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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ερευνητικό και Πειραµατικό Κέντρο του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου
Μιχαήλ
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου
Μέλος

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

Βασιλική
Σούµπαση - Γρίβα
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Χρήστος
Παπάς
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Απόστολος
Αθανασιάδης
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Παναγιώτης
Βλάχος
Μέλος

Μαρία
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

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

Βασιλική
Κουλουρίδα
Διευθύντρια
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριµπίζης

Πρόεδρος
Επιστηµονικού
Συµβουλίου

Μαρία
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

 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

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονοµικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Στυλιανή
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δηµήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρµακείου

 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

 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

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

editorial
μιχαηλ καραβιωτησ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη έναν
σπουδαίο άνθρωπο, τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν είναι πια κοντά μας.
Ένας σεμνός άνθρωπος που ακολούθησε
το δύσκολο δρόμο της μετανάστευσης,
επέστρεψε ως εθνικός ευεργέτης στη γενέτειρά του και, με μοναδικό κίνητρο τη
διάθεση για προσφορά, άφησε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον επίτιμο πρόεδρο Νίκο
Παπαγεωργίου μια σπουδαία κληρονομιά,
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Tον αποχαιρετούμε με αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης που αναλογούν
σε ανθρώπους του αναστήματός του.
Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και με
αισιοδοξία για μια νέα εποχή παρουσιάζουμε στο τεύχος τις θεματικές που ακολουθούν:
Η επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Υγείας, Ασημίνας Γκάγκα, συνοδευόμενης
από τον Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες τους, επιβεβαίωσε την πρόθεση του
Υπουργείου να δώσει λύσεις στα θέματα
των προσλήψεων, της οικονομικής βιωσιμότητας και διαχείρισης του Νοσοκομείου
και, τέλος, στην νομική διευθέτηση για την
επικαιροποίηση της ιδρυτικής σύμβασης.
Η Μονάδα Κλινικών Ερευνών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ξεκίνησε τη λειτουργία της και έλαβε με επιτυχία την τελική πιστοποίησή της. Η Μονάδα λειτουργεί
στο Νοσοκομείο από τα μέσα Ιουνίου και
υπάγεται στην Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής
Έρευνας και Εκπαίδευσης. Το έργο της περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κλινικών μελετών
φάσης Ι, μελετών βιοϊσοδυναμίας και θεραπευτικής ισοδυναμίας, φαρμακοεπαγρύπνησης, φαρμακοεπιδημιολογίας και την
εξειδίκευση ιατρών που κατέχουν ήδη μια
ειδικότητα στην «Κλινική Φαρμακολογία».
Παρόλο που η πανδημία συνεχίζει να ταλανίζει το σύστημα υγείας της χώρας, το Νοσοκομείο προσπαθεί συνεχώς να διατηρήσει το βηματισμό του για τους ασθενείς μας.

XPEOΣ ZΩHΣ

1

Η λειτουργία του νέου γραμμικού επιταχυντή VARIAN True Beam προσφέρει στους
ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου θεραπευτικές μεθόδους, διαθέτοντας το σύνολο
των απαραίτητων χαρακτηριστικών για τη
χορήγηση εξειδικευμένης ακτινοθεραπείας. Μαζί με την ταυτόχρονη αναβάθμιση
του δικτύου, των συστημάτων και εργαλείων σχεδιασμού συμβάλλει ουσιαστικά στη
βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων
θεραπειών σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.
H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη λήψη
κλινικών αποφάσεων αποτελεί αδιαμφισβήτητα παράγοντα επιτυχίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με την ανάπτυξη και
τη διαχείριση συστημάτων ενδονοσοκομειακής διαλειτουργικότητας, δικτύων και μεγάλων δεδομένων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του με την υιοθέτηση ψηφιακών
τεχνολογιών το κατατάσσει ως το πρωτοπόρο «έξυπνο» νοσοκομείο της Ελλάδος.
Mε μεγάλη χαρά για την αναγνώριση της
συμβολής τους στη συνολική προσπάθεια
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας υποδεχθήκαμε τις τιμητικές διακρίσεις 19 καταξιωμένων επιστημόνων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο
των Βραβείων Αριστείας 2020 της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η βράβευση
αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία
που έχει ακολουθήσει το Νοσοκομείο με
προσήλωση στους στόχους και το όραμα
των Ιδρυτών του για τη δημιουργία, όχι
απλώς μιας νοσηλευτικής μονάδας, αλλά,
με γνώμονα τη φροντίδα για τον άνθρωπο,
ενός Νοσοκομείου υψηλού επιπέδου προσβάσιμου σε όλους.
Ας υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με ευχές
για υγεία σωματική και ψυχική, αλληλεγγύη
και αισιοδοξία για όλους μας.
Χρόνια Πολλά !

Γραφείο

Εξυπηρέτησης
Πολίτη
Υπηρεσίες Γραφείου
°

Παραλαβή και διεκπεραίωση
αιτήσεων για:
P
P
P
P
P

Eισηγητικό Φάκελο ΚΕΠΑ
Ιατρική Γνωμάτευση
Πιστοποιητικό Επειγόντων
Εξετάσεις Επειγόντων
Βεβαίωση Βραχείας Νοσηλείας

°

Παραλαβή αποτελεσμάτων
εργαστηριακών εξετάσεων

°

Πρωτοκόλληση Ιατρικών Γνωματεύσεων
και θεώρηση γνησίου υπογραφής

°

Παραλαβή πορισμάτων
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

°

Παραλαβή πορισμάτων
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

www.gnpap.gr

Νοσοκομείο
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ΓΕΝικα ΘΕματα

Αντίο, Λεωνίδα Παπαγεωργίου
Ο Εθνικός Ευεργέτης και εκ των δωρητών του Νοσοκομείου
«έφυγε» σε ηλικία 89 ετών

Με βαθιά θλίψη και απέραντο σεβασμό,
η Οικογένεια του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
αποχαιρέτισαν τον ταπεινό Μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89
ετών, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.
Η είδηση του θανάτου του μεγάλου Έλληνα Ευεργέτη και ενός από τους πλέον
καταξιωμένους επιχειρηματικούς παράγοντες στον κλάδο της γουνοποιίας,
προκάλεσε συγκίνηση εντός και εκτός
των συνόρων της χώρας. Η εξόδιος
ακολουθία του αφοσιωμένου ευπατρίδη,
που αφιέρωσε τη ζωή του στην αγάπη του
για την πατρίδα και τον συνάνθρωπο, τελέστηκε στη Φρανκφούρτη, όπου ζούσε,
συνεχίζοντας να επιδεικνύει δείγματα μεγαλοψυχίας και γενναιοδωρίας.
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στο Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου & 20 Αγίων
Αναργύρων του Νοσοκομείου, τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

«η οικονομική κατάσταση
που είχαμε, την οποία
δημιουργήσαμε με πολύ
κόπο, μας επέτρεπε να
διαθέσουμε το ποσό
αυτό για την ίδρυση
του Νοσοκομείου…
καταγόμαστε από μια
περιοχή της Δυτικής
μακεδονίας όπου
υπήρχε πολλή δυστυχία,
πολύς κόσμος που υπέφερε. Σκεφτήκαμε ότι
χτίζοντας το Νοσοκομείο
θα μπορούσαμε να
ανακουφίσουμε τους
ανθρώπους που
δυστυχούσαν».
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Με συνοδοιπόρο τον αδελφό του Νίκο,
σύστησαν, το 1990, το κοινωφελές Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το οποίο χρηματοδότησε, μεταξύ άλλων, την ανέγερση και
λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου».
Γεννημένος στη Σιάτιστα, στις 24 Φεβρουαρίου του 1932, ο Λεωνίδας, μαζί
με τα αδέλφια του Νίκο και Απόστολο,
βίωσε σκληρά παιδικά χρόνια, όταν οι
Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν τον πατέρα τους Γεώργιο, το 1943. Με στήριγμα τη μητέρα τους Αλεξάνδρα, το γένος
Γκίμπα, αναγκάστηκαν να εργαστούν
από μικρή ηλικία, υπό αντίξοοες συνθήκες. Αμέσως μετά την αποφοίτησή τους
από το ιστορικό Τραμπάντζειο Γυμνάσιο
Σιάτιστας, ασχολήθηκαν με το εμπόριο
γούνας. Συνέστησαν τον επιχειρηματικό
όμιλο της οικογένειας, ο οποίος αναδείχτηκε σε έναν από τους σημαντικότερους στον τομέα της γουνοποιίας.
Παντρεύτηκε τη Σιατιστινή Σουζάνα
Τράχου και απέκτησαν τρία παιδιά και
έξι εγγόνια.

«Ζω στη Φρανκφούρτη 55 χρόνια, εδώ έχω βάλει βάσεις,
αλλά η σκέψη μου στο Νοσοκομείο και τη Σιάτιστα είναι παντοτινή»

Μετά τον πόλεμο, ο Λεωνίδας Παπαγεωργίου μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη, όπου και διέμεινε μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 1960. Στη συνέχεια,
εγκαταστάθηκε στη Φρανκφούρτη της
Γερμανίας, όπου ανέπτυξε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της οικογένειας
και έζησε όλο το υπόλοιπο της ζωής του
με την οικογένειά του.
Ως άνθρωπος με ευγενή συναισθήματα,
επέδειξε διαχρονικά ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, με τεράστιο κοινωφελές και φιλανθρωπικό έργο, μέσω του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, το οποίο
διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για τη
δημιουργία κοινωφελών έργων, δείχνοντας έμπρακτα την έντονη φιλοπατρία
και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.

Μεταξύ άλλων, ανέλαβε τις δαπάνες
ανέγερσης και εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Νοσοκομείου,
ενός έργου που αποτέλεσε πραγμάτωση
της υπόσχεσης των αδελφών Νίκου και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου προς τους εργαζόμενους γονείς. Με τις δωρεές τους
κατασκευάστηκαν το Γυμνάσιο - Λύκειο
«Γεώργιος Παπαγεωργίου» στη Σιάτιστα,
πραγματοποιήθηκαν η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, ενώ
χορηγήθηκαν υποτροφίες σε οικονομικά
αδύναμους μαθητές με καταγωγή από τη
Σιάτιστα για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
Το μυαλό και η ψυχή του βρίσκονταν
πάντα στη γενέτειρά του, την οποία βοη-

Αγαπημένε μας θείε Λεωνίδα,

Οι συνεργάτες σου, όσο ψηλά και αν
έφτασες επαγγελματικά, είχαν πάντα
μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση στον Λεωνίδα Παπαγεωργίου.
Η αγάπη για τον τόπο σου, για την πατρίδα σου, τα Έργα σου θα εμπνέουν
και τις επόμενες γενιές, και παρόλο που
ένιωσες τη σκληρότητα της ζωής σαν
παιδί και σαν ενήλικας, πέρασες τον
πόνο σου σιωπηλά και υποστήριξες όλα
αυτά που δημιούργησες γύρω σου.
Θέλησες το τελευταίο σου σπίτι να είναι
στην Φρανκφούρτη, όπου έκανες ρίζες,
όπως έλεγες, γιατί έζησες πάνω από 50
χρόνια. Ας είναι φιλόξενη αυτή η γη για
έναν άνθρωπο που έζησε αθόρυβα.

στην Ελλάδα έγραψαν οι εφημερίδες και
οι ιστοσελίδες ότι έφυγε ένας μεγάλος
Έλληνας, ένας Εθνικός Ευεργέτης. Έφυγε όμως και ένας σπουδαίος άνθρωπος.
Έζησες μια ζωή γεμάτη από αγάπη για
την σύντροφο και σύζυγο της ζωής σου
Σουζάνα μέχρι το τέλος, γεμάτη από την
αγάπη των παιδιών και των εγγονών σου,
από την αγάπη και τη φροντίδα για την
ευρύτερη οικογένεια.
Τα χρόνια που ζήσαμε στη Γερμανία
ήσουν σαν Πατέρας για εμάς, το σπίτι
σου ήταν πάντα ανοιχτό για τις χαρές και
τις λύπες μας. Είχες λίγους, αλλά πολύ
αγαπημένους φίλους της καρδιάς σου.
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θούσε με κάθε τρόπο. Στη Φρανκφούρτη
ανήγειρε με αποκλειστική δωρεά του τον
ορθόδοξο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Για το έργο του αναγορεύθηκε σε Μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη από την Ελληνική Πολιτεία, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης
του απένειμε το Οφίκιον του Άρχοντος
Ακτουάριου. Στον ίδιο και τον αδελφό του
Νίκο απονεμήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο
το Μετάλλιο Πρώτης Τάξεως, ενώ βραβεύτηκαν και από την Ακαδημία Αθηνών,
τον Δήμο Βοΐου, τη Μητρόπολη Σισανίου
και Σιατίστης και από πλήθος άλλων φορέων.Άνθρωποι οι οποίοι τον γνώρισαν
και συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για
έναν μεγάλο Έλληνα, απλό, εργατικό και
ευφυή, με αθόρυβη μεν προσωπικότητα,
αλλά με υψηλές αξίες, αρχές και ιδανικά.
Έναν άνθρωπο που με λιτό βίο υπηρέτησε τον συνάνθρωπο, αποτέλεσε σύμβολο
παραδειγματικής συμπεριφοράς και προσφοράς και πλέον συνιστά αναπόσπαστο
κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς.

Η εικόνα δύο ανήλικων παιδιών στον πόλεμο του ‘40 στην Ελλάδα, να ψάχνουν
στις στάχτες στο καμένο ραφτάδικο για
να βρουν ψαλίδια και κλωστές για να
συνεχίσουν και να χτίσουν τη ζωή τους,
θα είναι μια εικόνα, ένα μεγάλο αποτύπωμα που άφησες πίσω και ένας οδηγός ζωής που θα μπορούσε να έχει τον
τίτλο «ΕΝΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» .
Θα σε θυμόμαστε με αγάπη, θα ζεις στις
καρδιές μας για πάντα.

Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος της Οικογένειας
Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θετικά μηνύματα από τις επισκέψεις
της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
Μίνας Γκάγκα
Σύσκεψη για την πανδημία
και αυτοψία στο ΤΕΠ
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου βρέθηκε εκτάκτως, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, η
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα, προκειμένου να ενημερωθεί
για την κατάσταση που επικρατεί λόγω
της έξαρσης του πανδημικού κύματος.
Συνοδευόμενη από τον Διοικητή της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Παναγιώτη Μπογιατζίδη, την Πρόεδρο
του Οργανισμού Διαχείρισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανδριανή Φανού και την
επικεφαλής του ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ Βορείου
Ελλάδος Τζίνα Λεπτοκαρίδου-Λακασά, η
κ. Γκάγκα συμμετείχε σε σύσκεψη με τη
Διοίκηση, τους Διευθυντές των Κλινικών
Covid-19, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά και τους εκπροσώπους των ιατρικών ειδικοτήτων οι οποίοι
εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών
Covid-19, όπως λοιμωξιολόγους, αναισθησιολόγους, πνευμονολόγους και παθολόγους.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
εξήρε τη σημασία των εμβολιασμών,
τονίζοντας ότι η αύξησή τους θα συμβάλει στην ανακοπή της πορείας της
πανδημίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης
διαπιστώθηκε ότι η επιβάρυνση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αποδίδεται
σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλά ποσοστά
εμβολιασμού των πολιτών, με συνέπεια
οι αριθμοί στις νοσηλείες να είναι αμείλικτοι.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Καραβιώτης τόνισε ότι
συνεχίζεται αδιαλείπτως η συμβολή του
Νοσοκομείου στο Εθνικό Επιχειρησιακό
Σχέδιο κατά της Covid-19, «Επιχείρηση
Ελευθερία». Παράλληλα, περιέγραψε
πώς το Νοσοκομείο προσπαθεί καθη-

μερινά να δίνει τον καλύτερό του εαυτό
με όσες δυνάμεις διαθέτει. Ειδικά, όσον
αφορά τους ασθενείς οι οποίοι χρήζουν
εντατικής νοσηλείας, ανέφερε ότι το Νοσοκομείο έχει επεκτείνει τη δυναμικότητά του, αξιοποιώντας πλήρως, εκτός από
τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και τη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Η ενίσχυση του Νοσοκομείου με προσωπικό κατά την πανδημία έχει μεν
βελτιώσει τις δυνατότητές του, ώστε να
ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες,
ωστόσο η αναπλήρωση του αποχωρήσαντος προσωπικού γίνεται με δυσκολίες
και για την επίλυση του προβλήματος
χρειάζεται η συνδρομή του Υπουργείου,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γενικός

Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης.
Την υποδειγματική συνεργασία Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ τόνισε η κ. Λεπτοκαρίδου-Λακασά.
Όπως σημείωσε, από την έναρξη της
πανδημίας το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δεχόταν και δέχεται το μεγάλο
«βάρος» της νοσηλείας περιστατικών
από την περιφέρεια. Για το λόγο αυτό
δόθηκε και δίνεται έμφαση στη στήριξή
του και από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Μετά τη σύσκεψη, η κ. Γκάγκα πραγματοποίησε αυτοψία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς το Νοσοκομείο βρισκόταν σε εφημερία.

“...εξήρε τη σημασία των εμβολιασμών, τονίζοντας
ότι η αύξησή τους θα συμβάλει στην ανακοπή της
πορείας της πανδημίας....”
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Συνάντηση για τα θέματα
του Νοσοκομείου

Την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας
υποδέχτηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου,
λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Η κ. Γκάγκα, συνοδευόμενη
από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλο, τους εκπροσώπους της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας,
της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας - Θράκης και
του ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ Β. Ελλάδος, ξεναγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου
μέσα από την εντυπωσιακή τρισδιάστατη
μακέτα στην είσοδο του νοσηλευτικού
ιδρύματος.
Στη συνέχεια, μαζί με τους συνεργάτες της συμμετείχε σε σύσκεψη με τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου, Μιχάλη Καραβιώτη, τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο
Εμμανουηλίδη, την εκπρόσωπο του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά
– Παπαγεωργίου και τον Πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων Παναγιώτη
Τουχτίδη.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Καραβιώτης
εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την
ένταξη προς χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας
της κατασκευής νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, η λειτουργία
της οποίας αναμένεται να ανακουφίσει
τους περίπου 18.000 ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μονάδα ετησίως.
Παράλληλα, εξήρε την ανάγκη να τεθεί
σε ισχύ η ρύθμιση για τη νέα στρατηγική διοίκησης με την εφαρμογή του λογιστικού συστήματος κωδικών χρέωσης
DRGs και να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ στην εξόφληση
των οικονομικών του υποχρεώσεων
έναντι του Νοσοκομείου.
Η κ. Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου ανέφερε ότι για ένα παραγωγικό νοσοκομείο, όπως το Παπαγεωργίου, που προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του,
αξίζει να γίνουν προσπάθειες εκ μέρους
του Υπουργείου, ώστε να λυθούν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει και να
κρατηθεί ζωντανό.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης και των
εργαζομένων τόνισαν στην κ. Γκάγκα ότι
επείγουν οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και η άρση των νομικών κωλυμάτων που εμποδίζουν τις προκηρύξεις
κενών θέσεων.
Η κ. Γκάγκα διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία
του Υπουργείου έχει τη διάθεση και πρόθεση να βρει λύσεις, να προχωρήσει την
αναμόρφωση του χάρτη της υγείας και
να προχωρά σε προσλήψεις με βάση τις
ανάγκες των νοσοκομείων και με παροχή κινήτρων στους νέους γιατρούς. Δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τη λειτουργία
των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του ασθενή, τις καλές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τη
βιωσιμότητα των μονάδων υγείας.
Από την πλευρά του, ο κ. Κωτσιόπουλος διαβεβαίωσε ότι με νομοθετικά διατάγματα θα δοθούν όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για την επικαιροποίηση της
ιδρυτικής σύμβασης του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, το οποίο, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία του (ΝΠΙΔ), αποτελεί μοντέλο και για
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νέα νοσοκομεία, όπως το Παιδιατρικό
Θεσσαλονίκης.
Στα αντανακλαστικά του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου και στην άρτια οργάνωσή
του αναφέρθηκε ο κ. Μπογατζίδης, υπογραμμίζοντας την τεράστια συμβολή του
στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

“...θα στηρίξει τη
λειτουργία των
νοσοκομείων και
της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας,
με επίκεντρο την
εξυπηρέτηση του
ασθενή, τις καλές
συνθήκες εργασίας
για το προσωπικό και
τη βιωσιμότητα των
μονάδων υγείας.....”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνέντευξη
με τον Χαράλαμπο Γώγο
Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο, Καθηγητή Παθολογίας στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι της Covid-19

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

-Κύριε καθηγητά, σχεδόν δύο χρόνια
με την Covid-19 και δεν μπορούμε να
προσδιορίσουμε πώς θα «βγούμε» από
την πανδημία. Αν συνεχίσει να υπάρχει
μεγάλος αριθμός ανεμβολίαστων πολιτών, για πόσο καιρό είναι πιθανόν να
προκύπτουν μεταλλάξεις;
Δε μπορεί να αποκλείσει κανείς την εμφάνιση μεταλλάξεων και την πιθανή επικράτηση κάποια στιγμή στελεχών με «δύσκολα» χαρακτηριστικά, όπως η μετάδοση, η
σοβαρή νόσος ή η ανοσιακή διαφυγή. Φυσικά, η πιθανότητα μεγαλώνει όσο το ιϊκό
φορτίο στην κοινότητα παραμένει υψηλό,
λόγω της μη ικανοποιητικής εμβολιαστικής κάλυψης, σε ποσοστά σαφώς άνω του
80-85%. Παραμένει λοιπόν ο στόχος της
ταχείας εμβολιαστικής κάλυψης ούτως
ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας του ιού και αύξησης της πιθανότητος
εμφάνισης μεταλλάξεων, πράγμα που ευτυχώς μέχρι σήμερα έχει περιοριστεί στην
εμφάνιση του στελέχους Δέλτα.

-Σ’ αυτό το κύμα της πανδημίας διαθέτουμε αποτελεσματικά «όπλα» στον τομέα της πρόληψης, όπως τα εμβόλια,
αλλά και της θεραπείας, όπως τα αντιιικά φάρμακα και, επιπλέον, ενθαρρυντικά νέα από τα αποτελέσματα κλινικών μελετών. Τι ακριβώς περιμένουμε
το επόμενο διάστημα;
Προς το παρόν έχουμε τα εμβόλια, τα
οποία αποτελούν εξαιρετικά όπλα στον
τομέα της πρόληψης, φυσικά σε συνδυασμό με τα γνωστά μέτρα ατομικής προστασίας, τουλάχιστον μέχρι να έχουμε
την εμβολιαστική κάλυψη που χρειάζεται
για την οριστική αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μετατροπή της πιθανότατα σε
ενδημική νόσο. Στον τομέα της θεραπείας τα πράγματα δεν είναι όσο ικανοποιητικά θα θέλαμε, με κύρια όπλα μας αυτή
τη στιγμή το αντιϊκό φάρμακο ρεμντεσιβίρη και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα
με κύριο εκπρόσωπο τη δεξαμεθαζόνη,
και σε δεύτερο επίπεδο τη τοσιλιζουμάμπη, τη μπαρισιτινίμπη και το anakinra, σε
συνδυασμό πάντα με την ορθή υποστήριξη του ασθενούς με επεμβατικό ή μη
επεμβατικό αερισμό. Σημαντικό ρόλο θα
παίξουν στην αντιμετώπιση της νόσου τα
νεότερα από του στόματος αντιϊκά, όπως
η μολνουπιραβίορη, καθώς και τα μονοκλωνικά αντισώματα. Τα παραπάνω, εάν
δοθούν πρώϊμα στην κατάλληλη ομάδα
ασθενών, μπορούν να περιορίσουν σε
μεγάλο βαθμό την ανεπιθύμητη έκβαση
της νόσου.
-Μερίδα επιστημόνων συμμερίζεται
την άποψη ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα αποτελούν λύση για την Covid-19,
ενώ άλλη ότι μπορεί να υπονομεύσει τη
συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης
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της πανδημίας. Ποια η δική σας τοποθέτηση;
Όπως προείπα, τα μονοκλωνικά αντισώματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη
διαχείριση της COVID-19. Πρέπει όμως
να γίνει σαφές ότι με τίποτα δεν υποκαθιστούν το ρόλο του εμβολιασμού, που
αποτελεί το βασικό μας όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Εχουν σημαντικό
ρόλο σε ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο (ανοσοκατεσταλμένους, μεταμοσχευμένους, εγκύους κλπ),
ιδιαίτερα σε αυτούς που η ανοσιακή απάντηση στο εμβόλιο είναι περιορισμένη.
Πρέπει σαφώς να δίνονται στις πρώτες
ημέρες μετά τη νόσηση για να προλάβουν δυσμενή εξέλιξη. Να τονιστεί επίσης ότι προς το παρόν η διαθεσιμότητά
τους είναι περιορισμένη.
-Από τη μια η καμπάνια για την επίτευξη υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης,
από την άλλη επιχειρήματα κατά του
εμβολιασμού, όπως: «Αφού και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν
τον ιό, γιατί να εμβολιαστώ;». Ποιος
είναι ο αντίλογος;
Η επίτευξη υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης είναι μεγίστης σημασίας από
την άποψη της δημόσιας υγείας, ούτως
ώστε να αποκτηθεί η καλύτερη δυνατή
συλλογική ανοσία στον πληθυσμό και να
περιοριστούν οι δυσμενείς υγειονομικές,
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της
νόσου. Από την άλλη, σε ατομικό επίπεδο,
η σημασία του εμβολίου είναι πολύτιμη
γιατί ελαττώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις
δυσάρεστες συνέπειες, όπως η σοβαρή
νόσος, η νοσηλεία σε ΜΕΘ και ο θάνατος.
Η μετάδοση της νόσου επηρεάζεται σε
μικρότερο βαθμό λόγω της επικράτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

του στελέχους Δέλτα, παραμένει όμως
σαφώς μικρότερη μεταξύ εμβολιασμένων
ατόμων, ιδιαίτερα μετά τη χορήγηση και
της τρίτης αναμνηστικής δόσης.

για τους ανοσοεπαρκείς. Αυτό είναι ακόμα πιο απαραίτητο στα άτομα ηλικίας άνω
των 60 ετών, τα οποία και νοσούν σοβαρότερα από τον κορωνοϊό.

-Η ανοσία, είτε φυσική είτε μέσω του
εμβολιασμού, μειώνεται με την πάροδο
του χρόνου. Δεδομένου ότι ακόμη διεξάγονται έρευνες για τα επίπεδα τόσο
των αντισωμάτων όσο και της κυτταρικής ανοσίας, θεωρείτε σκόπιμο να
επεκταθεί στο σύνολο του πληθυσμού
η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
ή να γίνει υποχρεωτική η αναμνηστική
δόση για ορισμένες ομάδες;
Δε θέλω να μιλήσω με όρους νομικά καθοριζόμενης «υποχρεωτικότητος». Είναι
δεδομένο ότι η ανοσία που αποκτάται
μέσω του εμβολιασμού, ιδιαίτερα η χυμική, ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια ή άτομα > 60 ετών. Υπάρχουν,
εξάλλου, και κλινικά δεδομένα επανανόσησης στις ομάδες αυτές μετά τις αρχικές δύο δόσεις και μετά την πάροδο
ικανού χρονικού διαστήματος. Θα έλεγα
λοιπόν ότι, με τα τρέχοντα επιστημονικά
δεδομένα, είναι αναγκαία η τρίτη δόση
ως μέρος της βασικής εμβολιαστικής
κάλυψης για τους ανοσοκατεσταλμένους
και ως αναμνηστική μετά από 5-6 μήνες

-Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες
διασποράς ψευδών ειδήσεων και
αντιεπιστημονικών πληροφοριών για
τον νέο κορονοϊό, ακόμη και από
γιατρούς, με διακύβευμα τη δημόσια
υγεία. Ποια συναισθήματα σας προκαλούν όλα αυτά;
Το κύριο συναίσθημα είναι το συναίσθημα της ανησυχίας και της θλίψης, γιατί
τέτοιες απόψεις εμποδίζουν συνανθρώπους μας από τη συμμετοχή τους στον
εμβολιασμό, με συνέπεια τη μεγάλη
διασπορά της νόσου και το κόστος σε
ανθρώπινες ζωές. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση με επιστημονικά κριτήρια και σε
επιστημονικές συναντήσεις είναι σεβαστές, αλλά η προβολή ανυπόστατων και
ψευδών δεδομένων στα ΜΜΕ ή το διαδίκτυο αποτελούν σοβαρό πλήγμα στην
σωστή ενημέρωση, η οποία είναι αναγκαία σε περιπτώσεις κρίσης, όπως αυτή
που προκαλεί η πανδημία Covid-19.
-Με τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευόμενων να είναι ανεμβολίαστοι,
θεωρείτε ότι θα μπορέσουν τα νοσο-

κομεία να συνεχίσουν να λειτουργούν
και ως non Covid-19;
Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας
υφίσταται τεράστια πίεση από το παρατεινόμενο 4ο κύμα της πανδημίας. Από την
άλλη, είναι τεράστια η ανάγκη της συνέχισης της λειτουργίας του Συστήματος Υγείας και για non-Covid περιστατικά, η αντιμετώπιση των οποίων έχει καθυστερήσει
τα τελευταία δυο χρόνια. Με την διαφαινόμενη αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης
δόσης, αλλά και τη λήψη κάποιων μέτρων,
όπως τα πολλά και επαναλαμβανόμενα
test, η ορθή χρήση της μάσκας και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας,
ο περιορισμός της κινητικότητος μέσω
κυλιόμενου ωραρίου και η αύξηση της
τηλε-εργασίας, ελπίζω να αντιμετωπιστεί η
κατάσταση και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας. Σε κάθε
περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί και
η λήψη περαιτέρω μέτρων σε έκτακτες καταστάσεις, ενώ κρίσιμη είναι και η άμεση
συνδρομή του ιδιωτικού τομέα σε προσωπικό, αλλά και υποδομές. Σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως αυτή που περνάμε τώρα,
είναι αναγκαία η γέφυρα ανάμεσα στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η παρουσία
ενός ενιαίου συστήματος με αλληλοϋποστήριξη και ανοιχτή επικοινωνία.

Συνάντηση με τον πρώην Υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό
Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος από τη Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτρια Τομεάρχη Υγείας, Θεοδώρα Αυγέρη
και κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνάντηση της Διοίκησης με το κλιμάκιο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων
οι Ελένη Χατζηγεωργίου και Ανδρέας
Μουρατίδης, πρώην Μέλη του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου και ο πρώην Διοικητής της
3ης ΥΠΕ, Γιώργος Κύρκος.
Την αντιπροσωπεία καλωσόρισαν ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Καραβιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης. Η Διοίκηση
ενημέρωσε για τον τρόπο που το Νοσοκομείο ανταποκρίνεται στην πανδημία.
Ο πρώην Υπουργός Υγείας ζήτησε να
μάθει για τους υγειονομικούς, οι οποί-

οι βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας,
λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου
ανέφερε ότι κάποιοι επέστρεψαν αφού
εμβολιάστηκαν και εξέφρασε την ευχή
να γυρίσουν και άλλοι, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν διακόπηκε καμία λειτουργία,
εξαιτίας των αναστολών. Παράλληλα
τονίστηκε ότι από την έναρξη κιόλας της
εμβολιαστικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις, συναντήσεις και
άλλες ενέργειες, οι οποίες εντάθηκαν με
τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας
και είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί
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ο αρχικά μεγάλος αριθμός των ανεμβολίαστων υγειονομικών.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν ότι η
πανδημία αποτελεί ευκαιρία να επενδυθούν πόροι στο εθνικό σύστημα υγείας
και να δοθούν κίνητρα ώστε να απορροφώνται σ΄ αυτό οι ιατροί και να μην
αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό ή
στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

IATPIKA ΘEMATA

Ξεκίνησε η λειτουργία
της Μονάδας Κλινικών Ερευνών
Αστέριος Καραγιάννης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΜΒΙΕΕ
π. Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η Μονάδα Κλινικών Ερευνών (ΜΚΕ) του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ,
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αφού έλαβε με επιτυχία την τελική πιστοποίησή της. Η ΜΚΕ,
που λειτουργεί από τις 15 Ιουνίου 2021, υπάγεται στην Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης (ΕΜΒΙΕΕ), στην οποία ανήκουν, επίσης, η Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής
Έρευνας και η Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας.
Η ΕΜΒΙΕΕ αποτελεί μια καινοτόμο δομή
του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, η οποία
ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου
του ΑΠΘ το Φεβρουάριο του 2019 και
απέκτησε ΦΕΚ τον Οκτώβριο 2020
(ΦΕΚ 4443/8.10.2020).
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πάντα
πρωτοπόρο στον χώρο της Υγείας, παραχώρησε στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
έναν εξαιρετικό χώρο για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της Μονάδας Κλινικών Ερευνών, ο οποίος βρίσκεται στον
4ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και πε-

ριλαμβάνει 18 κλίνες (σε δύο τετράκλινα
και πέντε δίκλινα δωμάτια), γραφείο ιατρού, εργαστήριο, φαρμακείο και χώρο
αναψυχής για τους συμμετέχοντες σε
μια μελέτη (σε περίπτωση που το πρωτόκολλο απαιτεί παραμονή για ένα ή περισσότερα βράδια στο Νοσοκομείο).
Το έργο της Μονάδας Κλινικών Ερευνών περιλαμβάνει:
1. Τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης Ι. Σε αυτές τις μελέτες, ένα νέο
φάρμακο χορηγείται σε μια μικρή
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ομάδα υγιών εθελοντών (συνήθως
20-80 άτομα) και αξιολογείται η
ασφάλεια χορήγησης διαφορετικών
δόσεων με στόχο τον καθορισμό
μιας ασφαλούς εύρους δοσολογίας.
Επίσης, καταγράφονται πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Διεξάγονται με
αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες,
με βασικό γνώμονα την ασφάλεια
του συμμετέχοντα και καλύπτονται
με ασφαλιστήρια συμβόλαια από τη
φαρμακευτική εταιρεία που χρηματοδοτεί τη μελέτη.

IATPIKA ΘEMATA

2. Τη διεξαγωγή μελετών βιοϊσοδυναμίας ή/και θεραπευτικής ισοδυναμίας. Γίνονται με διαδικασία ανάλογη
της διεξαγωγής κλινικών μελετών
φάσης Ι, έχουν ως στόχο την πιστοποίηση της βιοϊσοδυναμίας ή/και
θεραπευτικής ισοδυναμίας ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων (γενοσήμων,
αντιγράφων), αλλά και πρωτότυπων
φαρμακευτικών ουσιών, σύμφωνα
με τις διεθνείς προδιαγραφές.
3. Τη διεξαγωγή μελετών φαρμακοεπαγρύπνησης – φαρμακοεπιδημιολογίας.
4. Την εξειδίκευση ιατρών, που κατέχουν ήδη μια ειδικότητα, στην «Κλινική Φαρμακολογία».
Οι κλινικές μελέτες είναι ένας τύπος
ερευνητικών μελετών που έχουν ως
στόχο:
1. Τον προσδιορισμό ή την επαλήθευση των κλινικών, φαρμακολογικών ή
άλλων φαρμακοδυναμικών δράσεων ενός φαρμάκου.
2. Τον προσδιορισμό τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου.
3. Τη μελέτη της απορρόφησης, της
κατανομής, του μεταβολισμού και
της απέκκρισης του υπό έρευνα
φαρμάκου, με στόχο τη διακρίβωση
της αποτελεσματικότητας και της
ασφάλειάς του.
4. Τη σύγκριση της κλινικής αποτελεσματικότητας ενός νέου φαρμάκου
σε σύγκριση με υπάρχουσες θεραπείες για μια συγκεκριμένη νόσο.
Η διεξαγωγή των κλινικών μελετών
προϋποθέτει:
1. Το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου της
μελέτης από τους ερευνητές, με
βάση τα επιστημονικά ερωτήματα
στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν.
2. Τον έλεγχο του πρωτοκόλλου από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, οι οποίοι εξετάζουν την
καταλληλόλητα του σχεδιασμού,
τους πιθανούς κινδύνους για τους
συμμετέχοντες και τα πιθανά προβλήματα βιοηθικής. Η κλινική μελέτη
μπορεί να αρχίσει μόνο αν λάβει την
απαιτούμενη έγκριση.

Για να συμμετάσχει ένας υγιής εθελοντής σε μια κλινική μελέτη θα πρέπει να
συμπληρώσει μια αίτηση που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της Ειδικής Μονάδας
Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
(www.subre.auth.gr). Τα στοιχεία του
εξετάζονται από την ερευνητική ομάδα
της μελέτης και ειδοποιείται για τη συμμετοχή του. Για την ένταξη στη μελέτη
απαιτείται η υπογραφή από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ενός εγγράφου
συγκατάθεσης, μετά από λεπτομερή
ενημέρωσή του. Με την υπογραφή του
εγγράφου παρέχεται η διαβεβαίωση ότι
ενημερώθηκε πλήρως για όλες τις λεπτομέρειες της μελέτης και συναινεί για
τη συμμετοχή του, με την ελεύθερη βούλησή του. Τονίζεται ότι παρά την υπογραφή αυτού του εγγράφου, ο συμμετέχων
μπορεί να αποσυρθεί από τη μελέτη
οποιαδήποτε στιγμή.
Η Μονάδα Κλινικών Ερευνών θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους
ρυθμιστικούς υγειονομικούς οργανισμούς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ,
κ.λπ.), τα ασφαλιστικά ταμεία και την
ελληνική και διεθνή φαρμακοβιομηχανία, σε θέματα που αφορούν στην
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
των φαρμάκων σε σχέση με:
1. Την πιστοποίηση της βιοϊσοδυναμίας
ή/και θεραπευτικής ισοδυναμίας ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων (γενοσήμων,
αντιγράφων), αλλά και πρωτότυπων
φαρμακευτικών ουσιών, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του ΕΟΦ, του Ευρωπαϊκού (ΕΜΑ) και του Αμερικανικού
Οργανισμού Φαρμάκων (FDA).
2. Τον έλεγχο της φαρμακοκινητικής
συμπεριφοράς (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση) ιδιοσκευασμάτων (συστημάτων) ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων
και σκευασμάτων που παρασκευάζονται με μεθόδους νανοτεχνολογίας, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η
χορήγησή τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλινικές
μελέτες φάσης I και οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας ή/και θεραπευτικής ισοδυναμίας
θα γίνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
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Αυτές οι δράσεις αναμένεται να δώσουν
νέα πνοή στην ιατρική έρευνα στη χώρα
μας, αλλά και να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που μέχρι
σήμερα διοχετεύονταν στο εξωτερικό.
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για το ΑΠΘ από τη λειτουργία
της ΕΜΒΙΕΕ είναι:
1. Η αξιοποίηση του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου που διαθέτει,
του ανθρώπινου δυναμικού του. Οι
δράσεις της ΕΜΒΙΕΕ θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία των μελών
ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας, του
Πολυτεχνείου και της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΑΠΘ με επιστήμονες
αντίστοιχων γνωστικών πεδίων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αυτή
η επιστημονική αλληλεπίδραση θα συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και
την παραγωγή νέας γνώσης.
2. Η προσέλκυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από
εθνικούς και διεθνείς φορείς. Η
εισροή της χρηματοδότησης από
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται να στηρίξει
οικονομικά και άλλες δράσεις του
ΑΠΘ, μέσω του ΕΛΚΕ.
Επίσης, σημαντικά θα είναι και τα
οφέλη για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
1. Στην ΕΜΒΙΕΕ θα δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας για νέους
ερευνητές και για τεχνικό προσωπικό, σε διάφορα επιστημονικά πεδία.
Η συνεργασία με επιστήμονες από
άλλα Πανεπιστήμια και η διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικών συναντήσεων θα οδηγήσει
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και
σε άλλους κοινωνικούς τομείς.
2. Η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει,
αν το περιβάλλον είναι ευνοϊκό, στη
δημιουργία spin-off και start-up επιχειρήσεων από τους ερευνητές της
ΕΜΒΙΕΕ, συντελώντας έτσι στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας
και στην οικονομική και τεχνολογική
ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

IATPIKA ΘEMATA

Νέος γραμμικός επιταχυντής για τη
βέλτιστη θεραπεία ογκολογικών ασθενών
Γρηγόρης Σοφιαλίδης
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Στις 21 Μαΐου 2021 ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες θεραπείες στον γραμμικό επιταχυντή
VARIAN CLINAC 2100C®.
Από την επομένη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης και διαμόρφωσης
του χώρου, ώστε το Νοσοκομείο να υποδεχθεί το νέο και
υπερσύγχρονο μοντέλο γραμμικού επιταχυντή TrueBeam®
του κατασκευαστικού οίκου
VARIAN (ΗΠΑ).
O γραμμικός επιταχυντής CLINAC
2100C® ξεκίνησε την κλινική του λειτουργία στο Νοσοκομείο στις αρχές του 2000.
Ήταν ο πρώτος γραμμικός επιταχυντής
του περίφημου αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και ό,τι πιο σύγχρονο στην εποχή του
(πολύφυλλο διάφραγμα - MLC, αυτόματη
απεικόνιση θέσης – Portal Vision κλπ.).
Στα 21 χρόνια που πέρασαν, ο CLINAC
2100C® λειτουργούσε ανελλιπώς, πραγματοποιώντας περισσότερες από 400.000
συνεδρίες σε περισσότερους από 21.000
ασθενείς. Την πλήρη τεχνική υποστήριξη
του εξοπλισμού ανέλαβε η εταιρεία ΠΑ-

ΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., μέσω σύμβασης
συντήρησης, με υποδειγματικά υψηλά ποσοστά uptime (άνω του 99%).
Φυσιολογικά ήρθε ο χρόνος αντικατάστασής του και το Νοσοκομείο προχώρησε
στις απαραίτητες διαδικασίες, μέσω του
περιφερειακού προγράμματος ΕΣΠΑ
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και
καταλήγοντας να προμηθευτεί ό,τι πιο
σύγχρονο υπάρχει σήμερα, τον γραμμικό
επιταχυντή VARIAN TrueBeam®, ο οποίος διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων
χαρακτηριστικών για τη χορήγηση της
βέλτιστης θεραπείας στους ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζονται ακτινοθεραπείες.
Ο TrueBeam®, με την μεγάλη ακρίβεια
στην παροχή δόσεων που διαθέτει, προσφέρει τη μέγιστη αυτοπεποίθηση σε
κάθε βήμα της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας, ενώ καθιστά εφικτή τη δυνατότητα
χορήγησης πληθώρας τύπων θεραπειών,
συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης
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Η ανανεωμένη αίθουσα του γραμμικού
επιταχυντή, μετά την εγκατάσταση του
υπερσύγχρονου εξοπλισμού και τις παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.

σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT),
της απεικονιστικά καθοδηγούμενης
ακτινοθεραπείας, της ακτινοθεραπείας
μεταβλητής έντασης πεδίων (IMRT), της
ογκομετρικής ακτινοθεραπείας με τόξα
διαμορφούμενης έντασης (RapidArc),
καθώς επίσης και της στερεοτακτικής
ακτινοθεραπείας σώματος (sbrt) και της
στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (srs).
Ο νέος γραμμικός επιταχυντής, μαζί με
την ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου
και των συστημάτων/εργαλείων σχεδιασμού, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων
θεραπειών, σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη
κοινωνική ομάδα.

IATPIKA ΘEMATA

Ιατρείο για post Covid-19 ασθενείς
Παρέχεται φροντίδα
μετά τη νόσηση

Βασίλης Τσαούσης, Πνευμονολόγος,
Επιμελητής Α’ Πνευμονολογικό Τμήμα

Η λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 μονοπωλεί την καθημερινότητά μας και έχει επηρεάσει τον τρόπο
λειτουργίας της κοινωνίας. Ενώ η συμπτωματολογία της λοίμωξης με τον ιό αρχίζει να αποσαφηνίζεται σε μεγάλο βαθμό πλέον, κάνει την εμφάνισή της μια νέα οντότητα που ορίζεται ως «post- covid
sydrome». Με τον όρο αυτό γίνεται αναφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά
τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12
εβδομάδες, χωρίς να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση.
Τα συχνότερα συμπτώματα του post
covid συνδρόμου είναι το αίσθημα κόπωσης και η δύσπνοια, ενώ άλλα, λιγότερο
ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν γνωστικές και ψυχικές διαταραχές, κεφαλαλγία, μυαλγίες, πόνο στο στήθος, πόνο
στις αρθρώσεις, ανοσμία, αγευσία, βήχα,
διαταραχές στην ποιότητα του ύπνου, τριχόπτωση, ρινόρροια, καρδιολογικά και
γαστρεντερολογικά προβλήματα.
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από τον
Απρίλιο του 2021 λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο post covid από το Πνευμονολογικό
Τμήμα, με υπεύθυνο πνευμονολόγο τον
υπογράφοντα και τη σημαντική βοήθεια
της εξειδικευμένης σε πνευμονολογικά
περιστατικά νοσηλεύτριας Αλεξίας Τζημητρέα.
Το ιατρείο πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και αφορά ασθενείς που
νόσησαν με τον ιό SARS - CoV-2 και
νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι κλήση των ασθενών
γίνεται από το προσωπικό του ιατρείου,
χωρίς καμία υποχρέωση από τους ασθενείς. Στο εξωτερικό ιατρείο post covid
πραγματοποιείται αναλυτική εξέταση του
ασθενούς, διάρκειας περίπου μιας ώρας
και περιλαμβάνει αναπνευστικές δοκιμασίες, κλινική εξέταση, συμπλήρωση
ερωτηματολογίων και διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακα υψηλής ευκρίνειας την ίδια ημέρα. Σημαντικό είναι ότι

υπάρχει συνεργασία του ιατρείου με την
Ορθοπαιδική και την Α’ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική, καθώς δίνεται η δυνατότητα να παραπεμφθούν περιστατικά
όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Με τον τρόπο αυτό το ιατρείο που πλέον
έχει εξυπηρετήσει περισσότερα από 120
άτομα δίνει στον ασθενή μια σημαντική
απάντηση στο βασικό ερώτημα αν η λοίμωξη με τον ιό προκάλεσε κάποια μόνιμη
βλάβη στον οργανισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ερώτημα απαντάται
μετά την πρώτη επίσκεψη και σε ορισμένες περιπτώσεις προγραμματίζεται και
δεύτερη συνάντηση.
Από τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται ότι
υπάρχει ένα ποσοστό 10 – 15% που ανα-
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πτύσσει post covid σύνδρομο με διαφορετική βαρύτητα κατά περίπτωση, ακόμα
και 6 μήνες μετά τη λοίμωξη. Από την
μέχρι στιγμής ανάλυση των δεδομένων
φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο στην
ανάπτυξη του συνδρόμου τόσο η παχυσαρκία όσο και το γυναικείο φύλο.
Το ιατρείο εξυπηρετεί ενήλικες και κάνει
τηλεφωνική κλήση για εξέταση σε όλους
τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε
Covid Κλινικές του Νοσοκομείου από
την αρχή της πανδημίας. Στόχος του
ιατρείου είναι να εξυπηρετήσει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών
και να εντοπίσει τα άτομα που πιθανόν
χρειάζονται κάποια φαρμακευτική αγωγή
ή επανεξέταση.

IATPIKA ΘEMATA

Παιδιατρικά περιστατικά
και η εμπειρία της Covid-19
Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη
Καθηγήτρια Παιδιατρικής/Παιδιατρικής Ανοσολογίας
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική

Η Covid-19 είναι μία ιογενής λοίμωξη που οφείλεται στον ιό SARS-CoV 2. Από τα έως τώρα
δεδομένα στα παιδιά, φαίνεται ότι η πλειονότητα των παιδιών με λοίμωξη Covid-19 εμφανίζουν
ήπια συμπτώματα ή είναι σε αρκετές περιπτώσεις ασυμπτωματικά και ο κίνδυνος σοβαρής νόσου είναι πολύ χαμηλότερος σε σύγκριση με τους ενήλικες.
Παρόλα αυτά, περίπου 10% των παιδιών θα χρειαστούν νοσηλεία λόγω
βαρύτερης νόσου, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας. Τα νεογνά, τα βρέφη και τα
παιδιά με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν
βαρύτερη λοίμωξη.
Νεότερα όμως δεδομένα δείχνουν ότι
σε παιδιά με πρόσφατο ιστορικό λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 (2-6
εβδομάδες) έχει περιγραφεί μια νέα
κλινική οντότητα που ονομάστηκε πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο
(MIS-C). Είναι ένα κλινικό σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από πολυοργανική
συμμετοχή, με εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, γαστρεντερικό, νευρικό ή/και ουροποιητικό σύστημα, βλάβες βλεννογόνων και δέρματος,
υψηλούς δείκτες φλεγμονής, αναιμία,
λεμφοπενία και θρομβοπενία.

Στην Κλινική μας, που αποτελεί Παιδιατρική Κλινική Αναφοράς στη Βόρεια
Ελλάδα για παιδιά με λοίμωξη Covid-19,
από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2021 νοσηλεύτηκαν 54 παιδιατρικοί ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη
από τον ιό SAR-CoV-2, από τους οποίους
το 25% ήταν έφηβοι άνω των 12 ετών.
Στην πλειονότητά τους παρουσίαζαν πυρετό και συμμετοχή από το αναπνευστικό
(βήχα, πνευμονία) ή/και από το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ η μέση διάρκεια
νοσηλείας ήταν 6 ημέρες. Τρία παιδιά (εκ
των οποίων δυο έφηβοι) εκδήλωσαν πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο

“...περίπου 10%
των παιδιών θα
χρειαστούν νοσηλεία
λόγω βαρύτερης
νόσου...”
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(MIS-C) με κύριες εκδηλώσεις από το
καρδιαγγειακό και είναι σε μακροχρόνια
παιδοκαρδιολογική
παρακολούθηση.
Ένα νεογνό χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ όλοι οι
ασθενείς είχαν καλή έκβαση.
Γενικά, η εμπειρία μας έδειξε ότι η πλειονότητα των νοσηλευομένων παιδιών
με λοίμωξη Covid-19 εμφανίζουν καλή
κλινική πορεία. Παρόλα αυτά χρειάζεται
επαγρύπνηση για την έγκαιρη διάγνωση
των σοβαρότερων επιπλοκών της νόσου
καθώς και στενή καρδιολογική παρακολούθηση των παιδιών με MIS-C. Ο εμβολιασμός κατά του νέου κορονοϊού των
εφήβων, που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα
μας από τον Ιούλιο 2021, και η επέκτασή
του σε νεαρότερες ηλικίες θα παρέχει
προστασία στους ίδιους, στα ευάλωτα
άτομα του περιβάλλοντός τους, στην κοινωνία και θα δώσει «ανάσα» στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

IATPIKA ΘEMATA

Διαχείριση της εγκυμοσύνης
στην πανδημία
Θεμιστοκλής Μίκος, Αν. Καθηγητής,
Αναστάσιος Χατζηαγγέλου, Επιμελητής Α΄
Ευαγγελία Σαράντη, Μαία Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών
Γρηγόρης Γκριμπίζης, Καθηγητής
Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική

Από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, η
Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
αποτελεί Κλινική Covid Αναφοράς για τα μαιευτικά περιστατικά για τη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα.
Η κίνηση και η αρχική διαχείριση όλων
των ύποπτων και επιβεβαιωμένων μαιευτικών - γυναικολογικών περιστατικών
Covid-19 διεκπεραιώνεται στη Βραχεία
Γυναικολογική Κλινική που φιλοξενείται
στο χώρο της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής.
Η στελέχωση έχει γίνει από τους ιατρούς
και τις μαίες της Κλινικής, που μαζί με
το απαιτούμενο παραϊατρικό προσωπικό συμμετέχουν στη διακίνηση των
αρνητικών, των ύποπτων, αλλά και των
θετικών περιστατικών. Στην περίπτωση
που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο τοκετός (φυσιολογικά ή με καισαρική) ή στις
περιπτώσεις επείγουσας γυναικολογικής
επέμβασης, η ασθενής μεταφέρεται στο
χειρουργείο της Βραχείας, που έχει διαμορφωθεί ειδικά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα νεογνολογικής υποστήριξης. Τα
νεογνά που θα γεννηθούν από μητέρες
θετικές στην Covid-19 παρακολουθούνται στενά στην Νεογνολογική Κλινική.
Η αρχική προδιαλογή των ασθενών
γίνεται στα Γυναικολογικά / Μαιευτικά εξωτερικά ιατρεία ή και στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών από τη μαία.

Σε κάθε ασθενή που προσέρχεται για
εξέταση γίνεται μοριακό τεστ (PCR) για
τον νέο κορονοϊό. Οι ασθενείς/επίτοκες
παραμένουν και νοσηλεύονται στη Βραχεία Κλινική έως την έκδοση του αποτελέσματος του τεστ. Αν το αποτέλεσμα
είναι θετικό, οι επίτοκες παραμένουν
στη Βραχεία Κλινική έως και τον τοκετό
τους, ενώ όλα τα υπόλοιπα περιστατικά
μετακινούνται στην Covid-1 Κλινική. Ο
τοκετός, η καισαρική τομή ή οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση θετικών περιστατικών πραγματοποιείται σε
χειρουργική αίθουσα των χειρουργείων
της Βραχείας Νοσηλείας που έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί για αντίστοιχες
επεμβάσεις.
Από την αρχή της πανδημίας και μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή σε
χρονικό διάστημα 18 μηνών, εξετάσθηκαν στη Βραχεία Covid-19 της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 2.070
γυναίκες, εκ των οποίων οι 1.511 ήταν
έγκυες και οι 559 αντιμετώπιζαν διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. Οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 1.003 και 89
έγκυες διαγνώσθηκαν θετικές. Στο χρονικό αυτό διάστημα έγιναν 55 τοκετοί σε
θετικές επίτοκες. Το 50% γέννησε φυσιολογικά. Τρεις έγκυες νοσηλεύθηκαν
με βαριά λοίμωξη λόγω του νέου κορονοϊού και χρειάστηκε να διασωληνωθούν και να παραμείνουν στην Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας προς υποστήριξη.
Στις δύο από αυτές τις περιπτώσεις, η
κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και
οι ασθενείς έπρεπε να υποβληθούν σε
καισαρική τομή και τοκετό πολύ πρόωρου νεογνού. Και οι τρεις έγκυες που
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“...και οι τρεις έγκυες
που διασωληνώθηκαν
εξήλθαν από τη ΜΕΘ και
πήραν εξιτήριο σε καλή
κατάσταση....”
διασωληνώθηκαν εξήλθαν από τη ΜΕΘ
και πήραν εξιτήριο σε καλή κατάσταση.
Η τρίτη ασθενής ολοκλήρωσε την εγκυμοσύνη της, αφού εξήλθε από το Νοσοκομείο. Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό
νεογνού το οποίο νόσησε με Covid-19.
Αν και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της
Κλινικής καταβάλλει τα μέγιστα για την
καλύτερη έκβαση των περιστατικών, ο
εμβολιασμός αποτελεί το ισχυρότερο
όπλο για τον περιορισμό της συχνότητας
των βαρέων περιστατικών.

IATPIKA ΘEMATA

Πανελλήνιο Πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου
των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
και της Μικροβιακής Αντοχής
Την κύρια φάση υλοποίησής του, αυτή της
καταγραφής και επιτήρησης των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής
Αντοχής, ξεκίνησε το πενταετούς διάρκειας Πανελλήνιο Πρόγραμμα Πρόληψης
και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής, στο
οποίο συμμετέχει πιλοτικά το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου μαζί με άλλα εννέα, επί
του παρόντος, Νοσοκομεία της χώρας.
Την έναρξη της φάσης αυτής σηματοδότησε η ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου,
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και Ιδρυτή του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας
και Έκβασης Νοσημάτων-CLEO, κ. Θεοκλή Ζαούτη. Όπως τόνισε ο κ. Ζαούτης,
το πρόγραμμα υλοποιείται σε μια κρίσιμη
χρονική συγκυρία, κατά την οποία η πρόληψη και ο έλεγχος των Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής
αποτελούν κομβικής σημασίας στόχους
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το πρόγραμμα «GRIPP» (Greek Infection

Prevention Program) χρηματοδοτείται
από το Κοινωφελές ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει στόχο τη μείωση, πρόληψη και
έλεγχο των λοιμώξεων που σχετίζονται με
την παρεχόμενη φροντίδα υγείας και την
ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών
φαρμάκων. Επιβλέπουσα αρχή είναι ο
ΟΔΙΠΥ, διαχειριστής του έργου το CLEO
και συνεργαζόμενοι φορείς το Υπουργείο
Υγείας και ο ΕΟΔΥ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Προγράμματος Ιωάννης Φαρόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

(ΟΔΙΠΥ) και Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΕΛ) Αγγελική Καραΐσκου παρουσίασαν τους στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος και ενημέρωσαν τους εκπροσώπους
της Διοίκησης και τους εμπλεκόμενους
επαγγελματίες υγείας για τις διαδικασίες
που θα ακολουθηθούν.
Η Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου
ενημερώθηκε και εκπαιδεύτηκε σχετικά,
ενώ, ταυτόχρονα, εγκαταστάθηκαν ειδικά
λογισμικά (εφαρμογές) για την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων επιτήρησης.

Κέντρο Χορήγησης
Μονοκλωνικών Αντισωμάτων
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετέχει στη διαδικασία χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με
Covid-19, των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε
από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή.
Μετά την επιλογή του ως ένα από τα δέκα
Νοσοκομεία της χώρας στα οποία εφαρμόζεται η νέα θεραπεία, οργανώθηκε και
ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, το
οποίο από τα τέλη Νοεμβρίου ήταν έτοιμο
να υποδεχθεί ασθενείς.
Για τις περιπτώσεις που εγκρίνεται η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων, οι
ασθενείς ενημερώνονται από το Νοσο-

κομείο υποδοχής. Όταν προσέρχονται
στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού,
κατευθύνονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρωτόκολλα για COVID-19, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έγχυσης.Η
χορήγηση αποτελεί απλή διαδικασία,
όμοια με την έγχυση άλλων αντισωμάτων
και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο ασθενής
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παραμένει στον ειδικό χώρο περίπου δύο
ώρες για την έγχυση και την παρακολούθηση. Η ιατρική αίτηση για τη χορήγηση
της θεραπείας υποβάλλεται αποκλειστικά
από τον θεράποντα ιατρό του ασθενή,
μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η προτεραιοποίηση των
αιτήσεων γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και
δικαιούχοι είναι ασθενείς που πληρούν
τα κριτήρια που όρισε η Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
της λοίμωξης Covid-19. Κατά κύριο λόγο,
πρόκειται για ασθενείς που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου.

IATPIKA ΘEMATA

Εμβολιασμοί κατά της Covid-19
«Επιχείρηση Ελευθερία» στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Συνεχίζεται αδιαλείπτως και σε αυτό το
κύμα της πανδημίας Covid-19, η συμμετοχή
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο κατά της Covid-19
«Επιχείρηση Ελευθερία».
Στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου
έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες εμβολιασμοί από την ημέρα έναρξης λειτουργίας
του (4 Ιανουαρίου 2021). Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων όπου φιλοξενείται το Εμβολιαστικό Κέντρο, λειτούργησαν εξαρχής
ειδικά διαμορφωμένα Ιατρεία για την κάθε
Εμβολιαστική Γραμμή, χώροι εμβολιασμού,
Αίθουσα Ανάνηψης για έκτακτες καταστάσεις καθώς και χώροι υποδοχής, αναμονής
και επίβλεψης πολιτών (προσερχόμενων για
εμβολιασμό και εμβολιασθέντων). Στο Εμβολιαστικό Κέντρο εξυπηρετούνται πολίτες
και Υγειονομικό Προσωπικό του Νοσοκομείου, τόσο για τις αρχικές όσο και για τις
αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων PfizerBioNtech και Johnson & Johnson.

“...η δραστηριότητα του
Εμβολιαστικού Κέντρου
παραμένει εντατική και
απρόσκοπτη...”

Έναν χρόνο σχεδόν μετά την παραλαβή
από το Νοσοκομείο των πρώτων παρτίδων εμβολίων Pfizer-BioNtech, την
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, η δραστηριότητα του Εμβολιαστικού Κέντρου παραμένει εντατική και απρόσκοπτη. Στην
προσπάθεια ορθής και αποτελεσματικής

λειτουργίας του Κέντρου συντέλεσαν
και εξακολουθούν να συνδράμουν η
εμπειρία του ειδικά εκπαιδευμένου Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού,
η υποδειγματική οργάνωση και εργασία
του Φαρμακείου, της Γραμματείας του
Εμβολιαστικού και της Διοικητικής Υπηρεσίας, καθώς και η συνεχής στήριξη εκ
μέρους της Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Στόχος ήταν και παραμένει η
ασφαλής διενέργεια εμβολιασμών έναντι
της Covid-19 σε πολίτες και επαγγελματίες Υγείας που επιλέγουν το Εμβολιαστικό
Κέντρο Γ.Ν. Παπαγεωργίου για τον εμβολιασμό τους.

Συμμετοχή σε μελέτη
για φάρμακο κατά της Covid-19
Σε μελέτη για τη διάθεση φαρμάκου κατά
της Covid-19 συμμετείχε το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου και ειδικότερα το Παθολογικό Τμήμα, υπό τη Διεύθυνση της Γλυκερίας Τζατζάγου και η Γ’ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, υπό τη Διεύθυνση
του Καθηγητή Παθολογίας του ΑΠΘ Βασίλη Κώτση.
Η μελέτη «SAVE-MORE» κατέδειξε ότι η
έγκαιρη αντιμετώπιση της πνευμονίας από
την Covid-19 μέσω ειδικά στοχευμένης θεραπευτικής προσέγγισης με το φάρμακο
«Anakinra» είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
του κινδύνου εξέλιξης της Covid-19 κατά
64% και του θανάτου κατά 55%.
Τα αποτελέσματα της μελέτης κατατέθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-

κων, ώστε να προχωρήσει στην έγκριση ή
μη της ένδειξης του φαρμάκου «Anakinra»
για την Covid-19. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της ερευνητικής ομάδας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό
«Nature Medicine», στις 3 Σεπτεμβρίου.
Τη μελέτη σχεδίασε και συντόνισε η Ελ-
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ληνική Ομάδα Μελέτης με βάση οδηγίες της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European
Medicines Agency - EMA) και η υλοποίησή της έγινε με τη συνεργασία 37 κέντρων, εκ των οποίων τα 29 στην Ελλάδα
και τα 8 στην Ιταλία.

IATPIKA ΘEMATA

Ένα γρήγορο τεστ δοκιμάζει
τη μνήμη online!
Καινοτόμο επιστημονικό εργαλείο
από το Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Με τη διενέργεια ενός… rapid test μνήμης, διαδικτυακά και σε ελάχιστο χρόνο,
περισσότεροι από 750 πολίτες έχουν ήδη
μάθει αν παρουσιάζουν πρόβλημα με τη
μνήμη τους και αν χρειάζεται να απευθυνθούν σε ειδικό γιατρό.
Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το Ιατρείο
Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που δημιούργησε μια online έκδοση του Ερωτηματολογίου Προοπτικής και Ανάδρομης
Μνήμης (PRMQ). Με αυτό το επιστημονικό εργαλείο, οι ειδικοί που βρίσκονται
πίσω από το τεστ προσπαθούν να ανιχνεύσουν έγκαιρα αν κάποιοι άνθρωποι
εμφανίζουν δυσκολίες στη μνήμη.
Ακολουθώντας το σχετικό link, ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε ένα
ενδεικτικό -και όχι διαγνωστικό- ερωτηματολόγιο, ώστε οι ειδικοί επιστήμονες να καταλάβουν αν και γιατί κάνει λάθη με τη μνήμη του, τι είδους λάθη είναι αυτά και πόσο
συχνά γίνονται στην καθημερινότητά του.
Χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά για να απαντηθούν οι ερωτήσεις με ένα «τικ» στο
κουτάκι που περιγράφει καλύτερα την
κατάσταση για τον ενδιαφερόμενο. Μόλις ολοκληρωθεί το τεστ, ανακοινώνεται
και το αντίστοιχο αποτέλεσμα, όπως «Δεν
αντιμετωπίζετε διαταραχές μνήμης» ή
«Εμφανίζετε κάποιες ήπιες διαταραχές
μνήμης- Κλείστε ένα ραντεβού στο Νέο
Ιατρείο μνήμης του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
στο τηλέφωνο 2313.323.844 για να διερευνήσετε τις διαταραχές».
Σύμφωνα με τους επικεφαλής του Ιατρείου, το γρήγορο αυτό τεστ δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την κλινική εξέταση, αλλά
στόχος του είναι να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση διαταραχών μνήμης.

Το τεστ είναι διαθέσιμο στο link:

memoryclinic.gr/online

Δυο λόγια για το Ιατρείο Μνήμης
και Νοητικών Λειτουργιών
Το καινοτόμο ιατρείο λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2019 με στόχο την παροχή νευρολογικής και ψυχιατρικής φροντίδας σε άτομα με νοητικές διαταραχές,
από ήπια γνωστική έκπτωση έως και σοβαρή μορφή άνοιας. Είναι διακλινικό και
τελεί υπό τη συνεργασία τoυ Νευρολογικού Τμήματος και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Πρόκειται για μία καινοτόμα δομή
που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ (20142020), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτείας.
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Τη σημασία της πρόληψης
ανέδειξαν οι δωρεάν εξετάσεις
για καρκίνο του δέρματος
Μυρτώ - Γεωργία Τρακατέλλη
Αν. Καθηγήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων

Τα καρκινώματα του δέρματος είναι οι πιο συχνοί καρκίνοι στην καυκάσια φυλή. Η
συχνότητά τους αυξάνεται
προοδευτικά κάθε χρόνο,
ενώ ο ακριβής αριθμός των
περιστατικών τόσο στη χώρα
μας όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο δεν είναι γνωστός, διότι ο μεγάλος όγκος των περιπτώσεων καθιστά δυσχερή
την καταγραφή τους.
Η εμφάνισή τους συνδέεται με το πολύ
ανοιχτό χρώμα δέρματος και την έκθεση
στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ σε αυξημένο κίνδυνο είναι όσοι εργάζονται σε
εξωτερικούς χώρους όπως οι αγρότες, οι
οικοδόμοι κλπ.
Το μελάνωμα, από την άλλη πλευρά, είναι λιγότερο συχνός σε εμφάνιση καρκίνος του δέρματος, αλλά σε προχωρημένα στάδια διάγνωσης έχει αυξημένη
θνησιμότητα.
Κοινό σημείο όλων των καρκίνων του
δέρματος είναι ότι είναι ορατοί πολλές
φορές ακόμα και με γυμνό εκπαιδευμένο μάτι, ενώ με ένα ειδικό φακό εξέτασης
του δέρματος, το δερματοσκόπιο, η διάγνωση και παραπομπή τους για αφαίρεση
διευκολύνεται θεαματικά.
Για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, τον Ιούνιο
και για τρεις βδομάδες η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων
Νοσημάτων, με την υποστήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου, διεξήγαγε δωρεάν εξετάσεις δέρματος για τους πολίτες.

Η εγγραφή στην εξέταση έγινε μέσω
της διαδικτυακής πλατφόρμας του Νοσοκομείου και οι πολίτες που έκλεισαν
ραντεβού προσήλθαν με ικανοποίηση για
την ευκαιρία διενέργειας προληπτικού
ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
οι πολίτες απαντούσαν σε ερωτήσεις που
σχετίζονται με τον πιθανό κίνδυνο για
εμφάνιση καρκίνου του δέρματος, όπως
την αντίδραση του δέρματος τους κατά
την έκθεσή τους στον ήλιο, το προσωπικό και οικογενειακό τους ιστορικό, τη
χρόνια επαγγελματική έκθεση, τη χρήση συσκευών σολάριουμ κλπ. Μετά τη
λεπτομερή εξέταση του δέρματός τους
με δερματοσκόπιο, οι πολίτες ενημερώνονταν εξατομικευμένα για τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου και την υιοθέτηση
σωστών συμπεριφορών προστασίας στον
ήλιο. Σε περίπτωση που εντοπιζόταν ύποπτη βλάβη παραπέμπονταν στο χειρουργείο της Κλινικής για άμεση αφαίρεση
βλάβης. Συνολικά εξετάστηκαν περίπου
350 ασθενείς, ενώ εντοπίστηκε ένα οζώδες μελάνωμα που αφαιρέθηκε. Στη συ-
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νέχεια, με την επιβεβαίωση της ιστολογικής έκθεσης, το περιστατικό ανέλαβαν οι
πλαστικοί χειρουργοί του Νοσοκομείου,
για να διενεργήσουν την ευρεία εκτομή
της βλάβης σε άριστη συνεργασία με
τους δερματολόγους.
Το μήνυμα που έστειλε η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων
Νοσημάτων είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση
μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου
και ότι στην περίπτωση των καρκίνων του
δέρματος αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Φέτος, ένα τέτοιο μήνυμα παίρνει
και άλλη διάσταση, επειδή λόγω της πανδημίας ο κόσμος φοβόταν και καθυστερούσε να έρθει για εξέταση δέρματος.
Αυτό είχε συνέπεια, όταν ξανάνοιξαν τα
εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου, να
δούμε ασθενείς με πιο προχωρημένες
μορφές καρκίνου. Έτσι, η δωρεάν προληπτική εξέταση που προσφέραμε όχι μόνο
ενθάρρυνε αρκετούς πολίτες να επισκεφτούν δερματολόγο, αλλά υπενθύμισε
στο κοινό ότι η πρόληψη είναι καλύτερη
από τη θεραπεία!

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η μάχη με την Covid-19
και πώς τη βίωσαν τέσσερις υγειονομικοί
Η εμπειρία της νοσηλείας και ο αγώνας για τη ζωή τους
Για τα όσα συγκλονιστικά βίωσαν ως ασθενείς, δίνοντας τη μάχη για τη δική τους ζωή και όχι για τη ζωή των άλλων,
όπως συμβαίνει συνήθως, μίλησαν στο «Χρέος Ζωής» γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι νόσησαν από τον νέο κορονοϊό και νοσηλεύτηκαν σε Κλινικές Covid-19 ή ΜΕΘ. Με πρωτόγνωρα συναισθήματα, ριζωμένα ακόμη στην ψυχή
και τη μνήμη τους, μοιράζονται την εμπειρία τους και μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού.

Γιάννης Τσιπέλης
«Έζησα τη δική
μου
Σπιναλόγκα από το σπίτι
και συνεχίστηκε
στο νοσοκομείο,
όπου
βρέθηκα
ξαφνικά με υψηλό πυρετό και
δυνατό, επώδυνο
βήχα. Νοσηλεύτηκα σε απλό θάλαμο με οξυγόνο. Ένιωσα
ότι ίσως να ερχόταν το τέλος. Στο πίσω
μέρος ενός βιβλίου που είχα μαζί, έγραψα ένα γράμμα ως ‘’αντίο’’ προς τα παιδιά
μου. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να το διαβάσουν ποτέ!», θυμάται ο Γιάννης Τσιπέλης, νοσηλευτής στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Νόσησε πριν τον εμβολιασμό και
ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής του,

που του δίδαξε ότι τίποτα δεν είναι δεδο- πολλά. Ήταν άσχημο να έρχονται να σου
μένο. «Θέλω να προτρέψω όλους να κά- φέρνουν στην πόρτα ψώνια, να χτυπάνε
νουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε το κουδούνι και να εξαφανίζονται. Φονα εκδηλώνουν κάθε δευτερόλεπτο την βούνταν ακόμα και το ‘’καλημέρα’’… Δεν
αγάπη σε αυτούς που είναι δίπλα τους, τους αδικώ!». Ακόμα δεν νιώθει πολύ
με οποιονδήποτε τρόπο. Ας μην το καθυ- καλά. Δεν μπορεί να ανέβει ούτε πέντε
στερούν. Η επιδημία μας έδειξε τη φθαρ- σκαλοπάτια ή να ασχοληθεί με απλές
τότητα του σώματος, μας υπενθύμισε τη οικιακές δουλειές. «Το ότι κάποιοι υπήρθνητότητα που είχαμε ξεχάσει, επειδή ξαν τυχεροί δε σημαίνει ότι αυτό το κακό
τρέχαμε, τρέχαμε, τρέχαμε…», τονίζει. δεν υπάρχει. Ένα απλό σφουγγάρισμα
πραγματοποιείται
Βίωσε
φόβο,
αγωνία, απελπι- “ Έγραψα αποχαιρετιστήριο με τρία διαλείμματα! Δεν μπορώ
σία, όλα μόνος
στα παιδιά μου”
να τρέξω, αλλά το
και σε υπερθετικό βαθμό. «Όταν επέστρεψα σπίτι χάρη- χειρότερο είναι ότι η αδυναμία μου φαίκα, αλλά βρέθηκα μόνος να φροντίζω τον νεται και ακούω διάφορα σχόλια», αναεαυτό μου. Πολύ δύσκολο, γιατί η σωμα- φέρει ο κ. Τσιπέλης, ο οποίος θεωρεί την
τική κόπωση και τα ταλαιπωρημένα μου Covid-19 ό,τι πιο σοβαρό και επικίνδυνο
πνευμόνια δεν μου επέτρεπαν να κάνω συνέβη και τον εμβολιασμό μονόδρομο.

Γιώργος Καρβουνάς
Όσο σχολαστικά
και αν τηρούσε
τα μέτρα πρόληψης, ο υπεύθυνος του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών
Γιώργος
Καρβουνάς νόσησε
και μάλιστα λίγο
πριν το ραντεβού του με τον εμβολιασμό.
Έναν χρόνο μετά, ακόμη φέρει «σημάδια»
της Covid-19. «Το ιικό φορτίο στον χώρο
εργασίας ήταν τόσο μεγάλο, που δεν κατάλαβα πώς κόλλησα. Ακόμη δεν υπήρχε
εμβόλιο. Θυμάμαι ότι την ημέρα και ώρα
που είχα ραντεβού για εμβολιασμό, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί, είχα πνευμονία

και έμπαινα για νοσηλεία», αναφέρει. Η στη σύζυγό του και εφάρμοσαν αυστηρόεμπειρία που ακολούθησε ήταν τραγική. τατα πρωτόκολλα για να μην κολλήσουν
«Η μοναξιά, η αβεβαιότητα, ο φόβος κυ- και τα παιδιά τους. «Αν είχα προλάβει να
εμβολιαστώ, θα το είχα
ριαρχούσαν στη διάρκεια
της νοσηλείας. Οι τρεις “Ακόμη και σήμερα περάσει ελαφρύτερα…»,
υπογραμμίζει. Σε όσους
πρώτοι μήνες μετά το εξιέχω αϋπνία”
φοβούνται να εμβολιατήριο ήταν εξαιρετικά δύσκολοι. Είχα κόπωση, δύσπνοια, δεν μπο- στούν, απαντά ότι συνιστά ανεπιφύλακτα
ρούσα να ανέβω τα σκαλιά… Μετά από τον εμβολιασμό και τους προτρέπει να
καιρό, αφού άλλαξα διατροφή και τρόπο ακολουθήσουν το παράδειγμα των ερζωής, προσθέτοντας αρκετή άσκηση, άρ- γαζομένων του Νοσοκομείου οι οποίοι
χισα να νιώθω καλύτερα. Εξακολουθώ εμβολιάστηκαν και δεν έπαθαν το παραόμως να έχω αϋπνία. Η εμπειρία δείχνει μικρό. Όπως δηλώνει, τον στενοχωρεί το
ότι η Covid-19 ‘’χτυπά’’ τον οργανισμό σε γεγονός ότι συνάδελφοί του στην πρώτη
ευαίσθητα σημεία και αφήνει πρόβλημα», γραμμή τέθηκαν σε αναστολή λόγω της
τονίζει ο κ. Καρβουνάς. Η περίοδος απο- υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και
μόνωσης τεσσάρων εβδομάδων χαρά- τους καλεί να αναθεωρήσουν και να εμχθηκε στη μνήμη του. Μετέδωσε τον ιό βολιαστούν.
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Αναστάσιος Κυριακίδης
Ο
ορθοπαιδικός Αναστάσιος
Κυριακίδης, επί
σειρά ετών διευθυντής της Β’
Ορθοπαιδικής
Κλινικής και της
Ιατρικής
Υπηρεσίας, νόσησε
από Covid-19 το
φθινόπωρο του 2020, υπηρετώντας ως
υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Νοσηλεύτηκε
για εννέα μήνες, σε κρίσιμη κατάσταση,
αφού είχε παραμείνει διασωληνωμένος
στη ΜΕΘ για περίπου δύο μήνες. Για 190
ημέρες τρεφόταν παρεντερικά, με γαστροστομία, και στη συνέχεια με αλεσμένη τροφή. Υποβλήθηκε σε φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία και παρακολούθησε
συνεδρίες με ψυχολόγο. Ακόμη παλεύει
με τις επιπτώσεις της νόσου. Διανύει τον
δικό του «Γολγοθά» και μεταφέρει μήνυ-

μα υπέρ της αναγκαιότητας του εμβολι- ψεων. Επιχειρεί να αφυπνίσει αρνητές
και ανεμβολίαστους, ώστε να αντιληασμού.
«Ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν ανα- φθούν πόσο δύσκολο είναι να υπερβούν
δεικνύεται επαρκώς είναι η περίοδος τα προβλήματα που αφήνει η νόσος.
που ακολουθεί της νόσησης. Ο αγώνας «Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι είναι
είναι δύσκολος, συνεχής. Βγήκα από χρονοβόρο, επίπονο, κοστοβόρο και
τη ΜΕΘ έχοντας χάσει πενήντα κιλά υπάρχει πιθανότητα να μην επανέλθουν
ποτέ. Είναι όμως
και όντας τετραπαρε“Βγήκα από τη ΜΕΘ
και η ανοησία οριτικός. Δεν κουνούσα
σμένων. Αντί να
ούτε χέρια ούτε πότετραπαρετικός”
ακολουθήσουν
δια και παρουσίαζα
αδυναμία ομιλίας. Παρά τη βελτίωση τις οδηγίες των επιστημόνων, δυστυχώς
των κάτω άκρων, ακόμη εξακολουθεί η με επιπολαιότητα τις διαστρεβλώνουν.
ανεπάρκεια των άνω. Υποβάλλομαι κα- Τους λέω ότι αν νοσήσουν ως ανεμβολίθημερινά σε φυσικοθεραπεία. Δεν μπο- αστοι, θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμερούσα να φανταστώ ότι η απλή πράξη νο του θανάτου», τονίζει και καταλήγει:
της κατάποσης νερού θα με δυσκόλευε «Είμαι δια βίου ευγνώμων σε όλους τους
τόσο. Ακόμα και σήμερα, από φόβο ή εργαζόμενους, τον Πρόεδρο και το Δισυνήθεια, εξακολουθώ και πίνω με κα- οικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου
λαμάκι για λόγους ασφαλείας. Αυτό με Παπαγεωργίου. Σε όλη αυτή την περιπέτεια, ο ρόλος τους ήταν καταλυτικός για
εντυπωσιάζει…», αναφέρει.
Βίωσε φόβο, μοναξιά, καταστάσεις που την εξέλιξη της υγείας μου. Τους οφείλω
τον οδήγησαν στην αναθεώρηση από- τη ζωή μου».

Ιωάννης Στυλιάδης
Ο
Διευθυντής
του
Καρδιολογικού Τμήματος
Ιωάννης Στυλιάδης χρειάστηκε
να νοσηλευτεί το
φθινόπωρο του
2020, πριν κυκλοφορήσουν τα
εμβόλια και όταν
η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στο «κόκκινο»
λόγω επιδημιολογικής έξαρσης. «Νόσησα, παρόλο που τηρούσα αυστηρά όλα τα
μέτρα προστασίας. Χωρίσαμε το σπίτι στα
δυο και εκεί πέρασα τις πρώτες ημέρες.
Οι δυσκολίες άρχισαν όταν χρειάστηκε να νοσηλευτώ», θυμάται. Φόβος και
αγωνία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα.
«Η μοναξιά του θαλάμου είναι τεράστια.
Βλέπεις μόνο τα μάτια των ιατρών, των νο-

σηλευτών, όσων μπαινοβγαίνουν για να δύσκολη και μετά το εξιτήριο. «Δυσκοσου χορηγήσουν τη φαρμακευτική αγω- λευόμουν να περπατήσω με ταχύτητα
γή ή να σου αφήσουν φαγητό, ντυμένοι μεγαλύτερη από 3 χιλιόμετρα την ώρα!
με πλήρη εξοπλισμό… Φοβήθηκα, γιατί Πέρασε ένας μήνας για να νιώσω καλύήξερα ότι ένας στους είκοσι νοσηλευόμε- τερα», αναφέρει. Πλέον, ζει φυσιολογινους κινδύνευε να μην έχει καλή εξέλιξη. κά, χωρίς να υποτιμά τα διδάγματα της
Όταν υποβάλλεσαι σε μια δύσκολη καρ- εμπειρίας που τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά. «Έχουδιοχειρουργική επέμβαση, ξυπνώντας λες “Η μοναξιά του θαλάμου με το ‘’όπλο’’ του
εμβολιασμού. Για
‘’το ξεπέρασα’’. Στην
είναι τεράστια”
τους
αρνητές,
Covid-19 όμως περιμένεις τι θα γίνει από την 12η έως την 16η δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Είναι σαν
ημέρα από τη νόσηση… Δεν ζητούσα να να προσπαθείς να πείσεις κάποιον που
με ενημερώνουν συχνά για τα επίπεδα πιστεύει ότι η Γη είναι επίπεδη ότι όντως
οξυγόνου ή την απόκρισή μου στη θερα- είναι σφαιρική. Σε όσους φοβούνται τα
πεία. Δεν ήθελα να ξέρω πολλά. Μόνο εμβόλια, απαντώ ότι είναι μεγάλο λάθος.
ότι πηγαίνω καλά. Αγωνιούσα κάθε φορά Διότι είναι πιθανότερο να νοσήσουν με
που έβλεπα οξύμετρο ή θερμόμετρο. σοβαρές συνέπειες, παρά να πάθουν
Δεν ήξερα τι να περιμένω…», εξιστορεί κάτι λόγω του εμβολιασμού», καταλήγει
ο κ. Στυλιάδης. Η καθημερινότητα ήταν ο κ. Στυλιάδης.
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Γ.Ν. Παπαγεωργίου:

Το έξυπνο νοσοκομείο
Πώς από συμβατικό έγινε πρότυπο
στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών

Λάμπρος Δερμεντζόγλου
Μηχανικός Πληροφορικής

Ας είμαστε ειλικρινείς.
Ο κόσμος απεχθάνεται τα νοσοκομεία. Και παρά τον απίστευτο συνωστισμό που
παρατηρείται, είναι απολύτως βέβαιο, πως σχεδόν κανείς από όσους κατακλύζουν
τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ημέρες γενικής εφημερίας, τα εξωτερικά
ιατρεία ή στοιβάζονται στα δωμάτια των κλινικών και πολύ συχνά και στους
διαδρόμους, δε θα ήθελε να είναι εκεί.
Ίσως είναι το κακό φαγητό, ίσως η διάχυτη νοσοκομειακή μυρωδιά, ή ίσως πάλι
ο φόβος για το άγνωστο. Τη στιγμή που
ένας ασθενής περνά την πόρτα ενός νοσοκομείου, αισθάνεται ευάλωτος κι ανίσχυρος, και ειδικά στις συνθήκες πανδημίας που ζούμε τα τελευταία χρόνια,
αισθάνεται και απελπιστικά μόνος.
H αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο
να ορίσουμε μονοσήμαντα τι ακριβώς
σημαίνει το «έξυπνο νοσοκομείο». Τι είναι αυτό λοιπόν που καθιστά ένα νοσοκομείο σαν το δικό μας, έξυπνο;
To Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, χάρη
στην οξυδέρκεια των Ευεργετών του,
τη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης και
τη διαρκή υποστήριξη των εργαζομένων
του, επένδυσε από την πρώτη μέρα της
λειτουργίας του στην τεχνολογία, ως το
μέσο εκείνο που θα καταστήσει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα πρωτοπόρο στο χώρο
της υγείας στην Ελλάδα και ένα από τα
ανταγωνιστικότερα νοσοκομεία στην Ευρώπη.
Το πληροφοριακό μας σύστημα εκτείνεται από το κλινικό και το διαγνωστικό έργο, τον ηλεκτρονικό φάκελο του
ασθενή που υπάρχει και λειτουργεί πλήρως για περισσότερο από μία δεκαετία,
μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση των αποθηκών, του φαρμακείου

και των υλικών, τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των εξετάσεων, την διαχείριση
της αιμοδοσίας, το λογιστήριο και τους
ανθρώπινους πόρους. Τα πάντα σε μια
πλήρως διασυνδεδεμένη και λειτουργική οντότητα, όπου τα δεδομένα μεταβιβάζονται μέσω του δικτύου από το ένα
σύστημα στο άλλο μέσω πρωτοκόλλων
διαλειτουργικότητας, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Περισσότερα από 280 σημεία ασύρματης πρόσβασης επιτρέπουν σε ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό να
σερφάρουν ελεύθερα σε όλους τους
χώρους του Νοσοκομείου, πρωτοποριακά ρομπότ ρίχνονται στη μάχη για την
καταπολέμηση του αυτισμού σε παιδιά,
ενώ 170 περίπου παρακλίνιες οθόνες
αφής παρέχουν στους ασθενείς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και στο ιατρικό προσωπικό in situ πρόσβαση σε κλινικές και εργαστηριακές πληροφορίες τη
στιγμή της επίσκεψης.
Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται
από υπηρεσίες προς τον πολίτη, όπως
οι βασικές ιστοσελίδες ενημέρωσης, οι
υπηρεσίες ιστού ηλεκτρονικών ραντεβού για τα εξωτερικά ιατρεία και απομακρυσμένων αιτήσεων με smartphone
applications, με έμφαση στην ασφάλεια
των δεδομένων και στην προσβασιμότη-
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τα, εφαρμόζοντας τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν την πρόσβαση στο
περιεχόμενο από άτομα με προβλήματα
όρασης, γνωσιακές αδυναμίες, διάσπαση προσοχής και όχι μόνο.
Είναι όμως αυτά αρκετά για να χαρακτηριστεί ένα νοσοκομείο σαν το δικό μας
«έξυπνο»; Δίκτυα, μεγάλα δεδομένα,
ενδονοσοκομειακή διαλειτουργικότητα,
το τρίπτυχο της επιτυχίας για ένα έξυπνο
νοσοκομείο είναι έτοιμο και στο πιάτο.
Παρόλα αυτά, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε ένα έξυπνο νοσοκομείο δεν
είναι αυτοσκοπός. Τα πραγματικά έξυπνα
νοσοκομεία είναι αυτά που εκμεταλλευόμενα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον
τομέα της υγείας, βάζουν στο επίκεντρο
τον ασθενή αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησής του από την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να βρίσκεται
διαχρονικά ανάμεσα στα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους
στατιστικούς δείκτες, με τη μικρότερη διάρκεια νοσηλείας που για το 2019 δε ξεπερνούσε τις 2,67 ημέρες ανά περιστατικό. Επιπλέον η ικανοποίηση των ασθενών
που επισκέπτονται το νοσοκομείο μας
βαίνει αυξανόμενη σε ποσοστά που αγγίζουν τα τελευταία χρόνια το 92%.
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ήδη μας επιτρέπει να κάνουμε πράγμαΑς δούμε όμως πόσο έξυπνο μπορεί να και εν τέλει την καλύτερη ποιότητα των
τα που μέχρι χθες θα μπορούσαν να γίείναι ένα νοσοκομείο όταν ζει σε ένα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
νουν αποκλειστικά σε νοσοκομειακό πεαναντίστοιχα έξυπνο περιβάλλον. Πριν Τελικά, τα έξυπνα νοσοκομεία χρειάζοριβάλλον. Διαγνωστικά τεστ σακχάρου,
μερικά χρόνια, ως Νοσοκομείο και ως νται έξυπνα οικοσυστήματα και η αποτεουρίας και αίματος μπορούν να πραγΔιεύθυνση Πληροφορικής, μας προβλη- λεσματικότητα της εφαρμογής έξυπνων
ματοποιηθούν από την ασφάλεια του
μάτισε το φαινόμενο της μακροχρόνιας συστημάτων στο χώρο της υγείας είναι
γνώριμου περιβάλλοντος του σπιτιού
αναμονής των ασθενών στο τμήμα επει- περισσότερο μια ανάγκη συλλογική
μας, διασυνδεδεμένες συσκευές της
γόντων περιστατικών, αναμονή που στις παρά εξατομικευμένη.
μεγάλης οικογένειας που ονομάζουμε
περιπτώσεις λιγότερο επειγόντων περι- Η μορφή της υγείας αλλάζει. ΠρόσφαInternet of Things, όπως βηματοδότες
στατικών σύμφωνα με το δείκτη αξιολό- τες έρευνες έδειξαν ότι το 46% των ανή αντλίες ινσουλίνης
γησής τους (triage)
που μπορούν έγκαιμπορεί να ξεπεράσει
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ως πρότυπο στην υιοθέτηση ψηφιακών
ρα να στείλουν σήμα,
τις 8 ώρες.
Για την αντιμετώπιση τεχνολογιών παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης “UNLIMITED αν απαιτείται εξειABILITIES DAYS 2021: Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς’’,
δικευμένη βοήθεια,
του φαινομένου, η
το
Σάββατο
30 Οκτωβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
φορητές συσκευές
Διεύθυνση Πληροόπως
wearables,
φορικής του Νοσοπου μας επιτρέπουν
κομείου
ανέπτυξε
να παρακολουθούμε ζωτικές μετρήσεις
μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά που θρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκοοποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Χωρίς
την ονόμασε GoLive. H εφαρμογή αυτή μεία, θα μπορούσε να νοσηλεύεται στο
συνωστισμό, χωρίς ανασφάλεια, χωρίς
αποτελεί την ηλεκτρονική διασύνδεση σπίτι του και αυτό αφορά κυρίως στους
το κακό νοσοκομειακό φαγητό, χωρίς
μεταξύ του χώρου του Τμήματος Επει- πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες. Το
μοναξιά και κυρίως χωρίς τον κίνδυνο
γόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσο- γεγονός αυτό θα συμπαρασύρει τα νομόλυνσης από κάποιο πολυανθεκτικό
κομείου Παπαγεωργίου και του ασθε- σοκομεία που θα μετατραπούν σταδιαμικρόβιο που πολλές φορές είναι επανή. Μέσω της εφαρμογής, ο ασθενής κά σε πιο μικρές, πιο ευέλικτες μορφές
κόλουθο της παρατεταμένης νοσηλείας
μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό παροχής υπηρεσιών υγείας, και μαζί με
στα νοσοκομεία. Τα έξυπνα νοσοκομεία
χρόνο για τους μέσους χρόνους αναμο- αυτά το κόστος, αφού σύμφωνα με τις
δεν είναι επιλογή. Είναι ένας μονόδρονής ανά ειδικότητα και να απευθύνεται, ίδιες μελέτες, το κόστος νοσηλείας στο
μος που οδηγεί στη μεγάλη λεωφόρο
κατά περίπτωση, σε συνεφημερεύοντα σπίτι μπορεί να είναι έως και 10 φορές
μιας υγείας που μετασχηματίζεται σε
νοσοκομεία με μικρότερη αναμονή, με μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος
έναν κόσμο που αλλάζει. Είναι ένα στοίπροφανή στόχευση τον εξορθολογισμό νοσηλείας στο νοσοκομείο. Η νοσοκοχημα που πρέπει να κερδίσουμε τώρα
της κατανομής των περιστατικών, την μειακή κλίνη του μέλλοντος, θα είναι το
για το αύριο όλων μας.
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών κρεβάτι του σπιτιού μας. Η τεχνολογία
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χώρος εργασίας φιλικός
για τον μητρικό θηλασμό
Πολύτιμη στήριξη στις μητέρες

“Χάρη στον φιλόξενο
χώρο του Σταθμού
Μητρικού Θηλασμού,
μπόρεσα να είμαι κοντά
στην μικρή μου όταν
εμφάνισε ίκτερο και
να συνεχίσω να της
παρέχω το πολύτιμο γι’
αυτήν πρωτόγαλα, όσο
ακόμη νοσηλευόταν
ενώ εγώ είχα πάρει
εξιτήριο. Έπειτα από 6
μήνες, επιστρέφοντας
στα επαγγελματικά μου
καθήκοντα, ο χώρος
αυτός ήταν και πάλι για
μένα πολύτιμος αρωγός
και μια σημαντική παροχή
στην εργασία μου, για
την εξασφάλιση της
συνέχισης του θηλασμού.
Τον επισκεπτόμουν
καθημερινά, για άντληση,
επί 6 μήνες. Νιώθω
τυχερή και ευνοημένη
που είχα τη δυνατότητα
ως εργαζομένη να έχω
αυτήν την παροχή”.
Με αυτά τα λόγια, η Λιάνα Γεωργαλίδου,
βοηθός φαρμακείου στο Νοσοκομείο,
εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον
Σταθμό Μητρικού Θηλασμού της Α’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής –Γυναικολογικής Κλινικής και όλο το προσωπικό του,
που στάθηκε δίπλα της, συμβάλλοντας τα
μέγιστα σε μια όμορφη, ευαίσθητη αλλά
και δύσκολη περίοδο που βίωσε ως γυναίκα και κυρίως ως εργαζόμενη μητέρα.
Ανάλογη εμπειρία είχε και η μαία της Κλι-

σης, μπουκάλια αποθήκευσης), είχα τη
δυνατότητα να συνεχίσω τον αποκλειστικό θηλασμό με επιτυχία, γνωρίζοντας
πως πολλές μητέρες δεν τα κατάφεραν,
επειδή δεν υπήρχε ανάλογος χώρος»,
προσθέτει η κ. Γεωργαλίδου, τονίζοντας
ότι τα οφέλη ήταν ψυχολογικά, πρακτικά
και οικονομικά.

νικής Ελένη Δόσπρα, η οποία δηλώνει
υπερήφανη ως μαία που εργάζεται σε
ένα Νοσοκομείο που προσφέρει πρωτοπόρες και σύγχρονες λύσεις για την
υποστήριξη του θηλασμού, σεβόμενο τις
ανάγκες της μητέρας και της οικογένειάς
της. «Η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση του χώρου μητρικού θηλασμού και
άντλησης προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη και αποτελεί κίνητρο για τις μητέρες
ως προς τη συνέχιση του θηλασμού. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που μου προσφέρθηκε η δυνατότητα να συνεχίσω να
θηλάζω χωρίς να αντιμετωπίσω ιδιαίτερα
προβλήματα, σε αυτή τη φάση προσαρμογής για εμένα και το παιδί μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Και οι δυο, μητέρες και εργαζόμενες στο
Νοσοκομείο, αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Σταθμού Μητρικού Θηλασμού
και μοιράζονται δημοσίως την εμπειρία
τους, με στόχο κυρίως να προτρέψουν
και άλλες μητέρες να επωφεληθούν από
τις παροχές του. «Χάρη στην υποστήριξη
από το προσωπικό (μαίες-σύμβουλοι θηλασμού) σε κάθε απορία αλλά και στη
διάθεση εξοπλισμού (θήλαστρα νοσοκομειακού τύπου, δυνατότητα αποστείρω-
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Δίπλα σε όλες τις θηλάζουσες μητέρες
Ο Σταθμός Μητρικού Θηλασμού της Α’
Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής απευθύνεται στις
μητέρες που νοσηλεύονται οι ίδιες ή τα
νεογνά τους ή σε όσες επιθυμούν να λάβουν στήριξη έπειτα από το εξιτήριό τους
από το μαιευτήριο. Παράλληλα, στηρίζει
και τις εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες του Νοσοκομείου, λειτουργώντας
ως ειδικός χώρος άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος, «χώρος θηλασμού στην εργασία», σύμφωνα με τον
Νόμο 4316/2014, Άρθρο 3. Στόχος είναι
η υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και
η ενίσχυση της σχέσης των εργαζόμενων
μητέρων με τον χώρο εργασίας. Η λειτουργία του είναι πλήρως εναρμονισμένη
με τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας που
προβλέπει το Υπουργείο Υγείας.
Ο Σταθμός αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για τις μητέρες, καθώς προσφέρει
ιδιωτικότητα και άνεση, με στόχο την εξασφάλιση της επιτυχημένης εδραίωσης και
συνέχισης του θηλασμού, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν η μητέρα και το
βρέφος. Η επιτήρηση του θηλασμού,
μέσω οργανωμένης υπηρεσίας κρίνεται
σημαντική, αφού συμβάλλει στην έγκαιρη
πρόληψη και επίλυση προβλημάτων.
Πληροφορίες:
Ευαγγελία Βοζίκη, Προϊσταμένη
Α’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολογικής
Κλινικής, τηλέφωνο 2313 32 3371

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενημερωτικός ιστότοπος
για την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

milkbank.gr
Τον δικό της ιστότοπο απέκτησε πρόσφατα η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος, που εξοπλίστηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και λειτουργεί από το 2019 στη Β΄
Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική του Νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας την καλύτερη τροφή για τα βρέφη χάρη στη δωρεά μητέρων που έχουν περίσσευμα γάλακτος.
Στην ιστοσελίδα https://www.milkbank.
gr/, που κατασκεύασε η Υπηρεσία Πληροφορικής του Νοσοκομείου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να περιηγηθεί εύκολα
για να ενημερωθεί για τις δράσεις της
υπερσύγχρονης Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, να αναζητήσει έγκυρη πληροφόρηση για τη λειτουργία της.
Η ιστοσελίδα είναι φιλική προς τον
χρήστη και περιέχει ακόμη και οδηγίες
άντλησης και αποθήκευσης του μητρικού γάλακτος.
Ο βασικός στόχος του νέου ιστότοπου
συνοψίζεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της
δωρεάς μητρικού γάλακτος, η οποία αξιολογείται ως μεγίστης σημασίας για τα

νεογνά υψηλού κινδύνου που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η «αποθήκη της πολυτιμότερης τροφής» εξασφαλίζει την άμεση
διάθεση γάλακτος για όλα τα μωρά, ανεξαρτήτου προέλευσης, που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών του Νοσοκομείου και το έχουν
ανάγκη, καθώς είναι πλούσιο σε βιολογικούς παράγοντες.
Σύμφωνα με την Διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής,
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας ΑΠΘ Ελισάβετ Διαμαντή, το μητρικό
γάλα που χαρίζεται από τις θηλάζουσες
μητέρες παστεριώνεται, διατηρείται σε
κατάλληλες συνθήκες και χορηγείται με
ασφάλεια, έπειτα από ενδελεχή ποιοτικό
έλεγχο.
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Μέσω της ιστοσελίδας απαντώνται
βασικά ερωτήματα των νέων μητέρων
για την προσφορά μητρικού γάλακτος,
όπως:
• Γιατί να γίνω δότρια μητρικού γάλακτος;
• Τί προσφέρει το μητρικό γάλα;
• Μπορώ να δωρίσω το μητρικό μου
γάλα;
• Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη
δωρεά γάλακτος;
Παράλληλα, η ιστοσελίδα αποτελεί έναν
αρχικό δίαυλο επικοινωνίας, μέσω του
οποίου οι μητέρες δύνανται να εξοικειωθούν με την ιδέα της δωρεάς της πολύτιμης για τα βρέφη τροφής και να έχουν μια
«πρώτη επαφή» με την Τράπεζα και τους
ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Healthcare
Business Awards 2021
Επιβράβευση για καινοτόμες υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου

Τρεις διακρίσεις απέσπασε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη διοργάνωση Healthcare Business Awards 2021, ως επιβράβευση της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και της επιστημονικής
και κλινικής αριστείας. Τη βράβευση του Νοσοκομείου για πέμπτη συνεχή χρονιά αποφάσισε
κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους φορέων
της υγείας, με Πρόεδρο τον Ακαδημαϊκό και πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.
Συγκεκριμένα, κατά την τελετή που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις
20 Σεπτεμβρίου 2021, στο Νοσοκομείο
απονεμήθηκαν ένα ασημένιο και δύο
χάλκινα βραβεία. Το ασημένιο έλαβε η Δ’
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική για
την επαναστατική γονιδιακή θεραπεία σε
παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία. Χάλκινα

βραβεία δόθηκαν στη Β’ Πανεπιστημιακή
ΩΡΛ Κλινική για το Ειδικό Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων και στη Νοσηλευτική Υπηρεσία για την καταγραφή και τυποποίηση
διαδικασιών που αφορούν στην προστασία από την Covid-19, η οποία έγινε σε
συνεργασία με το Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διοικητικής Υπηρεσίας.

1 / Ασημένιο βραβείο
για την ελπιδοφόρα γονιδιακή
θεραπεία σε παιδί με νωτιαία
μυϊκή ατροφία
---------------------------------------------------------Η θεραπευτική αγωγή χορηγήθηκε με
ενδοφλέβια έγχυση σε βρέφος ηλικίας
7 μηνών, το οποίο είχε διαγνωστεί με τη
νόσο και δεν μπορούσε να κουνήσει τα
άνω και κάτω άκρα. Μετά τη θεραπεία,
το παιδί μπορεί πλέον να κουνά τα χέρια
και τα πόδια του, να μασάει και να καταπίνει. Η γονιδιακή θεραπεία αφορά σε
ασθενείς κάτω των δυο ετών, οι οποίοι
μέχρι πρόσφατα είτε δεν είχαν πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία ή ήταν
αναγκαία η αναζήτηση φροντίδας στο
εξωτερικό, προκειμένου να βελτιωθεί η
φυσική πορεία της νόσου.
2 / Χάλκινο βραβείο
για τις σιαλενδοσκοπήσεις
---------------------------------------------------------Το Ειδικό Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων
στοχεύει στην αντιμετώπιση νοσημάτων
αποφρακτικού τύπου των σιελογόνων
αδένων και πρωτοπορεί τα τελευταία 14
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χρόνια, καθώς χάρη στην εμπειρία του
προσωπικού και τον ειδικό εξοπλισμό του
αποτελεί κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια
για την αντιμετώπιση ασθενών με σιαλαδενίτιδα από απόφραξη λόγω πέτρας. Με
την τεχνική που εφαρμόζει, ένα μικρό ενδοσκόπιο, συνδεδεμένο με κάμερα, εισάγεται από το στόμα στους αδένες και είναι
δυνατή η αφαίρεση ενός ή πολλών λίθων,
χωρίς να απαιτηθεί εγχείρηση.

3 / Χάλκινο βραβείο
για την καταγραφή και τυποποίηση
διαδικασιών για προστασία από την
Covid-19
---------------------------------------------------------Η ασφαλέστερη λειτουργία των κλινικών
νοσηλείας περιστατικών με τον νέο κορονοϊό διασφαλίστηκε με την τυποποίηση
συγκεκριμένων διαδικασιών, μέσω του
καθορισμού ενός σαφούς πλαισίου εργα-

σίας και κανόνων λειτουργίας των χώρων
νοσηλείας περιστατικών με πιθανή ή θετική Covid-19. Προς αυτή την κατεύθυνση,
πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή των οδηγιών λειτουργίας τριών κλινικών
Covid-19, όπως και ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου μετακίνησης ύποπτων ή θετικών
περιστατικών με στόχο τον περιορισμό της
διασποράς και την προστασία ασθενών και
επαγγελματιών υγείας.

Τιμή στους αφυπηρετήσαντες Διευθυντές
Παιδιατρικής και Παθολογικής Ογκολογίας
Τιμητική πλακέτα, σε ένδειξη αναγνώρισης
της προσφοράς τους, απένειμαν στους
αφυπηρετήσαντες Διευθυντές της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και
Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής
Ογκολογίας Καθηγητές του ΑΠΘ, Αθανάσιο Ευαγγελίου και Χρήστο Παπανδρέου,
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Καραβιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης.
O κ. Ευαγγελίου, ομότιμος πλέον καθηγητής Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νευρολογίας αποχώρησε μετά από 14 χρόνια αφοσίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας
υψηλού επιπέδου. Διετέλεσε Διευθυντής
τα τελευταία 5 χρόνια και πρωτοπόρησε,
μαζί με την ομάδα του, στην αντιμετώπιση
δύσκολων περιστατικών, όπως νωτιαίας
μυϊκής ατροφίας. Άφησε παρακαταθήκη
σπουδαίο κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Από την 1η Σεπτεμβρίου

καθήκοντα ανέλαβε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ Μαρία
Φωτουλάκη, η οποία υπηρετεί στην Κλινική
17 χρόνια και θέτει ως στόχο την ανταπόκρισή της στις σύγχρονες προκλήσεις.
Στην Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ο κ. Παπανδρέου διετέλεσε Διευθυντής από το 2016, με πρωταρχικό μέλημα τη σύγχρονη αντιμετώπιση
σύνθετων προβλημάτων των ασθενών.
Καθιέρωσε τη θεσμική λειτουργία Ογκολογικού Συμβουλίου και Ογκολογικών Ομά-
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δων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων
ειδικοτήτων. Μετέδωσε σε νέους επιστήμονες τη γνώση για την ολιστική προσέγγιση των ασθενών και συμμετείχε στη δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας για τη
βέλτιστη αντιμετώπιση νεαρών ασθενών
με καρκίνο όρχεως. Στο «τιμόνι» βρίσκεται
πλέον η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Ελένη Τιμοθεάδου που υπηρετεί στην Κλινική 16 χρόνια και θέτει σε προτεραιότητα
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βραβεία Αριστείας
από το ΑΠΘ
σε 19 επαγγελματίες υγείας
του Νοσοκομείου
Νοσημάτων, Δημήτρης Γουλής, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής στην Α’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική
- Γυναικολογική Κλινική, καθώς επίσης
και οι Ευγενία Γκαλιαγκούση, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Χριστίνα
Αντζά, Ιατρός στην ίδια Κλινική και Βασίλειος Κώτσης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας και Διευθυντής της Κλινικής.

Τιμητικές διακρίσεις απέσπασαν 19
επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενοι στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο
των Βραβείων Αριστείας 2020 της Σχολής Επιστημών Υγείας του Aπθ. Η τελετή
απονομής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή.
Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:
1. Βραβεία για κλινικό, εργαστηριακό,
ερευνητικό και οργανωτικό έργο και
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων
Τιμητικά βραβεία έλαβαν οι Δημήτριος
Διονυσίου, Αν. Καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής και Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, Διευθύντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής για την εφαρμογή
για πρώτη φορά πανελλαδικά μικροχειρουργικής επέμβασης λεμφοφλεβικών
αναστομώσεων σε ασθενή με μελάνωμα, μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό,
για την πρόληψη λεμφοιδήματος κάτω
άκρων.
Ακόμη, οι Νικόλαος Ζιάκας, Καθηγητής
Οφθαλμολογίας, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής για την πρώτη επέμβαση στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση του Goniotome για
συνδυασμένη αντιμετώπιση καταρράκτη-γλαυκώματος και Αργύριος Τζαμάλης, Δρ. Οφθαλμίατρος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος της Κλινικής για τον σχεδιασμό και την καταχώρηση εφεύρεσης
και καινοτόμου τεχνικής για την παρασκευή μοσχευμάτων κερατοειδούς για
μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου. Τέλος, ο
Κωνσταντίνος Μάρκου, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Διευθυντής της Β΄
Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής για τις
αμφίπλευρες κοχλιακές εμφυτεύσεις
σε παιδιά και το πανελλαδικό ρεκόρ
στις τοποθετήσεις εμφυτευμάτων, οι

Βασίλειος Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Χειρουργικής, Διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής και
Γεώργιος Τσουλφάς, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής στην ίδια Κλινική για
την εφαρμογή τρισδιάστατης εκτύπωσης
και ολογράμματος ηπατικών όγκων στην
ηπατεκτομή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για την καλύτερη διεγχειρητική πλοήγηση και ασφάλεια.
2. Βραβεία έρευνας
Τιμητικές διακρίσεις με κριτήριο το ύψος
των διαχειριζόμενων ερευνητικών κονδυλίων, την απήχηση των περιοδικών
όπου δημοσιεύθηκαν εργασίες τους,
τη βράβευση εργασιών σε συνέδρια, τη
συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές
διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,
την αρίστευση στην εκπόνηση διδακτορικού ή την επίβλεψη διατριβών, έλαβαν
οι Νικόλαος Ζιάκας, Ευτέρπη Δεμίρη,
Αργύριος Τζαμάλης, Ελισάβετ Λαζαρίδου, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας
- Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια της Α’
Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών
και Αφροδισίων Νοσημάτων, Απόστολος
Αποστολίδης, Καθηγητής Ουρολογίας
– Νευροουρολογίας στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Κατερίνα
Πατσατσή, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στη Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων
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3. Βραβεία διδακτικής ικανότητας
Τιμήθηκαν οι: Δημήτρης Γουλής, Ευτέρπη Δεμίρη, Δημήτρης Διονυσίου,
Ελισάβετ Λαζαρίδου, Νικόλαος Ζιάκας,
Γεώργιος Τσουλφάς, Πασχάλης Πάσχος,
Ιατρός Γαστρεντερολόγος, Κωστούλα
Αρβανίτη, Ιατρός Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Κλεάνθης
Γιαννούλης, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Κατερίνα Πατσατσή, Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη, Επίκ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας της
Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών
και Αφροδισίων Νοσημάτων, Ευστράτιος
Κολυμπιανάκης, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής της Α΄ Πανεπιστημιακής
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.
4. Βραβεία αναγνώρισης και επιρροής
(συμμετοχές σε επιστημονικούς φορείς, διεθνείς διακρίσεις κ.ά.)
Τιμητική διάκριση έλαβαν οι: Νικόλαος
Ζιάκας, Κωνσταντίνος Μάρκου, Δημήτρης Γουλής, Ευτέρπη Δεμίρη, Δημήτρης Διονυσίου, Ελισάβετ Λαζαρίδου και
Γεώργιος Τσουλφάς.
5. Ιατροκοινωνικό έργο και προσφορά
Ο Γεώργιος Τσουλφάς βραβεύτηκε για
τη συνεισφορά του στον Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων και Εφαρμογών του
Νοσοκομείου.

APΘPOΓPAΦIA

Αρχές λειτουργίας
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ΕΝα ΕΓχΕιριΔιΟ – ΕρΓαλΕιΟ Για τη βΕλτιΩΣη
τηΣ ΦρΟΝτιΔαΣ ΠρΟΣ τΟΥΣ αΣΘΕΝΕιΣ

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στο εγχειρίδιο «αρχές λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» περιέχονται οι αξίες
και οι βασικές αρχές που θα
πρέπει να διέπουν τη νοσηλευτική φροντίδα, οι προτεραιότητες και οι σημαντικότεροι
στρατηγικοί στόχοι της Νοσηλευτικής Διοίκησης καθώς και
τα «εργαλεία», με τα οποία θα
μπορέσουμε να τους επιτύχουμε, ώστε να αποκτήσουμε όλοι
κοινή γλώσσα και βηματισμό.
Είναι μια επιπλέον προσπάθεια επικοινωνίας με το προσωπικό μας, αφού είναι
κοινά αποδεκτό πως η πρόσβαση στην
πληροφόρηση που αφορά πολιτικές,
αποφάσεις και στόχους είναι προβληματική.
Πρόκειται για ένα “αμοιβαίο συμβόλαιο”
που απαιτεί τη «δέσμευση» όλων των
εμπλεκόμενων μερών. Από τη μεριά της,
η Νοσηλευτική Διεύθυνση δεσμεύεται
πως θα προσπαθήσει να δημιουργήσει
ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους ευθύνης
της, μέσα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της δουλειάς τους, βιώνοντας χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και από την άλλη μεριά το προσωπικό της θα πρέπει να δεσμευτεί πως θα
υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, αφού
όλοι μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και
εργαζόμαστε για την επίτευξή του!

ΑΡΧEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται οι αρχές λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η αποστολή της ίδιας και του
Νοσοκομείου, ενώ γίνεται αναφορά στις
αξίες που στηρίζουν την επαγγελματική
συμπεριφορά, όπως η ακεραιότητα, το
ήθος/ η ηθική, η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια των ασθενών
και η ισότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται το κεφάλαιο της ασφάλειας
και υγείας στην εργασία, το θέμα της
επικοινωνίας με την ιατρική ομάδα και
τον ασθενή, η κουλτούρα ασφάλειας
εργαζομένων και ασθενών. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται και στην ανακουφιστική φροντίδα, την κουλτούρα ποιότητας,
τη μάθηση και ανάπτυξη, τη νοσηλευτική
τεκμηριωμένη πρακτική και τα προσωπικά δεδομένα.
Μέσα από νέους κώδικες επικοινωνίας
και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ μας, αλλά και με τους
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άλλους επαγγελματίες υγείας, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα
ευχάριστο περιβάλλον αποδοτικής εργασίας με πρόσβαση στην εκπαίδευση
και την προσωπική ανάπτυξη, το οποίο
θα βελτιώσει τα κλινικά αποτελέσματα,
θα αυξήσει το βαθμό ικανοποίησης των
ασθενών μας, αλλά και τη δική μας εργασιακή «ανταμοιβή».
Στην κατεύθυνση αυτής της προσπάθειας θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε
μια διαφορετική κουλτούρα (no blame
culture) αποδοχής των επικείμενων λαθών και απαγκίστρωσης των εργαζομένων από την «τιμωρία» και έμμεσα από
το εργασιακό άγχος. Στην προσέγγιση
αυτή οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται ως πηγή δημιουργίας λαθών, αλλά
ως δημιουργοί κανόνων ασφάλειας και
τα λάθη όχι ως προσωπικά, αλλά ως παράγοντες ενός λανθασμένου συστήματος. Η πολιτική αποδοχής του λάθους,
ως φυσικό ενδεχόμενο της εργασίας,
βοηθά στη μείωση των απειλών (δημιουργία συστημάτων ανίχνευσης, αναφοράς, καταγραφής και ανάλυσης δυσμενών συμβάντων) που θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια των ασθενών και άρα την
ικανότητα ενός Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας να επιτύχει την Αποστολή του! Το κλειδί της επιτυχίας για
την Νοσηλευτική Διεύθυνση είναι η δημιουργία κοινής εργασιακής κουλτούρας
και η καλλιέργεια κλίματος υποστήριξης
και ενθουσιασμού για ένα έργο αλλαγής και η μεγάλη πρόκληση είναι να
μπορέσει να επηρεάσει το σύνολο των
ανθρώπων ευθύνης της, γιατί χωρίς την
αμέριστη συμπαράστασή τους κανένας
στόχος δεν θα είναι εφικτός!

APΘPOΓPAΦIA

Ασφάλεια ασθενών: Διαχείριση
κινδύνων και συστήματα ποιότητας
Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας

Δύσκολα θα αμφισβητήσει κάποιος πως υπάρχουν αποδεδειγμένα κίνδυνοι τόσο στην καθημερινή προσωπική μας ζωή όσο και
στην επαγγελματική.
Κίνδυνοι διαφορετικής έντασης τόσο για
εμάς τους ίδιους όσο και για τρίτα πρόσωπα κοντά μας, για τους πελάτες μιας
επιχείρησης, τους εξυπηρετούμενους
πολίτες μιας δημόσιας υπηρεσίας, αλλά
και για τους εργαζόμενους κάθε οργανισμού. Κίνδυνοι των οποίων η γέννηση
οφείλεται σε δικούς μας χειρισμούς ή
προκύπτουν ανεξέλεγκτα μέσα από τις
εκάστοτε συνθήκες και βρισκόμαστε
εκτεθειμένοι απέναντί τους.
Δε θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί πως
πιθανώς η πλειοψηφία των χρηστών
υπηρεσιών υγείας δεν έχει στο μυαλό
της κατάλογο με όλους τους πιθανούς
κινδύνους, στους οποίους δύναται να
εκτεθεί κατά την επίσκεψή της σε έναν
οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.
Δεν υπάρχει λόγος, άλλωστε, να θυμίσουμε στον ασθενή πως υπάρχει πιθανότητα πυρκαγιάς στην κλινική όπου θα
νοσηλευτεί ή πιθανότητα να μη λάβει
το κατάλληλο φάρμακο ή ακόμη και να
μην υποβληθεί στην κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζει. Διαχρονικά, ωστόσο, η εμφάνιση κινδύνων δεν ξάφνιαζε
το υγειονομικό προσωπικό. Η διεθνής
βιβλιογραφία, η προσωπική εμπειρία,
ο σχολιασμός της νοσηλευτικής λογοδοσίας στην αλλαγή βάρδιας και στο
νοσηλευτικό τομέα, οι πρωινές ιατρικές
συναντήσεις για τη διαχείριση των περιστατικών δεν αφήνουν περιθώρια σε

κανέναν για να ισχυριστεί ότι εργάζεται
σε ένα περιβάλλον ελεύθερο εμφάνισης
κινδύνων. Έμπειροι γιατροί και νοσηλευτές μπορούν να περιγράψουν σοβαρούς
ή λιγότερο σοβαρούς κινδύνους που
διαχειρίστηκαν στην καριέρα τους, κινδύνους που υποεκτίμησαν και εξελίχθηκαν εις βάρος των ασθενών, κινδύνους
που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί πως υπάρχουν (τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της
επαγγελματικής τους πορείας), κινδύνους των οποίων η εμφάνιση ξάφνιασε
ακόμη και τους ίδιους, και ας έχουν ήδη
30 χρόνια εμπειρίας σε νοσοκομεία.
Από τις αρχές του 2004 μέχρι σήμερα,
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σχεδιάζει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σε επιλεγμένα τμήματα με
στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο
οργανισμός έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία
στο ISO 15189 (4 εργαστήρια), στο ISO
9001 (5 τμήματα) και στο ΕΝ 15224 (4
τμήματα), το ειδικό ευρωπαϊκό πρότυπο
διαχείρισης ποιότητας που ενσωματώνει
τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών παροχής υγείας, ενώ προετοιμάζεται για
την πιστοποίηση επιπλέον 5 τμημάτων
παραλλήλως με τη διάχυση των καλών
πρακτικών των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε κάθε νοσηλευτικό
τμήμα ανεξαρτήτως πιστοποίησης. Στην
κατεύθυνση αυτή ενεργοποιούνται και
συμβάλλουν όλες οι Διευθύνσεις του
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Νοσοκομείου έχοντας την έμπρακτη
δέσμευση της Διοίκησης. Η Διεύθυνση
Ποιοτικού Ελέγχου διατηρεί τον συντονιστικό ρόλο και η Νοσηλευτική Υπηρεσία
κρατά τον κρίσιμο ρόλο της καθημερινής
διαχείρισης των λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος.
Στις ισχύουσες εκδόσεις τους, τα πρότυπα πέρα από λοιπά κοινά χαρακτηριστικά, προσεγγίζουν τους κινδύνους των
οργανισμών και συγκεκριμένα καλούν
τα τμήματα που εφαρμόζουν σύστημα
διαχείρισης ποιότητας να εντοπίσουν,
να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν
πιθανούς κινδύνους και απειλές. Έτσι
και γίνεται. Το προσωπικό των τμημάτων
καταθέτει τη γνώμη του για την πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, συζητά για τις
ισχύουσες συνθήκες, την αναγκαιότητα
θωράκισης των τμημάτων και τους τρόπους της ισχύουσας και επιπρόσθετης
προστασίας τόσο των ασθενών όσο και
εμμέσως των ίδιων των τμημάτων και
των εργαζομένων τους. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα μέτρα δράσης
αφορούν βελτιώσεις στην καθημερινή
λειτουργία και οργάνωση των τμημάτων,
αποδεικνύοντας εμπράκτως πως «η σωστή διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει το
σωστό -και ασφαλές- αποτέλεσμα από
την πρώτη φορά» (παράφραση του «Do
it Right The First Time»).
Είναι βέβαιο πως, αν, από πλευράς κεντρικής ηγεσίας και Υπουργείου Υγείας,
γίνουν προσπάθειες σύνδεσης της ασφάλειας ασθενών (patient safety) με τη διαχείριση κινδύνων (risk management) και
την έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όχι μόνο θα τις αξιοποιήσει
προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών
υγείας, αλλά μπορεί με τη σειρά του να
αξιοποιηθεί ως Νοσοκομείο-πιλότος στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας
στο πλαίσιο αντίστοιχων πρωτοβουλιών
και συνεπώς να επενδύσει στη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
του και με αυτό τον τρόπο.

APΘPOΓPAΦIA

Το ταξίδι του ήρωα…
στις κλινικές Covid-19
Μαρία Μαυροπούλου, Σύμβουλος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Γεωργία Κυριακέλη, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μαρία Παπαθεοδώρου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Το ταξίδι του ήρωα (J. Campbell,
Hero with a 1000 faces, 1949)
είναι μία αρχετυπική μεταφορά
αποτύπωσης των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουμε σε συνθήκες αβεβαιότητας και συνεχών αλλαγών, αναζητώντας το
δρόμο προς την «επιτυχία».
Για να ξεκινήσουμε το «ταξίδι» οφείλουμε να αφήσουμε πίσω το οικείο, τον κόσμο της σιγουριάς. Κι επειδή πολλά διακυβεύονται, μόνο η ενεργητική εμπλοκή
και η σύνδεση με το παρόν επιλύει όποια
προβλήματα ανακύπτουν.
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία (Πρώτος Νοσηλευτικός Τομέας) σε συνεργασία με
την ειδική εκπαιδεύτρια Μαρία Μαυροπούλου επέλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο, ώστε να επεξεργαστεί μια νέα οπτική
μέσα από την αλληγορία και να κατανοηθεί σε βάθος η διαδικασία αλλαγής
των νοσηλευτικών ομάδων των Covid-19
Κλινικών.
Το «ταξίδι» ολοκληρώθηκε μέσα από έξι
βασικούς σταθμούς:
> Αφύπνιση
> Αποδοχή καλέσματος
> Εντοπίζοντας συμμάχους
> Αντιμετωπίζοντας και
μεταμορφώνοντας τους δαίμονες
> Βρίσκοντας το δώρο
> Επιστροφή
και στη διαδρομή του οι νοσηλευτικές
ομάδες των Κλινικών Covid-19 χαρτογράφησαν βήμα -βήμα την αλλαγή.
Η δημιουργία των κλινικών Covid-19
υποχρέωσε το νοσηλευτικό προσωπικό
μας σε ένα νέο - άγνωστο μέχρι εκείνη
τη στιγμή - τρόπο λειτουργίας. Χρειαζόταν γρήγορα αντανακλαστικά και την
ανάπτυξη μιας νέας επαγγελματικής
πραγματικότητας, που απαιτούσε άμεση υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η αποδοχή του καλέσματος δεν ήταν πάντα
απρόσκοπτη, εξαιτίας του φόβου και της
άγνοιας ακόμη και πρακτικών θεμάτων
(στολή, διαδικασίες, πρωτόκολλα κτλ).

Οι νοσηλευτές μας στη δύσκολη αυτή
και απότομη προσαρμογή αναζήτησαν
καθοδηγητές: τους Προϊσταμένους
τους, τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την Ιατρική Ομάδα, τον Οδηγό
λειτουργίας των Covid κλινικών, τις προηγούμενες γνώσεις τους. Αναγνώρισαν
συμμάχους στα πρόσωπα των συναδέλφων, με τους οποίους αφειδώλευτα
αντάλλασσαν πληροφορίες, αλληλοεμψυχώνονταν και αναπληρώνονταν αδιαμαρτύρητα, όποτε προέκυπτε ανάγκη:
«Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε κομματάκια από ένα τεράστιο παζλ», κατέθεσε
εύστοχα μια νοσηλεύτρια, «Ο ένας ‘’κουμπώνει’’ με τον άλλον!».
Συνάμα περιέγραψαν τους φόβους και
τις απειλές που ορθώθηκαν μπροστά
τους (τις μοναχικές ώρες στην κλινική,
την κούραση από την ορθοστασία, την
αποπροσωποποίησή τους μέσα από
τις στολές, το φόβο νόσησης τόσο των
ίδιων, αλλά κυρίως των οικείων τους),
αλλά και το πώς εν τέλει τα μετασχημάτισαν σε εμπειρίες με θετικό πρόσημο:
«Τώρα ξέρω ότι μπορώ να προσφέρω
και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες»
ειπώθηκε από μέλος μιας ομάδας, «Ανακαλύψαμε, μέσα από τη στολή και τις αργές κινήσεις μας, το πόσο πολύπλευρα
μπορούμε να επικοινωνούμε…» συμπλήρωσε κάποιος άλλος.
Σε ένα τέτοιο «ταξίδι» ευθυγραμμιζόμαστε με τις απαιτήσεις και ωθούμαστε να
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σκεφτούμε διαφορετικά, ώστε να ανακαλύψουμε εκ νέου τον εαυτό μας και τις
δυνάμεις μας. Με επίγνωση στα απότοκα
οφέλη αυτού του «ταξιδιού», οι ομάδες
κατέθεσαν ότι εξόρυξαν δυνάμεις, των
οποίων την ύπαρξη αγνοούσαν, έμαθαν
να αποδέχονται ελλείψεις, ανέδειξαν
την ομαδικότητα και τη σημαντικότητα
της επιβράβευσης. Συνάμα κατανόησαν
την ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, επικεντρώθηκαν στην επιμονή και στην διεύρυνση
των ορίων αντοχής τους και σχολίασαν
το σημαντικό ρόλο της ενσυναίσθησης
προς τους ασθενείς: «Κι όταν γυρίσαμε
πίσω, μετά που νοσήσαμε, τους λέγαμε
“Kαταλαβαίνω τι περνάς, κι εγώ το πέρασα, αλλά δες πόσο καλά είμαι τώρα!” Και
έπαιρναν θάρρος, φώτιζαν με ελπίδα…».
Επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι τα
«δώρα» που έφεραν μαζί τους ήταν η
ατομική επιβεβαίωση για τις γνωστικές
και συναισθηματικές δυνάμεις τους, η
αίσθηση ότι συμμετείχαν στην οικοδόμηση μιας καταπληκτικής ομάδας, η διαρκής συνέπεια προς τους άλλους και
προς το έργο τους: «Μετατρέψαμε τον
κίνδυνο σε δύναμη… Κερδίσαμε όσους
περισσότερους ανθρώπους μπορούσαμε, γιατί γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά… Σε
όλη αυτή την εμπειρία βιώσαμε το πόσο
πολύ αλληλοσυμπληρωματικοί είμαστε
και ενσταλάχτηκε μέσα μας το ότι παλεύω σημαίνει καταφέρνω!».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιθεωρήσεις
εν καιρώ πανδημίας
Πώς αντιδρά ένα «έφηβο» Νοσοκομείο
με 17 χρόνια εμπειρίας στην ποιότητα

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας

Η ίδια η πανδημία και η διαχείρισή της στα ελληνικά νοσοκομεία γενικότερα και ειδικότερα στο δικό μας Νοσοκομείο υπήρξαν η μεν πρώτη σαρωτική και η δε δεύτερη
εξαντλητική. Η ανάγκη της άμεσης προσαρμογής για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και το υγειονομικό προσωπικό ήταν μονόδρομος και η υιοθέτηση αλλαγών
σε επίπεδο δομών και διαδικασιών έπρεπε να γίνει… χθες και έγινε χθες.
Έχοντας ήδη την εμπειρία της ανταπόκρισης απέναντι σε αυτή τη μοναδική
πρόκληση, και παρά την ψυχολογική και
σωματική κόπωση, όταν ήρθε η μέρα
για τον προγραμματισμό της ετήσιας
φθινοπωρινής εξωτερικής επιθεώρησης
των τμημάτων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
με πιστοποιημένο σύστημα (ΙSΟ 9001,
ΕΝ 15224) και των εργαστηρίων με διαπιστευμένες εξετάσεις (ISO 15189), δε
θα μπορούσαμε να οπισθοχωρήσουμε.
Όλες οι Διευθύνσεις συναίνεσαν και
προχωρήσαμε για μια ακόμη χρονιά με
τον ορισμό των ημερομηνιών για την
απαιτητική εξωτερική επιθεώρηση από
τη διαπιστευμένη εταιρεία TUV Hellas και
τον εθνικό φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ),
χωρίς να σκεφτούμε την αναβολή λόγω
πρωτόγνωρων συνθηκών.
Διενεργήθηκαν και φέτος οι εσωτερικές
επιθεωρήσεις μέσα στην άνοιξη-καλοκαίρι 2021, με ευθύνη της Διεύθυνσης
Ποιότητας και, όπως συνηθίζουμε τα
τελευταία χρόνια, οι συναντήσεις διοικητικής ανασκόπησης, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο
Γενικός Διευθυντής, έφεραν στο τραπέζι
μια πλούσια και ενδιαφέρουσα ατζέντα
με αρκετές αποφάσεις για κάθε τμήμα.
Οι συνθήκες της πανδημίας, άλλωστε,
διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον,
το οποίο όφειλε να καθρεφτίζεται μέσα
στο σύστημα όσο το τελευταίο όφειλε

να αγκαλιάσει, με τις συστημικές και λειτουργικές διαδικασίες του, τη νέα καθημερινότητα των τμημάτων. Αναμφίβολα,
ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε, τέλος,
στην ασφάλεια ασθενών και ειδικότερα
στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των
κινδύνων για κάθε τμήμα, αλλά και στα
μέτρα θωράκισης απέναντι σε αυτούς
τους κινδύνους.
Ας επιτραπεί ένα τελευταίο σχόλιο. Η
εμπειρία του Νοσοκομείου μας στη διαχείριση ποιότητας συμπλήρωσε φέτος
17 χρόνια. Η πανδημία μάς συνάντησε
πάνω στην εφηβεία των συστημάτων ποιότητας, με ξεκάθαρο το όραμα για ένα
καλύτερο αύριο μέσα από τη διαχείριση
ποιότητας, όπως ακριβώς ο ενθουσιώδης έφηβος νιώθει ότι θα καταφέρει να
κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στο εγχείρημα αυτό, έχει αποδειχτεί διαχρονικά ως
κρίσιμος ο ρόλος του προϊστάμενου νοσηλευτή. Αντιστοίχως, στα κλινικά εργαστήρια, ο βιολόγος αποτελεί τον κρίσιμο
κρίκο του συστήματος με τους εργαζόμενους και την καθημερινή λειτουργία
των εργαστηρίων. Αυτές, λοιπόν, είναι οι
πρωταγωνιστικές ειδικότητες στη διαχείριση των συστημάτων, σε αυτές οφείλεται η ζωή των συστημάτων και για αυτές
φροντίζουμε να λάβουν την κατάλληλη
εκπαίδευση. Η συμβολή τους σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες των καταρτισμένων
εσωτερικών επιθεωρητών του Νοσοκο-
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μείου μπορούν να φέρουν αισιοδοξία
για την αξιοποίηση των συστημάτων
ποιότητας προς όφελος εργαζομένων
και ασθενών, για τη θωράκιση της ασφάλειας ασθενών, για υπηρεσίες που δε
σταματούν να επιδιώκουν την επόμενη
καλύτερη εκδοχή τους.
ISO 9001
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ISO 9001
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ISO 9001
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ISO 9001
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ISO 9001
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝ 15224
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝ 15224
ΚΛΙΝΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Α' ΠΑΝ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)
ΕΝ 15224
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ISO 15189
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ,
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) & ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
(Α' ΠΑΝ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)

ΓΕΝικα ΘΕματα

Η στήριξη μητέρων και η επιστημονική έρευνα
στο επίκεντρο ευρωπαϊκών έργων
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ένα συνεργατικό έργο, που αποσκοπεί στην πιλοτική εκπαίδευση και τον ανεφοδιασμό επαγγελματιών υγείας, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
παρέχουν υποστήριξη σε μητέρες για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, θα
υλοποιήσει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Πρόκειται για το «Body Conﬁdent Mums», που εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Erasmus+.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εγκυμοσύνη και η περίοδος μετά τον τοκετό θυμίζει την εφηβεία, καθώς οι διακυμάνσεις
στις ορμόνες, τον ύπνο, την ενέργεια και
την όρεξη απορρυθμίζουν το σώμα και
επηρεάζουν τη διάθεση. Αρκετές γυναίκες καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες αλλαγές στο σώμα τους μετά
τη γέννηση του παιδιού τους ή κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, διατηρούν
μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το σώμα
τους και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Η συσσώρευση λίπους, η χαλάρωση των κοιλιακών μυών, οι ουλές στην κοιλιά μετά
από καισαρική τομή, οι ραγάδες και η
χαλάρωση των μαστών επηρεάζουν
αρνητικά τις μητέρες, οι οποίες συχνά
-αισθανόμενες ψυχολογική πίεση- οδηγούνται σε υπερβολικές δίαιτες, εξοντωτική άσκηση, πλαστικές επεμβάσεις
και ακραίες ενέργειες που μπορεί να
επηρεάσουν τη σωματική και συναισθηματική τους υγεία.
Η ανάγκη για την υποστήριξή τους, μέσω
της παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης από διεπιστημονική ομάδα για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων μετά τον
τοκετό, είναι προφανής. Για την ολοκλήρωση του έργου θα συνεργαστούν
εννέα εταίροι (ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ερευνητικοί οργανισμοί και πάροχοι
υγειονομικής περίθαλψης) από Ελλάδα,
Σουηδία, Νορβηγία, Εσθονία, Σερβία,
Μάλτα, Ιταλία, Ολλανδία και Ρουμανία.

«Ζουμ»
στην επιστημονική έρευνα
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού πακέτου για επαγγελματίες
υγείας, οργανώσεις ασθενών και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, που θα διευκολύνει την ανθρωποκεντρική περίθαλψη
και τη συμπερίληψη της συμμετοχής
ασθενών και κοινού στην έρευνα για
την υγεία, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός
άλλου φιλόδοξου προγράμματος. Το
«Euroteq» αποσκοπεί στην παραγωγή
ενός λειτουργικού προγράμματος κατάρτισης, που θα αντανακλά την κοινωνικοπολιτισμική πολυμορφία σε ολόκληρη
την Ευρώπη και συντονίζεται στη χώρα
μας από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Στο
πλαίσιο του έργου είναι να διερευνήσει
τις αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας, των φοιτητών, αλλά και των ασθενών
σχετικά με την επιστημονική έρευνα και
να καλύψει τυχόν κενά στη γνώση με
σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Οι στόχοι του αποδεικνύονται επίκαιροι
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δεδομένου ότι η ορολογία της έρευνας
θεωρείται απαραίτητη όχι μόνο για τους
επιστήμονες, ώστε να παραμένουν βιβλιογραφικά ενημερωμένοι και να ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά και για τους
ασθενείς. Οι λήπτες υπηρεσιών υγείας
έχουν πρόσβαση στην ακαδημαϊκή πληροφορία μέσω του διαδικτύου, ωστόσο
προβληματίζει το πόσοι είναι σε θέση να
κατανοήσουν την ορολογία που χρησιμοποιείται στα ερευνητικά δεδομένα. Το
συνεργατικό έργο «Euroteq» χρηματοδοτείται από το Erasmus+ (KA2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών) και θα υλοποιηθεί
σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Σουηδία,
Εσθονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβενία
και Ρουμανία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Η Αντηρίδα
Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο

Συνεχής προσφορά
σε όσους έχουν ανάγκη
Στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της Covid-19, έχουν ανασταλεί οι δράσεις των εθελοντών της
«Αντηρίδας» εντός του Νοσοκομείου.
Ωστόσο, ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου συνεχίζει να αποτελεί στήριγμα για νοσηλευόμενους και ευπαθείς
ομάδες, συγκεντρώνοντας και προσφέροντάς τους είδη πρώτης ανάγκης και
προσωπικής υγιεινής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η «Αντηρίδα» πρόσφερε

Εγγραφή
ως μέλος
ετήσια συνδρομή
10 €

επιπλέον έξι αναπηρικά αμαξίδια για τις
ανάγκες μετακίνησης ασθενών στα τμήματα των τακτικών εξωτερικών ιατρείων
και των έκτακτων περιστατικών.
Η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
συμβάλλει στην εκπλήρωση του βασικού
στόχου του που είναι η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται σε
ανάγκη. Μπορείτε να ενισχύσετε το έργο
της Αντηρίδας με τους ακόλουθους τρόπους:

Κατάθεση δωρεάς
στον τραπεζικό λογαριασμό
5263-052135-663
(Τράπεζα Πειραιώς)

Δωρεά
σε είδη
πρώτης
ανάγκης
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Το νέο τους Διοικητικό Συμβούλιο για τη
χρονική περίοδο 2021-2025, εξέλεξαν τα
μέλη του Συλλόγου, κατά την 13η γενική
τακτική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά, την Τετάρτη 30 Ιουνίου. Πρόεδρος αναδείχτηκε η Γεωργία Δερετζή,
Διευθύντρια του Νευρολογικού Τμήματος,
Αντιπρόεδρος η Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Γραμματέας η Αναστασία Κυρατσού,
Δικηγόρος, Ταμίας η Στέλλα Λασπά, επιχειρηματίας και τακτικό μέλος η Αγάπη Μουσαφείρη-Καϊτετζίδου, δικηγόρος. Το νέο Δ.Σ.
εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στα
μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τη
διαρκή υποστήριξη των δράσεών του, ενώ
ιδιαίτερα ευχαρίστησε την Άννα Βαλμά για
την πολύπλευρη, πολυετή προσφορά της ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δωρεά
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού
Ως ένδειξη ευχαριστίας προς στο δυναμικό
της Α’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής και του Αιματολογικού Τμήματος για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους
και καθήκοντος που επιδεικνύει, η Ελένη
Μητσάνη, ιδιώτης, προχώρησε σε χρηματική
δωρεά την οποία αξιοποίησε ο Σύλλογος για
την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, στοχεύοντας στη βέλτιστη φροντίδα της υγείας των νοσηλευόμενων στην Α’
Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική
Κλινική και στο Αιματολογικό Τμήμα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

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

www.antirida.gr
Τιμή σε εργαζόμενους
για τη συνεισφορά τους

Συμμετέχω στην
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:
• 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

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης
στους πυρόπληκτους
Σε μια προσπάθεια έμπρακτης συμπαράστασης και ανακούφισης των κατοίκων του Νομού Ευβοίας που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές, η «Αντηρίδα» προχώρησε την Κυριακή 8
Αυγούστου στην αποστολή φαρμακευτικού υλικού για την
αντιμετώπιση οφθαλμολογικών και εγκαυματικών περιστατικών και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και βρεφικές
πάνες. Η «Αντηρίδα» εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της
στην εθελοντική ομάδα του Πολυπλατάνου Ημαθίας, της
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας και την οργάνωση μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Άρσις» για τη συλλογή του πολύτιμου υλικού.

Εργαζόμενους από την υπηρεσία φύλαξης και άλλα τμήματα
του Νοσοκομείου οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, τίμησε η «Αντηρίδα», την Τρίτη 31 Αυγούστου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
πρόσφεραν στους εργαζόμενους από ένα συμβολικό δώρο,
επαινώντας τον καθένα ξεχωριστά για το ήθος του. «Είναι ανεκτίμητη η βοήθειά σας σε κάθε περίπτωση, όπως στον δανεισμό αμαξιδίων στους ασθενείς, την παραλαβή ειδών πρώτης
ανάγκης και τη στήριξη με κάθε δυνατό τρόπο των συνανθρώπων μας σε δύσκολες ώρες», ανέφερε μεταξύ άλλων η
Πρόεδρος του Συλλόγου και Διευθύντρια του Νευρολογικού
Τμήματος Γεωργία Δερετζή. Τις θερμές ευχαριστίες τους προς
τους εργαζόμενους εξέφρασαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης
Καραβιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, τονίζοντας ότι είναι αξιέπαινη η προσφορά τους σε
συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη εν μέσω της πρωτόγνωρης κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στο νοσοκομειακό σχολείο
Όλγα Ιωαννίδου
Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου

Η πανδημία Covid-19 συνιστά μία πρωτόγνωρη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο με πολλαπλές επιδράσεις σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής.
Το εννοιολογικό πλαίσιο της πανδημίας
αλλάζει γρήγορα και συνάμα μελετώνται οι
πολλαπλές επιδράσεις της πανδημίας σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής.
Σε περιόδους υγειονομικής κρίσης, όπως
η πανδημία Covid-19, προβάλλεται η αναγκαιότητα συνεχών αναδιαμορφώσεων με
κεντρικό άξονα τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και στη λειτουργία των σχολείων. Την
αναγκαία αναδιαμόρφωση επιχειρεί και η
νοσοκομειακή εκπαίδευση, που για πρώτη
φορά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
μπορεί να λάβει χώρα εξολοκλήρου χωρίς
τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Ας δούμε την περίπτωση του
Ειδικού Σχολείου του Νοσοκομείου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κινείται σε δύο
άξονες, από τη μια τη δια ζώσης και από
την άλλη την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Η δια ζώσης παρέχεται καθημερινά στην
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ατομικά, λόγω των ειδικών συνθηκών,
είτε στο χώρο του παιχνιδιού είτε στους
θαλάμους νοσηλείας. Οι μαθητές που
μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι ηλικίας από 6 έως 12 ετών και προέρχονται είτε από σχολεία γενικής αγωγής,
είτε από σχολεία ειδικής αγωγής. Το μάθημα αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει
στις 12:30.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε μαθητές
με Covid-19 πραγματοποιείται κατόπιν
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επικοινωνίας του γονέα με το σχολείο. Σ’
αυτό το πλαίσιο, γονείς και σχολείο επικοινωνούν για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας κάτω
από ειδικές συνθήκες, εφόσον η ψυχολογική διάθεση των μαθητών το επιτρέπει. Η συνεργασία και η επικοινωνία του
νοσοκομειακού σχολείου με την οικογένεια των μαθητών που νοσηλεύονται, είτε
νοσούν από τον νέο κορονοϊό είτε από
άλλα χρόνια νοσήματα, θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού και έχει πολλαπλά οφέλη για όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς: οικογένεια,
σχολείο και εκπαιδευτικούς.
Πράγματι, ένα παιδί που νοσηλεύεται,
απομακρύνεται από το σχολικό περιβάλλον, σταματάει η σχολική εξέλιξή του και
επιβαρύνεται η ψυχική υγεία του. Επιπλέον, ο αποκλεισμός από την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση έχει ολέθρια αποτελέσματα,
αφού εκεί τα παιδιά κατακτούν βασικές
δεξιότητες. Η ενδεχόμενη διακοπή της
διαδικασίας εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης στην ηλικία αυτή, δύσκολα
αναπληρώνεται στο μέλλον. Άραγε, πόσο
θεραπευμένο μπορεί να θεωρηθεί ένα
παιδί που επέζησε χάρη στην πρόοδο της
επιστήμης από μια νόσο, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στη ζωή,
επειδή οι ψυχοκοινωνικές του ανάγκες
παραγνωρίστηκαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα;

“...ο αποκλεισμός
από την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση έχει ολέθρια
αποτελέσματα, αφού
εκεί τα παιδιά κατακτούν
βασικές δεξιότητες...”

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η σημασία της προσχολικής αγωγής
στην ανάπτυξη των παιδιών
Εκπαιδευτική Ομάδα
Παιδικού Σταθμού Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Η προσχολική αγωγή, για την οποία τόσο μεγάλος
λόγος γίνεται, αναγνωρίστηκε μόλις πριν 10 χρόνια
από τη Unesco ως απαραίτητη για την ολόπλευρη
ανάπτυξη του παιδιού και τη μετέπειτα πορεία του.

Πολλοί μεγάλοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, αναπτυξιολόγοι έδωσαν έμφαση
στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών.
Ενδεικτικά, η Ιταλίδα Μαρία Μοντεσσόρι (1870-1952), η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα γιατρός στη χώρα της και
πρωτοπόρος για την εποχή της, καθώς
ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των γυναικών επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στο πώς θα καταφέρουν τα παιδιά να
πετύχουν τη μάθηση αυθόρμητα μέσα
από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου
οι ενήλικες θα οικοδομούν τη γνώση.
Παράλληλα, ο σπουδαίος Ελβετός ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ (1896-1980) μέσα
στη θεωρία του διαχώρισε σε στάδια την
ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα,
από τη γέννηση έως τον 2ο χρόνο και
από τον 2ο έως τον 6ο αναφέρει το αι-

σθησιο- κινητικό στάδιο, κατά το οποίο
το παιδί μαθαίνει μέσα από τις αισθήσεις
και αναπτύσσει- βελτιώνει τις ικανότητές
του στον κινητικό τομέα, και το στάδιο
της προλογικής νόησης αντίστοιχα, κατά
το οποίο λαμβάνουν χώρα μεγάλες αλλαγές στον λεκτικό τομέα.
«Γιατί, όμως, παιδικός σταθμός»; «Δεν
είναι πολύ μικρά τα βρέφη και τα μικρά
παιδιά, ώστε να αρχίζουν το σχολείο
πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση»;
«Μπορούν να τα καταφέρουν μόνα
τους»; «Μα τί μπορεί να αποκομίσει ένα
μικρό παιδί από το σχολείο σε αυτή την
ηλικία...;». Αυτές είναι μόνο λίγες από
τις απορίες και ενστάσεις γονέων για τη
φοίτηση στον παιδικό σταθμό.
Η εμπειρία μας στο χώρο, ωστόσο, μας
επιτρέπει να μιλήσουμε σίγουρα για
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πολλά οφέλη της φοίτησης των παιδιών
στον παιδικό σταθμό από πολύ μικρή
ηλικία. Τα τελευταία χρόνια, καθώς οι
δομές εξελίσσονται και τα παιδιά πλέον
έχουν πολλά περισσότερα ερεθίσματα,
δεν αποτελούν αποκλειστικά και μόνο
χώρο φύλαξης και φιλοξενίας τους,
όπως κάποτε θεωρούνταν, αλλά και κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Στον
παιδικό σταθμό, λοιπόν, τα παιδιά:
• μαθαίνουν να είναι μέλη μιας ομάδας συνομήλικων, κοινωνικοποιούνται, συνεργάζονται μεταξύ τους και
κάνουν φίλους
• αναπτύσσονται ολόπλευρα (γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά
κ.ο.κ.) μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες
• μαθαίνουν να αυτονομούνται και να
αυτοεξυπηρετούνται
• εντάσσονται σε πρόγραμμα, μπορούν να ακολουθούν κανόνες και
αποκτούν όρια
• περνούν πολλές ώρες της ημέρας
σε έναν μικρόκοσμο, καθώς όλα τα
πράγματα είναι σε μικρογραφία των
αντικειμένων του σπιτιού (έπιπλα,
εγκαταστάσεις κλπ) και κατάλληλα
για χρήση από τα ίδια
• βιώνουν πιο εύκολα και ομαλά τη
μετάβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση
• περνούν καλά, για όλους τους παραπάνω και εκατομμύρια ακόμη
λόγους που μπορεί να τους κρατούν
κρυφούς από εμάς τους ενήλικες.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Αμερικανός συγγραφέας Robert Fulghum
είχε πει: «Όλα όσα πρέπει να ξέρω, τα
έμαθα στον παιδικό σταθμό».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Οι κήποι με τις πέτρες» στην
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Εξοικείωση των ασθενών
με την πολιτιστική κληρονομιά

Ένα πρωτότυπο αρχαιολογικό εργαστήριο «στήθηκε» στον κήπο
της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Αφορμή στάθηκε ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πολιτιστικού θεσμού του Συμβουλίου της
Ευρώπης, που συνδιοργανώνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο διαδραστικό εργαστήριο «Οι κήποι με
τις πέτρες», που ήταν εστιασμένο στα αρχαιολογικά τοπία εντός του σύγχρονου
αστικού περιβάλλοντος, συμμετείχαν νοσηλευόμενοι και επαγγελματίες ψυχικής
υγείας. Στόχος του, όπως ανέφερε η επιμελήτρια της δράσης, αρχαιολόγος του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ευθυμία Ντάφου, ήταν η μεταφορά του
αρχαιολογικού τοπίου στον χώρο των
ασθενών, στον «δικό τους κήπο», έτσι
ώστε απρόσκοπτα να βιώσουν επί τόπου
την εμπειρία ενός πολιτιστικού τοπίου.
Το εργαστήριο περιελάμβανε ανάκληση
στη μνήμη κάποιου αρχαιολογικού τοπίου στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης,

υπομνηματίζοντας τις μεταβολές του
ιστορικού τοπίου έως την ανέγερση του
Νοσοκομείου της σύγχρονης πόλης.
Ακόμη, ανάρτηση στα κάγκελα του στηθαίου φωτογραφιών ενός αγάλματος δι-

αιρεμένων σε επιμέρους τετράγωνα, αρχαιολογική αφήγηση με βασικούς άξονες
τον κήπο, τις μεταβολές του ιστορικού
τοπίου και τα αρχαιολογικά τοπία, καθώς
και ανάγνωση από τους συμμετέχοντες
αποσπασμάτων από τις αόρατες πόλεις
του Italo Calvino και δημιουργική περιγραφή μιας άλλης φανταστικής πόλης.
Η μεταφορά του αρχαιολογικού τοπίου
στον «δικό τους» κήπο, συνέβαλε στην
εξοικείωση των ασθενών με την πολιτιστική κληρονομιά που τους περιβάλλει
στον χώρο, όπου ζουν και κινούνται.

Επιστροφή στο σανίδι
για τη θεατρική ομάδα
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω των περιορισμών
της πανδημίας, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Νοσοκομείου επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή με μεράκι και πολλή αγάπη
για την τέχνη της υποκριτικής.
Τα μέλη της ομάδας, που αποτελείται
από θεατρόφιλους και ταλαντούχους
εργαζομένους και μη, με ζωηρή φαντασία και τόλμη να κάνουν εκείνο που τους
εκφράζει και να καταθέτουν την ψυχή
τους στο θεατρικό σανίδι, δίνουν το ραντεβού τους για πρόβες κάθε Πέμπτη,

στις 15:30, στο φιλόξενο αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου.
Οι παραστάσεις ενηλίκων «Ο δικός μου
Άγνωστος», «Έκτο Πάτωμα», και η παιδική
παράσταση «Η Κάτια και ο Σπύρος σε αποστολή στον πλανήτη Άρη» ήταν μόνο μερικές από τις θεατρικές παραστάσεις που
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ανέβασε η ομάδα, με πρωταρχικό στόχο να
περάσει μέσα από την τέχνη μηνύματα για
τη σύγχρονη πραγματικότητα. Με την ευχή
η τέχνη του θεάτρου να μείνει άτρωτη κατά
την πανδημία και να προσφέρει ένα «παράθυρο διαφυγής» από την καθημερινότητα,
η θεατρική ομάδα απευθύνει κάλεσμα σε
όποιον επιθυμεί να ενταχθεί σ΄ αυτήν. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον σκηνοθέτη της ομάδας Αβραάμ Κυρλίδη, στο
τηλέφωνο 6936769384.

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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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
Οι βασικές αρχές της εφαρμογής της κλινικής διακυβέρνησης και η αξιολόγηση της
διοικητικής και κλινικής αποτελεσματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο εκπαιδευτικού
προγράμματος στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ)
και απευθύνονταν σε Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων.
Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις

υπηρεσίες υγείας, η συνεχής κατάρτιση
και επαγγελματική ανάπτυξη στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, αλλά και ο ρόλος των
ενδονοσοκομειακών επιτροπών και οργάνων στην άσκηση ηγεσίας και κλινικής
διακυβέρνησης ήταν μερικά από τα θέμα-

τα που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος από ειδικούς εκπαιδευτές
με διεθνή εμπειρία στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επιθεωρήσεων και
κλινικής διακυβέρνησης.

Συνάντηση τεχνικών τμημάτων
νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
Τεχνικά ζητήματα που αφορούν σε έργα αναβάθμισης των
υπηρεσιών υγείας, παρουσιάστηκαν στη συνάντηση των
τεχνικών τμημάτων των νοσοκομείων της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
μονάδων υγείας με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και στους σχεδιασμούς, τη σύνταξη μελετών και τις δια-

δικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.
Παράλληλα, δόθηκε βήμα για συζήτηση
με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές
μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας
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υγείας. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν
τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ιατρικού οξυγόνου
που λειτουργούν στο Νοσοκομείο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3ο Φροντιστήριο μητρικού θηλασμού
Β’ Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική
Διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια εβδομάδα μητρικού θηλασμού, που
εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, διοργάνωσε η Β’ Πανεπιστημιακή
Νεογνολογική Κλινική, το Σάββατο 6 Νοεμβρίου.

Με το σύνθημα «Προστατεύουμε τον
θηλασμό, είναι ευθύνη όλων μας», η Κλινική έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την
αξία του μητρικού θηλασμού, δίνοντας
κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγω-

γή του και τη χορήγηση του μητρικού γάλακτος στη κλινική πράξη. Όπως τόνισαν
οι επικεφαλής της Κλινικής, ο μητρικός
θηλασμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες «επενδύσεις» όσον αφορά την

προστασία της υγείας, αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αφού
μειώνει τη βρεφική θνησιμότητα και νοσηρότητα.

Εκπαιδευτική Ημερίδα
Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
Οι αγγειακοί όγκοι, οι δυσπλασίες και τα νεότερα δεδομένα
αναφορικά με τη διάγνωση και θεραπεία τους βρέθηκαν στο
επίκεντρο της εκπαιδευτικής ημερίδας που πραγματοποίησε
η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, την
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου.
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου,
ενώ υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακής
παρακολούθησης και συμμετοχής. Η κλινική εικόνα των αγγειακών ανωμαλιών και
η σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική
προσέγγιση απασχόλησαν τους καταξιωμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η επίτιμη προσκεκλημένη Beatriz
Berenguer, επίκουρη καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής στο Hospital General
Universitario Gregorio Maranon και το
Hospital Universitario La Luz της Μαδρίτης, αναφέρθηκε στις ενδείξεις και τα
αποτελέσματα των εγχύσεων σκληρυντικών ουσιών, καθώς και στη χρησιμότητα
της χειρουργικής θεραπείας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Μέσω της δράσης
ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών

Ένα αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο αποκτήθηκε μέσω της
συλλογής πλαστικών καπακιών στο πλαίσιο της δράσης
«Keep on moving», παραδόθηκε στο Νοσοκομείο από
τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης Χάρη Αηδονόπουλο.
Το αμαξίδιο για την κάλυψη των αναγκών
των ασθενών αποκτήθηκε από καπάκια
που συλλέχθηκαν από το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, από διάφορες υπηρεσίες και δημότες, και παραδόθηκε την
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στη Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μαρία Παπαθεοδώρου και την Προϊσταμένη της Ορθοπαιδικής Κλινικής Αιμιλία Οικονόμου.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για
τη δωρεάν διάθεση αναπηρικών αμαξιδίων μέσω της ανακύκλωσης πλαστικών
καπακιών, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής έκανε λόγο για πράξεις αλληλεγγύης που αναδεικνύουν το κοινωνικό
πρόσωπο που οφείλει να υπηρετεί κάθε
σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα, τόσο
ο ίδιος όσο και η κ. Παπαθεοδώρου

Πολύχρωμα «χταπόδια» για αγκαλιές
με τα πρόωρα νεογνά
Πλεκτά χρωματιστά «χταπόδια» γίνονται οι πρώτοι στενοί
φίλοι για τα πρόωρα νεογνά της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της Β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολικής Κλινικής. Οι μάλλινες χειροποίητες δημιουργίες,
φτιαγμένες με σφιχτή πλέξη και στο κατάλληλο μέγεθος
ώστε να είναι ασφαλείς για τους μικρούς μαχητές, αποτελούν προσφορά αγάπης από εθελοντές.
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κάλεσαν τους πολίτες να συνεχίσουν
να στηρίζουν τη δράση, από την οποία
προκύπτει όφελος τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνική πολιτική,
καθώς 1.200 κιλά καπάκια «αποδίδουν»
ένα αμαξίδιο.

Οι εργαζόμενοι στην ανάδοχο εταιρεία σίτισης «Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε.» προσφέρουν μάλλινα νήματα πλεξίματος ειδικής
ποιότητας. Η εργαζόμενη Μαρία Καραγιαννίδου και η ιδιώτης Κατερίνα Μπόζη
παίρνουν την πρώτη ύλη και με μεράκι τη
μεταμορφώνουν σε πανέμορφα χταποδάκια. Τα χαριτωμένα ζώα της θάλασσας,
αφού αποστειρωθούν, συντροφεύουν τα
νεογνά μέσα στη θερμοκοιτίδα τους και
εκείνα, καθώς «προσομοιώνεται» η επαφή με τον ομφάλιο λώρο στη μήτρα της
μητέρας τους, αισθάνονται ασφάλεια.
Σύμφωνα με έρευνες, τα ήρεμα νεογνά
εμφανίζουν μικρότερη νοσηρότητα και
διάρκεια νοσηλείας, γεγονός που ευνοεί
την ανάπτυξή τους.
Εκτός από τα χταποδάκια, οι εθελοντές
παραδίδουν στη ΜΕΝΝ χειροποίητα πλεκτά σκουφάκια και κουβέρτες, τα οποία
την ημέρα του εξιτηρίου χαρίζονται στους
γονείς των πρόωρων νεογνών ως ενθύμιο που σηματοδοτεί το τέλος της «περιπέτειας» στη ΜΕΝΝ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγραψαν για εμάς
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου καθώς και τη μεγάλη χαρά, να νιώθω
και πάλι υγιής και αυτό χάρη στη δική σας
φροντίδα και αρωγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Διοίκηση που έχει
επιλέξει όλους εσάς, που απαρτίζετε την
ομάδα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
που ατομικά και σαν σύνολο λειτουργείτε,
ώστε να δώσετε σε μας αυτό που έχουμε
ανάγκη, την υγεία, χωρίς όμως να χάνουμε
την αξιοπρέπειά μας και όντας σε ένα υπέροχο περιβάλλον, καθαρό, όμορφο, φιλικό, με
ευγένεια και αυταπάρνηση.
Το χαμόγελο και η συναίσθηση της ευθύνης
που σας διακρίνει νομίζω ότι είναι γνωστά
σε όλους και λίγο χρειάζεται την δική μου
επιβεβαίωση.
Οι ατελείωτες ώρες που οι γιατροί και το
υπόλοιπο προσωπικό βρίσκονται στο Νοσοκομείο μαρτυρούν τον σεβασμό στη ζωή, την
αγάπη στο επάγγελμα που διάλεξαν και τη
δύναμη της ψυχής που ξεπερνά αυτήν του
σώματος.
Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την κυρία
που ρυθμίζει τη σειρά των χειρουργείων,
τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.
Ευχαριστώ το προσωπικό της καθαριότητας,
τον κύριο στο ταμείο, την κυρία στην γραμματεία που κάνει τις εισαγωγές και όλο το
προσωπικό.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους γιατρούς,
όλους αυτούς τους ανθρώπους που
‘’έφαγαν’’ τη ζωή τους στα θρανία, που ξενύχτησαν με το βιβλίο στο χέρι, που σήκωσαν
το χέρι να ορκιστούν για τη δική μας καλή
υγεία, αψηφώντας τη δική τους, κυρίως
όμως -και να με συγχωρείτε- θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον γιατρό που χειρούργησε
εμένα και μου έδωσε εκτός από την υγεία
και το χαμόγελο.
Ευχαριστώ που συνεχίζετε το έργο αυτό
μέρα νύχτα. Να ξέρετε ότι το αναγνωρίζουμε.
Με εκτίμηση,
Ιωάννα Γκολόη

Προς τη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική
Χειρουργικής Παίδων
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να
εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες, τα συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη μας προς
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της
Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής
Παίδων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, και ιδιαιτέρως στον Διευθυντή-Συντονιστή της Κλινικής
κ. Ιωάννη Σπυριδάκη. Κατά τη διάρκεια της
τριήμερης νοσηλείας του μικρού μας γιού
Ιωάννη, διακρίναμε την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου,
αλλά κυρίως τον άρτιο τρόπο λειτουργίας και
οργάνωσης της Κλινικής.
Στις 27.06.21 προσήλθαμε στο Τ.Ε.Π. πε-

ρίπου στις 22:30 το βράδυ. Το Νοσοκομείο
είχε εφημερία και πραγματικά υπήρχε
κοσμοσυρροή περιστατικών. Έγιναν οι
απαιτούμενες εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητο να γίνει εισαγωγή και χειρουργική
επέμβαση. Από την πρώτη ημέρα νοσηλείας
διαπιστώσαμε ότι στο Νοσοκομείο υπήρχαν
πολλά και σοβαρά περιστατικά, τα οποία
όμως αντιμετωπίζονταν άψογα, χάρη στην
αυτοθυσία και τον υπερβάλλοντα ζήλο του
προσωπικού της Κλινικής. Είναι γνωστό ότι
όλοι οι πολίτες τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
ήρθαμε αντιμέτωποι με τις συνθήκες που
επικράτησαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και
τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης από την πανδημία
της Covid-19. Παρόλα αυτά, η εικόνα της
Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής
Παίδων δεν θύμιζε σε τίποτα αυτές τις
συνθήκες. Υπήρχε άμεση απόκριση του
προσωπικού σε όλα τα περιστατικά, ευγένεια, διακριτικότητα και «λεπτοί» χειρισμοί
των συνοδών και των ασθενών. Ο μικρός
μας Γιάννης χειρουργήθηκε με επιτυχία και
πήραμε το εξιτήριο στις 29.06.21.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες
και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Διευθυντή της Κλινικής κ. Ιωάννη Σπυριδάκη, ο
οποίος στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη
στιγμή. Ένας άνθρωπος πράος, φιλικότατος,
ευγενέστατος, υπομονετικός, διαθέσιμος να
απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα. Διακρίναμε τον άψογο επαγγελματισμό του και την
προσεκτική προσέγγισή του στο πρόβλημά
μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και
στον χειρουργό παίδων κ. Χρήστο Κασελά
για την πολύτιμη συμβολή του στην επιτυχημένη έκβαση της χειρουργικής επέμβασης.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, λόγω των
επιπτώσεων από την πανδημία, το Νοσοκομείο σας αποτελεί υπόδειγμα λειτουργίας.
Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και άριστη
οργάνωση. Πάνω από όλα όμως, το υψηλό
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
οφείλεται στη Διοίκηση και είναι συνάρτηση
του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και με αυτοθυσία επιτελεί το έργο του.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Μαρκόπουλος
Μαρία Μερσινά

Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Σας στέλνω τη συγκεκριμένη επιστολή για
να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου
σε όλο το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου για την εξαιρετική παροχή υπηρεσιών
υγείας. Η μητέρα μου, ηλικίας 101 ετών, με
χρόνια προβλήματα υγείας, χρειάστηκε το
Σάββατο 17 Ιουλίου την επείγουσα διακομιδή
στο Νοσοκομείο σας με ασθενοφόρο. Κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας της, λόγω των
πρωτοκόλλων ασφαλείας της Covid-19, δεν
ήταν εφικτό να είμαι κοντά της για στήριξη,
φροντίδα και προσωπική παρακολούθηση
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της πορείας της. Ωστόσο, το νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου
προέβη σε αξιοθαύμαστη φροντίδα της
μητέρας μου, ενώ παράλληλα με ενημέρωνε
καθημερινά με συνέπεια, πληρότητα και
ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε μια
περίοδο που είναι λογικό η προτεραιότητα
του υγειονομικού προσωπικού να εστιάζεται
στα ποικίλα προβλήματα που η πανδημία έχει
δημιουργήσει στο γενικό πληθυσμό και όχι
στην αποκατάσταση μιας υπέργηρης γυναίκας. Πέρα από την εξαιρετική διαχείριση της
υγείας της μητέρας μου, για την οποία είμαι
ευγνώμων, το Νοσοκομείο φρόντισε, αφού
βγήκε το εξιτήριο, να οργανώσει με ασθενοφόρο την επιστροφή της στο σπίτι, χωρίς
καμία καθυστέρηση και χωρίς να χρειαστεί
κάποια παραίνεση από εμάς. Σας ευχαριστώ
και πάλι που τιμάτε με τον καλύτερο τρόπο τον
όρκο του Ιπποκράτη. Συγχαρητήρια για όλα!
Με εκτίμηση,
Πέτρος Φούντζηλας

Προς το Καρδιολογικό Τμήμα
Μετά την πενθήμερη παραμονή μου
στο Τμήμα σας για όλες τις απαραίτητες
εξετάσεις και μια μικρή επέμβαση, θέλω
να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους,
επιστήμονες και βοηθητικό προσωπικό για την
άψογη αντιμετώπιση της υγείας μου, για το
ενδιαφέρον και την ανθρώπινη προσέγγιση.
Φυσικά, το ίδιο έγινε και σε όλο τον θάλαμο
νοσηλείας μου προς όλες τις νοσηλευόμενες.
Να τονίσω την άψογη αντιμετώπιση απέναντί
μου, όπως και την κατανόηση από την υπέροχη
γιατρό μου, κ. Κωνσταντινίδου Μέλανη, της
οποίας η δυναμικότητα και ετοιμότητα ήταν
ανεπανάληπτες. Την ευχαριστώ από καρδιάς.
Επίσης, να εξάρω το ενδιαφέρον και την
υπομονή του ιατρού κ. Σταματιάδη Νικόλαου
που για συνεχή 24ωρα ήταν στις επάλξεις
να μας ενημερώνει και να μας προετοιμάζει
για το επόμενο βήμα των εξετάσεων, πάντα
με υπομονή και φιλική διάθεση. Του εύχομαι
ένα λαμπρό μέλλον.
Δεν θέλω να παραλείψω να ευχαριστήσω
τους γιατρούς της υπόλοιπης ομάδας του
διευθυντή κ. Στυλιάδη. Επίσης, θερμές και
πολλές ευχαριστίες σε όλο το νοσηλευτικό
προσωπικό, στις υπέροχες, υπομονετικές και
πάντα χαμογελαστές νοσηλεύτριες! Ακόμη,
ευχαριστώ τις κυρίες της καθαριότητας και
τις τραπεζοκόμους.
Κύριε Στυλιάδη, εσείς και η ομάδα σας να έχετε υπομονή και επιμονή πάντα με υγεία, γιατί
είστε απαραίτητος για όλους εμάς που σας
έχουμε ανάγκη. Ένα «ευχαριστώ» είναι λίγο για
όλους σας. Εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά!
Με εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες,
Διάνειρα Κυριλλίδου

MONIMEΣ ΣTHλEΣ

επιστολές
Προς τη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική
Χειρουργικής Παίδων
Πριν από λίγες ημέρες επισκεφθήκαμε το
Νοσοκομείο σας για μια μικροεπέμβαση που
χρειάστηκε η κόρη μου. Τύχαμε άψογης
αντιμετώπισης από το προσωπικό, συγκεκριμένα από τον παιδοχειρουργό Κλεάνθη Αναστασιάδη και τις νοσηλεύτριες του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών. Μας συμπεριφέρθηκαν με επαγγελματισμό και σοβαρότητα,
ο γιατρός ήταν πολύ σχολαστικός και οι
νοσηλεύτριες πολύ τρυφερές με το παιδί.
Για τους επαγγελματίες της υγείας αυτές οι
διαδικασίες αποτελούν ρουτίνα, αλλά για
εμάς, ως γονείς, προκαλούν άγχος και αγωνία. Επομένως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
που επιλέξαμε το Νοσοκομείο σας και όλη η
διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη μικρότερη
δυνατή ταλαιπωρία για εμάς και το παιδί μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για
την ευσυνειδησία του προσωπικού σας και
καλή δύναμη στο έργο σας.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Ράντζογλου
Σοφία Μητκάνη

Προς Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Αγαπητή Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μαρία Παπαθεοδώρου
Αγαπητέ Διευθυντή Μονάδος Εντατικής
Θεραπείας, Ματθαίε Τσαγκούρια,
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη
συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού
στην μεταμόσχευση καρδιάς στον ασθενή
μας, ηλικίας 52 ετών, ο οποίος έπασχε από
Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια και έφερε
συσκευή αριστερής μηχανικής υποστήριξης
της κυκλοφορίας (L.VAD).
Σας παρακαλώ επίσης να διαβιβάσετε τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες στον προϊστάμενο των
χειρουργείων κ. Σάββα Μαυροματίδη, τον
προϊστάμενο της ΜΕΘ κ. Γιώργο Ελεσνίτσαλη και τον νοσηλευτή της ΜΕΘ κ. Ιωάννη
Βατάρογλου, καθώς και σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την τόσο πρόθυμη και
άψογη συνεργασία.
Επιπλέον, κ. Τσαγκούρια ευχαριστώ θερμά
εσάς για την αξιέπαινη προσπάθεια λήψεως
του καρδιακού μοσχεύματος. Παρακαλώ,
διαβιβάστε τις ευχαριστίες στις ιατρούς
αναισθησιολόγους κ. Κατερίνα Μπουρλίδου
και κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίου, καθώς και
στους ιατρούς της ΜΕΘ για τη συμβολή τους
στη διαδικασία.
Με τιμή,
Σταμάτης Αδαμόπουλος,
Διευθυντής Μονάδος Καρδιακής
Ανεπάρκειας και Μονάδος
Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Προς τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική
Στις 22 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο πατέρας
μας, Νικόλαος Παπαγγέλου σε βαριά γενική
κατάσταση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, ολόθερμα,
όλο το προσωπικό των επειγόντων για την
προσπάθειά τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση του πατέρα μας και κυρίως τους γιατρούς της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής, κ. Κωνσταντίνο Μαστρογιάννη, κ.
Όλγα-Αγάπη Παυλίδου, κ. Μαρία Σαρηγιάννη και ιδιαίτερα την κ. Χριστίνα Τρακατέλλη
και την πνευμονολόγο κ. Άννα Γαβριηλίδου.
Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
μέσα από την καρδιά μας όλους τους
αξιέπαινους νοσηλευτές του ΤΕΠ και της
Βραχείας Νοσηλείας και κυρίως τις κυρίες
Ελένη Κεχαγιά, Μαρία Φωτοπούλου, Στέλλα
Αναγνωστοπούλου, Αλεξάνδρα Περιβολάρη,
Βασιλική Τσοκακτσή, Αγγελίνα Κωνσταντινίδου, Φωτεινή Αραμπατζή και τον κ. Ανδρέα
Καρανάσο, που αντιμετώπισαν τον πατέρα
μας με αξιοθαύμαστο επαγγελματισμό, αλλά
κυρίως με ανθρωπιά.
Θερμές ευχαριστίες επίσης προς όλο
το προσωπικό της Γ΄ Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής στους εξαιρετικούς
τραυματιοφορείς κύριους Νικόλαο Κωφό
και Χρήστο Δοντσίδη για τις υπηρεσίες που
παρείχαν στον πατέρα μας, αλλά και για την
ανθρώπινη συμπεριφορά τους.
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Παπαγγέλου

Προς το Τμήμα Μαστού
Τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο παγκοσμίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση του
καρκίνου του μαστού, τα μέλη του Συλλόγου
Γυναικών Αρναίας ολοκλήρωσαν τις ετήσιες
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Τμήμα
Μαστού του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Οι εξετάσεις περιλάμβαναν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία,
υπέρηχο μαστών και οστεοπόρωσης. Κατά
την παραμονή μας στο χώρο του νοσοκομείου, τηρήθηκαν πιστά όλα τα υγειονομικά
μέτρα προς αποφυγή διάδοσης της νόσου
Covid-19.
Εκφράζουμε ολόθερμες ευχαριστίες στις
κυρίες Τριάδα Μαλκότση, Υπεύθυνη του
Τμήματος Μαστού και Χαρίκλεια Μαυρίδου,
Επιμελήτρια Β’, στις τεχνολόγους κα Ευαγγελία Καπρέλη και κα Γεωργία Κουτσαμπλιά
και στη γραμματεία του Ακτινοδιαγνωστικού
Εργαστηρίου. Η αμέριστη συμπαράσταση και
βοήθεια προς τον Σύλλογό μας αποδεικνύει
πως, όταν υπάρχει συναίσθηση του καθήκοντος και σωστή συνεργασία, μπορούμε να
προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό
που μας συγκινεί τα τελευταία χρόνια που
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επισκεπτόμαστε το Tμήμα σας είναι ότι όλες
οι κυρίες απολαμβάνουν τις υπηρεσίες σας
με μεγάλη αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε το πολύτιμο έργο σας,
προσφέροντας τα «μέγιστα» στο κοινωνικό
σύνολο.
Ανανεώνουμε το ραντεβού των μελών μας
για το επόμενο έτος ευχόμενοι υγεία σε όλες
τις γυναίκες.
Με εκτίμηση,
το ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Αρναίας

Προς το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες προς το νοσοκομείο σας για την αμέριστη
φροντίδα που μου παρείχε στην επιτυχημένη
διάνοιξη της δεξιάς ολικά αποφραγμένης
αρτηρίας μου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, κ. Γιώργο Μπομπότη και την ομάδα
του, που μετά από πολύωρη επέμβαση και
ιδιαίτερο ζήλο κατάφερε την διάνοιξη της
αρτηρίας. Εύχομαι να συνεχίσει το έργο που
επιτελεί πιστά στο καθήκον του και να έχει
επιτυχίες στην επαγγελματική και προσωπική
ζωή του.
Ιάκωβος Καραγιαννίδης

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Αισθανόμαστε υποχρέωση μας να εκφράσουμε το λιγότερο τις ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες, αλλά και τα συγχαρητήρια
μας προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για τις τέλειες παροχές
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
των ΜΕΘ, του Νευροχειρουργικού Τμήματος, της Β΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής,
της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, της Α΄ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, που προσέφερε ώστε να
κρατήσει στη ζωή την αγαπημένη μας κόρη
και σύζυγο Μαρία Σπανού.
Συγχαρητήρια για την επιστημονική κατάρτιση όλων των ιατρών, αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά με την οποία μας στήριξαν στις
δύσκολες στιγμές. Σαν οικογένεια θα πρέπει
ακόμα να συγχαρούμε την προσπάθεια,
φιλότιμη και ανθρώπινη, του νοσηλευτικού
προσωπικού που συνεισέφερε στο καλό
αποτέλεσμα. Ευχόμαστε από την καρδιά
μας τα καλύτερα σ’ όλους εσάς. Υγεία και
όλες οι προσπάθειές σας να είναι επιτυχείς!
Αισθανόμαστε υπερήφανοι που σήμερα το
ΕΣΥ έχει αυτό το στολίδι που λέγεται «Παπαγεωργίου» και είναι ανάγκη να το μιμηθούν
όλες οι ιατρικές μονάδες της χώρας μας.
Θερμά συγχαρητήρια!
Πάντα ευγνώμονες και με άπειρο σεβασμό.
Με εκτίμηση,
εκ μέρους όλης της οικογένειας,
ο πατέρας Χρήστος Σπανός

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΝεφρολογικΟ
ΤμΗμα

Διευθύντρια:
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Νεφρολογικό
• Μονάδα Εξωνεφρικής
Κάθαρσης
• Μονάδα Περιτοναϊκής
Κάθαρσης

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Yπεύθυνη:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΡευματολογικΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας
Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚλινικΗ
ΔερματικΩν
και ΑφροδισΙων
ΝοσημAτων

Διευθύντρια:
ελισαβετ
λαζαριδου
• Γενικό Δερματολογικό
• Δερματικό Ογκολογικό
Σπιλών Μελανώματος
• Ψωρίασης - Κνίδωσης
• Παιδοδερματολογικό
• Επιδερμικών - αλλεργιολογίας δέρματος
• Δερματικών
Λεμφωμάτων
• Αυτοάνοσων και
πομφολυγωδών
νοσημάτων
• Διαπυητικής
Ιδρωταδενίτιδας
• Χρόνιας Κνίδωσης
• Όνυχος
• Κρυοπηξία

Διευθύντρια:
Eλένη ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ
• 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
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 - Παχυσαρκίας - Ενδοκρινολογίας

Yπεύθυνη:
ΓλυκερIα ΤζατζAγου

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

ΠνευμονολογικΟ
ΤΜΗΜΑ

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

Δ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠαιδιατρικΗ ΚλινικH

Διευθυντής:
ΜΑΡΙΑ φωτουλακη
• Παιδοανοσολογικό
• Παιδογαστρεντερολογικό
& Διατροφής
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό

Καρδιολογικο
τμημα / ΜΟΝΑΔΑ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Διευθυντής:
ΙωAννης ΣτυλιAδης
• Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής
Ανεπάρκειας -
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Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης
Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπερηχογραφία
• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
• Stress-echo
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινιδωτών
• Αθυρωμάτωσης λιπιδίων
• Γενικό καρδιολογικό

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

ΝευρολογικO
TMHMA

Διευθύντρια:
ΓεωργIα Δερετζή
• 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
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών
Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού
Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος
καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞωΤΕρΙΚΑ ΙΑΤρΕΙΑ

ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ
κλιΝικH ΠλαΣΤικHΣ
ΧειρουργικHΣ

Διευθύντρια:
ΕΥτΕΡΠη ΔΕΜιΡη
• Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας - αιμαγγειωμάτων
• 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

α’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ
μαιευΤικΗ γυΝαικολογικH
κλιΝικH

Διευθυντής:
ΓΡηΓΟΡιΟσ ΓκΡιΜΠιζησ
• Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας
Ενδοκρινολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό Γυναικείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Καθ΄ έξιν Αποβολών
• Γυναικοογκολογικό
• Γυναικοουρολογικό
• Διαταραχές κύκλου
• Ενδοσκοπικό Γυναικολογικό Χειρουργικό
• Λήψης Κολπικού
Εκκρίματος (Τεστ ΠΑΠ)
• Παιδικής - Εφηβικής
Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος
Μαστού
• Κολποσκόπησης - LASER
• Μαιευτικό
• Υπερήχων
• Εμβρυομητρικής
Ιατρικής
• Μητρικού θηλασμού
• Προεμφυτευτικής
γεννετικής
• Μαιευτικό προσφύγων
• Τράπεζα μητρικού
γάλακτος

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
• Παιδοουροποιογεννητικού Συστήματος
• Νεογνολογικό
• Κυστεογραφιών

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
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 ΓονέωνΕφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής
Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας
• Οικογενειακής θεραπείας
• Επανερχόμεων ασθενών
• Μνήμης και νοητικών
λειτουργιών

ΤμΗμα
ΒιοΠαθολογικο ΒιοΧΗμικO

Διευθύντρια:
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
• Γενικό Μικροβιολογικό

μοΝαΔα
γεΝεΤικΗΣ
α’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗΣ μαιευΤικΗΣ γυΝαικολογικHΣ
κλιΝικHΣ
Yπεύθυνος:
AΛΕΞΑνΔΡΟσ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟσ

ΝευροΧειρουργικο
ΤμΗμα
Διευθύντρια:
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
• Νευροχειρουργικό

ΤμΗμα ΠαθολογοαΝαΤομικO 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

ορθοΠαιΔικο
ΤμΗμα

Διευθυντής:
AνΑστΑσιΟσ
ΜΠΕΛΕτσιΩτησ
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης,
Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός
• Προγραμματισμός
εγχύσεων
• Ιατρέιο επανεξέτασης
καταγμάτων

XPEOΣ ZΩHΣ
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εργαΣΤHριο
αΝοΣολογIαΣ ιΣΤοΣυμΒαΤοΤΗΤαΣ
Διευθύντρια:
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

αιμαΤολογικO
ΤμHμα

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

μοΝαΔα φυΣικΗΣ
ιαΤρικΗΣ και
αΠοκαΤαΣΤαΣΗΣ φυΣικοθεραΠειαΣ

Yπεύθυνος:
ΔηΜητΡησ κΟΥκΟΥΛιΑσ

μοΝαΔα
ΔιαιΤολογιαΣ ΔιαΤροφολογιαΣ
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ
ΑνΑστΑσιAΔΟΥΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ

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

Δυνατότητα

on line
σύνδεσης του
αμφιθεάτρου
με τα χειρουργεία
με σκοπό
την παροχή
εξειδικευμένης
ενημέρωσης
τελευταίας
τεχνολογίας.

1 αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 αίθουσα
Διδασκαλίας

10 αίθουσες
Συνεδριάσεων
κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό κέντρο
με μοναδικό κτηριακό σχεδιασμό, άρτια
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ερευνητικό και Πειραµατικό Κέντρο του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου
Μιχαήλ
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου
Μέλος

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

Βασιλική
Σούµπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Χρήστος
Παπάς
Μέλος

Απόστολος
Αθανασιάδης
Μέλος

Παναγιώτης
Βλάχος
Μέλος

Μαρία
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

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

Βασιλική
Κουλουρίδα
Διευθύντρια
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριµπίζης

Πρόεδρος
Επιστηµονικού
Συµβουλίου

Μαρία
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

 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

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονοµικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Στυλιανή
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Δηµήτριος
Γαλανάκης

Διευθυντής
Φαρµακείου

 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

 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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Κλείστε
ραντεβού

ΑΝΤΙΟ,
ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

στα Εξωτερικά Ιατρεία

“Έφυγε” ο Εθνικός Ευεργέτης
και εκ των δωρητών του Νοσοκομείου

H ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟσ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ στο
γ.ν. Παπαγεωργιου
Θετικές οι εντυπώσεις και τα μηνύματα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Με φιλοδοξίες ξεκίνησε η λειτουργία
της καινοτόμας δομής

www.gnpap.gr
2313 32 3333

όλο το 24ωρο

NEOσ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

14741

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

(αστική χρέωση)

(χρέωση από σταθερό 1,029€
χρέωση από κινητό τηλέφωνο
1,660€ ευρώ / 5’)

Γéá ôç âÝëôéóôç èåñáðåßá
ογκολογικών áóèåíþí

Τ55

