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editorial
μιχαηλ καραβιΩτηΣ

ΠρΟΕΔρΟΣ Δ.Σ.

Mε την 58η έκδοση του «Χρέος Ζωής», 
υποδεχόμαστε με ελπίδα και αισιο-
δοξία το νέο έτος, αφήνοντας πίσω 
μια δύσκολη και ταυτόχρονα χρονιά 
ορόσημο για το Νοσοκομείο και τους 
ανθρώπους του. Με βαθιά θλίψη και 
ευγνωμοσύνη αποχαιρετήσαμε τον Νι-
κόλαο Παπαγεωργίου, έναν δικό μας 
άνθρωπο, έναν εθνικό ευεργέτη, που 
με τον αδελφό του Λεωνίδα σύστησαν 
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και χάρη στη 
μεγαλειώδη δωρεά τους και την ανεξά-
ντλητη γενναιοδωρία τους υλοποίησαν 
το όραμα για «Ένα Νοσοκομείο δίπλα 
στον άνθρωπο». Αν και δεν βρίσκεται 
πια κοντά μας, νιώθουμε την παρουσία 
του συνεχώς ανάμεσά μας, να μας πα-
ραστέκεται και να μας παρακινεί να κά-
νουμε ολοένα και πιο σπουδαία πράγ-
ματα, όπως ο ίδιος θα ήθελε.  
Καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά, αφή-
νουμε πίσω τις πιεστικές και εξαιρετι-
κά απαιτητικές καταστάσεις που δια-
χειριστήκαμε λόγω της Covid-19 και 
θέτουμε νέους στόχους. Βαδίζουμε 
δυναμικά για την αναβάθμιση των υφι-
στάμενων υπηρεσιών μας αλλά και τη 
δημιουργία νέων, συνεχίζοντας παράλ-
ληλα το σημαντικό έργο μας στο πεδίο 
της έρευνας και της τεχνολογίας, πά-
ντα με γνώμονα την καλύτερη φροντί-
δα για τους ασθενείς μας. 

Στις σελίδες του τεύχους που κρατά-
τε, θα διαβάσετε για την επίσκεψη του 
Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, ο 
οποίος εξήρε το μοντέλο του Νοσοκο-
μείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» το οποίο ως 
Ν.Π.Ι.Δ. ξεχωρίζει για τα πλεονεκτήμα-
τά του στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
και αποτελεί υπόδειγμα λειτουργίας για 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Με χαρά υποδεχθήκαμε την Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, 
η οποία εξέφρασε την απόλυτη ικανο-
ποίησή της κατά την παρακολούθηση 
της άσκησης ετοιμότητας στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού σχεδίου του 
Υπουργείου Υγείας «Ασφαλές Νοσο-
κομείο», το οποίο υλοποιείται σε συ-
νεργασία με τον Ο.ΔΙ.Π.Υ., κατόπιν επι-
λογής μας ως νοσοκομείο αναφοράς.
Με το νέο αυτό σχέδιο εκπαιδευόμα-
στε και προετοιμαζόμαστε για την όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντα-
πόκριση, βάσει σχεδίων και διεθνών 
προτύπων, σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως φυσική καταστροφή, 
αρπαγή νεογνού, βρέφους ή παιδιού, 
με στόχο τόσο την προστασία των ερ-
γαζομένων και των ασθενών όσο και 
τη διατήρηση της λειτουργικότητας του 
Νοσοκομείου. 
Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινήσαμε τη λει-
τουργία της Μονάδας Κλινικών Ερευ-
νών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που είναι μοναδική στην Ελλάδα στη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών φαρμάκων 
φάσης Ι. Η μονάδα υπάγεται στη νεοσύ-
στατη Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης, και εγκαινιάστηκε 
από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 
σε ξεχωριστή επίσκεψή της.
Στις θεματικές αυτού του τεύχους, μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε ακόμη για τα 
σπουδαιότερα έργα που υλοποιήθηκαν 
μέσα στο 2022, όπως ο εκσυγχρονι-
σμός του Πνευμονολογικού Τμήματος 
και η έναρξη του προγράμματος ενερ-
γειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου 
μας. Eπιπλέον, για καινοτόμες δράσεις 
οι οποίες βραβεύτηκαν σε διοργανώ-
σεις, όπως η ψηφιακή ανίχνευση ασθε-

νών «υποψήφιων» για post - Covid - 19 
σύνδρομο, η μηχανική θρομβεκτομή, ο 
ατομικός φάκελος υγείας ασθενή και οι 
πρακτικές κυκλικής οικονομίας.  
Ως Νοσοκομείο, αισθανόμαστε ότι προ-
σθέσαμε ένα ακόμη λιθαράκι στον ευαί-
σθητο τομέα των μεταμοσχεύσεων, που 
προσφέρει ελπίδα σε ανθρώπους για 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Η περιπέτεια 
της 21χρονης Έμμας ευαισθητοποίησε 
κι άλλες οικογένειες στο λεπτό θέμα 
της δωρεάς οργάνων, με συνέπεια την 
αύξηση δωρεάς μοσχευμάτων και τις 
μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, προ-
φέροντας αισιοδοξία σε πάσχοντες συ-
νανθρώπους μας. Στο Μεταμοσχευτικό 
Κέντρο Κερατοειδών του Νοσοκομείου 
μας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό έδωσε, και συνεχίζει να δίνει, τον 
αγώνα του για να χαρίζει με κάθε πολύτι-
μη ευκαιρία όραση στους ασθενείς μας. 
Όπως ο αείμνηστος Νικόλαος Παπα-
γεωργίου πίστευε, το σημαντικότερο 
κεφάλαιο του Νοσοκομείου είναι οι 
άνθρωποί του που στηρίζουν και ανα-
βαθμίζουν καθημερινά την λειτουργία 
του Νοσοκομείου. Όλοι στο ιατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και 
βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, 
με υπομονή, επιμονή, αλληλεγγύη και 
συλλογική προσπάθεια αποδεικνύουν 
καθημερινά ότι έχουν τον πιο ανεκτίμη-
το ρόλο στην επιτυχημένη πορεία του. 
Ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφο-
ράς των εργαζομένων οι οποίοι παρεί-
χαν υπηρεσίες εξαιρετικού επιπέδου, 
πραγματοποιήθηκε και για το 2022 η 
απονομή των βραβείων «Βασίλης Πα-
πάς», όπως πάντα με την ευγενική χο-
ρηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, 
που συνδράμει ένθερμα σε όλες τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου.
Παρά τις δυσκολίες, με τη συνεργασία 
όλων των εργαζομένων, τη συνεχή και 
αμέριστη στήριξη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, παραμένουμε και τη νέα χρο-
νιά πιστοί στις αξίες και τους στόχους 
μας για τη διατήρηση της σταθερά ανο-
δικής πορείας του Νοσοκομείου. 
Ευχές για προσωπική και οικογενειακή 
υγεία σε όλους!
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37   Εκπαίδευση δερματολόγων σε εργαστήρια / Σεμινάριο για την πειραματική έρευνα
  και τις κλινικές δεξιότητες
38   Η μυοσκελετική υγεία στην τρίτη ηλικία / Συνέδριο με διακρίσεις για την Πανεπιστημιακή
  Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής / Σεμινάρια ρινολογίας
39   Οι επιπλοκές του συνδρόμου post Covid – 19/«Φως» στις πτυχές της παιδικής κακοποίησης / 
  Η αντιμετώπιση κακώσεων στα παιδιά σε πανευρωπαϊκό συνέδριο

αρΘρΟΓραΦια

24   Νοσηλευτική τεκμηρίωση
25   «Speak Now»
26   Η δόκιμη ορολογία για τα άτομα με αναπηρία
27   Γιατί να γίνεις εθελοντής;

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

34  ΑΝΤΗΡΙΔΑ 

   

αΠΟχαιρΕτιΣμΟΣ

42   Στερνό αντίο στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο

ΕΠικΟιΝΩΝια

43   Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου στα ΜΜΕ



EΠIΣTHMONIKΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ

αρΘρΟΓραΦια

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

αΠΟχαιρΕτιΣμΟΣ

ΕΠικΟιΝΩΝια

Εύκολη 
& Γρήγορη

Υποβολή αιτηµάτων 
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εφαρµογή POLITIS επιτρέπει σε ασθενείς 
και συνοδούς να υποβάλλουν µε ευκολία 
και ασφάλεια ηλεκτρονικά αιτήµατα στην 
υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πολιτών του Νοσο-
κοµείου, αιτούµενοι στοιχεία του Ατοµικού 
Φακέλου Ασθενούς. Είναι διασυνδεδεµένη µε 
το gov.gr, έτσι ώστε οι χρήστες να υποβάλλουν 
µαζί µε την αίτησή τους, ηλεκτρονική υπεύθυ-
νη δήλωση ή εξουσιοδότηση (εφόσον αιτού-
νται για λογαριασµό τρίτου). 
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Καλωσόρισμα της νέας χρονιάς 
με βραβεύσεις και προσδοκίες 

Σε κλίμα εορταστικό και αισιόδοξο για το μέλλον του Νοσο-

κομείου, που, παρά τις δυσκολίες και την κόπωση λόγω της 

Covid-19, βαδίζει και πάλι με δυναμικό ρυθμό, πραγματοποιή-

θηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. η εκδήλωση έγινε 

την Πέμπτη 26 ιανουαρίου 2023 στο αμφιθέατρο του Νοσοκο-

μείου και συνοδεύτηκε από ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρο-

νιά και βραβεύσεις του προσωπικού.

Την ευγνωμοσύνη του προς όλο το προ-
σωπικό του Νοσοκομείου για τις ανεκτί-
μητες υπηρεσίες που προσφέρει όλα 
αυτά τα χρόνια με επιστημοσύνη και αν-
θρωπιά, εξέφρασε στον χαιρετισμό του ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για 
θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος 
Καλαφάτης. 
Στην τροχιά ανάπτυξης που βρίσκεται το 
Νοσοκομείο, υλοποιώντας  έργα  ενερ-

γειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω 
ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου. 
Την προσφορά του Νοσοκομείου εξήρε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπό-
λεως - Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας. 
Δίνοντας τις ευλογίες του στους παρευ-
ρισκόμενους, υπογράμμισε ότι, παρότι ο 

δωρητής και ιδρυτής του Νοσοκομείου 
Νικόλαος Παπαγεωργίου «έφυγε» από 
τη ζωή, η μορφή και το έργο του συνεχί-
ζουν να διδάσκουν ήθος. 
Τις ειλικρινείς και θερμές της ευχαριστί-
ες προς όλους τους εργαζόμενους για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, παρά τις 
δύσκολες συνθήκες, εξέφρασε, εκπρο-
σωπώντας το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, 
η Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου. Όπως 
είπε χαρακτηριστικά, μνημονεύοντας 
τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαγεωργί-
ου, «το Νοσοκομείο ήταν το πάθος του, 
αλλά και ένα έργο ζωής, το οποίο είδε 
να ολοκληρώνεται. Την αγάπη του για 
το Νοσοκομείο και τους ανθρώπους 
του την έχει μεταδώσει σε όλη την οικο-
γένεια». 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης 
τόνισε ότι, παρά την κόπωση εξαιτίας 
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της πανδημίας, το Νοσοκομείο έχει βρει 
τον δυναμικό ρυθμό του, βρίσκεται σε 
τροχιά ανάπτυξης, βελτιώνει τις παρε-
χόμενες αλλά και αναπτύσσει νέες υπη-
ρεσίες για τους ασθενείς. Όπως τόνισε, 
το 2022 εκσυγχρονίστηκε το Πνευμονο-
λογικό Τμήμα, δημιουργήθηκε η Ειδική 
Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαί-
δευσης του ΑΠΘ, ξεκίνησαν η υλοποίη-
ση του σχεδίου «Ασφαλές Νοσοκομείο» 
και η ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το 
Νοσοκομείο απέσπασε διακρίσεις για 
πολλές καινοτόμες δράσεις. Στο πρώτο 
εξάμηνο του 2023, ξεκινά η κατασκευή 
του φιλόδοξου έργου της επέκτασης της 
Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, ενός 
νέου κτηρίου 1.000 τ.μ. για τους ογκο-
λογικούς ασθενείς, με χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες

Ο κ. Καραβιώτης ευχαρίστησε τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συ-
νεχή και αμέριστη στήριξή τους, το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, που ενστερνί-
ζεται τις ανάγκες και ανταποκρίνεται 
στα αιτήματα του Νοσοκομείου, αλλά 
και τους εθελοντές του Συλλόγου Φί-
λων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» 
για την ανιδιοτελή προσφορά τους. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε προς 
τους εργαζόμενους, τους οποίους χα-
ρακτήρισε μαχητές και συνεργάτες 
στην πρώτη γραμμή. Απευθυνόμενος 
σε όλους αλλά και στον καθένα ξεχω-
ριστά, είπε: «Να είστε βέβαιοι ότι όλα 
όσα καθημερινά κάνετε, όχι μόνο οι 
γνώσεις σας, αλλά η κάθε σας πράξη, 
η ευγενική χειρονομία, το κάθε χαμό-
γελο προς τους ασθενείς, η υπομονή, η 
συνεχής προσπάθεια και η συνεισφορά 

σας έχουν πραγματική αξία και αποτε-
λούν τη βασική προϋπόθεση για τη συ-
νέχιση της επιτυχημένης μας πορείας». 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη 
απώλεια για την οικογένεια του Νοσο-
κομείου, που αποτέλεσε ο αδόκητος 
χαμός του Παναγιώτη Αγγελόπουλου. 
«Ήταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε 
με αγάπη για το Νοσοκομείο, από το 
στάδιο της κατασκευής του ακόμη. Με 
γνώση και εμπειρία, πρόσχαρος, εργα-
τικός, ιδιαίτερα αγαπητός στους συνα-
δέλφους, όχι μόνο της Τεχνικής Υπηρε-
σίας αλλά όλου του Νοσοκομείου. Τον 
αποχαιρετήσαμε με θλίψη και ήδη είναι 
αισθητή η απουσία του», σημείωσε ο κ. 
Καραβιώτης. Κλείνοντας την ομιλία του, 

απένειμε τιμητική πλακέτα προς την οι-
κογένειά του στη μνήμη του. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, με ηλε-
κτρονική κλήρωση αναδείχτηκαν 20 
εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν από 100 
ευρώ έκαστος από το Νοσοκομείο, κα-
θώς και άλλοι 4 οι οποίοι παρέλαβαν 
δωροεπιταγές από τα καταστήματα που 
λειτουργούν στο Νοσοκομείο (Αναπνοή 
& Υγεία, Saman Relax Center, Sorelle). 

Το τυχερό φλουρί «έπεσε» στο Γραφείο 
Μισθοδοσίας, το οποίο έλαβε ως δώρο 
ένα γλυπτό του καλλιτέχνη Στάθη Αλε-
ξόπουλου, ενώ σε όλο το προσωπικό 
μοιράστηκαν βασιλοπιτάκια. 

“ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε προς τους 
εργαζόμενους, τους οποίους χαρακτήρισε μαχητές 
και συνεργάτες στην πρώτη γραμμή.”
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Βραβεία «Βασίλης Παπάς» 
στους εργαζόμενους 

με πρωτοβουλία του ιδρύματος Παπαγεωργίου και ως ελά-

χιστος φόρος τιμής προς τον αείμνηστο βασίλη Παπά, ο 

οποίος διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του ιδρύματος Παπαγεωργίου αλλά και πρόεδρος 

του Νοσοκομείου, θεσπίστηκαν, το 2022, οι ετήσιες βραβεύ-

σεις «βασίλης Παπάς». 

Οι βραβεύσεις, με τιμητική πλακέτα και 
το συνολικό ποσό των 5.000 ευρώ, απο-
νέμονται σε εργαζόμενους ή τμήματα 
του Νοσοκομείου, μετά από συνεργα-
σία με τη Διοίκησή του. 
Φέτος, με την ευγενική χορηγία του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, τα βραβεία 
«Βασίλης Παπάς» απονεμήθηκαν στην 
εκδήλωση κοπής της πίτας και συνο-
δεύονταν από χρηματικά ποσά, 500 

ευρώ για το ατομικό και από 1.500 ευρώ 
το κάθε ομαδικό.
Βραβείο έλαβε η νοσηλεύτρια Θεοδώ-
ρα Καμπούρογλου για την καταλυτική 
παρουσία της στην προετοιμασία του 
Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση επει-
γουσών καταστάσεων.
Επίσης, η διατομεακή ομάδα «Ασφαλές 
Νοσοκομείο», η οποία εργάστηκε  για 
την προετοιμασία του Νοσοκομείου και 

τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας 
σχετικά με τους κωδικούς επείγουσας 
κατάστασης. 
Βραβείο έλαβαν, ακόμη, το Βιοπαθο-
λογικό – Βιοχημικό Τμήμα και το Ερ-
γαστήριο Γενετικής Ιατρικής ΑΠΘ, που 
ανταποκρίθηκαν άριστα στην απαιτητι-
κή και επείγουσα διαχείριση των εργα-
στηριακών ελέγχων που αφορούν την 
πανδημία Covid-19 αλλά και τις λοιμώ-
ξεις γενικότερα.
Για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών 
βραβεύτηκαν, ακόμη, το Τμήμα Προ-
σωπικού και το Γραφείο Μισθοδοσίας, 
τα οποία αντιμετώπισαν με επιτυχία 
όλες τις μεταβολές στις εργασιακές 

αΠΟ τΟ ιΔρΥμα ΠαΠαΓΕΩρΓιΟΥ 

Η Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, μέλος ΔΣ 

του Ιδρύματος Παπαγεωργίου απονέμει τιμη-

τική πλακέτα στην Θεοδώρα Καμπούρογλου  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Καραβιώτης απονέμει τιμητική πλακέτα στους 

Αλέξανδρο Λαμπρόπουλο και Βασιλική Κουλουρίδα για το  Εργαστήριο Γενετικής Ιατρικής ΑΠΘ 

και το Βιοπαθολογικό - Βιοχημικό Τμήμα, αντίστοιχα
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σχέσεις του προσωπικού, αλλά και τις 
ανάγκες της μισθοδοσίας, με ταχύτητα, 
υπευθυνότητα και αγαστή συνεργασία, 
σε δυσμενείς συνθήκες. 
Όπως τονίστηκε στη διάρκεια των βρα-
βεύσεων, οι ομαδικοί και ατομικοί έπαι-
νοι αποτελούν ένδειξη της αναγνώρι-
σης της προσφοράς του προσωπικού 
και δείγμα ευγνωμοσύνης από τους 
συναδέλφους τους, τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου αλλά και το Ίδρυμα Πα-
παγεωργίου. 

Η Αλεξάνδρα Μποϊτση – Παπαγεωργίου, μέ-

λος ΔΣ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου απονέ-

μει βραβείο στους εκπροσώπους της διατομε-

ακής ομάδας «Ασφαλές Νοσοκομείο»  Λιάνα 

Μιχαηλίδου, Στέργιο Παπανικολάου και Μα-

ρία Παπαθεοδώρου 

Ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης απονέμει βραβείο στις Ελίνα Πρωτόπαπα 

και Παναγιώτα Ιωαννίδου για το Τμήμα Προσωπικού και το Γραφείο Μισθοδοσίας, αντίστοιχα  
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«Νικόλαος Παπαγεωργίου» 
τΟ ΝΕΟ ΟΝΟμα τΟΥ 3ΟΥ ΔιαΠΟλιτιΣμικΟΥ 

ΔημΟτικΟΥ ΣχΟλΕιΟΥ μΕΝΕμΕΝηΣ

το όνομα του μεγάλου Δωρητή του Νοσοκομείου, Νικο-

λάου Παπαγεωργίου, φέρει το 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό 

Σχολείο μενεμένης. η ονοματοδοσία σε ένδειξη τιμής, μνή-

μης και αιώνιας ευγνωμοσύνης προς τον Εθνικό Ευεργέτη, 

πραγματοποιήθηκε, σε κλίμα συγκίνησης, την Παρασκευή 11 

Νοεμβρίου 2022. 

Η ειδική εκδήλωση έγινε παρουσία 
του γιού του Νικολάου Παπαγεωργίου, 
Γιώργου Ν. Παπαγεωργίου και της συ-
ζύγου του Ζωής Ψαρρά - Παπαγεωργί-
ου, του Προέδρου Μιχάλη Καραβιώτη 
και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου. Τον αγιασμό τέλεσε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεα-
πόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρ-
νάβας. «Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, με 
την τόλμη που τον διέκρινε, το ανήσυχο 
επιχειρηματικό πνεύμα, την κοινωνική 
ευαισθησία, το τεράστιο ηθικό ανάστη-
μα, αναδείχτηκε μέσα από τις πράξεις 
του ως Μεγάλος Εθνικός Ευεργέτης. 
Παράλληλα, μέσω του Ιδρύματος «Πα-
παγεωργίου», πραγματοποίησε ένα 
μεγαλειώδες έργο κοινωνικής προ-
σφοράς σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
η επιστήμη, ο πολιτισμός και οι τέχνες. 
Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου πορεύτηκε 
με την αξιοθαύμαστη ταπεινότητα που 
τον χαρακτήριζε, αφοσιωμένος στις αρ-
χές και τις αξίες για την πρόοδο και την 
ευημερία του τόπου. Χρέος δικό μας 
είναι να τιμάμε, να μνημονεύουμε και 
να ακολουθούμε στη ζωή μας το παρά-
δειγμά του», επισήμανε στην ομιλία του 

 «Ομπρέλα Προστασίας» 
των Εθνικών Ευεργετών

μια ξεχωριστή και ιδιαίτερου συμβολισμού 

«Ομπρέλα Προστασίας», κατασκευασμένη 

από μαθήτριες και μαθητές του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Σιάτιστας, κοσμεί το κεντρικό 

σαλόνι του Νοσοκομείου. 

Οι νεαροί δημιουργοί, με μεράκι και αγάπη προς τους 
Εθνικούς Ευεργέτες Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, 
οι οποίοι κατάγονταν από τη Σιάτιστα, μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς τους ανέλαβαν την πρωτοβουλία να δημιουρ-
γήσουν την ομπρέλα αλλά και να συμμετάσχουν σε δρα-
στηριότητες σχετικά με τη ζωή και το έργο των ευεργετών, 
με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Εθνικών Ευεργετών (30 
Σεπτεμβρίου). 
Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου 
παρέδωσαν την ομπρέλα, μαζί με δασκάλους τους, κατά την 
επίσκεψή τους στο εργοστάσιο Παπαγεωργίου CPL Hellas AE 
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ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο άσβεστο 
ενδιαφέρον που έτρεφε για τους εργα-
ζόμενους του Νοσοκομείου ο Νικόλαος 
Παπαγεωργίου, καθώς και στο μεγα-
λειώδες έργο κοινωνικής προσφοράς, 
μέσω του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, σε 

τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη 
και ο πολιτισμός. 
«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου δεν δι-
απρέπει μόνο στο επιστημονικό πεδίο 
και την παροχή ολοκληρωμένης φροντί-
δας, αλλά έχει αποκτήσει και κοινωνικά 
“αντανακλαστικά”, με τη λειτουργία του 
Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου, “Η 

Αντηρίδα”. Οι εθελοντές του στέκονται 
δίπλα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
και στηρίζουν με κάθε τρόπο τη λειτουρ-
γία του Νοσοκομείου», υπογράμμισε ο 
κ. Κυρίζογλου. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους εκπρόσωποι των 
πολιτειακών αρχών, της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, φορέων της Σιάτιστας κ.ά.  

στη Σιάτιστα, στις 11 Οκτωβρίου 2022. Ο Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, που υποδέχθηκε τα παιδιά, τα ευχα-
ρίστησε θερμά για την απότιση τιμής στη μνήμη των 
Εθνικών Ευεργετών και συγκινημένος αναφέρθηκε 
στη χαρά του πατέρα του, Νικολάου Παπαγεωργί-
ου, αν έβλεπε από κοντά την ομπρέλα προστασίας 
που με τόση χαρά δημιούργησαν. Το φτιαγμένο με 
απέραντη αγάπη αφιέρωμα κοσμεί το Νοσοκομείο  
σκορπίζοντας χαμόγελα ικανοποίησης στα πρόσωπα 
των παιδιών και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των 
Εθνικών Ευεργετών, ενώ μια ίδια ομπρέλα στολίζει 
και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας.
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ΕΠιΣκΕΨΕιΣ 

την πεποίθηση ότι το μοντέλο του Νοσοκομείου Παπα-

γεωργίου και των ΝΠιΔ (Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού Δι-

καίου), είναι επιθυμητό για όλα τα νοσοκομεία με σκοπό 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εξέφρασε κατά 

την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας 

Θάνος Πλεύρης, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, 

στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Τον Υπουργό, συνοδευόμενο από τον Δι-
οικητή της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζί-
δη, το Μέλος Π.Ε. της Νέας Δημοκρατίας 
Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Πρόεδρο 
της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Νίκο Πατσέα, 
υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης, η εκ-
πρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 
Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου και ο Γενικός 

Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλί-
δης. Ο κ. Πλεύρης ξεναγήθηκε στους χώ-
ρους του Νοσοκομείου και ακολούθησε 
σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν, εκτός 
από τους παραπάνω, και ο πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων Αλέξανδρος 
Μανωλίτσας. Στο επίκεντρο της συζήτη-
σης τέθηκαν το μοντέλο των ΝΠΙΔ για την 
κάλυψη θέσεων εργασίας νοσηλευτών, 

ιατρών και λοιπού προσωπικού, καθώς 
και για τη λειτουργία των απογευματινών 
χειρουργείων.

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε στους δημο-
σιογράφους ότι: «Η επίσκεψη σηματοδοτεί 
ένα μοντέλο που θέλουμε να έχουμε στα 
νοσοκομεία μας από εδώ και πέρα, το μο-
ντέλο των ΝΠΙΔ που θεωρούμε ότι θα εξυ-
πηρετήσει πολύ καλύτερα τους πολίτες». 
Όπως πρόσθεσε, συζητήθηκαν θέματα 
κυρίως για την κάλυψη θέσεων με την προ-
κήρυξη για νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό 
προσωπικό και τη λειτουργία των απογευ-
ματινών χειρουργείων, κάτι που μπορεί να 
υποστηρίξει το Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου. Αναφέρθηκε, τέλος, στα έργα που 
θα υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης σε ΤΕΠ και Πανεπιστημιακή Κλινι-
κή Παθολογικής Ογκολογίας και τα οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2025.

Επίσκεψη 
Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη

«τΟ μΟΝτΕλΟ "ΠαΠαΓΕΩρΓιΟΥ" ΕΠιΘΥμητΟ 
Για Ολα τα ΝΟΣΟκΟμΕια»
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«το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου είχε την 
τιμή να εφαρμόσει πρώτο 
το νέο επιχειρησιακό 
σχέδιο "ασφαλές 
Νοσοκομείο" και να 
αποτελέσει σημείο 
αναφοράς»

Παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας μίνας 

Γκάγκα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη πιλο-

τική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ασφαλές 

Νοσοκομείο» τη Δευτέρα 11 ιουλίου 2022. 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας πραγ-
ματοποίησε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του 
ΔΣ του Νοσοκομείου Μιχάλη Καραβιώτη, 
τον Γενικό Διευθυντή Κωσταντίνο Εμμα-
νουηλίδη, την εκπρόσωπο του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργί-
ου, τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη 
Μπογιατζίδη, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπη-
ρεσίας Ιωάννη Στυλιάδη, τη Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μαρία Παπαθε-
οδώρου, τη Διευθύντρια Υπηρεσίας Ποιο-
τικού Ελέγχου Λιάνα Μιχαηλίδου, τον Διοι-
κητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη και 
τον Αναπληρωτή Διοικητή ΠΑΓΝΗ Στυλια-
νό Κτενιαδάκη. Η συζήτηση επικεντρώθη-
κε στην ανάγκη της απόδοσης ιδιαίτερης 
προσοχής από πλευράς Διοικήσεων των 
Νοσοκομείων και όλων των εργαζομένων 
σε συνθήκες που απειλούν ή πλήττουν την 
ασφάλεια ασθενών, όταν παρουσιάζονται 
απρόβλεπτες επείγουσες συνθήκες.
Στη συνέχεια, παρακολούθησε την άσκη-
ση «Ροζ Κωδικού», που αφορούσε την 
αρπαγή βρέφους και σήμανε συναγερμό 
στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με το σενάριο, 
το προσωπικό του Νοσοκομείου κλήθηκε 
να εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέ-
διο για την εύρεση του αγνοούμενου βρέ-
φους. Αντίστοιχες διαδικασίες προβλέπο-
νται και σε άλλους διεθνείς χρωματικούς 
κωδικούς που αφορούν αντιμετώπιση 
έκτακτων συμβάντων, για παράδειγμα 
την ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση σει-
σμού, πυρκαγιάς, τρομοκρατικής ενέργει-
ας, την αντιμετώπιση ανακοπής ασθενή 
και τη λαθραία φυγή ενήλικα ασθενή.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχε την 
τιμή να εφαρμόσει πρώτο το νέο επιχειρη-

σιακό σχέδιο «Ασφαλές Νοσοκομείο» και 
να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον το-
μέα, ενώ η εκπαίδευση έγινε με τη στενή 
συνεργασία του Οργανισμού Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) ΑΕ 
και της Υπεύθυνης Διεύθυνσης Διασφά-
λισης Ποιότητας, Κλινικού Ελέγχου και 
Διακυβέρνησης, διεθνούς επιθεωρήτριας 
υπηρεσιών υγείας Ανδριανής Φανού.      
Η Αναπληρώτρια Υπουργός έμεινε ιδιαί-
τερα ικανοποιημένη από τα αντανακλαστι-
κά του προσωπικού και από τις ενέργειες 
που υλοποιούνται για την ασφάλεια των 
ασθενών και των εργαζομένων.
Μετά το πέρας της άσκησης, η κ. Γκάγκα 
δήλωσε: «Κατά την άσκηση κλείδωσαν 
όλες οι πόρτες, το προσωπικό συμμετεί-
χε με μεγάλο ενθουσιασμό και όλα πήγαν 
όπως θα έπρεπε. Θέλουμε να γνωρίζουν 
όλοι τις θέσεις τους σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, αλλά και να αντιμετωπίζονται άμεσα 
παρόμοια περιστατικά».
Συγκεκριμένα, ο ρόλος της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας και της Ασφάλειας του 
Νοσοκομείου αποδεικνύεται κρίσιμος και 
καταλυτικός και η ενεργοποίηση όλων 
των εργαζομένων ανεξαιρέτως μπορεί να 
αποτρέψει την κλιμάκωση του κινδύνου. 
Η κ. Γκάγκα σχολίασε, επίσης, τη σπου-
δαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων 
που θα αποτρέψουν την αρπαγή βρέφους 
ή παιδιού, όπως είναι η χρήση καμερών 
ασφαλείας, η αυστηρή ταυτοποίηση εργα-
ζομένων και ασθενών, ο τακτικός έλεγχος 
των μικρών ασθενών, η  χρήση ειδικής 
κάρτας για τους συνοδούς κηδεμόνες και 
η ελεγχόμενη πρόσβαση στις επίμαχες 
κλινικές.

Με επιτυχία εφαρμόστηκε 
η άσκηση για το «Ασφαλές Νοσοκομείο»

ΠαρΟΥΣια τηΣ αΝ. ΥΠΟΥρΓΟΥ ΥΓΕιαΣ 
μιΝαΣ ΓκαΓκα

ΕΠιΣκΕΨΕιΣ 
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τη μονάδα κλινικών Ερευνών του αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης (αΠΘ), που βρίσκεται στο Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου και είναι η μοναδική στην Ελλάδα και την ευ-

ρύτερη περιοχή για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης ι, 

εγκαινίασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας μίνα Γκάγκα  

την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022. 

Η καινοτόμα Μονάδα είναι μια από τις 
τέσσερις της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρι-
κής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΜΒΙΕΕ) 
του ΑΠΘ και, εκτός από την πραγματο-
ποίηση κλινικών μελετών στόχο έχει την 
εκπόνηση μελετών, βιοϊσοδυναμίας και 
θεραπευτικής ισοδυναμίας, φαρμακοε-
παγρύπνησης και φαρμακοεπιδημιολογί-
ας. Στις αρχές του 2023 αναμένεται να 
ξεκινήσουν τρεις μελέτες φαρμάκων: η 
πρώτη είναι μελέτη φάσης Ι, η δεύτερη 
βιοϊσοδυναμίας και η τρίτη φάσης ΙΙ για 
την ανάπτυξη εμβολίου για τον αναπνευ-
στικό συγκυτιακό ιό (RSV).
Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η κ. 
Γκάγκα εξήρε την πρωτοβουλία του Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου και του ΑΠΘ. 
Όπως δήλωσε, «Η καινούρια Μονάδα Κλι-
νικών Ερευνών μας ενδιαφέρει πολύ. Το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καταρχήν εί-

ναι πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα, όπως 
είναι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια είναι και 
προσωπική επιθυμία του Πρωθυπουργού, 
ο οποίος έχει ξεκινήσει μια ομάδα επιστη-
μόνων και της ελληνικής διασποράς στο 
εξωτερικό, αλλά και ξένων επιστημόνων 
για την πρόοδο της βιοτεχνολογίας και 
για την έρευνα, για τους νέους ερευνητές 
και στα πανεπιστήμια και στα ιατροτεχνο-
λογικά ινστιτούτα, αλλά επίσης και την 
προσέλκυση επενδύσεων στη βιοτεχνο-
λογία που είναι πάρα πολύ σημαντικές για 
τη χώρα». 

Η Μονάδα Κλινικών Ερευνών 
Η Μονάδα λειτουργεί σε χώρο 500 τ.μ., 
στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου, διαθέ-
τει 18 κλίνες και υποστηρίζεται από πιστο-
ποιημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

30 ατόμων, όπως ανέφερε ο επιστημονι-
κός υπεύθυνος, αν. καθηγητής Φαρμα-
κολογίας ΑΠΘ Γιώργος Παπαζήσης, κατά 
την εκδήλωση παρουσίασης της ΕΜΒΙΕΕ 
στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. 
Στη δομή, τους στόχους, τις πιστοποι-
ήσεις, τη στελέχωση και το στίγμα της 
λειτουργίας της ΕΜΒΙΕΕ αναφέρθηκαν 
ο πρόεδρός της και πρόεδρος του Τμή-
ματος Ιατρικής ΑΠΘ καθηγητής Καρδιο-
χειρουργικής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο 
εκτελεστικός διευθυντής, ομότιμος καθη-
γητής Ιατρικής ΑΠΘ Αστέριος Καραγιάν-
νης και οι εκπρόσωποι της ΕΜΒΙΕΕ. 
Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η ΕΜΒΙΕΕ 
αποτελεί πρωτοβουλία του ΑΠΘ για την 
υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής 
έρευνας και εκπαίδευσης, που βασίζο-
νται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
περιλαμβάνουν την Ιατρική, τη Βιολογία, 
τη Γενετική, τη Φαρμακολογία και τη Βιοϊ-
ατρική Πληροφορική.
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Νοσοκομείου Μιχά-
λης Καραβιώτης υπογράμμισε ότι η πρό-
τυπη μονάδα θα προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη στην επιστήμη, τον ασθενή και την 
οικονομία. Επιπλέον, ότι το Γ.Ν. Παπαγε-
ωργίου υποστηρίζει εμπράκτως την προώ-
θηση της έρευνας και της καινοτομίας και 
είναι θετικό απέναντι σε κάθε παρόμοια 
πρωτοβουλία.
Την εκδήλωση τίμησαν εκπρόσωποι των 
πολιτειακών αρχών, της περιφερειακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων 
της πόλης, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετι-
σμό, ενώ τις ευλογίες του έδωσε ο Μη-
τροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπό-
λεως Βαρνάβας. 
Τη Μονάδα είχαν επισκεφτεί τον Σεπτέμ-
βριο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η Αντιπε-
ριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

ΕΓκαιΝιαΣτηκΕ αΠΟ τηΝ αΝ. ΥΠΟΥρΓΟ ΥΓΕιαΣ μιΝα ΓκαΓκα 

Η πρώτη στην Ελλάδα Μονάδα Κλινικών 
Μελετών Φάσης Ι
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Αναβαθμισμένο 
λειτουργεί το Πνευμονολογικό Τμήμα 

Ενίσχυση του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών 

ρία της Covid-19, καθώς και αυτοματο-
ποιημένες διατάξεις ελεγχόμενης πίεσης 
σε όλους τους θαλάμους.  
Συμπληρωματικά με την αξιοποίηση της 

δωρεάς, με χρηματοδότηση από πόρους 
του Νοσοκομείου εγκαταστάθηκαν σύ-
στημα κλήσης νοσηλευτών και δίκτυο 
μετάδοσης φωνής και δεδομένων, ενώ 
έγινε προσθήκη κυκλωμάτων ασφαλεί-
ας. Στο Τμήμα νοσηλεύονται ασθενείς με 
πνευμονοπάθειες, αναπνευστικά προβλή-
ματα, σύνδρομο post-covid κ.ά.  
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει 
τις θερμές της ευχαριστίες για τη σημα-
ντική δωρεά, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέρ-
γειες εμψυχώνουν και ενδυναμώνουν τον 
καθημερινό αγώνα. 

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 
Νοσοκομείου, το τελευταίο χρονικό 
διάστημα έγιναν ενέργειες για την εν-
δυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του 
Τμήματος, το οποίο είναι αυτόνομο και 
λειτουργεί στα πρότυπα του εξωτερικού. 

Μετά την ανακατανομή των κλινών του 
και της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, 
το ΤΕΠ διαθέτει πλέον 10 κλίνες για 
περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας 
μεγαλύτερης των 24 ωρών, ενώ για νο-
σηλεία μικρότερης διάρκειας τα περι-
στατικά εξυπηρετούνται στις 26 κλίνες 
της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας. Με 
την έναρξη της ενισχυμένης λειτουργί-
ας του ΤΕΠ, τελέστηκε αγιασμός στους 
χώρους του από τον Μητροπολίτη Νε-
απόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρ-
νάβα, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, 
παρουσία της Διοίκησης του Νοσοκο-
μείου, του Προϊσταμένου του Τμήματος 
αναπληρωτή συντονιστή διευθυντή Νι-
κόλαου Βαλάνου και των εργαζομένων.  

Το έργο υλοποιήθηκε με ευθύνη της 
εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» σε 
διάστημα δυο μηνών και ολοκληρώθηκε 
στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2022, με την 
επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου.  
Το ανανεωμένο πλέον Πνευμονολογικό 
Τμήμα περιλαμβάνει τμήμα νοσηλείας δυ-
ναμικότητας 34 κλινών, στο οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε αντικατάσταση δαπέδων, 
αποκατάσταση αντιμικροβιακών χρωματι-
σμών και τοποθετήθηκαν αντιμικροβιακά 
στόρια. Επιπλέον, διαθέτει νέες, υπερκλί-
νιες κονσόλες παροχών τύπου Μονάδας 
Αυξημένης Φροντίδας, ενισχυμένα δί-
κτυα ιατρικών αερίων, με βάση την εμπει-

Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με αναβαθμισμένο 

εξοπλισμό λειτουργεί το Πνευμονολογικό τμήμα, μετά 

την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του, με χρη-

ματοδότηση που προήλθε από δωρεά ιδιώτη μέσω του 

Υπουργείου Υγείας.  

ανανεωμένο μετά την ενίσχυσή του 
με κλίνες και προσωπικό, λειτουργεί 

το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (τΕΠ). 
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Ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο στο 
Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 

Ο χρόνιος πόνος κατατάσσεται στον 
καρκινικό και τον καλοήθη, οφείλεται σε 
καταστάσεις όπως ο καρκίνος, η κεφα-
λαλγία, η οσφυαλγία, οι αρθρίτιδες και οι 
κακώσεις των νεύρων και πρέπει να αντι-
μετωπίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα πό-
νου από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς 
που παρέχουν παρηγορική φροντίδα.

Το νεοσύστατο Ιατρείο Πόνου 
Στη δύσκολη εποχή που ζούμε, με την έλ-
λειψη αναισθησιολόγων, το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου δείχνει το κοινωνικό του 
πρόσωπο, στηρίζοντας τη λειτουργία του 
Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντί-
δας. Απαρτίζεται από ομάδα ιατρών, με 
συντονιστή αναισθησιολόγο-αλγολόγο με 
εξειδίκευση στη διαχείριση χρόνιου πό-
νου, ενώ υπάρχει και άμεση συνεργασία 
με άλλες ειδικότητες, όπως ογκολόγους, 
ορθοπαιδικούς, φυσικοθεραπευτές, ψυ-
χολόγους. 
Στόχος είναι η εφαρμογή συγκεκριμένης 
θεραπείας (εξειδικευμένη φαρμακευτική 

αγωγή - ψυχολογική υποστήριξη -επεμ-
βατικές θεραπείες) με στόχο την ανα-
κούφιση του ασθενούς, τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, τη διατήρηση της ψυχι-
κής υγείας και την επαναφορά στις καθη-
μερινές δραστηριότητες, αποτρέποντας 
την εμφάνιση κατάθλιψης. Το Ιατρείο λει-
τουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός των 
ημερών γενικής εφημερίας, στον χώρο 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθε-
νείς και τα ραντεβού κλείνονται μέσω του 
τηλεφωνικού κέντρου.

Αντιμετώπιση με νευρόλυση 
Το Ιατρείο εφάρμοσε πρόσφατα μια 
πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης 
χρόνιου πόνου, με την τοποθέτηση, δι-
αδερμικά, ειδικών βελόνων, ενωμένων 
με γεννήτρια που εκπέμπει ραδιοσυ-
χνότητες με σκοπό τη νευρόλυση των 
μικρών αισθητήριων νεύρων, που είναι 
υπεύθυνα για τον έντονο πόνο σε συγκε-
κριμένη ανατομική περιοχή. Πρόκειται 
για ασφαλή, επιστημονικά τεκμηριωμένη 
θεραπεία του μυοσκελετικού και άλλων 
συστημάτων, που βελτιώνει τη λειτουργι-
κότητα των ασθενών. Χρησιμοποιείται σε 
ασθενείς με χρόνιο άλγος ανεξαρτήτου 
αιτιολογίας, όταν άλλες θεραπείες δεν 
έχουν αποδώσει ή σε ασθενείς που δεν 
επιθυμούν ή δεν ενδείκνυται να χειρουρ-
γηθούν.
Η θεραπεία γίνεται σε χώρο χειρουρ-
γείου, με συνθήκες αποστείρωσης, 
ασηψίας, με τη χρήση ακτινοσκοπικού 
μηχανήματος ή συσκευής υπερήχων, 
με τοπική αναισθησία και σε βάση ημε-
ρήσιας νοσηλείας. Μετά την εφαρμογή 
της τεχνικής, οι περισσότεροι ασθενείς 
παρουσιάζουν μείωση του άλγους για 3 
- 18 μήνες.
Στην εφαρμογή της τεχνικής εκπαιδεύ-
τηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
αναισθησιολόγοι του Ιατρείου Πόνου του 
Νοσοκομείου Καβάλας και του Ιδιωτικού 
Θεραπευτήριο Metropolitan Hospital την 
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Ο πόνος είναι μια δυσάρεστη αίσθηση και 
μια συναισθηματική εμπειρία που συνήθως 
προκαλείται από βλάβη των ιστών. Επιτρέπει 
στο σώμα να αντιδράσει και να αποτρέψει 
περαιτέρω βλάβη των ιστών, να προειδοποι-
ήσει για απειλητικές καταστάσεις. Όμως όταν 
γίνει χρόνιος, δηλαδή διαρκέσει για περισσό-
τερο από τρεις μήνες, αποτελεί νόσο. Στον 
χρόνιο πόνο νοσεί το σύστημα που μεταφέ-
ρει τον πόνο στον εγκέφαλο. Χωρίς να υπάρ-
χει σημαντική παθολογία, τα υπερδιεγερμέ-
να νεύρα εξακολουθούν να αναφέρουν 
ερεθίσματα ως αλγεινά στον εγκέφαλο.
Όταν ο χρόνιος πόνος παραμείνει χωρίς 
θεραπεία, οι επιπτώσεις στον ασθενή και 
την οικογένειά του είναι πολύ σοβαρές. 
Περιορίζει την ατομική και κοινωνική δρα-
στηριότητα, την πνευματική συγκέντρωση 
και προκαλεί αϋπνία, οδηγώντας σε βά-
θος χρόνου σε κατάθλιψη. Η κατάσταση 
οδηγεί σε φαύλο κύκλο και ταλαιπωρεί 
τον ασθενή, ο οποίος συνήθως επισκέ-
πτεται πολλές ιατρικές ειδικότητες χωρίς 
ικανοποιητικό έλεγχο της κατάστασης. 

IATPIKA ΘEMATA

Ελένη Κοράκη, Αν. Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
Μαριάνθη Βαρβέρη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος

«Ο πόνος δεν είναι εχθρός, 
αλλά ο πιστός πρόσκοπος 
που μας ειδοποιεί για τον 
εχθρό… Είναι στ’ αλήθεια ένα 
δώρο που κανένας δεν θέλει»

- Δρ Πωλ μπραντ 
(βρετανός χειρουργός)
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Αισιόδοξα μηνύματα 
από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο Κερατοειδών

Ψηφιακή απεικόνιση παθήσεων του βυθού 

στήμονες του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
Κερατοειδών, η ευαισθητοποίηση οικογε-
νειών νέων ανθρώπων, όπως της 21χρο-
νης Έμμας, η οποία άφησε την τελευταία 
της πνοή στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
Η αξιοπρέπεια και το ψυχικό σθένος της 
οικογένειάς της να προχωρήσει στη δω-
ρεά οργάνων στάθηκε παράδειγμα προς 
μίμηση για πολλές ακόμα οικογένειες. 
Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, η προσφο-
ρά μοσχευμάτων κερατοειδούς αυξήθηκε 

Η προμήθειά του έγινε μέσω ΕΣΠΑ και 
βελτιώνει τη σημαντική διαγνωστική εξέτα-
ση κατά την οποία απεικονίζεται λεπτομε-
ρώς το οπίσθιο τμήμα του ματιού, ο βυθός. 
Το μηχάνημα επιτρέπει την απεικόνιση με 
λήψη βίντεο και φωτογραφιών βυθού σε 
μικρούς και μεγάλους ασθενείς, είναι δε 
ιδιαίτερα χρήσιμο σε νεογνά, βρέφη και 
παιδιά, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση άλ-
λων μέσων, λόγω μειωμένης συνεργασίας.
Το σύστημα χρησιμοποιείται και για τη δι-
ενέργεια φλουοροαγγειογραφίας σε πρό-
ωρα νεογνά με αμφιβληστροειδοπάθεια 

κατά 20%, με αποτέλεσμα περισσότεροι 
ασθενείς να λάβουν το ανεκτίμητο δώρο 
της όρασης και την ελπίδα για μια ποιοτι-
κότερη ζωή.
Η ομάδα μεταμοσχεύσεων απευθύνει θερ-
μότατες ευχαριστίες στις οικογένειες των 
δοτών για την κίνηση αγάπης και εκφράζει 
την ευχή η προσφορά μοσχευμάτων να 
παραμείνει αυξημένη το 2023, καθώς η 
ανάγκη εξεύρεσης μοσχευμάτων είναι δι-
αχρονικά τεράστια.

προωρότητας, σε νεογνά ή βρέφη με συγ-
γενείς διαταραχές αμφιβληστροειδή και 
οπτικού νεύρου, σε μικρούς ασθενείς με 
ρετινοβλάστωμα κ.ά.
Η λήψη φωτογραφιών θεωρείται σημαντι-
κή για την τεκμηρίωση και τη δυνατότητα 
παρακολούθησης της εξέλιξης των νοση-
μάτων με λεπτομέρεια και ακρίβεια, κα-
θιστά δυνατή τη χρήση τηλεϊατρικής και 
ενισχύει τις δυνατότητες της Κλινικής για 
συμμετοχή σε συνεργασίες με κέντρα του 
εξωτερικού και σε πολυκεντρικές ερευνη-
τικές μελέτες.
Η δυναμική της Κλινικής και του Νοσοκο-
μείου αλλάζει, καθώς αποτελεί πλέον τον 
μοναδικό δημόσιο φορέας -εκτός Αθηνών- 
με σύστημα ψηφιακής απεικόνισης για νε-
ογνά και βρέφη και προσφέρει περισσότε-
ρες υπηρεσίες και καλύτερη φροντίδα για 
τους ασθενείς. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μετα-
μοσχευτική δραστηριότητα περιορίστηκε 
σημαντικά. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 
στο Νοσοκομείο 42 μεταμοσχεύσεις κε-
ρατοειδούς, ενώ το 2020, πρώτη χρονιά 
περιορισμών λόγω της Covid-19, μόλις 29. 
Από το τέλος του 2022, το μεταμοσχευτικό 
τοπίο δείχνει να αλλάζει με τη διενέργεια 
περισσότερων μεταμοσχεύσεων. Στην 
αυξημένη προσφορά μοσχευμάτων συ-
νέβαλε σημαντικά, σύμφωνα με τους επι-

IATPIKA ΘEMATA

Θετικά είναι τα μηνύματα από τη β΄ Πανεπιστημιακή 

Οφθαλμολογική κλινική, χάρη στην αυξημένη προσφο-

ρά μοσχευμάτων τους τελευταίους μήνες. Στη διάρκεια 

του 2022 πραγματοποιήθηκαν 32 μεταμοσχεύσεις κερα-

τοειδών σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις στα μάτια, οι 

οποίοι βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. 

καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του 

βυθού του οφθαλμού παρέχει πλέον η β’ Πανεπιστημι-

ακή Οφθαλμολογική κλινική, η οποία εξοπλίστηκε με 

υπερσύγχρονο σύστημα φωτογράφισης βυθού. 

ΣΕ ΝΕΟΓΝα και βρΕΦη
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 «Κέντρο Αριστείας» 

τον τίτλο «κέντρο αριστείας – Center of Excellence» απένειμε στο ιατρείο λεμφοιδήμα-

τος της Πανεπιστημιακής κλινικής Πλαστικής χειρουργικής αΠΘ του Γ.Ν. Παπαγεωρ-

γίου ο παγκόσμιος οργανισμός «Lymphatic Education & Research Network» (LE&RN) 

με έδρα τις ηνωμένες Πολιτείες της αμερικής, τον Οκτώβριο 2022. 

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός συμ-
βάλλει στην αντιμετώπιση των λεμφικών 
νοσημάτων, όπως λεμφοίδημα, λιποίδημα 
και λεμφικές δυσπλασίες, μέσω της εκ-
παίδευσης, της έρευνας και της ευαισθη-
τοποίησης του κοινού. 
Ο τίτλος «Center of Excellence» αποτε-
λεί την ύψιστη διάκριση που απονέμει 
ο LE&RN σε κέντρα τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να διαγιγνώσκουν και να 
αντιμετωπίζουν το σύνολο των λεμφικών 
νοσημάτων με όλες τις διαθέσιμες μεθό-
δους (συντηρητικές και χειρουργικές) και 
σε όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών 
(παιδιά και ενήλικες). 
Το ειδικό Iατρείο Λεμφοιδήματος ιδρύθη-
κε το 2012 από την Πανεπιστημιακή Κλινι-
κή Πλαστικής Χειρουργικής, υπό τη διεύ-
θυνση της καθηγήτριας Ευτέρπης Δεμίρη, 
με υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
ΑΠΘ Δημήτρη Διονυσίου. Τη δεκαετία 
2012-2022 περισσότεροι από 1.000 ασθε-

νείς με λεμφοίδημα και λεμφικά νοσήματα 
εξετάσθηκαν στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, υπο-
βλήθηκαν σε διαγνωστικές εξετάσεις της 
Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινολογίας 
και αντιμετωπίσθηκαν είτε συντηρητικά από 
τη Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατά-
στασης - Φυσικοθεραπείας είτε χειρουργι-
κά με τις πλέον εξελιγμένες χειρουργικές 
μεθόδους μεταμόσχευσης λεμφαδένων ή 
λεμφο-φλεβικών αναστομώσεων. 
Τον Οκτώβριο του 2022, μετά από σχετική 
πρόσκληση, σε συνάντηση του προέδρου 

του LE&RN William Repicci με τον κ. Δι-
ονυσίου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
στην Αθήνα, συζητήθηκε η δυναμική του 
Ιατρείου Λεμφοιδήματος και οι μελλοντι-
κές δράσεις στον τομέα αυτό. Τονίστηκε 
δε ότι, λόγω της γεωγραφικής υπεροχής 
της, η Θεσσαλονίκη προσφέρεται ώστε 
το Ιατρείο Λεμφοιδήματος ως «Center of 
Excellence» να αποτελέσει πρότυπο κέ-
ντρο αναφοράς για την Ελλάδα, ενώ πα-
ράλληλα να εξυπηρετεί και ασθενείς από 
τις Βαλκανικές χώρες. 

τΟ ιατρΕιΟ λΕμΦΟιΔηματΟΣ 

η ΕΦαρμΟΓη «LyMPHEdEMA APP»

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των ασθενών με λεμφοίδημα, οι υπεύ-
θυνοι του Ιατρείου Λεμφοιδήματος δημιούργησαν μια σύγχρονη εφαρμογή για έξυπνα 
κινητά στην αγγλική γλώσσα. Η εφαρμογή «Lymphedema App» διατίθεται δωρεάν σε 
κινητά android, ενώ σύντομα θα υπάρχει αντίστοιχη έκδοση για συστήματα ios. Στόχος 
είναι να προσφέρει στους ασθενείς με λεμφοίδημα εξατομικευμένη ενημέρωση, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που θα μοιράζεται ο χρήστης.

IATPIKA ΘEMATA
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Η βιοψία νεφρού 
στη διάγνωση νεφρικών παθήσεων

κροσκοπική αξιολόγηση της επάρκειας του 
βιοπτικού υλικού. 
Με τη συμβολή των Εργαστηρίων Παθο-
λογικής Ανατομικής και Ανοσολογίας, 
ακολουθεί  ιστοχημική και ανοσοϊστολογι-
κή επεξεργασία του ιστού και αξιολόγηση 
των ευρημάτων από ιατρό εξειδικευμένο 
στη Νεφροπαθολογία. Οι συνθήκες λήψης, 
επεξεργασίας και αξιολόγησης της νεφρι-
κής βιοψίας εξασφαλίζουν πολύ χαμηλή πι-
θανότητα σοβαρών επιπλοκών (αιμορραγία 
με ανάγκη πολλαπλών μεταγγίσεων ή/και 
εμβολισμού/νεφρεκτομής) και αυξημένη 
διαγνωστική επάρκεια και ακρίβεια. 
Από τον Απρίλιο του 2014, οπότε το Νο-
σοκομείο μας προσφέρει δυνατότητα πλή-
ρους διαχείρισης του βιοπτικού υλικού, 
έχουν διενεργηθεί 258 βιοψίες χωρίς καμία 
σοβαρή επιπλοκή ενώ, λόγω της γενικό-
τερης ένδειας εξειδικευμένων κέντρων, 
έχουν αξιολογηθεί και άλλες 213 βιοψίες 
νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ( «Αγ. Παύ-
λος», 424 ΓΣΝΕ) και της βόρειας Ελλάδας 
(Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, 
Έδεσσας).  

Οι νεφροί ενδέχεται όμως να προσβληθούν 
και στο πλαίσιο αυτοάνοσων νοσημάτων 
(π.χ. αγγειίτιδα, συστηματικός ερυθηματώ-
δης λύκος), κακοηθειών (π.χ. πολλαπλούν 
μυέλωμα), λοιμώξεων, αποφρακτικών της 
ροής των ούρων παθήσεων, τοξικότητας 
φαρμάκων ή τροφών, γενετικών παθήσε-
ων/μεταλλάξεων, ή και ιδιοπαθών, δηλαδή 
αδιευκρίνιστης προς το παρόν αιτιοπαθογέ-
νειας, νόσων. Στις περιπτώσεις που το ατο-
μικό ιστορικό σε συνδυασμό με τα κλινικά, 
αιματολογικά και απεικονιστικά ευρήματα 
δεν είναι διαγνωστικά του τύπου της νεφρι-
κής προσβολής, απαιτείται η μικροσκοπική 
ανάλυση νεφρικού ιστού για την ακριβή 
διάγνωση της νεφρικής νόσου και τη σχε-
δίαση ειδικά στοχευμένης θεραπευτικής 
στρατηγικής. 

Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου διενεργούνται βιο-
ψίες νεφρού από ειδικούς ιατρούς του Νε-
φρολογικού Τμήματος παρά την κλίνη του 
ασθενούς με υπερηχογραφική απεικόνιση 
του νεφρού, καθοδήγηση σε πραγματικό 
χρόνο της βιοπτικής βελόνας και άμεση μι-

Παναγιώτης Πατεινάκης
Νεφρολόγος, επιμελητής Α’

Νεφρολογικό Τμήμα

η νεφρική νόσος αποτελεί μία από τις συχνότερες παθή-

σεις της σύγχρονης εποχής. Ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

αρτηριακή υπέρταση και η καρδιακή ανεπάρκεια αποτε-

λούν τα συχνότερα αίτια νεφρικής νόσου. 

Η ΝΕΦρΙΚΗ 
ΒΙΟΨΙΑ αΝα 
τΟΥΣ αιΩΝΕΣ 

Από το 1666 -όταν με τη χρήση 
του τότε πρωτοανακαλυφθέντος 
μικροσκοπίου ο Marcello Malpighi 
περιέγραψε για πρώτη φορά τη 
μικροανατομία του νεφρού- και 
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, 
οι γνώσεις σχετικά με τις μικρο-
σκοπικές αλλοιώσεις των πασχό-
ντων νεφρών προέρχονταν από 
νεκροτομικό υλικό, που περιόριζε 
σημαντικά τη δυνατότητα εξαγω-
γής συμπερασμάτων σχετικά με 
τη μικροσκοπική διάγνωση των 
νεφρικών νόσων. Πρώτος ο Σου-
ηδός Nils Alwall επιχείρησε το 
1944 λήψη νεφρικού ιστού από 
ζώντα ασθενή (βιοψία). Στα επόμε-
να χρόνια, εξελίχθηκαν τεχνικές 
αξιολόγησης του ιστού, με εφαρ-
μογή της ανοσοϊστολογίας και 
της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 
Το 1966, ο Robert H. Heptinstall 
συγκεντρώνει τη συσσωρευόμενη 
γνώση και εκδίδει το Pathology 
of the Kidney (Η Παθολογία του 
Νεφρού), που στην 8η σήμερα 
έκδοσή του, συνεχίζει να αποτελεί 
τη «Βίβλο» της νεφροπαθολογίας. 
Υποστηρίζεται από πολλούς η άπο-
ψη ότι η νεφρική βιοψία ως πηγή 
γνώσης γύρω από τη νοσολογία 
του νεφρού, οδήγησε στην εξέλιξη 
της Νεφρολογίας ως ανεξάρτητης 
από την Παθολογία ειδικότητας.



XPEOΣ ZΩHΣ 
18

στη χώρα μας. Μάλιστα, το πρόγραμ-
μα, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, 
επιχορηγεί ποσό για τη μετακίνηση και 
διαμονή των ιατρών στο εξωτερικό. Το 
κόστος της θεραπείας καλύπτεται από 
τους ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον 
υπάρξει έγκριση της σχετικής αίτησης 
που θα υποβάλει ο ασθενής. 
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτε-
λεί σημείο επαφής για την κλινική πρό-
σβαση στα ευρωπαϊκά κέντρα θεραπεί-
ας με ακτίνες βαρέων ιόντων. 

«CyberCare», προσφέροντας ένα πο-
λυεπίπεδο πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που θα προστατεύει τις 
συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές και 
το δίκτυο που συνδέονται. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της 
Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτο-
μώ, Β’ Κύκλος», χρηματοδοτείται μέσω 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, ανάμεσά 
τους και εκπρόσωποι του CERN, βρέ-
θηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, τον Σεπτέμβριο του 2022, όπου το 
κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
για το πρόγραμμα HITRIplus, τις θε-
ραπευτικές μεθόδους και τα κριτήρια 
συμμετοχής ασθενών και ιατρών.

Το πρόγραμμα αποτελεί κορυφαία 
κοινοπραξία. Περιλαμβάνει το CERN - 
GSI, ακαδημαϊκούς φορείς, κορυφαίες 
βιομηχανίες, τα τέσσερα ευρωπαϊκά 
κέντρα ιοντοθεραπείας CNAO, HIT, 
MedAustron και UKGM, καθώς και τη 
διακρατική πρωτοβουλία SEEIΙST – Δι-
εθνές Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογι-
ών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και χρη-
ματοδοτείται από την Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου: 
www.papageorgiou-hospital.gr/hitriplus/

ματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με 
συντονιστή το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ και εταί-
ρους, εκτός από  το Γ.Ν. Παπαγεωργί-
ου, τη VIDAVO A.E, τη SEEMS ΙΚΕ και 
την COMPUTER TEAM AEBE. 

Η ακτινοθεραπεία με ακτίνες βαρέ-
ων ιόντων θεωρείται αποτελεσματική 
μορφή συμβατικής ακτινοθεραπείας, 
καθώς θεραπεύει τους όγκους, εστιά-
ζοντας με μέγιστη ακρίβεια στον άρρω-
στο ιστό και αποφεύγοντας ταυτόχρο-
να τους υγιείς ιστούς γύρω από αυτόν. 
Μέσω του προγράμματος, μπορούν και 
οι ιατροί που το επιθυμούν να συνοδεύ-
σουν τους ασθενείς στο κέντρο θερα-
πείας αλλά και να εκπαιδευτούν οι ίδιοι 
σε θεραπείες που δεν είναι διαθέσιμες 

Η κυβερνοασφάλεια και η προστασία 
των πληροφοριών θεωρούνται ζωτικής 
σημασίας στην υγειονομική περίθαλψη 
και συχνά τα εξειδικευμένα νοσοκομει-
ακά πληροφοριακά συστήματα παρέ-
χουν περιορισμένα μέτρα ασφάλειας, 
χωρίς να καλύπτουν ολόκληρο το δί-
κτυο διασύνδεσης ιατρικών συσκευών. 
Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει το 

IATPIKA ΘEMATA

τη δυνατότητα να υποβληθούν 

σε θεραπεία με ακτίνες βαρέ-

ων ιόντων, σε εξειδικευμένα 

ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, 

δίνει στους ογκολογικούς ασθε-

νείς το πρόγραμμα HITRIplus 

(HeavyIon Therapy Research 

Integrationplus). 

Στη θωράκισή του από ψηφιακές απειλές προχωρά το Νοσοκο-

μείο. μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο «CyberCare» φιλοδο-

ξεί να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες ασφαλείας και να παρέχει 

στους ασθενείς προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομέ-

νων τους, καθώς επίσης ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των 

ιατρικών φακέλων τους. 

μΕΣΩ τΟΥ ΠρΟΓραμματΟΣ HITRIPLUs

Πρόσβαση σε καινοτόμα θεραπεία 
για ογκολογικούς ασθενείς

Ολοκληρωμένο σύστημα παροχής 
κυβερνοασφάλειας 
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Οι ΔραΣΕιΣ μαΣ

Στη διαχείριση τριών διεθνών χρωματικών κωδικών (ροζ, 

ασημί, κόκκινος)  εκπαιδεύτηκαν περίπου 1.000 εργαζόμε-

νοι του Νοσοκομείου, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2022. 

Πρόκειται για κωδικούς που αφορούν την αντιμετώπιση κατα-

στάσεων έκτακτης ανάγκης, στις οποίες απαιτείται εφαρμογή 

ειδικού σχεδίου λειτουργίας. 

Η εκπαίδευση, στο πλαίσιο του επιχει-
ρησιακού σχεδίου του Οργανισμού Δι-
ασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία 
(ΟΔΙΠΥ) ΑΕ «Ασφαλές Νοσοκομείο» που 
εφαρμόζει πιλοτικά το Νοσοκομείο, εστί-
ασε στην ετοιμότητα -με τη χρήση χρω-
ματικών κωδικών- για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων όπως φωτιά, 
αρπαγή παιδιού, φυγή ασθενή, κατα-
στροφή, απειλή βομβιστικής ενέργειας, 
ανεύρεση ύποπτου δέματος. 
Όσον αφορά στον «ροζ κωδικό», που 
σχετίζεται με την αρπαγή ή εξαφάνιση 
βρέφους, νεογνού ή παιδιού, οι εργαζό-
μενοι ενημερώθηκαν για τα αντανακλα-
στικά που καλούνται να επιδείξουν κατά 
τα πρώτα δέκα «χρυσά λεπτά». Αντίστοι-
χα, εκπαιδεύτηκαν ώστε να βρίσκονται 
σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν συ-
γκεκριμένες οδηγίες για τον εντοπισμό 

αγνοούμενου ενήλικα ασθενή, σε περί-
πτωση συναγερμού για «ασημί κωδικό». 
Ειδικά για τον «κόκκινο κωδικό», που 
αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, 
πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας 
και εκπαίδευση 160 εργαζομένων με 
στόχο την πυρασφάλεια, στις 3 και 15 
Νοεμβρίου 2022. 
Η ομάδα πυρασφάλειας, που αποτελείται 
από εργαζομένους όλων των υπηρεσιών, 
εκπαιδεύτηκε από τον ανθυποπυραγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος Νικόλαο 
Μάγγα στη χρήση των μέσων πυρόσβε-
σης, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα 
μέτρα προστασίας για την αποφυγή 
ατυχημάτων. Το σενάριο αφορούσε την 
κατάσβεση πυρκαγιάς σε φλεγόμενα βα-
ρέλια στην υπηρεσιακή αυλή. 

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας αναφέρθηκε στα καθήκοντα της 
ομάδας πυρασφάλειας, όπως η αναγνώ-
ριση των θέσεων των πυροσβεστικών 
μέσων και των κομβίων αναγγελίας πυρ-
καγιάς. Παράλληλα, στο αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε άσκη-
ση προσομοίωσης φωτιάς. 
Στη διάρκεια της εκπαίδευσης τονίστη-
κε ότι το Νοσοκομείο δίνει έμφαση στην 
πρόληψη και λαμβάνει μέτρα παθητικής 
και ενεργής πυροπροστασίας, έχοντας 
εγκαταστήσει εκσυγχρονισμένο σύστη-
μα πυρανίχνευσης, συναγερμού, πυρο-
διαμερισματοποίησης για τον τοπικό πε-
ριορισμό της φωτιάς και πυροσβεστικές 
φωλεές. 
Ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομεί-
ου και Γενικός Συντονιστής της Ομάδας 
Πυρασφάλειας Κωνσταντίνος Εμμανου-
ηλίδης υπογράμμισε ότι η οργανωμένη 
προσπάθεια μιας εκπαιδευμένης ομά-
δας είναι σημαντική τα πρώτα λεπτά της 
κρίσης και τόνισε ότι ο εργαζόμενος που 
σπεύδει για να βοηθήσει σε περίπτωση 
πυρκαγιάς δεν πρέπει να θέσει τον εαυ-
τό του σε κίνδυνο.

Εκπαίδευση σε διεθνείς κωδικούς
επείγουσας κατάστασης
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βραβΕΥΣΕιΣ

Τρεις διακρίσεις απέσπασε το Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου ως επιβράβευση της 
εφαρμογής καλών πρακτικών και καινο-
τόμων δράσεων. Το Νοσοκομείο ξεχώ-
ρισε για άλλη μια χρονιά, με δύο χρυσά 

και ένα αργυρό βραβείο, στη διοργάνωση 
των Healthcare Business Awards 2022.  
Οι βραβεύσεις στις κατηγορίες «Πρωτο-
πορία στην Επείγουσα Ιατρική», «Διαχείρι-
ση Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας» και 

«Σύστημα Ιατρονοσηλευτικού Φακέλου 
Υγείας» έγιναν στην Αθήνα, την Πέμπτη 
20 Οκτωβρίου 2022, παρουσία εκπροσώ-
πων του υπουργείου Υγείας, της επιστη-
μονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Τριπλή βράβευση 
για πρωτοπόρες δράσεις 

αντιμετώπιση εγκεφαλικών 
Διαχείριση post Covid-19 ασθενών 

Εφαρμογή ατομικού φακέλου υγείας

Χρυσό βραβείο για την ψηφιακή ανίχνευση 
ασθενών «υποψήφιων» για Post Covid-19 
σύνδρομο

Με ψηφιακό τρόπο, μέσω αλγορίθμων μηχανικής μά-
θησης, εντοπίζονται πλέον οι ασθενείς που είναι «υπο-
ψήφιοι» να αναπτύξουν Post Covid-19 σύνδρομο, στο 
Post Covid-19 Ιατρείο του Πνευμονολογικού Τμήματος 
και τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική. Η καινο-
τομία, που διευκολύνει την ανίχνευση, ιεράρχηση και 
παρακολούθηση ασθενών οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο 
να εμφανίσουν το σύνδρομο, αναπτύχθηκε με τη συνερ-
γασία της εταιρίας Collaborate Healthcare -Καινοτόμες 
Υπηρεσίες Υγείας ΙΚΕ και του Γραφείου Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του Νοσοκομείου.
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Στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος κατάφερε να ξεχωρίσει, για άλλη 
μια φορά, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κα-
τακτώντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία 
της Κυκλικής Οικονομίας στα Environmental 
Awards της «Boussias».
Με εξειδικευμένο προσωπικό, διαρκείς και 
φιλόδοξους στόχους για μελλοντική βελτίω-
ση και βιώσιμη ανάπτυξη, το Νοσοκομείο έχει 
να επιδείξει εξαιρετική πορεία στην επίτευξη 
υψηλής στάθμης περιβαλλοντικών επιδόσε-
ων. Διαχρονικά, επιδιώκει τη βέλτιστη διαλογή 
των αποβλήτων του, ενώ σταδιακά αυξάνει 
και βελτιώνει τα «ρεύματα» των υλικών που 
οδηγούνται προς αξιοποίηση, συμβάλλοντας 
και ενισχύοντας το μοντέλο της κυκλικής οι-
κονομίας. Δώδεκα διαφορετικά υλικά οδη-
γούνται προς αξιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα 
έχουν δημιουργηθεί 24 «πράσινα» σημεία 
εντός των χώρων του Νοσοκομείου, απόδει-
ξη ότι γίνεται αρωγός στην προστασία του 
περιβάλλοντος και τον περιορισμό των συν-
θηκών που συντελούν στην κλιματική αλλαγή 
και συμβάλλει στην προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας. 
Το βραβείο απονεμήθηκε σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμ-
βρίου 2022, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Χρυσό βραβείο για την εφαρμογή 
μηχανικής θρομβεκτομής

Τον τελευταίο χρόνο, το Νευρολογικό Τμήμα εφαρμόζει με επιτυχία τη μη-
χανική θρομβεκτομή. Πρόκειται για την πρωτοπόρα θεραπεία αφαίρεσης 
του ενδοαρτηριακού θρόμβου με τη χρήση ενδοαγγειακών μεθόδων ως 
θεραπευτική επιλογή για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μεγάλων αγγείων 
του εγκεφάλου. Η μέθοδος εφαρμόζεται με τη συνεργασία ομάδας του 
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. 

Ασημένιο βραβείο για τον ατομικό φάκελο υγείας ασθενή

Η Υπηρεσία Πληροφορικής ανέπτυξε τον ατομικό φάκελο υγείας ασθενή. Τα 
ιατρικά δεδομένα για κάθε ασθενή ενημερώνονται δυναμικά, μετά από κάθε 
επίσκεψη, είναι αναζητήσιμα και επιτρέπουν την εύκολη και αποτελεσματική 
διακίνηση ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό της επιλογής του, εντός ή 
εκτός του Νοσοκομείου. Μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογών 
για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, κάθε νοσηλευόμενος μπορεί να προσπελάσει 
τις ιατρικές του πληροφορίες, χρησιμοποιώντας ασφαλές περιβάλλον, μέσω 
των διαδικασιών αυθεντικοποίησης χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων (taxis).

«Πράσινη» 
επιβράβευση 
για την κυκλική 
οικονομία 
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τα ΝΕα μαΣ 

με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, που έσπευσε να ενη-

μερωθεί από έγκυρα χείλη για τον διαβήτη αλλά και τον καρ-

κίνο του μαστού, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες ενημε-

ρωτικές δράσεις στο Νοσοκομείο.

Το Τμήμα Μαστού διοργάνωσε εκδήλωση 
με στόχο να υπενθυμίσει τη σημασία της 
έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του 
μαστού. Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα 
πρόληψης και ευαισθητοποίησης και με 
σύνθημα «Θυμήσου το ραντεβού με την 
πρόληψη», το τριήμερο 19 – 21 Οκτωβρί-
ου, επαγγελματίες υγείας βρέθηκαν στην 
κεντρική είσοδο και έστειλαν το δικό τους 
ηχηρό μήνυμα ότι η έγκαιρη και έγκυρη 
διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην ίαση. 
Σε ειδικό σταντ, ενημέρωσαν το κοινό για 
τους παράγοντες κινδύνου, τονίζοντας τη 
σπουδαιότητα του τακτικού ελέγχου και 
της αυτοεξέτασης.  

«Σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό στην 
οικογένεια, είναι σημαντικό για τη γυναίκα 
να ξεκινήσει τις προληπτικές εξετάσεις 
ήδη από την ηλικία των 35 ετών. Ύποπτα 
συμπτώματα μπορούν να θεωρηθούν, 
μεταξύ άλλων, η αλλαγή στην υφή και την 
όψη της θηλής καθώς και στο δέρμα του 
μαστού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
πως ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμ-
φανιστεί και στους άνδρες, αν και σπανι-

ότερα», τόνισε η υπεύθυνη του Τμήματος 
Μαστού Τριάδα Μαλκότση. 
Στο πλαίσιο του κοινωνικού και ιατρικού 
του έργου, το Τμήμα Μαστού, από το 
2009, υλοποιεί πρόγραμμα πρόληψης του 
καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία με 
συλλόγους γυναικών από πολλές περιο-
χές της Βόρειας Ελλάδας.

Το «Διαβητικό Χωριό»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακ-
χαρώδη Διαβήτη, τη Δευτέρα 14 Νοεμ-
βρίου 2022, εξειδικευμένο ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό διαμόρφωσε στην 

κεντρική είσοδο το «Διαβητικό Χωριό», 
όπου ενημέρωνε το κοινό σχετικά με την 
πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη 
και υπέβαλε τους ενδιαφερόμενους σε 
μέτρηση σακχάρου του αίματος. 
Το πρωτότυπο χωριό πρόληψης επισκέ-
φθηκαν περισσότεροι από 150 πολίτες 
και έλαβαν συμβουλές για τη διαχείριση 
του διαβήτη. 
«Ο ασθενής με διαβήτη είναι σημαντι-
κό να απευθυνθεί στον ειδικό γιατρό, 
να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του, να 
ασκείται και να κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές στη διατροφή του», επισήμανε  
η Διευθύντρια του Παθολογικού Τμήμα-
τος Γλυκερία Τζατζάγου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 
Διαβητολογικού Κέντρου (Παθολογικό 
Τμήμα), του Διαβητολογικού Ιατρείου 
(Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική), 
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, με τη 
συνεργασία της Νοσηλευτικής και Ιατρι-
κής Υπηρεσίας. 
Αρωγός και στις δυο εκδηλώσεις, όπως 
και σε κάθε κοινωνική δράση ήταν ο Σύλ-
λογος Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντη-
ρίδα», που βρίσκεται πάντα στο πλευρό 
των ασθενών και των συνοδών τους. 
Όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου Ζωή – Ψαρρά Παπαγεωργίου, το Νο-
σοκομείο δίνει βαρύτητα τόσο στην πρόλη-
ψη όσο και στη φροντίδα των πολιτών.

ΣΥμμΕτΟχη ΣΕ ΔραΣη 

ΕΝημΕρΩΣηΣ 

Το δυναμικό παρόν της έδωσε ομάδα 
επαγγελματιών υγείας του Νοσοκομεί-
ου, εξειδικευμένων στον καρκίνο του 
μαστού σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης 
για τη νόσο, που διοργανώθηκε από την 
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. 
Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, στην πλατεία 
Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκαν δωρε-
άν προληπτικοί έλεγχοι για τη νόσο και το 
κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για 
τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης. 

Δράσεις ευαισθητοποίησης
για διαβήτη και καρκίνο μαστού 
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τα ΝΕα μαΣ 

Διάλεξη για τους τρόπους με τους οποίους ο ανεπαρκής 

ύπνος και η διατάραξη του ρυθμού του ύπνου οδηγούν σε 

παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και σακχαρώδη δια-

βήτη παραχώρησε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ο  κα-

θηγητής Peter Liu από τα Πανεπιστήμια UCLA και Lunquist 

Institute των ηνωμένων Πολιτειών. 

Ένα ειδικό μοντέλο φροντίδας των πρόωρων νεογνών, τη 

«φροντίδα καγκουρό», προτάσσει η β΄ Πανεπιστημιακή Νε-

ογνολογική κλινική/μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(μΕΝΝ). 

Ο διακεκριμένος επιστήμονας, γνωστός 
για τις έρευνές του σχετικά με το πώς ο 
ύπνος και οι ορμόνες επηρεάζουν τον 
μεταβολισμό και την αναπαραγωγική 
υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής, εξή-
γησε πώς μπορούν να προληφθούν δυ-
σάρεστες καταστάσεις χωρίς να απαι-
τείται τροποποίηση του ύπνου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλή-

ματα υγείας που μπορεί να προκληθούν 
από την έλλειψη ύπνου, όπως η έλλειψη 
σωστής κρίσης.
Η διάλεξη δόθηκε τη Δευτέρα 12 Σε-
πτεμβρίου 2022, μετά από αποδοχή εκ 
μέρους του Peter Liu πρόσκλησης της 
Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Αναπα-
ραγωγής της Α’ Πανεπιστημιακής Μαι-
ευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.

Διάλεξη για τον ύπνο 
από τον καθηγητή Peter Liu

«Φροντίδα καγκουρό» 
για τα πρόωρα νεογνά 

Πρόκειται για μια τεχνική φροντίδας των 
πρόωρων και χαμηλού βάρους γέννη-
σης νεογνών, στην οποία υπάρχει επα-
φή δέρμα με δέρμα του νεογνού με τη 
μητέρα, ξεκινώντας από τη γέννηση. Το 
Νοσοκομείο, εφαρμόζοντας το συγκε-

κριμένο μοντέλο φροντίδας, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας 
(17η Νοεμβρίου), τονίζει την ανάγκη ευ-
αισθητοποίησης για τα πρόωρα νεογνά 
και ενημέρωσης σχετικά με την προάσπι-
ση των δικαιωμάτων τους. 

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Κλινι-
κής και της ΜΕΝΝ, καθηγήτρια Παιδι-
ατρικής-Νεογνολογίας ΑΠΘ Ελισάβετ 
Διαμαντή, με τη «φροντίδα καγκουρό» 
το πρόωρο μωρό έχει μεγαλύτερες πι-
θανότητες να επιβιώσει και να αποφύγει 
τη λοίμωξη, ενώ θετική είναι η επίδραση 
και στη μητέρα ως προς τη γαλουχία, την 
κατάθλιψη και το στρες. 
Ωστόσο, σε πολλές ΜΕΝΝ δεν υπάρ-
χουν ακόμη οι δυνατότητες για τέτοιου 
είδους φροντίδα. 
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APΘPOΓPAΦIA

Νοσηλευτική τεκμηρίωση 

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Βασικό άξονα της δράσης του αποτελεί 
η προσπάθεια επίτευξης των έξι διεθνών 
στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των ασθε-
νών (International Patient Safety Goals).

Οι έξι αυτοί στόχοι είναι:
• Η ορθή ταυτοποίηση των ασθενών 
• Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώ-

σεων των ασθενών 
• Η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων 

υψηλού κινδύνου
• Η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσο-

κομειακών λοιμώξεων και της μικρο-
βιακής αντοχής  

• Η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ 
επαγγελματιών υγείας και μεταξύ 
επαγγελματιών υγείας και ασθενών 

• Η περιεγχειρητική ασφάλεια των 
ασθενών

Ένας δεύτερος άξονας είναι η αναθε-
ώρηση και η καθολική εφαρμογή των 
προτυποποιημένων εντύπων ενιαίας λει-
τουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
Παρόλο που η πανδημία δημιούργησε 
ένα υψηλής εντάσεως εργασιακό περι-
βάλλον, τα νοσηλευτικά τμήματα του Νο-
σοκομείου μας, εξοικειωμένα στη χρήση 
νοσηλευτικών εντύπων, ανταποκρίθηκαν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υιο-
θέτηση των νέων διαδικασιών. 
Τα προτυποποιημένα έντυπα του ατομι-
κού φακέλου του ασθενή εξασφαλίζουν 
την τεκμηριωμένη νοσηλευτική πρακτι-
κή, η οποία αποτελεί τον σαφέστερο και 
πληρέστερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 
των επαγγελματιών υγείας, καθώς και τη 
νομική κατοχύρωσή τους.                            

Η τεκμηριωμένη νοσηλευτική πρακτική 
συστηματοποιεί τη νοσηλευτική φροντί-
δα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
νοσηλευτικής διεργασίας, που αποδει-
κνύει ότι η νοσηλευτική γνώση, κρίση και 
οι δεξιότητες έχουν εφαρμοστεί. 
Η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία 
από τους κινδύνους κατά την παροχή 
νοσηλευτικής φροντίδας είναι οι κυριό-
τεροι λόγοι τήρησης της νοσηλευτικής 
τεκμηρίωσης για:
• Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

νοσηλευτικών παρεμβάσεων στο 
σχεδιασμό της φροντίδας

• Περιορισμό των αστοχιών και των 
βλαβών στην υγεία των ασθενών, 
εφόσον τηρείται σωστά η διαδικασία 
τεκμηρίωσης

• Προώθηση της ποιοτικής περίθαλψης 
μέσω της σωστής αξιολόγησης της 
προόδου των ασθενών 

Οι στόχοι της είναι:
• Διασφάλιση ασφαλούς παροχής 

φροντίδας των ασθενών
• Βελτίωση της ποιότητας της παρεχό-

μενης φροντίδας
• Μείωση του κόστους υπηρεσιών υγείας
• Αύξηση της ικανοποίησης των ασθε-

νών και του νοσηλευτικού προσωπικού
• Κατοχύρωση του νοσηλευτικού έργου
• Διασφάλιση και παροχή πλαισίου από 

τον Οργανισμό, έτσι ώστε ο νοσηλευ-
τής να είναι νομικά κατοχυρωμένος 

Μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες 
που ενεργοποίησε ο ΟΔΙΠΥ είναι η ανα-
φορά ανεπιθύμητων συμβάντων. Η Νο-
σηλευτική Υπηρεσία για την εφαρμογή 
της διαδικασίας και τη συνεπή καταγρα-
φή του αντίστοιχου εντύπου, υιοθέτησε 
τη «μη τιμωρητική κουλτούρα» (no blame 
culture) προσέγγισης των επικείμενων 
λαθών, στην οποία οι εργαζόμενοι δεν 
αντιμετωπίζονται ως πηγή δημιουργίας 
λαθών, αλλά ως δημιουργοί κανόνων 
ασφάλειας. Στόχος είναι μέσα από την 
καταγραφή και ανάλυση των ανεπιθύμη-
των συμβάντων, που θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των ασθενών, ο σχεδια-
σμός των κατάλληλων διαδικασιών, που 
θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότε-
ρη θωράκιση των εργαζομένων. 
Η Υπηρεσία Πληροφορικής, ως αρωγός 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στην προ-
σπάθεια βελτίωσης της καθημερινής κλι-
νικής πρακτικής, σχεδίασε έναν εύχρηστο 
και λειτουργικό ηλεκτρονικό νοσηλευτικό 
φάκελο με σκοπό τη μετάβαση στην ψη-
φιοποιημένη εποχή και τη διασφάλιση της 
νοσηλευτικής τεκμηρίωσης. 

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔιΠΥ), 

τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, λειτουργεί ως 

αρωγός όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην 

προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και ποιό-

τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Για εμάς, 
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, 
η ασφάλεια των ασθενών 
αλλά και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, αποτελεί 
τη μεγαλύτερη πρόκληση.



XPEOΣ ZΩHΣ 
25

APΘPOΓPAΦIA

«Speak Now»

Κατερίνα Φωτιάδου
Κοινωνική λειτουργός 
Κοινωνική Υπηρεσία 

Το βασικότερο  κεφάλαιο ενός  φορέα  
εργασίας  είναι  το  ανθρώπινο δυναμικό 
του. Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη πρέπει 
να κυριαρχούν σε έναν κόσμο εργασίας 
απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση, 
ώστε ο κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται 
ασφάλεια και ηρεμία.

Ο νόμος Ν. 4808/2021 προστατεύει από 
βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές 
των εργοδοτών/-τριών, αλλά και τρίτων 
μερών στο πλαίσιο συνεργασιών, τις ερ-
γαζόμενες και τους εργαζόμενους του 
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, ήτοι τους 
απασχολούμενους, ανεξάρτητα από το 
συμβατικό τους καθεστώς.
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υποστη-
ρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό του, ως 
κινητήριο δύναμη που πρέπει να ενισχύε-
ται, δεσμεύεται να παρέχει ένα εργασιακό 
περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις 
και παρενόχληση.
Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 
των φαινόμενων παρενόχλησης και  βίας 
στον εργασιακό χώρο του Νοσοκομείου, 
έχει συσταθεί η επιτροπή «Speak Now», 
η οποία αποτελείται από ψυχολόγους, κοι-
νωνικούς λειτουργούς και ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Το φαινόμενο της παρενοχλητικής συ-
μπεριφοράς στον εργασιακό χώρο είναι 
γνωστό ως «Σύνδρομο Mobbing». 
Με τον όρο περιγράφεται η κατ’ επανάλη-
ψη υβριστική συμπεριφορά εντός ή εκτός 
της εργασίας, η οποία εκδηλώνεται με 
εκφοβιστικές ενέργειες, λόγια ή τρόπους 
οργάνωσης της εργασίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραδείγ-
ματα του εκφοβισμού στον χώρο εργασί-
ας αποτελούν οι παρακάτω συμπεριφο-
ρές:

• Η αθέμιτη χρήση ή κατάχρηση εξου-
σίας, αυθαίρετες εντολές, φορτική 
προτροπή, κακόβουλα σχόλια για την 
προσωπικότητά του.

• Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομέ-
νων, διάδοση φημών, περιφρονητική 
ή προσβλητική στάση.

• Υποβάθμιση, μη ανάθεση ή αφαίρεση 
καθηκόντων ή υπερφόρτωση με όγκο 
εργασίας.

• Απόκρυψη πληροφοριών, λεκτική επί-
θεση, απειλές.

• Αδικαιολόγητη άρνηση χορήγησης 
των αιτούμενων αδειών, αδικαιολόγη-
τη επιβολή ποινών.

Οι κακοπροαίρετες ενέργειες πραγματο-
ποιούνται με μεγάλη συχνότητα και για με-
γάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον έξι 
μήνες), ενώ η παρατεταμένη παραμονή 
σε αυτές τις  αγχογόνες καταστάσεις προ-
καλούν τη σωματική και ηθική εξάντληση. 
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ενεργητικά 
ή παθητικά αυτήν την κατάσταση προκειμέ-
νου να καλύψουν προσωπικές αδυναμίες 
και ανεπάρκειες. Οι θύτες, βασιζόμενοι 
στην υποκειμενική ερμηνεία της ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς υιοθετούν μεθοδική 
υποβόσκουσα επιθετική τακτική, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν το άλλοθι της πα-
ρερμήνευσης που αποτελεί και το όχημα 
για την αποποίηση των ευθυνών τους. Τα 
θύματα, από την άλλη, υπομένουν την χει-
ραγώγηση και αυξάνουν την αντοχή τους 
στη βία, καθώς τίθεται σε προτεραιότητα η 
ανάγκη του βιοπορισμού. 
Οι επιπτώσεις των παραπάνω αντιδεοντο-
λογικών συμπεριφορών  εντοπίζονται στην 
υγεία των εργαζομένων, σωματική και ψυ-
χική,  στο οικο γενειακό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον τους. Επιπλέον διαταράσσεται  η 
εργασιακή ειρήνη και ο φορέας εργασίας 
χάνει την δυναμικότητα και την αποδοτικό-
τητα του προσωπικού του με οικονομικό 
και κοινωνικό κόστος. 
Οποιοσδήποτε από το προσωπικό του Νο-
σοκομείου επιθυμεί να απευθυνθεί για κά-
ποιο από τα παραπάνω θέματα μπορεί να 
επικοινωνήσει στο e-mail: 
speaknow@papageorgiou-hospital.gr  
για να αιτηθεί της εξέτασης του θέματός του. 

«Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από αυτούς που 
κάνουν κακό, αλλά από αυτούς που τους βλέπουν 
και δεν κάνουν τίποτα.»  - Albert Einstein
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Η δόκιμη ορολογία 
για τα άτομα με αναπηρία 

η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟηΕ και τιμάται κάθε χρόνο 

στις 3 Δεκεμβρίου με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και 

τη βελτίωση των παροχών για τα άτομα που ζουν με αναπηρία.  

Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βή-
ματα όσον αφορά στο 1ο σκέλος, δηλα-
δή την ευαισθητοποίηση των πολιτών, το 
ζητούμενο σήμερα, 30 χρόνια μετά, πα-
ραμένει η βελτίωση των παροχών για τα 
άτομα με αναπηρία. Δεν αρκεί μόνο να 
εξαλείψουμε το στίγμα, δεν αρκεί η πε-
ποίθησή μας ότι τα άτομα με αναπηρία 
πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες, δεν αρ-
κεί δηλαδή το αυτονόητο. Χρειάζονται 
αλλαγές που θα επιτρέψουν στα άτομα 
που ζουν με αναπηρία να διεκδικήσουν 
την ευτυχία τους, χωρίς να αναλώνονται 
καθημερινά για να κατακτήσουν το ανα-
φαίρετο δικαίωμα στην υγεία, την εκπαί-
δευση και την εργασία. Για να αλλάξουν 
τα στερεότυπα, χρειάζεται να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές που θα επιτρέ-
πουν την ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρία στην κοινωνική ζωή της πό-
λης μας. Θα πρέπει να τους βλέπουμε 
να κυκλοφορούν, στα πάρκα, στους 
δρόμους, στα bar, να εργάζονται, να 
πηγαίνουν στο γυμναστήριο, να κάνουν 
επιχειρήσεις, να εκπροσωπούνται στην 
πολιτική σκηνή, στις τέχνες... 

Στο πλαίσιο αυτό, η ορολογία που χρη-
σιμοποιούμε είναι σημαντική, επειδή οι 
λέξεις απεικονίζουν τις  πεποιθήσεις μας. 
Σαν κοινωνία έχουμε κάνει πολύ δρόμο 
από τον Καιάδα και από τις εποχές που 
αναφερόμαστε σε άτομα με τον όρο «ο 
τρελός, ο σακάτης, κ.λπ». Αν τα άτομα με 
αναπηρία απολάμβαναν ίσες ευκαιρίες 
δεν θα υπήρχε ίσως λόγος να «παίζουμε 
με τις λέξεις» προσπαθώντας να βελτιώ-
σουμε την ορολογία. Στο παρόν όμως, 
παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα, 
σίγουρα δεν έχουμε φτάσει εκεί που επι-
θυμούμε, γι΄αυτό η χρήση της δόκιμης 
ορολογίας αποτελεί ένα ακόμα μέσο για 
την αλλαγή των στερεοτύπων που έχουν 
αναπτυχθεί για τα άτομα με αναπηρία. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε προσβλη-
τικούς όρους ή να φορτίζουμε αρνητικά 
όρους, όπως “τρελός”, “καθυστερημέ-
νος”, “ανίκανος”, “ηλίθιος”, “κουτσός”, 
“στραβός”, “ανάπηρος” για να ανα-
φερθούμε σε άτομα που κατά την κρίση 
μας δρουν εκνευριστικά, ούτε καν χάριν 
αστεϊσμού. Εξίσου, δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούμε συγκαταβατικούς όρους, 

όπως “άτομα με ειδικές ικανότητες”, ή 
όρους εγκωμιαστικής υπερβολής, όπως 
“ήρωες της ζωής”, που υπονομεύουν την 
αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία 
ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Όταν θέ-
λουμε να αναφερθούμε στα άτομα χωρίς 
αναπηρία σε αντιδιαστολή με τα άτομα με 
αναπηρία, τότε οι λέξεις “φυσιολογικός”, 
“υγιής” και “αρτιμελής” δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αντίθετα. Ο δόκι-
μος όρος είναι “άτομα χωρίς αναπηρία”.
Σε γενικές γραμμές επικοινωνούμε με 
τα άτομα με αναπηρία όπως θα επικοι-
νωνούσαμε και με τα άτομα χωρίς ανα-
πηρία, σεβόμενοι πάντα την ατομικότητα 
και την επιθυμία του ατόμου για ανεξαρ-
τησία. Αναφερόμαστε στους ενήλικες 
με αναπηρία με τον ίδιο τρόπο που θα 
αναφερόμασταν σε οποιονδήποτε άλλο 
ενήλικα. Δεν χρησιμοποιούμε τα μικρά 
τους ονόματα, όταν σε παρόμοιες περι-
στάσεις με κάποιον που δεν έχει αναπη-
ρία, θα χρησιμοποιούσαμε πληθυντικό ή 
έναν τίτλο, όπως κύριος, κυρία κ.λπ.
Τα άτομα με αναπηρία είναι συχνά απο-
λύτως ικανά να κάνουν πράγματα που 
μπορεί να υποθέτουμε ότι δεν είναι σε 
θέση να καταφέρουν. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι ναι μεν έχουν αναπηρία, αλλά 
έχουν και δεκάδες άλλα χαρακτηριστικά 
που δομούν την ταυτότητά τους. 

APΘPOΓPAΦIA

Βασιλική Χολέβα
Κλινική ψυχολόγος 

Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 

αΔΟκιμη ΟρΟλΟΓια ΔΟκιμη ΟρΟλΟΓια

ΑμΕΑ: άτομα με ειδικές ανάγκες
Τυφλός
Καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα
Άτομο με νοητική καθυστέρηση
Ψυχιατρικά ανάπηρος
Δυσλεκτικός

ΑμΕΑ: άτομα με αναπηρία
Άτομο με κώφωση ή μειωμένη όραση
Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
Άτομο με νοητική αναπηρία
Άτομο με ψυχική αναπηρία
Άτομο με δυσλεξία
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ΑμΕΑ: άτομα με αναπηρία
Άτομο με κώφωση ή μειωμένη όραση
Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
Άτομο με νοητική αναπηρία
Άτομο με ψυχική αναπηρία
Άτομο με δυσλεξία

Γιατί να γίνεις εθελοντής; 

Παναγιώτα Καραμούζη 
Κλινική ψυχολόγος 

Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 

Ο εθελοντισμός όμως, δεν είναι συνώ-
νυμο με τη φιλανθρωπία, παρά το γεγο-
νός ότι και οι δύο έννοιες αναφέρονται 
στη βοήθεια και την προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο. Ο εθελοντισμός είναι 
ευρύτερος από τη φιλανθρωπία, καθώς 
ο εθελοντισμός μπορεί να αφορά και τα 
ζώα ή τη φύση γενικά, ενώ η φιλανθρω-
πία απευθύνεται συνήθως στους αν-
θρώπους. Ο εθελοντισμός κατά κύριο 
λόγο ασκείται μέσα από οργανωμένα 
προγράμματα, είναι συνεχής και ο εθε-
λοντής έρχεται σε άμεση επαφή με τον 
ωφελούμενο, τον αντιμετωπίζει σαν ισό-
τιμο άτομο που βρίσκεται σε μια δύσκο-
λη κατάσταση. Αντίθετα, η φιλανθρωπία 
μπορεί να γίνεται ευκαιριακά, να ενέχει 
οίκτο, να γίνεται από θέση ισχύος, ενώ 
αποτελεί συνήθως ευκαιριακή πράξη ή 
μόνο υλική  παροχή. Ο εθελοντισμός 
δεν αποσκοπεί μόνο στην προσωρινή 
ανακούφιση ενός προβλήματος, αλλά 
στη βελτίωση και την αλλαγή των κοινω-
νικών συνθηκών. 
Ωστόσο, πριν αποφασίσει κάποιος να 
γίνει εθελοντής θα πρέπει να έχει υπ’ 
όψιν ότι ο εθελοντισμός πρέπει να ωφε-
λεί την κοινωνία και τον εθελοντή, ότι η 
εργασία των εθελοντών είναι άμισθη, 
ότι ο εθελοντισμός πρέπει να είναι πά-
ντα θέμα επιλογής και να προάγει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότη-
τα. Από την άλλη, ο εθελοντισμός δεν 
πρέπει είναι υποκατάστατο της αμειβό-
μενης εργασίας, ούτε οι εθελοντές να 
αντικαθιστούν τους αμειβόμενους ερ-
γαζόμενους ή να αποτελούν απειλή για 
την εργασιακή ασφάλεια αυτών.
Ο εθελοντισμός δεν είναι μία απλή λέξη, 
αλλά επιλογή ζωής που διέπεται από 

αξίες, όπως η προσφορά, ο αλτρουι-
σμός, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός. Στη 
σημερινή κοινωνία, όπου κυριαρχεί ο 
ατομικισμός σε σχέση με το κοινό καλό 
και προωθείται μία νέα ηθική, αυτή της 
προσωπικής επίτευξης υπεράνω του σε-
βασμού, της ειλικρίνειας και της ευγε-
νούς άμιλλας, ο εθελοντισμός είναι το 
αντίδοτο σε αυτά, είναι αυτό που μπορεί 
να δώσει περιεχόμενο σε διαχρονικές 
ανθρώπινες αξίες. 
Συμμετέχοντας, λοιπόν, σε εθελοντικές 
δράσεις με στόχο το ευρύτερο κοινωνι-
κό καλό, συμβάλλουμε στην κοινωνική 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την 

αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης 
και κατά συνέπεια την πρόοδο της κοι-
νωνίας. Ωστόσο, ο εθελοντισμός δεν 
βοηθάει μόνο τους άλλους, αλλά βοη-
θάει και τον εθελοντή ως άτομο. Πλή-
θος ψυχολογικών και κοινωνιολογικών 
ερευνών σε όλο τον κόσμο έχουν δεί-
ξει ότι ο εθελοντισμός βοηθά όχι μόνο 
αυτούς που δέχονται βοήθεια, αλλά και 
αυτούς που την προσφέρουν, καθώς 
αποτελεί μία βασική έκφραση της έμ-
φυτης ανάγκης των ατόμων να ανήκουν 
σε ομάδα, να σχετίζονται, αλλά και της 
ανάγκης για αυτοπραγμάτωση μέσω της 
συμμετοχής και της δράσης.
Τα οφέλη για έναν εθελοντή είναι πολ-
λά, καθώς ο εθελοντισμός μάς συνδέει 
με άλλους ανθρώπους με διαφορετικές 
κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές, 
με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδια-
φέροντα, μας μαθαίνει να δουλεύουμε 
ως μέλη μίας ομάδας, αλλά και το πώς 
γίνεται ο συντονισμός μεγάλων και μι-
κρών ομάδων για την επίτευξη των στό-
χων. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη 
σημαντικών εργασιακών δεξιοτήτων, 
διευρύνει τις γνώσεις και αναπτύσσει 
νέες δεξιότητες, μας δίνει ευκαιρία να 
εξασκούμαστε  σε αντικείμενα σχετικά  
με τις σπουδές μας ή με τα χόμπι μας,  
μας φέρνει  σε επαφή με χώρους που 
μπορεί να μην γνωρίζαμε πριν. Επιπλέ-
ον, ο εθελοντισμός ωφελεί το πνεύμα, 
ενισχύει τα θετικά συναισθήματα, βο-
ηθάει και τονώνει την αυτοπεποίθηση, 
καθώς αυξάνει τη λειτουργία του εγκε-
φάλου. Είναι κυρίως χαρά, αποφορτίζει 
από την καθημερινότητα και προάγει τη 
σωματική υγεία και την ψυχική ευημε-
ρία!

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στη μη αμειβόμενη δραστηριό-
τητα κατά την οποία κάποιος παρέχει τον χρόνο, τις γνώσεις και τις 
ικανότητές του με σκοπό να βοηθήσει την κοινωνία. Ο εθελοντισμός 
έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
ενημέρωση-πρόληψη, η ευαισθητοποίηση, η κοινωνική αλληλεγγύη, 
οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η φυσική-περιβαλλοντική προστασία, 
ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η υγεία – πρόνοια, η πολιτική προστασία 
(σε φυσικές  καταστροφές) και πολλά άλλα.

APΘPOΓPAΦIA
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κόλαος Παπαγεωργίου. Εξάλλου, όρα-
μα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου είναι η 
λειτουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομεί-
ου, το οποίο να εξακολουθεί να παρέχει 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, με 
σεβασμό και αγάπη προς τους ανθρώ-
πους που τις χρειάζονται. 
Ο κ. Παπαγεωργίου επισήμανε, ακόμη, 
ότι το Νοσοκομείο είναι πρωτίστως οι 
άνθρωποί του και χάρη σε αυτούς δια-
γράφει την αξιόλογη πορεία του. Ο ίδιος 
απηύθυνε ευχαριστίες και ευχές για τη 
νέα χρονιά σε όλους, τονίζοντας ότι το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου - που συμμετέχει 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγε-
ωργίου, απευθυνόμενος προς τους Δι-
ευθυντές, το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τον Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου 
Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, διαβεβαίω-
σε ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου θα συ-
νεχίσει με τον ίδιο ζήλο να βαδίζει στη 
διαδρομή που χάραξε ο αείμνηστος Νι-

Στο δείπνο προς τιμήν των Διευθυντών 
Κλινικών, Τμημάτων και Υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου, τους καλεσμένους κα-
λωσόρισε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου Γεώργιος Ν. Παπαγεωρ-
γίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του 
Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, Μέλος ΔΣ 
του Ιδρύματος. 

Σε κλίμα εορταστικό, στο θρυλικό εστιατόριο «Όλυμπος - Νά-

ουσα», πραγματοποιήθηκε το χριστουγεννιάτικο δείπνο του 

ιδρύματος Παπαγεωργίου τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Εορταστικό δείπνο 
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Για τους Διευθυντές κλινικών, 
τμημάτων και Υπηρεσιών

1
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στη σύνθεση του επταμελούς Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Νοσοκομείου - συ-
νεχίζει να στηρίζει και να παρέχει σ’ αυτό 
κάθε οικονομική κάλυψη και βοήθεια, 
αφουγκραζόμενο τις ανάγκες του.
Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία 
τους, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος και 
Γραμματέας ΔΣ του Ιδρύματος Μάρκος 
Ν. Παπαγεωργίου και η σύζυγός του Αλε-
ξάνδρα Μποΐτση - Παπαγεωργίου, Μέ-
λος ΔΣ του Ιδρύματος, ο Πρόεδρος του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και Μέλος 
ΔΣ του Ιδρύματος Μιχάλης Καραβιώτης, 

ο Ταμίας ΔΣ του Ιδρύματος Παπαγεωρ-
γίου Ελπιδοφόρος Κακάλης, το Μέλος 
ΔΣ Γεώργιος Χριστόπουλος και τα Μέλη 
ΔΣ του Νοσοκομείου Χρήστος Παπάς, 
Απόστολος Αθανασιάδης, Πάνος Βλά-
χος και Μαρία Σαρηγιαννίδου.

Η ευχάριστη βραδιά συνοδεύτηκε από 
μελωδίες άρπας και σαξόφωνου, αλλά 
και από εγκάρδιες ευχές για μια δημι-
ουργική χρονιά για τον καθένα ξεχωρι-
στά αλλά και συλλογικά για το Ίδρυμα και 
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 

1: Γιώτα Φιλιππαίου, Ζωή Ψαρρά – 

Παπαγεωργίου, Μιχάλης Καραβιώτης, 

Γεώργιος Χριστόπουλος, Ελπιδοφόρος 

Κακάλης, Γιώργος Ν. Παπαγεωργίου, 

Μάρκος Ν. Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα 

Μποΐτση - 

Παπαγεωργίου, Νανώ 

Κουγιουμτζόγλου - Καραβιώτη

2: Μαρία Χατζηκεφαλά, Μαρία 

Σαρηγιαννίδου, Σοφία Τάσκου, Χρήστος 

Παπάς, Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, 

Ευφροσύνη Ασλανίδου, Φρίντα Αθανασιάδη, 

Απόστολος Αθανασιάδης, Πάνος Βλάχος 

3: O Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Παπαγεωργίου Γιώργος Ν. Παπαγεωργίου 

καλωσορίζει τους προσκεκλημένους

“...το Νοσοκομείο 
είναι πρωτίστως 
οι άνθρωποί του 

και χάρη σε αυτούς 
διαγράφει 

την αξιόλογη 
πορεία του”

2

3
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σωστό μέγεθος… τσεκ! Στολισμός του 
δέντρου… τσεκ! Ουφ!...» αναφώνησε ο 
ξεχασιάρης Έλγουντ σε μια προσπάθεια 
να εντυπωσιάσει το Αρχιξωτικό Όμπε-
ρον, Δήμαρχο του Βόρειου Πόλου και 
τους μικρούς προσκεκλημένους της 
γιορτής, που παρακολουθούσαν με 
αγωνία τη θεατρική παράσταση με τις 
πυρετώδεις προετοιμασίες για τα Χρι-
στούγεννα. 

Ο Άγιος Βασίλης, ως επίτιμος προσκε-
κλημένος και οι πελώριοι ξυλοπόδαροι 
βοηθοί του, παρέσυραν τα παιδιά σε ένα 
χριστουγεννιάτικο ταξίδι, γεμάτο χαρ-
μόσυνες μελωδίες, μπαλόνια και αστε-

αποτέλεσε ευγενική χορηγία του Ιδρύ-
ματος Παπαγεωργίου και του Georgios 
L. Papageorgiou, Public Benefit & 
Charitable Foundation.

«Βούρτσισμα ταράνδων… τσεκ! Η στολή 
του Άγιου Βασίλη, σιδερωμένη και σε 

Το κεντρικό σαλόνι μετατράπηκε σε ένα 
γιορτινό, παιχνιδιάρικο σκηνικό που… 
μύριζε φρεσκοψημένο ποπ κορν και 
ήταν πλημμυρισμένο από λαμπερά χα-
μόγελα και γιορτινούς ήρωες. Η εκδή-
λωση, με το πλούσιο, ανανεωμένο πρό-
γραμμα, αλλά και τα δώρα για τα παιδιά, 

το πνεύμα των γιορτών, με όλες τις εκπλήξεις που το συνο-

δεύουν, από τα δώρα και τα φαντασμαγορικά κόλπα μέχρι τα 

συναρπαστικά παιχνίδια και τις χριστουγεννιάτικες μεταμφι-

έσεις, έζησαν τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου, 

στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 10 Δεκεμβρίου 2022. 

Μια γιορτή με δώρα και εκπλήξεις 
για τα παιδιά των εργαζομένων

Προσφορά του ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Georgios L. Papageorgiou, 
Public Benefit & Charitable Foundation
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ρόσκονη. Τα έμπιστα ξωτικά του Άγιου 
Βασίλη μοίρασαν από έναν πάπυρο στο 
κάθε παιδί, ώστε να ζητήσει με κάθε 
επισημότητα το δώρο του, ενώ εκπαι-
δευτικοί του Παιδικού Σταθμού που λει-
τουργεί στο προαύλιο του Νοσοκομείου 
βοηθούσαν τα παιδιά να ολοκληρώσουν 
τις χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες τους.

Όσο οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια και 
τα θεάματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, 
δίπλα σε ένα μεγάλο φουσκωτό κάστρο, 
ειδικά σχεδιασμένο για πολλά… χοροπη-
δητά, οι εθελοντές της «Αντηρίδας», του 
Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου, μοί-
ραζαν τα δώρα στα παιδιά. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συμβολή 
τους στην πετυχημένη διοργάνωση της 
χριστουγεννιάτικης γιορτής απευθύνει η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου στην «Αντη-
ρίδα» και τους εθελοντές της και στην 
εταιρεία σίτισης Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε. 
για την ευγενική προσφορά εορταστικού 
γεύματος στα παιδιά.

Παράλληλα, τις θερμότερες και ειλι-
κρινείς εορταστικές ευχές του Ιδρύμα-
τος Παπαγεωργίου και του Georgios 
L. Papageorgiou Public Benefit & 
Charitable Foundation προς όλο το 
προσωπικό του Νοσοκομείου συνό-
δευσε μια συσκευασία με κρασιά του 
Magoutes Vineyard. Η διανομή των 
εκλεκτών κρασιών, τα οποία παράγο-
νται από αυτόχθονες ελληνικές ποικι-
λίες από την οινοπαραγωγική ζώνη της 
Σιάτιστας και το αμπελοτόπι Μαγκού-
τες, έγινε τις παραμονές των γιορτών. 

Η δωρεά των ξεχωριστών κρασιών 
αποτέλεσε μια έκφραση ευχαριστίας 
προς τους εργαζομένους για τις υπη-
ρεσίες αλλά και τη διαρκή προσφορά 
τους.

“το κεντρικό σαλόνι 
ήταν πλημμυρισμένο από 
λαμπερά χαμόγελα και 
γιορτινούς ήρωες.” 

Ευχές συνοδεία κρασιού



Με τις υπέροχες φωνές της, η χορωδία μά-

γεψε, ερμηνεύοντας θρησκευτικούς ύμνους, 

παραδοσιακά κάλαντα, τζαζ εναρμονίσεις 

και spiritual tunes.

Η συναυλία έγινε την Παρασκευή 16 Δεκεμ-

βρίου 2022, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια 

και διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση και ήταν 

μια πρωτοβουλία του Iδρύματος Παπαγεωρ-

γίου με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων 

του Νοσοκομείου «Η Aντηρίδα».

Η συναυλία, υπό την καλλιτεχνική επιμέ-

λεια της Κατερίνας Κίτσου, περιλάμβανε 

αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 

του Iδρύματος Παπαγεωργίου και με την 

υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων του Νο-

σοκομείου «Η Aντηρίδα».

Σε ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι 

που διαπερνά εννέα αιώνες μου-

σικής δημιουργίας ταξίδεψε το 

κοινό του, στο κεντρικό σαλόνι του 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το 

γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci 

Contra Tempo. 

Οι PerHarps, ένα αρμονικό μου-

σικό σύνολο με τέσσερις άρπες, 

εντυπωσίασαν στη μαγευτική 

συναυλία με εορταστικό ρεπερ-

τόριο, που έδωσαν την τρίτη 20 

Δεκεμβρίου 2022, στο κεντρικό 

σαλόνι του Νοσοκομείου Παπα-

γεωργίου. 

ΕΟρταΣτικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ 

XPEOΣ ZΩHΣ 
32

Μουσικό ταξίδι 
με τις Voci Contra Tempo

Μαγική συναυλία με τις PerHarps
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Η θεατρική παράσταση «Η αιώνια μάχη των 

Χριστουγέννων: Κουραμπιές VS Μελομακά-

ρονο», χάρισε στιγμές ξεγνοιασιάς στα νο-

σηλευόμενα παιδιά και τους γονείς τους, την 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022. Ο Μελ, το Με-

λομακάρονο, η Μπες, ο Κουραμπιές, ο Βας, 

ο Μπακλαβάς, η Μπίνη, το Κουρκουμπίνι 

και ένα χριστουγεννιάτικο πειραχτήρι ξωτικό 

πρωταγωνίστησαν στο πετυχημένο παιδικό 

έργο που «σκόρπισε» απλόχερα άχνη και 

ζάχαρη, μαζί με το χαρμόσυνο μήνυμα των 

γιορτών, που δεν είναι άλλο από αυτό της 

αγάπης και της αληθινής φιλίας.  

Στόχος της θεατρικής ομάδας του Νοσο-

κομείου ήταν να ευχηθεί στα παιδιά, με τον 

δικό της ξεχωριστό τρόπο, ταχεία ανάρρω-

ση και επιστροφή στο σπίτι. Συντελεστές της 

παράστασης ήταν οι: Βάιος Λιάππης, Χαρά 

Χαραμψίδου, Μιχάλης Σουλτάτος, Κατερίνα 

Τζίκα, Γωγώ Μακρή, Αβραάμ Κυρλίδης (Σκη-

νοθεσία), Εύη Τσιακίρη (διασκευή κειμένου), 

Κατερίνα Τζίκα (κοστούμια-σκηνικά).  

Απάντηση στο ερώτημα κλήθηκαν να δώσουν οι μικροί ασθενείς, όταν 

ρωτήθηκαν από τους ηθοποιούς της ομάδας «Μορφές Έκφρασης», 

στο ξεκίνημα της εμπνευσμένης παράστασης που έδωσαν στην  Παι-

διατρική Κλινική, με πρωτοβουλία της εταιρείας Elpedison. Την ώρα 

που τα ταχυδρομεία του Άγιου Βασίλη δούλευαν πυρετωδώς για να 

συγκεντρώσουν τα γράμματα των παιδιών και τα ξωτικά μαγείρευαν 

μοσχομυριστή σούπα σοκολάτας, ένα παιδί ξεκινούσε το μακρινό τα-

ξίδι για να παραδώσει αυτοπροσώπως το γράμμα του στον αγαπημένο 

Άγιο! Οι μικροί θεατές απόλαυσαν με την ψυχή τους τη διαδραστική 

χριστουγεννιάτικη παράσταση, που ήταν εμπλουτισμένη με τραγούδια 

και βιωματικά παιχνίδια, ώσπου τελικά ανακάλυψαν ότι ο Άγιος Βασί-

λης ζει τελικά… πολύ κοντά, στην καρδιά των μικρών παιδιών!   

μια… επική μάχη επικράτησης για το ποιος θα στεφθεί φέτος ο 

βασιλιάς των χριστουγεννιάτικων γλυκών ξετυλίχτηκε μπροστά 

στα μάτια των μικρών ασθενών της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παιδια-

τρικής κλινικής, με πρωταγωνιστές έναν «ντελικάτο» κουραμπιέ 

και ένα «πεισματάρικο» μελομακάρονο! 

«Πού ζει άραγε ο Άγιος βασίλης;»

ΕΟρταΣτικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ 

Μια «γλυκιά» ξιφομαχία 
για τους μικρούς ασθενείς 

ΘΕατρΟ αΠΟ τηΝ ΟμαΔα 
τΟΥ ΝΟΣΟκΟμΕιΟΥ 

Ψάχνοντας τον… Άγιο Βασίλη 
μια ΠαραΣταΣη αΠΟ τιΣ «μΟρΦΕΣ ΕκΦραΣηΣ» 

και τηΝ ELPEdIsON 
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ΣΥλλΟΓΟΣ ΦΙλωΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕωρΓΙΟΥ 

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

Φιλανθρωπική μουσική παράσταση
«Strangers in the night»

Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες και 
βασιλόπιτες

Χορωδίες που έψαλαν κάλαντα και σκόρπι-
σαν νότες χαράς επισκέφτηκαν το Νοσοκο-
μείο τις ημέρες των εορτών. Η φιλαρμονική 
ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κολ-
λέγιο «Δελασάλ» και η Χριστιανική Χορωδία 
«Ελπίς», ευχήθηκαν σε ασθενείς και προσω-
πικό χαρούμενες γιορτές. Την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, εθελοντές της «Αντηρίδας» 
επισκέφτηκαν τις κλινικές και πρόσφεραν 
εκλεκτές βασιλόπιτες με τη συνοδεία ευχών 
για ταχεία ανάρρωση. 

Το δικό του μήνυμα αγάπης και αλλη-
λεγγύης έστειλε ο χαρισματικός Τάκης 
Ζαχαράτος μέσα από τη φιλανθρωπική 
μουσική παράσταση «Strangers in the 
night», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022. 
Τα έσοδα από το μουσικοθεατρικό δρώ-
μενο, που ξεχώρισε για το έξυπνο χιού-
μορ και τις ασύγκριτες μιμήσεις του καλ-
λιτέχνη, διατέθηκαν στην «Αντηρίδα» 
και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Αρωγής που στηρίζουν έμπρακτα τις 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  
Τις εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον 
καλλιτέχνη, τους μουσικούς, τους εθε-
λοντές και όλους όσοι με τη συμμετοχή 
τους στήριξαν τη διοργάνωση εξέφρασε 
η αντιπρόεδρος της «Αντηρίδας», Ζωή 
Ψαρρά - Παπαγεωργίου.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με την εταιρεία επικοινωνίας 
Marcom Tzelepoglou.  

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 



XPEOΣ ZΩHΣ 
35

κΟιΝΩΝικη ΕΥΘΥΝη

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• συνεργάζομαι με ανθρώπους 
με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• πράττω για τον συνάνθρωπο

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗρΙΔΑ σημαίνει: ΓIΝΕ 

ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΑΝΤΗρΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗρΙΓΜΑ 

ΕλΠIΔΑΣ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

Οκτώβριος με μηνύματα ζωής
Τον Οκτώβριο η «Αντηρίδα» έστειλε μηνύ-
ματα ζωής! Οι εθελοντές της συμμετείχαν 
στην εκστρατεία για την αφύπνιση του 
γυναικείου πληθυσμού και τη συγκέντρω-
ση πόρων για έρευνα, πρόληψη, έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του 

μαστού. Ένωσε τη φωνή της με το «Άλμα 
Ζωής», συμμετέχοντας στο Sail for Pink, 
ενώ παίρνοντας μέρος στον Δρόμο του 
ενός Μιλίου του 10ου Διεθνούς Νυχτε-
ρινού Ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης – 
ZeniΘ στήριξε την πρωτοβουλία με στόχο 

να συγκεντρωθεί και να προσφερθεί, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο «Νέα Ελπίδα 
Θεσσαλονίκης», ποσό για την απόκτηση συ-
στήματος τομοσύνθεσης ψηφιακού μαστο-
γράφου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Δώρα 
και ευχές 

Δώρα στους μικρούς νοσηλευόμενους της Δ΄ Πανε-
πιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και της Β΄ Παιδο-
χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ πρόσφεραν την Κυριακή 
12 Δεκεμβρίου, οι εθελοντές της «Αντηρίδας» με την 
πολύτιμη βοήθεια των μαθητών του Κολλεγίου Ανα-
τόλια. Τα παιχνίδια που ενθουσίασαν τα παιδιά, ήταν 
προσφορά του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.  

Εκδήλωση 
ευαισθητοποίησης  

Μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης, 
με έμφαση στην αξία της κοινωνι-
κής προσφοράς και στο έργο της 
«Αντηρίδας», παρακολούθησαν οι 
μαθητές του Λυκείου «Φρυγανιώ-
τη» και του Κολλεγίου «Δελασάλ», 
τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, στο αμ-
φιθέατρο του Νοσοκομείου. Στην 
εκδήλωση, με τίτλο «Οδηγός καλής 
επικοινωνίας με άτομα με αναπη-
ρία & εθελοντισμός», που διοργά-
νωσε η «Αντηρίδα», με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, 
οι κλινικές ψυχολόγοι του Νοσοκο-
μείου Παναγιώτα Καραμούζη και 
Βασιλική Χολέβα μίλησαν στους 
μαθητές – εθελοντές για τη σημα-
σία του εθελοντισμού και της ορ-
θής προσέγγισης των ατόμων με 
αναπηρία. Την εκδήλωση «έντυσε» 
μουσικά η χορωδία του Πειραμα-
τικού Σχολείου του ΑΠΘ, υπό την 
καθοδήγηση της καθηγήτριας Μα-
ρίας Πατιώ. 
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Εκδήλωση 
για τον μητρικό θηλασμό

Ημερίδα 
του Νεφρολογικού Τμήματος

ΕΠιΣτημΟΝικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή 

την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θη-

λασμού, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 

στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, Οι 

επιστήμονες ανέδειξαν τα πλεονεκτήμα-

τα του μητρικού θηλασμού για την επιβί-

ωση και σωστή ανάπτυξη των νεογνών, 

αλλά και για την υγεία των μητέρων. 

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Κλινι-

κής, καθηγήτρια ΑΠΘ Ελισάβετ Διαμα-

ντή, η πανδημία επηρέασε αρνητικά την 

προαγωγή του θηλασμού. Επιβεβαίωσε 

όμως πόσο θαυμαστός είναι αυτός ο 

‘’ζωντανός ιστός’’ στην προστασία της 

υγείας των βρεφών. 

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου βρίσκεται δίπλα 

στη μητέρα και το νεογνό, μέσω και της 

λειτουργίας της Τράπεζας Μητρικού 

Γάλακτος, που εξοπλίστηκε με χορηγία 

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 

λειτουργεί από το 2019, εξασφαλίζο-

ντας την καλύτερη τροφή για τα βρέφη 

χάρη στη δωρεά μητέρων που έχουν 

περίσσευμα γάλακτος. Στην ιστοσελίδα 

https://www.milkbank.gr/, οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να αναζητήσουν έγκυ-

ρη πληροφόρηση για τη λειτουργία της.

η πρόσφατη έρευνα και πρακτική σχετικά με τον μητρικό 

θηλασμό και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή 

του συζητήθηκαν στο 4ο Φροντιστήριο μητρικού Θηλασμού 

της β΄ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής κλινικής - μονάδας 

Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με στόχο να ενημερωθούν 

και να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες υγείας που ασχο-

λούνται με τη μητέρα και το παιδί. 

Νοσηλευτική Ημερίδα, με θέμα 

«Υγεία και Ασφάλεια σε ένα σύγ-

χρονο εργασιακό περιβάλλον 

εξωνεφρικής κάθαρσης», πραγμα-

τοποίησε το Νεφρολογικό Τμήμα, 

το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, 

σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, έγινε και η 7η Ετήσια 

Επιστημονική Εκδήλωση του Τμή-

ματος, στις 9-11 Δεκεμβρίου. Οι 

εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Έρευνας και Εφαρμογών του Ου-

ροποιογεννητικού Συστήματος. 
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Εκπαίδευση δερματολόγων 
σε εργαστήρια

Σεμινάριο για την πειραματική 
έρευνα και τις κλινικές δεξιότητες

ΕΠιΣτημΟΝικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν στο πλαίσιο 

του 41ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης 

Χειρουργικής Δερματολογίας και το ειδικό 

Κέντρο του Νοσοκομείου επιλέχθηκε μετά 

από έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής. Τα 

εργαστήρια αφορούσαν την εκπαίδευση σε 

χειρουργικές επεμβάσεις δερματολογικής 

φύσεως με έμφαση στους κρημνούς και τα 

δερματικά μοσχεύματα.

Η εκπαίδευση έγινε στο αμφιθέατρο και 

το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 

του Νοσοκομείου, την Παρασκευή 21 

και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022. 

Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η σημασία 

της πειραματικής έρευνας και των νέων 

τεχνολογιών, ενώ παρουσιάστηκε το 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

περιλαμβάνει τον χειρισμό ζώων για επι-

στημονικούς σκοπούς.

κορυφαίοι δερματολόγοι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στα κλινικά εργαστήρια που 

πραγματοποιηθήκαν στο Ερευνητικό και Πειραματικό κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 

την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022. 

Γιατροί, νοσηλευτές, κτηνίατροι, ερευνητές και επαγγελματίες 

υγείας πήραν μέρος στο  πρακτικό σεμινάριο για την πειραματική 

έρευνα και τις κλινικές δεξιότητες, που οργανώθηκε στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της Ειδικής μονάδας βιοϊατρικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης (ΕμβιΕΕ) του τμήματος ιατρικής του αΠΘ. 
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Η μυοσκελετική υγεία 
στην τρίτη ηλικία

Συνέδριο με διακρίσεις για την Πανεπιστημιακή 
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

ΕΠιΣτημΟΝικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ

Την ημερίδα διοργάνωσαν η Γ΄ Πανεπι-

στημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ο Πα-

νελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευ-

τών και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η 

ημερίδα διοργανώθηκε με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας και 

την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, 

για να αποτίσει φόρο τιμής στους ηλικιω-

μένους αλλά και να επισημάνει τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν γνώσεις 

και εμπειρίες, πλαισιώνοντας ένα άρτιο 

επιστημονικό πρόγραμμα υψηλού επι-

πέδου και ευρείας θεματολογίας, που 

κάλυπτε τις νεότερες εξελίξεις και τα 

επίκαιρα θέματα της πλαστικής, επα-

νορθωτικής και αισθητικής χειρουργι-

κής. 

Μετά από αξιολόγηση, απονεμήθηκαν 

στην Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής 

Χειρουργικής του Νοσοκομείου τρία 

βραβεία: το βραβείο «Γ. Πολυκράτη» 

για την καλύτερη ερευνητική πειραματι-

κή μελέτη, το βραβείο για την καλύτερη 

ελεύθερη ανακοίνωση, καθώς και το 

βραβείο καλύτερης παρουσίασης πε-

ριστατικού «Βest case - Βest save», το 

οποίο μοιράστηκε από κοινού με την 

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του 

Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».

Στην οστεοαρθρίτιδα, την οστεοπόρωση και την πρόληψη πτώσεων επικεντρώθηκαν οι 

ομιλητές της ημερίδας το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου

με τη συμμετοχή καταξιωμένων πλαστικών χειρουργών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 

Πλαστικής, Επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής, στις 19-22 Οκτωβρίου 2022, 

σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. 

Σεμινάρια ρινολογίας

Πρακτική άσκηση σε θέματα που άπτο-

νται της ρινολογίας πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του 4ου Σεμιναρίου Διαγνω-

στικής Ρινολογίας και του 1ου Σεμιναρί-

ου Ρογχοπαθειών και Υπνικής Άπνοιας, το 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις οργανώ-

θηκαν με τη συνεργασία της Ελληνικής 

Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογικής Αλ-

λεργιολογίας - Ανοσολογίας και Ρογχο-

παθειών και της Β΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ 

Κλινικής.  
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Οι επιπλοκές του συνδρόμου 
post Covid - 19

«Φως» στις πτυχές 
της παιδικής κακοποίησης

ΕΠιΣτημΟΝικΕΣ ΕκΔηλΩΣΕιΣ

Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλω-

σης, συζητήθηκαν οι τρόποι απεικόνισης 

του καρδιαγγειακού, μυοσκελετικού, γα-

στρεντερικού και κεντρικού νευρικού συ-

στήματος σε ασθενείς με post Covid- 19 

σύνδρομο. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

από την ακτινολογική εταιρεία Β. Ελλά-

δος σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής 

Απεικόνισης του Νοσοκομείου. 

Επιστήμονες και επαγγελματίες που 

εμπλέκονται στην πρόληψη, την αναγνώ-

ριση και αντιμετώπιση του διαχρονικά 

κρυφού εγκλήματος, που μεγάλωσε σε 

διαστάσεις μετά τον εγκλεισμό, εξαιτίας 

της πανδημίας, επιχείρησαν να «φωτί-

σουν» τις πτυχές του. 

«Ο παιδικός πληθυσμός μπορεί να προ-

στατευτεί, όταν γνωρίζουμε τα σημάδια 

της παιδικής κακοποίησης και τα κα-

ταγγείλουμε, τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που πρέπει να απευθυνθούμε και όταν 

κινητοποιήσουμε εκείνες τις κοινωνικές 

δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να 

βοηθήσουν», ανέφερε ο πρόεδρος της 

Εταιρείας, καθηγητής Μαιευτικής - Γυ-

ναικολογικής - Εμβρυομητρικής Ιατρικής 

ΑΠΘ Απόστολος Π. Αθανασιάδης.

Οι απεικονιστικές προσεγγίσεις των post Covid - 19 επιπλοκών βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

θεματολογίας σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, το 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την παιδική κακοποίηση, διοργάνωσε 

η ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, με την ευγενική υποστήριξη του 

ιδρύματος Παπαγεωργίου, την τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022. 

Η αντιμετώπιση κακώσεων στα παιδιά 
σε πανευρωπαϊκό συνέδριο 

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι αντιμε-

τώπισης κακώσεων με ελάχιστη πα-

ρεμβατικότητα που εφαρμόζονται με 

επιτυχία στα παιδιά, στο Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου, παρουσιάστηκαν στο 

2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδοορθο-

παιδικής, 16-18 Ιουνίου 2022 στη Θεσσα-

λονίκη. Το συνέδριο έγινε σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Παιδοορθοπαιδική 

Εταιρεία (EPOS) και με τη συμμετοχή του 

Ορθοπαιδικού Τμήματος του Νοσοκομεί-

ου, που μετέφερε την εμπειρία του στις 

σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης κα-

κώσεων και καταγμάτων στα παιδιά. 
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Στόχος της πρωτοβουλίας, που υλοποιή-
θηκε την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 
24 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν να διερευ-
νηθεί αν οι αρχαιότητες μπορούν να λει-
τουργήσουν και ως… θεραπευτικό ερέ-
θισμα για τους ψυχικά πάσχοντες.  Στο 
πλαίσιο του εργαστηρίου «Στρώματα/
Layers» πραγματοποιήθηκε αρχαιολογι-
κός περίπατος, με αφετηρία την Πλατεία 
Δικαστηρίων και προορισμό, μέσω ιστορι-

κών αξόνων του σχεδίου Εμπράρ, το Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η 
αρχαιολογική βόλτα περιλάμβανε επίσκε-
ψη σε μνημεία-τοπόσημα του ιστορικού 
κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως την 
Παναγία Χαλκέων, την Αγία Σοφία και τον 
Λευκό Πύργο, με σκοπό την παρατήρηση 
του αστικού τοπίου. Η δράση έγινε στο 
πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Υποτροφία 
στο Κολλέγιο Ανατόλια 

Για ΠαιΔι ΕρΓαΖΟμΕΝΟΥ ΣτΟ ΝΟΣΟκΟμΕιΟ  

Ένας ασυνήθιστος αρχαιολογικός περίπατος 
για ψυχικά ασθενείς

Υποτροφία σε τελειόφοιτo/η μαθητή/τρια της Στ΄ Δημοτικού, που θα φοιτήσει στην α΄ τάξη του Γυ-

μνασίου τον Σεπτέμβριο του 2023, προσφέρει το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το οποίο από το 2008 έχει 

θεσμοθετήσει τη χορήγηση υποτροφιών «Άννα Παπαγεωργίου» στο κολλέγιο ανατόλια. 

Για να διεκδικήσει ο/η μαθητής/τρια την 
υποτροφία, θα πρέπει ένας τουλάχιστον 
γονέας του/της να εργάζεται στο Γ.Ν. Πα-
παγεωργίου και το εισόδημα της οικογένει-
ας να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ. Σε περίπτωση τριών ή παραπάνω 
παιδιών, το ποσό προσαυξάνεται κατά 
τρεις χιλιάδες για κάθε επιπλέον παιδί.
Ο/η νεαρός/ή θα επιλεγεί μετά από γραπτή 
δοκιμασία που έχει οριστεί να γίνει στο Κολ-
λέγιο Ανατόλια, το Σάββατο 6 Μαΐου 2023. 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα 
Ελληνικά και στα Μαθηματικά της Ε΄ και Στ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου και στα Αγ-
γλικά.  Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 
Απριλίου 2023. 

Η υποτροφία χορηγείται αρχικά για ένα 
σχολικό έτος και ανανεώνεται κάθε 
χρόνο, εφόσον η επίδοση στα μαθήματα 
είναι υψηλή, η διαγωγή εξαιρετική και η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας 
δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. 
Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτο-
ποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το 
υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο 
Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευ-
τικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή 
αναγνώριση. Ο εκπαιδευτικός οργανι-
σμός διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα υποτροφιών στην Ελλά-
δα, όπως και ένα πολύπτυχο πρόγραμμα 
δράσεων κοινωνικής προσφοράς.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στον 
σύνδεσμο: https://anatolia.edu.gr/el/
highschool/admissions/a-gymnasiou 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με το Γραφείο Εισαγωγής 
Μαθητών και Υποτροφιών του Κολλεγί-
ου Ανατόλια, στο τηλέφωνο 2310 398 
203/317 και στο email: enroll@anatolia.
edu.gr

Ένα πρωτότυπο και δημιουργικό αρχαιολογικό εργαστήριο για άτο-

μα με ψυχικά νοσήματα συνδιοργάνωσαν η α΄ Πανεπιστημιακή 

Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου και η Εφορεία αρχαιοτήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Υποτροφία σε τελειόφοιτo/η μαθητή/τρια της Στ΄ Δημοτικού, που θα φοιτήσει στην α΄ τάξη του Γυ-

μνασίου τον Σεπτέμβριο του 2023, προσφέρει το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το οποίο από το 2008 έχει 

θεσμοθετήσει τη χορήγηση υποτροφιών «Άννα Παπαγεωργίου» στο κολλέγιο ανατόλια. 

Η υποτροφία χορηγείται αρχικά για ένα 
σχολικό έτος και ανανεώνεται κάθε 
χρόνο, εφόσον η επίδοση στα μαθήματα 
είναι υψηλή, η διαγωγή εξαιρετική και η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας 

Ταυτισμένο με την αριστεία, τις πρωτο-
ποριακές εκπαιδευτικές δράσεις και το 
υψηλό διδακτικό επίπεδο, το Κολλέγιο 
Ανατόλια έχει αναδειχθεί σε εκπαιδευ-
τικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή 

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στον 
σύνδεσμο: https://anatolia.edu.gr/el/
highschool/admissions/a-gymnasiou 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-



XPEOΣ ZΩHΣ 
41

τα ΝΕα μαΣ

Έμπρακτη στήριξη με δωρεές

Δωράκια και ευχές 
στους μικρούς ασθενείς

Ένα παιδικό αμαξίδιο ειδικού τύπου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις των μικρών ασθενών, χάρισε 

στη Δ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική κλινική η Διεθνής Ένωση αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης, με τη 

συμβολή της εταιρείας «Παμμεταλική χαρδαλής», ενώ η εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων Vitex προ-

σέφερε ειδική αντιμικροβιακή βαφή. 

Για την ενέργεια αυτή, η Ένωση, σε συ-
νεργασία με την εφηβική ομάδα μπάσκετ 
που διαθέτει, συγκέντρωσε τρεις τόνους 
πλαστικών καπακιών, που ανακυκλώθη-
καν και πωλήθηκαν με στόχο να «μετα-
μορφωθούν» σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τη 
δωρεά παρέδωσαν στο Νοσοκομείο, την 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, ο α΄ αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Χριστόδουλος Χριστο-
δουλής, ο γενικός γραμματέας Διαμαντής 
Κανέλλης και ο πρόεδρος της επιτροπής 
πολιτιστικών Σταύρος Φέτκος, ενώ την 

«Παμμεταλική Χαρδαλής» εκπροσώπησε 
ο Δημήτρης Χαρδαλής. Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώ-
της και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντί-
νος Εμμανουηλίδης ευχαρίστησαν θερμά 
τους φορείς για την προσφορά τους.
Χίλια λίτρα πιστοποιημένου χρώματος, 
το οποίο συμβάλλει στον περιορισμό της 
διάδοσης βακτηρίων, προσέφερε η Vitex. 
H βαφή αξιοποιήθηκε για τη συντήρη-
ση των χειρουργείων και άλλων χώρων. 
Εκπρόσωποι της εταιρείας και εμπορικοί 

συνεργάτες της, οι οποίοι υποστηρίζουν 
την πρωτοβουλία «Τράπεζα Χρώματος», 
παρέδωσαν τη δωρεά, την Πέμπτη 22 
Σεπτεμβρίου 2022. Την αντιπροσωπεία, 
με επικεφαλής τον Περιφερειακό Διευθυ-
ντή Πωλήσεων της Vitex Νικόλαο Μόσχο, 
υποδέχτηκε ο κ.  Καραβιώτης, ο οποίος 
ευχαρίστησε για την ευγενική κίνηση, που 
αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης και στή-
ριξης προς το Νοσοκομείο.  

Δώρα και ευχές για γρήγορη ανάρρωση 
στα νοσηλευόμενα παιδιά της Δ΄ Πανε-
πιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και 
της Β΄ Παιδοχειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ 
μοίρασαν τις γιορτινές μέρες εκπρόσω-
ποι του «Χαμόγελου του Παιδιού», του 
Δήμου Παύλου Μελά και της Elpedison. 
Οι μικροί ασθενείς δέχτηκαν με ενθου-
σιασμό την πρωτοβουλία, ενώ η Διοίκη-
ση εξέφρασε ειλικρινείς ευχαριστίες για 
τις δράσεις που προσέφεραν μια νότα 
αισιοδοξίας.
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αΠΟχαιρΕτιΣμΟΣ 

Για τον Παναγιώτη… 

Όταν η θλίψη σου δένει κόμπο την φωνή κι 

όταν οι αναμνήσεις και τα αναπάντητα «Γιατι» 

σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια, τότε οι λέξεις 

που πρέπει να διατυπωθούν στο χαρτί μοιάζου-

νε με δύσβατα βουνά, τι να πρωτογράψεις για 

μια τόσο απρόσμενη απώλεια και πώς να περι-

γράψεις μια συντροφική πορεία τριάντα σχεδόν 

χρόνων;

Μου βγαίνει όμως η ανάγκη να γράψω (είναι κι αυτό ένα ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ) για αυτό 

το σεμνό και όμορφο παλληκάρι που, κάπου στις αρχές του 1994 αν θυμάμαι καλά, 

ήρθε να μου ζητήσει δουλειά στο εργοτάξιο, όπου είχε αρχίσει να φτιάχνεται το Νο-

σοκομείο. Μόλις είχε πάρει το πτυχίο του από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κι είχε τελειώσει 

και με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, καταγότανε από τη Μεσσηνία αλλά ήταν 

αποφασισμένος να ριζώσει εδώ. Θαρρώ πως κάτι ψιθύρισε τότε μέσα μου ότι αυτός 

θα ήτανε ένα από τα στηρίγματά μου, όχι μόνο για την κατασκευή, αλλά και την μετέ-

πειτα λειτουργία του Νοσοκομείου· μαζί με τον Στράτο, που τον είχα συνεργάτη από 

το Ιπποκράτειο, τον Στέργιο, τον Μιχάλη, που πρόωρα τον χάσαμε κι αυτόν και την 

υπόλοιπη ομάδα του Ιδρύματος, κάτω από την καθοδήγηση των αείμνηστων Νίκου 

Παπαγεωργίου και Βασίλη Παπά.

Ο χρόνος έδειξε ότι έκανα διάνα στην τότε επιλογή μου. Όχι μόνο γιατί ο Παναγιώτης, 

που με την χαρακτηριστική της γενιάς του εξοικείωση με τους υπολογιστές, έβγαζε 

από τη δύσκολη θέση εμάς τους «παλιούς», που τότε ακόμη δουλεύαμε με το στιλό 

και το blanco, ήταν καθοριστικός στην παρουσίαση, αλλά και στην πολύτιμη αρχειο-

θέτηση του έργου μας, αλλά –κυρίως- γιατί το τσαγανό και το φιλότιμο που έκρυβε 

μέσα του βοήθησαν, όσο τίποτα άλλο, εκείνον μεν για να αποκτήσει τις εμπειρίες, που 

αρχικά του έλειπαν κι εμένα για να βγαίνω σώος από τις δύσκολες καταστάσεις που 

παρουσιάζονταν σε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας. Είχα πάντα μια ασπίδα 

μπροστά μου, είχα ένα στήριγμα δίπλα μου κι είχα ακόμη, μαζί με τον Στέργιο, τον 

Γιάννη, τον Μιχάλη και μετέπειτα την Κατερίνα, ένα αποκούμπι, στο οποίο θα κλη-

ροδοτούσα τα οράματα και τις προσδοκίες μου, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του 

χρόνου για τη δική μου αποχώρηση.

Αλλιώς όμως το θέλησε η μοίρα, ήτανε άδικη και οδυνηρή η απώλειά σου Παναγιώτη, 

καλό σου ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Χαλκιδικής, που διάλεξες για να σε 

σκεπάσει.      

Γρηγόρης Σοφιαλίδης 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΕΠικΟιΝΩΝια 

To Γ.Ν. Παπαγεωργίου στα ΜΜΕΓια τον Παναγιώτη… 
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επιστολές

Προς Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική 
και Νευροχειρουργικό Τμήμα
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για 
το επιτυχημένο χειρουργείο της μητέρας 
μου, Χαλυβοπούλου Μάρθας και για τις 
υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες 
που μας παρείχατε.Συγκεκριμένα, θα ήθελα 
εκ μέρους όλης της οικογένειάς μας, να ευ-
χαριστήσω θερμά τους ιατρούς – καθηγητές  
Μάρκου,  Κωνσταντινίδη, Πρασσά, αλλά και 
τους υπόλοιπους ιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό για τις άριστες ιατρικές υπηρεσίες 
και νοσηλευτική φροντίδα που λάβαμε. Σας 
ευχόμαστε ολόψυχα καλό κουράγιο για τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειές σας. 
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Χαλυβόπουλος

Προς το Καρδιολογικό Τμήμα
...Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, πόσο 
μάλλον, τώρα, που τη θεράπευσε κιόλας, τον 
κο Μπομπότη με την άξια ομάδα του! Πριν 
δέκα περίπου χρόνια, με χειρούργησε. Τώρα, 
που χρειάστηκε να ξαναέρθω, τον βρήκα 
εκεί. Ζήτησα να με εξετάσει και ανέλαβε να 
ξαναδώσει λύση, στο πρόβλημά μου. Άψογη 
συμπεριφορά, μετρημένα λόγια, σοβαρό 
κλίμα, συζητήσεις, γρήγορες αποφάσεις. Τη 
μία μέρα η εξέταση και δέκα ημέρες μετά, η 
επέμβαση, με την ικανότατη ομάδα του. Συ-
γκράτησα μόνο το όνομα του συνεργάτη του, 
κου Καρακάνα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε, 
προτού προλάβω να καταλάβω τί έγινε. Ούτε 
πόνος, ούτε ενόχληση. Μόνο δύο κουβέντες, 
μου είπε στο τέλος ο κος Μπομπότης: Όλα 
πήγαν καλά! Και όντως, σταμάτησε ο πόνος 
και το μούδιασμα. Θέλω να ευχαριστήσω, τις 
ακούραστες κυρίες και κυρίους στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας και στο Καρδιολογικό 
Τμήμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
εργαζόμενους του Νοσοκομείου! Να είστε 
καλά και υγιείς, για να μας γιατρεύετε.
Ευχαριστώ,
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

Προς την Α΄ Πανεπιστημιακή 
Χειρουργική Κλινική 
Ένα «ευχαριστώ» στην προϊσταμένη της Α΄ 
Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, στον 
θεράποντα χειρουργό κο Ιωάννη Λάμπρου 
και σε όλο το προσωπικό του τμήματος για 
την άριστη εξυπηρέτηση των ασθενών και την 
ανθρωπιά τους! Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και 
από την μητέρα μου Σοφία Σιδηροπούλου. 
Καλή δύναμη και υγεία να έχετε.   
Με τιμή, 
Μαρία Σιδηροπούλου

Προς τη Β΄ Πανεπιστημιακή 
Ουρολογική Κλινική
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να 
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους για-
τρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Β΄ 
Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής για 
τις υπηρεσίες που πρόσφερε κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης μου στις 31.10.2022, όχι μόνο 
σε επιστημονικό, αλλά και σε ανθρώπινο 
επίπεδο. Η εξυπηρέτησή τους ήταν εξαιρετική 
και έμεινα ευχαριστημένος με τη διαμονή / 
νοσηλεία. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
σας εύχομαι ολόψυχα, καλό κουράγιο και 
καλή δύναμη.
Με μεγάλη εκτίμηση,
Πρόδρομος Παντελίδης

Προς το Νευρολογικό Τμήμα
Όσο συντομότερα μπορώ, νιώθω την ανάγκη 
να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και 
να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για τα όσα μου 
προσέφεραν, όταν χρειάστηκα τη βοήθειά 
τους.
Τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022 
νοσηλεύτηκα λίγες μέρες στο Νευρολογικό 
Τμήμα. Οι λόγοι της νοσηλείας δεν ενδια-
φέρουν κανέναν. Αυτό που θέλω είναι να 
κάνω μια κατάθεση ψυχής. Ο τρόπος που 
με αντιμετώπισε το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές 
τους υποχρεώσεις. Δέχτηκα επιστημονική 
φροντίδα από άρτια καταρτισμένους 
ανθρώπους, εξυπηρέτηση και σεβασμό 
σε ανυπέρβλητο βαθμό, κυρίως όμως μια 
συμπεριφορά γνήσια ανθρωπιστική. Ζεστά χα-
μόγελα, ευγένεια, ενθαρρυντικός λόγος. Όλα 
αυτά από ανθρώπους που όλοι γνωρίζουμε τι 
αντιμετωπίζουν, ειδικά στις εφημερίες, αλλά 
και στην καθημερινή άσκηση του λειτουρ-
γήματός τους. Άνθρωποι που εργάζονται 
τριάντα πέντε και σαράντα ώρες συνεχόμενες 
και με την αυταπάρνησή τους καλύπτουν 
όλες τις αδυναμίες, τις παραλείψεις και τις 
ανεπάρκειες του ΕΣΥ και ο νοών νοείτω. Δεν 
αναφέρω ονόματα, γιατί κανείς δεν εξαιρείται. 
Προσωπικά τους ευχαριστώ από καρδιάς και 
θα ήθελα όλοι όσοι ζητούμε τη βοήθειά τους, 
να τους συμπαραστεκόμαστε, αντί να τους κα-
τηγορούμε, γιατί στην ουσία εμάς τους ίδιους 
φροντίζουμε. 
Με τιμή, 
Σταύρος Παπανικολάου 

Προς την Γ’ Παν. Ορθοπαιδική Κλινική 
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον 
επίκουρο καθηγητή ορθοπαιδικής χειρουρ-
γικής ΑΠΘ, Ευστάθιο Κενανίδη, ο οποίος 
με χειρούργησε στην Γ’ Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική και με επέμβαση ολικής 
αρθροπλαστικής γόνατος, αντιμετώπισε με 
επιτυχία ένα πρόβλημα υγείας που με ταλαι-
πωρούσε για πολλά χρόνια, προκαλώντας 
μου έντονους πόνους και δυσκολία στο 
περπάτημα.Με την άρτια επιστημονική του 
κατάρτιση, την εμπειρία του, το ήθος και 
την ανθρωπιά του,  κατάφερε να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη μου και να με βοηθήσει να 
ξεπεράσω κάθε ενδοιασμό μου. Στάθηκε 
δίπλα μου, τόσο προεγχειρητικά, όσο και 
μετεγχειρητικά, με αποτέλεσμα να αισθάνομαι 
απόλυτα ασφαλής. Επίσης, ευχαριστώ, το νο-
σηλευτικό προσωπικό της Γ’ Πανεπιστημιακής 
Ορθοπαιδικής Κλινικής, που με ευγένεια και 
άψογο τρόπο φρόντισε για την νοσηλεία μου. 
Τέλος, ευχαριστώ τη διοίκηση για το μεγάλο 
έργο που επιτελεί στο χώρο της υγείας.
Με τιμή, 
Κυριακή Εμμανουηλίδου

Προς την Β΄ Παν. Νεογνολογική Κλινική  
Μέσω της παρούσας επιστολής, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρ-
διάς μας, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό της Β΄ Πανεπιτημιακής Νεογνολογικής 
Κλινικής και Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών για όσα προσέφεραν στον νεογέν-
νητο γιο μας. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τη Διευθύντρια κα Διαμαντή, τον 
κο Μητσιάκο και την κα Παπαχαραλάμπους, 
οι οποίοι βοήθησαν τον γιο μας από τη πρώτη 
στιγμή που εισήχθη στη Μονάδα, κατόπιν 
διακομιδής του από άλλο νοσοκομείο. Με τις 
ιατρικές τους γνώσεις, αλλά και την αστείρευτη 
ανθρώπινη προσέγγιση ήταν δίπλα του, αλλά 
και σε εμάς τους ίδιους, προσφέροντας τα 
μέγιστα στην ταχεία βελτίωση της κλινικής του 
εικόνας και εν συνεχεία στην πολύ καλή κλινική 
του πορεία. Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωσή 
μας να συνεισφέρουμε και εμείς με τον τρόπο 
μας στην αξιοθαύμαστη προσπάθεια αυτών 
των λαμπρών ιατρών και ανθρώπων, καθώς 
επίσης στον αδιάκοπο αγώνα του νοσηλευτι-
κού προσωπικού με στόχο να παραδώσουν 
στους γονείς υγιή μωρά. Ευχόμαστε ολόψυχα 
σε όλους υγεία, δύναμη και υπομονή, ώστε να 
συνεχίζουν ανεμπόδιστα το σημαντικό τους 
έργο και να βοηθούν κάθε πρόωρο νεογνό, 
όπως βοήθησαν και τον γιο μας. Ο Θεός να 
φωτίζει το δρόμο σας. 
Σας ευχαριστούμε, 
Γιώργος Δραγούτσος
Αθηνά Ενεχειλίδου   
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επιστολές

Προς την Α΄ Πανεπιστημιακή 
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 
Στις 22 Σεπτεμβρίου εισήχθην στο Νοσοκο-
μείο σας για να γεννήσω με σπασμένα νερά. 
Να σημειώσω ότι δεν είχα το γιατρό μου και 
επίσης δεν είχα κάποια καρτέλα στο νοσο-
κομείο. Ήταν επιλογή για δικούς μου λόγους 
να γεννήσω σε δημόσιο νοσοκομείο. Αρχικά 
για την υγεία τη δική μου και του παιδιού μου. 
Η εμπειρία μου λοιπόν σε αυτό που είδα από 
την εισαγωγή που μου κάνανε μέχρι και την 
Α’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική 
Κλινική ήταν απερίγραπτη. Η προσοχή όλου 
του προσωπικού με άφησε με το στόμα ανοι-
χτό. Δεν περίμενα σε δημόσιο νοσοκομείο με 
τόσες ελλείψεις στο προσωπικό που ακούμε 
στα ΜΜΕ, να έχουμε τέτοια προσοχή. 
Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν 
το τμήμα τοκετών. Πραγματικά δίνω τα συγχα-
ρητήρια μου σε όλο το μαιευτικό προσωπικό, 
του τμήματος και στους γιατρούς. Τονίζω το 
μαιευτικό προσωπικό γιατί αυτό που κάνουν 
δεν είναι δουλειά, είναι λειτούργημα. Για όλες 
εμάς τις κοπέλες που είχαμε το άγχος και τον 
πόνο μας ήταν εκεί αυτές, οι αφανείς ηρωίδες 
για να «τραβούν» όλο το Γολγοθά μαζί μας. Η 
προϊσταμένη η κ. Λίτσα, όπως μας συστήθηκε 
δεν ήταν εκεί για να φωνάζει, αλλά ήταν εκεί 
δίπλα μας μαζί με όλη την ομάδα της και τα 
κορίτσια που κάνανε πρακτική και έδινε τις 
συμβουλές της δείχνοντας πώς να μας αντι-
μετωπίσουν. Το δεύτερο «χρυσό» άτομο που 
υπάρχει εκεί μέσα είναι η κ. Εύη Τσακίρη, η 
οποία κάνει και τα σεμινάρια του ανώδυνου το-
κετού. Ένας άνθρωπος που «λάμπει», ενώ σου 
μεταδίδει την ήρεμη δύναμη της και σου δίνει 
όλα τα κουράγια του κόσμου. Επίσης, αυτό 
που μου έκανε εντύπωση είναι ότι παλεύουν 
όλοι μαζί, μαίες και γιατροί να γεννήσουν οι 
γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό.  Εγώ γέννη-
σα τριάντα ώρες αφού έσπασαν τα νερά μου. 
Το παλέψαμε για να κάνουμε ένα φυσιολογικό 
τοκετό. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχο-
μαι τα καλύτερα σε αυτή τη μοναδική ομάδα. 
Αξίζουν όλα τα καλά του κόσμου. Το έργο που 
κάνουν, όσα λεφτά και να τους πληρώσει το 
κράτος δεν ανταμείβεται. 
Σας ευχαριστώ πολύ για ό, τι κάνατε,  
αλλά και για ό, τι κάνετε σε κάθε γυναίκα 
που μπαίνει στο τμήμα σας. 
Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Χρυσομάλλου

Προς τη ΜΕΘ Covid-19
Υπηρετώντας στον τομέα της υγείας εδώ 
και 20 χρόνια κατανοώ απόλυτα τον φόρτο 
εργασίας τόσο του νοσηλευτικού όσο και 
του ιατρικού προσωπικού. Ο πατέρας μου 
Παύλος Κοσμίδης νοσηλεύτηκε στην κλινική 
για πέντε ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση όμως 
το ταξίδι της ζωής του έλαβε τέλος εκεί. Ο 
ψυχικός πόνος και η καθημερινή αγωνία μας 
περιμένοντας το τηλεφώνημα των ιατρών για 
την ενημέρωσή μας ήταν ένας γολγοθάς. 
Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά το 
ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ Covid του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου για την καθημερινή ευγενική 
ενημέρωσή τους κατά τη νοσηλεία του πατέ-
ρα μου. Εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο 
και πολύτιμο έργο σας. 
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Παύλου Κοσμίδη 

Προς τη Μονάδα Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής
Ξεκινώντας μετά από 13 χρόνια με τη σύζυγό 
μου μια νέα συνεργασία με τη Μονάδα Αν-
θρώπινης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου 
σας, και έχοντας αποκτήσει μία κόρη από την 
προηγούμενη συνεργασία μας δεν έχω παρά 
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την 
ανθρώπινη προσέγγιση και την επιστημονική 
επάρκεια του συνόλου του προσωπικού που 
υπηρετεί στη μονάδα.
Παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι και οι 
διπλάσιοι να ήταν αριθμητικά, πάλι λίγοι θα 
ήταν για τον όγκο εργασίας που καλούνται 
να ολοκληρώσουν, ποτέ δεν αντιληφθήκαμε 
κάποια έκπτωση από μέρους τους στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες.
Σε αντίθεση με την καθεστώσα νοοτροπία για 
τη λειτουργία του Δημοσίου Τομέα οι άνθρω-
ποι αυτοί μας έχουν αποδείξει ότι ούτε ωρά-
ριο έχουν, ούτε αργίες τηρούν προκειμένου 
όσοι προσέρχονται για τις υπηρεσίες τους να 
νιώθουν ασφαλείς και καλά πληροφορημένοι.
Έχοντας υπόψη και την προηγούμενη εμπει-
ρία δεν μπορώ παρά να μην σας συγχαρώ 
για την επικαιροποίηση και πιστή τήρηση 
πρωτοκόλλων, προκειμένου να οδηγηθούμε 
με ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Με την ευχή της περαιτέρω στελέχωσης με 
ιατρικό προσωπικό με τα ίδια επαγγελματικά 
κριτήρια, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την 
κυρία Σαββαΐδου η οποία φαίνεται πως 
«ενορχηστρώνει» αρμονικά τη λειτουργία 
της Μονάδας και συντονίζει με ανθρωπιά 
και ευαισθησία όλες τις περιπτώσεις χωρίς 
να δημιουργούνται δυσαρέσκειες από τους 
εξυπηρετούμενους ασθενείς.
Με εκτίμηση,
Κώστας Χατζηαναγνώστου
Σοφία Τακοπούλου

Προς τη Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική 
Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων
Θα ήθελα ως γονέας να εκφράσω δημόσια τις 
θερμότερες ευχαριστίες προς την κα Γεωργία - 
Αλεξάνδρα Σπυροπούλου, πλαστικό χειρούργο και 
την κα Μυρτώ - Γεωργία Τρακατέλλη, δερματολόγο, 
που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας. Ονομάζομαι 
Νικόλαος Αβραμίδης, είμαι κάτοικος Πτολεμαΐδας 
και θα ήθελα εν συντομία να σας εκθέσω την 
μεγάλη περιπέτεια που ζήσαμε ως οικογένεια με 
την υγεία του μικρού μας γιου,  Κωνσταντίνου. 
Πριν  από ενάμιση χρόνο περίπου είχε βγάλει ένα 
σπυράκι στο δεξί του χέρι στο μεσαίο δάχτυλο που 
έσπασε, στην αρχή το πήραμε εν ολίγοις αψήφιστα 
με πρόχειρη αντιμετώπιση, αλλά δεν υποχωρούσε 
με αποτέλεσμα να αλλάζει η όψη του να φουσκώσει 
και να μην υποχωρεί. Από τότε άρχισε ένας αγώνας 
δρόμου, απευθυνθήκαμε σε ορθοπεδικούς, δερμα-
τολόγους, χειρούργους, ακολουθώντας διάφορες 
θεραπείες  επεμβατικές και φαρμακευτικές χωρίς 
όμως κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ 
το παιδί θα έπρεπε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις  
ως μαθητής της Γ’ λυκείου. Φαντάζεστε την αγωνία 
μας, αλλά και την δική του, μια και δεν μπορούσε 
να πιάσει καλά τον στυλό για να γράψει λόγω 
αγκύλωσης του δαχτύλου. Παρόλα αυτά, δόξα τω 
Θεώ, τα κατάφερε να περάσει στη σχολή που ήθελε. 
Εσχάτως μας παρέπεμψαν ως τελευταία λύση σε 
πλαστικό χειρούργο. Η τύχη μας ήταν να κλείσουμε 
ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου 
σας  στην κα Σπυροπούλου, η οποία βήμα-βήμα, 
αφού κάναμε διάφορες εξετάσεις και αποκλείοντας 
περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συμβαίνουν. Σε 
συνεργασία με την κα Τρακατέλλη, ένα απόγευμα 
μας ρώτησε εάν έχουμε ενυδρείο στο σπίτι μας και 
μάλιστα με τροπικά ψάρια, έχοντας άποψη μόνο και 
μόνο από την κλινική εικόνα, μας κατεύθυναν στο 
μυκοβακτηρίδιο του ενυδρείου (δείγμα υψηλότατου 
επιπέδου επιστημοσύνης από μέρους τους). Από 
εκεί και πέρα λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη αγωγή  
όλα πήγαν καλά και το παιδί μας  έχει σχεδόν θερα-
πευθεί. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και ευχόμαστε 
να δοθεί σε αυτές η δυνατότητα να συνεχίσουν να  
βοηθούν και άλλους ανθρώπους και μάλιστα σε 
τόσο σπάνια περιστατικά.
Με εκτίμηση,
Νικόλαος Αβραμίδης 

Προς τη Β’ Πανεπιστημιακή 
Οφθαλμολογική Κλινική 
Έκανα επέμβαση καταρράκτη στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου στις 5/12/22. Θέλω να ευχαρι-
στήσω όλο το προσωπικό της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής και του χειρουργείου 
για την άριστη αντιμετώπιση της περίπτωσής μου. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή Νικόλαο Ζιάκα, 
Διευθυντή της Κλινικής, που έκανε τόσο εύκολη 
και γρήγορη την επέμβαση μου. Μετά από εμένα, 
χειρούργησε με επιτυχία ένα παιδάκι 12 χρονών, συ-
γκεκριμένα του έκανε μεταμόσχευση κερατοείδούς. 
Όσο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί, 
υπάρχει ελπίδα.  
Με εκτίμηση,
Μαίρη Κουτσοσίμου
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞωΤΕρΙΚΑ ΙΑΤρΕΙΑ

Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

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

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

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

καταγραφής της 
 Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και 

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

ας - Ενδοκρινολογίας

ΤμΗμα
ακΤιΝοθεραΠειαΣ
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
κλιΝικΗ Παθολογι-
κΗΣ ογκολογιαΣ
Διευθύντρια: 
EΛΕνη 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
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

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

Σπονδυλικής κάκωσης

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

μοΝαΔα 
εΝΔοΣκοΠΗΣεΩΝ

ρευμαΤολογικΗ 
μοΝαΔα

ΠΝευμοΝολογικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
στΑΥΡΟσ βΟΓιΑτζησ  
• Γενικό Πνευμονολογικό
• Ιατρείο Διακοπής 
 καπνίσματος
• Άσθμα
• Βήχας
• Βρογχική Υπεραντιδρα-

στικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα 

νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστι-

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

Δ’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΠαιΔιαΤρικΗ κλιΝικH
Διευθύντρια: 
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

• Συνταγογράφησης 
 Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχο-

καρδιογράφημα ή υπερη-
χογραφία

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

δωτών
• Αθυρωμάτωσης λιπιδίων
• Γενικό καρδιολογικό

Β’ ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ και 
μοΝαΔα εΝΤαΤικΗΣ 
ΝοΣΗλειαΣ ΝεογΝΩΝ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ ΔιΑΜΑντη
•  Γενικό Νεογνολογικό

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

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

καρΔιοΧειρουργικο -
θΩρακοΧειρουργικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής:
ΘΩΜAσ ΜΑΡIνΟσ
• Γενικό 
 Καρδιοθωρακοχειρουργικό

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

ακοής
• ΩΡΛ επανεξέτασης

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

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

Παθήσεων Επιφανειών
• Ωχράς Κηλίδας
• Παιδικού Γενιτικού 
 Στραβισμού
• Υαλοειδούς/
 Αμφιβληστροειδούς
• Yag Laser
• Προεγχειρητικός έλεγχος 
 καταρράκτη
• Ιατρείο βυθού

ιαΤρειο
μικροεΠεμΒαΣεΩΝ
• Μικροεπεμβάσεις στα 

Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία
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ΠαΝεΠιΣΤΗμιακΗ 
κλιΝικH ΠλαΣΤικHΣ 
ΧειρουργικHΣ 
Διευθύντρια:
ΕΥτΕΡΠη ΔΕΜιΡη
•  Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας - αιμαγγειω-

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

αΝαιΣθΗΣιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
ΕΛΕνη κΟΡΑκη 
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

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

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

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔηΜητΡιΟσ ΜΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

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

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

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

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

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

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

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

ΝευροΧειρουργικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

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

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

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό
•  Κυστεογραφιών

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

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

καταγμάτων

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

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής 
 Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

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

λειτουργιών

ΤμΗμα 
ΒιοΠαθολογικο -  
ΒιοΧΗμικO 
Διευθύντρια:  
BΑσιΛικH κΟΥΛΟΥΡIΔΑ
•  Γενικό Μικροβιολογικό

εργαΣΤHριο 
αΝοΣολογIαΣ - 
ιΣΤοΣυμΒαΤοΤΗΤαΣ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

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

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

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

παγκρέατος
• Μικροεπεμβάσεις

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

μοΝαΔα φυΣικΗΣ 
ιαΤρικΗΣ και 
αΠοκαΤαΣΤαΣΗΣ - 
φυΣικοθεραΠειαΣ
Yπεύθυνος:
ΔηΜητΡησ κΟΥκΟΥΛιΑσ

 

μοΝαΔα 
ΔιαιΤολογιαΣ - 
ΔιαΤροφολογιαΣ
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ



1 αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

1 αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

10 αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
κλινικών 

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό κέντρο 

με μοναδικό κτηριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

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

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Πρόεδρος

Βασιλική 
Σούµπαση - Γρίβα
Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Ευαγγελία 

Διευθύντρια 
Οικονοµικής 
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Ιωάννης 
Στυλιάδης
Διευθυντής 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Κωνσταντίνος 
Εµµανουηλίδης 
Γενικός 
Διευθυντής 

Μαρία 
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Στυλιανή 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Μαρία 
Γιογκατζή 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριµπίζης
Πρόεδρος 
Επιστηµονικού
Συµβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Διευθυντής 
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Χρήστος 
Παπάς
Μέλος

Μαρία 
Σαρηγιαννίδου
Μέλος

Απόστολος 
Αθανασιάδης
Μέλος

Δηµήτρης 
Ματάµης
Μέλος

Παναγιώτης 
Βλάχος
Μέλος

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

 Ειδικό επιστηµονικό 
προσωπικό υψηλών 
ακαδηµαϊκών προσόντων 
µε Εθνική και Ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση

 Αυτόνοµες κτηριακές 
εγκαταστάσεις 

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

 Εναρµονισµένο µε την 
Κοινοτική Οδηγία 

 2010/63/EEC

 Αυτόνοµοι χώροι γραφείων

 Χώροι για προφορικές 
παρουσιάσεις (οµιλίες) 

 σε µικρές εκπαιδευτικές 
οµάδες

 Ηλεκτρονικός και 
οπτικοακουστικός 
εξοπλισµός (µετά από 
συνεννόηση)

 Πρόσβαση στο Internet 
(ασύρµατη και ενσύρµατη)

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

 Οργανωµένες αίθουσες 
χειρουργείων µε τέσσερις 
αυτόνοµες χειρουργικές 
έδρες

 Σύγχρονα µικροσκόπια 
χειρουργείου και λοιπός 
χειρουργικός εξοπλισµός

 Σύγχρονα µηχανήµατα 
χορήγησης εισπνευστικής 
αναισθησίας

 Τέσσερις µικρότερες 
αίθουσες για εργαστηριακή, 
ερευνητική ή υποστηρικτική 
χρήση

 Εγκεκριµένη από την 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας Επιτροπή 
Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων

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

 Πλήρης κλιµατιστική και 
ηχοµονωτική κάλυψη

 Σύστηµα πυρασφάλειας/ 
πυρανίχνευσης

 Αυτόνοµος χώρος 
στάθµευσης

Υπεύθυνη Ερευνητικού και Πειραµατικού Κέντρου
Xρυσάνθη Μπεκιάρη

Ερευνήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

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



Κλείστε 
ραντεβού

στα Εξωτερικά Ιατρεία

www.gnpap.gr
όλο το 24ωρο 14741

08:00-20:00
Δευτέρα - Παρασκευή

(χρέωση από σταθερό 1,08€ 
χρέωση από κινητό τηλέφωνο 

1,660€ ευρώ / 5’) 

2313 32 3333
8:00-15:00

Δευτέρα - Παρασκευή

(αστική χρέωση)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τ58

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣ» 
Σε εργαζόμενους για την παροχή 
εξαιρετικών υπηρεσιών

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη  

ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    
Άσκηση παρουσία της αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΦΑΣΗΣ Ι  
Εγκαίνια της πρώτης Μονάδας
στη χώρα


