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editorial
μιχαηλ καραβιωτησ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αφού σας καλωσορίσω στην 56η έκδοση του «Χρέος Ζωής», θα ήθελα να
απευθύνω, με βαθιά συγκίνηση, έναν
τελευταίο χαιρετισμό και να αποτίσω
φόρο τιμής στον αείμνηστο Βασίλη
Παπά, που άφησε ανεξίτηλα το στίγμα του στο Νοσοκομείο. Μέλος και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και
Πρόεδρος του Νοσοκομείου, έφυγε σε
ηλικία 79 ετών, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά
του, στους συνεργάτες και φίλους του,
όσο και στον ευρύτερο χώρο της υγείας, της αρχιτεκτονικής και της αυτοδιοίκησης. Φίλος και συνοδοιπόρος των
αδελφών Παπαγεωργίου, μοιράστηκε
μαζί τους το όραμα για την ανέγερση
ενός πρότυπου νοσοκομείου, συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίησή του, ενώ
ως Πρόεδρος το αναβάθμισε με πρωτοποριακές εφαρμογές και σύγχρονα
έργα.
Με σεβασμό στο έργο που αφήνει πίσω
του, δεν ξεχνάμε το ήθος, τη μετριοφροσύνη, τις αστείρευτες γνώσεις και
την εργατικότητά του, που αποτελούν
για μένα προσωπικά, για όλους όσοι

τον γνώρισαν αλλά και για τις επόμενες γενιές, αληθινή πηγή έμπνευσης!
Γι’ αυτό, ως ελάχιστο φόρο τιμής, με
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου θεσπίστηκαν πρόσφατα οι
ετήσιες βραβεύσεις «Βασίλης Παπάς».
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας
θα ενημερωθείτε για τις βραβεύσεις
των εργαζόμενων και των κλινικών του
Νοσοκομείου για το έτος 2021, που
διακρίθηκαν για το εξαιρετικό επίπεδο
υπηρεσιών που προσέφεραν κατά την
περίοδο της πανδημίας.
Με απόλυτη ικανοποίηση αποδεχτήκαμε την πρόταση του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
(Ο.ΔΙ.Π.Υ.), ώστε να αποτελέσει το Γ.Ν.
Παπαγεωργίου κέντρο αναφοράς για
την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου «Ασφαλές Νοσοκομείο» (Safe
Hospital) σε καταστάσεις έκτακτης κι
επείγουσας ανάγκης βάσει διεθνών
πρακτικών και προτύπων. Με την
εφαρμογή του θα είμαστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διαχειριστούμε δύσκολες
καταστάσεις όπως φωτιά, ανακοπή,
αρπαγή παιδιού, αγνοούμενο ασθενή,
εσωτερική/εξωτερική καταστροφή και
απειλή βομβιστικής ενέργειας.
Ένα ακόμα γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους είναι η διεκδίκηση
δημιουργίας και εγκατάστασης του
πρώτου κέντρου Έρευνας και Θεραπείας καρκίνου - μέσω ακτινοβολίας
με πρωτόνια και βαρέα ιόντα άνθρακα
στη ΝΑ Ευρώπη - στο Νοσοκομείο μας.
Το πρωτοποριακό αυτό κέντρο σχεδιάζεται να φιλοξενηθεί σε μια από τις
10 χώρες της ΝΑ Ευρώπης που συμμετέχουν στη διακρατική πρωτοβουλία
SEEIIST (Διεθνές Ινστιτούτο ΝΑ Ευρώπης για τις Βιώσιμες Τεχνολογίες) κι
έχω την πεποίθηση ότι το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διαθέτει όλες τις κατάλληλες
υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό
για να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο απαι-
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τητικό εγχείρημα, καθώς θεωρείται
ένα από τα καλύτερα νοσηλευτικά
ιδρύματα της Ευρώπης, σύμφωνα με
αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής.
Ανάμεσα στις τεχνολογικές καινοτομίες που έχει να παρουσιάσει το Νοσοκομείο μας συγκαταλέγεται και ο
καινοτόμος χρωματογράφος μάζας
που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ήδη
στη Μονάδα Κλινικών Ερευνών του
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα ενισχύσει
σημαντικά τις υποδομές του εργαστηρίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην
εργαστηριακή αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων, των περιστατικών ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος και των κλινικών μελετών φαρμάκων και μελετών
βιοϊσοδυναμίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μία
φορά από καρδιάς όλους όσοι, με δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
και χρηματικών ποσών, στάθηκαν κι
εξακολουθούν να είναι αρωγοί στο
έργο μας, αποδεικνύοντας για άλλη
μια φορά ότι η αρετή της προσφοράς,
ως βασική ποιότητα του Νοσοκομείου
μας, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
ύπαρξης και της δράσης μας. Οι πράξεις τους μας βοηθούν να καταστήσουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας προσβάσιμο σε όσο δυνατόν περισσότερο
κόσμο.
Παρά τις απαιτήσεις και αντιξοότητες των καιρών, ο απολογισμός μας
παρουσιάζει θετικό πρόσημο, καθώς
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία
σε πρωτοφανείς συνθήκες, παραμένοντας προσηλωμένοι στο όραμά μας
και διατηρώντας ψηλά τις αξίες, που το
κάνουν σταθερά να ξεχωρίζει: τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό, αλλά πάνω
απ’ όλα, τον σεβασμό απέναντι στον
άνθρωπο.
Eυχές για καλή επάνοδο.

Η εφαρμογή GoLive

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

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα

www.gnpap.golive.gr
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Ετήσιος απολογισμός
για το έργο του Νοσοκομείου
Παρά τις δυσκολίες λόγω της Covid-19, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το 2021, με τον συνεχή αγώνα του προσωπικού του και υπό την καθοδήγηση της Διοίκησης, κατάφερε
να ανταποκριθεί σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, διατηρώντας
ταυτόχρονα τις αξίες που το κάνουν να ξεχωρίζει: Να παρέχει,
δηλαδή, φροντίδα υγείας με επαγγελματισμό, σεβασμό και
ανθρωπιά σ΄ όποιον την έχει ανάγκη.
Εξάλλου, όπως αποδεικνύει η απεικόνιση της κίνησης του 2021, το νοσηλευτικό
ίδρυμα κατάφερε να αποφύγει τη μετατροπή σε «Νοσοκομείο Μίας Νόσου»,
όπως τονίστηκε μεταξύ άλλων κατά την
εκδήλωση παρουσίασης του απολογιστικού έργου, που πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο, την Τετάρτη 25 Μαΐου
2022.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας και Θράκης
Σταύρος Καλαφάτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά των
ανθρώπων του Νοσοκομείου, το οποίο
χαρακτήρισε «κόσμημα».

“...οι άνθρωποι
του Νοσοκομείου
δούλεψαν με
την καρδιά τους
και πραγματικά
έσωσαν ζωές.
Ο απολογισμός
είναι για ακόμη
μία φορά θετικός.”
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Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου αναφέρθηκε στο
θετικό πρόσημο της συμπόρευσης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
του Νοσοκομείου, αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η Περιφέρεια θα παραμείνει
δίπλα στο Νοσοκομείο στον κοινό αγώνα της δημόσιας υγείας.
Ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Παναγιώτης Μπογιατζίδης τόνισε τη συμβολή του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και αναφέρθηκε στη
διαρκή υποστήριξη προς το Νοσοκομείο
σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού,
την υλοποίηση προγραμμάτων, την οικονομική ενίσχυση κ.ά.
Τις ευχαριστίες της στους εργαζόμενους εξέφρασε και η εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, η οποία ανέφερε πως
«Η πανδημία άφησε σε όλους μας ένα
βαθύ σημάδι. Ωστόσο, οι άνθρωποι του
Νοσοκομείου δούλεψαν με την καρδιά

τους και πραγματικά έσωσαν ζωές. Ο
απολογισμός είναι για ακόμη μία φορά
θετικός. Το ίδρυμα Παπαγεωργίου θα
είναι πάντα δίπλα στους ανθρώπους του
Νοσοκομείου».
Την άριστη συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας και την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας εξήρε ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Μιχάλης Καραβιώτης. Όπως
τόνισε, αξιοποιώντας την εμπειρία και με
όπλο τον εμβολιασμό στο ξεκίνημα της
χρονιάς, η Διοίκηση εφάρμοσε ένα βελτιωμένο μοντέλο διαχείρισης υποδομών
και διαθέσιμων πόρων. «Το πολυτιμότερο όμως κεφάλαιό μας παραμένουν οι
άνθρωποι, που αποτελούν την οικογένεια
του Νοσοκομείου μας, η ιδιαίτερη αξία
των οποίων αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της πανδημίας», ανέφερε.

Στις 136 ανεπτυγμένες κλίνες Covid-19
νοσηλεύθηκαν 8.693 ασθενείς, ενώ οι
18 κλίνες ΜΕΘ περιέθαλψαν 321 κατά
βάση διασωληνωμένους ασθενείς. Στην
κορύφωση της πανδημίας, το Νοσοκομείο ανέπτυξε 240 κλίνες για απλά και
49 κλίνες για διασωληνωμένα περιστατικά. Διενήργησε δε 11.316 rapid tests και
51.543 PCR. Το Νοσοκομείο πρωτοστάτησε και στη χορήγηση μονοκλωνικών
αντισωμάτων, τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων για ενήλικες και παιδιά
-όπου πραγματοποιήθηκαν 46.188 και
347 εμβολιασμοί αντίστοιχα- καθώς
επίσης και την ανάπτυξη Ιατρείου Post
Covid-19. Αδιάλειπτη ήταν η λειτουργία
του όσον αφορά την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων ομάδων, όπως ογκολογικών, αιματολογικών ασθενών και νεφροπαθών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 πραγματοποιήθηκαν 16.960 χημειοθεραπείες
και 22.478 αιμοκαθάρσεις, αριθμοί ελάχιστα διαφοροποιημένοι από τα επίπεδα
του 2020. Βασική μέριμνα της Διοίκησης
αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η αυστηρή
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και η εφοδιαστική επάρκεια των μέσων
ατομικής προστασίας.
Ο κ. Εμμανουηλίδης υπογράμμισε ότι το
Νοσοκομείο είναι υπερήφανο για τα στελέχη του, που εφαρμόζουν πρωτοπορι-

Τα στοιχεία
Τα απολογιστικά στοιχεία παρουσίασε ο
γενικός διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, τονίζοντας ότι σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν: ο αριθμός των νοσηλευθέντων σε κλινικές- τμήματα (29.915),
των χειρουργικών επεμβάσεων (8.678)
και των εξωτερικών ασθενών (169.900).
Ακόμη και στους δύσκολους καιρούς της
πανδημίας, στο Νοσοκομείο οι εσωτερικοί ασθενείς ανήλθαν σε 92.230.

“Στην κορύφωση
της πανδημίας,
το Νοσοκομείο
ανέπτυξε 240
κλίνες για απλά
και 49 κλίνες για
διασωληνωμένα
περιστατικά.”

ακές τεχνικές και σημείωσε ότι η πιθανή
λήξη της πανδημίας σηματοδοτεί την αρχή
μιας νέας εποχής, κατά την οποία η Διοίκηση καλείται να υλοποιήσει νέες πολιτικές,
όπως η λειτουργία της Μονάδας Κλινικών
Ερευνών, οι συνεργασίες με τον ΟΔΙΠΥ
και τον ΕΟΔΥ για το ασφαλές Νοσοκομείο
και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, η
ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η προσθήκη νέων κτηρίων κ.ά.
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Βραβεία «Βασίλης Παπάς»
σε εργαζόμενους

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τον αείμνηστο Βασίλη Παπά, ο οποίος
διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, αλλά και πρόεδρος του Νοσοκομείου, θεσπίστηκαν πρόσφατα οι ετήσιες βραβεύσεις «Βασίλης Παπάς».

Οι βραβεύσεις, συνολικού ποσού 5.000
ευρώ, απονέμονται σε εργαζόμενους ή
και κλινικές του Νοσοκομείου, μετά από
συνεννόηση και συνεργασία με τη Διοίκησή του. Η «πρεμιέρα» των βραβεύσεων
πραγματοποιήθηκε κατά την εκδήλωση
παρουσίασης του Απολογισμού 2021, την
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, παρουσία και
της οικογένειας του αείμνηστου Βασίλη
Παπά. Απονεμήθηκαν τέσσερα βραβεία
σε ομάδες και ανθρώπους του Νοσοκομείου οι οποίοι βρέθηκαν στο προσκήνιο.
Συγκεκριμένα, για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών την περίοδο της πανδημίας βραβεύτηκαν με τιμητική πλακέτα
και χρηματικό ποσό:
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· Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με
τη συνεπικουρία του Αναισθησιολογικού Τμήματος. Το βραβείο παρέδωσε
ο Θανάσης Παπάς, μέλος του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, στις εκπροσώπους του
ιατρικού προσωπικού Δόμνα Λιάτση,
διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΕΠ και Ευαγγελία
Γκουτζιομήτρου, αναπληρώτρια συντονίστρια διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος και τους εκπροσώπους του
νοσηλευτικού προσωπικού Γεώργιο
Ελεσνίτσαλη, προϊστάμενο ΜΕΘ-ΜΕΠ
και Στυλιανή Σίμογλου, προϊσταμένη
Αναισθησιολογικού Τμήματος.
· Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ). Το βραβείο παρέλαβαν από την
εκπρόσωπο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, οι
Βαρβάρα Αμπελίδου, επιμελήτρια Β΄
Πνευμονολογίας ΤΕΠ, εκ μέρους του
ιατρικού προσωπικού και Γιώργος Καρβουνάς, προϊστάμενος ΤΕΠ, εκ μέρους
του νοσηλευτικού.
· Οι Κλινικές Covid-19. Ο διευθυντής
Πνευμονολογίας Σταύρος Βογιατζής,
η διευθύντρια Α΄ Παθολογίας Καλλιόπη
Μικούδη και η επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας Χριστίνα- Μαρία Τρακατέλλη

“Απονεμήθηκαν τέσσερα βραβεία σε ομάδες και
ανθρώπους του Νοσοκομείου οι οποίοι βρέθηκαν
στο προσκήνιο.”
εκ μέρους του ιατρικού προσωπικού,
καθώς επίσης η προϊσταμένη Πνευμονολογικού Τμήματος Μίνα Τσιφούτη και η
προϊσταμένη Β΄ Παθολογικού Τμήματος
Παρασκευή Μπλάγα εκ μέρους του νοσηλευτικού προσωπικού, παρέλαβαν το
βραβείο από τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη.
· Η διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΕΠ, πρόεδρος
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και συντονίστρια Covid-19 Κωστούλα
Αρβανίτη. Το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των
βραβεύσεων των εργαζομένων, τόσο οι
ομαδικοί όσο και οι ατομικοί έπαινοι συνιστούν μια μόνο ένδειξη της αναγνώρισης
της προσφοράς του προσωπικού, αλλά κι
ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης από
τους συναδέλφους τους, τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
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Στερνό αντίο στον Βασίλη Παπά
Έφυγε ο άνθρωπος που σφράγισε
την πορεία του Νοσοκομείου

Η οικογένεια του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
αποχαιρετούν με θλίψη τον τέως Πρόεδρό τους Βασίλη Παπά, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, την Κυριακή 3
Απριλίου 2022.
Η απώλεια προκάλεσε οδύνη στους ανθρώπους του Νοσοκομείου, αλλά και
στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Υγείας, της Αρχιτεκτονικής και της Αυτοδιοίκησης, τομείς στους οποίους ο αείμνηστος Βασίλης Παπάς διέπρεψε.
Υπήρξε ήδη φίλος και πολύτιμος συνεργάτης των αδελφών Νίκου και του
αείμνηστου Λεωνίδα Παπαγεωργίου,
όταν το 1990 αποφάσισαν να δωρίσουν
στην Πολιτεία το σημαντικό χρηματικό
ποσό που απαιτήθηκε για την ανέγερση
ενός πρότυπου νοσοκομείου. Στάθηκε
συνοδοιπόρος στην υλοποίηση του οράματός τους, ως επικεφαλής της ομάδας
τεχνοκρατών που συγκρότησε το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου για την επίβλεψη της ανέγερσης, την προμήθεια εξοπλισμού και

1

1: Ο Βασίλης Παπάς στο
προαύλιο του Νοσοκομείου. 2: Επίβλεψη εργασιών
ανέγερσης του Νοσοκομείου, Ιανουάριος 1995. 3:
Χαιρετισμός κατά τη θεμελίωση του βρεφονηπιακού
σταθμού του Νοσοκομείου,
Σεπτέμβριος 2004. 4: Χαιρετισμός στην εκδήλωση
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου,
Απρίλιος 2019
5: Εκδήλωση του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου προς τιμήν
του Βασίλη Παπά, Ιούλιος
2020. 6: Ξενάγηση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου
Μητσοτάκη, από τον Βασίλη
Παπά, Σεπτέμβριος 2017
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τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Σε τέσσερα χρόνια το Νοσοκομείο ήταν
έτοιμο, πλήρως αποπερατωμένο και άρτια οργανωμένο με τον πιο σύγχρονο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με κόστος κατασκευής και εξοπλισμού χαμηλότερο του προϋπολογισθέντος.
Από το 1999 έως το 2009, ο Βασίλης
Παπάς ανέλαβε την προεδρία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και στη συνέχεια
διαδέχτηκε τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου
στην προεδρία του Νοσοκομείου για 11
χρόνια. Όσο ο Βασίλης Παπάς διετέλεσε
πρόεδρος, στο Νοσοκομείο δημιουργήθηκαν σύστημα μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς,
ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», εγκαταστάθηκαν
υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος, σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, PET/CT και γραμμικός
επιταχυντής. Ξεκίνησε η διενέργεια
μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, ιδρύ-

«Ο Βασίλης Παπάς θα είναι
πάντα «παρών» μέσα από την πορεία
και τα επιτεύγματά του....»

2

3

θηκε η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος,
το Νοσοκομείο αναβάθμισε τον ενεργειακό του χαρακτήρα και εισήχθησαν
πρωτοποριακές εφαρμογές και έργα
που καθιστούν το νοσηλευτικό ίδρυμα
σημείο αναφοράς στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπως το οραματίστηκαν οι
αδελφοί Παπαγεωργίου.

5

Ποιος ήταν ο Βασίλης Παπάς
Γεννημένος το 1943 στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Παπάς βγήκε από
παιδί στη βιοπάλη, καθώς ο πατέρας του «έφυγε» νωρίς από τη ζωή.
Η μητέρα του αγωνίστηκε κάτω από
δύσκολες συνθήκες για να μεγαλώσει και να σπουδάσει τον τότε 8χρονο γιο και την 11χρονη κόρη της.
Τα πρώτα δείγματα της προσφοράς
του στη δημόσια υγεία φάνηκαν σε
νεαρή ηλικία, αφού, παράλληλα με
το Ε΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, αποφοίτησε και από τη διετούς φοίτησης Σχολή Εθελοντών

Το ήθος του Βασίλη Παπά, η μετριοφροσύνη του, οι αστείρευτες γνώσεις του, οι
τεκμηριωμένες θέσεις και η εργατικότητά
του είναι αξιομνημόνευτες από όσους
συνεργάστηκαν μαζί του ή τον γνώριζαν
προσωπικά. Στη βραδιά που οργανώθηκε
προς τιμήν του από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, στις 8 Ιουλίου 2020, με αφορμή την
αποχώρησή του από την προεδρία του
Νοσοκομείου, ακούστηκαν για τον Βασίλη Παπά χαρακτηρισμοί, όπως «εργατικός», «έντιμος», «πρόθυμος», που μαρτυρούν τον σεβασμό των συνεργατών του
προς το πρόσωπό του.
Ο αείμνηστος Βασίλης Παπάς θα είναι
πάντα «παρών» μέσα από την πορεία και
τα επιτεύγματά του και θα αποτελεί πηγή
έμπνευσης για τις επόμενες γενιές και
τους συνεχιστές του έργου του.

Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη συνέχεια, εργάστηκε δυο θερινές περιόδους στον
ομώνυμο σταθμό Α’ Βοηθειών.
Η αρχή της καριέρας του ως αρχιτέκτονας ήταν το 1967, όταν ορκίστηκε πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ μετά
την ολοκλήρωση της στρατιωτικής
του θητείας διορίστηκε επιμελητής
στην έδρα της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Οκτώ
χρόνια αργότερα ίδρυσε την Αρχιτεκτονική Ομάδα Μελετών 406, η
οποία εκπόνησε πληθώρα μελετών

XPEOΣ ZΩHΣ

9

4

6

και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις σε μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σημαντικών έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
Ο Βασίλης Παπάς παντρεύτηκε τη
Μυρτώ Παπακωνσταντίνου, με την
οποία απέκτησε δύο γιους, τον Χρήστο, αρχιτέκτονα, να τον διαδέχεται
στο τεχνικό γραφείο μελετών το
οποίο διευρύνθηκε, και τον Θανάση, πλαστικό χειρουργό και ειδικό
συνεργάτη της Πανεπιστημιακής
Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής
που εδρεύει στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

IATPIKA ΘEMATA

Μηχανική θρομβεκτομή
στο οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό
Η πρωτοπόρα θεραπεία εφαρμόζεται με επιτυχία

Γεωργία Δερετζή, Διευθύντρια Νευρολογικού Τμήματος
Γιομπστ Ρούντολφ, Νευρολόγος, Νευρολογικό Τμήμα
Γεώργιος Φράγκος, εξειδ. Επεμβ. Νευροακτινολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός 424 ΓΣΝΕ

Τα αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν
τη δεύτερη αιτία θανάτου και
την πρώτη αιτία μόνιμης αναπηρίας στον γενικό πληθυσμό
των ανεπτυγμένων χωρών.
Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές
μελέτες, κάθε χρόνο, οξέα ΑΕΕ προσβάλλουν περίπου 60.000 συμπολίτες
μας. Τα χρονικά περιθώρια θεραπευτικής παρέμβασης είναι ιδιαίτερα στενά.
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια πρέπει να αντιμετωπίζονται σε οργανωμένη
Μονάδα ΑΕΕ και δυστυχώς στην Ελλάδα
υπάρχουν ελάχιστες από αυτές.
Από το 2004, στο Νευρολογικό Τμήμα
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου λειτουργεί Μονάδα ΑΕΕ και έκτοτε, πρωτοποριακά για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, εφαρμόζεται η θεραπεία της
ενδοφλέβιας θρομβόλυσης (διάλυση
του θρόμβου με φάρμακο) σε ασθενείς
με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ιΑΕΕ) στις πρώτες 4,5 ώρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της θρομβόλυσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε
ασθενείς που έχουν απόφραξη μεγάλης
εγκεφαλικής αρτηρίας.
Από το 2015 έχει καθιερωθεί η μηχανική
θρομβεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση του
ενδοαρτηριακού θρόμβου με τη χρήση
ενδοαγγειακών μεθόδων ως θεραπευτική επιλογή για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μεγάλων αγγείων του εγκεφάλου.
Η θρομβεκτομή αποτελεί θεραπεία επιλογής σε επιλεγμένα περιστατικά με οξύ
ιΑΕΕ στις πρώτες 6 ώρες μετά την έναρξη
των συμπτωμάτων, μπορεί να σώσει ζωές
και να μειώσει τις πιθανότητες σοβαρής
αναπηρίας.
Τον περασμένο χρόνο άρχισε η εφαρμογή της θρομβεκτομής στις γενικές
εφημερίες του Νοσοκομείου μας. Η
ανάγκη διενέργειας της μηχανικής θρομβεκτομής και η δυνατότητα νοσηλείας
στην Μονάδα Αγγειακών Επεισοδίων του
Νευρολογικού Τμήματος, καθώς και η επί
20 έτη εμπειρία στα αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια καθιστούν εφικτή την εφαρμογή της μεθόδου. Ας σημειωθεί ότι η
μηχανική θρομβεκτομή εφαρμόζεται σε
ελάχιστα κέντρα της χώρας.
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Για τη διενέργεια της θρομβεκτομής συνεργάζονται:
• Το Νευρολογικό Τμήμα για τη διάγνωση και επιλογή με βάση τα διεθνή
πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς κατάλληλους για
θρομβεκτομή (η οποία εφαρμόζεται
συνήθως μετά την θρομβόλυση) και
για την μετά την θρομβεκτομή ιατρική
και νοσηλευτική φροντίδα στη Μονάδα ΑΕΕ.
• Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, το
οποίο διαθέτει αγγειογράφο τελευταίας τεχνολογίας και δύο επεμβατικούς
ακτινολόγους και τεχνολόγους.
• Το Αναισθησιολογικό Τμήμα με την
παρουσία ενός αναισθησιολόγου.
• Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, το οποίο διαθέτει επεμβατικό νευροακτινολόγο και
εκπαιδευμένη νοσηλευτική ομάδα
κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και
οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα
ώστε μετά από ενημέρωση από τον
εφημερεύοντα ειδικό νευρολόγο,
προσέρχονται στο Νοσοκομείο για τη
διενέργεια μηχανικής θρομβεκτομής.
Με την τεχνική, μέσω μιας μικρής τομής
στη μηροβουβωνική χώρα ή μερικές φορές και από το χέρι, εξειδικευμένα υλικά
εισάγονται στις αρτηρίες του σώματος.
Ακολουθεί η ασφαλής προώθησή τους
στα αγγεία του εγκεφάλου με τη βοήθεια
προηγμένης τεχνολογίας απεικόνισης μέχρι ένας μικρός καθετήρας να έρθει σε
επαφή με το αίτιο της απόφραξης. Στη
συνέχεια, είτε με τη μέθοδο της αναρρόφησης είτε με τη βοήθεια ενδοπρόθεσης
(ειδικό στεντ) επιτυγχάνεται η απόσυρση
του θρόμβου/εμβόλου και η αποκατάσταση της αιματικής ροής.

IATPIKA ΘEMATA

Εγκατάσταση υπερσύγχρονου
χρωματογράφου
Ένα καινοτόμο σύστημα υγρής χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας, που συμβάλει καθοριστικά στην εργαστηριακή αντιμετώπιση όλων των δηλητηριάσεων, των περιστατικών ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, αλλά και των κλινικών
μελετών φαρμάκων και μελετών βιοϊσοδυναμίας, διαθέτει
πλέον το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο νέος υπερσύγχρονος χρωματογράφος μάζας (MS/MS/QTrap 6500) σε
συνδυασμό με υγρή χρωματογραφία
(UPLC) εγκαταστάθηκε και λειτουργεί
ήδη στη Μονάδα Κλινικών Ερευνών του
Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, με στόχο
την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής
και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, αλλά και του
Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.
Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε με
ευρωπαϊκούς πόρους, με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος επισκέφθηκε το Νοσοκομείο την Τρίτη 7
Ιουνίου, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα - Μαρία

Δερμεντζοπούλου. Ο κ. Τζιτζικώστας
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, που αποτελούσε όνειρο ζωής για
την ιατροδικαστική κοινότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ταυτόσημο με την επιστήμη
και συνεχάρη το προσωπικό του για το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, αναπληρωτή καθηγητή
Νικόλαο Ράικο, το σύστημα αποτελεί
σημαντικότατο εργαλείο σε ένα σύγχρονο εργαστήριο κλινικής και δικαστικής
τοξικολογίας, προσφέροντας εξαιρετική
ακρίβεια και ευαισθησία, επιτρέποντας
την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό ευρύτερου εύρους φαρμάκων
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και ουσιών σε διάφορα βιολογικά υποστρώματα σε σχέση με άλλα συστήματα.
Επιπλέον, είναι ιδανικό για εργαστήρια
που εκτελούν απαιτητικές αναλύσεις και
απαιτούν μεγάλη ευαισθησία και εξαιρετικά χαμηλά όρια συγκεντρώσεων ποσοτικών προσδιορισμών, τόσο μικρών όσο
και μεγάλων μορίων.
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ράικος, το νέο
σύστημα υγρής χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας σε σειρά τύπου
υβριδίου τριπλού τετραπόλου παγίδας
ιόντων / παγίδας (LC-MS/MS/QTrap)
συνεισφέρει στην εργαστηριακή αντιμετώπιση όλων των δηλητηριάσεων στην
Κεντρική Μακεδονία, όπως επιπρόσθετα και σε περιστατικά ιατροδικαστικού
ενδιαφέροντος και υποστηρίζει εργαστηριακά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων φάσης Ι και μελέτες βιοισοδυναμίας της Μονάδας Κλινικών Ερευνών, η
οποία εδρεύει στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

“...το σύστημα αποτελεί
σημαντικότατο εργαλείο
σε ένα σύγχρονο
εργαστήριο κλινικής και
δικαστικής τοξικολογίας,
προσφέροντας
εξαιρετική ακρίβεια
και ευαισθησία...”

IATPIKA ΘEMATA

Διεγχειρητικό OCT: Μια καινοτόμα
μέθοδος στα οφθαλμολογικά χειρουργεία
Νικόλαος Ζιάκας
Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής

Η οφθαλμολογία είναι μία επιστήμη άρρηκτα συνδεδεμένη
με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η αλματώδης πρόοδος
της οποίας έχει συμβάλλει τα
μέγιστα στην εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων
των ματιών.
Κατά την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε
σημαντική εξέλιξη στον τομέα των απεικονιστικών τεχνικών κατά τη διάρκεια των
οφθαλμολογικών επεμβάσεων, ιδιαίτερα
με την εισαγωγή της διεγχειρητικής οπτικής τομογραφίας συνοχής. Πρόσφατα,
η Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
εξοπλίστηκε με το πρώτο πανελληνίως
διεγχειρητικό OCT, το EnFocus iOCT της
εταιρείας Leica.
Η τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT)
είναι μία τεχνική απεικόνισης, η οποία
χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 20
χρόνια στην οφθαλμολογία με ποικίλες
διαγνωστικές εφαρμογές τόσο στο πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού (κερατοειδής, πρόσθιος θάλαμος, κρυσταλλοειδής
φακός) όσο και στον βυθό (ωχρά κηλίδα,
οπτικό νεύρο, αμφιβληστροειδής). Η OCT
τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης δομών του οφθαλμού με εξαιρετική
λεπτομέρεια, εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα
και μη παρεμβατικά, κάτι που δεν ήταν πιθανό να συμβεί στο παρελθόν.
Την τελευταία πενταετία έχει καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση του OCT και κατά
τη διάρκεια των οφθαλμολογικών χειρουργείων, με ειδικά συστήματα που προ-

σαρτώνται στα χειρουργικά μικροσκόπια,
αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας αρκετών επεμβάσεων. Αυτή η πλέον
σύγχρονη συσκευή απεικόνισης μας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη θέση και τη
συμπεριφορά οφθαλμικών ιστών κατά τη
διάρκεια του χειρουργείου, όπως θα ήταν
π.χ. μια διεγχειρητική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για έναν νευροχειρουργό.
Το διεγχειρητικό OCT έχει εφαρμογή σε
πολλά οφθαλμολογικά χειρουργεία παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον
χειρουργό και κατά συνέπεια στον ασθενή. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους επεμβάσεις
είναι η αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης,
η αντιμετώπιση επιπλεγμένων αποκολλήσεων αμφιβληστροειδούς, διάφορα χειρουργεία γλαυκώματος, καθώς και οι μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου κερατοειδούς,
κατά τις οποίες ο χειρουργός είναι πλέον
σε θέση, με το διεγχειρητικό OCT, να είναι
σίγουρος για τη θέση και τον προσανατολισμό του μοσχεύματος, ακόμη και όταν η
ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη.
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“Το διεγχειρητικό OCT
έχει εφαρμογή σε
πολλά οφθαλμολογικά
χειρουργεία
παρέχοντας σημαντικά
πλεονεκτήματα στον
χειρουργό και κατά
συνέπεια τον ασθενή. ”
Πρόσφατα μάλιστα διενεργήθηκε επιτυχώς στην Κλινική μας η πρώτη πανελληνίως υποβοηθούμενη με διεγχειρητικό OCT ενδοθηλιακή κερατοπλαστική
(DMEK), σε έναν συνάνθρωπό μας, ο
οποίος ήδη κατά τον πρώτο μήνα μετά
τη χειρουργική επέμβαση είχε ανακτήσει
εξαιρετική οπτική οξύτητα. Η τεχνολογία
στέκεται αρωγός στην προσπάθειά μας
να προσφέρουμε τα μέγιστα στους συνανθρώπους μας, ώστε να τους εξασφαλίσουμε ένα από τα μέγιστα αγαθά της
ζωής, την όραση.
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Πρωτοποριακή επέμβαση
από την ομάδα πλαστικής χειρουργικής
Ένα ακόμη βήμα στην αντιμετώπιση της ελεφαντίασης

Άλλη μια πρωτοπορία προστέθηκε στη δραστηριότητα της Πανεπιστημιακής Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου, η οποία από την αρχή της λειτουργίας της
καινοτομεί σε πολλά πεδία.
Πρόσφατα, το ιατρείο Λεμφοιδήματος
της Κλινικής, με υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ Δημήτρη Διονυσίου
και υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ευτέρπης Δεμίρη, έφερε σε πέρας με επιτυχία
επέμβαση αποκατάστασης ελεφαντίασης
(προχωρημένο στάδιο λεμφοιδήματος)
νεαρής ασθενούς χρησιμοποιώντας καινοτόμες για την Ελλάδα τεχνικές.
Η πολύωρη εξειδικευμένη επέμβαση
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022
στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου από την Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Όπως ανέφερε ο κ. Διονυσίου,
εφαρμόσθηκε χειρουργική επέμβαση
δερμολιπεκτομής και μικροχειρουργικής
αποκατάστασης του λεμφικού συστήμα-

τος με λεμφοφλεβικές αναστομώσεις. Η
νόσος του λεμφοιδήματος έχρηζε εξειδικευμένης ιατρικής αντιμετώπισης με
σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της
ασθενούς, η οποία τα τελευταία χρόνια
παρουσίαζε εκτεταμένη διόγκωση του
ποδιού της με μορφή ελεφαντίασης, δυσκολία στη βάδιση και στις καθημερινές
δραστηριότητες. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ήταν η μόνη στην
Ελλάδα που ανέλαβε την αντιμετώπιση
της νόσου.
Πλέον, η ασθενής παρακολουθείται για
την πορεία της νόσου από τους ιατρούς
της Κλινικής, ενώ η καθημερινότητά της
έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
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Το Ιατρείο
Λεμφοιδήματος της
Κλινικής λειτουργεί
σε εβδομαδιαία βάση
και απευθύνεται
στους ασθενείς με
λεμφοίδημα, με
σκοπό τη διάγνωση
και την αντιμετώπιση
της νόσου με όλες
τις σύγχρονες
θεραπευτικές
παρεμβάσεις.
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Ανάπτυξη Κέντρου Έρευνας
και Θεραπείας Καρκίνου
με βάση τεχνογνωσία του CERN

ΠΗΓΗ: Universitätsklinikum Heidelberg

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιδιώκει τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Έρευνας και
Θεραπείας του Καρκίνου μέσω ακτινοβολίας με πρωτόνια και
βαρέα ιόντα άνθρακα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το πρωτοποριακό Κέντρο, την ανάπτυξη του οποίου διεκδικεί το Νοσοκομείο,
θα φιλοξενηθεί σε μια από τις 10 χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στη διακρατική πρωτοβουλία
SEEIIST (Διεθνές Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις Βιώσιμες Τεχνολογίες).
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Καραβιώτη, το Γ.Ν Παπαγεωργίου διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές,
αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για την
πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας του
νέου Κέντρου, το οποίο, όπως δείχνει η
εμπειρία του CERN (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών), θα πρέπει
να είναι εγκατεστημένο εντός Νοσοκο-

μείου. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί
με υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού
και τεχνολογίας και θεωρείται ένα από
τα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της
Ευρώπης από πλευράς πληρότητας και
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών,
σύμφωνα με αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής.
Η χώρα μας στηρίζει το εγχείρημα της
διακρατικής πρωτοβουλίας SEEIIST, με

“...η θεραπεία με δέσμες
ιόντων μπορεί να στοχεύει
στη ριζική αντιμετώπιση
των καρκινικών όγκων με
μεγαλύτερη ακρίβεια...”
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ΠΗΓΗ: SEEIIST

Ενδεικτική σχηματική απεικόνιση του Κέντρου
Θεραπείας Ιόντων

συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.
Η πρόταση για την εγκατάσταση του
Κέντρου στη Θεσσαλονίκη κατατέθηκε
στο συνέδριο «Έρευνα και Θεραπεία
του Καρκίνου με Ιόντα», που διεξήχθη
στην πόλη τον περασμένο Απρίλιο.
Στο πλαίσιο της έρευνας για τη χωροθέτηση της κύριας εγκατάστασης του
Κέντρου με τη λειτουργία του γραμμι-

IATPIKA ΘEMATA

Συνάντηση
εργασίας στην
Πρίστινα

κού επιταχυντή για την παραγωγή πρωτονίων και άλλων ιόντων, κλιμάκιο του
CERN και της SEEIIST επισκέφθηκε
τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
Οι εντυπώσεις που αποκόμισε ήταν άριστες και οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον υπερσύγχρονο
εξοπλισμό για τη θεραπεία ογκολογικών
ασθενών.
Το κλιμάκιο των επιστημόνων, που συνόδευαν ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης Τάσος Τζήκας, ο Πρόεδρος της SEEIIST καθηγητής Leandar
Litov, ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)
Σωτήρης Χαρισόπουλος και ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα Stefan
Esterman, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος
του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης
και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης. Ακολούθησε ξενάγηση
στο Γ΄ Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής (PET/CT), στα Τμήματα
Ακτινοθεραπείας και Ιατρικής Φυσικής
(γραμμικός επιταχυντής) και στο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο, καθώς
και παρουσίαση των υποδομών και δυνατοτήτων του Νοσοκομείου.

και άλλων ιόντων, κέντρο αντικαρκινικής
θεραπείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
η θεραπεία με δέσμες ιόντων μπορεί να
στοχεύει στη ριζική αντιμετώπιση των
καρκινικών όγκων με μεγαλύτερη ακρίβεια από τη συμβατική ακτινοθεραπεία,
προστατεύοντας ταυτόχρονα τους παρακείμενους υγιείς ιστούς.
Η νέα υποδομή, για την οποία υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα δώσει έμφαση όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά και στην επιστημονική έρευνα
σε πολλούς τομείς (από φυσική και ιατρική,
έως εφαρμογές στην πληροφορική, έρευνα
υλικών, διαστημική ακτινοβολία) και θα είναι
ανοικτή σε βιομηχανική έρευνα.

Καινοτόμο έργο
Το υπό σχεδίαση έργο θα αποτελεί ένα
«μικρό CERN», όπου θα λειτουργεί επιταχυντής για την παραγωγή πρωτονίων
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Σε συνάντηση εργασίας που
πραγματοποιήθηκε στις 16 και
17 Ιουνίου στην Πρίστινα, οι εκπρόσωποι των 10 χωρών-μελών
της SEEIIST και η ομάδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής
τον Πρέσβη Stefan Estermann
συνεδρίασαν με αντικείμενο τα
νομικά θέματα, τις διαδικασίες
και τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας εγκατάστασης. Στην
ελληνική αποστολή συμμετείχαν
εκπρόσωποι του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και της
Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, η
συμβολή των οποίων αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά ουσιαστική
και καθοριστική για την πρόοδο
των εργασιών.

Γραφείο

Εξυπηρέτησης
Πολίτη
Υπηρεσίες Γραφείου
°

Παραλαβή και διεκπεραίωση
αιτήσεων για:
P
P
P
P
P

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο

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

°

Παραλαβή αποτελεσμάτων
εργαστηριακών εξετάσεων

°

Πρωτοκόλληση Ιατρικών Γνωματεύσεων
και θεώρηση γνησίου υπογραφής

°

Παραλαβή πορισμάτων
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

°

Παραλαβή πορισμάτων
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

Νοσοκομείο
7:30-15:30
XPEOΣ
ZΩHΣ
Δευτέρα16
- Παρασκευή

www.gov.gr
υποβολή
ηλεκτρονικής
αίτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

O “POLITIS” σε πρώτο πλάνο
Ειρήνη Καλλίνου
Λάμπρος Δερμεντζόγλου
Υπηρεσία Πληροφορικής

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα δύο τελευταία
χρόνια λόγω της πανδημίας έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην καθημερινότητα των πολιτών.
Οι υγειονομικές οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων επέβαλαν στους
φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την
εξυπηρέτηση του κοινού να υιοθετούν
τα εργαλεία που προσφέρει η Ψηφιακή
Τεχνολογία για διαρκή και ποιοτικότερη
συνδεσιμότητα, διαδραστική επικοινωνία,
αυτοματοποίηση των διαδικασιών και,
επομένως, περιορισμό του κινδύνου της
διατάραξης της κανονικότητας της λειτουργίας του οργανισμού.
Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών,
δηλαδή η υιοθέτηση και υλοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων, έτσι ώστε
να αυτοματοποιείται ουσιωδώς ο τρόπος
της λειτουργίας τους, μεταβάλλοντας
θεμελιωδώς το μοντέλο απόδοσης αξίας
στους χρήστες. Δεν έχει να κάνει απλώς
με την εφαρμογή περισσότερης τεχνολογίας, αλλά κυρίως με την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων σε περιοχές που δεν
υπήρχαν πριν.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η Διεύθυνση
Πληροφορικής ανέπτυξε την εφαρμογή
POLITIS, που εντάχθηκε στο δυναμικό των
mobile apps του. O POLITIS επιτρέπει σε
ασθενείς και συνοδούς να υποβάλλουν με
ευκολία και ασφάλεια ηλεκτρονικά αιτήματα στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πολιτών
του Νοσοκομείου, αιτούμενοι στοιχεία του
Ατομικού Φακέλου Ασθενούς. Μέσω της
εφαρμογής, ο αιτούμενος έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το περιβάλλον Gov.gr,
εκδίδοντας ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση
ή εξουσιοδότηση ως ικανή και αναγκαία
συνθήκη για τη διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας και την ασφάλεια των προσωπικών
και ιατρικών δεδομένων. Σε μικρό χρόνο,
o ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος συνοδός
του, παραλαμβάνει στο σπίτι του σε έγχαρ-

τη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των
ιατρικών δεδομένων για την περίοδο της
νοσηλείας του.
Από την πρώτη στιγμή της διάθεσης στην
κυκλοφορία, η εφαρμογή POLITIS αγκαλιάστηκε από ασθενείς και συνοδούς,
καταγράφοντας υψηλά ποσοστά χρήσης,
κάνοντας πράξη το μήνυμα «ερχόμαστε
κοντά, μένοντας σε απόσταση».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
κατεβάσουν την
εφαρμογή POLITIS
από το Google
Play σαρώνοντας
τον κωδικό.

Βρείτε το δρόμο σας στο
εσωτερικό του Νοσοκομείου
Το εσωτερικό ενός μεγάλου νοσοκομείου είναι συχνά δαιδαλώδες και
πολύπλοκο, ακόμα και για τους υγιείς
επισκέπτες του. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κάνουν τον προσανατολισμό στο εσωτερικό του εφιαλτικό.
Πλήθος επιστημονικών μελετών καταδεικνύουν πως οι μισοί επισκέπτες χάνουν τον δρόμο τους, ενώ και το 25%
του προσωπικού δυσκολεύεται να βρει
τον προορισμό του στο νοσοκομείο
που εργάζεται.
Στο «Παπαγεωργίου», χιλιάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά τις πύλες του
ως επισκέπτες στα εξωτερικά ιατρεία
και τα επείγοντα ή ως περιπατητικοί
νοσηλευόμενοι ασθενείς. Πολλοί συνοδεύονται από οικεία πρόσωπα, σε
μια αγωνιώδη
«Οδύσσεια»
αναζήτησης
της δικής τους
«Ιθάκης» που
μπορεί να είναι
από οποιαδήπο-
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τε κλινική και ιατρείο μέχρι το κυλικείο,
τον ιερό ναό ή την έξοδο.
Σε αυτή την «αέναη περιπλάνηση»,
βάζει τέλος η δικτυακή εφαρμογή εσωτερικής πλοήγησης του Νοσοκομείου
που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία
Πληροφορικής με την πολύτιμη βοήθεια της αρχιτέκτονα του Νοσοκομείου
Κατερίνας Κουτσοσίμου, που επιτρέπει
ασθενείς και συνοδούς να πλοηγηθούν
με ταχύτητα και ασφάλεια στους εσωτερικούς χώρους, προτείνοντάς τους τις
βέλτιστες διαδρομές για τη μετάβαση
από ένα σημείο στο άλλο.
Επιλέξτε το σημείο της αφετηρίας σας
και το σημείο προορισμού και η εφαρμογή θα σας οδηγήσει, απεικονίζοντας
με κόκκινη γραμμή την πορεία που
πρέπει να ακολουθήσετε. Εντοπίστε
εύκολα από ιατρεία και κλινικές, μέχρι
εργαστήρια, τουαλέτες και χώρους
στάθμευσης.
Η πλοήγηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου και σύντομα θα
είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση
του ιατρικού αρχείου
Βασίλης Δασκαλάκης
Διευθυντής Υπηρεσίας Πληροφορικής

Το Ιατρικό Αρχείο ενός μεγάλου νοσοκομείου είναι
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του.
Η διακίνηση των ιατρικών φακέλων από
και προς τον χώρο του αρχείου, οι ιδιαίτερες συνθήκες και προδιαγραφές αποθήκευσης, η ευαισθησία των δεδομένων,
οι κανόνες ταξινόμησης και κυρίως ο διασταλτικός του χαρακτήρας που μοιάζει
να καταπίνει αδηφάγα κάθε διαθέσιμη
σπιθαμή χώρου, συμπαρασύροντας τους
ανθρώπινους πόρους που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία του, κάνουν το
αίτημα ψηφιοποίησής του πιο επιτακτικό
από ποτέ.
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπάρχει πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος των
ασθενών που λειτουργεί για περισσότερο
από 15 χρόνια. Παρόλα αυτά η «μάχη» με
το χαρτί είναι διαρκής και οι σημαντικές
«μάχες» που έχουν κερδηθεί, δεν έχουν
καταφέρει, ωστόσο, να γείρουν οριστικά
και αμετάκλητα την πλάστιγγα του «πολέμου». Μια σειρά από ιατρικά μηχανήματα,
παλαιότερης τεχνολογίας, που παράγουν
αποκλειστικά χαρτί, η έλλειψη νοσηλευτι-

κού φακέλου και η αρχέγονη ανάγκη του
ανθρώπου-επαγγελματία υγείας να εκτυπώνει αυτό που θέλει να διαβάσει, εξακολουθούν να διογκώνουν τους φακέλους
των ασθενών προκαλώντας ασφυξία.
Και το χειρότερο όλων, είναι πως το 40%
περίπου του περιεχομένου της έγχαρτης
μορφής των φακέλων των ασθενών, που
στοιβάζονται στο ιατρικό αρχείο, είναι
εκτυπώσεις που προέρχονται από τον
ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών και,
άρα, δε θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.
Από τον Σεπτέμβριο του 2021, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφιοποίησης του ιατρικού του
αρχείου, όχι μόνο ως μια αναγκαιότητα
που προκύπτει από τις επιταγές της εποχής, αλλά κυρίως ως έναν αγώνα επιβίωσης. Οι φάκελοι των ασθενών ψηφιοποιούνται σε υπερσύγχρονους σαρωτές και
τα δεδομένα τους καταλογοποιούνται με
βάση τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών που αντλούνται από το πληροφοριXPEOΣ ZΩHΣ
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ακό σύστημα του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, τα ψηφιοποιημένα πια δεδομένα
διατίθενται μέσα από το ERP (Enterprise
Resource Planning- Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) του Νοσοκομείου και
είναι διαθέσιμα στους γιατρούς και νοσηλευτές, με την ανάλογη εξουσιοδότηση,
ως ένα παρακολούθημα και συμπλήρωμα
του υπάρχοντος ηλεκτρονικού φακέλου
των ασθενών.
Ο ρυθμός ψηφιοποίησης αγγίζει τα
40.000 φύλλα την εβδομάδα, ποσότητα
που υπερκαλύπτει οριακά την αντίστοιχη
παραγωγή χαρτιού από τις κλινικές και τα
τμήματα, που ήταν και ο αρχικός στόχος.
Για το μέλλον, δύο είναι οι άξονες που
οφείλουμε να κινηθούμε: α) να αντικαταστήσουμε όλο τον παρωχημένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με σύγχρονο,
διασυνδεδεμένο με τα δίκτυα και τις
εφαρμογές του Νοσοκομείου, ώστε να
περιοριστεί σημαντικά η παραγωγή χαρτιού και β) να αυξήσουμε σημαντικά το
ρυθμό ψηφιοποίησης του υπάρχοντος
ιατρικού αρχείου, ώστε να μπορέσουμε
σύντομα στο μέλλον να μιλήσουμε για ένα
Νοσοκομείο χωρίς χαρτί.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διεθνείς χρωματικοί κωδικοί έκτακτης
και επείγουσας ανάγκης:
Η κατάλληλη προετοιμασία σώζει ζωές

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας

Η Διοίκηση αποδέχτηκε
με χαρά την πρόταση του
Οργανισμού Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Υγεία
ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) να αποτελέσει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου κέντρο αναφοράς για
καταστάσεις έκτακτης και
επείγουσας ανάγκης, στις οποίες απαιτείται εφαρμογή ειδικού σχεδίου λειτουργίας.
Συγκεκριμένα, ο ΟΔΙΠΥ ΑΕ προετοίμασε
το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο
δράσης, ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας να είναι προετοιμασμένοι όσο
το δυνατόν καλύτερα για την αντιμετώπιση

των παρακάτω συνθηκών
- διεθνών χρωματικών κωδικών έκτακτης και επείγουσας ανάγκης: Φωτιά, ανακοπή (ασθενή, επισκέπτη,
εργαζόμενου), αρπαγή νεογνού, βρέφους ή παιδιού,
αγνοούμενος
ασθενής,
εσωτερική/εξωτερική καταστροφή, απειλή
βομβιστικής ενέργειας/ ανεύρεση ύποπτου δέματος-συσκευής.
Το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας για
το «Ασφαλές Νοσοκομείο» έχει στόχο να
βελτιώσει την ικανότητα απόκρισης των
νοσοκομείων σε μια σειρά δυσάρεστων

έως εφιαλτικών καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης που ποικίλλουν σε κλίμακα, διάρκεια και αιτία.
Για την αποτελεσματική προετοιμασία του
Νοσοκομείου μας δημιουργήθηκε επιτροπή ad hoc με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου, της Τεχνικής,
Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας. Η
επιτροπή, με συστηματικές συναντήσεις,
ανέλαβε μεταξύ άλλων να οργανώσει
τις πρώτες εικονικές ασκήσεις εντός του
2022 και προχώρησε στις εξής δράσεις:
Ενημέρωση του προσωπικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εκπαίδευση σε
ζητήματα πυρασφάλειας από την Τεχνική
και Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Τέλος, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν στη
διαχείριση των διεθνών χρωματικών κωδικών από την Υπεύθυνη Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας, Κλινικού Ελέγχου
και Διακυβέρνησης του ΟΔΙΠΥ ΑΕ και
διεθνή επιθεωρήτρια υπηρεσιών υγείας
Ανδριανή Φανού.

Εργαστήριο διασφάλισης ποιότητας
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία
Στα θρανία τα στελέχη με μάθημα την ποιότητα
Εκπροσώπους των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των γραφείων ποιότητας των
Νοσοκομείων της 3ης και 4ης ΥΠΕ φιλοξένησε στις 23 και στις 24 Μαΐου 2022,
το αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
στο πλαίσιο διεξαγωγής διήμερου εργαστήριο του ΟΔΙΠΥ με θέμα τη διασφάλιση
ποιότητας σε νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Η θεματολογία περιλάμβανε αναφορά
στους διεθνείς στόχους ασφάλειας

ασθενών και σε δείκτες ποιότητας, διαχείριση συμβάντων και εξοικείωση με τα
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επικαιροποιημένα έντυπα του ατομικού
φακέλου ασθενούς.
Συνολικά, το υγειονομικό προσωπικό
αναγνώρισε την προτεραιότητα που
αποδίδεται στην ασφάλεια ασθενών και
υπήρξε για μια ακόμη φορά δεκτικό σε
πρακτικές που τη θωρακίζουν, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο και τους
ίδιους από τις επιπτώσεις δυνητικών
αστοχιών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας σε ογκολογικούς ασθενείς
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Οικονομική Υπηρεσία

Η αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου, της ραγδαίας αύξησης των διαθέσιμων καινοτόμων θεραπειών και του τεράστιου
όγκου των διαγνωστικών δεδομένων (στη χώρα μας διαγιγνώσκονται 67.400 νέα περιστατικά κακοηθειών ετησίως) καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.
Το Γ.Ν Παπαγεωργίου και συγκεκριμένα
η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική,
σε συνεργασία με το Φαρμακείο του Νοσοκομείου και την εταιρία Vidavo Α.Ε.,
έχουν αναλάβει να αναπτύξουν το πρώτο
ευφυές σύστημα διαχείρισης ογκολογικών ασθενών και χημειοθεραπευτικών
παρασκευασμάτων στην Ελλάδα, που θα
προσφέρει πολυεπίπεδες λύσεις.
Οι στόχοι είναι:
• Μεγιστοποίηση της ποιότητας και της
ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας
• Εξοικονόμηση πόρων και μείωση της
γραφειοκρατίας
• Δημιουργία πλήρους ηλεκτρονικού
φακέλου ασθενούς
• Ευκολία εισαγωγής, αναζήτησης και
ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών
• Ηλεκτρονική διακίνηση, σε πραγματι-

κό χρόνο, θεραπευτικών πρωτοκόλλων (χημειοθεραπευτικό σχήμα ασθενούς) μεταξύ κλινικών, φαρμακείου
και Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων
• Προγραμματισμός και γνωστοποίηση
στο φαρμακείο των θεραπειών της
επόμενης μέρας
• Δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης συνολικών δεδομένων των
ασθενών για τη διεξαγωγή κλινικών
μελετών, την ταχύτερη διοικητική διεκπεραίωση και αξιοπιστία καταγραφής κοστολογικών δεδομένων, την
ανάπτυξη της έρευνας, την αξιοποίηση επιδημιολογικών και δημογραφικών δεδομένων
• Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου της υγείας
Το πρωτοποριακό σύστημα, με τίτλο «Σύστημα Απαρτιωμένης Διαχείρισης Ογκο-
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λογικών Ασθενών», αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής των
ασθενών παραμονής τους στις μονάδες
ημερήσιας νοσηλείας. Επίσης, στοχεύει
να βελτιώσει τη λειτουργία των ιατρονοσηλευτικών και διοικητικών διαδικασιών,
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.
Τέλος, θα αποτελέσει αξιόπιστη λύση
και απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη
απαρτιωμένη διαχείριση των ογκολογικών
ασθενών και στην παροχή χημειοθεραπειών, καθώς θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες. Επιπλέον, με τη χρήση τεχνικών
επεξεργασίας δεδομένων θα συμβάλει
στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και
τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
μερών (ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών κλπ).
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ( ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψηφιακή ανίχνευση ασθενών
«υποψήφιων» για Post Covid-19 σύνδρομο
Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Οικονομική Υπηρεσία

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ενώ πολλοί άνθρωποι αναρρώνουν γρήγορα από την Covid-19, περίπου το 10-15% παρουσιάζει νέα, επαναλαμβανόμενα ή συνεχιζόμενα συμπτώματα και κλινικά ευρήματα τέσσερις ή περισσότερες εβδομάδες μετά την ανάρρωση από την οξεία νόσο.

Αυτές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της Covid-19 αναφέρονται ως “postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection”
(PASC) ή απλούστερα «σύνδρομο μακρού Covid-19». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τα
πιο κοινά συμπτώματα της μακροχρόνιας
Covid-19 περιλαμβάνουν δύσπνοια, γνωστική δυσλειτουργία, καθώς και κόπωση.
Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, οι ασθενείς που
νόσησαν από τον ιό SARS-CoV-2 και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο καλούνται
για επανεξέταση από το Post Covid-19 Ιατρείο του Πνευμονολογικού Τμήματος. Οι
ασθενείς υποβάλλονται σε αναλυτική εξέταση που περιλαμβάνει αναπνευστικές
δοκιμασίες, κλινική εξέταση, διενέργεια
αξονικής τομογραφίας θώρακα υψηλής
ευκρίνειας και συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
Το Post Covid-19 Ιατρείο και η Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, προκειμένου να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
στους ασθενείς, σε συνεργασία με την
εταιρία COLLABORATE HEALTHCARE INNOVATIVE HEALTHCARE SERVICES
P.C., υπέβαλαν μια πρωτοποριακή πρόταση-ψηφιακή λύση- σε πρόσκληση του
προγράμματος COVID-X. Η πρόταση
αξιολογήθηκε επιτυχώς και εγκρίθηκε η
χρηματοδότησή της. Έτσι, το Νοσοκομείο
συμμετέχει στο πρόγραμμα «COVID-X
eXponential Programme», που επικεντρώνεται στη γεφύρωση του χάσματος

συνεργασίας μεταξύ των παρόχων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας και των παρόχων
υγειονομικής περίθαλψης για την υποστήριξη λύσεων που απευθύνονται σε έναν
από τους τομείς του COVID-X.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, με
ακρωνύμιο PAC - Rehab, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, μέσα σε χρονικό διάστημα 9
μηνών, θα αναπτύξει μια ψηφιακή λύση
η οποία, μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, θα διευκολύνει την ανίχνευση και
ιεράρχηση των ασθενών οι οποίοι -κατά
το εξιτήριό τους- διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν Post Covid-19 σύνδρομο. Με την επιτυχή εφαρμογή αυτής
της λύσης, το Post Covid-19 ιατρείο θα
έχει τη δυνατότητα της ιεράρχησης των
ασθενών για την παρακολούθηση και την
επανεξέτασή τους.
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Επιπλέον, θα βελτιώσει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών, μέσω
της διαδικτυακής πύλης ή της εφαρμογής για κινητά που παρέχει η πλατφόρμα
Collaborate Health Cloud, για τη βέλτιστη
παρακολούθηση ασθενών. Οι ασθενείς
θα μπορούν να έχουν από το σπίτι τους
εύκολη και άμεση πρόσβαση στις ιατρικές
οδηγίες και στο πλάνο θεραπείας τους,
να αναρτούν αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να τα βλέπει άμεσα
η ιατρική ομάδα, να συμπληρώνουν περιοδικά ερωτηματολόγια συμπτωμάτων
Covid-19 ή ακόμα και να εκτελούν τηλεσυνεδρίες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο
του έργου HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

IATPIKA ΘEMATA

Αξονική τομογραφία
αιμάτωσης εγκεφάλου
Αλέξανδρος Μανωλίτσας
Υπεύθυνος Χειριστών Αξονικού Τομογράφου

H αξονική τομογραφία αιμάτωσης, γνωστή ως CT Perfusion
(CTP), βρίσκει εφαρμογή στη Νευρολογία, όπου βοηθά στην
αξιολόγηση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, στην Ογκολογία για την εκτίμηση της θεραπευτικής
ανταπόκρισης καρκινοπαθών που λαμβάνουν αντιαγγειογενετική θεραπεία και τέλος στην Καρδιολογία για τον έλεγχο της
βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.
Το κομμάτι στο οποίο αναφέρεται το παρόν κείμενο αφορά τη Νευρολογία και ειδικά μία πάθηση, το οξύ ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αποτελεί
ετερογενές σύνδρομο που οδηγεί σε διαταραχή της αιματικής ροής του εγκεφάλου
προκαλώντας έτσι διαταραχές στην εγκεφαλική λειτουργία. Συνιστά κύρια αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες και ταυτόχρονα την πιο κοινή αιτία μακροχρόνιας
αναπηρίας.
Το κύριο συμβάν σε ένα ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η οξεία
απόφραξη ενός αγγείου, η οποία σπάνια
είναι πλήρης, αλλά προκαλεί μείωση της
εγκεφαλικής αιματικής ροής (CBF). Η πάσχουσα περιοχή εμφανίζει μια κεντρική
περιοχή που ονομάζεται «πυρήνας» (core)
-και αποτελεί την αμετάκλητα νεκρωμένη
περιοχή καθώς και μια περιοχή γύρω από
τον πυρήνα, με οριακή αιμάτωση, που ονομάζεται «ισχαιμική penumbra». Ήδη, την
πρώτη ώρα η περιοχή με την μεγαλύτερη
ισχαιμία γίνεται έμφρακτο και η νέκρωση
απλώνεται σε γειτονικές περιοχές. Φυσικός στόχος κάθε θεραπευτικής προσπάθειας είναι η διάσωση της penumbra, της

περιοχής δηλαδή που βρίσκεται στα όρια
της ζωής.
Σε αντίθεση με την τυπική αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η CTP δύναται να
απεικονίσει σε πρώτο χρόνο τα όρια του
δυνητικά διασωθέντος εγκεφαλικού ιστού
(ισχαιμική penumbra) και του αμετάκλητα
νεκρωμένου ιστού (πυρήνα - core), βοηθώντας έτσι στο θεραπευτικό σχεδιασμό για
την παύση της επέκτασης του εμφράκτου
αλλά και στην πρόγνωση της πορείας της
νόσου.
Πρόκειται για μία δυναμική εξέταση, η
οποία βασίζεται στην καταγραφή των μεταβολών που προκαλούνται στην ένταση
του σήματος με τη χρήση ενδοφλέβιας χορήγησης σκιαγραφικής ουσίας. Συγκεκριμένα, εκτελείται ανάλυση της πρόσληψης
του σκιαγραφικού μέσου και ανιχνεύεται η
ενίσχυση της αντίθεσης.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακες, σε καμπύλες χρόνου – πυκνότητας
και σε χάρτες αιμάτωσης, οι οποίοι αναδεικνύουν τον πυρήνα του εμφράκτου και την
ισχαιμική penumbra. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τέσσερις χάρτες αιμάτωσης που
αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικές
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παραμέτρους. Την εγκεφαλική αιματική
ροή (CBF) που αντιπροσωπεύει την στιγμιαία τριχοειδική ροή σε έναν ιστό, τον
εγκεφαλικό όγκο αίματος (CBV) που περιγράφει τον όγκο αίματος ανά 100 gr εγκεφαλικού ιστού, τον μέσο χρόνο διέλευσης
(MTT) που υπολογίζει τον χρόνο κατά τον
οποίο ένας συγκεκριμένος όγκος αίματος περνά στην τριχοειδική κυκλοφορία
και, τέλος, τον χρόνο κορύφωσης (TTP)
που αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται
μέχρι την επίτευξη της υψηλότερης τιμής
σκιαγράφησης. Οι τέσσερις αυτοί χάρτες
αιμάτωσης μπορούν να συνδυαστούν σε
έναν χάρτη, ο οποίος συνοψίζει πληροφορίες και από τους τέσσερις χάρτες σε μία
μόνο εικόνα, δίνοντας τα ακριβή όρια της
βλάβης.
Η CTP διενεργείται σε σύντομο χρόνο,
ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά.
Όσον αφορά την έκθεση σε ακτινοβολία,
ακτινολόγοι και τεχνολόγοι θα πρέπει να
είναι εξοικειωμένοι και να έχουν επίγνωση των δεικτών δόσης, έχοντας πάντα ως
στόχο την δημιουργία εικόνων υψηλής διαγνωστικής αξίας χωρίς την επιβλαβή ακτινική επιβάρυνση του εξεταζόμενου.

IATPIKA ΘEMATA

Χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων
σε ασθενείς με Covid-19
Χριστίνα Τρακατέλλη
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

Από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 και μέχρι το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2022 χορηγήθηκαν
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 108 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της Covid-19.
Τα μονοκλωνικά αυτά αντισώματα
(Ronapreve/Carisivimab και Imdevimab)
στόχευαν την πρωτεΐνη–ακίδα του SARSCoV-2 και συγκεκριμένα την περιοχή
σύνδεσης με τον υποδοχέα ACE-2 των
ανθρώπινων κυττάρων, αποτρέποντας τη
σύνδεση και είσοδο του ιού στα κύτταρα.
Η χορήγησή τους γινόταν παρεντερικά
σε εφάπαξ δόση, αρχικά σε ασθενείς οι
οποίοι είχαν ήπια/μέτρια συμπτώματα,
χωρίς ανάγκη νοσηλείας ή χορήγησης
οξυγόνου και με παράγοντες κινδύνου
για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο. Τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης
αποφασίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
της Covid-19.

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, όσοι ασθενείς ανήκαν σε συγκεκριμένες ομάδες
υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είχαν βρεθεί
θετικοί για Covid-19 με real time PCR και
συμπτώματα, έως από 5 ημέρες μπορούσαν να προγραμματίσουν ραντεβού και να
προσέλθουν στο Νοσοκομείο για την έγχυση, αφού πρώτα ο θεράπων ιατρός τους
έκανε την αίτηση χορήγησης, την οποία
εξέταζε και ενέκρινε ειδική επιτροπή του
Υπουργείου Υγείας.
Η επικοινωνία με το νοσοκομείο ήταν δυνατή καθημερινές, Σαββατοκύριακα και
αργίες. Τα κριτήρια χορήγησης επεκτάθηκαν στη συνέχεια και σε άλλες ομάδες
ασθενών, καθώς και σε νοσηλευόμενους
ασθενείς.

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε μια ομάδα συντονισμού που
περιλάμβανε διοικητικούς υπαλλήλους
οι οποίοι απαντούσαν στα τηλέφωνα και
προγραμμάτιζαν τα ραντεβού, νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής, καθώς
και φαρμακοποιούς του Νοσοκομείου.
Τα ραντεβού ήταν συνήθως αυθημερόν ή
την επόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα καθόλη τη διάρκεια των εορτών να διενεργούνται εγχύσεις.
Από τους 108 ασθενείς, οι περισσότεροι
είχαν κάποιου είδους κακοήθεια ή ήταν
αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς. Επίσης,
έγινε έγχυση σε τέσσερις εγκύους στο
τρίτο τρίμηνο κύησης, υπό συνεχή καρδιοτοκογραφικό έλεγχο, παρουσία μαίας,
ενώ σε δυο εγκύους στο δεύτερο τρίμηνο
της κύησης, η μαία κατέγραφε καρδιακούς παλμούς, πριν και μετά τη λήξη της
έγχυσης. Σε δυο παιδιατρικούς ασθενείς
η έγχυση έγινε παρουσία παιδιάτρου. Η
έγχυση, η οποία γινόταν σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είχε διάρκεια μιας ώρας και
οι ασθενείς παρέμεναν μετά τη λήξη για
άλλη μια ώρα υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Από όλες τις εγχύσεις, είχαμε μόνο ένα ανεπιθύμητο επεισόδιο, την
εμφάνιση υπερκοιλιακής αρρυθμίας, που
ανατάχθηκε με τη συμβολή καρδιολόγου
και έγινε εισαγωγή της ασθενούς για παρακολούθηση.
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Κνίδωση:

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Ζωή Απάλλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας ΑΠΘ
Β΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική

Με τον όρο κνίδωση περιγράφουμε
ουσιαστικά μια ομάδα νοσημάτων που
κλινικά χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση πομφών ή/και αγγειοοιδήματος. Οι
πομφοί πρακτικά είναι «κοκκινίλες» στο
δέρμα που συνοδεύονται από έντονο
κνησμό και έχουν παροδικό και «μεταναστευτικό» χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει
ότι διαρκούν από λίγα λεπτά ως κάποιες
ώρες, για να εξαφανιστούν και να εμφανιστούν στη συνέχεια σε άλλες θέσεις
του σώματος. Από την άλλη μεριά, το
αγγειοοίδημα είναι σοβαρότερη μορφή
αλλεργίας που εμφανίζεται με «πρηξίματα» σε διάφορες περιοχές του σώματος,
συνήθως χωρίς συνοδό κνησμό.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κνίδωσης δεν αναγνωρίζεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο ως υπεύθυνο για την
έκλυσή της και, σε αυτήν την περίπτωση,
η κνίδωση ονομάζεται «αυθόρμητη» ή
«αυτόματη». Από την άλλη μεριά, έχουμε την «επαγόμενη κνίδωση», στην οποία
αναγνωρίζεται το υπεύθυνο αίτιο που συνήθως είναι κάποιο φυσικό αίτιο, όπως
το κρύο, η επαφή με το νερό, η πίεση,
η θερμότητα, η φυσική άσκηση, ή ακόμα
και η ηλιακή ακτινοβολία. Συμπληρωματικά, να διευκρινίσω πως η κνίδωση δεν
διακρίνεται μόνο με βάση τα αίτια που
την προκαλούν, αλλά και βάσει της χρονιότητάς της. Έτσι, όταν η διάρκειά της
είναι κάτω από 6 εβδομάδες, τη χαρακτηρίζουμε ως «οξεία», ενώ, όταν επιμένει πέραν αυτού του χρονικού ορίου, την
ονομάζουμε «χρόνια».
Η κνίδωση είναι ένα συχνό πρόβλημα
που αφορά εξίσου και τα δύο φύλα.
Αναφορικά με την ηλικία, μπορεί να προσβάλει οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα,
ωστόσο είναι συχνότερη στις νεότερες
ηλικίες. Όπως είναι κατανοητό, οι νεότερες ηλικίες βιώνουν εντονότερα τις
επιπτώσεις της κνίδωσης, καθώς βρίσκο-

νται στην πιο παραγωγική και διαδραστική -σε επίπεδο κοινωνικοποίησης- φάση
της ζωής τους, που αναγκαστικά περιορίζεται λόγω του έντονου κνησμού, του
ορατού από τους άλλους εξανθήματος
και του φόβου εκδήλωσης μιας σοβαρότερης μορφής αλλεργίας.
Η οξεία κνίδωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες.
Ωστόσο, η διάρκεια της χρόνιας κνίδωσης, δυστυχώς, δεν μπορεί με ακρίβεια
να προβλεφθεί. Ουσιαστικά, μπορεί να
διαρκέσει από αρκετούς μήνες ως κάποια έτη.
Σε επίπεδο διάγνωσης, το νόσημα δεν
έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, ο έντονος κνησμός και ο μεταναστευτικός χαρακτήρας του εξανθήματος
αρκούν συνήθως για να τεθεί με ασφάλεια η διάγνωση του νοσήματος.
Η επίδραση που έχει η κνίδωση στην ποιότητα ζωής των πασχόντων είναι πολύ
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σημαντική. Ο βασανιστικός κνησμός περιορίζει την καθημερινότητα, την επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική
ζωή. Η κόπωση που προκαλεί η νόσος
σχετίζεται και με την επίδρασή της στον
ύπνο, ο οποίος είναι διαταραγμένος,
οδηγώντας σε σταδιακή ψυχική και σωματική εξάντληση των ασθενών.
Στο ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Κνίδωσης
στο Νοσοκομείο μας παρακολουθούμε
και διαχειριζόμαστε μεγάλο αριθμό ασθενών με κνίδωση και χρησιμοποιούμε διάφορα «εργαλεία» για αυτόν τον σκοπό.
Πλην της αξιολόγησης που γίνεται από
τον θεράποντα ιατρό, και οι ίδιοι οι ασθενείς συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία
μέσα από τα ειδικά ερωτηματολόγια που
τους ζητούμε να συμπληρώνουν. Ο χρόνος παρακολούθησης δεν είναι σταθερός
και εξατομικεύεται ανάλογα με το είδος
της κνίδωσης, τη βαρύτητα και τις ανάγκες του ασθενούς. Συνήθως κυμαίνεται
από έναν ως τρεις μήνες.
Ο θεραπευτικός στόχος για έναν ασθενή με κνίδωση είναι να καταφέρουμε να
τον απαλλάξουμε τελείως τόσο από το
εξάνθημα όσο και από τον βασανιστικό
κνησμό.
Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει μια μικρή επανάσταση στο κομμάτι της θεραπείας της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης και τα καλά νέα είναι
πως ο θεραπευτικός στόχος, δηλαδή ο
απόλυτος έλεγχος του κνησμού και του
εξανθήματος, είναι εφικτός σχεδόν για
όλους τους ασθενείς. Με αυτό το δεδομένο, η πρότασή μας για αυτούς που
έχουν συμπτώματα σαν αυτά που αναφέραμε παραπάνω είναι να κλείσουν το
ραντεβού τους στον ειδικό δερματολόγο
και να εμπιστευθούν τις θεραπευτικές
του προτάσεις, για να καταφέρουν να
απαλλαγούν από την κνίδωση και τις βασανιστικές της επιπτώσεις.

IATPIKA ΘEMATA

Έμφαση στην ασφάλεια των
μεταγγίσεων και των μεταμοσχεύσεων
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διαδικασιών
επεξεργασίας αίματος, ιστών και κυττάρων, με στόχο να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους ασθενείς που λαμβάνουν ανάλογες θεραπείες.

Το Αιματολογικό Τμήμα και η Διεύθυνση
Πληροφορικής του Νοσοκομείου, μαζί
με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης και με τη συνεργασία
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων,
συνιστούν την ελληνική ομάδα συμμετοχής στην Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση
GAPP (FacilitatinG of Authorization of
Preparation Processes for blood, tissue
and cells).
Σε συνεργασία με επιστήμονες 17 ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της Δράσης
επιχειρούν την ομογενοποίηση των δια-

δικασιών επεξεργασίας αίματος, αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων από το
μυελό και το ομφαλικό αίμα, καθώς και
ιστών για μεταμόσχευση. Σκοπός είναι
να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση από
τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας για την
αξιολόγηση και έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος,
ιστών και κυττάρων, δεδομένου ότι η ΕΕ
θα αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία
το προσεχές διάστημα.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου φιλοξένησε
στο αμφιθέατρό του, σε υβριδική μορφή, το Τελικό Συνέδριο Διάχυσης της
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Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης GAPP, την
Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.
Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της
ομάδας του Νοσοκομείου, Διευθύντρια
του Αιματολογικού Τμήματος Άννα
Κιουμή, «η επιστημονική συνεργασία
αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία προετοιμασίας του αίματος, των ανθρώπινων ιστών
και κυττάρων, οι οποίες αφορούν την
αδειοδότηση, συλλογή, επεξεργασία,
συντήρηση, αποθήκευση και διανομή
του αίματος, ιστών και κυττάρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν
τον οδηγό, ώστε να υπάρξει η αντίστοιχη εναρμόνιση στα κράτη-μέλη και κάθε
χώρα να έχει κοινές προσεγγίσεις για
τον ασθενή».
Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της
Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της
Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ελένη Παπαδάκη, τόνισε ότι
«η τεχνογνωσία μεταβάλλεται γρήγορα
και είναι σημαντικό οι αλλαγές να γνωστοποιούνται στην Πολιτεία, ώστε να τις
αδειοδοτεί για να υπάρχουν κανόνες και
να εξαλειφθούν οι ανισότητες για τους
ασθενείς».
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Μιχάλης Καραβιώτης
ανέφερε ότι θεωρεί δεδομένη τη μελλοντική στήριξη ανάλογων δράσεων, με
επίκεντρο τη διάχυση της επιστημονικής
γνώσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών
προς τους ασθενείς.
Η Δράση GAPP, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας ΕΕ,
ξεκίνησε το Μάιο του 2018 με διάρκεια
45 μήνες.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Ευρωπαϊκή διάκριση για τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες της

Το πρώτο βραβείο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψυχικής
υγείας κατέκτησε η Α’ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική για τις δράσεις της
σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
Covid-19 στην ψυχική υγεία.
Η απονομή των «EU HEALTH AWARDS»
έγινε στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, και οι εκπρόσωποι της Κλινικής παρέλαβαν, μαζί με το πρώτο βραβείο, το ποσό των 30.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθεκτικότητα στην εποχή της Covid-19»,
οι επιστήμονες εστίασαν σε τέσσερις
«ομάδες κινδύνου»: τους ψυχιατρικά
ασθενείς, τους ασθενείς με Covid-19
και τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες υγείας και τις ευπαθείς ομάδες.
Παρά τις δυσκολίες, συνέχισαν να παρέ-

χουν φροντίδα στους νοσηλευόμενους,
δίνοντας τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως
παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και
άυλης συνταγογράφησης σε χρόνιους
ασθενείς.
Παράλληλα, το προσωπικό της Κλινικής
διοργάνωσε ειδικές ατομικές συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης νοσηλευόμενων με τον νέο κορονοϊό και συγγενών τους. Στάθηκε, ακόμα, στο πλευρό
όσων έχασαν ασθενείς με Covid-19, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Με ατομικές συνεδρίες βοήθησε
και τους επαγγελματίες υγείας να ανταπεξέλθουν στις πιεστικές συνθήκες.
Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Κλινικής, καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ
Γιάννης Διακογιάννης, η πρωτοβουλία
επικεντρώθηκε στην ανθεκτικότητα, την
αυτοφροντίδα, τη διατήρηση κοινωνικής
συνδεσιμότητας και τη διαχείριση του

άγχους. «Θα ήθελα να συγχαρώ και
να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της
Κλινικής και τους συνεργάτες, οι οποίοι στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας
έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν
τον καλύτερό τους εαυτό. Ξεχωριστές
ευχαριστίες οφείλονται στην πρόεδρο
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου κυρία Κωστούλα
Αρβανίτη, η οποία ήταν δίπλα μας όλο
αυτό το διάστημα. Επίσης, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου που ήταν αρωγός
στην προσπάθειά μας», δήλωσε ο κ. Διακογιάννης.
Όπως τόνισε η κλινική ψυχολόγος Βασιλική Χολέβα, η πανδημία στάθηκε για
την ομάδα πρόκληση αλλά και ευκαιρία,
ώστε-με εξωστρέφεια και προσαρμοστικότητα- να αναπτύξει συνεργασίες με
φορείς.

Βράβευση υγειονομικών
από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Άοκνοι στον αγώνα τους κατά τη διάρκεια
τη πανδημίας αλλά και αποτελεσματικοί,
έξι υγειονομικοί του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου πήραν τα εύσημα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η βράβευση στο πρόσωπό τους αποτέλεσε ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς όλων των επαγγελματιών υγείας,
όπως τονίστηκε κατά τη βράβευση, την
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, στο
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Για την αξιέπαινη υπηρεσία τους στην

πρώτη γραμμή της μάχης με την Covid-19
τιμήθηκαν οι: Κωστούλα Αρβανίτη, Πρό-
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εδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων, Δόμνα Λιάτση, Διευθύντρια
ΜΕΘ, Σταύρος Βογιατζής, Διευθυντής
Πνευμονολογίας, Βέρα Ακριτίδου, Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Ασημίνα
Τσιφούτη και Παρασκευή Μπλάγα, Προϊστάμενες Covid-19 Κλινικών. Τo βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του
Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, ενώ κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Υφυπουργός Υγείας Ζωή
Ράπτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βραβεία Αριστείας
από το ΑΠΘ
σε 24 επαγγελματίες υγείας
του Νοσοκομείου
Τιμητικές διακρίσεις απέσπασαν 24
επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενοι στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο των Βραβείων Αριστείας 2021 της
Σχολής Επιστημών Υγείας του AΠΘ. Η
τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή.
Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:
1.Βραβεία για κλινικό, εργαστηριακό,
ερευνητικό και οργανωτικό έργο και
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων
Τιμήθηκαν οι: Ευτέρπη Δεμίρη, καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής και διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής και Δημήτριος
Διονυσίου, αν. καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής για την εφαρμογή μεταμόσχευσης ελεύθερου λεμφαδενικού
κρημνού επιπλόου για την αντιμετώπιση
δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος κάτω
άκρου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με τους Δημήτριο Γιακουστίδη, αν. καθηγητή Γενικής Χειρουργικής
και Βασίλειο Παπαδόπουλο, καθηγητή
Γενικής Χειρουργικής και διευθυντής
της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής
Κλινικής.
Ακόμη, βραβεύτηκαν οι: Νικόλαος Σαρατζής, καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Ιωάννης Λαζαρίδης, καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Δημήτριος Καραμάνος,
επίκ. καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Κωνσταντίνος Τιγκιρόπουλος, αγγειοχειρουργός, υποψήφιος διδάκτορας
ΑΠΘ και ο Κυριάκος Σταυρίδης, αγγειοχειρουργός, ακαδημαϊκός υπότροφος
στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Κλινική για την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων ενδαγγειακής αποκατάστασης της περιφερικής αρτηριακής
νόσου και εφαρμογή ενδαγγειακής χειρουργικής στις παθήσεις του αορτικού
τόξου. Επιπλέον, η Αλεξάνδρα-Γεωργία
Σπυροπούλου, αν. καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, βραβεύτηκε για την
εφαρμογή της χειρουργικής τεχνικής
νευρούμενου ισχνού προσαγωγού μυός
για τη λειτουργική αποκατάσταση ολικού

ελλείμματος κάτω χείλους. Η Αικατερίνη
Χατζημελετίου, αν. καθηγήτρια Εμβρυολογίας-Γενετικής στη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής τιμήθηκε για την αποτύπωση
εμβρύων σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο,
τα οποία υποβλήθηκαν σε βιοψία την 5η
ημέρα στο στάδιο της βλαστοκύστης και
τη σύγκρισή τους με αυτά που υποβλήθηκαν σε βιοψία την 3η ημέρα σε φρέσκο επίπεδο και μετά από κατάψυξη σε
κλειστά και ανοιχτά συστήματα υαλοποίησης, μια διαδικασία που έγινε για πρώτη
φορά διεθνώς. Διακρίθηκε επίσης, για
τη χρήση δεικτών φθορίου σε έλεγχο
βιωσιμότητας, με τους οποίους μετρήθηκε ο ακριβής αριθμός κυττάρων που
τραυματίζονται άμεσα κατά τη βιοψία και
την υαλοποίηση, σε συνεργασία με την
Αντωνία Σιόγκα-Ράπτη, καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας.
2. Βραβεία έρευνας
Τιμητικές διακρίσεις με κριτήριο το ύψος
των διαχειριζόμενων ερευνητικών κονδυλίων, την απήχηση των περιοδικών
όπου δημοσιεύθηκαν εργασίες τους,
τη βράβευση εργασιών σε συνέδρια, τη
συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές
διδακτορικών διατριβών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, την αρίστευση στην
εκπόνηση διδακτορικού ή την επίβλεψη
διατριβών έλαβαν οι: Ελισάβετ Λαζαρίδου, διευθύντρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
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Ζωή Απάλλα, αν. καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Δημήτριος
Γουλής, καθηγητής Ενδοκρινολογίας
της Αναπαραγωγής στην Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική,
Χριστίνα Άντζα, δρ. ειδική παθολόγος,
ακαδημαϊκή υπότροφος στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πασχάλης Πάσχος,
ιατρός, Ευστράτιος Κολυμπιανάκης, καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Α΄
Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αλέξανδρος Γιακουστίδης,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, καθώς
και η Ευγενία Γκαλιαγκούση, αν. καθηγήτρια Παθολογίας-Αρτηριακής Υπέρτασης στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική.
3.Βραβεία για εισηγήσεις σε συνέδρια
και επιστημονικές εκδηλώσεις στο
εξωτερικό
Τιμητικά βραβεία έλαβαν οι Δημήτριος
Διονυσίου και Ευτέρπη Δεμίρη για 19 εισηγήσεις σε συνέδρια και εκδηλώσεις
στο εξωτερικό. Για τις εισηγήσεις τους
βραβεύτηκαν επίσης οι Δημήτριος Γουλής, Ζωή Απάλλα και Ευστράτιος Κολυμπιανάκης.
4.Βραβεία αναγνώρισης και επιρροής
(συμμετοχές σε επιστημονικούς φορείς, διεθνείς διακρίσεις κ.ά.)
Τιμητική διάκριση έλαβαν οι: Νικόλαος Ζιάκας, καθηγητής Οφθαλμολογίας
και διευθυντής στη Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Μαρία
Φωτουλάκη, καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής
Γαστρεντερολογίας
και διευθύντρια της Δ΄ Πανεπιστημιακής
Παιδιατρικής Κλινικής, Χριστίνα Άντζα,
Δημήτριος Γουλής, Ευτέρπη Δεμίρη,
Ελισάβετ Λαζαρίδου, Δημήτριος Διονυσίου, Περικλής Φόρογλου, αν. καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής στην
Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Αρετή Τριανταφύλλου,
αν. καθηγήτρια Παθολογίας στη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική.

APΘPOΓPAΦIA

Σε λειτουργία η νεοσύστατη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Χρύσα Σαμψωνίδου
Προϊσταμένη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Οικονομική Υπηρεσία

Κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4795/2021, η Διοίκηση του Νοσοκομείου
δημιούργησε νέα αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική
και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη ώστε να προσθέτει αξία στον
οργανισμό, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες
του. Σκοπός της μονάδας είναι η παροχή
εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη Διοίκηση
για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, παρέχοντάς
της αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και
παρατηρήσεις για τις λειτουργίες της.
Συμβάλλει στη διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών του φορέα, το οποίο
αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση
των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών, την
κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων
και ευθυνών του προσωπικού, την προ-

στασία των περιουσιακών του στοιχείων,
την συμμόρφωση με τους νόμους, τους
κανονισμούς και τις πολιτικές, καθώς
και την αποτελεσματική και αποδοτική
λειτουργία του, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της.
Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τη διασφάλιση της διακυβέρνησης, τη διαχείριση των κινδύνων με
στόχο τον μετριασμό τους, καθώς και
την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
δικλείδων ελέγχου - ασφαλείας του οργανισμού με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του. Λαμβάνει υπόψη
τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής
C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές
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που διαμορφώνονται από την ανωτέρω
επιτροπή και το Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors
- I.I.A.).
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες και τα
τμήματα του Νοσοκομείου και αποτελεί
εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης και
αρωγό στην επίτευξη του οράματος, της
αποστολής και του σκοπού λειτουργίας
του. Αποσκοπεί στην πρόσθετη αξία του
φορέα με απώτερο σκοπό να παρέχονται ποιοτικότερες και βελτιωμένες υπηρεσίες στους πολίτες, πάντα βασισμένες
στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και
της τεχνολογίας, όπως ορίζει η μορφή
ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

APΘPOΓPAΦIA

Ο φόβος της εισαγωγής
σε ΜΕΘ
Βασιλική Χολέβα
Κλινική ψυχολόγος
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο ασθενής που εισάγεται στο νοσοκομείο αυτήν την περίοδο, κατακλύζεται από
χιλιάδες περίπλοκα συναισθήματα, έχοντας να αντιμετωπίσει
παράλληλα το άγχος για την υγεία του, τον φόβο του αγνώστου
και τη δυσφορία που προκύπτει από τις ιατρικές και νοσηλευτικές
παρεμβάσεις.
Η εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) συναρτάται άμεσα από
τη βαρύτητα της νόσου. Όταν κάποιος
ασθενής εισέρχεται στη ΜΕΘ, λόγω
Covid-19 χρειάζεται αναπνευστική
υποστήριξη και 24ωρη παρακολούθηση. Η αναπνευστική υποστήριξη στο
αρχικό στάδιο πραγματοποιείται με μάσκα οξυγόνου, στο επόμενο στάδιο με
μάσκα συνδεδεμένη με C-PAP και στο
τελευταίο με διασωλήνωση. Η πορεία
προς τη διασωλήνωση είναι βασανιστική, καθώς η δύσπνοια μετατρέπεται σε
αίσθημα ασφυξίας, ένα από τα χειρότερα συμπτώματα με τα οποία έρχονται
αντιμέτωποι όσοι νοσούν σοβαρά από
Covid-19.
Οι περισσότεροι ασθενείς που εξέρχονται των ΜΕΘ αναφέρουν ότι αυτό που
έχει αποτυπωθεί στη μνήμη τους είναι ο
πόνος και ο φόβος που βίωσαν, παράλληλα με την αιώνια ευγνωμοσύνη προς
το προσωπικό που τους περιέθαλψε.
Η εμπειρία της νοσηλείας σε ΜΕΘ σηματοδοτεί τη θνητότητα του ατόμου και
καθορίζει τη μετέπειτα πορεία του όσον
αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία.
Το σύνδρομο της εντατικής θεραπείας
περιγράφει τη συνθήκη κατά την οποία
αποσυντονίζεται η νοητική ισορροπία λόγω της εξαιρετικά στρεσογόνου
εμπειρίας και εκδηλώνεται με διάφορες
μορφές: delirium, συγχυτικό επεισόδιο,
αποπροσωποποίηση, παράλογα όνειρα,
ή περίεργες εμπειρίες. Ο διαρκής, ανυ-

πόφορος φόβος φαίνεται να συμβάλλει
στη γένεση τέτοιων εμπειριών, οι οποίες
με τη σειρά τους ενισχύουν το φοβικό
συναίσθημα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο συναισθηματικής αστάθειας.
Οι μεταβολές στη διανοητική κατάσταση
πυροδοτούνται, εκτός από τον φόβο,
και από άλλους παράγοντες, όπως είναι
η απομόνωση, η ακινητοποίηση, η απουσία του χρονικού προσανατολισμού,
η αισθητηριακή υπερφόρτωση από τα
ιατρικά μηχανήματα και η αδυναμία έκφρασης και επικοινωνίας.
Το αίσθημα του αυτοελέγχου καταλύεται, η επαφή με τους σημαντικούς άλ-
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λους απουσιάζει αφήνοντας το άτομο
γυμνό και εκτεθειμένο τόσο σωματικά
όσο και ψυχικά. Το αίσθημα της αβοηθησίας μειώνεται μόνο με την επαφή με
το προσωπικό της μονάδας το οποίο,
ευτυχώς, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο
για να αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις.
Επιπλέον, καθώς η εμπειρία της νοσηλείας στη ΜΕΘ για πολλούς ασθενείς
θεωρείται ένα τραυματικό γεγονός,
υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτύξουν διαταραχή μετατραυματικού στρες, μετά
την έξοδό τους από αυτήν. Η διαταραχή
περιλαμβάνει αναβίωση των τραυματικών εμπειριών (flashbacks), ευερεθιστότητα, αίσθημα αγωνίας, εγρήγορση,
αρνητική διάθεση, διαταραχές ύπνου
και αποφευκτική συμπεριφορά. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα
στους τρεις πρώτους μήνες μετά τη νοσηλεία και, συχνά, η αντιμετώπισή τους
επιβάλλει τη συνεργασία με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.

APΘPOΓPAΦIA

Η ανθεκτικότητα του νοσηλευτικού
προσωπικού κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
Αγάπη Συμεωνίδου
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Covid-19 3 Κλινικής

Κατά την περίοδο της πανδημίας, το Νοσοκομείο μας, αλλά και
ολόκληρο το σύστημα υγείας, έχουν υποστεί διαρκή και ισχυρή
πίεση, επηρεάζοντας κάθε τομέα και υπηρεσία τους.
Οι νέες απαιτήσεις αφορούσαν τον ταχύ
επαναπροσδιορισμό της λειτουργικής
διαχείρισης της παροχής ασφαλούς και
ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. Προτεραιότητα αποτέλεσε η οικοδόμηση οργανωσιακής κουλτούρας με στόχο την
ανθεκτικότητα των επαγγελματιών υγείας.
Ως ανθεκτικότητα ορίζεται ένα σύνολο
δυναμικών παραγόντων που περιλαμβάνουν την ικανότητα του εργαζομένου
να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες και να
ανακάμπτει από αυτές, να προσαρμόζεται
με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις
αλλαγές και να διατηρεί θετική στάση και
αισιοδοξία.
Αυτοί ήταν οι άξονες-οδηγοί κάθε προσπάθειας επιτυχούς ανταπόκρισης στις
νέες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, ο
«κίνδυνος» μετουσιώθηκε σε ανθεκτικότητα και «ευκαιρία» για μάθηση και ανάπτυξη.
Πρώτο μέλημα ήταν η ασφάλεια και η
υγεία των επαγγελματιών που κλήθηκαν
να εργαστούν στις Covid-19 κλινικές, οι
οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο
αριθμό εξουθενωτικών παραγόντων και
βίαιων/απότομων αλλαγών, όπως αλλεπάλληλες μετακινήσεις ασθενών, άμεση
χωροταξική αναδιαμόρφωση των κλινικών, ανακατανομή προσωπικού (διάλυση
και ανασύσταση ομάδων εργασίας), αναστολή αδειών, περικοπή ημερών ανάπαυσης, τροποποίηση εργασιακών μεθόδων.
Νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό
εκπαιδεύτηκε τάχιστα στις νέες διαδικασίες για τη χρήση ατομικών μέτρων προστασίας, τη διαλογή και διαχείριση ύποπτων
και θετικών περιστατικών, την τήρηση
πρωτοκόλλων απολύμανσης και τη χρήση
εξειδικευμένου εξοπλισμού, χωρίς να δι-

ακυβεύεται η ασφάλεια των ίδιων και των
ασθενών.
Η εκπαίδευση ήταν στοχευμένη και διαρκής, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το Γραφείο Εποπτών Δημόσιας Υγείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της επιτυχούς
απόκρισης στην πανδημία.
Η επίδειξη τεχνικών και δεξιοτήτων και τα
εξ’ αποστάσεως ενδοκλινικά και διατομεακά μαθήματα ενίσχυσαν την επαγγελματική αυτοπεποίθηση και ακεραιότητα
των νοσηλευτών, την ομαδικότητα και τη
συνεργασία, προετοιμάζοντας και διατηρώντας την εργασιακή τους απόδοση σε
υψηλά επίπεδα.
Η υιοθέτηση τυποποιημένης αλληλουχίας
στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική
εξασφαλίστηκε με την καταγραφή των
κρίσιμων νοσηλευτικών διαδικασιών στο
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας «Βασικές Αρχές Λειτουργίας Covid Κλινικών». Η εμπλοκή των νοσηλευτών ήταν ενεργός και καταλυτική,
καθώς αξιοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρίες τους, αποτελώντας,
παράλληλα, κίνητρο για βελτίωση.
Η επάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας και του ιματισμού και η παροχή
γευμάτων συνέβαλαν στην υιοθέτηση
εργασιακής ρουτίνας βασισμένης σε
επαρκή διαλείμματα, γεύματα και χρόνο
αποφόρτισης.
Εξόχως κρίσιμη υπήρξε η ανάπτυξη κουλτούρας ανοιχτής και συνεχούς επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας την άμεση και
αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω των συχνών
επαφών του εμπλεκόμενου προσωπικού
(δια ζώσης ή και με τηλεδιασκέψεις), με
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σαφείς, επικαιροποιημένες συστάσεις/
οδηγίες εργασίας, άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Κάθε νέα σχετική οδηγία γινόταν άμεσα
κοινό κτήμα όλων των νοσηλευτών με τη
δημοσιοποίηση και ανάρτηση σε κάθε
τμήμα και μονάδα Covid-19.
Οι εξ αποστάσεως συναντήσεις του προσωπικού με τους τομεάρχες, τους προϊσταμένους και τους υπεύθυνους των
τμημάτων συνέβαλαν περαιτέρω στη γνωστοποίηση και την αξιοποίηση των υπαρχουσών εμπειριών, αλλά και στον περιορισμό τυχόν αστοχιών και ανεπιθύμητων
συμβάντων.
Οι δίαυλοι επικοινωνίας οριζόντια και κάθετα στη νοσηλευτική ιεραρχία διατηρήθηκαν ανοιχτοί και τα ελάχιστα περιστατικά αμφισβήτησης αντιμετωπίστηκαν με
σεβασμό, ειλικρινή διάλογο και ουσιαστική επικοινωνία.
Και όσο η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται, είναι σίγουρο πως εμείς, οι
νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, θα εξακολουθούμε να μαθαίνουμε, να ανταποκρινόμαστε, να εργαζόμαστε με υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά το πιο
σημαντικό: θα νοιαζόμαστε και θα φροντίζουμε τους ασθενείς μας και ο ένας τον
άλλον!

APΘPOΓPAΦIA

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
της Covid-19 στην τρίτη ηλικία
Αναστασία Κώνστα
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής- Ψυχογηριατρικής ΑΠΘ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

Στην τρίτη ηλικία θεωρείται ότι
ανήκουν τα άτομα άνω των 65
ετών. Αποτελεί μία περίοδο
στη ζωή των ανθρώπων που
χαρακτηρίζεται από τις δικές
της ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
Η σωματική, ψυχική και νοητική
κατάσταση μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς.
Η αύξηση του μέσου όρου ζωής οδήγησε στην ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής
που αποτελεί κλάδο της Ψυχιατρικής,
με αντικείμενο την αναγνώριση, έγκαιρη
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
των ψυχικών διαταραχών της τρίτης ηλικίας, καθώς και τις απαιτούμενες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Οι συχνότερες
ψυχικές διαταραχές στους ηλικιωμένους
είναι η κατάθλιψη, η άνοια και οι διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλεί.
Η πανδημία και η υγειονομική κρίση σε
παγκόσμιο επίπεδο κατέστησε ευάλωτους τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Η αναγκαστική απομόνωση, η απουσία
κοινωνικής ζωής, η απομάκρυνση από
αγαπημένα πρόσωπα, η μοναξιά, ο φόβος της νόσησης, των σοβαρών επιπλοκών, της νοσηλείας σε μονάδα εντατικής
θεραπείας και της απώλειας επιδρά δυσμενώς στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής.
Οι ψυχογηριατρικοί ασθενείς επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία,
αντιμετωπίζοντας το στίγμα και τον ηλικιακό ρατσισμό. Το στίγμα βασίζεται σε
στερεότυπα και αποτελεί μία στάση, συμπεριφορά, αντίληψη, αντιμετώπιση που
χαρακτηρίζεται από απόρριψη και κοινωνική απομόνωση των ατόμων που πάσχουν από ψυχική νόσο. Οι ασθενείς με
νοητική έκπτωση αποτελούν μία ευάλωτη
ομάδα, αδυνατούν να τηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και παρουσιάζουν αυξημένη θνητότητα. Η αδυναμία
πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες

με συνέπεια την παραμέληση της ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και η
έλλειψη συμμόρφωσης αποτελούν μείζονα ζητήματα.
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου σε επίπεδο προσωπικό, αλλά και η εξεύρεση
διαδικτυακών τρόπων υγειονομικής
φροντίδας, όπως η τηλεψυχιατρική και η
εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης,
αποτελούν προκλήσεις. Τα άτομα της
τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες εξοικείωσης με ψηφιακές
υπηρεσίες που οφείλονται σε αδυναμία
προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα,
σε έλλειψη εκπαίδευσης, αλλά και σε
νευροαισθητηριακές διαταραχές όπως η
έκπτωση της οπτικής και της ακουστικής
οξύτητας.
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Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στα άτομα της
τρίτης ηλικίας, αλλά και στους ψυχογηριατρικούς ασθενείς πρέπει να βασισθεί
στον επαναπροσδορισμό των αξιών, την
ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των ατόμων
που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία, την
αντιμετώπιση του στίγματος και του ηλικιακού ρατσισμού, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων παροχής φροντίδας. Η πρόκληση των νέων τεχνολογιών,
η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής
και οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην
ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, στην
περίοδο της πανδημίας.

APΘPOΓPAΦIA

Θεσμός πρακτικής άσκησης:
Μια σχέση αμοιβαία επωφελής
Κλαίρη Χαριζάνη
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Η πρακτική άσκηση (internship) αποτελεί το καλύτερο και πλέον αποτελεσματικό «μέσον» για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές τις σπουδές
τους, έχοντας αποκομίσει σπουδαία οφέλη τόσο σε εκπαιδευτικό,
όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα
εξίσου σημαντικό προνόμιο για τον φορέα απασχόλησης (win-win).
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δέχεται
κάθε χρόνο για πρακτική άσκηση περίπου 300 φοιτητές των τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης
και Οικονομίας, Logistics, Διατροφής
και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Φυσικών,
Χημικών, Πληροφορικής, Φαρμακοποιών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ψυκτικών, Τεχνολόγων Ια-

τρικών Συσκευών, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας,
Ιατρικής.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει ποιοτική εμπειρία πρακτικής
άσκησης για τους νέους/νέες που επιλέγουν το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
ως φορέα για την πρακτική τους άσκηση, έχει καθιερώσει τα παρακάτω:

Τα οφέλη της πρακτικής άσκησης
Για τους φοιτητές/τριες

Για το Νοσοκομείο

	Εφαρμόζουν στην «πράξη», σε
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, τις ακαδημαϊκές γνώσεις που
έχουν λάβει

	Ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την
εξέλιξη των φοιτητών

	Αποκτούν εμπειρίες και δεξιότητες
(soft skills) ιδιαίτερα χρήσιμες για
τη μετέπειτα επαγγελματική τους
εξέλιξη

	Η συμμετοχή στον θεσμό της
πρακτικής αποτελεί διαφήμιση
για το Νοσοκομείο (employer
branding)

	Αντιλαμβάνονται τις πραγματικές
συνθήκες ενός εργασιακού περιβάλλοντος

	Ενισχύει την εξωστρέφειά του,
μέσω της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα

	Πραγματοποιούν ομαλότερη μετάβαση στο επαγγελματικό πεδίο
που έχουν επιλέξει και δικτυώνονται με την αγορά εργασίας
(networking)

	Ενδυναμώνει το δυναμικό του
με νέους και πρόσφατα καταρτισμένους ανθρώπους

 Οραματίζονται τα επόμενα βήματά
τους (χώρος και αντικείμενο εργασίας, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

	Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «δεξαμενή» αξιόλογου ανθρώπινου
δυναμικού (δυνατότητα συνεργασίας)

	Γνωρίζουν εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποτελέσουν ορόσημο για τη μελλοντική
τους πορεία

	Προσφέρεται η δυνατότητα γνωριμίας με τους μελλοντικούς συνάδελφους - ο θεσμός αποτελεί
επένδυση για το μέλλον
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1. Ημέρα καλωσορίσματος και προσανατολισμού (orientation day)
Την πρώτη μέρα έναρξης πρακτικής
άσκησης πραγματοποιείται πρόγραμμα
προσανατολισμού, που περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ξεναγήσεις προκειμένου
να είναι ομαλή η ένταξη των φοιτητών
στον τρόπο λειτουργίας, τις αρχές και την
κουλτούρα του Νοσοκομείου.
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
(train the trainer)
Τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση των επαγγελματιών που λειτουργούν ως «επόπτες» στους φοιτητές
πρακτικής, από τη Διευθύντρια Διοικητικής
Υπηρεσίας και το Γραφείο Εκπαίδευσης,
η οποία επικεντρώθηκε στον ρόλο και τη
σημασία του mentoring (καθοδήγηση).
3. Εκπρόσωπος Φοιτητής
(student ambassador)
Ως εκπρόσωπος- φοιτητής, ορίζεται ένας
από τους νέους φοιτητές.
Χαρακτηριστικά:
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες
2. Φιλική προσωπικότητα
3. Θετική αύρα
Στόχος-Ρόλος:
1. Συμβάλλει στην εξοικείωση των νέων
φοιτητών με το Νοσοκομείο
2. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους
3. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, μεταξύ των φοιτητών και του Γραφείου Εκπαίδευσης
4. Αξιολόγηση της εμπειρίας πρακτικής από τους φοιτητές (evaluation)
Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν
την πρακτική τους άσκηση αξιολογούν
ανώνυμα την εμπειρία τους με στόχο τη
συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

APΘPOΓPAΦIA

Η ιατρική βιβλιοθήκη
στην Covid-19 εποχή
Αγγελική Ζάχου
Βιβλιοθηκονόμος

Οι ιατρικές βιβλιοθήκες αποτελούν τον πυλώνα της γνώσης, της
έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης και της διάδοσής της. Στην εποχή της πανδημίας οι ανάγκες χρειάστηκε να επανεξεταστούν και να
τεθούν σε νέες βάσεις. Μία νέα εποχή σε όλους τους τομείς, αλλά
και στην πληροφόρηση, εμφανίστηκε και αυτήν κλήθηκε να στηρίξει
η ιατρική βιβλιοθηκονομική κοινότητα.
Η διά ζώσης πληροφόρηση αποτέλεσε
πλέον παρελθόν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο φόβος μετάδοσης της
νόσου ανάγκασε τη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου να τροποποιήσει τη λειτουργία της. Το αναγνωστήριο, ως φυσικός χώρος, έμεινε κλειστό
για μεγάλο χρονικό διάστημα και άνοιξε
με περιορισμένο αριθμό χρηστών. Ο
δανεισμός γινόταν κατόπιν συνεννόησης και το βιβλίο που επιστρεφόταν
έμπαινε σε μία τύπου «καραντίνα» μέχρι
να ξαναχρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί στο ράφι.
Η αναζήτηση άρθρων και βιβλιογραφίας συνέχισε να είναι η υπ’ αριθμόν ένα
προτεραιότητα της βιβλιοθήκης, καθώς
η πληροφόρηση «έτρεχε», τα δεδομένα
άλλαζαν και το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό χρειαζόταν την πληροφορία
άμεσα.

Ημερίδα για τις
Νοσοκομειακές
Βιβλιοθήκες
Η ιατρική βιβλιοθήκη του Γ.Ν. Παπαγεωργίου την εποχή της πανδημίας παρουσιάστηκε στην ημερίδα
«Ο ρόλος των Νοσοκομειακών
Βιβλιοθηκών και η υγειονομική
κρίση της Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας Κοινοπραξίας Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη
χώρα μας», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, την
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται να
αντιμετωπιστεί την εποχή της Covid-19
είναι η παραπληροφόρηση (fake news).
Στοχευμένη ή όχι, κατευθυνόμενη ή μη,
αποτελεί εχθρό της πληροφορίας και
της αλήθειας. Διαστρεβλώνει την αλήθεια, την απομακρύνει από τον στόχο
της και τελικά σπέρνοντας αμφιβολίες
(αληθοφανείς ή μη) καταφέρνει να αποπροσανατολίσει τον αναγνώστη. Η ιατρική βιβλιοθήκη συμβάλλει στο μέγιστο
στην εύρεση της έγκυρης και κατάλληλης πληροφορίας, που προέρχεται από
πηγή/περιοδικό/βιβλίο, που είναι αξιόπιστο και αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας
και όχι υποθετικού ή φανταστικού σεναρίου. Για τον λόγο αυτό, η βιβλιοθήκη
του Νοσοκομείου παρέμεινε αρωγός
στην προσπάθεια αυτή και εξυπηρετούσε, όλο το 24ωρο, ημέρες εργάσιμες
και μη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στάθηκε αλληλέγγυα στο έργο των
ιατρών πρώτης γραμμής παρέχοντάς
τους ανά πάσα στιγμή άμεση και έγκυρη
πληροφορία. Λειτούργησε και λειτουργεί ως ιστός διασύνδεσης μεταξύ των
υπηρεσιών - νοσηλευτικής, ιατρικής, διοικητικής- του νοσοκομείου.
Επίσης, η πρόσβαση που παρέχει στο
προσωπικό μέσω των βάσεων που διαθέτει (Clinical Key, UpToDate), απαλλάσσει το προσωπικό από ένα σημα-
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“Μια βιβλιοθήκη δεν
χρειάζεται παράθυρα.
Μια βιβλιοθήκη είναι
παράθυρο.”
- Steward Brand,
Αμερικανός συγγραφέας

ντικό κόστος που θα είχε αν ο κάθε
εργαζόμενος έκανε ατομική εγγραφή.
Δίνει δωρεάν πρόσβαση μέσω εγγραφής στις βάσεις αυτές σε όποιο άρθρο
ή βιβλίο περιλαμβάνουν. Και το σημαντικότερο, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης, δηλαδή οι
χρήστες μπορούν να συνδεθούν στις
βάσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους από το σπίτι, το γραφείο, το κινητό τους. Η διάθεση της πληροφορίας
είναι δωρεάν και κατανέμεται ισόνομα,
χωρίς διακρίσεις. Ο χρήστης που δεν
είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία ή
δεν έχει χρόνο να κάνει την έρευνα που
χρειάζεται, μπορεί να απευθυνθεί στη
βιβλιοθήκη και να το αναλάβει ο αρμόδιος βιβλιοθηκονόμος. Τέλος, δίνεται η
δυνατότητα για σεμινάρια εκπαίδευσης
για τον τρόπο λειτουργίας των βάσεων
δεδομένων. Η ιατρική βιβλιοθήκη στέκεται στο ύψος των υποχρεώσεων και
των αναγκών της εποχής, προσπαθώντας με ζήλο να ανταποκριθεί σε όλα τα
αιτήματα των χρηστών.

IATPIKA ΘEMATA

Διαδικτυακά μαθήματα προετοιμασίας
για τη μητρότητα
Ευαγγελία Σαράντη
Μαία, Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών
Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική

Λόγω της πανδημίας, η Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική
όφειλε να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει
την έμπρακτη προσφορά της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εγκύων και των
οικογενειών τους σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία και την περιποίηση του νεογνού, μέσω του Τμήματος
Προετοιμασίας για τη Μητρότητα, που
λειτουργεί στο Νοσοκομείο από το 2013.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τα μαθήματα
προετοιμασίας για τη μητρότητα στο Νοσοκομείο μας πραγματοποιούνται πλέον
διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η προετοιμασία για τη μητρότητα
Οι στόχοι της ψυχοσωματικής προετοιμασίας είναι:
• Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το ζευγάρι
• Να διασφαλίσει την υγεία της εγκύου
και τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου
• Να διαγνώσει έγκαιρα τυχόν ανωμαλίες
• Να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει
την υγιή ψυχολογική προσέγγιση της
εγκυμοσύνης από την οικογένεια
• Να εξασφαλίσει ότι η έγκυος προχωρά στον τοκετό προετοιμασμένη βιολογικά και συναισθηματικά
• Να ενημερώσει και να προετοιμάσει
το ζευγάρι για τον μητρικό θηλασμό
• Να εκπαιδεύσει τη γυναίκα, ώστε να
συμμετέχει ενεργά στον τοκετό της
• Να προετοιμάσει την έγκυο για να ζήσει
τον τοκετό της και όχι να τον υποστεί
Οφείλουμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα
να γεννήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Να γεννηθεί το παιδί κάτω από
ευνοϊκές ψυχοσωματικές συνθήκες. Μια
καλή εγκυμοσύνη και ένας καλός τοκετός
εξαρτώνται από την εξισορρόπηση ψυχής

και σώματος, δεδομένου ότι η σωματική
υγεία και η ψυχική υγεία συμπορεύονται.
Οι διαδικτυακές συναντήσεις
Οι συναντήσεις μέσω διαδικτύου γίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι μαίες
της Αίθουσας Τοκετών συνεχίζουν να
προσφέρουν τη στήριξή τους όχι μόνο
στις μέλλουσες μητέρες, αλλά και στο
οικογενειακό περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας εφαρμογή του διαδικτύου για
συνομιλίες μέσω βίντεο. Συνολικά, έχουν
διοργανωθεί περισσότεροι από 40 κύκλοι
μαθημάτων με τη συμμετοχή τουλάχιστον
250 γυναικών.
Το αντικείμενο των συναντήσεων αφορά
από την ψυχοσωματική προετοιμασία των
εγκύων έως την περιποίηση του νεογνού,
τον τοκετό, τη λοχεία, τον θηλασμό και τη
διαχείριση των συναισθημάτων που βιώνει η μέλλουσα μητέρα. Τα μαθήματα-συ-
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ναντήσεις διακρίνονται σε θεωρητικό και
βιωματικό μέρος. Το θεωρητικό περιλαμβάνει συμβουλευτική για την υγιεινή, τη
διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και
τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο. Η
μέλλουσα μητέρα μαθαίνει για την ανάπτυξη του εμβρύου και τους τρόπους με
τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί του. Παράλληλα, εξοικειώνεται με
τις ενδείξεις έναρξης τοκετού, μαθαίνει
τα στάδια και τη διαδικασία του και ενημερώνεται για τις μεθόδους ανακούφισης
από τον πόνο. Το βιωματικό μέρος περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις για τόνωση των
μυών, ασκήσεις χαλάρωσης, αναπνοών
και πυελικού εδάφους.
Πρόσφατα, τα μαθήματα προετοιμασίας
για τη μητρότητα παρακολούθησαν και
έγκυες γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ωφελούμενες προγραμμάτων στήριξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δώρα ζωής και μηνύματα προσφοράς
από την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος
Μητέρες δότριες και λήπτριες μητρικού γάλακτος μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και, μαζί με όλη την
ομάδα υποστήριξης της Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του
Νοσοκομείου, έστειλαν μήνυμα υπέρ της δωρεάς μητρικού
γάλακτος.

Αφορμή για την πρωτότυπη εκδήλωση,
που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο
του Νοσοκομείου, την Τετάρτη 19 Μαΐου,
ήταν ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος.
Το προσωπικό της Τράπεζας Μητρικού
Γάλακτος, που λειτουργεί στη Β΄ Πανεπι-

στημιακή Νεογνολογική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με τη
συνεργασία των μαιών της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής,
φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος
Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ενημέρωνε το κοινό για τα

πολλαπλά οφέλη του μητρικού γάλακτος.
Εθελοντές του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» μοίραζαν έντυπα και
προσέφεραν συμβολικά δώρα με την χορηγία της εταιρείας ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
«Η Τράπεζα λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα στις διαδικασίες παστερίωσης
και διαθέτει ISO. Προσφέρουμε μητρικό
γάλα στα μικρά και ευάλωτα μωρά, κάτι
πολύ σημαντικό, γιατί το μητρικό γάλα
είναι το καταλληλότερο γάλα για αυτά»,
δήλωσε η διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής και Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών,
καθηγήτρια ΑΠΘ Ελισάβετ Διαμαντή.
Σύμφωνα με την ίδια, η ευεργετική επίδραση της σίτισης με μητρικό γάλα των
πρόωρων νεογνών βάρους μικρότερου
των 1.500 γραμμαρίων και ηλικίας κύησης μικρότερης των 32 εβδομάδων, είναι εμφανής στη νοσηρότητά τους, όσον
αφορά τα εντερικά προβλήματα.
«Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, καθώς η δωρεά
μητρικού γάλακτος είναι δύσκολη προσφορά, ανιδιοτελής, χρονοβόρα και κοστοβόρα.», υπογράμμισε η προϊσταμένη
της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Λία Βοζίκη.

Ιστότοπος για τη Μονάδα Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής
Την ανανεωμένη της ιστοσελίδα, στον σύνδεσμο

https://ivf-papageorgiou.com/page9.html,
απέκτησε η Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής.

Στον ιστότοπο, που είναι προσβάσιμος
και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Νοσοκομείου www.papageorgiouhospital.gr, παρέχεται ενημέρωση για
όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και
για την επιστημονική δράση της Μονάδας. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να
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ενημερωθεί από έγκυρη πηγή για τα νεότερα δεδομένα στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή και να αναζητήσει χρηστικές πληροφορίες. Η Μονάδα λειτουργεί
από το 2006 με στόχο να προτείνει σε
ζευγάρια όλες τις τεκμηριωμένες μεθόδους που διαθέτει σήμερα η Ιατρική για
την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή
Αναπαραγωγής, πιστοποιημένη κατά ISO
και αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης στην
Ιατρική της Αναπαραγωγής αναγνωρισμένο από την EBCOG/ESHRE.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥλλογος ΦΙλων ΝοσοκομεΙου ΠαπαγεωργΙου

Το 6ο Πανόραμα
Charity Fun Run
στήριξε την Αντηρίδα

Το έργο συνεχίζεται,
με την προσφορά των μελών
και την καθοδήγηση του νέου Δ.Σ.
Η Αντηρίδα, με την καθοδήγηση των
μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχισε κατά τη διάρκεια της
καραντίνας να εφαρμόζει ασφαλείς και
αποτελεσματικούς τρόπους στήριξης
της λειτουργίας του Νοσοκομείου, με
γνώμονα τη στήριξη τόσο των νοσηλευόμενων, όσο και των συνανθρώπων
μας που βρίσκονταν σε ανάγκη. Το Δ.Σ.

Εγγραφή
ως μέλος
ετήσια συνδρομή
10 €

ευχαριστεί τα μέλη του Συλλόγου για
την οικονομική στήριξη του έργου της
Αντηρίδας αλλά και τους φίλους του για
τις δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης και
προσωπικής υγιεινής. Με την πολύτιμη
συνδρομή όλων, η Αντηρίδα κατάφερε
και προσέφερε 2.226 πακέτα βοήθειας
σε ασθενείς και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

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

Δωρεά
σε είδη
πρώτης
ανάγκης
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Το 6ο Πανόραμα Charity Fun Run 2022
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου,
μετά από δύο χρόνια απουσίας, εξαιτίας
της πανδημίας. Μέρος των εσόδων της φετινής διοργάνωσης διατέθηκαν για την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα». Τον αγώνα
δρόμου στήριξαν οι χρυσοί Ολυμπιονίκες
και παγκόσμιοι πρωταθλητές Βούλα Πατουλίδου, Ιωάννης Μελισσανίδης, Τασούλα
Κελεσίδου, Μίλτος Τεντόγλου και ο παγκόσμιος πρωταθλητής free running Δημήτρης
Κυρσανίδης, δίνοντας τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στο μεγάλο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός. Τη διοργάνωση ανέλαβαν ο
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και ο αθλητικός
σύλλογος «Λέοντες», με την υποστήριξη
του ΣΕΓΑΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

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

www.antirida.gr

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς
και συμμετοχής
• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν
ευαίσθητο χώρο
• αξιοποιώ τα προσόντα μου
• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό
• συνεργάζομαι με ανθρώπους
με τα ίδια ενδιαφέροντα
• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες
• πράττω για τον συνάνθρωπο

«Κερνάμε» με αγάπη
τους ασθενείς

Συνοδεία δώρων
οι εμβολιασμοί παιδιών

Με ένα αναμνηστικό δώρο υποδέχθηκαν τα παιδιά
που προσήλθαν για εμβολιασμό κατά του νέου κορονοϊού στο Εμβολιαστικό Κέντρο Παιδιών του Νοσοκομείου οι εθελοντές της Αντηρίδας. Τα παιδιά, έλαβαν
από ένα παιχνίδι το καθένα από φίλους και μέλη της
Αντηρίδας, οι οποίοι επιβράβευσαν με αυτό τον τρόπο
τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, για την υπεύθυνη
στάση αλλά και την απόφασή τους να εμβολιαστούν.

Συμμετέχω στην
ΑΝΤΗΡΙΔΑ σημαίνει:

Ορμώμενοι από την πηγαία αγάπη και
το ενδιαφέρον τους για τον συνάνθρωπο, οι εθελοντές της Αντηρίδας
ανέλαβαν την υλοποίηση μιας ακόμη
πρωτοβουλίας στον χώρο του Νοσοκομείου. Τηρώντας τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης για τη δημόσια
υγεία, τα μέλη του Συλλόγου προσφέρουν καφέ και βουτήματα στους
ογκολογικούς ασθενείς κατά τον
χρόνο αναμονής τους για θεραπεία.
Με την κίνηση αυτή, η Αντηρίδα επιδιώκει να σταθεί δίπλα στους ασθενείς,
να απαλύνει τον πόνο και να τους
«αγκαλιάσει» στις δύσκολες στιγμές
που περνούν, υπενθυμίζοντας ότι
είναι συμπαραστάτης των ασθενών
και των οικείων τους. Εμπνεύστρια
της πρωτοβουλίας ήταν η κυρία Γλυ-

κερία. Η εικόνα της παραμένει αλησμόνητη, με το γλυκό της χαμόγελο
να προσφέρει ένα ζεστό ρόφημα
και μαζί αγάπη και φροντίδα στους
ογκολογικούς ασθενείς πριν από την
έναρξη της θεραπείας τους.

Η βιβλιοθήκη αναβαθμίζεται
Η βιβλιοθήκη της Αντηρίδας εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούριους τίτλους
βιβλίων ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Οι μαθητές και τα μέλη του Συλλόγου που εθελοντικά συνεχίζουν να φροντίζουν για την οργάνωση της
βιβλιοθήκης, ταξινομούν και κωδικοποιούν τους νέους τίτλους. Θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι χαρίζουν βιβλία στη βιβλιοθήκη της Αντηρίδας.
Χάρη στη διάθεσή τους να τα μοιραστούν με άλλους φιλαναγνώστες, προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις
του βιβλίου και της γνώσης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Παιδιατρική
στη σημερινή πραγματικότητα
Η ενημέρωση για τα παιδιατρικά προβλήματα στην
καθημερινή κλινική πρακτική ήταν ο στόχος της 25ης
ημερίδας της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής,
με τίτλο «Η Παιδιατρική στη σημερινή πραγματικότητα», το
Σάββατο 14 Μαΐου 2022.
Οι εισηγητές μετέφεραν την εμπειρία της
Κλινικής, που αποτελεί κέντρο αναφοράς
Covid-19 σε θέματα διαχείρισης, αντιμετώπισης και μακροχρόνιας παρακολούθησης παιδιών και εφήβων με λοίμωξη
από τον νέο κορονοϊό. Παράλληλα, ο
διακεκριμένος καθηγητής Ανοσολογίας
στο Erasmus University Medical Center
του Ρότερνταμ Peter Katsikis, ενημέρωσε το κοινό για τα επόμενα βήματα της
επιστήμης ως προς την αντιμετώπιση της
νόσου και των μεταλλάξεών της.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, μέσω της κατάθεσης
γνώσεων και εμπειριών, αλλά και της
ανταλλαγής απόψεων, συμβάλλουν στην
προαγωγή της επιστήμης και οδηγούν
ένα βήμα παραπέρα στη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών.

Ημερίδα για την επείγουσα
και εντατική νοσηλευτική φροντίδα
Η επείγουσα και εντατική νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών βρέθηκε στο επίκεντρο της
3ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής Διημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 και
το Σάββατο 2 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Τη διημερίδα διοργάνωσε ο Εθνικός
Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΣΝΕ), με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου. Στόχος ήταν η
ενίσχυση της εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται από τις σύγχρονες τάσεις στην παροχή φροντίδας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης έγινε αποτίμηση των ενεργειών που αφορούσαν
στην αντιμετώπισης της πανδημίας
Covid-19.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα για την τρισδιάστατη
εκτύπωση του ήπατος
Ημερίδα με θέμα την τρισδιάστατη εκτύπωση του ήπατος πραγματοποίησε το Σάββατο 16
Απριλίου η Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, η οποία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα 3D Liver και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους σε ασθενείς με παθήσεις του ήπατος.

Στην επιστημονική εκδήλωση παρουσιάστηκε το έργο της ομάδας 3D Liver, που
αφορά την εκτύπωση 3D μοντέλων ήπατος ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν
σε ηπατεκτομή. Όπως τονίστηκε, η ηπα-

τεκτομή αποτελεί μία από τις δυσκολότερες χειρουργικές επεμβάσεις και η υποβοήθηση με βελτιωμένες απεικονιστικές
μεθόδους θεωρείται κρίσιμης σημασίας
για την ασφάλεια του ασθενούς και την

Πρακτική άσκηση φοιτητών
στην αντιμετώπιση τραυμάτων
Το 13ο Φροντιστήριο με πρακτική άσκηση και θέμα «Χειρουργικές
Τεχνικές Συρραφής & Αντιμετώπισης Τραυμάτων», διοργάνωσε η
Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, το Σάββατο 12
Μαρτίου 2022, στην αίθουσα σεμιναρίων.
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επιτυχή έκβαση του χειρουργείου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο,
σε συνεργασία με το τμήμα Αγρονόμων
Τοπογράφων του ΑΠΘ και το Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης του Νοσοκομείου.

Στόχος η εξοικείωση των φοιτητών με τα
χειρουργικά εργαλεία και τα ράμματα,
καθώς και η εξάσκησή τους σε χειρουργικές τεχνικές συρραφής. Οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν σε ειδικά προπλάσματα
συρραφής, καθοδηγούμενοι από τους
εκπαιδευτές–ιατρούς της Κλινικής. Το
μεγάλο ενδιαφέρον ώθησε την Κλινική
να ετοιμάσει βίντεο-οδηγό τεχνικών συρραφής με το περιεχόμενο του φροντιστηρίου, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω
του καναλιού της Κλινικής στο YouTube.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες από τη Διεύθυνση της Κλινικής στην εταιρεία MediPac
Α.Ε.-Θ. Καζαντζίδης ΑΕ για την πολυετή
συνεργασία και προσφορά των χειρουργικών ραμμάτων για τη διεξαγωγή των
κλινικών φροντιστηρίων. Το 13ο Φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκδήλωση
καλωσορίσματος
για το 2022

Ευχές και
φιάλες κρασιών
από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου
Με μια εορταστική συσκευασία κρασιών
του Οινοποιείου Magoutes συνοδεύτηκαν
οι ευχές του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παπαγεωργίου προς τους εργαζόμενους. Τα
εκλεκτά κρασιά διανεμήθηκαν τη Μεγάλη
Δευτέρα, 18 Απριλίου, στο προσωπικό,
το οποίο με χαρά «αγκάλιασε» την πρωτοβουλία που αποτέλεσε εκδήλωση της
ευγνωμοσύνης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για την αδιάκοπη προσφορά των
εργαζομένων.

Δώρα και χαμόγελα για τους
μικρούς νοσηλευόμενους

Με μικρό αριθμό παρευρισκομένων,
λόγω της Covid-19, πραγματοποιήθηκε το
καλωσόρισμα του 2022 με την εκδήλωση
κοπής της βασιλόπιτας, την Παρασκευή
11 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου Μιχάλης
Καραβιώτης εξέφρασε τις ευχαριστίες
του προς τους εργαζόμενους, τονίζοντας
ότι το Νοσοκομείο κατάφερε όχι μόνο
να ανταπεξέλθει, αλλά και να συμβάλει
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τις θερμές ευχές της μετέφερε
η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου,
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την
υπερηφάνειά της για την «οικογένεια» του
Νοσοκομείου. Την ίδια ημέρα, σε όλο το
προσωπικό προσφέρθηκαν ατομικά βασιλοπιτάκια.

ασθενείς βρέθηκε και ο Δήμος
Παύλου Μελά. Εκπρόσωποί του, με
επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων Χαρά Αμανατίδου,
παρέδωσαν δώρα για τα παιδιά, μαζί
με ευχές για ταχεία ανάρρωση.
Η Διοίκηση ευχαρίστησε τους φορείς
για την ευγενική τους πράξη και την
έμπρακτη στήριξή τους προς το Νοσοκομείο.

Τα δώρα και τις ευχές του έστειλε στους
ασθενείς της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων
το «Χαμόγελο του Παιδιού». Χειροποίητα δώρα, φτιαγμένα με αγάπη από τους
εθελοντές του Συλλόγου, συνοδευόμενα
από ευχετήριες κάρτες, παραδόθηκαν τη
Μεγάλη Δευτέρα, 18 Απριλίου.
Την ίδια ημέρα, δίπλα στους μικρούς
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινωνική αλληλεγγύη
στην πανδημία
Με δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και χρηματικών ποσών, το Υπουργείο Υγείας, ο
Διεθνής Οργανισμός μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) «στάθηκαν» σύμμαχοι του Νοσοκομείου, συνδράμοντας στο έργο του.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου απευθύνει
εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους όσοι το
στηρίζουν δίνοντας το δικό τους «παρών»
στη μάχη κατά της πανδημίας, ανάμεσά
τους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και
φυσικά πρόσωπα.
Σε σημαντική δωρεά ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού προχώρησαν οι εταιρείες: Γ.
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε, ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
AMGEN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε, KLINIKUM PLUS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, MENARINI
HELLAS Α.Ε., MEDITRINA HELLAS,
SANTAIR A.E. και LEO Pharma HELLAS.
Εκπρόσωποι της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ και της ΧΑΝΘ μετέφεραν τις θερμές
ευχαριστίες τους στο προσωπικό, προσφέροντας 1.500 καλλωπιστικά φυτά και
στέλνοντας μήνυμα για την καλλιέργεια
της περιβαλλοντικής συνείδησης και τον
εθελοντισμό.
Χειροποίητα βοηθήματα, όπως τουρμπάνια κεφαλιού για ασθενείς που χάνουν
τα μαλλιά τους εξαιτίας χημειοθεραπειών
και μαξιλαράκια μαστεκτομής, φτιαγμένα

Για την κάλυψη των αναγκών της Β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής και
της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, οι εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και ΒΙΑΝ
Α.Ε. δώρισαν βρεφικά γάλατα.
Η εταιρεία ThessBiologiko φρόντισε για
τον βιολογικό καθαρισμό 70 στρωμάτων
στα εφημερεία των ιατρών, ενώ οι εταιρείες IKEA HOUSE MARKET και ΛΗΤΩ Α.Ε.
χάρισαν έπιπλα στην Α΄ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Νοσοκομείου, που ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε εξολοκλήρου από
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

με αγάπη από τις εθελοντικές ομάδες
«Μαμάς Χειροτεχνήματα» και «ραπτική by
kiriklidou», παραδόθηκαν στην Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας.

Προσφορά εξετάσεων
για το μελάνωμα
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετείχε στη δράση της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Μελανώματος.
Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, δερματολόγοι
του Νοσοκομείου εξέτασαν προληπτικά τους πολίτες στο Κινητό Πολυϊατρείο

που παρείχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
στην Πλατεία Αριστοτέλους, και ενημέρωναν για το μελάνωμα.
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Ανανεωμένη σύνθεση
στο Σωματείο Εργαζομένων
Με νέα σύνθεση στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεχίζει
τη δράση του το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου (ΣΕΝΠ).
Το Συμβούλιο συγκροτείται από εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών, έχει διετή θητεία και, όπως προέκυψε από τις εκλογές
στις 14 Δεκεμβρίου 2021, η νέα σύνθεση
έχει ως η εξής:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Μανωλίτσας,
χειριστής ιατρικών μηχανημάτων - υπεύθυνος στο Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας.

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Τασιούδης,
νοσηλευτής - υπεύθυνος στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων. Γενική γραμματέας: Βασιλική Βαφειάδου, τεχνολόγος τροφίμων
στο Τμήμα Διατροφολογίας. Ταμίας: Παναγιώτης Τουχτίδης, νοσηλευτής, υγιεινολόγος. Ειδική γραμματέας: Φανή Σαρλή,
διοικητική υπάλληλος. Μέλη ΔΣ: Έφη Θεο-

δωρίδου, διοικητική υπάλληλος στο Τμήμα
Προμηθειών, Στέφανος Παρασκευαΐδης,
τεχνικός, Σοφία Ρούμκου, νοσηλεύτρια στη
Βραχεία Ογκολογική και Χρήστος Τσαπανίδης, νοσηλευτής χειρουργείων.
Οι βασικές προτεραιότητες του Σωματείου, το οποίο αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), είναι
η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και η βέλτιστη λειτουργία του
Νοσοκομείου.

Κινηματογραφικά γυρίσματα
σε χώρους του Νοσοκομείου
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του, φιλοξένησε, τον Απρίλιο, τα γυρίσματα της ταινίας «Οι μονόκεροι υπάρχουν»,
με συντελεστές φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ.
Σε ρόλο σκηνοθετών, μοντέρ, ηθοποιών, φροντιστών, φωτογράφων σκηνής
και άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται
στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, οι φοιτητές που
συμμετείχαν στα γυρίσματα στους χώρους του Νοσοκομείου απόλαυσαν την

εμπειρία, η οποία αποτέλεσε τη «βάση»
για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Οι φοιτητές μέσα από το σενάριό τους
προσεγγίζουν ερωτήματα σχετικά με τη
δεύτερη ευκαιρία που δίνουν οι άνθρωποι, τα κίνητρά τους, αλλά και την αξιοποίηση ή την εκμετάλλευσή της.
Στόχος της παραγωγής είναι η ταινία να
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ώστε να
προβληθεί σε φεστιβάλ εντός του 2023.
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Έγραψαν για εμάς
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς την Covid-19 1 Κλινική,
Η κόρη μου Αικατερίνη Νανούση (6,5
ετών) νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο σας
με Covid-19, αφού διακομίσθηκε από το
ΑΧΕΠΑ. Ήμασταν στην Κλινική Covid-19 1.
Νιώθω έντονα την ανάγκη να συγχαρώ όλο
το προσωπικό για τη στάση του, τη συμπεριφορά και ειδικά για τη συμπαράσταση που
μας έδειξε. Όλοι όσοι έμπαιναν στο δωμάτιο
–προσωπικό καθαριότητας, νοσηλευτικό,
ιατρικό- ήταν με το χαμόγελο. Φαινόταν
ξεκάθαρα στα μάτια τους, αφού το στόμα
ήταν καλυμμένο. Αφιέρωναν χρόνο, αψηφώντας το ότι είναι σε δωμάτιο Covid-19 και
εμψύχωναν με τη στάση τους το παιδί. Σας
ευχαριστούμε από καρδιάς, σας συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε να έχετε δύναμη και
υγεία να συνεχίσετε το έργο σας!
Με απεριόριστη εκτίμηση και θαυμασμό,
Κωνσταντίνα Χελιδόνη

Προς την Covid-19 3 Κλινική
Με αυτό το μήνυμα εγώ, η γυναίκα μου Ιωάννα και ο αδερφός μου Γιάννης, θέλουμε να
εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες
για την άψογη περίθαλψη που παρείχατε
στη μητέρα μας Αναστασία, που εισήχθη με
Covid-19 στο Νοσοκομείο σας, όπου και κατέληξε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ευγενικό
προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όχι μόνο
για τη μητέρα μας, αλλά νομίζω για όλους
τους ασθενείς. Σας ευχαριστούμε θερμά
και πάλι και ευχόμαστε ο παντοδύναμος
Θεός να προσέχει και να ευλογεί όλους τους
εργαζόμενους του Νοσοκομείου.
Με τιμή,
Χρήστος Δερβίσης

Προς το Νευροχειρουργικό
και το Νεφρολογικό Τμήμα
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να
συγχαρώ το Νευροχειρουργικό και το
Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
σας, στο οποίο νοσηλεύθηκε η μητέρα
μου, Αναστασία Πισκουλιάν. Η νοσηλεία
που της παρείχατε ήταν υποδειγματική και
οι νευροχειρουργοί του Τμήματος θεωρώ
ότι έκαναν ένα θαύμα, αφού μπόρεσαν να
την χειρουργήσουν παρά το βεβαρημένο
ιστορικό της. Αλλά και η φροντίδα που βρήκε
η μητέρα μου στο Νοσοκομείο σας είναι
πέρα και πάνω από κάθε προσδοκία. Δεν
γνωρίζω ποια θα είναι η τελική έκβαση της
περιπέτειάς της, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ
τη συμπεριφορά, τη φροντίδα και τον αγώνα
που έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές σας
και σας συγχαίρω για αυτά.
Με εκτίμηση,
Μαρί Πισκουλιάν

Προς την Πανεπιστημιακή Κλινική
Πλαστικής Χειρουργικής
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας
κυρίας Δεμίρη και ειδικά την εξαίρετη γιατρό
κυρία Αλεξάνδρα Σπυροπούλου. Πρόκειται
για το χειρότερο ατύχημα της ζωής μου, τον
τραυματισμό των τεσσάρων δακτύλων του
αριστερού μου χεριού, από τον οποίο έμεινε
αβλαβής μόνο ο αντίχειρας. Το χειρουργείο
έγινε από την κυρία Σπυροπούλου και την
ομάδα της, η οποία μου επανασυγκόλλησε
τον δείκτη που είχε ακρωτηριαστεί και
περιποιήθηκε τα υπόλοιπα δάχτυλα που
έφεραν βαριά θλαστικά τραύματα. Το σοκ,
η απογοήτευση και ο φόβος των πρώτων
ημερών ήταν πολύ μεγάλα. Αισιοδοξώ για
ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Εύχομαι ο
Θεός να σας δίνει δύναμη και επιτυχία στο
έργο σας.
Με εκτίμηση,
Γεώργιος Σιάκας

Προς τη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων
Ανήκω στην πειραματική ομάδα της έρευνας για την ατοπική δερματίτιδα (με χάπι
βιολογικού παράγοντα) που διεξάγεται στο
Νοσοκομείο σας. Ήθελα ειλικρινά να σας
ευχαριστήσω για τον επαγγελματισμό και τη
βοήθειά σας. Η ζωή μου έχει αλλάξει και τα
συμπτώματα έχουν εξαφανιστεί εδώ και 2
χρόνια. Η ομάδα (Θένια, Φραγκίσκη, Έλσα)
πέρα από την κατάρτισή τους διακρίνονται
για την ενσυναίσθηση, το ήθος και την
ανθρωπιά τους.
Σας είμαι ευγνώμων.
Με εκτίμηση,
Μανώλης Μπάσης

Προς τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Covid-19
Θα ήθελα από βάθους καρδιάς να στείλω
ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,σε
όλους τους νοσηλευτές στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στους γιατρούς.
Ήμουν 17 ημέρες διασωληνωμένος με
Covid-19 και, χωρίς τη βοήθειά τους, δεν
θα μπορούσα να μιλήσω. Για 33 ημέρες στο
Νοσοκομείο ήσασταν οι Ήρωές μου!
Θερμά ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το
έργο το οποίο κάνετε.
Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Θεοδωράνος
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Προς την Α΄ Παν. ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική
Πρόσφατα επισκέφτηκα το Νοσοκομείο σας
προκειμένου να υποβληθώ σε μικροεπέμβαση γυναικολογικής φύσεως. Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να εκφράσω την
απαράμιλλη ευγνωμοσύνη μου και να δώσω
πολλά συγχαρητήρια στην ειδικευόμενη ιατρό Σοφία Τσιαπακίδου, που από την πρώτη
στιγμή έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου
συμπεριφέρθηκε με απαράμιλλη ευγένεια
και καλοσύνη. Μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη
και σιγουριά διώχνοντας οποιονδήποτε ενδοιασμό και φόβο μπορεί να είχα για ό,τι θα
επακολουθούσε. Δεν έχω λόγια να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου σε αυτήν την ιατρό
που αποτελεί κόσμημα για το Νοσοκομείο
σας. Τέτοιου είδους ιατροί είναι αυτοί που
κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας
στην χώρα μας, με την ανιδιοτέλεια και την
ταπεινότητα που τους χαρακτηρίζει.
Επίσης, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου
ευχαριστίες στο προσωπικό τόσο της Κλινικής, όσο και του χειρουργείου –νοσηλευτικό
και μη- για την ευγένεια και την καλοσύνη
τους. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη και
τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις
άριστες υπηρεσίες που παρέχουν.
Θα ήθελα, τέλος, να τονίσω την καθαριότητα,
την τάξη, αλλά και την οργάνωση που υπήρχε
και ας μου επιτραπεί να σας συγχαρώ για την
καθοριστική συμβολή σας σε αυτό το άριστο
έργο που επιτελείται στο Νοσοκομείο σας.
Με εκτίμηση,
Θεοδώρα Ιασονίδου

Προς την Α΄ Πανεπιστημιακή ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική
Ως ασθενής της κλινικής του νοσοκομείου
σας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της
θεραπείας μου, θεωρώ χρέος μου να καταθέσω το «ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη
μου» για το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού. Η Μονάδα Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής -εκτός της υψηλής επιστημονικής της κατάρτισης- έχει στο επίκεντρο
τον άνθρωπο, εξαιρετικές υπηρεσίες όσον
αφορά τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας
της υπογονιμότητας, άρτιο εξοπλισμό, φιλικό
περιβάλλον και ιδιαιτέρως υποστηρικτικό, το
οποίο ίσως είναι και το πιο σημαντικό κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Ειδικότερα, θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο καθηγητή, κο Στρατή Κολυμπιανάκη, καθώς και την
κα Δέσποινα Σαββαΐδου για την εξαιρετική
συνεργασία. Ένα μεγάλο «μπράβο» για το
θεάρεστο έργο που επιτελούν!
Με εκτίμηση,
Χρυσάνθη Γαλή

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
Προς την Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, το Αναισθησιολογικό Τμήμα και το Τμήμα Ιατρικής
Απεικόνισης
Εισήχθην στην Α΄ Παν. Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου και ο
θεράπων ιατρός μου ήταν ο κ. Δημήτριος
Τσολακίδης. Διαγνώστηκα με κακοήθη
νεοπλάσματα του σώματος της μήτρας και
επεβάλετο άμεση χειρουργική επέμβαση.
Το γεγονός τούτο δεν ήταν μια καθόλου
εύκολη διεργασία, καθώς ήμουν παθογενώς
υπέρβαρη, δεδομένο που εκτραχύνθηκε
με τη διόγκωση του όγκου μου. Ξεκινώ
τονίζοντας πως ο κύριος Τσολακίδης,
υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα, αποφάσισε
την εισαγωγή μου στο χειρουργείο, η οποία
απέβη απολύτως επιτυχής.
Η επιστολή αυτή σκοπό έχει να ευχαριστήσει δημόσια όλο το προσωπικό της
Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του
Νοσοκομείου σας και να εκφράσω δημόσια
την ευγνωμοσύνη μου προς όλους. Γιατί
υπήρξαν βράδια που κοιμώμενη βαριά με τη
βοήθεια της ‘’χημείας’’, ένιωθα πως έκανα
μια προσομοίωση θανάτου, ένα memento
mori. Τέτοια είναι πολλές φορές η ψυχολογία των προεγχειρητικών ασθενών καθώς
αναμένουν ένα σοβαρό χειρουργείο που θα
επανακαθορίσει τη ζωή τους. Κάτι τέτοιες
στιγμές όλο το προσωπικό γιατροί, νοσηλευτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι εργασιακά
στην κλινική έγιναν πάπλωμα χρυσό για να
με σκεπάσουν, ήταν το ψωμί και το νερό
μου στην 40ημερη παραμονή μου στο νοσοκομείο σας, έγιναν δεκανίκι στο λύγισμα,
ομπρέλα στον φόβο κι έκαναν τον αέρα να
μυρίζει καθημερινά φροντίδα και ευχές.
Είναι εξαιρετικά επαχθής η μετάβαση από
ένα σώμα που νομίζεις ότι είναι άφθαρτο,
αιώνιο, παντοδύναμο και κυρίαρχο σε ένα
σώμα νικημένο, έκθετο, απροστάτευτο,
ευάλωτο, αδύναμο, παραιτημένο, τρομαγμένο, κενό, ένα σώμα χωρίς κέντρο. Αυτό το
σώμα πήραν η αναισθησιολόγος κυρία Λίτσα
Γκουτζιομήτρου και ο κύριος Τσολακίδης
και η ομάδα του, ένα σώμα σε αποδρομή,
ένα καθημαγμένο σώμα και του έδωσαν μια
δεύτερη ευκαιρία.
Τώρα που ανακάμπτω, θεώρησα βαθειά
μου υποχρέωση και ανάγκη να εκφράσω
δημόσια την ευγνωμοσύνη μου προς όλους.
Ξεκινώντας από τον κύριο Τσολακίδη και
την κυρία Γκουτζιομήτρου δεν μπορώ να μη
σταθώ στον κύριο Ζούζουλα, στον κύριο Αριστοτελίδη και σε όλους τους ειδικευόμενους
και ειδικευμένους γιατρούς της κλινικής
των οποίων μου διαφεύγουν τα ονόματα.
Δεν ξέρω αν τα λόγια ευγνωμοσύνης είναι
αρκετά για την φροντίδα του νοσηλευτικού
προσωπικού, ξεκινώντας από την προϊσταμένη κυρία Ευαγγελία Βοζίκη, καθώς και την
αντικαθιστώσα της κυρία Στυλιανή Ηλιάσκου.
Ευχαριστώ ονομαστικά αυτούς που τα

ονόματα τους γνωρίζω αλλά και όλους/ες
τους υπόλοιπους τα ονόματα των οποίων
μου διαφεύγουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την
τρυφερότητα, τη δοτικότητα και την ευγένειά
τους. Ποτέ δεν θα λησμονήσω την τρυφερότητα της Σοφίας της τραυματιοφορέα, της
Κατερίνας της τραπεζοκόμου, την πολύτιμη
χείρα των μαιών Φωτεινής Πανταγιά, Ευρυδίκης Καλαθέρη, Ελένης Σπανοπούλου και
όλων των υπολοίπων που δεν συγκρατώ τα
ονόματά τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω
τις προσωπικές μου φίλες, ακτινολόγους
κ.κ Μαυρίδου και Γκουτσαρίδου που με την
φροντίδα τους και την καθημερινή τους έννοια έκαναν λιγότερο επαχθή τη διαχείριση
της ασθένειάς μου.
Ευχαριστώ θερμά το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις υπηρεσίες που μου προσέφερε και παραμένω διαπρύσιος υποστηρικτής
του Ε.Σ.Υ.
Θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
Με ευγνωμοσύνη,
Εύη Κουτρουμπάκη  φιλόλογος,
συγγραφέας

Προς το Παθολογικό Τμήμα
Επί οκτώ μήνες ταλαιπωρούμουν με το πόδι
μου με πληγή από μόλυνση στο πέλμα.
Πήγαινα από τον έναν εξωτερικό γιατρό
στον άλλο. Είχα απελπιστεί. Προσπαθούσα
να μάθω αν έχω «διαβητικό πόδι». Απευθύνθηκα στο Διαβητολογικό Ιατρείο του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Με ευθύνη και
επαγγελματισμό, οι άνθρωποι με εξέτασαν
και συνεχίζουν να με παρακολουθούν
καθώς διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 2. Νοσηλεύτηκα για 5 ημέρες. Ό, τι δεν κατάφερα
οκτώ μήνες πριν, στο Παπαγεωργίου από
την πρώτη μέρα είδα αποτέλεσμα. Η πληγή
κλείνει. Η υγεία μου βελτιώθηκε θεαματικά
και βελτιώνεται.
Οι νοσηλευτές και οι γιατροί κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας μου ήταν άψογοι και άριστοι,
παρά τον φόρτο εργασίας που είχαν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στους κα
Τζατζάγου Γλυκερία και κο Νικολαΐδη Σάκη
και όλη την ομάδα, που με παρακολουθούν
με υπευθυνότητα και δύναμη. Αν δεν τους
γνώριζα, θα ήμουν πολύ χειρότερα. Με
βοήθησαν και με βοηθούν πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
να έχετε κουράγιο και δύναμη πάντα να
ανταπεξέρχεστε στο δύσκολο και σπουδαίο
έργο σας.
Μετά τιμής,
Γεώργιος Ιορδανίδης
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Προς την Πανεπιστημιακή Κλινική
Πλαστικής Χειρουργικής
Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου στην πλαστικό ιατρό Σπυροπούλου
Αλεξάνδρα, η οποία με εξυπηρέτησε άψογα
και ως επαγγελματίας υγείας και ως άνθρωπος. Πάσχω από καρκίνωμα στο δέρμα και
υποβλήθηκα σε εκτομή μελανώματος και
αποκατάστασης δύο κρημνών, με θετικά
αποτελέσματα. Είμαι ευγνώμων στην ιατρό
καθώς και στο υπόλοιπο προσωπικό του
Νοσοκομείου. Εύχομαι τα καλύτερα σε
όλους τους υγειονομικούς, τους οποίους
έχουμε μεγάλη ανάγκη, ώστε να έχουμε
ποιοτικότερη ζωή.
Με τιμή,
Αναστασία Σισμανίδου

Προς το Νευρολογικό Τμήμα
Αξιότιμη κυρία Δερετζή,
Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουν
την ευγνωμοσύνη μας για τη μέριμνα και
τη φροντίδα που δείξατε στον σύζυγο και
πατέρα μας. Είθε ο Θεός να σας δίνει τη
φώτιση και τη δύναμη που χρειάζεστε για να
αντεπεξέλθετε στο λειτούργημά σας.
Θερμές ευχαριστίες και στο προσωπικό και
τους συνεργάτες της κλινικής σας για τον
επαγγελματισμό και την ανιδιοτελή αφοσίωσή τους στον ασθενή μας. Όσο υπάρχει
τέτοιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με
αισιοδοξία!
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Κων/νου Καρυοφύλλη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΝεφρολογικΟ
ΤμΗμα

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

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διευθυντής:
BασIλειος
ΓιαννουζAκος
• Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Yπεύθυνη:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

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

Διευθύντρια:
Eλένη ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ
• Γενικό Παθολογικής
Ογκολογίας

ΠαθολογικΟ
ΤΜΗΜΑ

Διευθύντρια:
ΓλυκερΙα ΤζατζΑγου
• Διαβητολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Ενδοσκοπικό
• Γενικό Παθολογικό
• Ρευματολογικό
• Υπέρτασης
• Συνταγογράφησης
• Διαβήτης Τύπου Ι
• Διαβητικό πόδι
• Παχυσαρκίας
• Γαστρεντερολογικό
• Ηπατολογικό
• Δοκιμασίας ανοχής
γλυκόζης

ΔιαβητΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠαθολογικΗ
ΚλινικH

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

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Διευθυντής:
ΘωμAς ΜαρIνος
• Γενικό
Καρδιοθωρακοχειρουργικό

ΡευματολογικΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚλινικΗ ΠαθολογικΗς ΟγκολογΙας

Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚλινικΗ
ΔερματικΩν
και ΑφροδισΙων
ΝοσημAτων

• Συνταγογράφησης
Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπερηχογραφία
• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες
• Stress-echo
• Δομικών καρδιοπαθειών
• Βαλβιδοπαθειών - Απινιδωτών
• Αθυρωμάτωσης λιπιδίων
• Γενικό καρδιολογικό

Yπεύθυνη:
ΓλυκερIα ΤζατζAγου

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

ΠνευμονολογικΟ
ΤΜΗΜΑ

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

Δ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΠαιδιατρικΗ ΚλινικH

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

Καρδιολογικο
τμημα / ΜΟΝΑΔΑ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διευθυντής:
ΙωAννης ΣτυλιAδης
• Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής Ανεπάρκειας
- Αγγειοπλαστικής
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Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΝεογνολογικΗ
ΚλινικΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Διευθύντρια:
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
• Γενικό Νεογνολογικό

ΝευρολογικO
TMHMA

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

Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟυρολογικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
• Σεξουαλικής &
Αναπαραγωγικής Υγείας
• Βιοψίας Προστάτη
• Εξωγεννητικών Οργάνων
• Ουρολογικοογκολογικό
• Ουρολογικό
• Ανδρικής Ακράτειας
• Κυστεοσκοπήσεων
• Γυναικολογικής
Ουρολογίας
• Νευροουρολογικό
• Μικροεπεμβάσεων
• Καρκίνου προστάτη

Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΩΡΛ ΚλινικΗ

Διευθυντής:
KωνσταντIνος ΜAρκου
• Ακοής - Ισορροπίας
• Ογκολογικό
• Όσφρησης - Γεύσης
• Ρινολογικό
• Ρογχοπαθειών
• Ρινός Επανέλεγχοι
• Σιαλενδοσκοπήσεων
• Γενικό
Ωτορινολαρυγγολογικό
• Υπνικής άπνοιας
• Φωνής και κατάποσης
• Κοχλιακών εμφυτεύσεων
• Νεογνικός έλεγχος
ακοής
• ΩΡΛ επανεξέτασης

Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟφθαλμολογικΗ
ΚλινικH

Διευθυντής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΑΚΑΣ
• Γενικό Οφθαλμολογικό
• Οπτικά πεδία
• Οπτικής τομ. Συνοχής
• Καταρράκτη
• Διαβητολογικοφθαλμολογικό
• Γλαυκώματος
• Κερατοειδούς
• Κόγχου και Βλεφάρων
• Οφθαλμ. Πλαστικών
Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού
Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος
καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
• Μικροεπεμβάσεις στα
Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΚλινικH ΠλαστικHς
ΧειρουργικHς

Διευθύντρια:
ΕυτΕρπη ΔεμΙρη
• Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας - αιμαγγειωμάτων
• Μελανώματος
• Μικρωτίας και παθ.
του ωτικού πτερυγίου
• Όγκων τραχήλου
• Παθήσεων Χεριού
• Λεμφοιδημάτων
• Γενικό Πλαστικής
Χειρουργικής
• Kρανιοπροσώπου
• Χρόνιες παθήσεις χεριού
• Μικροεπεμβάσεις

ΑναισθησιολογικΟ
ΤμHμα
Διευθύντρια:
EυαγγελΙα
ΓκουτζιομΗτρου
• Γενικό
Αναισθησιολογικό

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΜαιευτικΗ ΓυναικολογικH
ΚλινικH

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

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΧειρουργικΗ
ΚλινικH

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

Β’ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚλινικH απθ
Διευθυντής:
IωAννης ΣπυριδAκης
• Γενικό Χειρουργικής
Παίδων
• Παιδοχειρουργικό
Λαπαροσκοπικό
• Κρανιοπροσωπικές
Παθήσεις - Σχιστίες
προσώπου
• Παιδοουροποιογεννητικού Συστήματος
• Νεογνολογικό
• Κυστεογραφιών

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗσ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Αν. Συντονιστής Διευθυντής:
γεωργιοσ γιαταγανασ
• Εργαστήριο Αξονικού
Τομογράφου
• Εργαστήριο Μαγνητικού
Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής
Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο
Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Αξονική στεφανιογραφία

ΟδοντιατρικΟ
ΤμΗμα

Διευθυντής:
ΔημΗτριος ΜποΥγας
• Οδοντιατρικό

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΨυχιατρικΗ ΚλινικH

Διευθυντής:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
• Νευροψυχολογίας
• Ψυχιατρικό
• Ψυχολογίας
• Ψυχονεφρολογίας
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
• Ψυχοσωματικής
Παχυσαρκίας
• Ψυχονευρολογίας
• Έγκαιρης Παρέμβασης
• Λογοθεραπείας
• Μαθησιακών δυσκολιών
• Σεξουαλικών
δυσλειτουργιών
• Ψυχογηριατρικής
νευροψυχολογίας
• Ψυχοογκολογίας
• Συμβουλευτικής ΓονέωνΕφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής
Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
• Πιστοποιητικά
Ψυχικής Υγείας
• Οικογενειακής θεραπείας
• Επανερχόμεων ασθενών
• Μνήμης και νοητικών
λειτουργιών

ΤΜΗΜΑ
βιοπαθολογικο ΒιοχημικO

Διευθύντρια:
BασιλικH ΚουλουρIδα
• Γενικό Μικροβιολογικό

ΜΟΝΑΔΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗσ ΜαιευτικΗΣ ΓυναικολογικHΣ
ΚλινικHσ
Yπεύθυνος:
AλΕξανδρος
ΛαμπρΟπουλος

ΝευροχειρουργικΟ
ΤΜΗΜΑ
Διευθύντρια:
ΚαλλιOπη ΤσολEκα
• Νευροχειρουργικό

ΟρθοπαιδικΟ
ΤΜΗΜΑ

Διευθυντής:
AναστΑσιος
ΜπελετσιΩτης
• Γενικό Ορθοπαιδικό
• Ειδικό Ορθοπαιδικό
• Άκρου Ποδός
• Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχύου - Γόνατος
• Καταγμάτων
• Οστεοπόρωσης
• Σκολίωσης
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
• Παιδοορθοπαιδικό
• Σπονδυλικής Στήλης,
Κύφωσης, Σκολίωσης
• Αθλητικών κακώσεων
• Χειρός
• Προγραμματισμός
εγχύσεων
• Ιατρέιο επανεξέτασης
καταγμάτων
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ΕργαστHριο
ΑνοσολογIας ΙστοσυμβατΟτητας
Διευθύντρια:
AναστασΙα ΓιαννακοΥ
• Γενικό Ανοσολογίας

ΑιματολογικO
ΤμHμα

Διευθύντρια:
Αννα ΚιουμH
• Γενικό Αιματολογικό
• Αιμόστασης
• Βραχείας Αιματολογίας

ΤΜΗΜΑ ΠαθολογοανατομικO ΚυτταρολογικO

Αν. Συντονίστρια
Διευθύντρια:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΒΑΝΑ
• Γενικό
Παθολογοανατομικό
• Γενικό Κυτταρολογικό

ΧειρουργικΟ
ΤΜΗΜΑ

Διευθυντής:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• Ανώτερου Πεπτικού
• Κατώτερου Πεπτικού
• Ενδοκρινών
• Λαπαροσκοπικό
• Μαστού
• Παχυσαρκίας
• Παχέως εντέρου & πρωκτού
• Άνω πεπτικού ήπατος παγκρέατος
• Μικροεπεμβάσεις

Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚο
ΕργαστHριο
ΠυρηνικΗς
ΙατρικΗς
Διευθυντής:
ΓεΩργιος Aρσος
• PET SCAN
• Σπινθηρογραφήματα

ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Yπεύθυνος:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
Yπεύθυνες:
AναστασIα
ΑναστασιAδουΕιρHνη ΚαΤΣανIκα

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

Δυνατότητα

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

1 Αμφιθέατρο
χωρητικότητας

2 Αίθουσες
Διδασκαλίας

325 ατόμων

25 ατόμων

1 Αίθουσα
Διδασκαλίας

10 Αίθουσες
Συνεδριάσεων
Κλινικών

50 ατόμων

20 ατόμων

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Μιχαήλ
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Aνδρέας
Ρεβάνογλου
Μέλος

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

Βασιλική
Σούμπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Χρήστος
Παπάς
Μέλος

Απόστολος
Αθανασιάδης
Μέλος

Παναγιώτης
Βλάχος
Μέλος

Μαρία
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

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

Ιωάννης
Στυλιάδης

Διευθυντής
Ιατρικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Γκριμπίζης

Πρόεδρος
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Μαρία
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια
Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας

Κλαίρη
Χαριζάνη

Διευθύντρια
Διοικητικής
Υπηρεσίας

P Άδεια λειτουργίας από
την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ως εγκεκριμένη
“Εγκατάσταση Εκτροφής,
Προμήθειας και Χρήσης”
P Εναρμονισμένο με την
Κοινοτική Οδηγία
2010/63/EEC
P Αυτόνομοι χώροι γραφείων
P Χώροι για προφορικές
παρουσιάσεις (ομιλίες)
σε μικρές εκπαιδευτικές
ομάδες

Ευαγγελία
Σταυροπούλου
Διευθύντρια
Οικονομικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος
Σοφιαλίδης
Διευθυντής
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Βασίλης
Δασκαλάκης

Διευθυντής
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Στυλιανή
Μιχαηλίδου

Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

P Ηλεκτρονικός και
οπτικοακουστικός
εξοπλισμός (μετά από
συνεννόηση)

P Πρόσβαση στο Internet
(ασύρματη και ενσύρματη)
P Αποδυτήρια ανδρών/
γυναικών με ατομικούς
χώρους φύλαξης
προσωπικών αντικειμένων
και ντουζιέρες
P Οργανωμένες αίθουσες
χειρουργείων με τέσσερις
αυτόνομες χειρουργικές
έδρες
P Σύγχρονα μικροσκόπια
χειρουργείου και λοιπός
χειρουργικός εξοπλισμός

P Εγκεκριμένη από την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας Επιτροπή
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων
P Επαρκής  χώρος για coffee
breaks, catering, παράθεση
δεξιώσεων και τοποθέτησης
stand
P Πλήρης κλιματιστική και
ηχομονωτική κάλυψη
P Σύστημα πυρασφάλειας/
πυρανίχνευσης
P Αυτόνομος χώρος
στάθμευσης

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

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Κλείστε
ραντεβού

ΒΡΑΒΕΙΑ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣ”
Στη μνήμη του ανθρώπου που σφράγισε
την πορεία του Νοσοκομείου

στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Θετικός απόηχος από την επίσκεψη
κλιμακίου του CERN

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Για την αναβάθμιση
των εργαστηριακών υποδομών

www.gnpap.gr
2313 32 3333

όλο το 24ωρο

14741

8:00-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

(αστική χρέωση)

(χρέωση από σταθερό 1,08€
χρέωση από κινητό τηλέφωνο
1,660€ ευρώ / 5’)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Σταθερά βήματα προς τα εμπρός
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