ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γεώργιος
Παπανικολάου” στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα EUPEMEN: European
Perioperative Medical Networking
Η Δ΄ Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος
Παπανικολάου”, θα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus + για την εκπαίδευση
επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στην περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή πέντε εταίρων από τέσσερις χώρες, οι
οποίοι θα αναπτύξουν τα πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν στα νοσοκομεία υπό τον
συντονισμό του Ινστιτούτου Έρευνας για την Υγεία της Αραγονίας IIS Aragon
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 17, 2020. - Η Δ΄ Χειρουργική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” θα συμμετέχει στην ανάπτυξη για πρώτη
φορά σε ένα έργο Erasmus + στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης που ονομάζεται
EUPEMEN:
European
Perioperative
Medical
Networking
(ευρωπαϊκή
περιεγχειρητική ιατρική δικτύωση), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Έρευνας για την Υγεία της Αραγονίας IIS Aragon.
Είναι ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων που συμμετέχουν άμεσα στην περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών,
και επιπρόσθετα για την δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτών με την ικανότητα να
διδάσκουν αυτές τις ομάδες σε νοσοκομεία και να ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή των
πρωτοκόλλων με τυποποιημένο και ομοιογενή τρόπο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε σχεδόν 192.000 ευρώ και η διάρκεια είναι 26 μήνες, έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση
που σηματοδότησε και την αρχή του έργου, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων
στην οποία ο Δρ Ángel Lanas, Επιστημονικός Διευθυντής του IIS Aragón,
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες.
Δύο ερευνητικές ομάδες από το IIS Aragón ηγούνται του έργου: η ομάδα
περιεγχειρητικής ιατρικής και χειρουργικής, με επικεφαλής τον José Manuel Ramírez,
και η ομάδα μελέτης χαλάρωσης των μυών και αποκλεισμού των υπολειπόμενων
νευρομυϊκών ομάδων, με κύριο ερευνητή τον Javier Martínez Ubieto. Ο στόχος του
έργου είναι να συλλέξει και να μοιραστεί την εμπειρία της εφαρμογής
πολυπαραγοντικής αποκατάστασης με διάφορους επαγγελματίες από ευρωπαϊκά
νοσοκομεία και να διευκολύνει τη διάδοσή τους. Πέντε εταίροι από την Ισπανία, την
Ιταλία, την Τσεχία και την Ελλάδα συμμετέχουν στο σχέδιο και θα αναπτύξουν τα
απαραίτητα πρωτόκολλα προκειμένου να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης
σε τουλάχιστον πέντε νοσοκομεία στην Ευρώπη. Όσον αφορά την Ελλάδα,
εκπρόσωπός της στο πρόγραμμα Eupemen είναι η Δ΄ Χειρουργική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” με επικεφαλής τον κ. Ορέστη Ιωαννίδη,
Χειρουργό, Πανεπιστημιακό Υπότροφο.
Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να μειωθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες
μετά τη χειρουργική επέμβαση στους ασθενείς και, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί
ταχύτερη ανάρρωση, μείωση της θνησιμότητας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

και μειωμένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, με την επακόλουθη οικονομική
εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας και την αύξηση της διαθεσιμότητας
νοσηλευτικών κλινών για άλλους ασθενείς.
Το πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες υγείας που είναι
άμεσα υπεύθυνοι για τη χειρουργική φροντίδα ασθενών (χειρουργοί,
αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές) αλλά και σε όλους εκείνους τους επαγγελματίες
που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σχετίζονται με τη διεπιστημονική θεραπεία αυτών
των ασθενών: διατροφολόγοι, φυσιοθεραπευτές, φυσίατροι, εργοθεραπευτές,
γαστρεντερολόγοι,
ακτινοθεραπευτές,
ογκολόγοι.
Δεδομένου
ότι
η
αποτελεσματικότητα (μείωση της παραμονής στο νοσοκομείο και βελτιστοποίηση της
χρήσης άλλων πόρων) είναι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτών των προγραμμάτων, οι
διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι διευθυντές ιατρικής και νοσηλευτικής
υπηρεσίας και οι υπεύθυνοι ποιότητας θα επωφεληθούν επίσης από το έργο. Ομοίως,
οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και οι ασθενείς θα έχουν επίσης πολύ ενεργό
ρόλο.
Σχετικά με την Δ΄ Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου”
H Δ΄ Χειρουργική Κλινική λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” από το 1988, δύο χρόνια μετά την ίδρυση
της το 1986. Η κλινική υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Σταματίου
Αγγελόπουλου αποτελεί σημείο αναφοράς στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας, στην εκπαίδευση και στο πεδίο της έρευνας. Είναι μια κλινική με
πολυδιάστατο έργο που εξελίσσεται συνέχεια, με ειδικό βάρος στη διενέργεια
χειρουργικών επεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα βαρύτητας και με πρωτοποριακές
μεθόδους που εφαρμόζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σημαντική παρουσία
για το Νοσοκομείο. Το νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου” είναι ένα τριτοβάθμιο
νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο διαθέτει τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων
(πλην γυναικολογικών, παιδιατρικών και ουρολογικών) και είναι στελεχωμένο με
άρτια καταρτισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό, με τη συμβολή των οποίων παρέχονται με ανθρωπιά και υπευθυνότητα
υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+
Το Erasmus+ (2014-2020) είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της
νεολαίας και του αθλητισμού, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τους
ανθρώπους και σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς (Σχολική Εκπαίδευση,
Επαγγελματική Κατάρτιση, Ανώτατη Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων). Στην
Ισπανία, το πρόγραμμα Erasmus+ διαχειρίζεται η Ισπανική Υπηρεσία Διεθνοποίησης
της Εκπαίδευσης (SEPIE), η οποία ενεργεί ως Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα
στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και είναι συνδεδεμένη με το
Υπουργείο Πανεπιστημίων. Το έργο Eupemen αποτελεί μέρος του στρατηγικού
πλάνου δράσης 203, όπου διακρατικά ιδρύματα που συνδέονται με την τριτοβάθμια
εκπαίδευση συνεργάζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων πνευματικών προϊόντων που
συνεπάγονται βελτίωση στα συστήματα και τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

