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Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε πριν από 29 χρόνια από τους αδελφούς
Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου με αρχικό σκοπό την ανέγερση ενός σύγχρονου Δημόσιου Νοσοκομείου, χωροθετημένου στον δυτικό τομέα του πολεοδομικού
συγκροτήματος, καθώς όλα τα υπάρχοντα νοσοκομεία βρίσκονταν στην κεντρική και
ανατολική Θεσσαλονίκη.
Με την προϋπόθεση της αρχικής δωρεάς των 30.000.000 $, το έργο χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και
για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανέλαβε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του συνολικού
έργου και το παρέδωσε πλήρως αποπερατωμένο και εξοπλισμένο σε 4 χρόνια.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο για την ίδρυση και λειτουργία του Νοσοκομείου, τα
3 από τα 7 μέλη που συγκροτούν το Διοικητικό του Συμβούλιο ορίζονται, από το
ξεκίνημα της λειτουργίας του, από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Μέχρι σήμερα, στα 22 χρόνια της πορείας του Νοσοκομείου, τη θέση του Προέδρου
κατέχει μέλος που έχει υποδειχθεί από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Παράλληλα, το
Ίδρυμα παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι πρόθυμο να συνδράμει σε κάθε αίτημα
και δραστηριότητα που αφορά σε προστιθέμενη αξία και στη συνεχή βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου εξακολουθεί, όλα αυτά τα χρόνια, να προχωρά σε δωρεές
και παροχές προς εξυπηρέτηση πάσης φύσεως κοινωφελών σκοπών και να στηρίζει
δραστηριότητες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η επιστήμη και οι τέχνες,
πάντα κατά την κρίση του Δ.Σ του Ιδρύματος.

Νικόλαος
Παπαγεωργίου
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ίσως
σε μια από τις δυσκολότερες χρονιές
που πέρασαν, λόγω των πρωτοφανών δεδομένων στη σύγχρονη ιατρική ιστορία, κατάφερε χάρη στην αφοσίωση και τις φιλότιμες προσπάθειες
των ανθρώπων του, στο σύνολο των
εργαζομένων και της Διοίκησης, να
προσφέρει τις καλύτερες κατά το δυνατόν υπηρεσίες του.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου, ότι
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου είναι δίπλα
του, συμπαραστάτης και αρωγός, σε
κάθε του βήμα και προσπάθεια. Όλοι
μαζί είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στον άνθρωπο.

Πρόεδρος Ιδρύματος
Παπαγεωργίου,
Επίτιμος Πρόεδρος
του Νοσοκομείου
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Mιχαήλ
Καραβιώτης
Το 2021 ήταν μια χρονιά κομβική
για την υγεία και όλους εμάς που
την υπηρετούμε. Λόγω των συνθηκών της τελευταίας διετίας, κληθήκαμε να διαχειριστούμε πρωτόγνωρες
καταστάσεις, να σταθούμε άξιοι των
περιστάσεων, και με αμείωτη διάθεση και σεβασμό στον πολίτη, να συνδράμουμε στην τεράστια υγειονομική
κρίση με επαγγελματισμό, αλλά κυρίως με ανθρωπιά.
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Στα 22 χρόνια λειτουργίας του, το
Νοσοκομείο μας έχει διαγράψει μια
τροχιά επιτυχίας και έχει κατακτήσει
την κορυφή στον τομέα της περίθαλψης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μια
ξεχωριστή θέση στη συνείδηση των
πολιτών ως ένα κορυφαίο υγειονομικό ίδρυμα. Μέσα από τις σταθερές
αξίες της αγάπης για τον άνθρωπο,
της ποιότητας στις παροχές υγείας,
της ασφάλειας και του εκσυγχρονισμού, κύριο μέλημά μας είναι να
βελτιώνουμε συνεχώς τις υπάρχουσες, αλλά και να αναπτύσσουμε νέες
υπηρεσίες προς τους ασθενείς μας.
Την περσινή χρονιά, με την Covid-19
να συνεχίζει με πιο έντονο ρυθμό να
δοκιμάζει το σύστημα Υγείας και τις
αντοχές μας, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία από το 2020 στη διαχείριση της κρίσης και με όπλο τον
εμβολιασμό στο ξεκίνημα της χρονιάς, εφαρμόσαμε ένα βελτιωμένο
μοντέλο διαχείρισης υποδομών και
διαθέσιμων πόρων. Φροντίσαμε για
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κλινικών, των
Τμημάτων και των Εργαστηρίων του
Νοσοκομείου, καθώς και τη βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών στα
Εμβολιαστικά Κέντρα Ενηλίκων και
Παιδιών, στη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, στη φροντίδα
Post Covid-19 ασθενών.
Το πολυτιμότερο όμως κεφάλαιο του
Νοσοκομείου παραμένουν οι άνθρωποί μας, που λόγω της πανδημίας,
αναδείχθηκαν ως άλλοι σύγχρονοι
ήρωες. Εργαζόμενοι στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό δίνουν καθημερινά, παρά την κόπωσή
τους τα δύο τελευταία χρόνια και τις
αντίξοες συνθήκες, μέχρι και σήμερα

τον αγώνα τους. Mε πνεύμα ομαδικότητας και με απόλυτη αφοσίωση
στο αντικείμενο του ο καθένας, συμβάλλει δυναμικά στην ανοδική πορεία του Νοσοκομείου. Ακόμα και
στις δυσκολίες λόγω αναστολών σε
μέρος του προσωπικού, η αλληλεγγύη των συναδέλφων κάλυψε τα
κενά, βοηθώντας στην απρόσκοπτη
λειτουργία μας στο ακέραιο.
Με στόχο να προσφέρει και να αναβαθμίζει διαρκώς το αγαθό της δημόσιας υγείας, το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ φροντίζει μέσα από το
αδιάλειπτο ερευνητικό του έργο και
τις επιστημονικές καινοτομίες του,
να αποδεικνύει τον πρωτοποριακό,
αλλά και ανθρωπιστικό χαρακτήρα
του. Σ’ αυτό συντελεί η συνεχής αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με μηχανήματα τεχνολογίας
αιχμής, όπως οι χειρουργικές τράπεζες και ο υπερσύγχρονος γραμμικός
επιταχυντής, καθώς και η δημιουργία νέων υποδομών, όπως η μονάδα
παραγωγής οξυγόνου. Ακόμα, είναι
το πρώτο Νοσοκομείο που ενσωμάτωσε τεχνολογίες προσβασιμότητας
σε κάθε επισκέπτη στην προσπάθεια
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των
ασθενών και των εργαζομένων.
Επιστρέφουμε λοιπόν τη φετινή χρονιά με μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμό στην κανονική λειτουργία
μας, ικανοποιημένοι από τα επίπεδα ασφάλειας και υπηρεσιών που
παρέχουμε, αλλά και τα νέα βήματα που κάναμε σε επίπεδο επιστήμης
και τεχνολογίας, ώστε να συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως με αξιοπρέπεια, το υψηλό όραμα για την
παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε
συνάνθρωπό μας.
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Διοικητικό
Συμβούλιο
2021
Πρόεδρος Δ.Σ.
Μιχαήλ Καραβιώτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα
Μέλη Δ.Σ.
Ανδρέας Ρεβάνογλου
Χρήστος Παπάς
Απόστολος Αθανασιάδης
Παναγιώτης Βλάχος
Μαρία Σαρηγιαννίδου

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.
Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με
τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον διορισμό του νέου Συμβουλίου.
Από τα επτά μέλη του Δ.Σ., τρία υποδεικνύονται
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας.
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Διευθυντές
Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης
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Βασιλική Κουλουρίδα

Γρηγόριος Γκριμπίζης

Μαρία Παπαθεοδώρου

Κλαίρη Χαριζάνη

Γενικός Διευθυντής

Διευθύντρια Ιατρικής
Υπηρεσίας

Πρόεδρος ΕπισtHMONIKOY
Συμβουλίου

Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Διευθύντρια Διοικητικής
Υπηρεσίας

Στην αρχή της νέας χρονιάς
ο ενθουσιασμός των εμβολίων και η ελπίδα τιθάσευσης
της πανδημίας διαδέχτηκαν
την κορύφωση της υγειονομικής κρίσης 2020, με την
αισιοδοξία να αμβλύνεται
δυστυχώς κατά τη διάρκεια
των νέων πανδημικών κυμάτων, που συνεχίζουν μέχρι
και σήμερα να ταλαιπωρούν
το υγειονομικό σύστημα της
χώρας. Το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου και οι εργαζόμενοί
του, πρωταγωνιστές και σε
αυτήν την πανδημική κρίση, με επιμονή, υπομονή,
γνώση, επαγγελματισμό και
ομαδικότητα προσέφεραν,
συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα, τις υπηρεσίες τους
αγόγγυστα και με αίσθημα
υψηλής ευθύνης στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Το 2021 ξεκίνησε με μια
αισιόδοξη πνοή που έδωσε
ο εμβολιασμός. Συνεχίσθηκε όμως με αλλεπάλληλα
κύματα της πανδημίας
Covid-19 που δοκίμασαν
ξανά, τις αντοχές του Ε.Σ.Υ.
και τις δικές μας. Καταφέραμε πάλι να ανταπεξέλθουμε
με τον καλύτερο τρόπο, παρά
την κόπωση και το καταφέραμε όλοι μαζί. Όμως, οφείλουμε να προχωρήσουμε,
αντλώντας δύναμη και υπομονή από τις εμπειρίες μας
και επαναπροσδιορίζοντας
τις πραγματικές αξίες της
ζωής και αυτά που πραγματικά στερηθήκαμε, όπως την
υγεία, τους αγαπημένους
μας, την αγάπη, την ομορφιά
μιας παρέας, ενός ταξιδιού.
Μαζί με ένα μεγάλο “ευχαριστώ”, σας εύχομαι να
πραγματοποιηθούν όλες οι
επιθυμίες σας!

Στις ιδιαίτερες συνθήκες της
πανδημίας αναδείχθηκε ως
βασική προτεραιότητα η παράλληλη ανταπόκριση στις
συνυπάρχουσες ανάγκες
υγειονομικής φροντίδας του
πληθυσμού. Ο συνδυασμός
της νέας κατάστασης με τον
στρατηγικό προσανατολισμό
στην καινοτομία και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών αποτέλεσε το διαρκές
μεγάλο στοίχημα. Η Επιστημονική Επιτροπή συνέβαλε
στην επίτευξη των στόχων
με την προαγωγή και αξιολόγηση της επιστημονικής
έρευνας, με τις οδηγίες αντιμετώπισης της πανδημίας σε
συνεργασία με την επιτροπή
λοιμώξεων, ενώ προήγαγε
την ιατρική εκπαίδευση με
την αξιολόγηση και έγκριση
της επιστημονικής συνεργασίας και της κλινικής μετεκπαίδευσης ιατρών από άλλες νοσηλευτικές μονάδες.

Η αναγνώριση του έργου
μας από την κοινωνία ήταν
ίσως το μοναδικό αισιόδοξο
μήνυμα της απελθούσης
χρονιάς. Στόχος και ευχή
μας για το 2022, είναι να
ενώσουμε όλοι μαζί, η μεγάλη νοσηλευτική ομάδα,
τις δημιουργικές μας δυνάμεις στην παροχή βέλτιστης
φροντίδας. Ας πορευτούμε,
χωρίς να ξεχνάμε τις αξίες
μας, ιεραρχώντας σωστά
τις προτεραιότητές μας, με
υπομονή, αυτοπεποίθηση,
αλληλεγγύη, ελπίδα και σύνεση, για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και
ευκαιρίες.

Η αναζωπύρωση της πανδημίας το 2021, έφερε
για μία ακόμη χρονιά το
ανθρώπινο δυναμικό του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αντιμέτωπο με στρεσογόνες καταστάσεις. Βιώσαμε
ελλείψεις
προσωπικού,
αναστολές εργασιών, αλλαγές διαδικασιών κ.ά. Αγωνιστήκαμε, αξιοποιώντας
τα διαθέσιμα δεδομένα, το
προσωπικό, την τεχνολογία, την εμπειρία από την
προηγούμενη χρονιά και
προχωρήσαμε. Είναι στο
χέρι όλων μας να αξιολογήσουμε την εμπειρία της
πανδημίας έτσι ώστε, σε
μεταγενέστερο στάδιο, να
αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες εξόδου, διασφαλίζοντας
μία νέα, βελτιωμένη πραγματικότητα για τη λειτουργία
του Νοσοκομείου μας.

ς Υπηρεσιών
Ευαγγελία Σταυροπούλου Γρηγόρης Σοφιαλίδης

Βασίλειος Δασκαλάκης

Λιάνα Μιχαηλίδου

Κωστούλα Αρβανίτη

Διευθύντρια Οικονομικής
Υπηρεσίας

Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας

Διευθυντής Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Διευθύντρια Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Το 2021, ξεκίνησε με την
ελπίδα του εμβολιασμού
κατά της covid-19 και έκλεισε με τη διαχείριση του μέτρου των αναστολών και το
ισχυρό κύμα ανατιμήσεων
τόσο στην ενέργεια όσο και
στα αγαθά. Βασική επιδίωξη
της Οικονομικής Υπηρεσίας
αποτελεί η αξιοποίηση όλων
των πιθανών πόρων χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση
της βιώσιμης ανάπτυξης του
Νοσοκομείου.

Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το 2021 πιστή
αντιγραφή του 2020, με τα
κύματα της πανδημίας και
τις αγωνίες για την επόμενη
εφημερία, αλλά και με όπλα
τα εμβόλια και τη σοφία της
προηγούμενης
χρονιάς.
Μάθαμε να ανοιγοκλείνουμε τα τμήματα Covid-19,
εξασκηθήκαμε στην ταχεία
ανάπτυξη κλινών για διασωληνωμένους, αλλά και
προβληματιστήκαμε
με
τους ανθρώπους μας που
«βγήκαν» με αναστολές.
Πάλι όμως καταφέραμε να
γίνουμε καλύτεροι, μετατρέποντας τις ανάγκες του
«τώρα» σε υποδομές για το
μέλλον. Έτσι αποκτήσαμε
την αυτόνομη παραγωγή
οξυγόνου κι έτσι εξοπλιστήκαμε με τεχνολογία αιχμής
(παραδείγματα ο καινούργιος γραμμικός επιταχυντής
και η αναβάθμιση του Data
Center). Πολλά οφείλουμε
στο διαρκές πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των στελεχών, αλλά
και του συνόλου του προσωπικού γενικότερα.

Οι σημαντικές αλλαγές του
τρόπου ζωής και εργασίας
που βιώσαμε και βιώνουμε
εδώ και σχεδόν δυο χρόνια,
ανέδειξαν μεταξύ άλλων
τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας, και ειδικότερα
της Πληροφορικής σε όλα
τα επίπεδα. Σε προσωπική,
κοινωνική και επιχειρηματική κλίμακα. Στις απαρχές
της πανδημίας, ένας οργανισμός μπορούσε να ακολουθήσει το δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού για
διάφορους λόγους. Σήμερα,
αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
πλέον θέμα επιβίωσης και
θα γίνει ακόμη πιο ζωτικός
στην post Covid-19 εποχή.
Αυτό το δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να τον ακολουθήσουμε.

Δεύτερος χρόνος δοκιμασίας και οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες, αλλά όχι
πλέον πρωτόγνωρες. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ξαναβρίσκει την ισορροπία
του και προσελκύει νέα τμήματα. Η ασφάλεια ασθενών
μπαίνει στο επίκεντρο μέσα
και από τον εντοπισμό και
την αξιολόγηση κινδύνων
στα νοσηλευτικά τμήματα και
στα εργαστήρια. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή μέτρων
πρόληψης εμφάνισης των
κινδύνων θωρακίζει από
κρίσιμα ανεπιθύμητα συμβάντα και μειώνει τη βαρύτητα των επιπτώσεων προς
όφελος ασθενών και εργαζομένων.

Πρόεδρος Επιτροπής
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων,
Συντονίστρια Covid-19
Διευθύντρια ΜΕΘ
Η πανδημία, πέρα από την
ανατροπή που έφερε στη
διαχείριση υγειονομικών
κρίσεων, μας έδειξε ότι η
προσήλωση στη σύγχρονη
Επιστήμη και το πνεύμα συνεργασίας από όλους, αποτελούν μια συνετή προσέγγιση. Θα ήθελα να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου για
την συμπαράσταση αλλά και
τον σεβασμό με τα οποία η
Διοίκηση και οι Επαγγελματίες Υγείας στην πλειοψηφία
τους άκουσαν και υιοθέτησαν τις περισσότερες από
τις εισηγήσεις και οδηγίες
της ΕΝΛ, επιδεικνύοντας
εντυπωσιακή αφοσίωση σε
δύσκολα υλοποιήσιμες επιστημονικές οδηγίες.
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Εκλεγμένο γνωμοδοτικό όργανο με διετή
θητεία, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες
οι βαθμίδες των εργαζομένων

Η σύνθεση το 2021
Πρόεδρος
Γρηγόριος Γκριμπίζης
Καθηγητής, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
Τακτικά μέλη
Γιομπστ Ρούντολφ,
Νευρολόγος-Διευθυντής,
Νευρολογικό Τμήμα
Γεώργιος Μπομπότης,
Καρδιολόγος-Διευθυντής,
Καρδιολογικό Τμήμα
Αστέριος Γκαγκάλης,
Γαστρεντερολόγος-Επιμελητής Α’,
Παθολογικό Τμήμα
Ιωάννης Σιάσιος,
Νευροχειρουργός-Επιμελητής Β’,
Νευροχειρουργικό Τμήμα
Απόστολος Ανθόπουλος,
Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής
Δημήτριος Γαλανάκης,
Διευθυντής Φαρμακείου
Νίκη Τζουανοπούλου,
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Αναστασία Τσιβίκη,
Προϊσταμένη-Νοσηλεύτρια,
Βραχεία Ογκολογική
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Συμβούλιο
Αρμοδιότητες

Έργο 2021

-

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδότησε
για 332 θέματα. Μεταξύ αυτών:

Επιστημονικού Συμβουλίου

-

Μελέτη και έγκριση επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων
Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό
Τμημάτων ως «Ειδικών Κέντρων Εξειδίκευσης»

-

Για τη διεξαγωγή ερευνητικών πρωτοκόλλων
(153 αποφάσεις)

-

Για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών
και διδακτορικών διατριβών (43 αποφάσεις)

-

Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εντός/
εκτός ενδείξεων υψηλού κόστους

-

Για την τοποθέτηση βιολογικών αορτικών
βαλβίδων (36 αποφάσεις)

-

Σχεδιασμός κοινού μετεκπαιδευτικού
προγράμματος ειδικευομένων ιατρών
με πρωτοβουλία και συνεργασία της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας

-

Για την άμισθη επιστημονική συνεργασία ιατρών
με το Νοσοκομείο (37 αποφάσεις)

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο
λειτουργούν οι Επιτροπές:

Έρευνας

Βιβλιοθήκης

Φαρμάκων

Επαγρύπνησης για
τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα

-

Για λοιπά θέματα (31 αποφάσεις), όπως:
• Έγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους
• Συνάφεια τίτλων σπουδών με το
		 αντικείμενο απασχόλησης
• Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια
• Καθιέρωση τρόπου αξιολόγησης και έγκρισης
πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής ή
		 κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν
		 στη λειτουργία Κλινικών και Τμημάτων
• Έγκριση εκπαιδευτικών αδειών

Ογκολογικής

Νοσοκομειακών
λοιμώξεων
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το

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί ένα
σύγχρονο Νοσοκομείο. Στα 22 χρόνια λειτουργίας του, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, έχει κατακτήσει ξεχωριστή θέση
στον τομέα της υγείας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας. Είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εφημερεύει σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.
Η εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών
το 2004 ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη στελέχωσή του και έκτοτε βρίσκεται
σε διαρκή συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

επίπεδο 0
Κυλικείο
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Κομμωτήριο

Εμπορικά
Καταστήματα

ATM της
Τράπεζας
Πειραιώς

Ιερός Ναός
(Αγίου Γεωργίου
& 20 Αγίων
Αναργύρων)

Χώρος
βρεφικής
φροντίδας
και θηλασμού

Δανειστική
Βιβλιοθήκη
"Αντηρίδας"

Κτίριο

74.000 m2
Πληρότητα

87,16 %

Σύνολο
κλινών

Ενεργείς
κλίνες

800

734

Εσωτερικοί
ασθενείς

Εξωτερικοί
ασθενείς

92.230

169.914

Χειρουργικές
επεμβάσεις

Περίθαλψη
προσφύγων

8.678

779

Εργαζόμενοι

1.871
Θέσεις
στάθμευσης

1.300

για την
1 Ελικοδρόμιο
εξυπηρέτηση ασθενών

Ημέρες
νοσηλείας

233.498

επίπεδο -1
Εστιατόριο

Βιβλιοθήκη
για φοιτητές
& εργαζόμενους

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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το

για τη φροντίδα υγείας
Προληπτική Ιατρική
Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση
Πρωτοποριακές υπηρεσίες
Εισαγωγή καινοτόμων ιατρικών πρακτικών
Eκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
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Ιατρική Υπηρεσία

Το Νοσοκομείο σε

ΑΡΙΘΜΟΥΣ

5 τομείς
- Α' Παθολογικός
- Β' Παθολογικός
- Α' Χειρουργικός
- Β' Χειρουργικός
- Εργαστηριακός
223 Τακτικά
		 Εξωτερικά
		 Ιατρεία
30

Κλινικές

8 		Εργαστήρια
1 		Φαρμακείο

Υπηρεσίες
- Νοσηλευτική
- Διοικητική
- Οικονομική
- Τεχνική
- Πληροφορική
- Ποιοτικού ελέγχου

1 Εξειδικευμένο
Ερευνητικό
& Πειραματικό
Κέντρο
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Η «ακτινογραφία» της

Επιχειρώντας μια ανασκόπηση
του 2021, γίνεται αντιληπτό ότι η
έναρξη των εμβολιασμών έναντι
της Covid-19 γέννησε την ελπίδα
μιας σταδιακής επιστροφής στην
«κανονικότητα» αλλά και την
προσδοκία να λυθούν τα υγειονομικά προβλήματα από την
πανδημία. Παρά την εύθραυστη
επιδημιολογική εικόνα, το κλίμα
αισιοδοξίας συνεχίστηκε με τη
διάθεση νέων θεραπειών, όπως
τα μονοκλωνικά αντισώματα.
Με την εμπειρία που αποκτήθηκε ήδη από το 2020, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατάφερε να
εφαρμόσει ένα βελτιωμένο μοντέλο διαχείρισης, δυναμικό και
προσαρμόσιμο στα νέα δεδομένα
που προέκυπταν στη διάρκεια της
χρονιάς, που χαρακτηρίστηκε από
πολλά, διαφορετικής μορφής και
έντασης κύματα της Covid-19. Οι
υποδομές και οι διαθέσιμοι πόροι
συνέχισαν να αξιοποιούνται στο
έπακρο με γνώμονα τη βέλτιστη

Οικονομική ενίσχυση λόγω Covid-19

δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα βασικός στόχος της Διοίκησης ήταν η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία
των Κλινικών, των Τμημάτων και
των Εργαστηρίων. Το μοντέλο που
βασίστηκε στην υιοθέτηση ενισχυμένων και ασφαλών υγειονομικών
πρωτοκόλλων, έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες αποτελεσματικά, δεδομένων
των συνθηκών.
Ο κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως
της θέσης και της ιδιότητάς του, με
προσωπικό αγώνα και πνεύμα συνεργασίας, κλήθηκε να ανταπεξέλθει με αυταπάρνηση και προσήλωση στις αυξημένες ανάγκες. Το
ανθρώπινο δυναμικό ήρθε αντιμέτωπο με στρεσογόνες καταστάσεις, καθώς βίωνε τακτικά δυσκο-

λίες λόγω αλλαγών διαδικασιών,
ελλείψεων προσωπικού και αναστολών εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ενεργό προσωπικό μειώθηκε λόγω υποχρεωτικών
απουσιών και το εναπομείναν
κλήθηκε να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υποχρεωτικές απουσίες
λόγω Covid-19 ανήλθαν σε 5.393
ημέρες και αφορούσαν σε 619 εργαζόμενους.
Με βάση τα στοιχεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατάφερε να
συνεισφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πρωτοστατώντας με ποσοστό 21% στη
συνολική κατανομή νοσηλειών
Covid-19, μεταξύ των Νοσοκομείων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19 ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΤΕΠ

5.740
19.689 PCR RAPID TESTS
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εκτός από την τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για τη μισθοδοσία του προσωπικού, το Νοσοκομείο
έλαβε επιχορήγηση 1.135.275 ευρώ για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού και
7.115.559 ευρώ για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η διασφάλιση της επάρκειας μέσων
ατομικής προστασίας και ιματισμού για το σύνολο του προσωπικού συνέβαλε στη διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ
COVID-19
& ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΙΔ.
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
KΛΙΝΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)

136
8.693
4,7

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
COVID-19

18
321
18,5

στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
Εμβολιαστικά Κέντρα
Ενηλίκων και Παιδιών
Το Νοσοκομείο παρέλαβε
τις πρώτες παρτίδες εμβολίων Pfizer-BioNtech στις 3 Ιανουαρίου. Στο Εμβολιαστικό
Κέντρο Ενηλίκων πραγματοποιήθηκαν 46.188 εμβολιασμοί και στο Εμβολιαστικό
Κέντρο Παιδιών 347 τον Δεκέμβριο. Με στόχο την ασφαλή διενέργεια εμβολιασμών
σε πολίτες και επαγγελματίες υγείας, λειτούργησαν ειδικά διαμορφωμένα Ιατρεία,
χώροι εμβολιασμού, αίθουσα
ανάνηψης κλπ. Εξυπηρετήθηκαν πολίτες και υγειονομικό
προσωπικό, τόσο για τις αρχικές όσο και για τις αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων
Pfizer-BioNtech και Johnson
& Johnson. Στην προσπάθεια
ορθής και αποτελεσματικής
λειτουργίας των Εμβολιαστικών Κέντρων συντέλεσαν η
εμπειρία του ειδικά εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η υποδειγματική οργάνωση και εργασία
του Φαρμακείου, της γραμματείας και της Διοικητικής Υπηρεσίας, η συνεχής στήριξη εκ
μέρους της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της
Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπήρξε ένα
από τα δέκα επιλεγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα που υποδέχθηκαν ασθενείς για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το Κέντρο
Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων
λειτούργησε με ειδική ομάδα συντονισμού,
αποτελούμενη από ιατρούς της Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικούς υπαλλήλους
και φαρμακοποιούς. Το 2021 χορηγηθήκαν
58 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων, παρεντερικά, σε ασθενείς οι οποίοι πληρούσαν
τα κριτήρια.

Φροντίδα για post Covid-19 ασθενείς
Με στόχο να παρέχει φροντίδα σε ασθενείς οι
οποίοι νόσησαν από τον νέο κορονοϊό, αλλά
και να εντοπίσει κάποιους που πιθανόν χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση, συστάθηκε το Εξωτερικό Ιατρείο Post Covid-19 του
Πνευμονολογικού Τμήματος. Απευθύνεται
σε ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό
SARS-CoV-2 και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο. Οι πνευμονολόγοι τους καλούν για
να υποβληθούν σε αναλυτική εξέταση (αναπνευστικές δοκιμασίες, αξονική τομογραφία
θώρακα κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί αν αντιμετωπίζουν συμπτώματα του post covid συνδρόμου. Στο ιατρείο εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 185 περιστατικά, ενώ ορισμένα
παραπέμφθηκαν στο Ορθοπαιδικό Τμήμα και
την Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική.
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ΤΜΗΜΑΤΑ &

στο προσκήνιο
Η έντονη και διαρκής πίεση, την οποία δέχτηκε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
κατά την επέλαση της πανδημίας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν άφησε ανεπηρέαστο κανέναν από τους τομείς και τις υπηρεσίες του. Παρά τις δυσκολίες, οι
προσπάθειες ανταπόκρισης στις δυσμενείς συνθήκες ήταν σύσσωμες, με κοινό
στόχο την προσαρμογή στις αλλαγές, την ανθεκτικότητα και κυρίως την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. Τμήματα και ομάδες εργαζομένων που
παρείχαν υπηρεσίες άμεσα σχετιζόμενες με την Covid-19 μετατράπηκαν σε αιχμή
του δόρατος του Νοσοκομείου απέναντι στην πανδημία, καθώς βρέθηκαν στην
«πρώτη γραμμή» της διαχείρισής της.

Εργαστήριο Covid-19
Το οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο διαθέτει ειδική συσκευή, δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου (Real Time – PCR)
SARS-CoV-2. Το προσωπικό του εργάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, και έχει
αναλάβει τους καθημερινούς προεγχειρητικούς και άλλους
ελέγχους, καθώς και τον έλεγχο ύποπτων περιστατικών που
προσέρχονταν στο ΤΕΠ κατά την ημέρα γενικής εφημερίας
και την επομένη. Αποτελεί συνεργασία της Μονάδας Γενετικής της Α' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολογικής
Κλινικής και του Βιοπαθολογικού - Βιοχημικού Τμήματος.
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Κλινικές νοσηλείας Covid-19
Σε όλα τα κύματα της πανδημίας λειτούργησαν ειδικές
κλινικές για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με
λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό. Τις κλινικές Covid-19, που
έφτασαν τις οκτώ στην κορύφωση της πανδημίας, στελέχωσε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από άλλες κλινικές
και τμήματα. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες, την εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και
υγιεινής, ενώ πρώτο μέλημα ήταν η ασφάλεια, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με εξουθενωτικούς παράγοντες και απότομες αλλαγές. «Εξοπλισμένο» με την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, το προσωπικό -που μπορεί να έμοιαζε
απρόσιτο με τις ολόσωμες λευκές στολές και τον υπόλοιπο εξοπλισμό προστασίας- βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό των ασθενών. Καθοριστική για τη λειτουργία των
κλινικών υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού καθαριότητας, που ανέλαβε την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών.

ΜΕΘ Covid-19

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)

Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς με Covid - 19 αντιμετωπίσθηκαν στους χώρους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,
η οποία προσαρμόσθηκε στις συνθήκες, ώστε να ανταποκριθεί στην πρωτόγνωρη αύξηση των εισαγωγών ασθενών
για εντατική νοσηλεία (έως και 48 κλίνες). Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, χώροι εκτός ΜΕΘ διαμορφώθηκαν
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η νοσηλεία διασωληνωμένων
ασθενών με Covid - 19 και να αποφευχθεί η νοσηλεία τους
με φορητούς αναπνευστήρες στις Covid Κλινικές. Στη Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική διαμορφώθηκε χώρος εντατικής
νοσηλείας ασθενών δυναμικότητας 15 κλινών. Στη φάση κορύφωσης της πανδημίας, ο χώρος Ανάνηψης του Αναισθησιολογικού Τμήματος χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των
αναγκών της Γενικής ΜΕΘ.

Από την έναρξη της πανδημίας, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) ως αρμόδιο θεσμικό όργανο, σε
συνεργασία με την Ομάδα Συντονισμού Covid-19 και με
γνώμονα τις επιταγές της Επιστήμης, τις ανάγκες και δυνατότητες του Νοσοκομείου και τις οδηγίες και συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, εισηγήθηκε
Σχέδια Δράσης και Διαχείρισης της Πανδημίας, εκπαίδευσε με κάθε δυνατό μέσο/τρόπο το προσωπικό, εργάστηκε σε όλα τα πεδία δράσης και διαχείρισης ασθενών
(Covid-19 και non-Covid-19), κατέγραψε, ενημέρωσε και
συμβούλευσε ασθενείς (πολίτες και επαγγελματίες υγείας), αποτέλεσε συνδετικό κρίκο του Νοσοκομείου με Κεντρικούς φορείς της Πολιτείας για θέματα επιτήρησης,
καταγραφής και επικοινωνίας δεδομένων. Ταυτόχρονα, η ΕΝΛ ιχνηλάτησε το σύνολο των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων Covid-19 και καθοδήγησε τις Κλινικές/Τμήματα στην εφαρμογή αναγκαίων μέτρων για τη μείωση
της διασποράς εντός Νοσοκομείου.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Δυο νέα κύματα πανδημίας ήρθαν να προστεθούν στα δυο
προϋπάρχοντα. Οι εργαζόμενοι, υπό ακραίες συνθήκες, δοκιμάστηκαν τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Ο
δείκτης νοσηρότητας, σε συνδυασμό με τις αναστολές εργασίας, φάνταζε σαν εφιαλτικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Η υποστήριξη της Διοίκησης, η γνώση, η καταπολέμηση του
φόβου και η άριστη συνεργασία του προσωπικού όλων των
ειδικοτήτων, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας.
Η ομάδα του ΤΕΠ στάθηκε για μια ακόμη φορά στο ύψος των
περιστάσεων. Στο πλάι του μόνιμου προσωπικού, ως ίσος
προς ίσον, οι ειδικευόμενοι και το επικουρικό προσωπικό.
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Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι πρωτίστως οι άνθρωποί του και σ'
αυτούς οφείλεται η ανοδική πορεία του, ακόμη και στις πρωτόγνωρες
συνθήκες που διαμόρφωσε η υγειονομική κρίση. Με έμφαση στη διασφάλιση της αξιοκρατίας, την καλλιέργεια φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος και κλίματος ομαδικότητας, το ανθρώπινο δυναμικό, το πιο
πολύτιμο κεφάλαιο του Νοσοκομείου, διευκολύνεται στην άσκηση των
καθηκόντων του και ενθαρρύνεται στην επαγγελματική του ανάπτυξη.

Συνολικός αριθμός εργαζομένων

1.871
562 924
Ιατρικό
προσωπικό

385
Διοικητικό, τεχνικό και
λοιπό προσωπικό

Νοσηλευτικό και
βοηθητικό υγειονομικό
προσωπικό

Προσλήψεις / τοποθετήσεις
145 ιατροί
84 λοιπό προσωπικό
Ανανεώσεις συμβάσεων
116 ιατροί
236 λοιπό προσωπικό

18

Με στόχο τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το ανθρώπινο δυναμικό
του Νοσοκομείου συνεχίζει να
εκπαιδεύεται αδιαλείπτως.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ιατρικό προσωπικό
Νοσηλευτικό
και λοιπό
προσωπικό

98
223

Διδακτορικές σπουδές
Ιατρικό προσωπικό
Νοσηλευτικό
και λοιπό
προσωπικό

80
22

Στρατηγική εκπαίδευσης
και ανάπτυξης

Εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών

Επενδύοντας στον ανθρώπινο παράγοντα, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και
εξέλιξη. Προς αυτή την κατεύθυνση και εστιάζοντας στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού, το Γραφείο Εκπαίδευσης διοργάνωσε ή συντόνισε τα παρακάτω 31
προγράμματα για 587 εκπαιδευόμενους (συνολικού κόστους
25.994 ευρώ):

Εκπαίδευση εργαζομένων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

195
80
20
30
14
48
25

24.854
9.359
6.500
5.390
400
3.205
1.140

Στο Νοσοκομείο πραγματοποιούν την
κλινική τους εκπαίδευση φοιτητές και
σπουδαστές στους τομείς της Ιατρικής,
Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επιπλέον,
φοιτητές συνεργάζονται με ιατρούς στο
πλαίσιο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τους, καθώς επίσης φοιτητές σπουδαστές και εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων. Το 2021,
κατατέθηκαν στο Γραφείο Εκπαίδευσης και εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση
του Νοσοκομείου 43 αιτήσεις για άμισθη επιστημονική συνεργασία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ (0,06%)
Νοσηλευτική
Ποιοτικός έλεγχος
Διοικητικά θέματα
Οικονομικά
Διαχείριση αποβλήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΑΕΚ

19
4
3
6
2
4
12

220
50
63
65
5
37
367

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Τεχνολογικής εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συμμετέχοντες σε διεθνή προγράμματα
Λοιποί
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
37
84
37
11
2
171
19

Σύγχρονος ιατροτεχνολογικός

56
1
2

2

Θέσεις
εντατικής
νοσηλείας

Ψηφιακοί
μαστογράφοι

Σύστημα
μέτρησης
οστικής
πυκνότητας

1

Ψηφιακός μαγνητικός
τομογράφος MRI
(3 Tesla)

2

Γραμμικοί επιταχυντές
φωτονίων και
ηλεκτρονίων

Αξονικοί
τομογράφοι

2

3

482

Στεφανιογράφοι

γ-κάμερες

Μηχανήματα
κύριου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού

1

1

HDR βραχυθεραπείας
για ακτινοθεραπευτική
καταπολέμηση όγκων

Ολοκληρωμένο
ψηφιακό
αγγειογραφικό
συγκρότημα

1
40

Συστήματα
υπερηχοτομογραφίας

20

1

1

Αλληλουχητής
νέας γενιάς και
σύστημα
μικροσυστοιχιών
DNA

1

Τομογράφος εκπομπής
ποζιτρονίων PET/CT

Σετ αγγειοχειρουργικού
τραπεζιού και ακτινοσκοπικού

Σύστημα ψηφιοποίησης και εκτύπωσης
ακτινολογικών films αποτελούμενο από
τρεις ψηφιοποιητές και πέντε εκτυπωτές

Χειρουργικές τράπεζες
Επτά υψηλής ποιότητας χειρουργικές τράπεζες, με
παρελκόμενα και εξαρτήματα γενικών και ειδικών
χρήσεων, αντικατέστησαν ισάριθμες τράπεζες από
τον αρχικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου στα κεντρικά χειρουργεία. Η εγκατάσταση συστήματος χειρουργικών τραπεζών, αποτελούμενου από μόνιμη
κολώνα/βάση, δύο εναλλάξιμες χειρουργικές επιφάνειες και δύο τροχήλατα, μαζί με τα αξεσουάρ,
μπορεί να καλύψει με άνεση τις υψηλές απαιτήσεις
του σύγχρονου χειρουργού σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, καθώς προσφέρει ευελιξία για την υποστήριξη πολλών και διαφορετικού τύπου χειρουργικών επεμβάσεων, ακόμα και των πιο απαιτητικών.

Γραμμικός επιταχυντής

Μονάδα παραγωγής οξυγόνου

Το νέο, υπερσύγχρονο μοντέλο γραμμικού επιταχυντή διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
για τη χορήγηση της βέλτιστης θεραπείας στους
ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζονται ακτινοθεραπείες. Με μεγάλη ακρίβεια στην παροχή δόσεων, προσφέρει τη μέγιστη αυτοπεποίθηση σε κάθε
βήμα της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας, ενώ καθιστά εφικτή τη δυνατότητα χορήγησης πληθώρας
τύπων θεραπειών,συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας, της απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας κ.ά.

Η αυτόνομη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής
αέριου οξυγόνουκαθαρότητας 93±3% και ικανότητας άνω των 2x50 Nm3/h καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Νοσοκομείου υπό κανονικές συνθήκες. Η λειτουργία της νέας μονάδας
αύξησε την αυτάρκεια και κάλυψε σε μεγάλο
βαθμό την υπερδιπλάσια κατανάλωση οξυγόνου, η οποία έφτασε σε οριακό σημείο εξαιτίας
του μεγάλου αριθμού νοσηλειών ασθενών με
Covid-19. Παράλληλα, μείωσε το κόστος παροχής οξυγόνου.
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Μονάδα Κλινικών Ερευνών
Η πρώτη στην Ελλάδα Μονάδα Κλινικών Ερευνών λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υπάγεται στην Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής
Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ
και διεξάγει κλινικές μελέτες φάσης Ι,
μελέτες βιοϊσοδυναμίας και φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι κλινικές μελέτες στοχεύουν στον προσδιορισμό ή
την επαλήθευση των δράσεων ενός
φαρμάκου, τον προσδιορισμό τυχόν
ανεπιθύμητων ενεργειών, τη μελέτη
της απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού και απέκκρισης του υπό
έρευνα φαρμάκου, καθώς και τη σύγκριση της κλινικής αποτελεσματικότητας ενός νέου φαρμάκου σε σύγκριση με υπάρχουσες θεραπείες για
μια συγκεκριμένη νόσο. Η Μονάδα
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 αποτελεσματικότητας και ασφάλειας φαρμάκων.
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Γονιδιακή θεραπεία για
τη νωτιαία μυϊκή ατροφία
Μια καινοτόμα γονιδιακή θεραπεία
χορήγησε σε 7 μηνών βρέφος με νωτιαία μυϊκή ατροφία, η ιατρική ομάδα της Δ' Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Μετά τη χορήγηση
του φαρμάκου με ενδοφλέβια έγχυση, ο μικρός ασθενής παρουσίασε βελτίωση στην υγεία του. Η επαναστατική θεραπεία απευθύνεται σε
ασθενείς κάτω των 2 ετών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα αναγκάζονταν να
αναζητήσουν φροντίδα στο εξωτερικό προκειμένου να βελτιωθεί η πορεία της νόσου. Στην Ελλάδα, η θεραπεία εγκρίθηκε πρόσφατα και την
έλαβαν έντεκα ασθενείς σε πέντε νοσοκομεία.

Μηχανική θρομβεκτομή
σε οξύ εγκεφαλικό
Σε συνεργασία με το Ακτινολογικό
Τμήμα και το 424 ΓΣΝΕ, το Νευρολογικό Τμήμα εφαρμόζει τη μηχανική θρομβεκτομή σε οξύ αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρόκειται για
πρωτοποριακή μέθοδο αφαίρεσης
του ενδοαρτηριακού θρόμβου από
αγγεία του εγκεφάλου με τη χρήση
ενδοαρτηριακού καθετήρα. Αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς στους οποίους η θρομβόλυση
δεν είναι αποτελεσματική. Στη Β. Ελλάδα το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρωτοστατεί στην εφαρμογή της,
την οποία έχουν υιοθετήσει κυρίως
κέντρα του ιδιωτικού τομέα και του
εξωτερικού.

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

Διαδερμική εμφύτευση
αορτικών βαλβίδων
Επαναλειτουργεί το Κέντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων στο
Καρδιολογικό Τμήμα. Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα του Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου εφαρμόζει την καινοτόμα τεχνική TAVI σε καρδιοπαθείς.
Η πρωτοπορία έγκειται στη διαδερμική αντικατάσταση και επανατοποθέτηση βιολογικών αορτικών βαλβίδων, χωρίς χειρουργείο, αλλά μέσω
καθετήρα. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπήρξε για πολλά χρόνια το
μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στη
Β. Ελλάδα, στον δημόσιο τομέα, που
εφάρμοσε πλήρως την τεχνική, ενώ
τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει και
για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση
αορτικών βαλβίδων.

Πρωτοποριακές
υπηρεσίες και
τεχνικές

Πρωτοπορία στη Χειρουργική
Στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα της Α'
Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής εφαρμόζεται η ενδοαγγειακή αποκατάσταση της περιφερειακής αρτηριακής νόσου, ιδιαίτερα σε βλάβες κάτωθεν
του γόνατος, προς αποφυγή ακρωτηριασμού άκρου και θανάτου.
Εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων
Στο Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων
της Β' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής
τοποθετούνται αμφοτερόπλευρα κοχλιακά εμφυτεύματα, χαρίζοντας ακοή σε
παιδιά και ενήλικες, ενώ καταγράφονται
πανελλαδικά ρεκόρ στη διενέργεια κοχλιακών εμφυτεύσεων.
Υπηρεσίες τηλεϊατρικής
Η λειτουργία Σταθμού Τηλεϊατρικής δίνει
τη δυνατότητα στο ιατρικό, νοσηλευτικό
και επιστημονικό προσωπικό, αξιοποιώντας τα ταχύτατα δίκτυα τηλεμετρίας και
οπτικοακουστικών μέσων υψηλής πιστότητας, να παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Στόχος,
η ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού
απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
Σύμμαχος των πρόωρων μωρών, η πιστοποιημένη Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος της Β' Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής και Μονάδας Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών προσφέρει το πιο
πολύτιμο δώρο κυρίως για τα ευάλωτα, πρόωρα νεογνά που νοσηλεύονται
σε μονάδες εντατικής νοσοκομείων της
Θεσσαλονίκης και οι μητέρες τους δεν
παράγουν αρκετό γάλα.

Αιματολογικό Τμήμα
Η αναγκαιότητα της ακριβέστερης τυποποίησης των αιματολογικών κακοηθειών και της ανίχνευσης της ελάχιστης
υπολειπόμενης νόσου (MRD), οδήγησαν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου Κυτταρομετρίας Ροής
με αναλυτή με δυνατότητα ταυτόχρονης
ανίχνευσης οχτώ παραμέτρων.
Αποκατάσταση σφιγκτήρα στόματος
Η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής εφάρμοσε για πρώτη
φορά στη Β. Ελλάδα τεχνική αποκατάστασης σφιγκτήρα του στόματος με νευρούμενο κρημνό ισχνού προσαγωγού.
Μελέτη κερατοειδή και διενέργεια
μεταμοσχεύσεων
Δυνατότητα πλήρους μελέτης, με τα
πιο σύγχρονα μηχανήματα, του κερατοειδή και του πρόσθιου ημιμορίου, μετά την απόκτηση του μηχανήματος HD Analyzer, σε συνδυασμό με τα
Pentacam, Corvis, ενδοθηλιόμετρο και
OCT πρόσθιου ημιμορίου από τη Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική. Η Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς είναι η μοναδική στην Ελλάδα,
δημοσίως, που πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις με μοσχεύματα από τις εγχώριες τράπεζες οφθαλμών, αναλαμβάνοντας και την παρασκευή μοσχευμάτων,
με ειδικές τεχνικές που έχει αναπτύξει και
κατοχυρώσει η Κλινική.

φρουρού λεμφαδένα σε ασθενείς με
καρκίνο του ενδομητρίου. Επιπλέον, πιστοποιήθηκε ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Γυναικολογία μετά από
επαναξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό
Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Τάλως, το ρομπότ που αποστειρώνει
με υπεριώδη ακτινοβολία
Πολύτιμο «σύμμαχο» για την αποστείρωση εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου αποτελεί ένα υπερσύγχρονο
ρομπότ, ο Τάλως. Απολυμαίνει με υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς τη χρήση χημικού απολυμαντικού, τους απλούς θαλάμους νοσηλείας σε μόλις 10 λεπτά. Το
προσωπικό χειρίζεται το ρομπότ εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής σε tablet,
και η απολύμανση γίνεται με ασφάλεια
για εργαζόμενους και νοσηλευόμενους,
αφού αποφεύγεται ο χειρισμός, η μεταφορά και αποθήκευση τοξικών, επικίνδυνων ή διαβρωτικών χημικών ουσιών.
Ο Τάλως είναι ένα από τα 200 ρομπότ
που προμηθεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ευρωπαϊκά νοσοκομεία προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό
της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Καινοτομία στη Γυναικολογία
Η Α' Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική εφαρμόζει το πρωτοπόρο σύστημα Rubina στη λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή και βιοψία
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Ψηφιακές εφαρμογές
και τεχνολογίες Πληροφορικής

νοσοκομείο
Μέσω των τεχνολογιών Πληροφορικής και των «έξυπνων» εφαρμογών
διαμορφώθηκε ένα σύστημα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών για
την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την αυτοματοποίηση – ηλεκτρονικοποίηση συμβατικών διαδικασιών επιτυγχάνεται,
παράλληλα, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(SAPERION)

Πλατφόρμα
ψηφιοποίησης,
διαχείρισης και
ανάκτησης
εγγράφων
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ΜEDICAL
RECORDS
Σύστημα
καταγραφής και
εύρεσης
φακέλων
ασθενών του
ιατρικού
αρχείου

INTRANET

Ενδοδικτυακή
πύλη εσωτερικής
πληροφόρησης,
ηλεκτρονικής
υποβολής αδειών
και ανταλλαγής
ενδονοσοκομειακών
ενημερώσεων

ASSET
MANAGEMENT
Σύστημα
καταγραφής
των παγίων της
Διεύθυνσης
Πληροφορικής

Safeblood (APP)

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

gnpap.gr

golive

2021
Ανάπτυξη εφαρμογών –
εισαγωγή πρακτικών και
υπηρεσιών

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
για υπηρεσίες όπως προγραμματισμός
ραντεβού
εξωτερικών ιατρείων και
εργαστηρίων, αίτηση χορήγησης εγγράφων, λίστες
χειρουργείων

Free wi-fi

100% χωρική κάλυψη
99,3% των επισκεπτών και ασθενών
χρησιμοποιούν το wi-fi internet
165 παρακλίνιες τερματικές οθόνες
αφής στα κρεβάτια νοσηλείας
300 ασύρματα σημεία πρόσβασης

ΣΥΣΤΗΜΑ
ERP- ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING (SAP)
Διατρέχει οριζόντια το σύνολο
των δραστηριοτήτων, συνιστώντας βασικό κορμό των πληροφοριακών συστημάτων για τη
διαχείριση ασθενών, ανθρωπίνων πόρων, υλικών, καθώς
και για το λογιστήριο

Πληροφοριακό
Σύστημα Μισθοδοσίας

Ολοκληρωμένο μέσο διαχείρισης της μισθοδοσίας για άμεση
εξαγωγή αποτελεσμάτων. Οι
εφαρμογές του καλύπτουν αυτοματοποιημένα κάθε μισθοδοτική
μεταβολή των εργαζόμενων,
συμβάλλοντας στην παρακολούθηση και τον επιμερισμό των
κέντρων κόστους

Σύστημα Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων

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

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την προστασία του
περιβάλλοντος

Σύστημα Απεικόνισης
Ιατρικών Εικόνων – PACS

Παρέχει δυνατότητα οικονομικής
διαχείρισης, αποθήκευσης και
αποτελεσματικής πρόσβαση
στις ιατρικές εικόνες του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (MRI,
CT, MG, CR)

Uptodate

Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης στη λήψη κλινικών/
ιατρικών αποφάσεων

Σύστημα
Εργαστηριακών
Εξετάσεων (LIS)

Βασικός πυλώνας των πληροφοριακών συστημάτων.
Διασυνδέεται με τους εργαστηριακούς αναλυτές, οπτικοποιεί
τα πορίσματα στους κλινικούς
γιατρούς. Με βάση τον άξονα
αυτό, η Διεύθυνση Πληροφορικής ανέπτυξε το σύστημα eLab
για την ηλεκτρονική παραγγελία
εργαστηριακών εξετάσεων και το
Bloodlab για τη διαχείριση του
Tμήματος Αιμοδοσίας.

1. Κεντρικό σύστημα Backup για
τη δημιουργία αντιγράφων με
όλες τις υπάρχουσες πολιτικές
ασφαλείας, όλων των αρχείων
του Νοσοκομείου, τη δημιουργία
ειδώλων συστήματος για όλους
τους servers και μελλοντικά αντιγράφων ασφαλείας στο Cloud
2. Ψηφιακές υπογραφές ως παρακολούθημα του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
3. Ψηφιοποίηση του Ιατρικού Αρχείου και διασύνδεση με το ERP του
Νοσοκομείου
4. Ανάπτυξη εφαρμογής για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη (POLITIS
app)
5. Ιστότοπος για την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
6. Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του
Επιστημονικού Συμβουλίου
7. Διασύνδεση Συστήματος LIS με
την ηλεκτρονική δήλωση αποτελεσμάτων Covid-19 της ΗΔΙΚΑ
στις ιατρικές εικόνες του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (MRI,
CT, MG, CR)

Διεύρυνση υπηρεσιών
Τεχνολογιών Πληροφοριών
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
για τους ασθενείς και
το προσωπικό, μέσω ΕΣΠΑ
1. Πρόσβαση στην εφαρμογή
Uptodate με απεριόριστο αριθμό
αδειών για 3 χρόνια
2. Επέκταση του ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων
με στόχο την κάλυψη 100% των
εσωτερικών χώρων
3. Αναβάθμιση των υπολογιστικών
υποδομών, προχωρώντας στην
εικονοποίηση των φυσικών διακομιστών
4. Αναβάθμιση υποδομών ενσύρματου δικτύου
5. Αναβάθμιση υποδομών ασφαλείας ασύρματου και ενσύρματου
δικτύου
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ΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΙ
που αποτυπώνουν το 2021
εν μέσω Covid-19

25.880

Μαγνητικές Τομογραφίες

Πράξεις Ακτινοθεραπείας

Ιστολογικές Εξετάσεις

4.169

2.688

37.840

Υπέρηχοι Μαστού

3.884
Μαστογραφίες

16.960
Χημειοθεραπείες

14.659
Παρασκευασθέντα
Χημειοθεραπευτικά
Σχήματα
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8.360

9.332

Απεικονίσεις PET/CT

Αξονικές Τομογραφίες

254.251

22.478

Κλασικές Ακτινογραφίες

Αιμοκαθάρσεις

135.000

3.114

Αριθμός Ηλεκτρονικών
Συνταγών Φαρμάκων

4.521
Στεφανιογραφίες Αγγειοπλαστικές

Σπινθηρογραφήματα

27.961
Συνεδρίες
Φυσικοθεραπείας

Ι

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
& ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Healthcare Business Awards 2021
Επιβράβευση για υψηλού επιπέδου
καινοτόμες υπηρεσίες
Ασημένιο βραβείο στη Δ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική για την ελπιδοφόρα γονιδιακή θεραπεία
σε παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία
Χάλκινο βραβείο στη Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική για το Ειδικό Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων
Χάλκινο βραβείο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και
το Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διοικητικής
Υπηρεσίας για την καταγραφή και τυποποίηση διαδικασιών με στόχο την προστασία από την Covid-19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
με την υποστήριξη της Διεύθυνσης
Ποιοτικού Ελέγχου
ISO 9001
•
•
•
•
•

Νεφρολογικό Τμήμα
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής
Ογκολογίας - Βραχεία Ογκολογική

ΕΝ 15224

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, το Νοσοκομείο υλοποιεί δράσεις συμμόρφωσης
ως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Η εφαρμογή μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από την Covid-19 ανέδειξε ζητήματα που σχετίζονται
με την τήρηση του Κανονισμού, σε περιπτώσεις που
πιθανόν να συγκρούονται ανθρώπινα δικαιώματα με
το δημόσιο συμφέρον.
Η νομοθεσία διαθέτει τα εχέγγυα να επιβάλει την προστασία των πολιτών έναντι της επεξεργασίας δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που ακολουθεί ασθενοκεντρική
προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, η προστασία αυτή αποτελεί πρωταρχικό σκοπό.

• Νευρολογικό Τμήμα
• Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Α' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής
• Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και
Αφροδισιών Νοσημάτων
• Β’ Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών-Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος (σχεδιασμός και εφαρμογή μελέτης HACCP)

Σε εξέλιξη βρίσκεται
η διαδικασία πιστοποίησης των:
•
•
•
•
•

Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Καρδιολογικό Τμήμα
Μονάδα Εμφραγμάτων
Αιμοδυναμική Μονάδα
Α' Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική
• Αίθουσες Χειρουργείων Α' Πανεπιστημιακής
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 15189

Αίθουσα τοκετών της Α' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής
– Γυναικολογικής Κλινικής
Πιστοποίηση διενέργειας συλλογής Βλαστοκυττάρων Μοσχευμάτων Ομφαλοπλακουντικού Αίματος, σύμφωνα με
τα Πρότυπα της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων και
με τα Διεθνή Πρότυπα
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• Τμήμα Αιμοδοσίας - Αιματολογίας
• Τμήμα Βιοπαθολογικού - Βιοχημικού
• Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
• Μονάδα Γενετικής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Εξετασθέντες
στα εξωτερικά
ιατρεία (ΕΙ)

Εξετασθέντες
στα επείγοντα
(ΤΕΠ)

Εξετασθέντες
στα απογευματινά
ιατρεία

Νοσηλευθέντες

2020

136.183

70.604

15.617

33.333

2021

84.442

73.503

11.969

29.915

Πληροφοριακά στατιστικά στοιχεία
28

Ημέρες
νοσηλείας

Μέση διάρκεια
νοσηλείας
(σε ημέρες)

Χειρουργικές
επεμβάσεις

Εξετασθέντες
για Covid-19 με
τη μέθοδο PCR

2020

140.752

4,22

11.637

19.675

2021

233.498

4,46

8.678

51.543
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Εγκάρδια

στους ήρωες της πανδημίας
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και ένα «μπράβο»
στους ήρωές μας, όλους τους εργαζόμενους
που συνέχισαν και το 2021 να στηρίζουν το
Νοσοκομείο και να αφιερώνονται στη φροντίδα των πολιτών, εξέφρασαν οι πολίτες. Άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν, συγγενείς τους,
μαθητές, αποτύπωσαν σε ευχετήριες κάρτες
και ευχαριστήριες επιστολές αυτό που αισθάνονταν και τους εξέφραζε. Σε όλα τα μηνύματα είναι έκδηλη η ευγνωμοσύνη στους υγειονομικούς και η αναγνώριση της προσφοράς
όχι μόνο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά των καθαριστών, των τραπεζοκόμων, των φυλάκων, των μαγείρων, των
διοικητικών και των εργαζομένων κάθε ειδικότητας. Όλοι μαζί έδωσαν τη μάχη με αυταπάρνηση και όλοι τους παίρνουν δύναμη
από τις εκφράσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης.
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«Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο κι αν είναι, το θεωρώ λίγο… Δε θα ξεχάσω τον Δημήτρη τον νοσηλευτή να μου
λέει εγκάρδια μέσα από τις μάσκες και τη διαστημική στολή «Μη φοβάσαι, όλα θα γίνουν όπως πρέπει…» Ακόμα έχω στα αυτιά
μου τη γλυκιά φωνή της Χρύσας να με παροτρύνει να “αναπνέω” σωστά. Την υπεύθυνη και σοβαρή ενημέρωση της Αθηνάς.
Τον χαμογελαστό Στέφανο που μου έκανε
μασάζ στην πλάτη για να ξεπιάνομαι. Τον
ευδιάθετο Αδάμ, τον Παοκτσή Δημήτρη,
το πειραχτήρι, τον “σοβαρό” Πέτρο, τον
ευδιάθετο Σωτήρη. Τη χαρούμενη ατάκα
της Ελευθερίας «άντε καλέ, όλα θα περάσουν!», τη Φωτεινή, την Όλγα, την Εύα, τη
Βάσω, την Ελένη, την Ιουλία, τη Δόμνα...»
Στάμος Μπέης

«Στη δύσκολη αυτή
στιγμή που ζείτε να ξέρετε δεν είστε μόνοι»
Χριστιανική Ελπίς,
Ορθόδοξη Αδελφότητα,
Φοιτητικό Τμήμα

«Σας ευχαριστώ πολύ
που τιμάτε με τον καλύτερο τρόπο τον όρκο
του Ιπποκράτη. Συγχαρητήρια για όλα!»
Πέτρος Φούντζηλας

«Ευχαριστούμε πολύ
που υπάρχετε για να
ανακουφίζετε τον πόνο
και να σώζετε ζωές!»
Δόμνα Πετρίδου

«Σας αγαπώ και σας
θαυμάζω παρά το
ότι δε μπορώ να σας
αναγνωρίσω, γιατί οι
μάσκες έκρυβαν το
πρόσωπό σας… Σας
ευχαριστώ από τα κατάβαθα της καρδιάς
μου που υπάρχετε και
λειτουργείτε με τόσο
θαυμάσιο τρόπο. Με
ανθρωπιά, με αλτρουισμό, με αγάπη, με ενδιαφέρον γνήσιο»

«Δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ το ευγενικό προσωπικό, γιατροί και
νοσηλευτές στην πτέρυγα 3, όπου έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό, όχι μόνο
για τη μητέρα μας,
που νοσηλεύθηκε με
Covid-19, αλλά νομίζω για όλους τους
ασθενείς. Σας ευχαριστούμε θερμά»

«Συγχαρητήρια για την
επιστημονική κατάρτιση όλων των ιατρών,
αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά με
την οποία μας στήριξαν
στις δύσκολες στιγμές»
Χρήστος Σπανός

«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»

«Εάν βγήκα νικητής
από τη σκληρή μάχη
με την Covid-19, το
χρωστώ αποκλειστικά σε όλους αυτούς,
τους γιατρούς, τους
νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες που έδωσαν το υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού
ευθύνης και πρώτιστα
ανθρωπιάς στον αγώνα εναντίον του ιού»

Ιωάννα Γκολόη

Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης

Χρήστος Δερβίσης
Παναγιώτης Μπύρος
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Νοσηλευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η πανδημία υποχρέωσε το προσωπικό της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε ένα νέο τρόπο
λειτουργίας, που χρειαζόταν γρήγορα αντανακλαστικά και ανάπτυξη μιας νέας επαγγελματικής πραγματικότητας, που απαιτούσε
άμεση υποστήριξη και ενθάρρυνση. Ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης μιας κουλτούρας συνεργασίας και αλληλοσεβασμού, τόσο
εντός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μεταξύ
των μελών της, όσο και στη συνεργασία με
τις λοιπές Υπηρεσίες. Η έλλειψη συνεργασίας
και αλληλοσεβασμού οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση, ελάττωση της αποδοτικότητας, θεραπευτικά λάθη και κακές υπηρεσίες στον ασθενή.
Στην προσπάθεια βέλτιστης απόκρισης στην πανδημία,
η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεισέφερε με το ανθρώπινο
δυναμικό της στη λειτουργία των κλινικών Covid-19, της
ΜΕΘ, του Εμβολιαστικού Κέντρου Ενηλίκων, του Παιδιατρικού Εμβολιαστικού Κέντρου και του Τμήματος χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων.
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Αμοιβαίο «συμβόλαιο»
για τις αρχές λειτουργίας της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει κάθε Διοίκηση είναι η
διάχυση του οράματός της, καθώς και η
υποκίνηση και δέσμευση του συνόλου
του προσωπικού της στην επίτευξη κοινών στόχων. Για να μπορέσουν να περιοριστούν τα εμπόδια της επικοινωνίας, η
Νοσηλευτική Υπηρεσία δημιούργησε ένα
εγχειρίδιο, ένα αμοιβαίο «συμβόλαιο»
με τίτλο «Αρχές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας», το οποίο διανεμήθηκε
σε όλο το προσωπικό ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ώστε να γίνει κοινωνός και αρωγός του στρατηγικού σχεδιασμού της Υπηρεσίας.

Οδηγός λειτουργίας
Covid-19 κλινικών

Το ταξίδι του
ήρωα-νοσηλευτή

Στην προσπάθεια αποτελεσματικής οργάνωσης
των Covid-19 κλινικών, η Νοσηλευτική Υπηρεσία δημιούργησε, από κοινού με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, έναν Οδηγό λειτουργίας
για την τυποποίηση των διαδικασιών που παρέχουν υποστήριξη και ασφάλεια. Η ομοιογένεια αυτή συνέβαλε στην αποδοτικότερη λειτουργία των κλινικών τόσο σε υλικούς όσο και
σε ανθρώπινους πόρους. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία τιμήθηκε για το εγχείρημα, αποσπώντας χάλκινο
βραβείο στη διοργάνωση Healthcare Business
Awards 2021.

Ξεκινώντας το «ταξίδι» της πανδημίας, όλοι οι εργαζόμενοι άφησαν πίσω
τους το οικείο, τον κόσμο της σιγουριάς. Ο φόβος και η ανασφάλεια τους
συνόδευσαν σε όλη τη διαδρομή. Και
επειδή πολλά διακυβεύτηκαν, μόνο
με την ενεργητική εμπλοκή η Νοσηλευτική Υπηρεσία μπόρεσε να επιλύσει τα όποια προβλήματα ανέκυψαν.
Σε όλους τους νοσηλευτές, τους μαιευτές, τους βοηθούς θαλάμου, τους
τραυματιοφορείς, σε όλους τους συνοδοιπόρους της Υπηρεσίας, ένα μεγάλο «Ευχαριστώ»!

Αλλαγή
εργασιακής
κουλτούρας
Το 2021 επετεύχθη
«επώδυνα» ένας από
τους μεγάλους στρατηγικούς στόχους μας,
η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας, αφού
οι νέες εργασιακές συνθήκες, καταρρίπτοντας
τα στεγανά, μας υποχρέωσαν να βγούμε
από τη… ζώνη ασφαλείας μας. Οι συνεχείς,
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετακινήσεις των ανθρώπων ευθύνης μας, μας
ανάγκασαν να λειτουργήσουμε σαν ένα ενιαίο νοσηλευτικό τμήμα, μια μεγάλη ομάδα,
υποστηρίζοντας κάθε
φορά αυτόν που είχε τη
μεγαλύτερη ανάγκη.

Χτίζοντας την
ανθεκτικότητα
Για τη βέλτιστη διαχείριση του στρες λόγω της
πανδημίας και την αυτοφροντίδα των ανθρώπων ευθύνης της, η Νοσηλευτική
Υπηρεσία
διοργάνωσε σεμινάριο
με θέμα «Ενσυνειδητότητα στη Νοσηλευτική:
Καλλιεργώντας την ευεξία και την ανθεκτικότητα». Στόχος ήταν η
θωράκιση του προσωπικού απέναντι στο άγχος και τις ανησυχίες του
με τα κατάλληλα εφόδια, ώστε φροντίζοντας
τον εαυτό τους, να μπορέσουν να φροντίσουν
με τον αποδοτικότερο
τρόπο και τους άλλους.

Έμφαση στην
ποιότητα
Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά υψηλής έντασης
εργασιακό περιβάλλον,
η Νοσηλευτική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις εξωτερικές επιθεωρήσεις των
ήδη
πιστοποιημένων
τμημάτων της, δίνοντας
νέα προοπτική στις απαιτήσεις ποιότητας.
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Πεπραγμένα Κλινικών & Τμημάτων Παθολογικών Τομέων
ΚΛΙΝΙΚH/ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

25

22

26

1.898

Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

18

21

26

2.057

19

34

3.632

20

9

1.463

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

26

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

17

17

28

1.058

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

12

30

10

831

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

9

16

8

351

Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

14

4

79

Δ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

26

15

30

1.781

Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΕΝΝ

20

32

22

666

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

17

20

10

909

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6

1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

10

Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

18

22

407

Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

8

2

350

1

5

9

15

10

10

Οι Covid-19 κλινικές στελεχώθηκαν από 186 ιατρούς και 193 νοσηλευτές οι οποίοι μετακινήθηκαν από άλλες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου

Πεπραγμένα Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
ΚΛΙΝΕΣΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ /
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

35

22.478

22.478

1,00

175,95

ΤΕΠ / ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

26

13.863

13.865

1,00

146,10

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ /
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

27

16.960

16.960

1,00

172,10

* Οι μονάδες στελεχώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Κλινικών ή Τμημάτων στα οποία υπάγονται
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ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

7.915

4,17

83,40

6.798

9.652

603

8.537

4,15

89,96

967

10.441

209

11.394

3,14

91,81

6.159

5.135

2.653

3.214

2,20

97,84

7.210

6,81

70,55

2.599

3.429

431

2.461

2,96

67,42

944

277

203

3.056

8,71

104,66

2.656

55

745

531

6,72

36,37

5.872

254

217

5.654

3,17

51,63

1.693

4.289

62

8.436

12,67

105,06

662

29

4.312

4,74

118,14

4.245

379

570

1.000

249

251

776

258

2.243*

8.064

19,81

100,42

4.613

483

1,38

66,16

434

45

* Ο αριθμός αφορά πράξεις ακτινοθεραπείας

Πεπραγμένα Κλινικών COVID-19 έτους 2021
ΚΛΙΝΙΚH

ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

KΛΙΝΙΚΕΣ COVID-19

120

3.439

35.110

10,21

80,16

ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

16

5.254

5.801

1,10

99,33

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ COVID-19

18

321

5.939

18,50

90,4

51.543 PCR

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ COVID-19

11.316 rapid
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Πεπραγμένα Κλινικών & Τμημάτων Xειρουργικών Τομέων
ΚΛΙΝΙΚΗ/ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

17

15

28

1.519

7.492

29

10

34

1.949

10.119

17

8

8

306

2.008

18

13

17

897

3.707

19

20

17

795

4.672

16

13

24

873

4.921

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

33

30

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10

17

22

568

6.046

12

10

24

1.054

3.206

22

5

16

2.503

2.734

7

10

8

258

1.997

40

2.651

9.921

4

195

195

Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ /ΜΟΝ.
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ/ΜΙΥΑ
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΡΛ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

34

5

50

12

12

12

590

2.607

16

63

7

275

2.453

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

Πεπραγμένα Εργαστηριακού Τομέα
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ *
ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

3

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

1

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

3

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1

21

2.004.040

2

17

575.622

2

9

159.767

1

2.595
8.360

6

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

31

8

9

319.230

Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

8

10

10

2.688 PET C/T
3.114 ΣΠΙΝΘΗΡ/ΜΑΤΑ

* Στελεχώνεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Αιματολογικού Τμήματος
** Επιβεβαιώσεις πλάνων θεραπείας

36

518**

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ %

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΙ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

4,93

73,31

3.313

3.736

307

452

5,19

81,54

2.775

5.312

455

1.040

6,56

68,77

2.810

957

128

231

4,13

59,74

5.190

4.281

906

307

5,88

75,29

4.882

4.199

277

398

5,64

56,18

5.624

3.602

811

237

266

24

10,64

75,29

936

626

3,04

36,60

790

3.474

133

465

1,09

46,82

6.567

3.554

638

2.466

7,74

68,39

204

56

3,74

67,95

7.685

4.660

1.766

1.740

1,00

13,36

4,42

59,52

2.138

4.081

265

213

8,92

96,01
377

190

77
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* Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
** Η ΜΕΘ ενισχύθηκε με 86 επιπλέον νοσηλευτές για να ανταποκριθεί στα περιστατικά Covid-19 (ΜΕΘ Covid-19).

Ανάλυση Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

615

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

2.882

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

459

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

3.884

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

254.251

TRIPLEX

2.060

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

37.840

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

3.738

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

9.332

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

4.169

Σύνολο Εξετάσεων Ακτινοδιαγνωστικού
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Διαχείριση

προγραμμάτων
Τεχνική Υπηρεσία

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

• Ολοκλήρωση του έργου «Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για
τους ασθενείς και το προσωπικό του ΓΝΘ Παπαγεωργίου»,
προϋπολογισμού 872.000 €.
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020», που
αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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• Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία
2014-2020", πράξης που αφορά
στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχιας (ΕΤΠΑ). Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα έργα:
-

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη
αναγκών διαφόρων τμημά-

-

-

των του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, έργο προϋπολογισμού
4.764.000 €.
Προμήθεια - εγκατάσταση
διαφόρων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για
κλινικές Covid-19 και λοιπά
τμήματα του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, έργο προϋπολογισμού 835.160 €.
Προμήθεια και εγκατάσταση δυο ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΘ
Παπαγεωργίου, έργο προϋπολογισμού 76.000 €.

• Εξέλιξη του έργου «Παθητική
και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ
Παπαγεωργίου» με προϋπολογισμό 3.850.000 €, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020,
«Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
2014-2020».

Οικονομική Υπηρεσία
Η Οικονομική Υπηρεσία υλοποίησε εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα έργα και το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες έργων, διαχειρίστηκε τα προγράμματα:

Κοινές Δράσεις
3ου Προγράμματος
Υγείας της ΕΕ 2014-2020
- GAPP – Ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την αξιολόγηση
και έγκριση των διαδικασιών
παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (https://
www.gapp-ja.eu/), με προϋπολογισμό 73.460 €.

Eυρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραμμα COVID
EXPONESIAL
- Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έγκαιρη πρόβλεψη του συνδρόμου long
Covid-19, με προϋπολογισμό
50. 000 €.

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ
«Ερευνώ - Καινοτομώ Δημιουργώ»
- Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση
(http://koiro3e.eu/), με προϋπολογισμό 168.095 €.
- Tρισδιάστατη εκτύπωση μοντέλων εσωτερικών οργάνων
για την υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων - 3d liver
(http://liver3d.com/), με προϋπολογισμό 191.700 €.
- PVCLINICAL - Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα (https://pvclinicalproject.eu), με προϋπολογισμό
116.500 €.

Προγράμματα
ERASMUS +
- EUROTEQ - Εγγραμματισμός σε
σχέση με τα εργαλεία της κλινικής έρευνας στην υγεία για τη
διαφάνεια και ισότητα στην Ευρώπη (https://euroteq.nu/), με
προϋπολογισμό 29.005 €.
- Body Confident Mums - Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
για την υποστήριξη της μητρικής
ψυχικής και σωματικής υγείας
(http://bcmeurope.eu/aboutthe-project), με προϋπολογισμό
29.005 €.
- Health Innovation, implementation and Impact (HI3) - Λειτουργικό πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών υγείας για
την εφαρμογή βιώσιμων αλλαγών στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης, σε κλινικό επίπεδο
(http://health-innovation.nu/),
με προϋπολογισμό 25.183 €.

INTERREG
Ελλάδα-Βουλγαρία
(2014-2020)
- Health Care Centre - Βελτίωση της ποιότητας και προσβασιμότητας στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας των
διασυνοριακών περιοχών (http://
healthcarecentre.eu/) με προϋπολογισμό 370.670 €.

ΕΣΠΑ
- Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έργο «Ενίσχυση
των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας», υποέργο
«Ενίσχυση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου
με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της
επιδημίας Covid-19», με προϋπολογισμό 4.300.080 €.
- Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», έργο «Σύστημα
Απαρτιωμένης διαχείρισης ογκολογικού ασθενούς», με προϋπολογισμό 200.950 €.
- Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην
Κοινότητα», έργο «Λειτουργία και
διασύνδεση ιατρείου μνήμης και
νοητικών λειτουργιών του ΓΝΘ
Παπαγεωργίου με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», με
προϋπολογισμό 128.891 €.

Φροντίδα για το

Έλεγχος του προσωπικού για Covid-19

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

Οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο και επανέλεγχο
για Covid-19, έπειτα από παραπομπή από τον
ιατρό εργασίας

Το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποιεί παραδοσιακά με την συμπαράσταση της Διοίκησης και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, μαθήματα παραδοσιακών χορών, ζωγραφικής,
θεάτρου, γυμναστικής, μπάσκετ και ξένων
γλωσσών. Το 2021, ο τρόπος διδασκαλίας
ήταν προσαρμοσμένος στις νέες συνθήκες και
τα μαθήματα έγιναν διαδικτυακά ή διά ζώσης
όπου ήταν εφικτό, ενώ ορισμένες δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκαν.

Υποτροφία διδάκτρων
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου προσέφερε, το
2021, δύο πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων σε
αριστούχους μαθητές στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων
Περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι συνομίλησαν με ειδικούς στο πλαίσιο στήριξης του προσωπικού με ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής
υποστήριξης από ειδικούς ψυχολόγους της Α'
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής

Παιδικός Σταθμός
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Ο Παιδικός Σταθμός που βρίσκεται στον προαύλειο χώρο του Νοσοκομείου φιλοξένησε 45
παιδιά εργαζομένων. Η δομή, που ανεγέρθηκε
και εξοπλίστηκε με δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, αποτέλεσε πραγμάτωση της υπόσχεσης των αδελφών Παπαγεωργίου

Τράπεζα αίματος και δωρεά μυελού των οστών
Με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων, οργανώνονται συχνά εθελοντικές αιμοδοσίες. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις
αιμοδοσίες, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό εργαζόμενοι. Στις αιμοδοσίες γίνεται και λήψη επιχρίσματος από το στόμα
σε εθελοντές αιμοδότες για δωρεά μυελού των
οστών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας.

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

Ανοιχτή επικοινωνία
Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον εργασιακό χώρο ενός νοσηλευτικού ιδρύματος εν μέσω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού. Μέσα από την ενίσχυση της ομαδικότητας, της
εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού επιδιώκεται η αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, με απώτερο στόχο την καλύτερη
λειτουργία του Νοσοκομείου. Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, η ανάγκη
για γόνιμο διάλογο και ενθάρρυνση της συστηματικότερης χρήσης των
εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας κατέστη πιο επιτακτική, προκειμένου
να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Συναντήσεις στελεχών

Έκδοση εντύπου «Χρέος Ζωής»

Η Διοίκηση και τα στελέχη
ανά υπηρεσία πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις τόσο σε τακτά χρονικά
διαστήματα όσο και εκτάκτως για τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων

Η περιοδική έκδοση «Χρέος Ζωής»
κυκλοφορεί εντύπως και ηλεκτρονικά με στόχο να επικοινωνήσει το
έργο του Νοσοκομείου και να προβάλει αρθρογραφία με επιστημονικό χαρακτήρα

Εκδηλώσεις

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
και intranet

Το 2021, τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της
πανδημίας περιόρισαν τη
διενέργεια
εκδηλώσεων.
Ωστόσο, όταν οι συνθήκες
το επέτρεπαν, πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως
παρακολούθησης για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
του προσωπικού.

Διαδικτυακές πλατφόρμες για την
ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών διευκολύνουν την επικοινωνία
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Το έργο της

Είναι γνωστό το έργο που επιτελείται εδώ και χρόνια
από την «Αντηρίδα», με σκοπό να στηρίξει, να συνδράμει και να «αγκαλιάσει» τις ανάγκες των ασθενών, των συνοδών και των εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στις δύσκολες συνθήκες
της πανδημίας που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία
δύο χρόνια, ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου
δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες.

ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ
Έργο Αντηρίδας εντός Νοσοκομείου
Α. Δράσεις στήριξης

5.500
11.500
9.000
3.000
1.000
400
200
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Β. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
μετακινήσεις ασθενών με αναπηρικά
αμαξίδια του Συλλόγου
είδη προσωπικής υγιεινής
σε νοσηλευόμενους
μπουκαλάκια νερού σε ασυνόδευτους νοσηλευόμενους
μερίδες με γλυκίσματα και σνακ στους
χώρους αναμονής ασθενών στη Βραχεία
Ογκολογική και την Α’ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική
παιχνίδια και συμβολικά δώρα
στα παιδιά που προσήλθαν στο
Εμβολιαστικό Κέντρο
πακέτα βασικών ειδών σε οικονομικά
αδύναμες ομάδες

δωράκια σε νοσηλευόμενα παιδιά

• Επιτραπέζιος ανιχνευτής παλμών εμβρύου, οξύμετρο και νεογνικό αισθητήρα στη Α' Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
• Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών
λειτουργιών στο Αιματολογικό Τμήμα
• Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο – οξύμετρο με
ενσωματωμένο μόνιτορ και ψηφιακός
υπέρηχος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
• 6 αμαξίδια στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Σας ευχαριστούμε γιατί είστε δίπλα μας με αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Μπορείτε να στηρίξετε το έργο του Συλλόγου
καταθέτοντας το ποσό της συνδρομής ή οποιοδήποτε ποσό δωρεάς στον Τραπεζικό Λογαριασμό: IBAN GR72 0172 2630 0052 6305 2135 663 - Τράπεζα Πειραιώς
Όνομα δικαιούχου: Σύλλογος Φίλων Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα»
Η «Αντηρίδα» συνεχίζει το ανθρωπιστικό έργο της, σεβόμενη τα μέτρα για την αποφυγή της
διασποράς του κορονοϊού. Η συνδρομή σας θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για τη στήριξη ασθενών, ευπαθών και οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας.

Έργο Αντηρίδας εκτός Νοσοκομείου
Α. Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης σε
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα
1. Διαδικτυακή συναυλία για καλό σκοπό,
σε συνδιοργάνωση με τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Β. Διανομή 1.200 πακέτων βοήθειας
Συγκέντρωση και αποστολή ειδών πρώτης
ανάγκης ως έκτακτη βοήθεια για:
-

τους πυρόπληκτους στην Εύβοια
παιδιά που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας
πολύτεκνες οικογένειες και παιδιά άπορων
οικογενειών γειτονικών δήμων
άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους
(με τη συνεργασία κοινωφελών οργανισμών)

2. Εθελοντικές δράσεις εθελοντών μαθητών από τα Κολλέγια Ανατόλια και Δελασάλ (όπως η αποστολή ευχετήριων
καρτών και η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης)
3. Μελωδικές ευχές για τους ασθενείς και
το προσωπικό από το Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
4. Εορταστικές πινελιές από τη Διεύθυνση
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με δώρα και χειροτεχνίες για τη
διακόσμηση των χώρων υποδοχής

INFO
Ιστοσελίδα
www.antirida.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας
2313323869
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Ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών και έντυπα
παραπόνων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

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

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

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

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

Μουσική σε κοινόχρηστους χώρους

Παροχή ατομικών συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης δια ζώσης, τηλεφωνικά
και διαδικτυακά νοσηλευόμενων με Covid-19 από την
Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

Υπηρεσία ενημέρωσης και
στήριξης ασθενών με τον
νέο κορονοϊό και των οικογενειών τους από προσωπικό της Κοινωνικής
Υπηρεσίας

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε
όλους τους χώρους
του Νοσοκομείου

Infokiosks για την
παροχή πληροφοριών μέσω ψηφιακών
οδηγών

Δυνατότητα εξ αποστάσεως
παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και άυλης συνταγογράφησης σε ασθενείς
της Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής που παρακολουθούνται χρονίως
στα εξωτερικά ιατρεία

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

Υπηρεσία διαδικτυακών αιτήσεων για έκδοση
πιστοποιητικών και εγγράφων

φροντιδα

για τους ασθενείς
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Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές
και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετέχει σε πλήθος επιστημονικών και εκπαιδευτικών
δράσεων. Μεταξύ άλλων, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση προγραμμάτων τα
οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της κλινικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση της ποιότητας,
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την πρόληψη λοιμώξεων. Επιπλέον έχει επιλεγεί από
τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) ως κέντρο πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου «Ασφαλές Νοσοκομείο» για τη διαχείριση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, μέσω υιοθέτησης αντίστοιχων χρωματικών κωδικών.



Στη «μάχη» κατά
των νοσοκομειακών
λοιμώξεων

Μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα GRIPP SNF (Greek Infection
Prevention Program), το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου συνεισφέρει στην πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την ορθολογική
χρήση των αντιμικροβιακών. Στο πλαίσιο του project, η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων εκπαιδεύτηκε στη μεθοδολογία καταγραφής των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Για την υλοποίησή του εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο το
ενιαίο εθνικό σύστημα καταγραφής, ώστε η επιτήρηση να γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο. Το GRIPP SNF είναι πενταετές πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από
το κοινωφελές ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο παίρνουν μέρος δέκα νοσοκομεία της χώρας. Την έναρξη της κύριας φάσης υλοποίησης σηματοδότησε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στο αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου, παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) και Ιδρυτή του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης
Νοσημάτων-CLEO Θεοκλή Ζαούτη, του Project Manager Ιωάννη Φαρόπουλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΟΔΙΠΥ και Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΕΛ) Αγγελικής Καραΐσκου.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συΠαρεμβάσεις για
νεισφέρει στην προσπάθεια του ΟΔΙαποτελεσματικότερο
ΠΥ για τον εξορθολογισµό και τη
συστηµατοποίηση της παροχής υπησύστημα υγείας
ρεσιών των νοσοκομείων προς τον
πολίτη µε καινοτομίες. Στο πλαίσιο
αυτό, συμμετέχει στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με θέμα: «Εισαγωγή στην
Κλινική Διακυβέρνηση – Λειτουργία οργάνων Κλινικής Διακυβέρνησης - Αξιολόγηση της Διοικητικής & Κλινικής Αποτελεσματικότητας», που απευθύνεται στις Διοικήσεις των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκπαιδευτική συνάντηση για την πρωτοβουλία διοργανώθηκε τον Νοέμβριο, στο
αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, παρουσία της Προέδρου του ΟΔΙΠΥ Δάφνης
Καϊτελίδου και του Διευθύνοντα Συμβούλου Βασίλη Μπαλάνη, των Διοικήσεων της 3ης και 4ης ΥΠΕ και με τη συμμετοχή Διοικητών και Αναπληρωτών
Διοικητών Νοσοκομείων. Εκπαιδευτές με διεθνή εμπειρία στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επιθεωρήσεων και κλινικής διακυβέρνησης παρουσίασαν θέματα, όπως η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις υπηρεσίες υγείας,
η συνεχής κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη και ο ρόλος των ενδονοσοκομειακών οργάνων στην άσκηση ηγεσίας και κλινικής διακυβέρνησης.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επισκέψεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα
της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι
και του Γενικού Γραμματέα
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είχαν τη χαρά και την τιμή να
Γιάννη Κωτσιόπουλου
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υποδεχθούν την Αναπληρώτρια
Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα,
η οποία επισκέφθηκε δυο φορές
το Νοσοκομείο στη διάρκεια του
2021. Κατά την πρώτη της επίσκεψη, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, 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, μέσα από την τρισδιάστατη μακέτα στην είσοδο. Κατά τη συνάντηση
με τη Διοίκηση, την εκπρόσωπο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά
– Παπαγεωργίου και τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παναγιώτη
Τουχτίδη, η κ. Γκάγκα διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα στηρίξει τη λειτουργία των νοσοκομείων με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του ασθενή και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Κατά την επίσκεψή της στις 30
Νοεμβρίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε αυτοψία στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη Διοίκηση
και τους εκπροσώπους των ιατρών οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Covid-19.
Τα ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν το Νοσοκομείο συζητήθηκαν
κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας, Ζωής Ράπτη, τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Η κ. Ράπτη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Στη συνάντηση με
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Καραβιώτη, τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο
Εμμανουηλίδη, τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτη
Μπογιατζίδη και τον Διευθυντή
της Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Γιάννη ΔιακοΣυνάντηση με τον
γιάννη, τόνισε ότι το Υπουργείο
Υγείας έχει προβεί σε ενέργειες
πρώην Υπουργό Υγείας
για να περιορίσει τη νοσηρότητα
Ανδρέα Ξανθό
στο πεδίο της ψυχικής υγείας που
αφήνει πίσω της η πανδημία.
Επίσκεψη στο Νοσοκομείο πραγμαΤο Νοσοκομείο επισκέφθηκε
τοποίησε την Παρασκευή 17 Σεπτεμκαι ο Γενικός Γραμματέας του
βρίου, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΥπουργείου Γιάννης ΚωτσιόπουΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας,
λος, το Σάββατο 17 Απριλίου,
Ανδρέας Ξανθός. Κατά τη συνάντηστο πλαίσιο της συνεργασίας με
ση με τη Διοίκηση, διαπιστώθηκε
τη Διοίκηση για λειτουργικά θέότι η πανδημία αποτελεί ευκαιρία να
ματα, όπως η αναδιοργάνωση
επενδυθούν πόροι στο Εθνικό Σύτμημάτων, οι προσλήψεις, η χρηστημα Υγείας και να δοθούν κίνητρα
ματοδότηση και η αξιοποίηση
για την απορρόφηση ιατρικού προπόρων μέσω ευρωπαϊκών προσωπικού.
γραμμάτων.

Κινήσεις αλληλεγγύης
για τη στήριξη του έργου του Νοσοκομείου

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την πολύτιμη αρωγή και στήριξη εκφράζει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε
όσους προχώρησαν σε δωρεές, στοχεύοντας στην ενίσχυση του Νοσοκομείου, κατά τη δοκιμασία του, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εξαιτίας
της πανδημίας.



Το «κύμα» στήριξης εκδηλώθηκε κυρίως από κρατικούς φορείς και εταιρείες και αφορούσε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αναλώσιμα υλικά,
τρόφιμα, προπληρωμένες κάρτες
καυσίμων, αλλά και ξενοδοχειακό
εξοπλισμό. Οι δωρεές αποτελούν
κίνηση αναγνώρισης και υποστήριξης των προσπαθειών της Διοίκησης
και του προσωπικού να συνεχίσει να
ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτητικές συνθήκες
της πανδημίας.

ELLINIKA HOAXES Α.Μ.Κ.Ε., την ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε., την Εταιρεία Κοινωνικής
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
Α.Μ.Κ.Ε. ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, τον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης, Bios Coop και το Ταμείο
Διοικήσεως και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δώρα για τις παιδιατρικές κλινικές και
τους μικρούς ασθενείς παρέδωσαν οι
Δήμοι Παύλου Μελά και Κορδελιού
Ευόσμου, οι οργανισμοί «Χαμόγελο
του Παιδιού» και «Πράξη Αγάπης»
και οι εταιρείες Elpedison, CetracoreJetoil και Mercantile & Maritime
Group, ενώ η εταιρεία Elpedison και οι
Θεατρικές Παραγωγές A PRIORI έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς νοσηλευόμενους να παρακολουθήσουν
διαδικτυακά μια θεατρική παράσταση.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχα- Ειλικρινείς ευχαριστίες, για το αίσθηριστεί θερμά την Ευρωπαϊκή Ένωση μα κοινωνικής ευθύνης που τις διαγια τη ρομποτική μονάδα απολύμαν- κρίνει, απευθύνει το Νοσοκομείο στις
σης, το Υπουργείο Υγείας, τις 1η και 3η εταιρείες:
Υγειονομικές Περιφέρειες και την Περιφέρεια
Κεντρικής ΜακεδονίΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ας για τον ιατροτεχνοEXPERT HEALTHCARE
λογικό εξοπλισμό που
KLEEMANN
παρείχαν.
ΠαράλληAVINOIL A.E.
λα, ευχαριστεί τον διεΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
EXPRESS SERVICE
θνή ανθρωπιστικό ορMODELINA A.E.
γανισμό, International
ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε
Orthodox
Cristian
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
Charities (IOCC) για τη
LEROY MERLIN
δωρεά του μέσω του
CHIESI HELLAS A.E.B.E
Φιλανθρωπικού
ΟρΤΙΤΑΝ Α.Ε. FRIESLANDCAMPINA Α.Ε.
γανισμού «Αποστολή»
NESTLE A.E.
της Ιεράς ΑρχιεπισκοKLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε
πής Αθηνών, όπως και
GENESIS PHARMA
τη Χριστιανική ΑδελPROGNOSIS BIOTECH
φότητα Νέων ΘεσσαUNI PHARMA
λονίκης (Χ.Α.Ν.Θ), τον
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
Σύλλογο Φίλων του
BIAN A.E.
Νοσοκομείου
ΠαπαBMG EQUIPMENT-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
γεωργίου «Η ΑντηρίΑΘ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & Σ.Ι.Α Ο.Β.Ε.Ε.
δα», το Ιπποκράτειο
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.
Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Παπανικολάου,
την Τράπεζα Πειραιώς, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», την ιστοσελίδα

47

Σωματείο
Εργαζομένων
Η ενημέρωση για εργασιακά
ζητήματα, η διαφύλαξη των
συμφερόντων των εργαζομένων, καθώς και η βελτίωση
της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, αποτελούν τη βασική στόχευση του
Σωματείου Εργαζομένων. Το
Σωματείο ιδρύθηκε το 1999,
είναι μέλος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία και
απαρτίζεται από εργαζομένους όλων των υπηρεσιών.

Σύστημα
εσωτερικού ελέγχου

Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας Εργαζομένων

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Νοσοκομείου προβλέπει την ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που λειτουργεί ανεξάρτητα και
συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση. Μέσω της
εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και της χρηστής και υπεύθυνης Διοίκησης, επιδιώκεται η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικής
λειτουργίας του Νοσοκομείου και της διαφάνειας των πεπραγμένων της Διοίκησης.

Η μελέτη των συνθηκών εργασίας, η πρόταση μέτρων
βελτίωσής τους και η παρακολούθηση της τήρησής τους,
αποτελούν τις προτεραιότητες της Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας Εργαζομένων. Παράλληλα, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου και συνεργάζεται με συνδικαλιστικά στελέχη στο
πεδίο της ασφαλούς εργασίας. Τα μέλη της Επιτροπής,
που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο, εκλέγονται από
τους εργαζόμενους ή υποδεικνύονται από το Σωματείο
Εργαζομένων.

Εταιρική

διακυβέρνηση
Χρηστή και υπεύθυνη Διοίκηση
Διαφάνεια πληροφοριών
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ΣυνεδριακόΙ ΧΩΡΟΙ
> Συνεδριακό Κέντρο
Ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Διαθέτει πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τη διενέργεια online συνεδρίων και εκδηλώσεων.
*Δυνατότητα online σύνδεσης του αμφιθεάτρου με τα χειρουργεία του Νοσοκομείου

> 1 Αμφιθέατρο χωρητικότητας 325 ατόμων
> 1 Αίθουσα διδασκαλίας 50 ατόμων
> 2 Αίθουσες διδασκαλίας 25 ατόμων
> 10 Αίθουσες συνεδριάσεων κλινικών 20 ατόμων
Η εφαρμογή από την Πολιτεία περιοριστικών μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας επηρέασε τη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων και συναφών
εκδηλώσεων. Στην πλειονότητά τους, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, με τη μορφή webinars, και σε περιορισμένη κλίμακα με δια ζώσης συμμετοχές. Στις περιπτώσεις που ήταν εφικτό,
διεξήχθησαν με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming). Ο συνολικός αριθμός των εκδηλώσεων ανήλθε στις 21.

Εξωστρέφεια &
Διεθνείς σχέσεις

Γραφείο Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων



> Έχει αποστολή την παροχή ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν
το Νοσοκομείο και την προβολή
του έργου και των ανθρώπων του
στα ΜΜΕ (έντυπα, τηλεοπτικά, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες) καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Νοσοκομείου (Facebook,
Twitter, Youtube).
> Σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ για τις δράσεις του
Νοσοκομείου και ανάρτησή τους
στην ιστοσελίδα
> Συστηματική επικοινωνία με δημοσιογράφους και διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου
> Διαχείριση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης του Νοσοκομείου
> Σύνταξη και επιμέλεια ενημερωτικών εκδόσεων («Χρέος Ζωής»,
«Απολογισμός»)
> Επικαιροποίηση ιστοσελίδας
> Συντονισμός εκδηλώσεων - πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης κοινού
> Συνεργασία με φορείς και διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας

623 αναφορές

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
σε έντυπα ΜΜΕ

11.995 αναφορές

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

411.000 επισκέψεις
3.391.000 σελίδες
27.900.000 hits
www.papageorgiou-hospital.gr

14.298

O μεγαλύτερος αριθμός χρηστών
που είδαν κάποια δημοσίευση στη
σελίδα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο Facebook, τουλάχιστον μια φορά.
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ετησιοσ
απολογισμοσ

Εκδηλώσεις

Τον απολογισμό του 2020, μιας ιδιαίτερης χρονιάς λόγω της πανδημίας, παρουσίασε η Διοίκηση, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του
ιστότοπου του Νοσοκομείου, την Παρασκευή 28 Μαΐου. Οι εκπρόσωποι της
Διοίκησης εξήραν την αδιάκοπη προσπάθεια των εργαζομένων, οι οποίοι έγιναν στήριγμα για τους ασθενείς που κλήθηκαν να δώσουν, απομονωμένοι,
την κρισιμότερη ίσως μάχη της ζωής τους. Ευχαρίστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, την «Αντηρίδα» και όλους τους
δωρητές. Όπως αποτυπώθηκε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το Νοσοκομείο -παρότι άγγιξε τα όριά του- ανταποκρίθηκε στην υγειονομική κρίση
και διατήρησε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που αποδίδεται τόσο στις κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, όσο και στην αστείρευτη δύναμη του προσωπικού και τη συντονισμένη διαχείριση της Διοίκησης.
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Με μια συμβολική κοπή βασιλόπιτας, λόγω των περιοριΚαλωσόρισμα
στικών μέτρων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου καλωσόρισε το 2021, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές και ευχαριτου 2021
στίες προς τους εργαζόμενους για τον διαρκή αγώνα και τη
συνεισφορά τους στον περιορισμό της πανδημίας. Η εκδήλωση έγινε με τη φυσική παρουσία εκπροσώπων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, 42 εργαζόμενοι έλαβαν επιταγές των
100 ευρώ, ενώ σε όλο το προσωπικό διανεμήθηκαν βασιλοπιτάκια με 19 τυχερά
φλουριά που αντιστοιχούσαν σε ρεπό.

Ευχές και τσουρέκια
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Μια «αγκαλιά» παιχνίδια
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Τις εγκάρδιες πασχαλινές ευχές του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου προς όλους
τους εργαζόμενους συνόδευε ένα
εκλεκτό τσουρέκι, που παρέλαβαν τη
Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου. Η ευγενική
πρωτοβουλία αποτέλεσε μια έμπρακτη
κίνηση αναγνώρισης και ευχαριστίας
για τις συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού να ανταπεξέλθει στις «επιταγές» της πανδημίας. Η πρωτοβουλία
αποτέλεσε άλλη μια συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης και ένα θερμό “ευχαριστώ” για την αδιάλειπτη προσφορά των εργαζομένων κάθε ειδικότητας
στην περίοδο της πανδημίας.

Χίλια διακόσια πακέτα με παιχνίδια για τα παιδιά των εργαζομένων
προσφέρθηκαν για ακόμη μια χρονιά από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου,
μαζί με ευχές για καλή χρονιά, υγεία
και αισιοδοξία. Τα δώρα σκόρπισαν
χαμόγελα στα παιδιά, που για ακόμη μια χρονιά η πανδημία τους στέρησε τη χαρά να συμμετάσχουν στη
χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στο Νοσοκομείο, ενόψει των Χριστουγέννων.

Διαχείριση

Η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο έχει προβεί στην ταξινόμηση των αποβλήτων του, ώστε αυτά να τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. Το 2021 παρήχθησαν οι παρακάτω ποσότητες:

Επικίνδυνα απόβλητα

371 τόνοι
Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ). Από χώρους
περίθαλψης ασθενών)

19 τόνοι
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ). Το 98%
από χημειοθεραπείες, Παθολογοανατομικό Κυτταρολογικό Εργαστήριο, διαγνωστικά εργαστήρια και θαλάμους ασθενών με Covid-19)

51 τόνοι

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) εκ των
οποίων 82% στερεά (φαρμακευτικά 12,7%
κυτταροστατικά, 61% φαρμακευτικά, 6,8%
επικίνδυνες χημικές ουσίες, 1,5% συσκευασίες με υπολείμματα χημικών ουσιών, 0,5% αντιψυκτικά υγρά), 18% υγρά (από το Παθολογοανατομικό - Κυτταρολογικό εργαστήριο)

Αστικά στερεά απόβλητα
Τα αστικά απόβλητα αποτελούν πηγή αξιοποιήσιμων υλικών, που
μπορούν να ανακυκλωθούν και να επανεισαχθούν στην οικονομία. Τα
οφέλη είναι πολλαπλά, με κυρίαρχα τη μείωση των αποβλήτων που
οδηγούνται στην υγειονομική ταφή, τη μείωση του CO2 και τη μετρίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ ποσότητα 540 τόνων κατηγοριοποιήθηκε ως οικιακού τύπου, καθώς δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί.
Χαρτί

Πλαστικό

Καπάκια

57 κιλά

15 κιλά

1,4 τόνοι

Κλωστ/γικά

Τηγανέλαια

Γυαλί

296 κιλά

1,8 τόνοι

200 κιλά

Απόβλητα
εναλλακτικής
διαχείρισης
Μέρος των υλικών προς αξιοποίηση αποτελούν και τα απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία παραδίδονται σε
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.
> 6.5 τόνοι ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών
> 580 κιλά λαμπτήρων
> 126 κιλά toners

Εκπαίδευση
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης
Αποβλήτων και προγραμματίζονται από την Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων εκπαιδεύσεις για το προσωπικό με
θεματολογία που απορρέει
από την Νομοθεσία, τις διεθνείς
καλές πρακτικές και τις ερευνητικές μελέτες. Σχετική ενημέρωση γίνεται και στους νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς και
φοιτητές. Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα για το
προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, που έχει αναλάβει
μέρος της διαχείρισης αποβλήτων. Το 2021 εκπαιδεύτηκαν
173 άτομα, σε 60 ώρες εκπαίδευσης. Επιπλέον, διανέμονται
έντυπες οδηγίες, πραγματοποιούνται ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις μέσω διαδικτύου.
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Tακτικά εξωτερικά ιατρεία
Γ' ΠΑΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ &
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
• ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΛΙΠΙΔΙΩΝ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
• Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ /
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
• ΔΙΑΒΗΤΗ / ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ /
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
• ΛΙΠΙΔΙΩΝ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΟΧΗΣ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)

ΠΑΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
• ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Ή ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΗΤΗ
• ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
• ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
• ΑΘΥΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
• ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ /
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
• STRESS ECHO
• ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΩΝ
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
• ΑΝΟΙΑΣ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
• ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
• ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
• ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ & ΚΙΝ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
• ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Δ' ΠΑΝ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
(ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΙΔΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ Β΄
ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΛΟΓΙΚΟ
ΤΕΣΤ ΙΔΡΩΤΑ
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

Β' ΠΑΝ. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ

Β΄ ΠΑΝ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΨΩΡΙΑΣΗΣ- ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ
ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
ΣΠΙΛΩΝ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΟΝΥΧΟΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΧΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΑΝΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ
• ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ,
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
• ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ / ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΚΤΟΥ
• ΜΑΣΤΟΥ
• ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

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

Β΄ ΠΑΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΩΝ
• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
• ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΙΩΝ
• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ
• ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΩΝ
• ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Β΄ ΠΑΝ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
• ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ/
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
• ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
• ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
• ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
• ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
• ΒΥΘΟΥ
• ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ
• ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
• ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
• ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
• YAG LASER
• ΠΑΝ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ

Επικοινωνία για

ραντεβού

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο

στα Εξωτερικά Ιατρεία
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ   

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
• ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
• ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
• ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
• ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΧΕΙΡΟΣ  
• Β΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
• ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΚΥΦΩΣΗΣ,
ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΠ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΧΥΣΕΩΝ
• ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Γ' ΠΑΝ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•

Γ' ΠΑΝ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
ΙΣΧΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΚΑΚΩΣΗΣ
• ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΥ /
ΑΘΛ. ΚΑΚΩΣΕΩΝ
• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ &
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
• ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΥ

Α΄ ΠΑΝ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΠΑΝ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΨΥΧΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΝΗΜΗΣ / ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
DEPOT ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γ' ΠΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
• PET SCAN
• ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

Β΄ ΠΑΝ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Β΄ ΠΑΝ. ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΣΦΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗΣ
ΡΙΝΟΣ
ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ - ΥΠΝΙΚΗΣ
ΑΠΝΟΙΑΣ
ΣΙΑΛΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΡΙΝΟΣ
ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΟΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΛ
ΦΩΝΗΣ
ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΟ / ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΠΑΝ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΤΕΣΤ PAP
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΔΡΑ
• ΕΝΔΟΚΡ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΗΣΗΣ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
• ΑΠΟΒΟΛΩΝ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΥΚΛΟΥ
• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
• ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
• ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΣΤΩΝ
• ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
• ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
• ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
• ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
• ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

14741

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΑΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΟΥ
ΜΙΚΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘ. ΤΟΥ
ΩΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
ΠΑΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
• ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
• ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
• ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
• ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
• ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

NEA IATΡΕΙΑ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (Γ' ΠΑΝ.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
• ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
(ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚO TMHMA)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
Αξία Κτήσεως

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2.013.185,19

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

Αποσβέσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως

1.881.071,28

1.818.609,39

168.201,00

50.506.218,57 47.965.384,40

2.540.834,17 49.511.937,87 47.810.846,27

1.701.091,60

49.294.622,90 35.999.018,96
12.662.536,88 12.093.340,83
349.781,12
0,00

13.295.603,94 47.229.332,51 36.627.396,73
569.196,05 12.391.723,77 11.969.370,75
349.781,12 1.081.639,99
0,00

10.601.935,78
422.353,02
1.081.639,99

112.813.159,47 96.057.744,19

16.755.415,28 110.214.634,14 96.407.613,75

13.807.020,39

0,00
16.755.415,28

0,00
13.807.020,39

3.823.517,91

4.404.689,03

10.203,60
3.833.721,51

8.116,28
4.412.805,31

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

132.113,91

1.986.810,39

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

445.487.604,50
156.232,83
-4.277.197,83

-4.120.965,00
882.536,62
442.249.176,12

412.248.434,12
156.232,83
-4.127.126,92

-3.970.894,09
633.114,22
408.910.654,25

5.440,29
16.849.149,07
16.854.589,36
462.937.486,99

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

10.153,61
17.813.105,25
2.373,64

22.246,32
15.486.305,36
292,90

17.825.632,50
497.650.648,68

15.508.844,58
461.374.979,69

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

6,85

6,85

2.184.235,36
3,94
2.184.246,15

3.626.132,27
3,94
3.626.143,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2021
(1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021 (σε EUR)

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2020 (σε EUR)

Καθαρά κέρδη χρήσεως

36.699.718,19

32.473.046,82

Σύνολο

36.699.718,19

32.473.046,82

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη εις νέον

O Πρόεδρος
Καραβιώτης Μιχαήλ
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6.414,83

28.193,68

36.693.303,36

32.444.853,14

Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουηλίδης Κων/νος

Η Οικονομική Διευθύντρια
Σταυροπούλου Ευαγγελία

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

ΧΡΗΣΗ 2021

ΧΡΗΣΗ 2020

85.513.719,84
8.576.439,17
94.090.159,01

85.387.590,78
7.077.547,32
92.465.138,10

36.693.303,36
311.699.057,13
348.392.360,49
442.482.519,50

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

7.214.755,64
972.568,54
8.187.324,18

7.009.479,10
251.570,00
7.261.049,10

39.966.406,05
719.159,24
1.019.944,35
4.403.122,74
46.108.632,38

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

871.161,76
1.010,86
872.172,62
497.650.648,68

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

6,85

6,85

2.184.235,36
3,94

3.626.132,27
3,94

2.184.246,15

3.626.143,06

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021)
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021 (σε EUR)

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
5.235.732,32
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
2.576,40
Mερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
31.483,85
Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.740,48
Oλικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛEOΝ :΄Eκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα
14.285.096,66
2. Έκτακτα κέρδη
0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
1.059.257,31
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
312.190,87 15.656.544,84
Mείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
12.878,02
2. Έκτακτες ζημίες
7.209,98
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
351.091,67
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
779.702,04 1.150.881,71
Oργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημίες
MEION:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη)
XPHΣEΩΣ προ φόρων:

Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2020 (σε EUR)

85.267.775,50
113.547.055,68
-28.279.280,18
55.681.900,59
27.402.620,41
5.600.075,42
954,00

-5.238.308,72
22.164.311,69

-5.601.029,42
19.323.409,26

107.504,93
29.743,37
22.194.055,06

2.255,26

105.249,67
19.428.658,93

13.086.829,57
0,00
301.589,11
149.036,96 13.537.455,64

36.699.718,19

2.531.788,34
2.531.788,34

82.175.907,75
109.342.581,27
-27.166.673,52
52.091.112,20
24.924.438,68

175.926,21
10.268,54
306.873,00
0,00

493.067,75

32.473.046,82

2.407.775,59
0.00
36.699.718,19

2.407.775,59

0.00
32.473.046,82
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

2021

2020

156.638

147.912

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

119.938

115.439

ΦΑΡΜΑΚΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

54.642

51.081

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

17.578

16.729

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ***

47.718

47.629

36.700

32.473

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

* (Ποσά σε χιλ.€)									
** Στα συνολικά έσοδα για το έτος 2021 περιλαμβάνεται η επιχορήγηση που έλαβε το Νοσοκομείο από
το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.		
***Στο κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2021 περιλαμβάνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του
προσωπικού και η μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού που προσέλαβε το Νοσοκομείο για την
κάλυψη των αναγκών λόγω της πανδημίας Covid-19, που επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και
το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.							
		

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

Ο στόχος μας
Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ελλάδας, διατηρώντας την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον τομέα της
Υγείας στα 22 επιτυχημένα χρόνια της λειτουργίας του και να συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών και των εργαζομένων με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

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

Οι αξίες μας
Αγάπη και σεβασμός στον άνθρωπο
Ακεραιότητα
Ποιότητα
Καινοτομία

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπεύθυνος σύμφωνα
με τον νόμο:

Μιχαήλ Καραβιώτης
(Πρόεδρος ΔΣ Γ.Ν. Παπαγεωργίου)

Συντονισμός Δημοσιογραφική
Επιμέλεια Έκδοσης:

Μαρία Λίτου (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων)

Επιτροπή Επιμέλειας
Έκδοσης:

Kωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Ιωάννης Στυλιάδης,
Γρηγόρης Γκριμπίζης, Μαρία Παπαθεοδώρου,
Κλαίρη Χαριζάνη, Λιάνα Μιχαηλίδου,
Θεοδοσία Αλμαλιώτου, Ελίνα Πρωτόπαπα

Συνεργάτες:

Kατερίνα Kουτσοσίμου (Δημιουργικό)
Άννα Μαρία Ζολώτα, Αντιγόνη Σαφέτη

Φωτογραφίες:

Αρχείο Νοσοκομείου, Ιωσηφίνα Σβανιά,
Γιώργος Ιλερής, Shutterstock

Παραγωγή εντύπου:

Thessprint A.E.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO
ΠAΠAΓEΩPΓIOY
Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης
N. Eυκαρπία
564 03 ΘEΣΣAΛONIKH
Tel.: 2313 32 30 00
e-mail: info@papageorgiou-hospital.gr
www.papageorgiou-hospital.gr
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
@gn_ papageorgiou

Mε την ευγενική χορηγία
του Iδρύματος Παπαγεωργίου

