κύμα της

πανδημίας, είχαν διαμορφωθεί δύο θάλαμοι ΜΕΘ με έξι κλίνες για τη νοσηλεία
ασθενών με Covid– 19.
Λόγω των εξαιρετικά κρίσιμων και επιτακτικών αναγκών, όλοι οι χώροι της ΜΕΘ,
οι χώροι της Ανάνηψης του Αναισθησιολογικού Τμήματος αλλά και πέντε χειρουργικές αίθουσες διαμορφώθηκαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών με Covid– 19 (συνολικά 43
κλίνες).

Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων (ΕΝΛ)
Η ΕΝΛ, επιφορτισμένη εκ του ρόλου
της με την αρμοδιότητα της διαμόρφωσης και εισήγησης μέτρων πρόληψης και ελέγχου διασποράς λοιμώξεων εντός του Νοσοκομείου και κατά τη
διάρκεια επιδημιών και πανδημίας, κατάρτισε σε συνεργασία με τη Διοίκηση
τα Σχέδια Δράσης του Νοσοκομείου σε
όλες τις φάσεις (κύματα) της πανδημίας,
σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους
των Υπουργείου Υγείας, ΕΟΔΥ και 3ης
ΥΠΕ αλλά και σε συνάρτηση με τις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του
Νοσοκομείου.
Η ΕΝΛ, μεταξύ άλλων, πρότεινε μέτρα,
διαδικασίες και εργαλεία/τρόπους για
διαχείριση ύποπτων/ επιβεβαιωμένων
περιστατικών Covid-19. Ταυτόχρονα,
συνέχισε τη συμβουλευτική λοιμώξεων
και σε θέματα Covid-19, πραγματοποίη-

σε δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης του προσωπικού, διαχειρίστηκε ύποπτα/επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, δείχνοντας έμπρακτα τον
τρόπο/διαδικασίες από την αρχή της πανδημίας, ενημέρωνε σε 24ωρη βάση εξωτερικούς ασθενείς Covid-19 για τα θετικά τους δείγματα, ιχνηλάτησε περιστατικά
Covid-19 εντός του Νοσοκομείου (εκτίμηση βαθμού κινδύνου έκθεσης προσωπικού/ασθενών), παρείχε οδηγίες διαχείρισης ασθενών Covid-19 με βάση τα δελτία

ιχνηλάτησης, παρείχε οδηγίες διαχείρισης για ύποπτα/επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19 μεταξύ των επαγγελματιών
υγείας σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας, επικοινωνούσε αρμοδίως με ΕΟΔΥ,
ΥΠΕ και ΕΚΕΠΥ για ενημέρωση, αποστολή δελτίων/αναφορών και διακίνηση περιστατικών εκτός Νοσοκομείου. Τέλος, η
ΕΝΛ, με συνεργασία γιατρών και νοσηλευτών διαφόρων ειδικοτήτων, διεκπεραιώνει τον εμβολιασμό επαγγελματιών
υγείας και πολιτών.
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Πεπραγμένα Κλινικών & Τμημάτων Παθολογικών Τομέων
ΚΛΙΝΙΚH/ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

17

24

34

1.780

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ AΠΘ

17

24

34

1.956

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

15

10

30

926

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

10

39

15

1.225

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10

9

12

388

Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ AΠΘ

20

4

86

Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ AΠΘ

23

9

34

1.728

Β' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ AΠΘ

15

29

22

615

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ AΠΘ

17

27

14

1.319

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6
28

49

3.586

22

9

1.432

26

16

707

14

22

424

2

349

1

9

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

22

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

11

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ AΠΘ

13

Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

10

6

7

10

* Οι Covid-19 Κλινικές στελεχώθηκαν από 138 ιατρούς και 171 νοσηλευτές οι οποίοι μετακινήθηκαν από άλλες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου

Πεπραγμένα Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
ΚΛΙΝΕΣΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ /
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

35

23.925

23.925

1,00

187,28

ΤΕΠ / ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

26

14.726

14.726

1,00

155,17

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ /
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

27

17.968

17.968

1,00

182,32

* Οι μονάδες στελεχώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Κλινικών ή Τμημάτων στα οποία υπάγονται
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

7.175

4,03

57,82

17.443

6.956

753

8.437

4,31

67,99

2.977

7.228

254

5.783

6,25

52,81

5.460

3.504

735

2.713

2,21

49,55

3.339

516

284

3.175

8,18

72,49

3.980

51

1.125

721

8,38

49,38

6.956

75

304

5.318

3,08

42,85

2.583

4.075

109

7.946

12,92

98,95

522

9

40

5.869

4,45

114,85

5.621

421

979

20.097*
11.451

3,19

64,03

2.676

1,87

81,46

2.325

3,29

6.835
491

8.752*

12.394

5.255

1.708

39,81

2.346

1.905

271

16,12

85,12

7.116

794

223

1,41

67,26

347

101

* Ο αριθμός αφορά πράξεις ακτινοθεραπείας

Πεπραγμένα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Στρατηγικός σχεδιασμός
Δημιουργία και στελέχωση 8 Κλινικών Covid-19,
43 κρεβατιών ΜΕΘ, 2 νέων Βραχειών Νοσηλειών
για τη διαχείριση ύποπτων περιστατικών Covid-19
Δημιουργία χειρουργείου Covid-19
Συνεχής επαναπροσδιορισμός λειτουργίας του ΤΕΠ
για τη βέλτιστη διαχείριση της πανδημίας
Αύξηση κινητικότητας προσωπικού και ευελιξία
Εσωτερικές επιθεωρήσεις ISO 9001 και EN 15224
Εποπτεία λειτουργίας Covid-19 Κλινικών
Αποτίμηση δεικτών BSC
(μέθοδος συστήματος εξισορροπημένων επιδόσεων)

Εκπαιδευτικό έργο
Πρόγραμμα κλινικών εκπαιδευτών
90 άτομα
Εκπαίδευση στη δυναμική ομάδας
35 προϊστάμενοι-υποδιευθυντές
Εκπαίδευση στην ανακουφιστική φροντίδα
(Institut Marie Curie, Γαλλία)
3 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές
Επικοινωνία - διαχείριση συγκρούσεων
545 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές
Ενδοκλινικά μαθήματα
200 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές
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Πεπραγμένα Κλινικών & Τμημάτων Xειρουργικών Τομέων
ΚΛΙΝΙΚΗ/ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

15

16

34

1.517

7.261

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝ.
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ

20

20

40

2.185

10.221

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ

17

10

14

432

2.088

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

17

9

34

1.187

5.098

20

11

34

868

5.396

18

23

28

1.188

5.657

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

30

50

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

8

23

30

566

5.593

12

19

28

1.249

3.691

19

7

16

2.623

2.741

9

16

17

467

3.621

53

40

2.934

11.194

4

275

275

Γ' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

Β' ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

5
32

Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ / ΜΙΥΑ*
Β' ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ

10

4

22

840

3.892

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (MEθ)

13

46**

24

481

3.109

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

* Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
** Η ΜΕΘ ενισχύθηκε με 86 επιπλέον νοσηλευτές για να ανταποκριθεί στα περιστατικά Covid-19 (ΜΕΘ Covid-19).

Πεπραγμένα Εργαστηριακού Τομέα
ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

10

1

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

17

1.779.988

2

1

2.607

4

9

9.986

2

19

521.066

2

9

156.656

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ*

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

4

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

32

9

42

304.828

Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

10

7

10

2.386 PET C/T
3.491 ΣΠΙΝΘΗΡ/ΜΑΤΑ

* Στελεχώνεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Αιματολογικού Τμήματος
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ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

4,79

58,51

4.144

3.697

407

713

4,68

70,01

5.287

4.919

794

1.386

4,83

40,86

4.317

1.042

237

830

4,29

41,08

5.897

4.291

1.069

651

6,22

43,48

5.277

4.275

651

530

4,76

55,35

9.662

3.854

846

593

962

204

9,88

51,08

1.919

572

579

253

2,96

36,12

1.228

3.250

265

546

1,04

46,93

8.255

3.612

805

2.608

7,75

58,36

776

75

164

167

3,82

76,67

9.575

5.628

2.371

2.407

1,00

18,84

4,63

48,47

3.872

4.600

394

385

6,46

35,49
1.072
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Ανάλυση Ακτινοδιαγνωστικού
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

545

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

239.099

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

595

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

3.699

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

3.215

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

37.481

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

3.432

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.086

TRIPLEX

1.893

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

2.701

Σύνολο Εξετάσεων Ακτινοδιαγνωστικού
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Διαχείριση
προγραμμάτων
Τεχνική
Υπηρεσία

Το Νοσοκομείο διαχειρίστηκε μια σειρά έργων αναβάθμισης και αντικατάστασης του υφιστάμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τα προγράμματα διαχειρίστηκε η Τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την ένταξη
και επιτυχή υλοποίηση έργων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(Ε.Π.) ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία ως προς την οικονομική διαχείριση.

Ένταξη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και πρόοδος της πράξης «Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την
κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Η
πράξη εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2020, με προϋπολογισμό 4.641.000 €.
Έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για τα 7 από τα 9 υποέργα και ήδη
έχει υπογραφεί η σύμβαση για το πρώτο, που καλύπτει το περίπου 52%
του προϋπολογισμού (Γραμμικός Επιταχυντής).
Πρόοδος της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
πράξης που αφορά Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού 872.000 €. Καταρτίσθηκε και υπεγράφη η σύμβαση με τον
ανάδοχο ΟΤΕ Α.Ε. Εγκρίθηκαν το χρονοδιάγραμμα και η μελέτη εφαρμογής. Το έργο προχώρησε κι έχει ολοκληρωθεί κατά 100% ως προς
την εφαρμογή υποστήριξης κλινικών αποφάσεων (CDS), κατά 100% ως
προς την επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi και κατά 80% περίπου
ως προς τις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές (data center).
Προετοιμασία ένταξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της
πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
για κλινικές Covid-19 και λοιπά τμήματα του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
με προϋπολογισμό 835.160 €. Έχει συνταχθεί το σύνολο των τεχνικών
προδιαγραφών για τα 14 είδη που περιλαμβάνονται και εξελίσσεται η
δημόσια διαβούλευσή τους.
Πρόοδος του ενταγμένου στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 «ενεργειακού» έργου προϋπολογισμού 3.850.000 €.
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Οικονομική Υπηρεσία
Το 2020 το Νοσοκομείο συνέχισε να υλοποιεί εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα έργα. Το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της
Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, μαζί με τις αντίστοιχες ομάδες έργων, διαχειρίστηκε τα παρακάτω projects:

ΕΣΠΑ 2014-2020
¯ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 20142020»
•

Κοινές Δράσεις 3ου
Προγράμματος Υγείας
της ΕΕ 2014-2020
¯ GAPP - facilitatinG the Authorization of Preparation Process
for blood, tissues and cells
¯ Ανάπτυξη κοινής προσέγγισης
για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής
μοσχευμάτων αίματος, ιστών και
κυττάρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (https://www.gapp-ja.eu/), με
προϋπολογισμό 1.499.784 €
¯ eHAction–Joint Action Supporting the eHealth Network Κοινή ευρωπαϊκή δράση για την
υποστήριξη του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (http://ehaction.eu/),
με προϋπολογισμό 2.699.989 €

Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020
¯ HealthCareCenter – Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας των
διασυνοριακών περιοχών (http://
healthcarecentre.eu/), με προϋπολογισμό 1.125.370 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+
¯ EUROTEQ - Εγγραμματισμός σε
σχέση με τα εργαλεία της κλινικής
έρευνας στην υγεία για τη διαφάνεια και ισότητα στην Ευρώπη, με
προϋπολογισμό 271.980 €
¯ ACT NOW - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος
για
επαγγελματίες υγείας που αφορά την εφαρμογή της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης,
ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ψυχοκοινωνικά ασθενείς
που επηρεάζονται από αλλαγές
στην εξωτερική τους εμφάνιση
(https://actnow-erasmusproject.
eu), με προϋπολογισμό 227.871 €
¯ Body Confident Mums - Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη της μητρικής
ψυχικής και σωματικής υγείας
(http://bcmeurope.eu/aboutthe-project), με προϋπολογισμό
301.794 €
¯ Health Innovation, implementation and Impact (HI3) - Λειτουργικό πρόγραμμα κατάρτισης
επαγγελματιών υγείας για τον
τρόπο εφαρμογής βιώσιμων αλλαγών στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης, σε κλινικό επίπεδο
(http://health-innovation.nu/), με
προϋπολογισμό 209.526 €

•

Λειτουργία και διασύνδεση
Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών με δομές
πρωτοβάθμιας
φροντίδας
υγείας
(προϋπολογισμός
128.890 €)
Ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις
ανάγκες λόγω της επιδημίας
Covid-19 (προϋπολογισμός
4.300.080 €)

¯ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠΑνΕΚ ‘’Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ’’
•

Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
(http://koiro3e.eu/), με προϋπολογισμό 970.078 €

•

Pvclinical - Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα (http://
pvclinical-project.eu), με προϋπολογισμό 917.200 €

•

Τρισδιάστατη εκτύπωση μοντέλων εσωτερικών οργάνων για την υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων - 3D
LIVER (http://liver3d.com), με
προϋπολογισμό 635.000 €

•

Αναβάθμιση λογισμικού μαγνητικού τομογράφου - σταθμός εργασίας, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (δαπάνη: 65.500 €).
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Φροντίδα για
το προσωπικό
 Παροχές για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την κάλυψη αναγκών λόγω της Covid-19
 Ενθάρρυνση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ψυχολογική στήριξη του προσωπικού
Τακτικός έλεγχος του
προσωπικού για Covid-19
Ιατρικός έλεγχος επί ενδείξεων με μοριακή εξέταση και, περιστασιακά, με ορολογικό έλεγχο αντισωμάτων (δωρεά συσκευής
ελέγχου αντισωμάτων Ιδρύματος Παπαγεωργίου)
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Υποστήριξη των εργαζομένων με ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης από ψυχολόγους της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής
ΑΠΘ του Νοσοκομείου δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακής συνομιλίας μέσω της σελίδας που δημιουργήθηκε
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης («Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου») για την περαιτέρω διευκόλυνση της επικοινωνίας. Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι συνομίλησαν με τους ειδικούς, έλαβαν στήριξη και
δέχθηκαν επιστημονική βοήθεια για τη διαχείριση δυσκολιών
λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Υποτροφία διδάκτρων
Συνεχίζοντας την παράδοση χορήγησης υποτροφιών σε παιδιά εργαζομένων, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου προχώρησε και το 2020 στην προσφορά πλήρους υποτροφίας διδάκτρων για αριστούχο μαθητή
στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια. Η επιλογή του
δικαιούχου έγινε έπειτα από γραπτή και προφορική
δοκιμασία.

Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός, πραγμάτωση της υπόσχεσης
των αδελφών Παπαγεωργίου στους εργαζόμενους,
ανεγέρθηκε στο προαύλιο του Νοσοκομείου και εξοπλίστηκε με δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Το 2020 φιλοξένησε 38 παιδιά εργαζομένων. Την περίοδο διακοπής της λειτουργίας του, στο πλαίσιο των
κυβερνητικών μέτρων περιορισμού της διασποράς
της Covid-19, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στους γονείς, με στόχο
τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο σπίτι.

Aνοιχτή
επικοινωνία
Mέσω της ουσιαστικής και αμφίδρομης επικοινωνίας, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού. Στόχος είναι η διαρκής
ενίσχυση της ομαδικότητας, της εμπιστοσύνης και του
αλληλοσεβασμού, αποσκοπώντας παράλληλα στην
υποστήριξη των εργαζομένων.
Ιδίως κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, καλλιεργείται ο γόνιμος διάλογος και ενθαρρύνεται η συστηματικότερη χρήση των εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Υποβολή
νέων ιδεών και προτάσεων

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
Το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποιεί, παραδοσιακά, με την συμπαράσταση της Διοίκησης και του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, μαθήματα παραδοσιακών
χορών, ζωγραφικής, θεάτρου, γυμναστικής, μπάσκετ
και ξένων γλωσσών. Το 2020 ο τρόπος διδασκαλίας
προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες και έγινε διαδικτυακός, όπου ήταν εφικτό, ενώ ορισμένες δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς.

Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό να υποβάλλει
νέες προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και τη βέλτιστη
απόδοση του Νοσοκομείου
Συναντήσεις στελεχών
Η Διοίκηση και τα στελέχη ανά υπηρεσία πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
Intranet και εφαρμογή
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

Κεντρική βιβλιοθήκη
Δωρεάν πρόσβαση, για εργαζόμενους και φοιτητές,
σε βιβλία, καθώς και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγγράμματα και έρευνες.

Τράπεζα Αίματος
Με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων οργανώνονται τακτικά εθελοντικές αιμοδοσίες. Από το
2017 γίνεται και λήψη επιχρίσματος από το στόμα σε
εθελοντές αιμοδότες για δωρεά μυελού των οστών.

Διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και
εγγράφων
Έκδοση εντύπου «Χρέος Ζωής»
Η περιοδική έκδοση κυκλοφορεί με σκοπό να επικοινωνήσει το έργο του Νοσοκομείου και να προβάλει
άρθρα επιστημονικού χαρακτήρα
Εκδηλώσεις
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Το 2020 τα μέτρα
ανάσχεσης της διασποράς της Covid-19 περιόρισαν
στο ελάχιστο τη διενέργεια τέτοιου είδους εκδηλώσεων
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Eκδηλώσεις
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Τιμητική εκδήλωση για
τον επί σειρά ετών Πρόεδρο
του ΔΣ Βασίλη Παπά

Συμβολική κίνηση
ευγνωμοσύνης προς
τους εργαζόμενους από
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Χαμόγελα και δώρα στα παιδιά
των εργαζομένων, προσφορά
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη
στον επί σειρά ετών πρόεδρο του ΔΣ Βασίλη Παπά, πραγματοποίησε το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου, στις 8 Ιουλίου, στο κτήμα «Club Cheval». Συνοδοιπόρος στην
υλοποίηση του οράματος των αδελφών
Παπαγεωργίου, ο κ. Παπάς υπηρέτησε
με αφοσίωση, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα σημαντικό έργο. Στη διάρκεια της
θητείας του, με πρωταρχικό στόχο τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος σε
ευρωπαϊκά πρότυπα, το Νοσοκομείο εξελίχθηκε και κατατάχθηκε μεταξύ των καλύτερων στην Ελλάδα.

Σε μια συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης
για την προσφορά όλων των εργαζομένων προχώρησε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Εορταστικές συσκευασίες με δυο
κρασιά της Οινοποιίας Διαμαντή-Παπαγεωργίου συνόδευσαν τις ευχές και τις ευχαριστίες του προέδρου και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Παπαγεωργίου προς κάθε εργαζόμενο τις μέρες των
Χριστουγέννων.

Ευχές και δώρα στα παιδιά των εργαζομένων χάρισε, για ακόμη μια χρονιά, το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου ενόψει των Χριστουγέννων. Μπορεί εξαιτίας της πανδημίας να μην πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παιδική γιορτή, ωστόσο τα
περίπου 1.100 πολύχρωμα πακέτα με
παιχνίδια μοιράστηκαν στους εργαζόμενους και σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδιά τους.

Διαδικτυακή συναυλία
για την ενίσχυση
του Νοσοκομείου

Αφιερωμένη στο Νοσοκομείο, τους ασθενείς με Covid-19 και τον Σύλλογο Φίλων
του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» ήταν η
διαδικτυακή συναυλία της Ανδριάνας
Μπάμπαλη και του Κώστα Λειβαδά, με
στόχο τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση των κλινικών νοσηλείας Covid-19. Η συναυλία, που διοργανώθηκε από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης, φιλοξένησε και τις ευχές
μαθητών του σχολείου και ανθρώπων της
τέχνης και του πολιτισμού.

«Ρεμπέτικο»
ευχαριστώ από
τον Αγάθωνα

Μουσικές ανάσες
αισιοδοξίας από
τον «Ρόμβο»

Διαστημικό ταξίδι
για τους μικρούς
ασθενείς

Με μια υπαίθρια μουσική συναυλία, στις
8 Μαΐου, ο «μύθος» του ρεμπέτικου τραγουδιού Αγάθωνας Ιακωβίδης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για το έργο τους.
Τον συνόδευαν ο Αλέκος Τσολάκης στο
τραγούδι και το μπουζούκι και η Λευκή
Αναστασιάδου στα φωνητικά. Ένα μεγάλο
"ευχαριστώ" στην αείμνηστο καλλιτέχνη
που τίμησε με την παρουσία του το Νοσοκομείο σε μια δύσκολη συγκυρία.

Νότες ελπίδας πλημμύρισαν τον προαύλειο χώρο πίσω από τις κλινικές νοσηλείας περιστατικών του νέου κορονοϊού από
τη μουσική μπάντα δρόμου «Ρόμβος»,
στις 15 Δεκεμβρίου. Το μουσικό διάλειμμα με έντεχνα τραγούδια και παραδοσιακά κάλαντα προκάλεσε συγκίνηση στο
προσωπικό και τους ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθούσαν από τα παράθυρα
των θαλάμων.

Μια εμπνευσμένη θεατρική παράσταση, με πρωταγωνιστές δυο αστροναύτες,
έδωσε στα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής η θεατρική ομάδα του Νοσοκομείου,
με στόχο να τους χαρίσει στιγμές ξενοιασιάς και να ευχηθεί γρήγορη ανάρρωση.
Φορώντας τον ειδικό εξοπλισμό ατομικής
προστασίας έναντι της Covid-19, που φάνταζε στα παιδικά μάτια σαν διαστημικός,
η «Κάτια» και ο «Σπύρος» περιπλανήθηκαν γύρω από τους πλανήτες και καθήλωσαν τους μικρές θεατές.
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Ο εθελοντικός Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου “Η Αντηρίδα” ξεκίνησε τη δράση του το 2011, με
σκοπό τόσο τη στήριξη των λειτουργιών του Νοσοκομείου όσο και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών αλλά
και των εργαζομένων. Το έργο και η προσφορά του Συλλόγου παρέμειναν σημαντικά, εν μέσω της πανδημίας, με
τη συνδρομή των μελών και των δωρητών του.
Με απόφαση της “Αντηρίδας” και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, οι δράσεις εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος ανεστάλησαν. Οι εθελοντές και τα μέλη του Συλλόγου, σεβόμενοι τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, ακολούθησαν τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Κατά το 2020, η “Αντηρίδα”, με τη στήριξη της Διοίκησης
και την ενεργή συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού και
των εργαζομένων στις υπηρεσίες σίτισης, καθαριότητας και
φύλαξης, συνέχισε να βοηθά ανθρώπους σε ανάγκη, προσφέροντας πακέτα βοήθειας.
Τα αμαξίδια του Συλλόγου βρίσκονταν στη διάθεση ασθενών
για τη μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
Παράλληλα, η “Αντηρίδα” μερίμνησε για την προσφορά ειδών προσωπικής υγιεινής και νερών σε ασθενείς, οι οποίοι
αυτή τη δύσκολη περίοδο βρέθηκαν χωρίς υποστήριξη από
το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Αξιόλογο παρέμεινε το έργο της “Αντηρίδας” και εκτός Νοσοκομείου. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου και με την πολύτιμη βοήθεια φίλων και υποστηρικτών, εστάλη ανθρωπιστική
βοήθεια στην Αρμενία για τους πληγέντες και τους πρόσφυγες από τη σύγκρουση Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Παράλληλα, προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ιατρικά είδη σε πολύτεκνες οικογένειες και
μέλη συλλόγων ευπαθών ομάδων.
Εν μέσω πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκαν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ωστόσο οι εθελοντές- μαθητές του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ έδωσαν το “παρών”, στέλνοντας ηχογραφημένες ευχές για χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Ειδικευόμενος
ιατρός μοίρασε εθελοντικά στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου τις βασιλόπιτες της “Αντηρίδας”, μεταφέροντας ευχές
για καλή χρονιά.
Θερμές ευχαριστίες στους φίλους του Συλλόγου για τις δωρεές σε χρηματικά ποσά αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, στους εθελοντές και τα μέλη της “Αντηρίδας” για κάθε
βοήθεια προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, οι οποίοι, με υπερβάλλοντα ζήλο, φροντίζουν για τον συνάνθρωπό
τους. Το ταξίδι αλληλεγγύης συνεχίζεται.
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Προσφορά
σε αριθμούς
Η προσφορά σε αριθμούς με τις χορηγίες
και τις 250 δωρεές σε είδη από φίλους της Αντηρίδας

2.500

1.500

1.200

2.850

3.000

17

προστατευτικές μάσκες
σε μικρούς ασθενείς και παιδιά
πολύτεκνων οικογενειών

πακέτα βοήθειας – είδη ρουχισμού / παιχνίδια / τρόφιμα σε
236 ασθενείς, πολύτεκνες οικογένειες και μέλη 16 συλλόγων
ευπαθών ομάδων

ασθενείς χρησιμοποίησαν αμαξίδια για την διευκόλυνση της
μεταφοράς τους στον χώρο του
Νοσοκομείου

μάσκες μιας χρήσης
σε συλλόγους φροντίδας
αστέγων

φιάλες νερού και 120 πακέτα
με είδη προσωπικής υγιεινής
ως έκτακτη βοήθεια σε ασυνόδευτους νοσηλευόμενους

ασθενείς με κινητικά προβλήματα δανείστηκαν αμαξιδία για
τη μετακίνησή τους εντός της
οικίας τους
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Μέριμνα για
τους ασθενείς
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Παροχή ατομικών συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης δια ζώσης, τηλεφωνικά και διαδικτυακά
-μέσω tablet- σε νοσηλευόμενους με Covid-19 και στο
συγγενικό περιβάλλον τους
από την Α' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Υπηρεσία για την ενημέρωση και στήριξη της οικογένειας και των ασθενών με τον νέο κορονοϊό
από τις κοινωνικές λειτουργούς

Δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και άυλης συνταγογράφησης σε
ασθενείς της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ που παρακολουθούνται χρονίως
στα εξωτερικά ιατρεία και
διστάζουν να προσέλθουν,
φοβούμενοι την Covid-19

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

Ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών και έντυπα
παραπόνων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαδικτυακή online υπηρεσία (www.gnpap.gr) για
ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη - Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας

Γραφείο για την εξυπηρέτηση ασθενών, συνοδών
και επισκεπτών

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

Υπηρεσία διαδικτυακών αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων

Δια ζώσης δράσεις και διαδικτυακές εκδηλώσεις για
την ευχάριστη παραμονή
των νοσηλευόμενων

Infokiosk για την παροχή
πληροφοριών μέσω ψηφιακών οδηγών

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και
μουσική σε κοινόχρηστους
χώρους

Σωματείο Εργαζομένων

Εταιρική
διακυβέρνηση
Χρηστή και υπεύθυνη Διοίκηση
Διαφάνεια πληροφοριών

Ιδρύθηκε το 1999 από εργαζόμενους του Νοσοκομείου. Μέλη του είναι το προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών. Σκοπός της λειτουργίας του, μεταξύ άλλων, είναι η
προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και η
βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Η λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ανεξάρτητη και συμβουλευτική προς τη Διοίκηση, περιλαμβάνεται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του
Νοσοκομείου. Η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, σε συνδυασμό με τη χρηστή και υπεύθυνη
Διοίκηση του οργανισμού, συνιστά μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης που διασφαλίζει την
αποδοτική λειτουργία του Νοσοκομείου και τη διαφάνεια των πεπραγμένων της Διοίκησης.

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
Εργαζομένων
Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους
και παρακολουθεί την τήρησή τους. Η αιρετή επιτροπή
αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία εκλέγονται από τους
εργαζόμενους ή υποδεικνύονται από το Σωματείο Εργαζομένων. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής του
Νοσοκομείου για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και συνεργάζεται με τα συνδικαλιστικά στελέχη
σε ό, τι αφορά το πεδίο της ασφαλούς εργασίας.
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Εξωστρέφεια Διεθνείς σχέσεις
Συνεδριακό Κέντρο

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

Τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού και η απαγόρευση διεξαγωγής συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων είχαν ως
αποτέλεσμα το 2020 να πραγματοποιηθεί περιορισμένος αριθμός εκδηλώσεων, όπως ιατρικά συνέδρια, εκπαιδευτικές ημερίδες, κλινικά σεμινάρια και φροντιστήρια με πρακτική άσκηση και δια ζώσης συμμετοχές
εντός και εκτός Ελλάδας. Στις περιπτώσεις που ήταν εφικτό, διοργανώθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. webinars), χωρίς τη φυσική παρουσία διοργανωτών ή συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός εκδηλώσεων ανήλθε στις 27.

1

Αμφιθέατρο (χωρητικότητας 325 ατόμων)

1

Αίθουσα διδασκαλίας (50 ατόμων)

2

Αίθουσες διδασκαλίας (25 ατόμων)

10

Αίθουσες συνεδριάσεων κλινικών (20 ατόμων)

Δυνατότητα online σύνδεσης του αμφιθεάτρου
με τα χειρουργεία του Νοσοκομείου
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Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο
Μοναδικός κτηριακός σχεδιασμός με προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ερευνητικές υποδομές

Με μοναδικό κτηριακό σχεδιασμό και αναβαθμισμένες υλικοτεχνικές υποδομές, πρωτοπορεί στην έρευνα και την εκπαίδευση, ενσαρκώνοντας την άρρηκτη
σχέση και την παράλληλη ανάπτυξη της πειραματικής έρευνας με την κλινική πράξη. Λειτουργεί υπό
την καθοδήγηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διαθέτει πιστοποίηση ως νόμιμη και εγκεκριμένη εγκατάσταση «εκτροφής, προμήθειας και χρήσης ζωικών προτύπων» από τις αρμόδιες ελεγκτικές
κρατικές αρχές. Στις εγκαταστάσεις του υλοποιείται
μεγάλος αριθμός σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τη χρήση ζωικών προτύπων.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
•

Ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις έκτακτες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος λόγω της πανδημίας

•

Έκδοση δελτίων Τύπου και συνεργασία με τα
ΜΜΕ για την προβολή του έργου του Νοσοκομείου

•

Επιμέλεια ενημερωτικών εκδόσεων
(«Χρέος Ζωής», «Απολογισμός»)

•

Διαχείριση κοινωνικών δικτύων

•

Επικαιροποίηση ιστοσελίδας
www.papageorgiou-hospital.gr

•

Συντονισμός εκδηλώσεων - πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης κοινού σε συνεργασία με τμήματα
του Νοσοκομείου

•

Συνεργασία με φορείς υγείας και διοργάνωση
δράσεων εξωστρέφειας

49

Διαχείριση
αποβλήτων
Στις προτεραιότητες του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι η ορθή διαχείριση κάθε κατηγορίας
αποβλήτων, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, των ασθενών, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Για τον λόγο αυτό, τηρείται απαρέγκλιτα
η Νομοθεσία, που πρωταρχικά βασίζεται στην ορθή
ταξινόμηση των αποβλήτων. Παράλληλα, αξιοποιώντας μεγάλες ποσότητες υλικών από υποστηρικτικές
υπηρεσίες, συμβάλλει, μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην αειφόρο ανάπτυξη.

Επικίνδυνα απόβλητα
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βελτιώνοντας συνεχώς
την ταξινόμηση των αποβλήτων, το 2020 παρήγαγε τις
παρακάτω ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων.

ΕΑΑΜ
(Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά)

267.409 κιλά
παρήχθησαν από χώρους φροντίδας
και περίθαλψης ασθενών

ΜΕΑ
(Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα)

14,6 τόνοι
το 98% παρήχθη από χημειοθεραπείες,
παθολογοανατομικό εργαστήριο και θαλάμους ασθενών με Covid-19

ΑΕΑ
(Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα)

51 τόνοι
εκ των οποίων
- 78,6% στερεά (φαρμακευτικά 77,6%, κυτταροστατικά 13,4%, επικίνδυνες χημικές ουσίες 6,3%, αέρια
υπό πίεση 0,2%, συσκευασίες με υπόλειμμα επικίνδυνων ουσιών 2,5%)
-
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21,4% υγρά (από το παθολογοανατομικό - κυτταρολογικό εργαστήριο)

Εκπαίδευση
Με έμφαση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τη διαχείριση αποβλήτων στις
υγειονομικές μονάδες και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, εκπαιδεύτηκαν 77 εργαζόμενοι διαφόρων
ειδικοτήτων σε 10 κύκλους προγραμμάτων μέσω ΛΑΕΚ 0,24%. Παράλληλα, στις
διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωσης εκπαιδεύτηκαν 22 νεοπροσλαμβανόμενοι ιατροί και
75 φοιτητές ΤΕΙ. Άλλοι 48 εργαζόμενοι
του προσωπικού καθαριότητας εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Αστικά στερεά απόβλητα
Ενισχύοντας τα μέσα διαλογής, το Νοσοκομείο κατάφερε το 2020 να
εκτρέψει από την υγειονομική ταφή αξιοποιήσιμα υλικά από απόβλητα που προσομοιάζουν των οικιακών και παράγονται από υποστηρικτικές υπηρεσίες, προστατεύοντας το περιβάλλον και συμβάλλοντας στο
κυκλικό μοντέλο οικονομίας. Οι διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και
αποθήκευσης έγιναν τηρουμένων των μέτρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απόβλητα που δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατηγοριοποιήθηκαν ως οικιακού τύπου μη αξιοποιήσιμα και
ανήλθαν σε 313.020 κιλά.

Χαρτί

Πλαστικό

Καπάκια

58 τόνοι

21 τόνοι 2 τόνοι

Κλωστ/ργία

Tηγανέλαια

213 κιλά 2 τόνοι

Γυαλί

600 κιλά

Απόβλητα
εναλλακτικής διαχείρισης
Υλικά που υπόκεινται σε ειδική διαχείριση
προς αξιοποίησή τους μέσω της ανάκτησης ή
ανακύκλωσης συλλέγονται ξεχωριστά και παραδίδονται σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το 2020 παραδόθηκαν:

6,7 τόνοι
απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εκ των οποίων το 92% ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και το 8%
λαμπτήρες

210 τεμάχια
toners για επισκευή και επαναχρησιμοποίηση

Η επίδραση της Covid-19 στην ποσότητα
παραγόμενων μολυσματικών αποβλήτων
Η ποσότητα των αποβλήτων παρουσίασε καθοδική τάση στην αρχή του 2020, με την ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα να εμφανίζεται
τον Απρίλιο, περίοδο ολικού lockdown και περιστολής των δραστηριοτήτων σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία.
Μετά τον Μάιο, με τη σταδιακή επαναλειτουργία ιατρείων και χειρουργείων, τα επίπεδα πλησιάζουν τα φυσιολογικά για την εποχή,
ενώ από τον Αύγουστο, οπότε καταγράφεται άνοδος στον αριθμό των νοσηλευομένων
και το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ορίζεται ως Νοσοκομείο αναφοράς, παρατηρείται ανοδική τάση
στην παραγόμενη ποσότητα μολυσματικών
αποβλήτων. Η κορύφωση ήταν τον Δεκέμβριο, όταν αυξήθηκαν τα κρούσματα στην κοινότητα και οι εισαγωγές ασθενών τόσο σε θαλάμους Covid-19 όσο και στη ΜΕΘ.
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Tακτικά εξωτερικά ιατρεία

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠO
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ &
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
• ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΛΙΠΙΔΙΩΝ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
• Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ /
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
• ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(ΝΕΟ)
• ΛΙΠΙΔΙΩΝ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ)
(ΝΕΟ)

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠO
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΕΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)

ΠΑΘ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
• ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
• ΑΝΟΙΑ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
• ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
• ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
• ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ & ΚΙΝ.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
• ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

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

ΠΑΙΔΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ Β
ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΣΤ ΙΔΡΩΤΑ
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ

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

ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΨΩΡΙΑΣΗΣ- ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ
ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
ΣΠΙΛΩΝ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΟΝΥΧΟΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΧΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΝΕΟ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΕΟ)

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ
ΗΠΑΡ ΧΟΛΗΦΟΡΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ / ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΚΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ /
ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΗΠΑΤΟΣ /
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
• ΜΑΣΤΟΥ
• ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟ / ΧΟΛΗΣ
• ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΗΛΗΣ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• Α' ΠΑΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Β' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
• ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
• ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
• ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
• ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΧΕΙΡΟΣ
• Β΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
• ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ,
ΚΥΦΩΣΗΣ, ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ
• ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Γ' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΘ
• Γ' ΠΑΝ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
• ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΩ
ΑΚΡΟΥ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
ΠΟΝΟΥ
• ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
• ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ

Επικοινωνία για

ραντεβού

στα Εξωτερικά Ιατρεία
• ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΙΣΧΙΟ
/ ΑΘΛ. ΚΑΚΩΣΕΩΝ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ &
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
• ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΘ
• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
• ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΙΣΤΙΕΣ
• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ
• ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΩΝ
• ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

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

ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ/ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΥΘΟΥ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
YAG LASER
ΠΑΝ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ

Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΕΞΩΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ

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

ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘ. ΤΟΥ ΩΤΙΚΟΥ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
ΠΑΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

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

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο

Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΤΕΣΤ-PAP
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΔΡΑ
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΗΣΗΣ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΑΠΟΒΟΛΕΣ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΥΚΛΟΥ
• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
• ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
• ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΣΤΩΝ
• ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
• ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
• ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
• ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΙ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
(ΝΕΟ)

Β' ΩΡΛ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

14741

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
• ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• PET SCAN

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
• ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
• ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΠΑΝ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΟOΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΝΗΜΗΣ / ΝΟΗΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΝΕΟ)
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
DEPOT ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2020 - 31.12.2020) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Αξία Κτήσεως

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.986.810,39

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

Αποσβέσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως

1.818.609,39

1.879.429,44

115.824,95

49.511.937,87 47.810.846,27

1.701.091,60 49.174.812,07 47.673.697,94

1.501.114,13

47.229.332,51 36.627.396,73
12.391.723,77 11.969.370,75
1.081.639,99
0,00

10.601.935,78 47.026.346,54 36.032.900,85
422.353,02 12.501.321,07 12.173.977,15
1.081.639,99 1.363.788,60
0,00

10.993.445,69
327.343,92
1.363.788,60

110.214.634,14 96.407.613,75

13.807.020,39 110.066.268,28 95.880.575,94

14.185.692,34

0,00
13.807.020,39

0,00
14.185.692,34

4.404.689,03

3.193.512,83

8.116,28
4.412.805,31

7.149,87
3.200.662,70

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Aναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συκευασίας
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών
4. Επισφαλείς πελάτες - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι
ΙV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)

168.201,00

1.995.254,39

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

412.248.434,12
156.232,83
-4.127.126,92

-3.970.894,09
633.114,22
408.910.654,25

376.209.977,28
135.697,39
-3.800.837,02

-3.665.139,63
526.153,36
373.070.991,01

8.230,10
18.559.224,06
18.567.454,16
431.890.913,72

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

22.246,32
15.486.305,36
292,90

15.030,87
16.669.760,29
0,00

15.508.844,58
461.374.979,69

16.684.791,16
420.216.541,22

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

6,85

0,00

3.626.132,27
3,94
3.626.143,06

3.269.042,71
0,00
3.269.042,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2020
(1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020 (σε EUR)

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2019 (σε EUR)

Καθαρά κέρδη χρήσεως

32.473.046,82

38.604.825,48

Σύνολο

32.473.046,82

38.604.825,48

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη εις νέον

O Πρόεδρος
Καραβιώτης Μιχαήλ
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28.193,68

57.799,76

32.444.853,14

38.547.025,72

Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουηλίδης Κων/νος

Η Οικονομική Διευθύντρια
Σταυροπούλου Ευαγγελία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
IΙ . Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3. Δωρεές Παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές Προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΧΡΗΣΗ 2020

ΧΡΗΣΗ 2019

85.387.590,78
7.077.547,32
92.465.138,10

84.827.289,26
7.790.705,11
92.617.994,37

32.444.853,14
279.254.203,99
311.699.057,13
404.164.195,23

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

7.009.479,10
251.570,00
7.261.049,10

6.719.426,03
251.570,00
6.970.996,03

41.620.139,51
1.053.546,26
1.145.178,39
4.184.485,64
48.003.349,80

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

1.946.385,56
0,00
1.946.385,56
461.374.979,69

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

6,85
0
3.626.132,27
3,94

0,00
0
3.269.042,71
0,00

3.626.143,06

3.269.042,71

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - (1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020)
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020 (σε EUR)

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
5.600.075,42
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
954,00
Mερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
107.504,93
Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
2.255,26
Oλικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛEOΝ :΄Eκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα
13.086.829,57
2. Έκτακτα κέρδη
0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
301.589,11
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
149.036,96 13.537.455,64
Mείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
175.926,21
2. Έκτακτες ζημίες
10.268,54
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
306.873,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0.00
493.067,75
Oργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημίες
MEION:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη)
XPHΣEΩΣ προ φόρων:

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2019 (σε EUR)

82.175.907,75
109.342.581,27
-27.166.673,52
52.091.112,20
24.924.438,68
5.418.929,25
14.911,08

-5.601.029,42
19.323.409,26

-5.433.840,33
22.271.801,13

228.800,67
109.760,19
19.428.658,93

3.632,74

225.167,93
22.496.969,06

15.679.284,43
350,00
444.814,65
120.056,25 16.244.505,33

32.473.046,82

2.407.775,59
2.407.775,59

94.576.635,47
109.393.358,13
-14.816.722,66
42.522.364,12
27.705.641,46

10.543,51
20.721,33
105.384,07
0,00

136.648,91

38.604.825,48

2.266.496,45
0.00
32.473.046,82

2.266.496,45

0.00
38.604.825,48
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Οικονομικά στοιχεία
με μια ματιά*

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2019 - 114.967
2020 - 115.439

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**
2019 - 153.572
2020 - 147.912

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

2019 - 17.392
2020 - 16.729

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

2019 - 38.605
2020 - 32.473

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ***

2019 - 45.779
2020 - 47.629

ΦΑΡΜΑΚΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2019 - 51.797
2020 - 51.081

* (Ποσά σε χιλ.€)
** Στα έσοδα του έτους 2020 περιλαμβάνεται και επιχορήγηση που έλαβε το Νοσοκομείο από το Υπουργείο
Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
***Στο κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2020 περιλαμβάνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του
προσωπικού, η χορήγηση του κλινικού επιδόματος σε όλους τους πανεπιστημιακούς ιατρούς και η
μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού που προσέλαβε το Νοσοκομείο, για την κάλυψη των αναγκών
λόγω της Covid-19, που επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και aπό Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

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

Ο στόχος μας
Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ελλάδας, διατηρώντας την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον Τομέα της Υγείας
στα 21 επιτυχημένα χρόνια της λειτουργίας του και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών και των εργαζόμενων με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

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

Οι αξίες μας
• Αγάπη και σεβασμός στον άνθρωπο
• Ακεραιότητα
• Ποιότητα
• Καινοτομία

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συντονισμός Δημοσιογραφική
Επιμέλεια Έκδοσης:
Επιτροπή Επιμέλειας
Έκδοσης:

Μαρία Λίτου (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων)
Κλαίρη Χαριζάνη
Λιάνα Μιχαηλίδου
Ελίνα Πρωτόπαπα
Θεοδοσία Αλμαλιώτου

Συνεργάτες:

Kατερίνα Kουτσοσίμου (Δημιουργικό)
Αντιγόνη Σαφέτη

Διόρθωση κειμένων:

Δέσποινα Παπακωνσταντίνου

Συλλογή Δεδομένων:

Υπηρεσίες: Ποιοτικού Ελέγχου, Διοικητική, Ιατρική,
Νοσηλευτική, Οικονομική, Πληροφορική, Τεχνική

Φωτογραφίες:

Αρχείο Νοσοκομείου, Χριστίνα Ξενιτίδου
Γιώργος Ιλερής, Shutterstock

Παραγωγή εντύπου:

Thessprint A.E.
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Tel.: 2313 32 30 00
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www.papageorgiou-hospital.gr
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
@gn_ papageorgiou

Mε την ευγενική χορηγία
του Iδρύματος Παπαγεωργίου

