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Το Ερευνητικό και Πειραµατικό Κέντρο του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου 
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editorial
μιχαηλ καραβιΩτηΣ

ΠρΟΕΔρΟΣ Δ.Σ.

Η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου 
και οι θετικές προοπτικές της περαιτέρω 
ανάπτυξής του αποτελούν το κύριο μέλη-
μά μας, μετά τις σημαντικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίσαμε κατά το τρίτο κύμα 
της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 
2021. Με στόχο να παρέχουμε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας, η παρακολούθηση 
και μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
αποτελούν την δέσμευσή μας για συνεχή 
βελτίωση. 

Έχοντας το βλέμμα μπροστά, μέσα από 
αυτήν την έκδοση του Χρέους Ζωής ανα-
τρέχουμε σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές 
και σας παρουσιάζουμε νέες δράσεις 
των τελευταίων μηνών.
 Κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού 
Υγείας, κας Ζωής Ράπτη, συζητήθηκαν 
θέματα ψυχικής υγείας του προσωπι-
κού και των ασθενών που νόσησαν από 
κορωνοϊό, με δεδομένο ότι η πανδημία 
επιδείνωσε την ψυχική υγεία του γενι-
κού πληθυσμού, οι δε ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις της αποτυπώνονται ήδη στα 
ερευνητικά δεδομένα καταγράφοντας 
μια «δεύτερη πανδημία».
Το Νοσοκομείο μας συμμετέχει από 
την πρώτη στιγμή στο Εθνικό Σχέδιο 
Εμβολιασμού «Επιχείρηση Ελευθερία». 
Ο εμβολιασμός αποτελεί τη μόνη μας 
ελπίδα για να κτιστεί η ανοσία, ώστε να 
μπορέσουμε να επανέλθουμε στη φυσι-
ολογική ζωή. 
Στην ετήσια εκδήλωση απολογισμού 
για το έτος 2020, που πραγματοποιήθη-
κε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με 
περιορισμένο αριθμό παρευρισκόμενων, 
αλλά παράλληλα με ζωντανή σύνδεση 
μέσω της ιστοσελίδας μας, είχαμε την 
δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δυσκο-
λίες και τις απαιτήσεις της χρονιάς που 
πέρασε.  

Φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από 
την υπογραφή της σύμβασης του «Ιδρύ-
ματος Παπαγεωργίου» και του Ελληνικού 
Δημοσίου για την κατασκευή και λειτουρ-
γία ενός Νοσοκομείου, που έχει κατακτή-
σει ξεχωριστή θέση λόγω των υπηρεσιών 
υγείας που προσφέρει σε ολόκληρη την 
Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο.
Με χαρά υποδεχθήκαμε τον «Τάλω», 
ένα από τα δύο ρομπότ απολύμανσης 
που διατέθηκαν στην Ελλάδα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  για τη στήριξη των 
νοσοκομείων των κρατών-μελών της στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας.   Το ρομπότ, 
το οποίο κατασκευάστηκε στη Δανία, έχει 
τη δυνατότητα να απολυμαίνει χώρους σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσω 
υπεριώδους ακτινοβολίας, προσφέρο-
ντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για 
τους ασθενείς και το ανθρώπινο δυναμικό 
του Νοσοκομείου.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κατασκευή 
της νέας μονάδας παραγωγής αέριου ια-
τρικού οξυγόνου, που έγινε μέσα σε ελά-
χιστο χρόνο και κάλυψε τις αυξημένες 
ανάγκες του Νοσοκομείου σε οξυγόνο, 
διασφαλίζοντας αυτάρκεια στις μεγάλες 
απαιτήσεις που προέκυψαν λόγω της 
Covid-19.
Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
για την έκβαση της πορείας του μικρού 
ασθενή μας στον οποίο χορηγήθηκε μία 
ελπιδοφόρα γονιδιακή θεραπεία για παι-
διά με νωτιαία μυϊκή ατροφία, μία σπάνια 
γενετική διαταραχή, η οποία προκαλεί  
συμμετρική μυϊκή αδυναμία και  εκφύλι-
ση των κινητικών μυών. Σήμερα, βλέπο-
ντας το αγοράκι να μπορεί πλέον να κινεί 
τα άνω και κάτω άκρα του και να σιτίζεται 
μόνο του, θεωρούμε ότι προσφέραμε το 
ύψιστο αγαθό που μπορούμε να δώσου-
με στον συνάνθρωπό μας:

Την Υγεία! 
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ΓΕΝικα ΘΕματα

Η κ. Ράπτη, αρμόδια για θέματα ψυχικής 
υγείας και εξαρτήσεων, επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά το Γ.Ν. Παπαγεωργίου και 
αναφέρθηκε καταρχάς στον εξαιρετικό 
απόηχο της δουλειάς του προσωπικού 
και της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς 
συνέργεια και υπερπροσπάθεια δεν 
υπάρχει αποτέλεσμα. Όπως τόνισε χα-
ρακτηριστικά, πρόκειται για ένα νοσηλευ-
τικό ίδρυμα που, ενώ λειτουργεί με τον 
τρόπο του ιδιωτικού τομέα, παράλληλα, 
προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
ενώ ειδικά στη διαχείριση της πανδημίας 
συνεισέφερε τα μέγιστα.
Στη σύσκεψη με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
Μιχάλη Καραβιώτη, τον Γενικό Διευθυ-
ντή Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, τον Διοι-
κητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον διευθυ-

«Επί τάπητος» τα θέματα ψυχικής υγείας 

τα ζητήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στον τομέα της ψυχικής 
υγείας εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Ζωής ράπτη, τη Δευ-
τέρα 19 απριλίου. 

ΕΠιΣκΕψη τηΣ ΥΦΥΠΟΥρΓΟΥ ΥΓΕιαΣ ΖΩηΣ ραΠτη 

ντή της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής Γιάννη Διακογιάννη, η κ. Ράπτη 
τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προ-
βεί σε ενέργειες για να περιορίσει τη νο-
σηρότητα στο πεδίο της ψυχικής υγείας 
που αφήνει πίσω της η πανδημία αλλά και 
για να ρυθμίσει ζητήματα διαχείρισης των 
κλινών για περιστατικά ψυχικά ασθενών 
και θέματα ακούσιας νοσηλείας.
Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι, δεδομέ-
νου ότι η ψυχική υγεία θα είναι μία δεύ-
τερη πανδημία μέσα στην πανδημία του 
κορονοϊού, γνώμονας είναι η ενίσχυση 
όλων των δομών ψυχικής υγείας. Παράλ-
ληλα, σημείωσε ότι ύστερα από αξιολόγη-
ση των δομών ψυχικής υγείας, που έγινε 
σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, δρομολογείται η σύνταξη του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική 
Υγεία. 

Η κ. Ράπτη πρόσθεσε ότι το Υπουργείο 
προωθεί τη χρήση της ψηφιακής τε-
χνολογίας και στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας και ενδιαφέρθηκε να μάθει για 
τη λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης και 
Νοητικών Λειτουργιών στο Γ.Ν. Παπαγε-
ωργίου, που παρέχει νευρολογική και ψυ-
χιατρική φροντίδα σε άτομα με νοητικές 
διαταραχές, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Επίσκεψη στο Νοσοκομείο πραγματο-
ποίησε και ο Γενικός Γραμματέας Yπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Γιάννης 
Κωτσιόπουλος, το Σάββατο 17 Απριλίου. 
Στη συνάντηση με τη Διοίκηση, συζητήθη-
καν θέματα λειτουργίας του Νοσοκομεί-
ου, όπως η αναδιοργάνωση τμημάτων, οι 
προσλήψεις προσωπικού, η χρηματοδό-
τηση και η αξιοποίηση πόρων μέσω ευρω-
παϊκών προγραμμάτων. 
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Σταδιακή επανεκκίνηση λειτουργιών 
μετά το τρίτο κύμα της Covid-19

Μέχρι να παρέλθει και το τρίτο κύμα, 
αναπτύχθηκαν ή λειτούργησαν στο Νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου έως 8 κλινικές, 
240 κλινών, νοσηλείας ασθενών με κο-
ρονοϊό και 43 κλίνες εντατικής. Ωστόσο 
η αποκλιμάκωση, που επήλθε με τη μεί-
ωση των εισαγωγών θετικών κρουσμά-
των, οδήγησε στην επαναλειτουργία των 
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων από την 
Τρίτη 1 Ιουνίου. Παράλληλα, αυξήθη-
κε ο χειρουργικός χρόνος και ξεκίνησε 
σταδιακά η διάθεση όλο και περισσό-
τερων χειρουργικών αιθουσών για την 
εξυπηρέτηση περιστατικών που είχαν 
«παγώσει» λόγω των περιορισμών κατά 
την περίοδο έξαρσης των κυμάτων της 
πανδημίας.
Εξάλλου, στόχος της Διοίκησης ήταν από 
την έναρξη της πανδημίας, και παρά τις 
δυσκολίες, το Νοσοκομείο να ανακτήσει, 
το συντομότερο δυνατόν, τον πολυθεμα-
τικό του χαρακτήρα.  
Στο Νοσοκομείο λειτουργούν 223 γενικά 
και ειδικά εξωτερικά ιατρεία και 8 εργα-
στήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
κλείνουν ραντεβού σε επιλεγμένα ιατρεία 

και εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας 
www.gnpap.gr, άμεσα και χωρίς καμία 
χρέωση, όλο το 24ωρο. Εναλλακτικά, 
παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής 
κλήσης στο νούμερο 14741 (Δευτέρα - 
Παρασκευή, 08:00-20:00, χρέωση 1,029 
ευρώ από σταθερό, 1,66 ευρώ από κι-
νητό τηλέφωνο, για διάρκεια κλήσης 5 
λεπτών). 
Τα πρωινά και απογευματινά ιατρεία, 
καθώς και τα εργαστήρια, επαναλειτουρ-
γούν με την πιστή τήρηση όλων των μέ-
τρων πρόληψης. Για τη διασφάλιση της 
προστασίας των ασθενών και του προσω-
πικού και για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, είναι απαραίτητο να τηρού-
νται αυστηρά τα ωράρια επισκέψεων. 
Λόγω της εφαρμογής των πρωτοκόλλων 
πρόληψης και περιορισμού της Covid-19 
και για την αποφυγή συγχρωτισμού, η 
προσέλευση θα πρέπει να γίνεται 30 λε-
πτά πριν από το ραντεβού και όχι νωρί-
τερα. Για την είσοδο είναι υποχρεωτική 
η χρήση μάσκας και οι ασθενείς πρέπει 
να εισέρχονται χωρίς συνοδό, εφόσον το 
επιτρέπει η κατάστασή τους.

τα σημάδια υποχώρησης της πανδημίας έδωσαν το «πράσινο φως» για τη σταδιακή 
επανεκκίνηση δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, οι οποίες είχαν περιοριστεί εξαιτίας 
των μέτρων κατά της διασποράς της Covid-19.

Επιστρέφοντας στην «κανονικότητα», το 
Νοσοκομείο δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, 
στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών του. Οι διαδικτυακές ευκολίες που 
παρέχονται στους πολίτες μέσω του www.
gnpap.gr περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης και παρα-
λαβής εγγράφων, απαλλάσσοντας τους 
ενδιαφερόμενους από την επίσκεψη στο 
Νοσοκομείο. 

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης τεχνολο-
γιών πρόσβασης, την οποία ανέλαβε να 
υλοποιήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής, 
το Νοσοκομείο διαθέτει πλέον ανασχε-
διασμένο ιστότοπο (www.papageorgiou-
hospital.gr), φιλικό και λειτουργικό για 
κάθε χρήστη. Επιπλέον, είναι το πρώτο 
νοσοκομείο με ιστότοπο προσβάσιμο σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Επισκέπτες 
με προβλήματα όρασης, επιληψία, διά-

σπαση προσοχής, αλλά και γνωστικές 
διαταραχές, όπως η δυσλεξία και ο αυτι-
σμός, έχουν πλέον τη δυνατότητα να πε-
ριηγηθούν με ευκολία στην ιστοσελίδα. Η 
πρόσβαση και περιήγηση απλοποιούνται, 
αρκεί ο χρήστης να επιλέξει το εικονίδιο 
με το σύμβολο ΑμεΑ -το γνωστό μπλε και 
άσπρο σύμβολο που απεικονίζει έναν άν-
θρωπο σε αμαξίδιο- για να αξιοποιήσει τις 
λειτουργίες προσβασιμότητας.

Αναβάθμιση e- υπηρεσιών και ιστοσελίδα προσβάσιμη σε ΑμεΑ
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Ο υπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας 
– Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, χαιρε-
τίζοντας την εκδήλωση, ανέφερε ότι η 
πανδημία επαναπροσδιόρισε τις προτε-
ραιότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και επέβαλε έκτακτες δράσεις, ενώ θα 
χρειαστούν νέες πρακτικές με πράσινο 
αποτύπωμα. «Και εδώ το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου δίνει δυναμικό ‘‘παρών’’. 
Είναι έτοιμο να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
‘’Εξοικονομώ στο ΕΣΥ’’ και θα μας βρει 
συμπαραστάτες», τόνισε.  
Υπόδειγμα στην αντιμετώπιση της κρί-
σης χαρακτήρισε το Νοσοκομείο ο Γενι-
κός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπου-
λος στον χαιρετισμό του. Όπως ανέφε-
ρε, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, 
καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών 
της Θεσσαλονίκης και των όμορων νο-
μών, κρατώντας, παράλληλα, το υψηλό 
επίπεδο φροντίδας που αποτελεί και το 
σήμα κατατεθέν του. Τέλος, υπογράμ-
μισε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να 
στηρίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, προ-
σβλέποντας ότι το Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου θα αποτελέσει το πρότυπο από 
το οποίο θα μεταλαμπαδευτούν οι καλές 
πρακτικές και σε άλλα νοσοκομεία. 
Η Αντιπεριφειάρχης Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Βούλα Πατουλίδου, παρουσία-
σε τις δράσεις για την ενίσχυση του Νο-
σοκομείου με επενδύσεις αναβάθμισης 
των υποδομών. 

τον απολογισμό του 2020, μιας ιδιαίτερης χρονιάς λόγω της πρωτοφανούς υγειο-
νομικής κρίσης, παρουσίασε η Διοίκηση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, με ελάχιστο αριθμό παρευρισκομένων, 
τηρουμένων των υγειονομικών κανονισμών, την Παρασκευή 28 μαΐου 2021.

Με θετικό πρόσημο 
ο απολογισμός του 2020 

τΟ ΝΟΣΟκΟμΕιΟ αΝταΠΟκριΘηκΕ ΣτηΝ κριΣη, Οχι μΟΝΟ λΟΓΩ ΥΠΟΔΟμΩΝ 

αλλα κΥριΩΣ χαρη ΣτηΝ αΣτΕιρΕΥτη ΔΥΝαμη τΟΥ ΠρΟΣΩΠικΟΥ 
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Στη διαρκή προσφορά του Νοσοκομείου 
αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Νεαπόλε-
ως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, 
ευχαριστώντας θερμά το δυναμικό του. 
«Το Νοσοκομείο αποτέλεσε βασικό 
άξονα, στον οποίο η Υγειονομική Περι-
φέρεια στηρίχθηκε για να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της πανδημίας», τόνισε 
ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας Παναγιώτης 
Μπογιατζίδης. 
«Τα λόγια είναι πολύ λίγα για να δείξου-
με την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι έσκυψαν πάνω 
από τον ασθενή με σεβασμό», ανέφερε 
η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπα-
γεωργίου Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, 
εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στους 
εργαζόμενους.  
Τη σπουδαία δράση των εθελοντών, 
παρά τους περιορισμούς, τόνισε η πρό-
εδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσο-
κομείου «Η Αντηρίδα» Γεωργία Δερετζή.  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Καραβι-
ώτης εξήρε την άψογη συνεργασία ανά-
μεσα στη Διοίκηση, το Υπουργείο Υγεί-
ας και την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας. Εστίασε 
στην αδιάκοπη προσπάθεια των εργα-
ζομένων, οι οποίοι έγιναν το στήριγμα 
για τους ανθρώπους που κλήθηκαν να 

δώσουν μόνοι τους την πιο κρίσιμη ίσως 
μάχη της ζωής τους. Παράλληλα, ευ-
χαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ., το Ίδρυμα 
Παπαγεωργίου, την «Αντηρίδα», καθώς 
και όλους, φορείς και ιδιώτες, για τις 
δωρεές τους.  
Παρουσιάζοντας το απολογιστικό έργο, 
ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμ-
μανουηλίδης τόνισε ότι το Νοσοκομείο 
ανταποκρίθηκε στην υγειονομική κρίση, 
γεγονός που αποδίδεται όχι μόνο στις 
κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές 
του, αλλά και στην αστείρευτη δύναμη 
του προσωπικού του. 
Παρά το γεγονός ότι το Νοσοκομείο άγ-
γιξε τα όριά του, η ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών διατηρήθηκε. Αυτό 
αποτυπώνεται ενδεικτικά με τη διατήρη-
ση σε υψηλά επίπεδα του αριθμού των 
εσωτερικών ασθενών σε κλινικές- τμή-
ματα (33.333), των χειρουργικών επεμ-
βάσεων (11.637) και των εξωτερικών 
ασθενών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία και το τμήμα 
επειγόντων περιστατικών (222.404). 
Στις 8 κλινικές νοσηλείας Covid-19, δυ-
ναμικότητας 240 κλινών, νοσηλεύθηκαν 
1.339 περιστατικά, ενώ στις 43 κλίνες 
ΜΕΘ 148 ασθενείς. Για την ανίχνευση 
του ιού δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε 

εργαστήριο μοριακής διάγνωσης και οι 
εξετασθέντες για Covid-19 ανήλθαν σε 
20.235. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε μο-
νάδα παραγωγής οξυγόνου και αγορά-
στηκε ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.  
Το Νοσοκομείο λειτούργησε αδιάλειπτα, 
όσον αφορά την εξυπηρέτηση ιδιαίτε-
ρων ομάδων, όπως ογκολογικών, αιμα-
τολογικών ασθενών και νεφροπαθών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 πραγ-
ματοποιήθηκαν 17.968 χημειοθεραπεί-
ες και 23.925 αιμοκαθάρσεις, αριθμοί 
ελάχιστα διαφοροποιημένοι από τα επί-
πεδα του 2019. 
Το 2020 προκηρύχθηκαν 16 θέσεις για-
τρών, η τακτική επιχορήγηση αυξήθηκε 
από 38 σε 44 εκατομμύρια και το νοση-
λευτικό προσωπικό αυξήθηκε από 786 
σε 910. Σχετικά με τον κύκλο εργασιών, 
το Νοσοκομείο εμφάνισε τελικά κέρδη 
στα αποτελέσματά του, παρά τη μείωση 
της δραστηριότητας. 

Η εκδήλωση του απολογισμού του 2020 μετα-
δόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα 
www.papageorgiou-hospital.gr 
και είναι διαθέσιμη στο link: 
https://www.youtube.com
watch?v=bDFtaKXwVio&feature
=emb_imp_woyt
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Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύ-
ματος Παπαγεωργίου, που δημιουρ-
γήθηκε από τους αδελφούς Νικόλαο 
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου με σκοπό 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου δη-
μόσιου νοσοκομείου χωροθετημένου 
στον δυτικό τομέα του πολεοδομικού 
συγκροτήματος, και του Ελληνικού 
Δημοσίου. Προέβλεπε την ίδρυση Νο-
μικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία «Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου, κοινωφελές ίδρυμα», με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και συνολικό κόστος 
30 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι δω-
ρητές Νικόλαος και Λεωνίδας Παπα-
γεωργίου ανέλαβαν να διαθέσουν 30 
εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ¬περί τα 
7,2 δισεκατομμύρια δραχμές (25% του 
προϋπολογισμού). Το υπόλοιπο 65% 
του προϋπολογισμού επρόκειτο να κα-
λυφθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το 10% από το Ελληνικό 
Δημόσιο.
Η σύμβαση κυρώθηκε στις 3 Σεπτεμ-
βρίου 1991, με νομοσχέδιο που ψηφί-
στηκε ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες 
της Βουλής των Ελλήνων. Τα επίσημα 
πρακτικά της Βουλής αναφέρουν ότι 
η προσφορά των εθνικών ευεργετών 
αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς έρ-
χεται να κάνει πραγματικότητα ένα αί-
τημα χρόνων των κατοίκων της δυτικής 
Θεσσαλονίκης για ένα σύγχρονο νοση-
λευτικό ίδρυμα που θα παρέχει υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας υγειονομικής φρο-
ντίδας. Στα δημοσιεύματα της εποχής 
υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι ανά-
βει το «πράσινο φως» για την υλοποί-
ηση ενός μεγαλόπνοου κοινωφελούς 
έργου, χάρη στο όραμα και τη δωρεά 
των δυο εθνικών ευεργετών. 

τριάντα χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης για την ίδρυση του Νοσοκομείου 
συμπληρώθηκαν στις 24 μαΐου 2021, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία και τους 
ανθρώπους του. 

ΓΕΝικα ΘΕματα

Επέτειος 30 χρόνων από την ιδρυτική 
σύμβαση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
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Ένα πρωινό δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από 
τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, με τον οποίο 
προηγουμένως είχαμε γόνιμη συνεργασία 
σε ιδιωτικά του έργα. 
«Θέλω να σε δω», μου λέει.
Στη συνάντηση που ακολούθησε μου ανα-
κοίνωσε πως με τον αδελφό του Λεωνίδα 
είχανε επισκεφθεί τον τότε πρωθυπουργό, 
τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 
και του ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
δωρίσουν στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό 
των 30.000.000 $ προκειμένου να ανεγερ-
θεί ένα σύγχρονο Νοσοκομείο στη δυτική 
πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης, καθώς όλα τα μέχρι 
τότε υπάρχοντα Νοσοκομεία ήταν χωροθε-
τημένα στον κεντρικό και ανατολικό τομέα 
της πόλεως.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αφού τους 
άκουσε και τους ευχαρίστησε για τη γενναία 
προσφορά, τους είπε: «Κύριοι, αν θέλετε το 
όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα και να 
το χαρείτε, κτίστε το μόνοι σας. Κανείς άλ-
λος δεν θα ενδιαφερθεί περισσότερο από 
εσάς. Εγώ θα σας βοηθήσω».
Αφού μου εξιστόρησε την παραπάνω συνά-
ντηση μου είπε: «Γι’ αυτό σου ζήτησα να συ-
ναντηθούμε σήμερα, για να σου προτείνω 
να συνεργαστούμε και να μας βοηθήσεις 
να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Να 
προσφέρουμε στη Μακεδονία μας το πιο 
σύγχρονο Νοσοκομείο στην Ελλάδας που 
θα πρέπει να είναι εφάμιλλο των καλύτερων 
της Ευρώπης.»
Έτσι ιδρύθηκε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το 
οποίο ανέλαβε την υλοποίηση του οράμα-
τος των Δωρητών.
Συγκρότησε ολιγομελή ομάδα από διακε-
κριμένα στελέχη τεχνοκρατών, τα οποία 
επισκέφθηκαν τα πιο γνωστά και σύγχρονα 
Νοσοκομεία στην Ευρώπη, προκειμένου να 
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο της υγείας και να διερευνήσουν 
τη δυνατότητα εφαρμογής τους στο νέο Νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου.
Στη συνέχεια, προκηρύχθηκε πανευρωπα-
ϊκός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, στον 

οποίο μετείχαν γραφεία από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Υποβλήθηκαν 5 μελέτες.
Επιτροπή από τεχνοκράτες επέλεξε τη βέλ-
τιστη λύση (του γραφείου Τομπάζη), η οποία 
και εφαρμόστηκε.
Παράλληλα, συγκροτήθηκε ομάδα σχετικών 
στελεχών για την παρακολούθηση της πορεί-
ας των ποικίλων μελετών που ήταν απαραίτη-
τες για την ολοκλήρωση του έργου.
Η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου και του ελληνικού Δημοσίου 
ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της και 
συνέβαλε στην ταχύτατη ολοκλήρωση του 
έργου. Σημαντικός παράγοντας, που συνε-
τέλεσε στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των 
διαδικασιών, ήταν η παράγραφος της Σύμ-
βασης που προέβλεπε πως ερωτήματα και 
αιτήματα που υποβάλλονται στις διάφορες 
αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εκπό-
νηση των μελετών, αν δεν απαντιόνταν σε 
διάστημα 10 ημερών, θεωρούνταν αυτοδι-
καίως εγκεκριμένα σύμφωνα με τις θέσεις 
του Ιδρύματος και των μελετητών.
Έτσι, το Νοσοκομείο, με πλήρως αποπερα-
τωμένες τις κτιριακές του εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο ιατρο-
τεχνικό εξοπλισμό σε 4,5 χρόνια ήταν έτοι-
μο να δεχθεί τους πρώτους ασθενείς.
Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι διαδικασίες 
για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων.
Δυστυχώς, μετά την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών ιδιωτικά συμφέροντα του χώρου της 
υγείας, πιστεύοντας πως το νεόδμητο Νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου θα λειτουργούσε 
ανταγωνιστικά, κατάφεραν και πέτυχαν, 
με διάφορα προσχήματα να το κρατήσουν 
κλειστό για σχεδόν τρία χρόνια μετά την 
αποπεράτωση του.
Τελικώς, και μετά από αγώνες για το αυτο-
νόητο, το 1999 το Νοσοκομείο λειτούργησε 
και επί 22 χρόνια προσφέρει αδιάλειπτα τις 
υπηρεσίες του στους κατοίκους όχι μόνο 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά της Βορεί-
ου Ελλάδας στο σύνολό της.
Αυτά για την Ιστορία!
Πιστεύω πως το αποτέλεσμα δικαίωσε το 
όραμα των Δωρητών.

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου και Ελλη-
νικού Δημοσίου, πριν από 30 χρόνια, 
ήταν μια ιστορική στιγμή για τον χώρο 
της υγείας στην Ελλάδα.  Σήμερα, βλέ-
πουμε τα θετικά αποτελέσματα. Είκοσι 
δυο χρόνια σκληρής δουλειάς φέρ-
νουν σταθερά Νοσοκομείο, Διοίκηση 
και εργαζομένους στην κορυφή. Πέ-
ρασαν και δούλεψαν άξιοι άνθρωποι, 
οι οποίοι άφησαν τη δική τους σφραγί-
δα. Οικοδομήθηκε ένα τεράστιο έργο, 
για το οποίο όλοι μας νιώθουμε μόνο 
υπερηφάνεια, βλέποντας την πρόοδο 
στο πέρασμα του χρόνου.
Οι Ιδρυτές Νίκος και Λεωνίδας Πα-
παγεωργίου είδαν τον κόπο της ζωής 
τους να γίνεται ένα σύγχρονο μεγάλο 
Νοσοκομείο, ένα από τα καλύτερα της 
χώρας. Το όνειρο ζωής έγινε πραγμα-
τικότητα. 
Από την ημέρα που υπεγράφη η σύμ-
βαση μέχρι σήμερα, ο μόνος στόχος 
ήταν και είναι η σωστή λειτουργία του 
Νοσοκομείου. Ένας στόχος κοινός, για 
όλη τη μεγάλη οικογένεια του Νοσοκο-
μείου. Συνοδοιπόροι σ’ αυτό το μεγάλο 
έργο, το Ίδρυμα και η οικογένεια Πα-
παγεωργίου, που θα είναι πάντα κο-
ντά, με όποια δύναμη διαθέτουν, προς 
κάθε κατεύθυνση.
Σε όλους και όλες εκφράζουμε την ευ-
γνωμοσύνη μας και τον σεβασμό μας. 
Ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» στη Δι-
οίκηση και στους εργαζόμενους. Ευχό-
μαστε δύναμη και υγεία, να συνεχίσου-
με όλοι μαζί αυτό που ονειρεύτηκαν 
δύο άνθρωποι και έγινε στόχος 2.000 
ανθρώπων.

ΓΕΝικα ΘΕματα

36 χρόνια πριν… Μια ιστορική 
στιγμή για 

τον χώρο της 
υγείας στην 

Ελλάδα

του Βασίλη Παπά 
τέως Προέδρου Δ.Σ. 

της Ζωής Ψαρρά – Παπαγεωργίου
Εκπρoσώπου Ιδρύματος Παπαγεωργίου
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Συμμετοχή στην επιχείρηση «Ελευθερία» 
με τη συμβολή όλων των υπηρεσιών

από τη Δευτέρα 4 ιανουαρίου 2021, ημέρα έναρξης των εμβολιασμών για το 
προσωπικό του, και στη συνέχεια ως Εμβολιαστικό κέντρο για τον γενικό πλη-
θυσμό, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετέχει με αμείωτους ρυθμούς, κα-
θημερινές και αργίες, στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά της 
Covid-19 «Επιχείρηση Ελευθερία». 

Οι πρώτες παρτίδες εμβολίων της Pfizer-BioNtech πα-
ρελήφθησαν την Κυριακή 3 Ιανουαρίου και οι εμβολι-
ασμοί πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα ευφορίας, ανα-
κούφισης και αισιοδοξίας. Στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, λειτούργησαν 
εξαρχής χώροι υποδοχής, αναμονής και επίβλεψης 
πολιτών και προσωπικού, Ιατρεία, χώροι εμβολιασμού 
καθώς και Αίθουσα Ανάνηψης. Πρώτοι εμβολιάστη-
καν, σε πνεύμα συμβολισμού και εμψύχωσης, ο Γενι-
κός Διευθυντής του Νοσοκομείου, ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων, η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και η Διευθύντρια Ιατρικής 
Υπηρεσίας.
Στο Νοσοκομείο εφεξής λειτουργεί το Εμβολιαστικό 
Κέντρο Covid-19 τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο 

ΓΕΝικα ΘΕματα
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και για το υγειονομικό προσωπικό που 
προσήλθε δευτερευόντως για εμβολια-
σμό αλλά και για το προσωπικό Σωμάτων 
Ασφαλείας και για εκπαιδευτικούς, με κα-
θορισμένη από το Υπουργείο Υγείας δια-
δικασία για αδιάθετες δόσεις. Πλέον, το 
Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19 διαθέτει 
πολύτιμη εμβολιαστική εμπειρία από χιλιά-
δες πραγματοποιηθέντες εμβολιασμούς. 
Στο Εμβολιαστικό Κέντρο κατά την πα-
ρούσα χρονική στιγμή και με βάση σχε-
τικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και 
της 3ης ΥΠΕ πραγματοποιούνται εμβολι-
ασμοί με τα εμβόλια Pfizer-BioNtech και 
Johnson & Johnson. 
Χάρη στην οργάνωση, εκπαίδευση και συ-
νεργασία όλων των υπηρεσιών η συμμε-
τοχή του Νοσοκομείου στην Εθνική Επι-
χείρηση “Ελευθερία” ήταν σημαντική... 
Ουσιαστική ήταν και παραμένει η συνδρο-
μή του έμπειρου και εκπαιδευμένου ια-
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για 
την ασφαλή διενέργεια των εμβολιασμών 
καθώς και της Διοικητικής Υπηρεσίας ως 
προς την ομαλή διεκπεραίωση των ραντε-
βού αλλά και τις αναπληρώσεις δόσεων. 
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή 
του Φαρμακείου με το σύνολο του προ-
σωπικού του στα σημαντικά θέματα της 
παραλαβής, αποθήκευσης, συντήρησης 
και διακίνησης των εμβολίων. 

«Ο εμβολιασμός σε όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερο ποσοστό του πλη-
θυσμού θα ‘’χτίσει’’ σταδιακά την 
ανοσία. Θα εξασφαλίσει την ελπί-
δα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
θα μπορέσει να θωρακιστεί καλύ-
τερα και να αντιμετωπίσει με με-
γαλύτερη ασφάλεια τους ασθενείς 
με Covid-19», υπογράμμισε ο Πρό-
εδρος του Νοσοκομείου Μιχάλης 
Καραβιώτης, κατά την παρέμβασή 
του στη διαδικτυακή ημερίδα με 
θέμα «Γιατί να εμβολιαστούμε;», 
που διοργάνωσε το Τμήμα Ιατρι-
κής του ΑΠΘ.

Όπως τόνισε ο κ. Καραβιώτης, η εμ-
βολιαστική κάλυψη του πληθυσμού 
θα σημάνει και την επαναφορά των 
πολυθεματικών νοσοκομείων, με την 
εξυπηρέτηση των ασθενών οι οποίοι 
βρέθηκαν σε αναμονή για χειρουρ-
γεία και ιατρεία. Παράλληλα,  χαρα-
κτήρισε «συγκλονιστικό» τoν αγώνα 
των υγειονομικών για τον περιορι-
σμό της πανδημίας. 
Εκ μέρους του Νοσοκομείου συμμε-
τείχε στην ημερίδα και ο υπεύθυνος 
της Μονάδας Γενετικής της Α’ Πανε-
πιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολο-
γικής Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος, 
ο οποίος αναφέρθηκε στην τεχνολο-
γία των εμβολίων κατά της Covid-19.

«Γιατί να εμβολιαστούμε;»
Παρέμβαση σε ημερίδα του ΑΠΘ 

ΓΕΝικα ΘΕματα
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ΓΕΝικα ΘΕματα

Ασθενείς με Covid-19 έλαβαν, και συνε-
χίζουν να λαμβάνουν, ψυχολογική υπο-
στήριξη δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου ή 
μέσω διαδικτύου, ενώ ατομικές συνεδρί-
ες πραγματοποιούνται και με τη χρήση 
tablet. Παράλληλα, περισσότεροι από 
100 εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στους 
ειδικούς ψυχικής υγείας και έλαβαν εξα-
τομικευμένη επιστημονική βοήθεια για τη 
διαχείριση δυσκολιών που σχετίζονται με 

την πανδημία. Για τη διευκόλυνση μάλι-
στα της επικοινωνίας, δημιουργήθηκε η 
σελίδα «Ψυχολογική υποστήριξη εργαζο-
μένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου», 
η οποία λειτουργεί μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας.

Την υπηρεσία «αγκάλιασαν» τόσο οι 
ασθενείς όσο και το προσωπικό διαφό-
ρων ειδικοτήτων και ειδικά το υγειονομικό 

προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή της μάχης, σηκώνοντας το με-
γαλύτερο φορτίο, όχι μόνο από πλευράς 
φόρτου εργασίας, αλλά και από πλευράς 
ψυχολογικής επιβάρυνσης. Εξάλλου, 
έρευνες σε επαγγελματίες υγείας που 
φροντίζουν ασθενείς με Covid-19 δεί-
χνουν αυξημένα ποσοστά συμπτωμάτων 
άγχους, ψυχολογικής αναστάτωσης, κα-
τάθλιψης και αϋπνίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ενημέρωσης 
και Στήριξης των πολιτών, στελεχωμένη 
από κοινωνικές λειτουργούς, παρέχει πλη-
ροφόρηση και κοινωνική στήριξη στα άτομα 
του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλ-
λοντος των νοσηλευόμενων με Covid-19, 
ώστε να συμβάλει στη διαχείριση της περιο-
ρισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους.
Λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων υγειονο-
μικών συνθηκών, με τους ασθενείς να βρί-
σκονται απομονωμένοι από τους οικείους 
τους, η Υπηρεσία επιχειρεί να διευκολύνει 

το οικογενειακό και συγγενικό τους περι-
βάλλον.
Εκτός από τις κοινωνικές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, παρέχονται και πληροφορίες 
για τη διασύνδεση με τις κλινικές Covid-19 
και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 
Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί 
έως τις 3 το απόγευμα (τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2313 32 3137 και 2313 32 3972, επι-
κοινωνία μέσω email: sw@papageorgiou-
hospital.gr). 

Ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς 
και μαχητές πρώτης γραμμής

Υπηρεσία ενημέρωσης και στήριξης 
συγγενών των νοσηλευόμενων με  Covid-19

Στο πλευρό του υγειονομικού 

προσωπικού και των νοση-

λευόμενων, οι οποίοι χρειά-

ζονται στήριξη, βρίσκεται από 

την έναρξη της πανδημίας 

το εξειδικευμένο προσωπικό 

της α’ Πανεπιστημιακής ψυχι-

ατρικής κλινικής, προσφέρο-

ντας αδιαλείπτως τις υπηρε-

σίες του. 

μια νέα υπηρεσία τέθηκε σε 

λειτουργία, με στόχο την ενη-

μέρωση και στήριξη του οι-

κογενειακού και συγγενικού 

περιβάλλοντος ασθενών με 

τον κορονοϊό Sars-CoV-2, οι 

οποίοι νοσηλεύονται στο Νο-

σοκομείο. 
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«Τάλως», το ρομπότ που αποστειρώνει 
από τον SARS-CoV-2 με υπεριώδη ακτινοβολία

Από την Τρίτη 6 Απριλίου, οπότε έφτασε 
στο Νοσοκομείο, ο «Τάλως» χαρτογρά-
φησε χώρους τους οποίους απολυμαίνει, 
όπως τα χειρουργεία και το Τμήμα Επει-
γόντων Περιστατικών. Κάθε φορά που δέ-
χεται την εντολή του χειριστή, μεταβαίνει 
στον χώρο. Αφού βεβαιωθεί ότι τηρούνται 
τα πρωτόκολλα ασφαλείας, μένει μόνος 
και με προσεκτικές κινήσεις εξαφανίζει 
βλαβερούς μικροοργανισμούς, συμπε-
ριλαμβανομένου του νέου κορονοϊού 
SARS-CoV-2. Όταν ολοκληρώσει το έργο 
του, ρωτά τον χειριστή αν επιθυμεί να συ-
νεχίσει την απολύμανση σε άλλο χώρο ή 
να επιστρέψει στο σημείο φόρτισης. Με 

κάθε φόρτιση διάρκειας 8 ωρών, μπορεί 
να απολυμαίνει επί 2,5 ώρες. 
Η χρήση του ρομπότ θεωρείται ασφα-
λής για προσωπικό και νοσηλευόμενους, 
αφού ο «Τάλως» απολυμαίνει με φυσι-
κή διαδικασία, χωρίς τη χρήση χημικού 
απολυμαντικού. Επιπλέον, δεν απαιτείται 
ανθρώπινη αλληλεπίδραση και το προ-
σωπικό δεν χρειάζεται να χειρίζεται, να 
μεταφέρει ή να αποθηκεύει τοξικές, επι-
κίνδυνες ή διαβρωτικές χημικές ουσίες, 
επομένως αποφεύγεται η έκθεσή του σε 
κίνδυνο. 
Πρόκειται για το δεύτερο ρομπότ απολύ-
μανσης στην Ελλάδα και ένα από τα 200 
που προμηθεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή για ευρωπαϊκά νοσοκομεία, προκει-
μένου να συμβάλει στον περιορισμό της 
εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, μέσω 
της πρωτοβουλίας του Μέσου Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης (ESI). 
Ο «Τάλως», που είναι δανέζικης κατα-
σκευής και κοστίζει 60.000 ευρώ, έτυχε 
θερμής υποδοχής στο Νοσοκομείο και 
έλαβε το όνομα του ομώνυμου μυθικού 
φύλακα της Κρήτης, που ήταν γιγάντιος, 
ανθρωπόμορφος και με χάλκινο σώμα. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν το πρώτο 
ρομπότ που κατασκευάστηκε ποτέ. Ακό-
μη όμως και αν αποτελεί δημιούργημα 
της φαντασίας, για το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου αποτελεί ήδη πολύτιμο σύμμα-

χο στον τομέα της υγιεινής, η διασφάλιση 
της οποίας αποτελεί προτεραιότητα προς 
όφελος ασθενών και εργαζομένων.

Ένα υπερσύγχρονο και αξιόπιστο ευρωπαϊκό ρομπότ, που 

απολυμαίνει με υπεριώδη ακτινοβολία, βρίσκεται σε διαρκή 

ετοιμότητα για την αποστείρωση εσωτερικών χώρων του Νο-

σοκομείου. Ο «τάλως» μπορεί να απολυμάνει τους απλούς 

θαλάμους ασθενών σε μόλις 10 λεπτά, διασφαλίζοντας ένα 

αποστειρωμένο περιβάλλον, χωρίς να εκτίθενται οι εργαζόμε-

νοι σε περιττό κίνδυνο. το προσωπικό χειρίζεται το ρομπότ εξ 

αποστάσεως, μέσω εφαρμογής σε tablet, και κανένας εργαζό-

μενος δεν είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Ο ρόλος της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

στην πανδημία

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
(ΕΝΛ), επιφορτισμένη εκ του ρόλου της 
με την αρμοδιότητα της εισήγησης και 
διαμόρφωσης 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, σύμφω-
να με τις οδηγίες και σχετικές εγκυκλί-
ους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ 
και της 3ης ΥΠΕ αλλά και σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και δυνα-
τότητες του Νοσοκομείου.
Η ΕΝΛ, μεταξύ άλλων, πρότεινε μέτρα, 
διαδικασίες και εργαλεία/τρόπους για τη 
διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων 
περιστατικών Covid-19. Ταυτόχρονα, 
συνέχισε τη συμβουλευτική λοιμώξεων 

και στα θέματα της νόσου Covid-19, 
πραγματοποίησε συστηματικές και ποι-
κίλης μορφής δράσεις ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού, διαχειρίστηκε ύποπτα και 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, δείχνοντας 
έμπρακτα τον τρόπο/διαδικασίες από 
την αρχή της πανδημίας, ενημέρωνε σε 
24ωρη βάση τους εξωτερικούς ασθε-
νείς Covid-19 για τα θετικά τους δείγ-
ματα, ιχνηλάτησε περιστατικά Covid-19 
εντός του Νοσοκομείου (εκτίμηση βαθ-
μού κινδύνου έκθεσης προσωπικού και 
ασθενών), παρείχε οδηγίες διαχείρισης 
ασθενών με βάση τα δελτία ιχνηλάτησης 
που αποστέλλονται σε ΕΟΔΥ και 3η ΥΠΕ, 
παρείχε οδηγίες διαχείρισης για ύποπτα 
και επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19 
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας σε 
στενή συνεργασία με τον γιατρό εργα-

σίας, διαμόρφωσε και εισηγήθηκε προ-
διαγραφές για παραγγελία και έγκριση 
Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 
Στην πορεία των τελευταίων δεκαπέντε 
μηνών, από την έναρξη συναγερμού στα 
νοσοκομεία της χώρας για τον SARS-
CoV-2 μέχρι και σήμερα, στην ΕΝΛ και 
στην Ομάδα Συντονισμού Covid-19 συ-
νεργαστήκαμε στενά και σε καθημερινή 
βάση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
και πρωτίστως με τον Πρόεδρο ΔΣ και 
τον Γενικό Διευθυντή, που εξαρχής, από 
το πρώτο κύμα της πανδημίας, πίστεψαν 
ότι ο SARS-CoV-2 ήταν και παραμένει 
ισχυρός παράγοντας διατάραξης της 
ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου 
και υιοθέτησαν τις οδηγίες των Υπουρ-
γείου Υγείας/ΕΟΔΥ/3ης ΥΠΕ και τις 
εισηγήσεις της ΕΝΛ για αναγκαία λήψη 
έκτακτων και συχνά επώδυνων μέτρων. 

Κωστούλα Αρβανίτη
Πρόεδρος ΕΝΛ, ΜΕΘ
Συντονίστρια Covid-19

Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19
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Από το τέλος του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας και μέχρι και σήμερα, η ΕΝΛ, 
με τον γιατρό εργασίας και μια πολυδύ-
ναμη ομάδα γιατρών διαφόρων ειδικο-
τήτων και έμπειρων νοσηλευτών, διεκπε-
ραιώνει τον εθελοντικό εμβολιασμό του 
προσωπικού αρχικά και στη συνέχεια 
των πολιτών που επέλεξαν το Νοσοκο-
μείο μας για τον σκοπό αυτό.
Πρωταγωνιστές στην πορεία αυτή ήταν 
και παραμένουν οι τέσσερις εξαιρετικοί 
νοσηλευτές επιτήρησης λοιμώξεων, η 
αντιπρόεδρος της ΕΝΛ, η Διευθύντρια 
Ιατρικής Υπηρεσίας και το Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο στο σύνολό του, ο 
διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής 
Βιολογίας και η εξαιρετική ομάδα των 
μοριακών βιολόγων, η Νοσηλευτική 
Υπηρεσία με την ηγεσία και τους Προϊ-
σταμένους της, το Φαρμακείο που, μετα-
ξύ άλλων, προμήθευσε το Νοσοκομείο 
έγκαιρα με όλα τα απαραίτητα για τη 
διαχείριση ασθενών και προσωπικού, η 

Τεχνική Υπηρεσία με τις ευφυείς, πολυε-
πίπεδες και καίριες παρεμβάσεις της, το 
Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας με τις 
έγκαιρες και εμπεριστατωμένες δράσεις 
του, το αξιοθαύμαστο Τμήμα Πληροφο-
ρικής που χειρίστηκε με μοναδικό τρό-
πο τις αμέτρητες ανάγκες ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης ενεργειών/διαδικασιών, η 
Διοικητική Υπηρεσία στο σύνολό της και 
η σπουδαία Γραμματεία Τακτικών Εξωτε-
ρικών Ιατρείων, η Οικονομική Υπηρεσία 
και το ακούραστο Γραφείο Προμηθειών, 
το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων αποτελούν μέλη 
της ΕΝΛ και της Ομάδας Συντονισμού 
Covid-19. 
Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, κανένα μέ-
τρο ή Σχέδιο Δράσης δεν θα είχε εφαρ-
μοστεί ή αποδώσει αν οι διευθυντές 
(πρωτίστως), οι γιατροί όλων των βαθ-
μίδων, οι νοσηλευτές και το βοηθητικό 
προσωπικό των Κλινικών, Τμημάτων και 
Εργαστηρίων δεν είχαν εξαρχής πιστέ-

ψει στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων 
πρόληψης και ελέγχου του SARS-CoV-2. 
Όλοι οι παραπάνω, ή τουλάχιστον στην 
πλειοψηφία τους, συνεργάστηκαν εξαι-
ρετικά σε καθημερινή βάση με την ΕΝΛ 
και πρωτοστάτησαν, ο καθένας από τον 
ρόλο του, στην συνολική προσπάθεια 
εφαρμογής των μέτρων στον σημαντικό-
τερο δυνατό βαθμό.   
Και σε αυτή την πανδημία, η εμπειρία 
μας δίδαξε και μας διδάσκει ακόμη ότι 
για τους επαγγελματικές υγείας, σε επο-
χές ύπαρξης επιστημονικών οδηγιών, 
Σχεδίων Δράσης, καθορισμένων ρόλων 
και αρμοδιοτήτων, κατάλληλων ΜΑΠ, δια-
θέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και διαθέ-
σιμων εμβολίων, πρωτεύοντα ρόλο (μετα-
ξύ άλλων σημαντικών παραγόντων) για την 
εφαρμογή (implementation) των επιστημο-
νικών οδηγιών διαδραματίζει η προσωπική 
αντίληψη (personal attitude) του καθενός 
από εμάς σε θέματα πρόληψης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συ-
νεργασία του Οργανισμού Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) 
και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιο-
λογίας και  Έκβασης Νοσημάτων – 
CLEO, με αποκλειστική δωρεά από 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 5 
εκατ. ευρώ. Συμμετέχουν δέκα ελλη-
νικά νοσοκομεία, ενώ από τη Θεσσα-
λονίκη επελέγη το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου. 
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί Εθνικό Σύ-
στημα Παρακολούθησης Λοιμώξεων 

και Μικροβιακής Αντοχής, που θα 
παρέχει τα δεδομένα που απαιτού-
νται για τον εντοπισμό προβληματικών 
περιοχών, θα παρακολουθεί την πρό-
οδο των πολιτικών πρόληψης για την 
εξάλειψη λοιμώξεων σχετικών με την 
υγειονομική περίθαλψη και τη μείωση 
της μικροβιακής αντοχής. Τέλος, θα 
δημιουργηθεί Εθνικό Πρόγραμμα Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης, με διαπί-
στευση στις βασικές αρχές πρόληψης 
και ελέγχου.

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου στα νοσοκομεία - πρότυπα 
για τον έλεγχο λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής 

Νοσοκομείο-πρότυπο στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και 
στην αντοχή στα αντιβιοτικά, φιλοδοξεί να καταστεί το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέσω της ένταξής του στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής. 
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Με διάφορες πατέντες παράκαμψης και 
με βοηθητικές φιάλες (οβίδες), αλλά και 
με αγωνία και τρέξιμο, καταφέραμε να 
ξεπεράσουμε το μεγάλο κύμα. Ταυτόχρο-
να, βάλαμε μπρος και το σχέδιο Β, που σε 
ανύποπτο χρόνο είχαμε δρομολογήσει, 
για να μειώσουμε το κόστος και να αυξή-
σουμε την αυτάρκειά μας.
Συγκεκριμένα, είχαμε από χρόνια δια-
πιστώσει ότι μία αυτόνομη εγκατάσταση 
παραγωγής αερίου Ο2 θα είχε απόσβεση 

της επένδυσης σε λιγότερα από τρία χρό-
νια, με βάση την δαπάνη προμήθειας που 
πληρώναμε για υγρό Ο2 στην SOL, πιο 
πριν στην LINDE, κι ακόμα πιο πριν στην 
L’ AIRLIQUIDE.
Για να καλύψουμε, λοιπόν, τον -προσω-
ρινό ελπίζουμε- υπερδιπλασιασμό των 
καταναλώσεών μας, αναθέσαμε με τις 
έκτακτες διαδικασίες που προβλέπονται 
τόσο στο Ν.4412/2016 (άρθρο 32, παρ. 
2γ) όσο και στο Ν.4753/2020 (άρθρο 48, 

παρ. 2) την προμήθεια και εγκατάσταση 
μίας μονάδας παραγωγής αερίου Ο2 κα-
θαρότητας 93±3% και ικανότητας άνω 
των 2Χ50 Nm3/h, η οποία υπολογίστηκε 
να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του 
Νοσοκομείου υπό κανονικές συνθήκες.
Για τις έκτακτες ανάγκες της εποχής του 
κορονοϊού, παρατείναμε και την τρέχου-
σα σύμβαση με την SOL, ώστε να τις κα-
λύπτουμε από την λιγότερο συμφέρουσα 
πηγή για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Η Covid-19 επίσπευσε την αυτόνομη 
εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου  

Γρηγόρης Σοφιαλίδης
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ο νέος κορονοϊός και ιδιαίτερα το δεύτερο κύμα του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 έφεραν 

το Νοσοκομείο σε οριακή κατάσταση ως προς την παροχή οξυγόνου (Ο2) στα τμήματα και τις 

μονάδες όπου νοσηλεύονταν περιστατικά Covid-19. κι αυτό γιατί η κατανάλωσή μας υπερδι-

πλασιάστηκε από τα 75-80 Nm3/h (κυβικά ανά ώρα) στα 200 Nm3/h!

ΣτΟχΟΣ η μΕιΩΣη τΟΥ κΟΣτΟΥΣ και η αΥξηΣη τηΣ αΥταρκΕιαΣ 

IATPIKA ΘEMATA
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το 2020, η χρονιά που δοκιμάστηκαν η ετοιμότητα και οι αντο-

χές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την αιφνίδια εμφάνιση 

της πανδημίας Covid-19, μία από τις προτεραιότητες του Νο-

σοκομείου αποτέλεσε η κάλυψη των αναγκών του προσωπι-

κού και των κλινικών σε μέσα ατομικής Προστασίας (μ.α.Π.) 

και ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, 
η αυξανόμενη ζήτηση σε μάσκες απλές 
μιας χρήσης κατέδειξε  τις δυσχέρειες 
και την αστάθεια τιμών που ακολούθησε 
στην ελληνική αγορά. Η απότομη αύξηση 
της ζήτησης και η ανεπαρκής προσφε-
ρόμενη ποσότητα, σε συνδυασμό με την 
παροδική παύση της παραγωγής στα ερ-
γοστάσια της Κίνας,  οδήγησαν τόσο σε 
ελλείψεις ειδών όσο και σε απότομη αύ-
ξηση των τιμών τους.
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζε-
ται η διακύμανση των τιμών στα σημαντι-
κότερα είδη Μ.Α.Π. που προμηθεύτηκε 
το Νοσοκομείο.
Ακολουθώντας πιστά τον νόμο της προ-
σφοράς και της ζήτησης,  η μεταβολή των 
τιμών εξαρτήθηκε από τη διαθεσιμότητα 
της αγοράς. Όταν υπήρχε απότομη αύ-
ξηση της ζήτησης ή/και προβλήματα στη 
διακίνηση των προϊόντων, η τιμή αυξανό-
ταν,  ενώ η τιμή μειωνόταν, όταν υπήρχε 
επαρκής προσφερόμενη ποσότητα, είτε 
με την επαναλειτουργία των παραγωγι-
κών μονάδων είτε με την εμφάνιση νέων 
παραγωγών και δικτύων διανομής.
Η κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιήθηκε 
στο τέλος του 2020, αφού οι τιμές σε μά-
σκες έφτασαν στα προ κρίσης επίπεδα, 
ενώ οι τιμές σε στολές και μπλούζες μη 
αποστειρωμένες μειώθηκαν. Ωστόσο, 
ανησυχία προκαλεί η παρατεταμένη αύ-
ξηση των τιμών των γαντιών και το γεγο-
νός ότι η διενέργεια των εμβολιασμών 
παγκοσμίως είναι πιθανό να επιφέρει 

πρόσκαιρη αύξηση στις τιμές των συρίγ-
γων/βελόνων.
Το 2019 οι αναλώσεις σε Μ.Α.Π. είχαν 
ανέλθει  σε 141.443,38€. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι δεν υπήρχε ανάγκη χρήσης 
σε στολές tyvec, μάσκες fpp2, ποδονά-
ρια γκέτες και χειρουργικές ποδιές μιας 
χρήσης, μη αποστειρωμένες. Αντίστοιχα, 
το έτος 2020 οι συνολικές αναλώσεις 
στα ανωτέρω είδη Μ.Α.Π. ανήλθαν  σε  
1.376.782,41€, προκαλώντας δεκαπλά-
σια αύξηση του κόστους χρήσης των 
ανωτέρω προϊόντων. 
Σημαντική, ωστόσο, ήταν η προσφορά 
δωρεών σε είδη Μ.Α.Π. και εξοπλισμό,  
τόσο από ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και 
από την 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. 
Ειδικά για τα  Μ.Α.Π. προσφέρθηκαν είδη 
αξίας μεγαλύτερης των 100.000,00€.  
Με την ευχή να ξεπεραστεί το συντομό-
τερο δυνατό η υγειονομική κρίση, συνε-
χίζεται η αδιάκοπη προσπάθεια διαπραγ-
ματεύσεων για την αναγκαία κάλυψη όλου 
του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Πηγή - Στοιχεία: Τζώνου Αλεξάνδρα, Γραφείο Προμηθειών

Η διακύμανση τιμών σε είδη 
μέσων ατομικής προστασίας το 2020

Ευαγγελία Σταυροπούλου
Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας
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Η καινοτομία στην τεχνική TAVI έγκειται 
στο γεγονός ότι αφορά τη διαδερμική 
αντικατάσταση και επανατοποθέτηση 
βιολογικών αορτικών βαλβίδων χωρίς 
χειρουργείο, αλλά μέσω καθετήρα. Το 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου υπήρξε για πολλά 
χρόνια το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
στη Βόρεια Ελλάδα, στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, που εφάρμοσε πλήρως 
την τεχνική. Μάλιστα, τα τελευταία χρό-
νια, ξεχώρισε και για την τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση αορτικών βαλβίδων. Συ-

γκεκριμένα, με τη χρήση 3D εκτυπωτή 
σχεδιάζονται δύσκολες επεμβάσεις σε 
τρισδιάστατο ομοίωμα των βαλβίδων της 
καρδιάς. Αποτέλεσμα, να γίνεται ταχύτε-
ρα η εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας, 
να μειώνονται οι πιθανότητες επιπλοκών 
και να εκπαιδεύονται οι νέοι επιστήμονες 
επί χάρτου χωρίς να κινδυνεύει ο ασθε-
νής, αφού η επέμβαση μπορεί να επανα-
ληφθεί εικονικά όσες φορές χρειάζεται. 
Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα εμφύ-
τευσης αορτικών βαλβίδων με τη μέθοδο 

TAVI –που προβλεπόταν με αποφάσεις 
του υπουργείου Υγείας από το 2018- 
αφαιρέθηκε από όλα τα δημόσια νοσοκο-
μεία της Βόρειας Ελλάδας αλλά και από 
αρκετά ιδιωτικά στην Αθήνα, το 2020, με 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Η σχε-
τική αξιολόγηση των νοσοκομείων που 
έχουν τη δυνατότητα εμφύτευσης αορ-
τικών βαλβίδων γίνεται κάθε δύο χρόνια 
και εφόσον διαπιστωθεί αναγκαίος αριθ-
μός επεμβάσεων. 

Πέντε ιατροί του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθη-
γητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, περιλαμβάνονται στην ανανεωμένη κατάταξη των 
σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου «Data for updated 
science-wide author databases of standardized citation 
indicators» 2020, που δημοσιεύθηκε από ομάδα κα-
θηγητών του Stanford University των ΗΠΑ. Στις λίστες 
περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες 100.000 
επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πε-
δία, καθώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του 
επιστημονικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει 
τουλάχιστον πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον 
αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου και συγκεκριμέ-
να στις αναφορές που έχει λάβει σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων Scopus. Στον κατάλογο συγκαταλέγονται 
οι καθηγητές Ελευθέριος Τσιρίδης, Διευθυντής της Γ΄ 

Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Κωνσταντίνος Χα-
τζημουρατίδης, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ουρο-
λογικής Κλινικής, Ευστράτιος Κολυμπιανάκης, ιατρός της A’ 
Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, καθώς 
και οι ομότιμοι καθηγητές Γεώργιος Φούντζηλας και Βασίλειος 
Ταρλατζής, οι οποίοι υπηρέτησαν στο Νοσοκομείο από τη θέση 
του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής 
Ογκολογίας και του Διευθυντή της A’ Πανεπιστημιακής Μαιευ-
τικής-Γυναικολογικής Κλινικής, αντίστοιχα.

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης 
Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων 

Ιατροί του Νοσοκομείου
στην κατάταξη των σπουδαίων επιστημόνων

την πρωτοποριακή τεχνική τAVI που απευθύ-

νεται σε καρδιοπαθείς εφαρμόζει και πάλι η ει-

δικά εκπαιδευμένη ομάδα του αιμοδυναμικού 

Εργαστηρίου του καρδιολογικού τμήματος. με 

απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο 

ΦΕκ, το τμήμα αναγνωρίστηκε εκ νέου ως κέ-

ντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης Ειδικών βιολο-

γικών αορτικών βαλβίδων, καθώς πληροί τους 

σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις.

IATPIKA ΘEMATA
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μια ελπιδοφόρα γονιδιακή 

θεραπεία για παιδιά με νω-

τιαία μυϊκή ατροφία χορηγή-

θηκε σε μικρό ασθενή στο 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 

χάρη στην πρωτοποριακή 

θεραπεία, το παιδί παρουσι-

άζει ήδη σημαντική βελτίω-

ση στην υγεία του. Στο πρό-

γραμμα της ίδιας θεραπείας, 

που εγκρίθηκε πριν από έναν 

χρόνο στην Ευρώπη, έχουν 

ενταχθεί συνολικά έντεκα 

ασθενείς σε πέντε νοσοκο-

μεία της χώρας. 

Πρόκειται για επαναστατική θεραπεία, 
καθώς χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 
δυο ετών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα είτε 
δεν είχαν πρόσβαση σε αποτελεσματική 
θεραπεία ή αναγκάζονταν να αναζητή-
σουν φροντίδα στο εξωτερικό, προκει-
μένου να βελτιωθεί η φυσική πορεία της 
νόσου, που είναι η επιδείνωση και ο θά-
νατος. 
Η νωτιαία μυϊκή ατροφία αποτελεί γενε-
τική διαταραχή με χαρακτηριστικό την 
προοδευτική εκφύλιση κυττάρων των 
κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυε-
λού. Έχει αποτέλεσμα τη μυϊκή αδυναμία 
και την εκφύλιση των κινητικών μυών. 
Συνήθως, τα βρέφη ενώ γεννιούνται 
φυσιολογικά, εμφανίζουν προοδευτικά 
παράλυση των άνω και κάτω άκρων και 
των αναπνευστικών μυών. Αν δεν υπο-
βληθούν σε θεραπεία, καταλήγουν μέ-
χρι τον δεύτερο χρόνο της ζωής τους, 
καθώς δεν μπορούν να κάνουν κινήσεις, 
τραχειοστομούνται, γαστροστομούνται 
και επέρχεται ο θάνατος. 
Η γονιδιακή θεραπεία χορηγήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2021 στο Νοσοκομείο σε 
βρέφος ηλικίας 7 μηνών, το οποίο δεν 
μπορούσε να κουνήσει τα άνω και κάτω 

άκρα. Το αγοράκι είχε διαγνωστεί με 
νωτιαία μυϊκή ατροφία και κρίθηκε κα-
τάλληλο να υποβληθεί στη συγκεκριμένη 
θεραπεία. Η ιατρική ομάδα της Δ΄ Πανε-
πιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου του χορήγησε την αγωγή 
με ενδοφλέβια έγχυση. Το παιδί έλαβε 
εξιτήριο μετά από παρακολούθηση και 
πλέον, τέσσερις μήνες μετά, μπορεί να 
κινεί τα άνω και κάτω άκρα, να μασάει 
και να καταπίνει, κάτι που δεν μπορούσε 
να κάνει πριν.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πο-
ρεία της υγείας του παιδιού, διότι, αν έμε-
νε χωρίς θεραπεία, δεν θα είχε ελπίδα. 
Η συγκεκριμένη γενετική διαταραχή αντι-
μετωπίζεται σήμερα με δύο θεραπευτικά 
σχήματα. Το πρώτο είναι ένα φάρμακο 
που χορηγείται ενδοραχιαία, με έγχυση 
τρεις φορές τον χρόνο, και το χρησιμο-
ποιούμε στο Νοσοκομείο μας, όπου πα-
ρακολουθούμε παιδιά με νωτιαία μυϊκή 
ατροφία. Το δεύτερο αφορά τη γονιδιακή 
θεραπεία που εφαρμόσαμε στο βρέφος 
και η οποία θεωρείται επαναστατική», 
αναφέρει ο διευθυντής της Κλινικής, κα-
θηγητής Παιδιατρικής-Παιδονευρολογί-
ας Αθανάσιος Ευαγγελίου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φάρμακο χορη-
γείται με ενδοφλέβια έγχυση και χρησι-
μοποιεί έναν αδενοϊό που παρέχει στον 
οργανισμό λειτουργικό αντίγραφο του 
γονιδίου επιβίωσης του κινητικού νευρώ-
να. Μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών 
της θεραπείας είναι η οξεία ιογενής συ-
μπτωματολογία, η τρανσαμινασαιμία και 
η θρομβοκυτοπενία.

Ελπιδοφόρα γονιδιακή θεραπεία χορηγήθηκε
σε παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία

“Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για την 

πορεία της υγείας του 
παιδιού, διότι αν έμενε 
χωρίς θεραπεία, δεν θα 

είχε ελπίδα...”
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Τέσσερις διακρίσεις 
για καινοτομίες

Οι διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2020

Σε μια δύσκολη συγκυρία, εξαιτίας της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, το Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου βραβεύτηκε στην ετήσια διοργάνωση των Healthcare Business 
Awards για το 2020.  το Νοσοκομείο διακρίθηκε ανάμεσα σε καταξιωμένα δημό-
σια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα από όλη την Ελλάδα, αποσπώντας τιμητι-
κές διακρίσεις για όλες τις συμμετοχές που υπέβαλε. Ειδικότερα, απέσπασε δύο 
χρυσά και δύο αργυρά βραβεία. 

1
Χρυσό Βραβείο στο Τμήμα Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και την κυκλική οικονομία 
στην κατηγορία «Περιβαλλοντική ευαι-
σθησία»

Το Νοσοκομείο βραβεύτηκε για την πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύ-
ει με τη διαχείριση αποβλήτων και την 
κυκλική οικονομία που εφαρμόζει. Στο 
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της δημόσιας υγείας, τηρείται 
απαρέγκλιτα η νομοθεσία για τη διαχείρι-

ση των αποβλήτων που παράγονται από 
διάφορες δραστηριότητες. Το Νοσοκο-
μείο μειώνει την παραγωγή αποβλήτων 
και εκτρέπει από την υγειονομική ταφή 
ή τη λανθασμένη διαχείριση υλικά, όπως 
χαρτί, πλαστικό, καπάκια, λαμπτήρες, 
μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, τηγανέλαια, 

ΓΕΝικα ΘΕματα
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δίνοντας τη δυνατότητα επανεισαγωγής 
των αποβλήτων στην οικονομία. Πα-
ράλληλα, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος έχουν δημιουργηθεί 20 
«πράσινα» σημεία για τη διαλογή ανακυ-
κλώσιμων υλικών. 

2
Χρυσό Βραβείο στη Β΄ Πανεπιστημι-
ακή Οφθαλμολογική Κλινική για την 
πρωτοπορία στις μεταμοσχεύσεις εν-
δοθηλίου κερατοειδούς με μοσχεύμα-
τα από εγχώριες τράπεζες οφθαλμών 
στην κατηγορία «Πρωτοπορία  στη Χει-
ρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων»
Η Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου, έχο-
ντας άδεια λειτουργίας ως Μονάδα 
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς, πραγ-
ματοποιεί μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς 
κάθε είδους, μεταξύ αυτών και ενδοθη-
λίου του κερατοειδούς (DMEK). Η παρα-
σκευή του μοσχεύματος διενεργήθηκε 
στους χώρους του Νοσοκομείου με 
ειδικές τεχνικές που έχει αναπτύξει και 
κατοχυρώσει η Κλινική. Το γεγονός αυτό 
την καθιστά ως τη μοναδική στην Ελλάδα 
που πραγματοποιεί τέτοιου είδους μετα-
μοσχεύσεις, αποκλειστικά με μοσχεύμα-
τα από τις εγχώριες Τράπεζες Οφθαλ-
μών, μειώνοντας σημαντικά το κόστος 
και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής των 
μεταμοσχευμένων.

3
Αργυρό Βραβείο στο Ιατρείο Όσφρη-
σης και Γεύσης της Β΄ Πανεπιστημι-
ακής ΩΡΛ Κλινικής για τη συμμετοχή 
σε διεθνή έρευνα που αφορά στα συ-
μπτώματα αγευσίας και ανοσμίας σε 
ασθενείς με Covid-19 στην κατηγορία 
«Δράσεις για την αντιμετώπιση της 
Covid-19»
Το ειδικό Ιατρείο, παίρνοντας μέρος σε 
διεθνείς συνεργασίες σε παγκόσμιο επί-
πεδο, συνετέλεσε με δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά, ώστε να ανα-
γνωριστούν η αγευσία και η ανοσμία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως 
επίσημα συμπτώματα της λοίμωξης. Η 
ανοσμία χρησιμοποιείται πλέον ως πρώ-
ιμο διαγνωστικό κριτήριο της λοίμωξης, 

που οδηγεί στην έγκαιρη ταυτοποίηση 
προ-συμπτωματικών ασθενών, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στους τρόπους περιο-
ρισμού της νόσου. Παράλληλα, συνέβα-
λε στην ενημέρωση ιατρών και ασθενών 
πανελλαδικά για τη σημασία και τις θερα-
πευτικές δυνατότητες της ανοσμίας.

4
Αργυρό Βραβείο στη Β΄ Πανεπιστημι-
ακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισί-
ων Νοσημάτων για την ολοκληρωμένη 
παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθε-
νείς με αυτοάνοσα πομφολυγώδη 
νοσήματα στην κατηγορία «Ποιότητα 
Υπηρεσιών»
Με πρωτοβουλία της Κλινικής και τη 
συνεργασία του Τμήματος Ανοσολογί-

ας-Ιστοσυμβατότητας και της Μονάδας 
Γενετικής, καθώς και τη στήριξη της Δι-
εύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου του Νοσο-
κομείου, ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση 
(ΕΝ 15224) για την Κλινική, καθώς και 
η διαπίστευση των εμπλεκόμενων εργα-
στηρίων (ISO 15189) από το ΕΣYΔ για 
τις κρίσιμες εργαστηριακές μεθόδους 
διάγνωσης των αυτοάνοσων πομφολυ-
γωδών νοσημάτων. Η πολυεπιστημονι-
κή  ιατρική ομάδα του ειδικού Ιατρείου 
παρείχε τις υπηρεσίες της σε περισσό-
τερους από 1.100 ασθενείς, στο πλαί-
σιο 3.000 επισκέψεων. Οι καινοτόμες 
υπηρεσίες της συμβάλλουν στην έγκυρη 
διάγνωση και αποτελεσματικότερη θε-
ραπεία των ασθενών και βελτιώνουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών, προάγοντας 
την επιστημονική έρευνα.

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπι-
κό, που δίνει τον καλύτερο εαυτό 
του στο μέτωπο της τιτάνιας μά-
χης με την πανδημία, ήταν αφιε-
ρωμένο το Βραβείο ‘’Μαρκίδες 
Πούλιου 2020’’ του Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Ένωσης Συντα-
κτών Ημερησίων Εφημερίδων Μα-
κεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ). 
Το δημοσιογραφικό βραβείο μετα-
τράπηκε σε σύμβολο αναγνώρισης 
της προσφοράς και της αυταπάρνη-
σης των ιατρών και των νοσηλευτών, 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της 
Covid-19. To βραβείο παρέλαβαν 
συμβολικά στη διαδικτυακή τελετή 
απονομής, την Τετάρτη 14 Ιανουα-
ρίου, ο αν. προϊστάμενος ΜΕΘ του 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου Γαβριήλ Ταχτα-
τζόγλου και ο αν. καθηγητής Παθο-
λογίας – Λοιμωξιολογίας του ΑΧΕΠΑ 
Σίμος Μεταλλίδης. 

«Παρόμοιες μάχες δίνονταν 
στο παρελθόν, θα δοθούν 
στο μέλλον. Η πανδημία 
όμως άλλαξε τους κανόνες 
του παιχνιδιού, άλλαξε τη 
σχέση νοσηλευτή και ασθε-
νή. Οι ασθενείς  μας, εξαιτίας 
του προστατευτικού εξοπλι-
σμού, στερήθηκαν την άμεση 
επαφή, ακόμη και το χαμόγε-
λο με το οποίο προσπαθούμε 
να καλύψουμε ένα κομμάτι 
της μοναξιάς που νιώθουν» 

Γαβριήλ Ταχτατζόγλου 

Συμβολική απονομή βραβείου 
σε νοσηλευτή της ΜΕΘ 

από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Βραβεύσεις 
ομάδων εργαζομένων 

από τη Διοίκηση 

Το Τμήμα Γραμματείας Τακτικών Εξωτε-
ρικών Ιατρείων και η Ομάδα Διαχείρισης 
Έργου Απογραφής Πάγιου Εξοπλισμού 
είναι οι δυο ομάδες εργαζομένων που 
επιβραβεύτηκαν τον Μάιο από τη Διοί-
κηση του Νοσοκομείου για το έργο τους 
και τη σημαντική συνεισφορά τους στη 
λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 
Η βράβευση ομάδων με την απονομή 
τιμητικής πλακέτας και την προσφορά  
χρηματικού ποσού αποτελεί παράδοση 
ετών, ωστόσο λόγω της πανδημίας πραγ-
ματοποιήθηκε συμβολικά.
Την Ομάδα του Τμήματος Γραμματείας 
Εξωτερικών Ιατρείων της Διοικητικής 
Υπηρεσίας για το έργο που επιτέλεσε το 
2019, βράβευσαν με πλακέτα και με το 
ποσό των 1.500 ευρώ, προσφορά του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μιχάλης 
Καραβιώτης και ο Γενικός Διευθυντής 
Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης. Οι ερ-
γαζόμενοι «πρώτης γραμμής»  του Τμή-
ματος εξυπηρετούν καθημερινά περισ-
σότερους από 800 ασθενείς  (200.000 
ετησίως), αντιμετωπίζοντάς τους  με 
επαγγελματισμό  και  χαμόγελο. Τα μέλη 

της Ομάδας ήταν οι: Σοφία Τζούτζη, Αγ-
γελική Αριζάνη, Αγγελική Νούλιου, Βασί-
λης Βαλσαμάκης, Δάφνη Λίμπου, Ελένη 
Τσιλινίκου, Μαρία Χαρμπέα, Νίκος Μα-
ρίνος, Όλγα Καραμητοπούλου, Χαρούλα 
Μότσια και Χριστίνα Καρόζα.
Τιμητική πλακέτα και χρηματικό ποσό 
1.500 ευρώ, προσφορά του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου, έλαβαν από τον Πρόε-
δρο και τον Γενικό Διευθυντή και τα μέλη 
της Ομάδας Διαχείρισης Έργου Απογρα-
φής Πάγιου Εξοπλισμού, η οποία είχε 
την ευθύνη της φυσικής καταγραφής 
των παγίων, την ταυτοποίησή τους με την 
ηλεκτρονική απεικόνιση στο λογιστικό 
σύστημα και τη σήμανσή τους με ειδικό 
barcode ετικετών, το 2019. Την Ομάδα 
αποτελούσαν οι: Βασίλης Δασκαλάκης 

και Θανάσης Θωμόπουλος από την Υπη-
ρεσία Πληροφορικής, Θεοδοσία Αλμα-
λιώτου και Μαρία Αμπεριάδου από την 
Οικονομική Υπηρεσία, Χριστόδουλος 
Πελτέκης, Θεόδωρος Παταρίδης και 
Γιώργος Χρυσοστόμου από την Τεχνική 
Υπηρεσία.
Η βράβευση όλων των εργαζομένων 
αποτελεί αναγνώριση του έργου τους 
από την πλευρά της Διοίκησης και τους 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν με τον ίδιο 
ζήλο. 

Οι δυο ομάδες έλαβαν θερμά συγχαρητήρια 

από τους εκπροσώπους της Διοίκησης για τη 

συλλογική προσπάθεια που κατέβαλαν και 

το επιτυχές αποτέλεσμα, που επιτεύχθηκε με 

συνεργασία, επιμονή και υπομονή.

ΓΕΝικα ΘΕματα

Ομάδα Διαχείρισης Έργου Απογραφής Πάγιου Εξοπλισμού 2019Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 2019
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Τιμή σε στελέχη 
του αποχώρησαν για την 
πολυετή προσφορά τους

Τρία στελέχη της ιατρικής υπηρεσίας που 
αποχώρησαν λόγω αφυπηρέτησης ή συ-
νταξιοδότησης, τιμήθηκαν από τη Διοίκη-
ση ως επιβράβευση για την πολύχρονη 
και ευδόκιμη παρουσία τους και την πα-
ροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η 
Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα, τ. Διευθύντρια 
της Β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής 
Κλινικής, ο Φάρες Σάϊεχ, τ. Διευθυντής 
της Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής και ο Ιωάννης Ευαγγέλου, τ. Δι-
ευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
αφού παρέδωσαν τα ηνία των κλινικών και 
έχοντας ολοκληρώσει μια μακρά θητεία με 
συνεισφορά στο εκπαιδευτικό, κλινικό και 
επιστημονικό τους έργο, τιμήθηκαν πρό-
σφατα με την απονομή τιμητικών πλακετών 
από τον Πρόεδρο ΔΣ του Νοσοκομείου 
Μιχάλη Καραβιώτη και τον Γενικό Διευθυ-
ντή Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη.

Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα
Τιμητική πλακέτα για τη σημαντική προ-
σφορά της στη λειτουργία της Β΄ Πανεπι-
στημιακής Νεογνολογικής Κλινικής έλαβε 
η ομότιμη πλέον καθηγήτρια Νεογνολογί-
ας Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα, την οποία 
λόγω της αφυπηρέτησής διαδέχτηκε στη 
Διεύθυνση της Κλινικής η καθηγήτρια 

Νεογνολογίας Ελισάβετ Διαμαντή. Όπως 
δήλωσε η κ. Σούμπαση-Γρίβα, «παρά το 
γεγονός ότι η θητεία μου στο Νοσοκομείο 
διήρκεσε μόλις 4 χρόνια, είναι σαν να 
έζησα μια ολόκληρη ζωή!». Η ίδια ακού-
ραστη, ενθουσιώδης και έχοντας παρα-
καταθήκη πλούσιο βιογραφικό, μέσα από 
την απλότητα και την επιμονή της άφησε 
το αποτύπωμά της στην Κλινική. Το όρα-
μά της ήταν η λειτουργία μιας πρότυπης 
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
και μιας σύγχρονης Τράπεζας Μητρικού 
Γάλακτος, για την εκπλήρωση του οποίου 
αγωνίστηκε και δικαιώθηκε. Σήμερα, η κ. 
Σούμπαση-Γρίβα είναι Αντιπρόεδρος ΔΣ 
του Νοσοκομείου. 

Φάρες Σάϊεχ
Σε ένδειξη αναγνώρισης της βαρυσήμα-
ντης προσφοράς του στη λειτουργία της 
Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινι-
κής, παρέλαβε τιμητική πλακέτα ο ομό-
τιμος πλέον καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Χειρουργικής Φάρες Σάϊεχ. Έπειτα από 
πολλά έτη προσφοράς στον ασθενή και 
τρία έτη υπηρεσίας στην Κλινική από τη 
θέση του διευθυντή, αποχώρησε και κα-
θήκοντα διευθυντή ανέλαβε ο καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ελευ-

θέριος Τσιρίδης. Έχοντας στη «φαρέ-
τρα» του πλούσιο βιογραφικό και κλινική 
εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο 
κ. Σάιεχ άφησε πίσω του αξιομνημόνευτο 
επιστημονικό έργο.

Ιωάννης Ευαγγέλου
Ως δείγμα αναγνώρισης του έργου του 
κατά τα είκοσι χρόνια υπηρεσίας στο Νο-
σοκομείο, αλλά και κατά την τριετή θητεία 
του ως αναπληρωτή συντονιστή διευθυντή 
της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, η Διοίκηση 
τίμησε με ειδική πλακέτα και τον  Ιωάννη 
Ευαγγέλου. Ο κ. Ευαγγέλου συμπλήρωσε 
δύο δεκαετίες αδιάκοπης προσφοράς και 
προσήλωσης στον ασθενή και συνταξιο-
δοτήθηκε το 2020. Υπηρέτησε το Νοσο-
κομείο και τους ασθενείς του και από την 
Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική 
ως Διευθυντής ΕΣΥ.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Ια-
τρικής Υπηρεσίας βάσει του νέου Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας, , αντί 
της Α΄ και της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
λειτουργεί πλέον ένα Χειρουργικό Τμήμα, 
υπό τη Διεύθυνση του κ. Χρήστου Παπα-
βασιλείου.

ΓΕΝικα ΘΕματα

Ομάδα Διαχείρισης Έργου Απογραφής Πάγιου Εξοπλισμού 2019
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Μήνυμα της Διοίκησης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Νοσηλευτή/Μαιευτή 2021

Ευχές για «γλυκά» χρόνια πολλά
στο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό

αΠΟ τη ΔιΟικηΣη τηΣ ΝΟΣηλΕΥτικηΣ ΥΠηρΕΣιαΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, με σύνθημα «χτίζοντας 
έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κό-
σμο», επιχειρεί να κινητοποι-
ήσει τους αρμόδιους φορείς, 
ώστε όλοι οι άνθρωποι να 
έχουν άμεση πρόσβαση στο 
«πολυτιμότερο» αγαθό, τη δη-
μόσια υγεία. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχήθηκε 
«γλυκά» χρόνια πολλά στο νοσηλευτικό 
και μαιευτικό προσωπικό. Το πρωί της 
12ης Μαΐου, σε κάθε νοσηλευτικό τμήμα 
παραδόθηκε μια τούρτα, κίνηση συμβο-
λική, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Νοσηλευτή/Μαιευτή. Ελάχιστος 

Η 12η Μαΐου, Παγκόσμια Μέρα Νο-
σηλευτή - Μαιευτή βρήκε όλους τους 
επαγγελματίες υγείας καταπονημένους 
από τα εξαντλητικά ωράρια (με ελάχιστα 
ρεπό) και από τις συνεχείς μετακινήσεις 
(κυρίως προς τις μονάδες Covid-19) να 
δίνουν για μια ακόμη χρονιά τη μάχη για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών 

φόρος τιμής στους εργαζομένους, οι 
οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν για περισσό-
τερο από έναν χρόνο και συνέβαλλαν τα 
μέγιστα στην αποτελεσματική διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της 
πανδημίας. 
«Ζώντας σε μη κανονικούς, αβέβαιους 

(ICN) τονίζει ότι η πανδημία προκαλεί μα-
ζικό τραύμα με δυνητικά καταστροφικές 
συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία 
των επαγγελματιών υγείας. 
Το «ευχαριστώ - ευγνωμονώ» για το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, την αφοσίωση, το σεβα-
σμό και την ολοκληρωμένη παροχή φροντί-
δας προς τον συνάνθρωπο είναι ο ελάχιστος 
φόρος τιμής προς εσάς και το έργο σας! 

καιρούς, οι νοσηλευτές και οι μαιευτές 
θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε 
και να εργαζόμαστε με αφοσίωση, φρο-
ντίζοντας τους ασθενείς μας, ανασυ-
ντάσσοντας τις δυνάμεις και τις εφεδρεί-
ες μας, σωματικές και ψυχικές». 

ΓΕΝικα ΘΕματα
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APΘPOΓPAΦIA

Ο σπουδαίος ρόλος της μαίας 
και του μαιευτή

Ευαγγελία Σαράντη
Προϊσταμένη μαία Αίθουσας Τοκετών – Γυναικολογικών Χειρουργείων

Η ιδιότητά της ταξιδεύει ανά τους αιώνες 
δίπλα στη γυναίκα που κυοφορεί και γεν-
νά, και παραμένει εκεί δίπλα της για να 
διασφαλίζει την υγεία, θετικότερες εκβά-
σεις, θετικότερες εμπειρίες και βιώματα 
κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, την 
εφηβεία ή την εμμηνόπαυση. 
Η αποστολή της στη νεογνική υγεία και 
στη θρέψη του νεογνού βρέφους είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Η φροντίδα της δυ-
άδας μητέρας – εμβρύου και μητέρας 
– νεογνού, μετά τη γέννηση, αποτελεί 
σημαντική πρόκληση. Ο μητρικός θη-
λασμός υποστηρίζεται σήμερα από τις 
μαίες ως συνέχεια της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας. Η μαία δίπλα στα νεογνά 
της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νε-
ογνών και στους γονείς τους, αλλά και 
αρωγός στη σίτιση των προώρων νεο-
γνών με μητρικό γάλα, δίνει το δικό της 
αγώνα για την υγεία των νεογνών και την 
τήρηση των νέων ευρωπαϊκών προτύπων 
για τη λειτουργία των σύγχρονων Μονά-
δων. Η μαία δίπλα στη λεχώνα και στις 
ανάγκες της, στις απορίες της και στην 
ψυχική της υγεία. 
Η μαία δίπλα στη γυναίκα στον άξονα της 
πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου, 
στη διενέργεια των τεστ Παπανικολάου 

και άλλων εξετάσεων, στην ενημέρωση 
και αγωγή υγείας για την υποστήριξη της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
στα σχολεία, στα ιατρεία, στην κοινότητα.   
Η μαία, και σήμερα και ο μαιευτής, δεν 
σταματούν στην παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας με τεκμηρίωση, κατά την παροχή της 
φροντίδας τους, όπως την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών στον το-
κετό, τον σεβασμό στις επιθυμίες και την 
κουλτούρα τους, την εκπαίδευση στην 
εγκυμοσύνη μέσω των προγεννητικών 
μαθημάτων, την συνοδοιπορία και στα 
δύσκολα, όπως την απώλεια. 
Σε αυτές και σε αυτούς τους συναδέλ-
φους που αγωνίζονται δίπλα στη γυναί-
κα, το νεογνό και την οικογένεια, μέσα 
ή έξω από το Νοσοκομείο μας, με όλους 
τους παραπάνω ή άλλους ακόμη ρό-
λους, θα ήθελα να απευθύνω εκ βαθέων 
ένα μεγάλο «ευχαριστώ». 
Οι όψεις της πανδημίας Covid–19 άγγι-
ξαν και τη δική μας παρεχόμενη φροντί-
δα όχι μόνο από την άποψη του κινδύνου 
της υγείας των μαιών – μαιευτών, αλλά 
και από το πεδίο της μοναξιάς που ένιω-
σε η μητέρα μακριά από τον σύντροφό 
της ή και το νεογνό της, κυρίως σε αυτή 
τη δύσκολη περίοδο. Ευχόμαστε η συνο-

δοιπορία των γυναικών με τις μαίες και 
τους μαιευτές αυτήν την περίοδο να απο-
τέλεσε και να αποτελεί ένα περιβάλλον 
θεραπείας. 
Ας επενδύσουμε στις μαίες, όπως τονίζει 
και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μαιών 
(ICM), ας ακολουθήσουμε τα στοιχεία 
που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 
μαιευτικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο και 
τεκμηριώνουν αυτήν την αναγκαιότητα. 
Χρόνια πολλά, με αφορμή τη Διεθνή 
Ημέρα Μαίας-Μαιευτή! 

Η Διεθνής Ημέρα Μαίας-Μαιευτή καθι-
ερώθηκε το 1991 και γιορτάζεται στις 5 
Μαΐου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Μαιών (ICM), με στόχο 
την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου της 
μαίας.

η μαιευτική και η μητρότητα 
ταξιδεύουν αντάμα στον χρό-
νο και έχουν επιλέξει τον μάη 
μήνα για τη γιορτή τους. μια 
γιορτή που δεν θα μπορούσε 
να μην έχει επιλεγεί στο κατευ-
όδιο της άνοιξης, στην αιχμή 
της αναγέννησης και της αν-
θοφορίας. η μαία, μια από τις 
Πλειάδες στη μυθολογία, καλεί-
ται στο σήμερα να υπηρετήσει 
την υγεία των γυναικών, των 
βρεφών και των οικογενειών 
τους με γνώσεις και δεξιότητες, 
τεκμηρίωση και ενσυναίσθηση, 
και μάλιστα και σε νεότερα πε-
δία φροντίδας.
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Η ανθεκτικότητα 
στον δρόμο για την ευτυχία

Κική Χολέβα
Κλινική ψυχολόγος 

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

O Martin Selingman είναι ένας από τους 
πιο γνωστούς ψυχολόγους εν ζωή και 
ιδρυτής της «Θετικής ψυχολογίας». Σύμ-
φωνα με τη θεωρία του, είναι χρήσιμο 
να εξελίξουμε την παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας πέρα από το «Μοντέλο 
της ασθένειας», το οποίο εστιάζει στην 
προσπάθεια να θεραπεύσουμε συμπτώ-
ματα, ελλείμματα και αδυναμίες, και να 
εστιάσουμε στο πώς όλοι οι άνθρωποι 
μπορούν να γίνουν περισσότερο ευτυ-
χισμένοι κινητοποιώντας τις δικές τους 
δυνάμεις. 
Η επιστημονική μελέτη της ευτυχίας οδή-
γησε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες 
της ζωής συμβάλλουν κατά 10% στη 
συνολική ευτυχία, το DNA μας κατά 50% 
και το υπόλοιπο 40% εξαρτάται από τις 
σκέψεις μας, το περιεχόμενο των λό-
γων μας και τις πράξεις μας. Συνεπώς, 
εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για το 
40% της ευτυχίας μας. Οι ευτυχισμένοι 
άνθρωποι αφιερώνουν πολύ χρόνο στην 
οικογένεια και στους φίλους, αισθάνο-
νται ευγνωμοσύνη γι’ αυτά που έχουν 
στη ζωή τους, προθυμοποιούνται συχνά 
να βοηθήσουν, είναι κατ’ επιλογήν αισι-
όδοξοι, απολαμβάνουν τις μικρές χαρές 
της ζωής, ζουν στο τώρα, φροντίζουν το 
σώμα τους, αφοσιώνονται στους στό-
χους τους και ενεργοποιούν τις δυνά-
μεις τους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολί-
ες, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα.
Στους τομείς της μηχανικής και της φυσι-
κής η έννοια ανθεκτικότητα περιγράφει 
την ικανότητα ενός υλικού να απορροφά 
την ενέργεια, να αντιστέκεται στη ζημιά 
και να ανακτά τη δύναμή του γρήγορα. 
Στον τομέα της ψυχικής υγείας η ψυ-
χική ανθεκτικότητα περιγράφεται ως η 
διαδικασία ομαλής προσαρμογής όταν 
προκύπτουν αντιξοότητες, τραυματικές 
κρίσεις ή ψυχοφθόρες καταστάσεις, 
όπως προβλήματα που προκύπτουν στην 
οικογένεια ή στις σχέσεις, σοβαρά προ-
βλήματα υγείας, εργασιακοί ή οικονομι-
κοί στρεσογόνοι παράγοντες. 
Αρχικά η ανθεκτικότητα θεωρείτο ως 
χαρακτηριστικό προσωπικότητας ή έστω 

χαρακτηριολογική συνιστώσα. Έκτοτε 
έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές 
έρευνες οι οποίες κατέληξαν  στην πα-
ραδοχή ότι η ανθεκτικότητα, ακόμα κι 
αν δεν υπάρχει στο άτομο, μπορεί να 
διδαχθεί και να καλλιεργηθεί, γιατί δεν 
αποτελεί ένα στοιχείο προσωπικότητας 
αλλά μία διαδικασία. Δεν γεννιέσαι ανθε-
κτικός, γίνεσαι ανθεκτικός. Μπορεί στο 
DNA σου να έχεις τις κατάλληλες προδι-
αγραφές (να είσαι φύσει αισιόδοξος και 

εξωστρεφής) αλλά αυτό από μόνο του 
δεν σημαίνει ότι θα είσαι και ανθεκτικός. 
Χρειάζεται να επιλέξεις την ανθεκτικότη-
τα για να την αφομοιώσεις και, με αυτόν 
τον τρόπο, θα μπορείς να συνεχίζεις να 
διεκδικείς την ευτυχία σου, ακόμα και 
όταν αντιμετωπίζεις αντίξοες συνθήκες. 
Σύμφωνα με τους Karen Reivich και 
Andrew Shatte (The Resilience Factor, 
2003), για να έχουμε ανθεκτικότητα, 
πρέπει να επιδείξουμε τα εξής:
•  Κυριαρχία επί των συναισθημάτων
•  Ικανό χρονικό διάστημα 
 καθαρής σκέψης
•  Ανάλυση των αιτιών του προβλήματος 

- όχι υπερανάλυση
•  Ρεαλιστική αισιοδοξία
•  Ενσυναίσθηση
•  Πίστη στην αυτο-επάρκεια / 
 αυτο-αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα αναζήτησης βοήθειας

Τόσο η ανθεκτικότητα όσο και η ευτυχία 
μας εξαρτώνται σ’ έναν μεγάλο βαθμό 
από εμάς τους ίδιους. Ο τρόπος που 
εξηγούμε τα πράγματα στον εαυτό μας 
είναι ο τρόπος με τον  οποίο θα τα πε-
ριγράψουμε και στους άλλους, και είναι 
καθοριστικός για την ενίσχυση της ανθε-
κτικότητάς μας. Αν κάθε πρόκληση αντι-
μετωπίζεται σαν μάχη, τότε είναι πιθανό 
να τραυματιζόμαστε συχνά, χάνοντας τις 
δυνάμεις μας, ενώ, αν κάθε πρόκληση 
αντιμετωπίζεται σαν ευκαιρία για μάθη-
ση και πρόοδο, εξοικονομούμε ενέργεια 
και γινόμαστε πιο ανθεκτικοί. Αν δεν 
αναγνωρίζουμε τα βήματα που έχουμε 
κάνει, εστιάζοντας μόνο στην επιτυχία 
του τελικού στόχου, τότε χάνουμε αρ-
κετά από αυτά που έχουμε κερδίσει. Το 
ζητούμενο δεν είναι μόνο ο προορισμός 
αλλά και όλη η διαδικασία που οδηγεί σε 
αυτόν.  Οι σκέψεις μας είναι σαν τον και-
ρό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη 
βροχή, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε 
ομπρέλα. Και μετά από λίγο η βροχή θα 
περάσει και θα συνεχίσουμε να πορευό-
μαστε στο μονοπάτι της προσωπικής μας 
εξέλιξης και ευτυχίας. 

“Οι σκέψεις μας 
είναι σαν τον καιρό. 
Δεν μπορούμε να 

σταματήσουμε τη βροχή, 
αλλά μπορούμε να 

κρατήσουμε ομπρέλα...”
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Έφηβοι 
και πανδημία

Παναγιώτα Καραμούζη
Κλινική Ψυχολόγος

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

Κοινό βίωμα όλων μας τον τελευταίο 
χρόνο αποτελεί η διακοπή της φυσιολο-
γικής ροής της καθημερινότητας, καθώς 
διανύουμε μία περίοδο κρίσης εξαιτίας 
της πανδημίας. Οι έφηβοι βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με αυτήν την κρίση, ενώ ήδη 
βιώνουν την κρίση της εφηβείας, που 
σημαίνει κρίση ταυτότητας, καθώς παύ-
ουν να είναι παιδιά, χωρίς όμως να είναι 
ενήλικες ακόμη. Αυτή η πορεία προς την 
ενηλικίωση συμπεριλαμβάνει έντονα και 
δύσκολα στη διαχείρισή τους συναισθή-
ματα, όπως θυμό, θλίψη, ανασφάλεια 
κ.ά. Στην προσπάθειά τους να ελέγξουν 
αυτά τα συναισθήματα και στο έδαφος 
όλων των σωματικών, κοινωνικών και 
γνωστικών αλλαγών που συμβαίνουν 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ωρί-
μανσης, οι έφηβοι βιώνουν έντονη συ-
ναισθηματική αστάθεια, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζουν παρορμητική και αντι-
δραστική συμπεριφορά. Επίσης, είναι η 
πρώτη φορά που βγαίνουν στην κοινω-
νία μόνοι τους, ενώ οι απαιτήσεις από 
το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον τους αυξάνονται. Παράλλη-
λα, η αμφισβήτηση των γονιών από τους 
εφήβους, ως φυσιολογικό μέρος της δι-
αδικασίας αυτονόμησής τους, καθιστά 
τη σημασία των συνομηλίκων πάρα πολύ 
σημαντική, καθώς σε αυτούς στηρίζονται 
κατά την ένταξή τους στη ζωή των ενη-
λίκων. Για αυτόν τον λόγο, η κοινωνική 
αποδοχή είναι προτεραιότητα για τους 
εφήβους και η επιδίωξή της  καθορίζει 
συμπεριφορές, επιλογές και αποφάσεις. 
Όλα τα παραπάνω είναι αναμενόμενα 
και επιθυμητά, προκειμένου να προετοι-
μαστεί ο έφηβος για τις προκλήσεις της 
ενήλικης ζωής και να μπορεί να ανταπε-
ξέλθει μόνος του. Ωστόσο, για να επιτευ-
χθεί αυτή η πορεία προς την ενηλικίωση, 
προϋπόθεση είναι οι κοινωνικές εμπειρί-
ες, μέσα από τις οποίες λαμβάνουν χώρα 
οι παραπάνω ζυμώσεις.  Η πανδημία και 
τα μέτρα περιορισμού διέκοψαν αυτήν τη 
διαδικασία και στέρησαν στους εφήβους 
την απαραίτητη για αυτούς κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Πιθανές προηγούμενες 

μαθησιακές και οικογενειακές δυσκολί-
ες, αλλά και κοινωνικοποίησης, επιδει-
νώθηκαν, καθώς απουσίασε το πλαίσιο, 
όπως το σχολείο, μέσα από το οποίο 
δίνεται η ευκαιρία στον έφηβο να βελ-
τιωθεί κοινωνικά συναντώντας άλλους 
συνομηλίκους ή να ξεπεράσει γνωστικές 
αδυναμίες με την παρουσία του στην 
τάξη είτε να απομακρύνεται και να απο-
συμπιέζεται από τυχόν προβλήματα του 
οικογενειακού του περιβάλλοντος και 
να συναντά άλλα πρόσωπα αναφοράς 
και στήριξης. Επιπλέον, διαταράχθηκε 
η καθημερινή ρουτίνα τους, αποσυντο-
νίζοντας τα ωράρια ύπνου, διατροφής 
και μελέτης, ενώ το μέσο για κάθε δρα-
στηριότητά τους έγινε αποκλειστικά η 
οθόνη, είτε για την παρακολούθηση μα-
θημάτων, είτε για την επικοινωνία τους 
με άλλους συνομηλίκους, είτε για την 
ψυχαγωγία τους. Οι αναμενόμενες αντι-
δράσεις, σε όλη αυτήν την ανατροπή της 
καθημερινότητάς τους, συμπεριλαμβά-
νουν εντάσεις, απροθυμία για οτιδήπο-
τε, απομόνωση, νωθρότητα, απαιτήσεις, 
παραμέληση του εαυτού τους, φόβο νό-
σησης, υπερφαγία,  επιθετικότητα και εν-
δεχομένως βία. Γενικότερα, η βία αποτέ-
λεσε σοβαρό πρόβλημα σε οικογένειες 
είτε με προηγούμενο ιστορικό βίας είτε 
όχι, καθώς όλα τα μέλη της οικογένειας 
περιορίστηκαν στο σπίτι, συχνά μικρό, 
στο οποίο ο καθένας έπρεπε να βρει 
τρόπο να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του, 
να αναλάβει ρόλους που δεν είχε πριν 

και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, όπως οικονομική δυσχέρεια 
ή την ίδια τη νόσο. Αυτές οι δυσκολίες 
γίνονται μεγαλύτερες, όσο οι υπόλοιπες 
διέξοδοι εκτός σπιτιού, όπως η εργασία, 
το σχολείο, ο αθλητισμός, που λειτουρ-
γούν αποσυμπιεστικά και καταπραϋντι-
κά, αποκλείονται και θα πρέπει να μετα-
βολιστούν μόνο από την οικογένεια.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
έφηβοι αντιμετωπίζουν ήδη μία κρίση 
μέσα στην κρίση, οι ενήλικες που τους 
φροντίζουν καλούνται να βρουν νέες 
ισορροπίες με διευρυμένη ανοχή. Η 
άσκηση εκ μέρους τους επιπλέον πίεσης, 
πέρα από αυτήν που ήδη οι καταστάσεις 
επιβάλλουν, αντικατοπτρίζει τις δικές 
τους ανησυχίες και προσδοκίες, και 
«πληγώνουν» τις μεταξύ τους σχέσεις. 
Ο αυστηρός περιορισμός της ενασχόλη-
σης των εφήβων με τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές, υπό τον φόβο εξάρτησής τους 
από αυτές, μπορεί να τους αποκόψει τε-
λείως από αυτήν τη δίοδο επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλί-
κους τους. Αντιθέτως, η επιβράβευση, το 
χιούμορ, η ανάθεση υποχρεώσεων και η 
κατανόηση μπορούν να συμβάλουν στην 
αυτοεκτίμηση των εφήβων, για να ανα-
πληρώσουν τη στασιμότητα που επέβαλε 
η πανδημία και να την αξιοποιήσουν σε 
μία γόνιμη και χρήσιμη εμπειρία, ώστε να 
εξασφαλιστεί αλώβητα η επιστροφή στην 
προηγούμενη ζωή.
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Διασφάλιση 
ποιότητας νερού 

Νίκος Μπάλας 
Επόπτης Δημόσιας Υγείας 

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής ση-
μασίας για τους ανθρώπους και τις άλλες 
μορφές ζωής. Για τον λόγο αυτό, σε ένα 
νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, είναι απαραίτητη η διασφά-
λιση της ποιότητάς του.
Το Νοσοκομείο τροφοδοτείται από το δί-
κτυο της ΕΥΑΘ, η οποία, σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλά της, εφαρμόζει προγράμματα 
πρόληψης επικεντρωμένα στη χλωρίωση  
και  στον συστηματικό έλεγχο της ποιότη-
τας του νερού.
Ανεξάρτητα από την ΕΥΑΘ, το Νοσοκομείο 
έχει αναπτύξει και αυτό τα δικά του συστή-
ματα  πρόληψης, που έχουν ως στόχο την 
παροχή ποιοτικού νερού στον καταναλωτή. 
Εφαρμόζει εκ νέου χλωρίωση με τη χρήση 
υποχλωριώδους νατρίου στο δίκτυο του 
πόσιμου νερού και με τη νεωτεριστική μέ-
θοδο της χρήσης του διοξειδίου του χλωρί-
ου στο δίκτυο του ζεστού νερού, δίνοντας 
έμφαση στα όρια που έχει θέσει η ελληνική 
νομοθεσία σχετικά με τη συγκέντρωση του 
ελεύθερου χλωρίου. 
Συνεπικουρικά, έχει αναπτύξει και τηρεί 
μέσω του Τμήματος Εποπτών Δημόσιας 
Υγείας σύστημα  δειγματοληψιών, οι οποί-
ες μπορούν να χωριστούν αρχικά σε δυο 
συνιστώσες, αυτές των μικροβιολογικών 
και αυτές των φυσικοχημικών παραμέτρων. 
Αναφορικά με τις μικροβιολογικές παρα-
μέτρους, λαμβάνονται δείγματα σε μηνιαία 
βάση από διάφορα σημεία του δικτύου του 
Νοσοκομείου. Οι  παράμετροι αυτές είναι  
τα κοινά αερόβια 22οC, τα ολικά κολοβα-
κτηριοειδή, η E. coli, οι εντερόκοκκοι και η 
pseudomonas aeruginosa.  Εξαίρεση απο-
τελεί το βακτήριο της legionella που ελέγ-
χεται σε εξαμηνιαία βάση.

Οι φυσικοχημικές παράμετροι ελέγχονται 
άλλες σε εξαμηνιαία και άλλες σε ετήσια 
βάση και  είναι είκοσι τρεις (αρσενικό, νά-
τριο, ελεύθερο χλώριο, ασβέστιο  κ.ά.) 
Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί ο έλεγχος της 
ποιότητας του νερού της Μονάδας Εξωνε-
φρικής Κάθαρσης (ΜΕΚ), η οποία τροφο-
δοτείται μεν από το δίκτυο ύδρευσης του 
Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί ξεχωριστή 
και αυτόνομη οντότητα. Σε αυτήν, επιπλέ-
ον των άλλων προαναφερθέντων μικρο-
βιολογικών παραμέτρων,  ελέγχονται σε 
εξαμηνιαία βάση και οι βακτηριακές ενδο-
τοξίνες. Αναφορικά με τις φυσικοχημικές 
παραμέτρους στο εν λόγω δίκτυο, ελέγχο-
νται, επιπλέον αυτών του δικτύου ύδρευ-
σης, μια σειρά από ιδιαίτερες παράμετροι, 
όπως το αντιμόνιο, το βάριο, το βηρύλλιο, 
το θάλλιο κ.ά.
Η πλειονότητα των δειγμάτων εμφανίζει 
αρνητικά αποτελέσματα αλλά υπάρχει 
και ένα μικρό ποσοστό το οποίο ενίοτε 
δεν συμβαδίζει με το σύνολο. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, επαναλαμβάνεται η δειγ-
ματοληψία στα σημεία όπου εμφανίστηκε 
πρόβλημα για να αποκλειστεί η πιθανότητα 

επιμόλυνσης του δείγματος κατά τη λήψη 
του. Εάν ακόμη και μετά από την επαναλη-
πτική δειγματοληψία το αποτέλεσμα παρα-
μένει θετικό, τότε προβαίνουμε σε διορθω-
τικές ενέργειες για την αντιμετώπιση  του 
εκάστοτε προβλήματος. 
Οι ενέργειες αυτές ποικίλουν ανάλογα με 
τον παράγοντα που καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε. Εάν π.χ. έχει εντοπιστεί πρό-
βλημα με τη legionella, θα τοποθετηθούν 
φίλτρα στις συγκεκριμένες παροχές  και 
θα προβούμε σε συνεχόμενη ροή νερού 
για κάποιο χρόνο ή σε θερμικό σοκ (παρα-
τεταμένη ροή νερού σε θερμοκρασίες 65 
– 70o C στην παροχή) όπου και εάν είναι 
εφικτό. 
Σε κάθε περίπτωση, μετά την εφαρμογή 
διορθωτικών ενεργειών, λαμβάνονται νέα 
δείγματα και επανερχόμαστε σε κανονική 
λειτουργία μόνο και εφόσον λάβουμε απο-
τελέσματα εντός των ορίων ασφαλείας. 

Από το Νοσοκομείο λαμβάνονται συνεχώς 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το νερό 
που παρέχεται στις εγκαταστάσεις του να 
είναι ασφαλές προς χρήση. 
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APΘPOΓPAΦIA

Εμβολιασμός προσωπικού: 
υποχρεωτικότητα και πρακτικότητα

Παναγιώτης Τουχτίδης
Νοσηλευτής

Πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων &
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στις αρχές του έτους ξεκίνησε σε εθελο-
ντική βάση ο εμβολιασμός του προσωπικού 
πάσης φύσεως, με ποσοστά συμμετοχής 
που μπορεί να φάνταζαν μικρά, συγκρινό-
μενα όμως με την αντίστοιχη που υπήρξε 
προ 12ετίας για την κοινή γρίπη, ήταν υπερ-
πολλαπλάσια.

Αξίζει, βέβαια, να μνημονευτεί η προσπά-
θεια όλων των συναδέλφων που κλήθηκαν 
να ξεκινήσουν από το μηδέν και να υπο-
στηρίξουν μια νέα λειτουργία, από τους 
εργαζόμενους στην Πληροφορική για τη 
δημιουργία του «περιβάλλοντος», τους δι-
οικητικούς για την γραμματειακή υποστήρι-
ξη του εγχειρήματος και τον τιτάνιο αγώνα 
για έγκαιρες αναπληρώσεις, ώστε να μην 
χαθεί ούτε μία δόση, και, φυσικά, η άψογη 
εκτέλεση από το ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό και το προσωπικό του Φαρμακείου.
Ο εμβολιασμός, αν και απαραίτητος επιστη-
μονικά, εντούτοις δεν είναι υποχρεωτικός 
στη χώρα μας και, ως εκ τούτου, αφήνει το 
περιθώριο της προσωπικής επιλογής για 
την επιλογή του ως όπλο κατά των διάφο-
ρων λοιμώξεων. Διαχρονικά, βέβαια, η ελ-
ληνική κοινωνία έχει αποδειχθεί πιστή στο 
πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού και, στο 
βαθμό που μπορεί κανείς να ανακαλέσει, ο 
σημερινός εφηβικός πληθυσμός ελάχιστα 
ταλαιπωρήθηκε από παιδικές ασθένειες σε 
σχέση με τους γονείς και πολύ περισσότε-
ρο με τους παππούδες του. Ο εμβολιασμός 
είναι μια τόσο πετυχημένη πρακτική από-
κτησης ενεργητικής ανοσίας, που πολλές 
λοιμώδεις ασθένειες αποτελούν πια μια 
μακρινή ανάμνηση και απαντώνται πλέον 
μόνο ως περιπτώσεις λοιμώξεων σε άτομα 
του μεταναστευτικού κύματος ή σε μειονο-
τικούς πληθυσμούς των γειτονικών χωρών 
των Βαλκανίων. Η ανάπτυξη δε εμβολίων 
για καρκινογόνα στελέχη ιών όπως ο HPV, 
που εδώ και πολύ καιρό έχουν ενταχθεί στη 
μάχη της πρόληψης, θα επηρεάσουν θετι-
κά στο εγγύς μέλλον ακόμα και χειρουργι-
κές ειδικότητες. «Κάλλιον το προλαμβάνειν 
ή το θεραπεύειν», είχε πει ο Ιπποκράτης, ο 
πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής…
Σήμερα, όσο κι αν προκαλούν προβλημα-
τισμό τα νέου τύπου εμβόλια που ρίχτηκαν 
τάχιστα στη μάχη κατά του κορονοϊού, δεν 
θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι ήταν απο-

τέλεσμα μιας μεγάλης και ευρείας προσπά-
θειας αλλά και ικανής χρηματοδότησης 
σε όλες τις φάσεις (έρευνας, δοκιμής, 
παρασκευής), με κύριο στόχο να επανέλ-
θει η υφήλιος σε μια κανονικότητα και να 
περιοριστεί κατά το δυνατόν μια υγειονο-
μική κρίση, με πρωτοφανείς οικονομικές 
επιπτώσεις, μόλις μια δεκαετία περίπου 
από μια παγκόσμια οικονομική κρίση που 
ακόμη προσπαθούμε σε αρκετές χώρες να 
ξεπεράσουμε. 
Στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης 
τα εμβόλια αποτελούν τα μόνα σκευάσμα-
τα για το χτίσιμο της ενεργητικής ανοσίας 
που θα μας προστατεύσει από την έκθεση 
σε νοσογόνο παράγοντα, με στόχευση την 
ηπιότερη δυνατή νόσηση, αν όχι την ιδανι-
κή προστασία. Τα μέσα ατομικής προστα-
σίας, όταν εφαρμόζονται σωστά, και τα 
μέτρα αποστασιοποίησης, αποτελούν την 
πλέον ασφαλή πρακτική κατά της έκθεσης. 
Aλλά, δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται από 
όλους το ίδιο, γεγονός που καθιστά την 
συνδρομή της επιστήμης απαραίτητη.
Ως δευτερογενής πρόληψη ορίζεται η 
έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία. Σε αυ-
τήν  εντάσσονται τα διάφορα θεραπευτικά 
σχήματα που, όπως  διαπιστώνεται μέχρι 
την παρούσα συγγραφή, κρίνονται μη ει-
δικά, και μάλλον στο πλαίσιο μιας  ως επί 
το πλείστον συμπτωματικής αντιμετώπισης, 
αλλά και τα μονοκλωνικά αντισώματα για 
τα οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τα μο-
νοκλωνικά αντισώματα αποτελούν την κα-
λούμενη παθητική ανοσία και κατά κανόνα 
έπονται της έκθεσης και της νόσησης, ενώ 
η ανοσία που παρέχουν είναι άμεση αλλά 
απολύτως προσωρινή και μάλιστα για αρκε-
τά  περιορισμένο διάστημα. Και φυσικά το 
«έργο» τους, όπως δηλώνουν δημοσίως οι 
παρασκευαστές τους,  είναι «να αναγνωρί-
σουν τον ιό και να σταματήσουν την είσοδό 

του στο κύτταρο». Έτσι, «μπλοκάρεται ο 
αναδιπλασιασμός του ιού στον οργανισμό 
μας, οπότε δεν μπορεί να ξεκινήσει τη δι-
αδικασία της μόλυνσης». Αλλά ερώτημα 
παραμένει πόσο «υποψιασμένοι» μπορού-
με να είμαστε για ενδεχόμενη προσβολή 
κι αν έχει νόημα, αλλά και αποτελεί ορθή 
πρακτική, η περιοδική προληπτική έγχυσή 
τους, που προτείνουν κάποιοι που τα έχουν 
αναγορεύσει ως πανάκεια. Πόσο θέλου-
με να εξαρτόμαστε τελικά κι από τι στον 
αγώνα αυτό; Και τι μας διασφαλίζει ότι κάτι 
που φαντάζει «ασφαλέστερο» μπορεί να 
παραμένει ασφαλές σε επαναλαμβανόμε-
νη χρήση, παραβλέποντας ότι δεν έχουμε 
να κάνουμε με έναν εύκολο και γνωστό  
αντίπαλο  αλλά κι ότι η ευρεία χρήση τους 
μπορεί να μην είναι πάντα συμφέρουσα και 
με αβίαστη προσβασιμότητα όσες φορές 
χρειαστεί;
Και για να κάνουμε μια αναγωγή σε μια 
δοκιμασμένη πρακτική, χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα ύπαρξης εμβολίου και ορού είναι 
το αντιτετανικό. Ο τέτανος δεν προσφέρει 
μόνιμη ανοσία, διαθέτει όμως εμβόλιο 
ενταγμένο στο εθνικό πρόγραμμα, με ανα-
μνηστικές δόσεις για ένα πασίγνωστο κατά 
τα λοιπά κλωστηρίδιο, για το οποίο όμως 
συχνά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση 
να διαπιστώνουμε ελλείψεις στο ορό αντι-
σωμάτων, που μάλιστα, σύμφωνα με τους 
φαρμακοποιούς,   αποδίδονται στις εξαι-
ρετικά χαμηλές τιμές τους στην ελληνική 
επικράτεια! Και, φυσικά, παρά τη χρήση 
του αντιτετανικού ορού σε  ύποπτους τραυ-
ματισμούς, όποτε αυτός είναι διαθέσιμος, 
η πρακτική άμεσου εμβολιασμού με ανα-
μνηστική δόση επικουρικά είναι η σχεδόν 
βέβαιη. 
Το ζητούμενο, λοιπόν, παραμένει, πέρα 
των όποιων προσωπικών εκτιμήσεων και 
απόψεων, ο εμβολιασμός ως προστασία 
όχι μόνο του ίδιου του υγειονομικού και 
των οικείων του αλλά και των ασθενών που 
φροντίζει, καθώς η προστασία ή η πολύ 
ήπια νόσηση που προσφέρει περιορίζει 
τα θορυβώδη συμπτώματα που ενοχοποι-
ούνται για τη διασπορά και τα οποία κατά 
κύριο λόγο εκθέτουν εαυτόν και τους γύρω 
του σε δυσάρεστες επιπλοκές, που ο πολύ 
ανθεκτικός και δυνητικά επικίνδυνος αόρα-
τος εχθρός προκαλεί. 
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Σύγχρονος φορητός εξοπλισμός 
με πρωτοβουλία των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων 

Ένας ψηφιακός υπέρηχος και ένα ηλε-

κτρονικό πιεσόμετρο-οξύμετρο με ενσω-

ματωμένο μόνιτορ προστέθηκαν στον εξο-

πλισμό του Νοσοκομείου για τη φροντίδα 

των νοσηλευομένων. Η προμήθεια των 

δύο σύγχρονων φορητών μηχανημάτων 

έγινε με τα έσοδα της διαδικτυακής εκ-

δήλωσης που διοργάνωσαν τα Πρότυπα 

Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. 

Τον εξοπλισμό παρέλαβαν η πρόεδρος 

του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η 

Αντηρίδα», διευθύντρια της Νευρολογικής 

Κλινικής Γεωργία Δερετζή και ο προϊστά-

μενος του Τμήματος Επειγόντων Περιστα-

τικών Γεώργιος Καρβουνάς. 

Όπως ανέφεραν, ο ψηφιακός υπέρηχος, 

έχοντας ενσωματωμένες τις νεότερες 

τεχνολογίες, αποτελεί ένα αξιόπιστο και 

εύκολο στη χρήση μηχάνημα που θα συμ-

βάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-

ρεσιών υγείας. Εξαιρετικό εργαλείο για τη 

φροντίδα των ασθενών χαρακτήρισαν και 

το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο-οξύμετρο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

22 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του 25ου Δι-

αδικτυακού Χριστουγεννιάτικου Bazaar, 

και περιλάμβανε τη διαδικτυακή συναυλία 

της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Κώστα 

Λειβαδά, καθώς και ευχές μαθητών και 

ανθρώπων της τέχνης. 

Ανάμεσα στα μηνύματα που προβλήθηκαν 

ήταν αυτό της κ. Δερετζή, η οποία αναφέρ-

θηκε στις δράσεις της «Αντηρίδας» και ευ-

χαρίστησε τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευ-

τικούς και τους μαθητές  των Πρότυπων 

Εκπαιδευτηρίων. Το δικό της συγκινητικό 

μήνυμα έστειλε και η νοσηλεύτρια Ιφιγέ-

νεια Παπακωτούλα, η οποία χαρακτήρισε 

ως πολύτιμο δώρο για όλους την πρωτο-

βουλία της εκπαιδευτικής μονάδας.

Νέες τεχνικές στο «οπλοστάσιο» 
της Μονάδας Γενετικής 

Δύο νέες τεχνολογίες, του μοριακού κα-

ρυότυπου και της τεχνικής αλληλούχησης 

νέας γενιάς, εφαρμόζονται στη Μονάδα 

Γενετικής της Α’ Πανεπιστημιακής Μαι-

ευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου. Η Μονάδα προμηθεύτηκε 

τον ειδικό εξοπλισμό στο πλαίσιο της συ-

νεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της 

και με τις νέες τεχνολογίες μπορεί πλέον 

να διασφαλίσει υψηλότερη διαγνωστική 

αξία στις γενετικές πληροφορίες που πα-

ρέχονται στο εργαστήριό της.

Η τεχνολογία του μοριακού καρυότυπου 

(μικροσυστοιχίες γονιδίων, array-CGH), 

παρέχει υψηλό επίπεδο ανάλυσης, προ-

σφέροντας έναν διευρυμένο όγκο γενε-

τικών πληροφοριών στον κλινικό ιατρό. 

Η αύξηση του επιπέδου ανάλυσης των 

πληροφοριών μέσω της νέας τεχνικής 

επιτυγχάνεται χάρη στη μοριακή κυτταρο-

γενετική, η οποία συνδυάζει την κυτταρο-

γενετική με τη μοριακή γενετική. 

Η τεχνική επιτρέπει την ταυτόχρονη ανί-

χνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα 

46 χρωμοσώματα του ανθρώπου με ένα 

τεστ, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα ανά-

λυσης αυτών. Επιπλέον, παρέχει πλήθος 

γενετικών πληροφοριών σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα  και μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε προεμφυτευτικό επίπεδο, δηλαδή 

πριν την εμφύτευση του γονιμοποιημέ-

νου ωαρίου στη μήτρα, σε προγεννητικό 

επίπεδο για τον έλεγχο των μελλοντικών 

γονέων, αλλά και σε μεταγεννητικό επί-

πεδο.

Σημαντικές είναι οι εφαρμογές στην 

υγεία και ειδικά στον προεμφυτευτικό 

έλεγχο και από τη νέα μέθοδο Αλλη-

λούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation 

Sequencing), η οποία αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα άλματα της μοριακής βιολο-

γίας. Η τεχνική επιτρέπει την ταχύτατη αλ-

ληλούχηση, ή αλλιώς την «ανάγνωση» του 

γενετικού κώδικα του ανθρώπου (DNA) 

και χρησιμοποιείται επίσης σε προεμφυ-

τευτικό, προγεννητικό και μεταγεννητικό 

επίπεδο. Η ταχύτητα της τεχνικής έγκειται 

στη μαζική παράλληλη αλληλούχηση πολ-

λαπλών γονιδίων ενδιαφέροντος, παρέ-

χοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά 

με τη γονιδιακή σύσταση των ασθενών. Η 

τεχνική αξιοποιείται και για την ανίχνευση 

των αιτιών εμφάνισης νόσων.  
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Η ευαισθητοποίηση στον τομέα της πρό-
ληψης και η καθιέρωση της αυτοεξέτασης 
από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
γυναικών αποδεικνύεται σωτήρια.
Με αυτό το σκεπτικό αλλά και με τη διά-
θεση να ομορφύνουμε τον χώρο αναμο-
νής του Τμήματος Μαστού στο Ακτινοδι-
αγνωστικό Εργαστήριο, προβήκαμε στην 
ανανέωσή του. Αυτοκόλλητες βινυλικές 
έγχρωμες εκτυπώσεις με θέμα την πρό-
ληψη του καρκίνου του μαστού τοποθετή-
θηκαν σε διάφορα σημεία του Τμήματος, 
διακοσμώντας, δίνοντας χρώμα και φυσι-
ογνωμία στους τοίχους. Έμπνευση, η ροζ 
κορδέλα ευαισθητοποίησης που υπενθυ-
μίζει στις γυναίκες να μη φοβούνται τις 

προληπτικές εξετάσεις, συμβολίζοντας 
παράλληλα τον αγώνα κάθε γυναίκας 
που πολέμησε τον καρκίνου του μαστού. 
Με έξυπνο και εύληπτο τρόπο, στέλνουμε 
το μήνυμα σε κάθε επισκέπτρια να μην ξε-
χνάει ότι «Η πρόληψη σώζει ζωές».
Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
μας στον κύριο Γιώργο Τσιφτσή και την 
εταιρία TGFilms, που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των μεμβρανών, για τη χορη-
γία των εκτυπώσεων, καθώς αξιοποιούμε 
κάθε είδους χορηγία, ανεξαρτήτως πο-
σού και είδους, για να διαμορφώσουμε 
ένα όσο το δυνατόν ευχάριστο περιβάλ-
λον για τους ασθενείς και τους εργαζόμε-
νους του Νοσοκομείου.

ΓΕΝικα ΘΕματα

η ΠρΟληψη… ΣΩΖΕι ΖΩΕΣ

Παρεμβάσεις αισθητικής και ευαισθητοποίησης 
στο Τμήμα Μαστού

Κατερίνα Κουτσοσίμου
Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ

Προϊσταμένη Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Περιβάλλοντος Χώρου

Οι γυναίκες έχουμε στα χέρια μας ένα σημαντικό όπλο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού, το οποίο ακούει στον όρο «αυτοεξέταση».
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Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και σύγ-

χρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την 

ολοκληρωμένη αναβάθμιση των υπηρε-

σιών υγείας παρέχει με ευρωπαϊκούς 

πόρους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας. 

Η εγκατάσταση μηχανημάτων σε κλι-

νικές και τμήματα έχει στόχο την απο-

δοτικότερη αντιμετώπιση των κυμάτων 

της πανδημίας αλλά και τη συνολική 

ενίσχυση του Νοσηλευτικού Ιδρύμα-

τος. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία 

υλοποίησης επενδύσεων, με σκοπό τη 

γενικευμένη χρήση καινοτόμων ψηφια-

κών εφαρμογών για τη βελτίωση της κα-

θημερινότητας του προσωπικού και της 

εξυπηρέτησης ασθενών και επισκεπτών.

Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε περιλαμ-

βάνει μηχανήματα για την κάλυψη ανα-

γκών στη Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλι-

νική και στην Ακτινοθεραπεία κακοηθών 

όγκων, ενώ το έργο της ψηφιακής ανα-

βάθμισης, που αναμένεται να ολοκληρω-

θεί μέσα στο καλοκαίρι, περιλαμβάνει:

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστή-

ματος υποστήριξης κλινικών αποφά-

σεων (Clinical Decision Support) για  

το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και 

διασύνδεση του συστήματος με τον 

φάκελο ασθενούς.

• Ολοκλήρωση και λειτουργική αναβάθ-

μιση της βραβευμένης εφαρμογής 

ασφαλών αιμοληψιών «Safeblood», η 

οποία αναπτύσσεται στο Νοσοκομείο 

από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και 

Μηχανοργάνωσης.

• Προμήθεια και παραμετροποίηση 

υποδομών ασφάλειας συστημάτων 

και δεδομένων, με βάση τις σύγχρο-

νες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονι-

στικές ρυθμίσεις (GDPR).

• Εκσυγχρονισμός και αρχιτεκτονική 

αναβάθμιση των ενσύρματων εσω-

τερικών δικτύων (LAN) και επέκτα-

ση του ασύρματου (WLAN) δικτύου 

δεδομένων, με στόχο την καθολική 

κάλυψη του νοσοκομειακού συγκρο-

τήματος, για τη λειτουργία υπηρεσι-

ών, μέσω του ασύρματου δικτύου σε 

όλους τους χώρους.

• Αναβάθμιση των κεντρικών υπολογι-

στικών υποδομών του Κέντρου Δε-

δομένων (Data Center)

• Προμήθεια φορητών τερματικών συ-

σκευών πρόσβασης και εφαρμογές 

για το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-

σωπικό.

Αναβάθμιση εξοπλισμού 
της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Χειρουργικής Παίδων

Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών της Β΄ Πανεπι-

στημιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων 

του Νοσοκομείου παρείχε η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η δωρεά δίνει τη δυνατότητα διενέργειας 

δύσκολων και πολύπλοκων λαπαροσκοπι-

κών και θωρακοσκοπικών επεμβάσεων σε 

νεογνά, βρέφη και παιδιά, καθώς περιλαμ-

βάνει μεταξύ άλλων αντικατάσταση του 

απεικονιστικού υλικού του λαπαροσκοπι-

κού πύργου με την προμήθεια κάμερας 

υψηλής ευκρίνειας, μόνιτορ και πηγής 

ψυχρού φωτισμού. Επιπλέον, η Κλινική 

ενισχύθηκε με σετ λαπαροσκοπικών εργα-

λείων πολλαπλών χρήσεων -αυξάνοντας 

έτσι τις χειρουργικές δυνατότητες και μει-

ώνοντας το κόστος των λαπαροσκοπικών 

επεμβάσεων- με εύκαμπτο ουρητηροσκό-

πιο, καθώς και νέο κυστεοσκόπιο που επι-

τρέπει την πραγματοποίηση ενδοσκοπικών 

επεμβάσεων ανώτερου και κατώτερου 

ουροποιητικού σε νεογνά, βρέφη και παι-

διά. Ακόμη, η προμήθεια νέας λαβίδας 

βιοψίας ορθού δια αναρροφήσεως επιτρέ-

πει την πρώιμη διάγνωση της νόσου του 

Hirschsprung χωρίς την ανάγκη ο ασθε-

νής να υποβληθεί σε γενική αναισθησία. Η 

αναβάθμιση του εξοπλισμού ολοκληρώθη-

κε με την αγορά εργαλείων μικροχειρουρ-

γικής για τη χειρουργική αντιμετώπιση του 

υποσπαδία. 

Βήματα προς την ψηφιακή αναβάθμιση 
και αναμόρφωση των υποδομών

ΓΕΝικα ΘΕματα

μέσω ευρωπαϊκών πόρων που εξασφάλισε 
η Περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας
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Εθελοντές κτηνίατροι
στείρωσαν και εμβολίασαν αδέσποτα ζώα 

Όλες οι κτηνιατρικές πράξεις πραγματο-

ποιήθηκαν στο πειραματικό χειρουργείο 

του Ερευνητικού Κέντρου του Νοσοκο-

μείου, παρουσία της υπεύθυνης κτηνι-

άτρου Χρυσάνθης Μπεκιάρη, έχοντας 

λάβει τη νόμιμη άδεια εκτέλεσής τους 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Παύλου Μελά. 

Η αποστολή της ΕΔΚΕ αποτελούνταν 

από τους κτηνιάτρους Αλέξανδρο Μα-

καρονά, Νικολέττα Μπρισίμη, Αμαλία 

Οικονόμου, Κωνσταντίνα Μπαλμπάτση 

και Γιώργο Πασχαλίδη.

Ορμώμενοι από την αγάπη τους για τα 

ζώα και τον συνάνθρωπο, οι κτηνίατροι 

και τελειόφοιτοι Κτηνιατρικών Σχολών - 

μέλη του μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτη-

του σωματείου, παρέχουν αφιλοκερδώς 

ιατρική φροντίδα σε αδέσποτα, ζώα της 

άγριας πανίδας και απομακρυσμένων 

περιοχών, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση 

σε κτηνιατρική περίθαλψη. Από το 2013, 

οπότε ιδρύθηκε, η ΕΔΚΕ έχει στειρώσει 

και εμβολιάσει κατά της λύσσας 5.406 

αδέσποτα ζώα σε όλη την Ελλάδα. 

Την ευθύνη συντονισμού της δράσης 

είχε ο επόπτης δημόσιας υγείας Νίκος 

Μπάλας, ενώ τη σύλληψη των ζώων ανέ-

λαβε η νοσηλεύτρια Στέλλα Λιόση. 

Ιούνιος: Μήνας δωρεάν εξετάσεων 
για τον καρκίνο του δέρματος

ΓΕΝικα ΘΕματα

Tον μήνα Ιούνιο, 370 πολίτες υποβλήθη-

καν σε δερματολογική εξέταση από εξειδι-

κευμένο ιατρικό προσωπικό και δέχθηκαν 

τις συμβουλές των ειδικών. 

Η καμπάνια είχε θετικά αποτελέσματα, 

καθώς συνέβαλε στην έγκαιρη ευαισθη-

τοποίηση του κοινού, τη σωστή ενημέρω-

ση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

«Με την ψηφιακή χαρτογράφηση των με-

λαγχρωματικών βλαβών, όπου είναι απα-

ραίτητο, αλλά και με τις καμπάνιες ενη-

μέρωσης του κοινού για αυτοεξέταση και 

ασφαλή συμπεριφορά απέναντι στην υπε-

ριώδη ακτινοβολία, επιτυγχάνεται πλέον 

η πρώιμη διάγνωση του μελανώματος, η 

οποία τις περισσότερες φορές ισοδυναμεί 

με ίαση», τόνισε η διευθύντρια της Κλινι-

κής, καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδι-

σιολογίας, Ελισάβετ Λαζαρίδου.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε συνέχεια των 

εκδηλώσεων πρόληψης και ευαισθητο-

ποίησης για τις δερματικές ασθένειες, 

που υλοποιεί το Νοσοκομείο ανά τακτικά 

χρονικά διαστήματα τα τελευταία χρόνια. 

η Εθελοντική Δράση κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔκΕ), ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Διοί-
κησης, πραγματοποίησε, την κυριακή 16 μαΐου, εθελοντικές στειρώσεις και αντιλυσσικό εμβολι-
ασμό στα αδέσποτα ζώα που διαβιούν στον προαύλειο χώρο. 

Προληπτικές εξετάσεις για πιθανό μελάνωμα ή άλλη μορφή 
καρκίνου του δέρματος προσέφερε δωρεάν και φέτος στους 
πολίτες η β΄ Πανεπιστημιακή κλινική Δερματικών και αφροδι-
σίων Νοσημάτων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛωΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕωρΓΙΟΥ 

Η Αντηρίδα

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

«Η ισχύς εν τη ενώσει» 
Ελπιδοφόρο μήνυμα αλληλεγγύης

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
στους συμπαραστάτες

Τα παιδιά 
δίνουν το 

παράδειγμα!

Τον δρόμο της προσφοράς δεί-
χνουν οι μαθητές του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Άργους-Ορεστικού. 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συλ-
λογή πλαστικών καπακιών για καλό 
σκοπό», συγκεντρώνουν καπάκια 
και τα παραδίδουν στην «Αντηρί-
δα», για την αγορά αναπηρικών 
αμαξιδίων. 
Η «Αντηρίδα» ευχαριστεί θερμά 
τους μαθητές, καθώς με τη δράση 
τους στέλνουν μήνυμα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, ενώ πα-
ράλληλα υλοποιούν μια σπουδαία 
κοινωνική πράξη, στηρίζοντας συ-
νανθρώπους τους.

Η εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων  
για την προστασία της δημόσιας υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέ-
βαλαν την αναστολή των δράσεων της 
«Αντηρίδας», τουλάχιστον στον χώρο 
του Νοσοκομείου. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι οι ανάγκες των νοσηλευόμενων πα-
ραμένουν αυξημένες, κυρίως λόγω της 

Τις θερμές της ευχαριστίες εκφράζει 
η «Αντηρίδα» σε όλους όσοι στάθηκαν 
αρωγοί του φιλάνθρωπου έργου της 
μέσω πολύτιμων προσφορών σε είδη 
προσωπικής υγιεινής και τροφίμων. 

Συγκριμένα, απευθύνει ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες προς την τσιμεντοβιομηχανία 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ, τα σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑ-
ΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ και My Market ΑΕ και 
τους συλλόγους «ΔΕΣΜΟΣ», Τράπεζα 
Τροφίμων Θεσσαλονίκης και Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. 

Παράλληλα, η «Αντηρίδα» εκφράζει τις 
ευχαριστίες της στις εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ 
ΑΕ, SOLUTION MEDICAL CARE, ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΚΕ.

περιορισμένης προσέλευσης συνοδών, η 
προσφορά του Συλλόγου συνεχίστηκε.  
Το κενό που δημιουργήθηκε κάλυψε το 
προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο 
υπερβαίνοντας εαυτόν ανταποκρίθηκε, 
συμβάλλοντας με προθυμία στις προ-
σπάθειες της «Αντηρίδας» να στηρίξει 
ανθρώπους που σε κατάσταση ανάγκης.

Η έμπρακτη συνεισφορά φίλων και 
εθελοντών του Συλλόγου στο έργο της 
«Αντηρίδας» είναι πολύτιμη, ειδικά στον 
τομέα της φροντίδας ανθρώπων με κινη-
τικά προβλήματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στην Φωτεινή Παρασκευά και την Κατε-
ρίνα Τικτοπούλου για την δωρεά αναπη-
ρικών αμαξιδίων που συνιστά ανεκτίμητη 
βοήθεια για τους ασθενείς με δυσκολίες 
κίνησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν το 
έργο της «Αντηρίδας», μπορούν να το 
πράξουν με τους εξής τρόπους: 
- Ετήσια συνδρομή (10 ευρώ) 
- Κατάθεση δωρεών στον τραπεζικό 
  λογαριασμό 5263-052135-663 (Πειραιώς) 
- Προσφορά ειδών 
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κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• συνεργάζομαι με ανθρώπους 
με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• πράττω για τον συνάνθρωπο

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗρΙΔΑ σημαίνει: ΓIΝΕ 

ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΑΝΤΗρΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗρΙΓΜΑ 

ΕΛΠIΔΑΣ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

Προσφορά 
πασχαλινών 
λαμπάδων 

Οδύνη για την 
απώλεια τριών 

εθελοντών 

Τις ημέρες των πασχαλινών 
εορτών, η «Αντηρίδα», σε συ-
νεργασία με τη  Διεύθυνση των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και τον Παιδικό 
Σταθμό Θέρμης, προσέφερε 
πολύχρωμες λαμπάδες στα νο-
σηλευόμενα παιδιά της Δ’ Παιδι-
ατρικής Κλινικής και της Β’ Πανε-
πιστημιακής Παιδοχειρουργικής 
Κλινικής μαζί με ευχές για ταχεία 
ανάρρωση. Η πρόεδρος του 
Συλλόγου Γεωργία Δερετζή και η 
προϊσταμένη των κλινικών Ανθή 
Παπανικολούδη ευχαρίστησαν 
τη διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Παιδικών Σταθμών Πηνελόπη 
Λοτσιοπούλου και τους εκπαι-
δευτικούς για την πρωτοβουλία. 
Το Μ. Σάββατο, η «Αντηρίδα» 
σκόρπισε το χαρμόσυνο μήνυμα 
της Ανάστασης μοιράζοντας λα-
μπάδες και κόκκινα αυγά στους 
εργαζόμενους.

Τα μέλη του Δ. Σ. της «Αντηρίδας» εκφρά-
ζουν τη βαθιά τους θλίψη για το θάνατο 
των εθελοντών του Συλλόγου Σουλτάνας 
Καρανάσιου, Κωνσταντίνου Γκαντερή και 
Χαράλαμπου Λιθιξόπουλου. Θα μείνουν 
στη μνήμη όλων για την εθελοντική τους 
δράση και την ανιδιοτελή προσφορά τους 
στον συνάνθρωπο. Το Δ.Σ. απευθύνει 
θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των 
εκλιπόντων. 



XPEOΣ ZΩHΣ 
36

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 36 I

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 36 I

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

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
www.gnpap.golive.gr
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Καλωσόρισμα του 2021 
υπό τη σκιά της πανδημίας

Ευχές και τσουρέκια για όλο το προσωπικό
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

κε καλή χρονιά και δύναμη σε όλους, ενώ 

η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νο-

σοκομείου «Η Αντηρίδα» Γεωργία Δερετζή 

ευχαρίστησε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

για τη διαχρονική συμπαράσταση προς το 

Νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας ότι με συ-

νοχή θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες λόγω 

πανδημίας. 

Το τυχερό φλουρί, με συμβολικό δώρο μια 

χειροποίητη προτομή της αρχαιοελληνικής 

θεότητας της Υγείας, βρέθηκε στο κομμάτι 

του δωρητή, επίτιμου προέδρου του Νοσο-

κομείου και προέδρου του Ιδρύματος Πα-

παγεωργίου κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση ανέδειξε 42 τυ-

με μια συμβολική κοπή πίτας, 
αντί της καθιερωμένης ετήσι-
ας εκδήλωσης για όλους τους 
εργαζόμενους, πραγματοποιή-
θηκε το καλωσόρισμα της νέας 
χρονιάς, λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων. η συμβολική κοπή 
πίτας έγινε από τη Διοίκηση με 
τη φυσική παρουσία ελάχιστων 
εκπροσώπων των υπηρεσιών 
και του ιδρύματος Παπαγεωρ-
γίου, στο φουαγιέ του αμφιθε-
άτρου, την Παρασκευή 5 Φε-
βρουαρίου, τηρουμένων των 
μέτρων προστασίας έναντι της 
Covid-19.

Τις ευχές και τις θερμότερες ευχαρι-

στίες στους εργαζόμενους για τον δι-

αρκή αγώνα τους για τον περιορισμό 

της πανδημίας απηύθυνε η Διοίκηση. Ο 

Πρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης Καραβιώτης 

τόνισε ότι, παρά τις πρωτοφανείς δυσκο-

λίες και την πίεση, οι εργαζόμενοι αντα-

ποκρίθηκαν στις προκλήσεις του 2020 

με αφοσίωση, επαγγελματισμό και προ-

σωπικές θυσίες. Παράλληλα, εξέφρασε 

την πεποίθηση ότι με οργάνωση, δύναμη 

και συνεργασία το Νοσοκομείο θα τα κα-

ταφέρει και το 2021.

Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωρ-

γίου Ζωή Ψαρρά  - Παπαγεωργίου ευχήθη-

Τις εγκάρδιες ευχές του Προέδρου και 

του ΔΣ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 

προς τους 2.050 εργαζόμενους του 

Νοσοκομείου συνόδευε για το φετινό 

Πάσχα ένα εκλεκτό  τσουρέκι, που πα-

ρέλαβε τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου όλο 

το προσωπικό.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε άλλη μια 

συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης για 

την αδιάλειπτη προσφορά των εργαζο-

μένων κάθε ειδικότητας κατά την περίο-

δο της πανδημίας.  

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 

Μιχάλης Καραβιώτης, «η συνεχής στή-

ριξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, με 

κάθε τρόπο, ενδυναμώνει το προσωπι-

κό αλλά και τη Διοίκηση για να συνεχί-

σουμε το έργο μας».  

χερούς εργαζόμενους, οι οποίοι έλαβαν 

ως δώρα επιταγές των 100 ευρώ, χορη-

γία της Τράπεζας Πειραιώς, δωροεπι-

ταγές των 20 ευρώ από το Κομμωτήριο 

SamanRelaxCenter και συσκευασίες 50 

πιστοποιημένων χειρουργικών μασκών, 

προσφορά του Καταστήματος Αναπνοή & 

Υγεία - Παυλίδης.

Παράλληλα, διανεμήθηκαν σε όλο το 

προσωπικό ατομικά βασιλοπιτάκια, ευγε-

νική προσφορά της εταιρείας Αφοί Κο-

μπατσιάρη Α.Ε., η οποία προσέφερε και 

την βασιλόπιτα. Οι 19 εργαζόμενοι που 

βρήκαν τα τυχερά φλουριά στα βασιλοπι-

τάκια έλαβαν από ένα ρεπό.

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Μια ευχάριστη πασχαλινή έκπληξη περίμε-

νε τους μικρούς ασθενείς της Δ’ Πανεπι-

στημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και της Β’ 

Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής 

Παίδων, τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου. 

Τα παιδιά παρέλαβαν όμορφα δώρα, προ-

σφορά της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πο-

λιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων 

του Δήμου Παύλου Μελά, μαζί με θερμές 

ευχές για ανάρρωση. Οι μικροί ασθενείς 

ενθουσιάστηκαν, παραλαμβάνοντας από 

ευφάνταστες λαμπάδες, αβγά και πασχα-

λινές κάρτες μέχρι βιβλία.

Τα δώρα παρέδωσε στην προϊσταμένη 

των Κλινικών Ανθή Παπανικολούδη και 

την αν. προϊσταμένη Τρανή Σαβλάκη η 

αντιδήμαρχος Χαρά Αμανατίδου, συνο-

δευόμενη από τα στελέχη του Τμήματος 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αθηνά Παπαποστόλου-Μπενέκη και Γιώ-

τα Καλλέργη. Η αντιπροσωπεία εξέφρασε 

τις ευχαριστίες της για το έργο που επιτε-

λείται στο Νοσοκομείο και μετέφερε ευ-

χές σε εργαζόμενους και ασθενείς.

Χειροποίητες πασχαλινές κάρτες, 

φτιαγμένες με αγάπη, και βιβλία προ-

σφέρθηκαν στα νοσηλευόμενα παιδιά 

χάρη στην πρωτοβουλία ιδιωτών. Η 

Χαρίκλεια Αργυράκη, με τις κάρτες 

που φιλοτέχνησε και στόλισε με σο-

κολατένια αβγά, «ζωγράφισε» χαμό-

γελα στα πρόσωπα των παιδιών, που 

απόλαυσαν τις γλυκές εκπλήξεις. Με 

χαρά υποδέχτηκαν τα παιδιά και την 

προσφορά της Αλεξάνδρας Χατζη-

γεωργίου και του γιού της, οι οποίοι 

χάρισαν στις κλινικές δεκάδες τίτλους 

παιδικών βιβλίων αλλά και μπλοκ ζω-

γραφικής, μαρκαδόρους και άλλα 

είδη δημιουργικής απασχόλησης.

Δίπλα στους μικρούς ασθενείς βρέθηκε 

και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για να 

τους χαρίσει δώρα και ζεστασιά τις μέ-

ρες του Πάσχα. Τη Mεγάλη Δευτέρα 26 

Απριλίου, εκπρόσωποι της οργάνωσης 

παρέδωσαν πασχαλινά δώρα, τα οποία 

μοιράστηκαν από το προσωπικό στα νο-

σηλευόμενα παιδιά. Τα δώρα κρύβονταν 

σε συσκευασίες «πασχαλινών αβγών 

με… προσωπικότητα για γερά και δυνατά 

παιδιά», όπως ανέφερε η συντονίστρια 

της οργάνωσης στη Β. Ελλάδα Ιωάννα 

Μακρή. Μαζί με την κοινωνική λειτουρ-

γό Αρετή Γρηγοράκη και τον Χρήστο 

Χατζηδράκο, παρέδωσαν τις γιορτινές 

συσκευασίες, που περιείχαν είδη ζωγρα-

φικής, γραφική ύλη και πασχαλινές κάρ-

τες στην προϊσταμένη και την αν. προϊ-

σταμένη των παιδιατρικών κλινικών. Η 

προσφορά έδωσε τεράστια χαρά στους 

μικρούς ασθενείς.

Δώρα στους μικρούς ασθενείς 
από τον Δήμο Παύλου Μελά

Προσφορά 
βιβλίων και 

χειροτεχνημάτων 

Εκπλήξεις και ευχές από 
το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΓΕΝικα ΘΕματα
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«Κύμα» αλληλεγγύης 
και συμπαράστασης 

5.000 υφασμάτινες μάσκες προστασί-

ας προσώπου η «MODELINA A.E.» και 

2.000 χειρουργικές μάσκες το βιβλιο-

πωλείο «ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΙΑ Α.Ε.». Η 

εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε.» προχώ-

ρησε στη δωρεά 100 επιτοίχιων συσκευ-

ών παροχής υγρού αντισηπτικού και 110 

στολών προστασίας, ενώ η εταιρεία «ΧΗ-

ΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» πρόσφερε 3.600 τεμάχια 

βιταμινούχου νερού «SUPERFRUITS».

Πολύτιμο ιατρικό εξοπλισμό και αναλώ-

σιμο υγειονομικό υλικό, από αναπηρικά 

αμαξίδια και περιπατητήρες μέχρι χει-

ρουργικά νυστέρια και ρινικές συσκευές 

αναρρόφησης, παρέλαβε το Νοσοκο-

μείο, δωρεά του Διεθνούς Ανθρωπιστι-

κού Οργανισμού International Orthodox 

Christian Charities (IOCC), μέσω του Φι-

λανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Προσφέροντας 1.500 πολύχρωμα φυτά, 

εκπρόσωποι της τσιμεντοβιομηχανίας 

ΤΙΤΑΝ και της ΧΑΝΘ μετέφεραν τις θερ-

μές ευχαριστίες τους σε όλο το προσω-

τις θερμότερες ευχαριστίες για 
τη στήριξη που έλαβε το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα από 
εταιρείες, φορείς και ιδιώτες, 
απευθύνει το Νοσοκομείο, κα-
θώς οι δωρεές συνέβαλαν στην 
ενίσχυσή του, δεδομένου ότι η 
κάλυψη αναγκών είναι διαχρο-
νική. κάθε προσφορά καταδει-
κνύει κοινωνική υπευθυνότητα 
και μέριμνα, ενώ ταυτόχρονα 
δίνει δύναμη στο Νοσοκομείο 
να συνεχίσει να καταβάλει τα 
μέγιστα για την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας. 

Ένα αερόστρωμα με την ειδική αντλία 

του, παρέδωσε η εταιρεία ιατρικών μη-

χανημάτων υψηλής τεχνολογίας «Παπα-

ποστόλου Α.Ε.». 

H εταιρεία «Expert HealthCare» πρό-

σφερε δύο αεροστρώματα για τη νο-

σηλεία ασθενών που παραμένουν για 

καιρό κλινήρεις. Παράλληλα, μια τρο-

χήλατη συσκευή παροχής ένρινης υψη-

λής ροής οξυγόνου, δώρισε η εταιρία 

«KLEEMANΝ». Επίσης, σε ένδειξη στήρι-

ξης στο Νοσοκομείο, η εταιρεία «LEROY 

MERLIN» πρόσφερε τέσσερα κλιματιστικά.

Η «Express Service», παραχώρησε για 

διάστημα τριών μηνών ένα ασθενοφόρο, 

προκειμένου να επανδρωθεί με προσω-

πικό του Νοσοκομείου για να πραγματο-

ποιεί δευτερογενής διακομιδές ασθενών. 

Στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης περισσότε-

ρα από 4.400 τεμάχια λευκών ειδών προ-

σφέρθηκαν από την εταιρεία «ΣYN-Ε-

ΝΩΣΙΣ». Επιπλέον, τρεις ραπτομηχανές 

παρέδωσε το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 

πικό για την υποδειγματική αφοσίωση, 

τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά 

του στη φροντίδα των ασθενών κατά 

την πανδημία. Η κίνηση είχε στόχο όχι 

μόνο να εκφράσει ευγνωμοσύνη προς 

τους εργαζόμενους αλλά και να στείλει 

μήνυμα υπέρ της καλλιέργειας της πε-

ριβαλλοντικής συνείδησης και του εθε-

λοντισμού. Οι εργαζόμενοι αγκάλιασαν 

θερμά την πρωτοβουλία ενώ συμμετέχο-

νταν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 

τηρώντας τα μέτρα προστασίας.

ΓΕΝικα ΘΕματα
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Με βαθιά οδύνη το προσωπικό και η Δι-

οίκηση του Νοσοκομείου αποχαιρέτησαν 

τον Γιώργο Γεωργιάδη, προϊστάμενο της 

Βραχείας Ογκολογικής. Έφυγε από τη 

ζωή τον Δεκέμβριο του 2020, σκορπίζο-

ντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους 

και τους συναδέλφους του. Ο Γιώργος 

Γεωργιάδης παρείχε τις υπηρεσίες του με 

προσήλωση, από πολλά διαφορετικά πό-

στα, όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστα-

τικών, στο οποίο πρόσφερε τα μέγιστα, 

καθιστώντας το ως πρότυπο. Πρωτοπό-

ρος καθώς ήταν και με βαθιά αγάπη για 

Στον δικό μας Γιώργο  

Με βαθιά θλίψη η Νοσηλευτική οικογένεια αποχαιρετά έναν 
πρωτοπόρο νοσηλευτή, που άφησε το αποτύπωμά του τόσο 
στο Νοσοκομείο όσο και στα νοσηλευτικά δρώμενα της χώ-
ρας. Μια ηγετική φυσιογνωμία που επηρέασε ανθρώπους, 
άνοιξε δρόμους και αγωνίστηκε με σθένος και πάθος ενά-
ντια στη στασιμότητα και το κατεστημένο. Η πρόοδος σε 
όλα τα πεδία της ζωής ήταν το βαθύτερο κίνητρό του.
Στο Νοσοκομείο μας το σημείο εκκίνησης τού Γιώργου 
ήταν το ΤΕΠ. Από εκεί άρχισε να οραματίζεται, να δημι-
ουργεί, να χτίζει! Και κατάφερε να κάνει την ποιοτική δια-
φορά! Γιατί αγάπησε με πάθος τη Νοσηλευτική, ενέπνευ-
σε και άλλους συναδέλφους, αφοσιώθηκε, πίστεψε στο 
όνειρο, δούλεψε σκληρά, κατάλαβε ότι η γνώση είναι το 
μαγικό ραβδάκι για να κάνεις θαύματα σε μια δουλειά σαν 
τη δική μας, και την πρόσφερε με κάθε ευκαιρία. Κατά-
φερε να αναδείξει τον κυρίαρχο ρόλο του νοσηλευτή στα 
Επείγοντα και την ανάγκη καθιέρωσης αυτόνομων νοση-
λευτικών ρόλων εν γένει. Έκανε διάσημη την ομάδα του 
στο αντικείμενο της Επείγουσας Νοσηλευτικής και το Νο-
σοκομείο για το ΤΕΠ του.
Ο Γιώργος είναι άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς νοσηλευ-
τών που διεκδίκησε την αναβάθμιση του κλάδου και η συ-
νεισφορά του σ’ αυτή την προσπάθεια είναι ανεκτίμητη. Το 
όνομά του είναι ταυτισμένο με το Νοσοκομείο Παπαγεωρ-

τη νοσηλευτική επιστήμη, εκπαίδευσε με 

αφοσίωση νέους νοσηλευτές, αφήνοντας 

πλούσια παρακαταθήκη τις γνώσεις του. 

Η Διοίκηση και η Νοσηλευτική Υπηρεσία, 

προκειμένου να τιμήσουν τον αγαπημένο 

συνάδελφο, προχώρησαν σε δωρεά, στη 

μνήμη του, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό 

στο Φίλυρο για τη συνέχιση του σπουδαί-

ου έργου του στην ανάπτυξη και κοινω-

νική ένταξη παιδιών που έχουν χάσει τη 

φροντίδα των γονέων τους. 

Ύστατο αντίο 
στον Γιώργο Γεωργιάδη

ΓΕΝικα ΘΕματα

γίου όχι μόνο γιατί μέσα σ’ αυτό κατανάλωσε όλη του την 
ενέργεια, όλη του την επιστημονική δράση, αλλά και γιατί 
το αγάπησε όσο το σπίτι του! Ο Γιώργος είναι εδώ! Σε κάθε 
διάδρομο που περπατάμε, σε κάθε πόρτα που ανοίγουμε!
Εμείς όμως, που ζήσαμε μαζί του είκοσι και πλέον χρόνια, 
θα τον θυμόμαστε και για όλες εκείνες τις ανθρώπινες 
αδυναμίες και δυνάμεις που συνέθεταν την πληθωρική 
προσωπικότητά του. 
Για κάποιους λίγους από μας που ξέρουμε τις ρίζες του, 
τους αγώνες που έδωσε για να φτάσει όπου έφτασε, και 
που τον είχαμε συνοδοιπόρο και σε άλλους κοινωνικούς 
αγώνες, για μας που μας εμπιστεύθηκε τις αγωνίες και τις 
πίκρες του, για μας που μας δίδαξε πώς να στεκόμαστε 
όρθιοι και αξιοπρεπείς στις δυσκολίες, για μας που δεν 
μπορέσαμε λόγω συνθηκών να του πιάσουμε το χέρι τις 
τελευταίες ώρες της ζωής του, για μας που δεν προλά-
βαμε να πούμε ένα «ευχαριστώ για όλα», η απουσία του 
μοιάζει αδιανόητη. 
Ως μέλος της Διοίκησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εκ-
φράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στα υπέροχα παιδιά 
του, στην αγαπημένη του Βάσω και σε όλους τους αγαπη-
μένους του που πενθούν τον χαμό του!

Aσημίνα Νταντανά
Τομεάρχης Νοσηλευτικής



Οι νομοθετικές εξελίξεις στο νοσηλευ-

τικό επάγγελμα, οι τεχνικές διαχείρισης 

του άγχους και οι διατροφικές προκλή-

σεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το 

νοσηλευτικό προσωπικό συζητήθηκαν 

στο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο που δι-

οργάνωσε η Νοσηλευτική Υπηρεσία, τη 

Δευτέρα 17 Μαΐου. 

Εισηγητές ήταν εκ μέρους του Νοσοκομεί-

ου η κλινική ψυχολόγος Βασιλική Χολέβα 

και η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος 

Αναστασία Αναστασιάδου καθώς και η νο-

μική σύμβουλος της Ένωσης Νοσηλευτών 

Ελλάδος Ελένη Παπαγεωργίου.

Οι ομιλητές έδωσαν έμφαση στον πολύ-

πλευρο ρόλο του νοσηλευτικού προσωπι-

κού, τις προκλήσεις αλλά και τις επίπονες 

και στρεσογόνες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν στα 

καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. 

Η διαδικτυακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε 

με μουσικό δρώμενο στο οποίο συμμετεί-

χαν με τις μελωδικές φωνές τους, παίζο-

ντας ακορντεόν και φλάουτο, οι Αλεξία 

Τανούρη και Δέσποινα Καλανταρίδου.

Ημερίδα για 
την Τράπεζα 

Μητρικού 
Γάλακτος

Με στόχο την ανάδειξη του έργου των 

Τραπεζών Μητρικού Γάλακτος και την 

προστασία και υποστήριξη του μητρικού 

θηλασμού, πραγματοποιήθηκε ενημε-

ρωτική διαδικτυακή ημερίδα την Τετάρτη 

2 Ιουνίου, με τη συνεργασία της Τράπε-

ζας Μητρικού Γάλακτος του  Νοσοκο-

μείου μας και του Τμήματος Μαιευτικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Στην εκδήλωση, με θέμα «Κορονοϊός 

και μητρικό γάλα-Πρωτόκολλο λει-

τουργίας της Τράπεζας Ανθρωπίνου 

Μητρικού Γάλακτος στο ΓΝΘ Παπα-

γεωργίου», τονίστηκε η αξία του μη-

τρικού γάλακτος, καθώς η πλούσια σε 

θρεπτικά συστατικά και βιολογικούς 

παράγοντες τροφή βελτιώνει τον ρυθ-

μό ανάπτυξης και μειώνει τη νοση-

ρότητα των νεογνών. Ταυτόχρονα, η 

σημαντική δωρεά των λεχώνων που 

έχουν περίσσεια γάλακτος, αποτελεί 

ξεχωριστό «δώρο ζωής» για κάθε πρό-

ωρο νεογνό. 

Την περίοδο της πανδημίας, η Τράπε-

ζα Μητρικού Γάλακτος του Γ.Ν. Παπα-

γεωργίου, ακολουθώντας πιστά όλα τα 

πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσμα-

τικότητας, συνέχισε να συγκεντρώνει 

και να διαθέτει ποσότητες γάλακτος 

στα νεογνά. Το 2020, συγκεντρώθη-

καν για τους μικρούς αγωνιστές 625 

λίτρα γάλακτος. 

Διαδικτυακό σεμινάριο 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΓΕΝικα ΘΕματα

Έπειτα από μια πρωτόγνωρη χρονιά για 

τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Noσοκο-

μείου, οι εγγραφές για τη νέα σχολική 

χρονιά συνεχίζονται. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ετοιμάζεται 

να υποδεχτεί και πάλι τα μικρά παιδιά 

των εργαζομένων για αμέτρητα παιχνί-

δια, γέλια και δημιουργικές δραστηριό-

τητες.

Δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου, 

ο βρεφονηπιακός σταθμός, εντός του 

πάρκινγκ του Νοσοκομείου, φιλοξενεί 

βρέφη από δυο μηνών στο βρεφικό του 

τμήμα έως και παιδιά μέχρι την ηλικία 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο προ-

νηπιακό και συμμετέχει στο πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγ-

γελματικής ζωής- ΕΣΠΑ».  

Πρωταρχικό μέλημα των υπευθύνων θα 

συνεχίσει να είναι η καθαριότητα των 

χώρων και η τήρηση των κανόνων υγι-

εινής, ώστε τα παιδιά να επωφεληθούν 

της σχολικής εμπειρίας με ασφάλεια. 

Για πληροφορίες οι γονείς μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313 32 

3900.

 Βρεφονηπιακός Σταθμός «Baby Story»
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Συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα χρονιά 
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Ένα ντοκιμαντέρ για το 1821 στη Μακεδονία

Με εικόνες από drones περιοχών της 
Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης και της 
Νάουσας και γραφιστικά που θυμίζουν 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, το ντοκιμαντέρ 
επικεντρώνεται στα βασικά γεγονότα 
και πρόσωπα της, όχι ιδιαίτερα γνωστής, 
Επανάστασης του 1821 στη Μακεδονία. 
Μέσα στα 43 λεπτά του ντοκιμαντέρ πε-
ριγράφονται σημαντικές μάχες, μαρτυ-
ρικές στιγμές και ηρωικές πράξεις, που 
υφαίνουν τον καμβά της Επανάστασης 
στον Βορρά, η οποία έγραψε τις δικές 
της σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας. 
Στους οκτώ μήνες που κράτησε, σημεί-
ωσε ηρωικές αλλά και τραγικές στιγμές. 
Ο Όλυμπος, η Χαλκιδική και η Νάουσα 
αντιμετώπισαν με σθένος πολυάριθμους 
στρατούς, στεκόμενοι εμπόδιο στις εκ-

στρατείες των Τούρκων να υποτάξουν 
τον επαναστατημένο Νότο.
Μπορεί ο πιο γνωστός αγωνιστής της 
Επανάστασης στη Μακεδονία να είναι 
ο Εμμανουήλ Παππάς και η πιο γνωστή 
πόλη η Νάουσα -η μόνη με τον τίτλο 
«ηρωική»- για τη συνεισφορά της στον 
αγώνα και τη θυσία των γυναικών που 
έπεσαν και πνίγηκαν με τα παιδιά τους 
στον ποταμό Αράπιτσα, για να μην πέ-
σουν υπόδουλες στα τουρκικά στρατεύ-
ματα, ωστόσο ένα μεγάλο κομμάτι της 
ιστορίας είναι «ανεκμετάλλευτο». Με 
απόφαση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, 
η ομάδα των δημιουργών ξεκίνησε την 
έρευνα και την καταγραφή, ώστε να το 
παρουσιάσει σε ένα ντοκιμαντέρ.
Ο Κωσταντίνος Σφήκας, επαγγελματίας 

ξεναγός της UNESCO, με το σενάριό 
του ξεφυλλίζει αυτές τις λιγότερο γνω-
στές σελίδες της ιστορίας μέσα από τον 
φακό του σκηνοθέτη Μωρίς Ραφαήλ. Οι 
δημιουργοί, στην προσέγγισή τους, επι-
χείρησαν να προσδώσουν ένα μοντέρνο 
και φρέσκο ύφος στην απεικόνιση της 
ιστορίας, με στόχο να προσελκύσουν και 
νεαρό κοινό. Επειδή δεν υπήρχε αξιο-
ποιήσιμο αρχείο εκτός από την ιστορική 
πηγή του Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου, 
ούτε γκραβούρες ή εικόνες, αποφάσι-
σαν να δημιουργήσουν πρωτότυπα γρα-
φικά, εμπνευσμένα από το επιτραπέζιο 
στρατηγικό παιχνίδι Risk. Το σενάριο επι-
μελήθηκε ο Θωμάς Μικρούλης, την ορ-
γάνωση παραγωγής η Ζωή Αποστολίδου, 
το animation ο Νεκτάριος Καρανίκας, 
την ηχοληψία ο Κλεάνθης Μανωλάρας 
και η ηχογράφηση της αφήγησης έγινε 
στο Studio Stereotype.
Το ντοκιμαντέρ, παραγωγή του Ιδρύμα-
τος Παπαγεωργίου, είναι διαθέσιμο στο 
link: https://youtu.be/818O7iMM3aA.

αΠΟ τΟ ιΔρΥμα ΠαΠαΓΕΩρΓιΟΥ

Ένα μοναδικό ιστορικό ντοκιμαντέρ, που αναδεικνύει περίτρανα 
τη συμβολή της μακεδονίας στον αγώνα για την ελευθερία, δη-
μιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ιδρύματος Παπαγεωργίου, με 
αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
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Αθανάσιος Γεωργιάδης
Νομικός σύμβουλος Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Ο αγώνας των Ελλήνων και η Επανάσταση 
του 1821 ως αφετηρία γέννησης 

του Ελληνικού Κράτους 

Η απελευθέρωση στάθηκε αφορμή για 
την ένωση των Ελλήνων. Δεν αρκούσε 
όμως η ένωση αλλά απαιτείτο και η ορ-
γάνωση του έθνους σε Κράτος. Αυτό 
επιτεύχθηκε με την Επανάσταση, και η 
Επανάσταση ήταν μονόδρομος ώστε να 
επέλθει η συνοχή αυτή. Το Έθνος, λοι-
πόν, αναγεννήθηκε, και η αναγέννηση 
αυτή αποτυπώθηκε το 1828 στον φοίνι-
κα, το πρώτο ελληνικό νόμισμα που ακρι-
βώς παραπέμπει στην αναγέννηση από 
τις στάχτες. 
Ταυτόχρονα, η βούληση του συνόλου 
των Ελλήνων να υπαχθούν σε κεντρική 
εξουσία φανέρωσε την ωριμότητα του 
΄Εθνους να αποτελέσει και Κράτος με τη 
νομική σημασία.
Ο αγώνας του Καποδίστρια και των επι-
γόνων του να τιθασεύσουν τους επα-
ναστατημένους ‘Ελληνες και να τους 
θέσουν υπό κεντρική εξουσία, κατά τα 
πρότυπα σύγχρονου κράτους, ήταν τιτά-
νιος.

Εάν δεν είχε προηγηθεί η Επανάσταση, 
Ελληνικό Κράτος δεν θα υπήρχε. 
Στη διάρκεια των 200 χρόνων μέχρι φέ-
τος (2021), η Ελλάδα, ως Κράτος πλέον, 
έπαιξε κυρίαρχους ρόλους στην παγκό-
σμια σκηνή. Το σθένος των Ελλήνων, 
πρωτίστως για την ελευθερία αλλά και 
για τη δημοκρατία, αποτέλεσε τον πυλώ-
να για την υπερπήδηση τεράστιων εμπο-
δίων που έθεσαν σε κίνδυνο την ύπαρξη 
του Ελληνισμού. Η πλήρης απελευθέρω-
ση των περισσοτέρων ελληνικών εδα-
φών από τον τουρκικό ζυγό, η αντίσταση 
στους επίδοξους κατακτητές, κατά τη 
διάρκεια των βαλκανικών και των δυο 
μεγάλων πολέμων του 20ου αιώνα, κατέ-
στησαν την Ελλάδα υπολογίσιμη δύναμη 
στο διεθνές στερέωμα. 
Η ένταξη  της Ελλάδας στη μεγάλη οικο-
γένεια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ενίσχυ-
σε και εμπέδωσε τη δημοκρατία. Δημι-
ουργήθηκαν έτσι, παρά τις πρόσφατες 
οικονομικές κρίσεις αλλά και την πανδη-

μία του κορονοϊού πέρσι και φέτος, όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα 
να αποτελεί κράτος σταθερότητας και 
ανάπτυξης όχι μόνον για τη νοτιοανατο-
λική μεσόγειο, αλλά και για το παγκόσμιο 
στερέωμα. 
Οι Έλληνες διαθέτουν ασύγκριτη ευ-
στροφία και φιλομάθεια και αυτό το 
αποδεικνύουν με τη διεθνή αναγνώρισή 
τους σε κέντρα της αλλοδαπής όπου δια-
πρέπουν. Είναι απολύτως ικανοί να δημι-
ουργήσουν και στη χώρα τους συνθήκες 
τέτοιες ώστε να ζήσουν ευτυχισμένοι, 
οικονομικά ανεξάρτητοι και περήφανοι 
για την προκοπή τους σε μία προικισμέ-
νη από τη φύση χώρα, εκπέμποντας σε 
όλο τον κόσμο τις πανανθρώπινες αξίες, 
όπως τις δημιούργησε ο κλασσικός ελλη-
νισμός των αρχαίων χρόνων.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι μαζί, 
ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε το 
καλύτερο. Σε τελική ανάλυση, αυτό ήταν 
και το βαθύτερο νόημα της Επανάστα-
σης του 1821, όπως αργότερα ο ποιητής 
και ο μελωδός το μετέφεραν στον Εθνι-
κό μας ΄Υμνο. 

Τιμή και Δόξα, λοιπόν, σε όλους, επώ-
νυμους και μη, διαχρονικούς αγωνιστές 
της απελευθέρωσης, που έβαλαν τα θε-
μέλια της σύγχρονης Ελλάδας. 

Ζήτω η Ελλάδα!

η Ελληνική Επανάσταση, όπως είχε ξεκινήσει σποραδικά από 
τα τέλη του 18ου αιώνα, διακηρύχθηκε το 1821 και συνεχίστηκε, 
και αργότερα σήμανε τη γέννηση του Ελληνικού κράτους. Ενας 
αγώνας, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του προηγούμενου αι-
ώνα (2000). Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι Ελληνικό κράτος δεν 
υπήρξε ποτέ νωρίτερα. Έθνος Ελλήνων υπήρξε, όχι όμως κρά-
τος με την έννοια της πολιτειακής οντότητας. τα στοιχεία του 
«έθνους», δηλαδή το «όμαιμον», το «ομόθρησκον» και το «ελλη-
νόγλωσσον», όπως διατηρήθηκαν στους αιώνες, αποτέλεσαν τον 
συνδετικό ιστό ώστε οι μεγάλοι πολιτικοί της εποχής, με πρωτα-
γωνιστή τον καποδίστρια, να θέσουν στερεά θεμέλια για να γίνει 
η Ελλάδα ένα από τα πολύ σημαντικά κράτη στον πλανήτη μας. 
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Προς το Νεογνολογικό Τμήμα
Τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου 
Τρυφερίδης Στέργιος θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά για τη 
φροντίδα και τη σοβαρότητα που επέ-
δειξαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό 
προσωπικό της Μονάδας Εντατικής 
του Νεογνολογικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας του μπέμπη 
μας από τις 18/12/20 έως και τις 
29/12/20.
Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε 
όλους εκείνους τους ανθρώπους 
που στάθηκαν τόσο στο δικό μας 
μωράκι αλλά και που συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν όλα τα μωράκια που 
έχουν την τύχη, μέσα στη δύσκολη 
και απαιτητική πραγματικότητα της 
Εντατικής, να έχουν την ιατρική 
φροντίδα και ίσως το μοναδικό πρώτο 
χάδι  αυτών των ανθρώπων. Διοίκηση 
και προσωπικό  υπερβάλλει εαυτόν, 
ώστε, αργότερα, όλοι εμείς οι γονείς, 
που τα στερηθήκαμε αμέσως μετά τη 
γέννησή τους, να τα χαιρόμαστε και 
να απολαμβάνουμε την ευλογία να τα 
κρατάμε υγιή στην αγκαλιά μας.
Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια σε 
όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό, που παλεύει 
απερίσπαστο για να κάνει σωστά όλα 
εκείνα τα απαραίτητα βήματα που 
χρειάζονται, ώστε αυτές οι μικρές κι 
εύθραυστες υπάρξεις, που αποτελούν 
την ελπίδα τόσο των γονέων τους 
όσο κι όλου του κόσμου, να μπορέ-
σουν το ταχύτερο δυνατόν να βρε-
θούν στην αγκαλιά των οικείων τους. 
Υπό τις επικρατούσες συνθήκες, αυτή 
η προσπάθειά τους ανάγεται σε άθλο.
Με τιμή, 
Δήμητρα Γούλα 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
Έστω και αργά θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω εσάς προσωπικά, καθώς 
και όλο το στελεχιακό δυναμικό, 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για 
την αυξημένη φροντίδα, το διαρκές 
ενδιαφέρον, την άριστη αντιμετώπιση 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας 
μου στην Πνευμονολογικό Τμήμα 
σας.  
Εάν βγήκα νικητής από τη σκληρή 
μάχη με την Covid-19, το χρωστώ 
αποκλειστικά σε όλους αυτούς, τους 
γιατρούς, τους νοσηλευτές, και τις 
νοσηλεύτριες, που έδωσαν το υψηλό 
αίσθημα επαγγελματισμού, ευθύνης 
και πρώτιστα ανθρωπιάς στον αγώνα 
εναντίον του ιού. 
Απεδείχθη, για μια ακόμη φορά, 
πως στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
παρέχονται υπηρεσίες υγείας υψηλής 
ποιότητας, ώστε κανείς ασθενής να 
μην αισθάνεται μόνος και αβοήθητος. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, για ακόμη 
μια φορά, από τα βάθη της καρδιάς 
μου. 
Με εκτίμηση, 
Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης

Προς την Οφθαλμολογική Κλινική 
Η οικογένειά μας θέλει να ευχαριστή-
σει τον χειρουργό οφθαλμίατρο Άρη 
Τζαμάλη για την επιτυχή χειρουργική 
επέμβαση μεταμόσχευσης κερατο-
ειδούς στη μητέρα μας! Ελπίζαμε σε 
ένα θαύμα και από ό,τι φαίνεται δεν 
άργησε να έρθει.
Άξιος επιστήμονας και πάνω από όλα 
πολύ καλός άνθρωπος!
Οικογένεια 
Καλλιόπης Δημητριάδου

Προς τους γιατρούς, νοσηλευτές, 
νοσηλεύτριες και όλο το προσωπικό 
της Covid-1 Κλινικής 
Ήμουν ασθενής σας για μία εβδομά-
δα. Μία δύσκολη εβδομάδα, κατά την 
οποία όλη η ζωή μου πέρασε μπροστά 
μου. Θέλω να σας εκφράσω τη βαθιά 
μου ευχαριστία και τα βαθιά μου 
συναισθήματα για όλους εσάς, γιατί 
ήσασταν εκεί δίπλα μου. Αισθανό-
μουν ότι έχω μία πολύ μεγάλη οικογέ-
νεια που νοιάζεται για μένα: Ο τρόπος 
σας, η «καλημέρα» σας, το πώς μου 
κάνατε ερωτήσεις, το ενδιαφέρον 
σας ώστε να πηγαίνω καλύτερα και 
ο ενθουσιασμός σας όταν βλέπατε 
καλά αποτελέσματα. Όλα αυτά με 
συγκινούσαν και με ενθάρρυναν. 
Εγώ ήμουν μάλλον από τις σχετικά 
εύκολες περιπτώσεις. Όμως υπήρχαν 
και δύσκολες, πολύ δύσκολες, όπου 
και εκεί εσείς με αυταπάρνηση υπερ-
βάλατε εαυτούς και κάνατε θαύματα. 
Σας αγαπώ και σας θαυμάζω παρά το 
ότι δεν μπορώ να σας αναγνωρίσω 
γιατί οι μάσκες σάς έκρυβαν πολύ! 
Πολλές φορές προσπάθησα να βάλω 
τον εαυτό μου στη θέση σας. Αλλά 
ήταν πολύ δύσκολο γιατί είσαστε 
ανώτεροι. Μακάρι να μπορούσαν όλοι 
να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν 
αυτή σας την ανωτερότητα. Το 
αξίζετε!
Σας ευχαριστώ από τα κατάβαθα 
της καρδιάς μου που υπάρχετε και 
που λειτουργείτε με τόσο θαυμάσιο 
τρόπο. Με ανθρωπιά, με αλτρουισμό, 
με αγάπη, με ενδιαφέρον γνήσιο. 
Αξίες που δεν υπάρχουν γύρω μας 
πια. Εσείς, λοιπόν, είστε σπάνιο είδος. 
Θέλω, ταυτόχρονα, να σας εκφράσω 
και την πίστη μου σε κάτι διαφορε-
τικό. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Θεός 
έχει παρατηρήσει αυτές τις αρετές 
σας, αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα 
σας. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ 
ευχαριστημένος μαζί σας. Και είμαι 
σίγουρος ότι σας χρησιμοποιεί για να 
βοηθήσει ανθρώπους. Είστε συνερ-
γάτες του, και είναι μεγάλη τιμή αυτό 
γιατί το αξίζετε (1 Κορινθίους 3:9)!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε 
αυτό το θαύμα, συνεχίστε να εμπνέ-
ετε ανθρώπους, συνεχίστε να είστε 
αυτοί οι εξαιρετικοί άνθρωποι που 
είστε!
Παναγιώτης Μπύρος 
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Προς την Α’ Παθολογική Κλινική 
και την Α’ Πανεπιστημιακή 
Χειρουργική Κλινική 
Ευχαριστώ πολύ τους γιατρούς και 
νοσηλευτές της Α’ Παθολογικής 
Κλινικής για τη νοσηλεία του συζύ-
γου μου Χρήστου Τυροβούζη, από 
20.04.2021 έως 28.04.2021. Η συμπερι-
φορά και η φροντίδα των γιατρών και 
του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν 
άψογη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη 
γιατρό κα Γαβρά Μαρία, την ειδικευ-
όμενη κα Κεραμισάνου Βαρβάρα, τον 
επιμελητή κο Αναστάσιο Καρακόζο-
γλου αλλά και όλους τους νοσηλευ-
τές οι οποίοι μας ενημέρωναν και κυ-
ρίως ήταν «άνθρωποι». Ευχαριστούμε 
από καρδιάς! Ευχαριστούμε πολύ που 
υπάρχετε για να ανακουφίζετε τον 
πόνο και να σώζετε ζωές! 
Επίσης, ευχαριστώ θερμά και το 
προσωπικό της Α’ Πανεπιστημιακής 
Χειρουργικής Κλινικής για την 
επιτυχή νοσηλεία του συζύγου μου. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους γιατρούς, 
χειρουργούς και ειδικευόμενους, 
το νοσηλευτικό προσωπικό για την 
άψογη και ανθρώπινη συμπεριφορά 
αλλά και τον ικανότατο χειρουργό  - 
επιστήμονα κο Τοούλια Ανδρέα για 
την επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα 
από το παχύ έντερο που πραγμα-
τοποίησε με απόλυτη επιτυχία. Ο 
σύζυγος μου Τυροβούζης Χρήστος,  
που νοσηλεύτηκε από 09.06.2021, 
έως και 16.06.2021 είναι ευγνώμων  
για τη χειρουργική σας ομάδα. Καλή 
συνέχεια, καλή δύναμη στο δύσκολο 
έργο σας. Ο Θεός και η Παναγία να 
σας προστατεύουν πάντοτε.
Με  ευγνωμοσύνη, 
Δόμνα Πετρίδου 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Νοσηλεύτηκα στη B’ Πανεπιστημιακή 
ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου σας  
από τις 14/10/2020 έως και 19/10/2020 
και από την πρώτη στιγμή οι νοση-
λεύτριες με περιέβαλαν με περίσσια 
προσοχή και ενδιαφέρον. 
Ήταν πάντα εκεί με έναν γλυκό 
λόγο, ένα όμορφο χαμόγελο να μας 
καθησυχάσουν, να μας ανεβάσουν τη 
διάθεση και να μας βοηθήσουν στα 
πάντα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια 
για τις νοσηλεύτριες - αγγέλους!
Μετά τιμής,
Χριστίνα Σπανού

Προς το Αιμοδυναμικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
Την Τρίτη 6 Απριλίου επισκέφθηκα 
το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσο-
κομείου Παπαγεωργίου για εξέταση 
στεφανιογραφίας. Θέλω να  εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου προς τον κο 
Μόσιαλο και όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Τμήματος. 
Θερμά συγχαρητήρια για την άμεση 
εξυπηρέτηση, την ευγένεια και την 
καθαριότητα του Τμήματος, αλλά και 
γενικά του Νοσοκομείου σας. 
Να συνεχίσετε έτσι! 
Και πάλι μπράβο σας! 
Με εκτίμηση,
Θεοχάρης Κράββας

Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για 
την προσφορά δέκα υπολογιστών στο 
σχολείο μας. Σε αυτή τη δύσκολη 
οικονομικά συγκυρία και με δεδομένη 
την περιορισμένη οικονομική στήριξη 
από θεσμικούς φορείς, οι μαθητές 
του σχολείου μας, το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και εγώ προσωπικά νιώ-
θουμε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την 
υποστήριξή σας. 
Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια του 1ου Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - 
Λυκείου Αν. Θεσσαλονίκης
Mαριάνθη Νικολαΐδου

Προς το Παιδοχειρουργικό 
του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Καλησπέρα σας,
Ονομάζομαι Βέτα Νταλλακιάν και σας 
στέλνω αυτήν την ευχαριστήρια επι-
στολή, καθώς είχαμε ένα περιστατικό 
με τον μικρό μας (Μάρκος Νταλλα-
κιάν, πτώση από κούνια) στις 14/05/21 
και από το Κέντρο Υγείας των Νέων 
Μουδανιών μας παρέπεμψαν στα 
εφημερεύοντα στην Β’ Πανεπιστημια-
κή Παιδοχειρουργική Κλινική του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου.
Από την ώρα που φτάσαμε στα επεί-
γοντα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση 
το κλίμα που υπήρχε στο νοσοκομείο. 
Όλο το προσωπικό, οι νοσοκόμες 
και γιατροί, ήταν εξαιρετικά ευγε-
νικοί, καλοσυνάτοι και πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν. Μόλις φτάσαμε και 
μπήκαμε στα επείγοντα, η νοσοκόμα 
που μας ανέλαβε, η Βερόνικα, ήταν 
πολύ υπομονετική με το παιδί και 
γλυκομίλητη. Επίσης, και ο γιατρός 
Λαμπρόπουλος Βασίλης, ο οποίος και 
εξέτασε το παιδί μας, ένας πολύ ήρε-
μος άνθρωπος που αγαπάει τα παιδιά 
και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του.
Σε έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι 
είναι όλο και πιο αδιάφοροι για τον 
πλησίον, πόσο ωραία αισθανόμαστε 
όταν βλέπουμε άτομα που έχουν να 
κάνουν με ευάλωτους ανθρώπους να 
φέρονται με κατανόηση και καλοσύ-
νη! Αυτό συμφωνεί με τη στάση του 
Χριστού που, αντί να διδάξει τους 
χριστιανούς να μην κάνουν κακό 
στους άλλους, έδωσε την εξής συμ-
βουλή: «Όλα όσα θέλετε να κάνουν 
σε εσάς οι άνθρωποι πρέπει και εσείς 
παρόμοια να κάνετε σε αυτούς».
Με εκτίμηση,
Βέτα Νταλλακιάν

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Ευχαριστώ την ψυχολόγο κυρία 
Χολέβα για την αμέριστη υποστήριξη 
που μου προσφέρει, καθώς και για τις 
γνώσεις και την εμπειρία της. Η βοή-
θειά της είναι για μένα πολύτιμη. 
Νατάσα Καρακίτσου
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Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

Β’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
κλιΝικΗ 
ΔερμαΤικΩΝ 
και αφροΔιΣιΩΝ 
ΝοΣΗμAΤΩΝ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ
ΛΑζΑΡιΔΟΥ
•  Γενικό Δερματολογικό 
• Δερματικό Ογκολογικό
 Σπιλών Μελανώματος
• Ψωρίασης - Κνίδωσης
• Παιδοδερματολογικό 
• Επιδερμικών - αλλεργιο-

λογίας δέρματος 
• Δερματικών 
 Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και 
 πομφολυγωδών 
 νοσημάτων
• Διαπυητικής 
 Ιδρωταδενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος
• Κρυοπηξία

γ’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΠαθολογικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
βΑσιΛΕιΟσ κΩτσησ
•  Διαβητολογικό
• Ηπατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Λιπιδίων
• Β’ Παθολογικό
• Πνευμονολογικό
• Β’ Υπέρτασης - 24ωρης 

καταγραφής της 
 Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και 

μεγάλων αγγείων
• Συνταγογράφηση
• Ογκολογικό υπερτασιακό
• Σακχάρου - Παχυσαρκί-

ας - Ενδοκρινολογίας

ΤμΗμα
ακΤιΝοθεραΠειαΣ
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
κλιΝικΗ Παθολογι-
κΗΣ ογκολογιαΣ
Διευθυντής: 
XΡHστΟσ ΠΑΠΑνΔΡEΟΥ
•  Γενικό Παθολογικής 

Ογκολογίας

Παθολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια:
ΓΛΥκΕΡιΑ τζΑτζΑΓΟΥ
• Διαβητολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι 
• Διαβητικό πόδι
• Παχυσαρκίας
• Γαστρεντερολογικό
• Ηπατολογικό
• Δοκιμασίας ανοχής
 γλυκόζης

ΔιαΒΗΤολογικο 
κεΝΤρο
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

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

Σπονδυλικής κάκωσης

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

μοΝαΔα 
εΝΔοΣκοΠΗΣεΩΝ

ρευμαΤολογικΗ 
μοΝαΔα

ΠΝευμοΝολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
MΑΡιAννΑ κAκΟΥΡΑ 
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής 
 καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδρα-

στικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα 

νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστι-

κής λειτουργίας
• Μελέτη ύπνου
• Εκτιμήσεις καρκίνου
• Οξυγονοθεραπεία
• Αναπνευστική ανεπάρκεια
• Επανεξέταση κορονοϊού

Δ’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΠαιΔιαΤρικΗ κλιΝικH
Διευθυντής: 
AΘΑνAσιΟσ ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ
•  Παιδοανοσολογικό
• Παιδογαστρεντερολογικό 
 & Διατροφής
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό

καρΔιολογικο 
ΤμΗμα / μοΝαΔα
εμφραγμαΤΩΝ
Διευθυντής: 
ιΩAννησ στΥΛιAΔησ
•  Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής 
 Ανεπάρκειας -

 Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης 
 Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχο-

καρδιογράφημα ή υπερη-
χογραφία

• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
• Stress-echo 
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινι-

δωτών
• Αθυρωμάτωσης λιπιδίων
• Γενικό καρδιολογικό

Β’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ ΔιΑΜΑντη
•  Γενικό Νεογνολογικό

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

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

καρΔιοΧειρουργικο -
θΩρακοΧειρουργικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής:
ΘΩΜAσ ΜΑΡIνΟσ
• Γενικό 
 Καρδιοθωρακοχειρουργικό

Β’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
Ωρλ κλιΝικΗ 
Διευθυντής: 
KΩνστΑντIνΟσ ΜAΡκΟΥ
•  Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών 
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό 
 Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης
• Κοχλιακών εμφυτεύσεων
• Νεογνικός έλεγχος 

ακοής
• ΩΡΛ επανεξέτασης

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

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

Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού 
 Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
 Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος 
 καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού
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ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
κλιΝικH ΠλαΣΤικHΣ 
ΧειρουργικHΣ 
Διευθύντρια:
ΕΥτΕΡΠη ΔΕΜιΡη
•  Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας - αιμαγγειω-

μάτων
• Μελανώματος
• Μικρωτίας και παθ. 
 του ωτικού πτερυγίου
• Όγκων τραχήλου
• Παθήσεων Χεριού
• Λεμφοιδημάτων
• Γενικό Πλαστικής 
 Χειρουργικής
• Kρανιοπροσώπου
• Χρόνιες παθήσεις χεριού
• Μικροεπεμβάσεις

αΝαιΣθΗΣιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟΜητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

ΤμΗμα ιαΤρικΗΣ 
αΠεικοΝιΣΗΣ 
Αν. συντονιστής Διευθυντής:  
ΓΕΩΡΓιΟσ ΓιΑτΑΓΑνΑσ 
•  Εργαστήριο Αξονικού 
 Τομογράφου
• Εργαστήριο Μαγνητικού 
 Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής 

Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο 
 Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Αξονική στεφανιογραφία

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔηΜητΡιΟσ ΜΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

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

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

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

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

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

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

μοΝαΔα 
γεΝεΤικΗΣ 
α’ ΠαΝεΠιΣΤΗμια-
κΗΣ μαιευΤικΗΣ - 
γυΝαικολογικHΣ 
κλιΝικHΣ
Yπεύθυνος: 
AΛΕΞΑνΔΡΟσ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟσ

ΝευροΧειρουργικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

α’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΧειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθυντής: 
βΑσιΛΕιΟσ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟσ
•  Αγγειοχειρουργικής
• Ενδοκρινών Αδένων
• Μαστού
• Πρωκτού
• Χειρουργικής 
 Ογκολογίας
• Γενικό Χειρουργικό
•  Άνω πεπτικού - Ήπατος - 
 Παγκρέατος
• Χολής
• Φλεβοκαθετήρων κήλης

Β’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΠαιΔοΧειρουργικΗ
κλιΝικH 
Διευθυντής: 
IΩAννησ σΠΥΡιΔAκησ
•  Γενικό Χειρουργικής 
 Παίδων
• Παιδοχειρουργικό 
 Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές 

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό
•  Κυστεογραφιών

ορθοΠαιΔικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
AνΑστΑσιΟσ 
ΜΠΕΛΕτσιΩτησ
•  Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό 
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουρ-

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

καταγμάτων

α’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΨυΧιαΤρικΗ  κλιΝικH
Διευθυντής: 
ΓιΑννησ ΔιΑκΟΓιΑννησ
•  Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας
• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής 
 Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών δυσκολιών
• Σεξουαλικών 
 δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής 
 νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής Γονέων- 

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής 
 Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

κής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά 
 Ψυχικής Υγείας
• Οικογενειακής θεραπείας
• Επανερχόμεων ασθενών
• Μνήμης και νοητικών 

λειτουργιών

ΤμΗμα 
ΒιοΠαθολογικο -  
ΒιοΧΗμικO 
Διευθύντρια:  
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
•  Γενικό Μικροβιολογικό

εργαΣΤHριο 
αΝοΣολογIαΣ - 
ιΣΤοΣυμΒαΤοΤΗΤαΣ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

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

ΤμΗμα Παθολο-
γοαΝαΤομικO - 
κυΤΤαρολογικO 
Αν. συντονίστρια 
Διευθύντρια: 
στΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡβΑνΑ
•  Γενικό 
 Παθολογοανατομικό
•  Γενικό Κυτταρολογικό

Χειρουργικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΧΡηστΟσ 
ΠΑΠΑβΑσιΛΕιΟΥ
•  Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού 
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού
• Άνω πεπτικού ήπατος - 

παγκρέατος
• Μικροεπεμβάσεις

γ’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακο 
εργαΣΤHριο 
ΠυρΗΝικΗΣ 
ιαΤρικΗΣ
Διευθυντής: 
ΓΕΩΡΓιΟσ AΡσΟσ 
•  PET SCAN 
• Σπινθηρογραφήματα

μοΝαΔα φυΣικΗΣ 
ιαΤρικΗΣ και αΠο-
καΤαΣΤαΣΗΣ - φυΣι-
κοθεραΠειαΣ
Yπεύθυνος:
EΥστΡAτιΟσ ζΑΧΑΡAκησ

 

μοΝαΔα 
ΔιαιΤολογιαΣ - 
ΔιαΤροφολογιαΣ
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ



1 αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

1 αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

10 αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
κλινικών 

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό κέντρο 

με μοναδικό κτηριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

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

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης 
τελευταίας 

τεχνολογίας.



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

 Ειδικό επιστηµονικό 
προσωπικό υψηλών 
ακαδηµαϊκών προσόντων 
µε Εθνική και Ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση

 Αυτόνοµες κτηριακές 
εγκαταστάσεις 

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

 Εναρµονισµένο µε την 
Κοινοτική Οδηγία 

 2010/63/EEC

 Αυτόνοµοι χώροι γραφείων

 Χώροι για προφορικές 
παρουσιάσεις (οµιλίες) 

 σε µικρές εκπαιδευτικές 
οµάδες

 Ηλεκτρονικός και 
οπτικοακουστικός 
εξοπλισµός (µετά από 
συνεννόηση)

 Πρόσβαση στο Internet 
(ασύρµατη και ενσύρµατη)

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

 Οργανωµένες αίθουσες 
χειρουργείων µε τέσσερις 
αυτόνοµες χειρουργικές 
έδρες

 Σύγχρονα µικροσκόπια 
χειρουργείου και λοιπός 
χειρουργικός εξοπλισµός

 Σύγχρονα µηχανήµατα 
χορήγησης εισπνευστικής 
αναισθησίας

 Τέσσερις µικρότερες 
αίθουσες για εργαστηριακή, 
ερευνητική ή υποστηρικτική 
χρήση

 Εγκεκριµένη από την 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας Επιτροπή 
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων

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

 Πλήρης κλιµατιστική και 
ηχοµονωτική κάλυψη

 Σύστηµα πυρασφάλειας/ 
πυρανίχνευσης

 Αυτόνοµος χώρος 
στάθµευσης

Υπεύθυνη Ερευνητικού και Πειραµατικού Κέντρου
Xρυσάνθη Μπεκιάρη

Ερευνήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

researchcenter@papageorgiou-hospital.gr
 Τ. 2313 323301-2

Παράσχος 
Λαδάς
Μέλος

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Βασιλική 
Σούµπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Ευαγγελία 

∆ιευθύντρια 
Οικονοµικής 
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
∆ιευθυντής 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Βασιλική 
Κουλουρίδα
∆ιευθύντρια 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας 

Κωνσταντίνος 
Εµµανουηλίδης 
Γενικός 
∆ιευθυντής 

Μαρία 
Παπαθεοδώρου
∆ιευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Στυλιανή 
Μιχαηλίδου
∆ιευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
∆ιευθύντρια 
∆ιοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριµπίζης
Πρόεδρος 
Επιστηµονικού
Συµβουλίου

Βασίλης 
∆ασκαλάκης
∆ιευθυντής 
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

∆ηµήτριος  
Γαλανάκης
∆ιευθυντής 
Φαρµακείου

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Χρήστος 
Παπάς
Μέλος

Μαρία 
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

Απόστολος 
Αθανασιάδης
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος

Παναγιώτης 
Βλάχος
Μέλος

Ελένη
Χατζηγεωργίου
Μέλος

Ανδρέας 
Μουρατίδης
Αντιπρόεδρος



Κλείστε 
ραντεβού
στα Εξωτερικά 

Ιατρεία

www.gnpap.gr

όλο το 24ωρο

14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

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

2313 32 3333

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

(αστική χρέωση)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Τ54

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ Ζ. ΡΑΠΤΗ 
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
«Επί τάπητος» θέματα του Νοσοκομείου 
και ψυχικής υγείας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  
Συμμετοχή του Εμβολιαστικού Κέντρου

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ   
Με το ρομπότ απολύμανσης “Τάλως”
και τη μονάδα παραγωγής οξυγόνου

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ   
σε παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία


