
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
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     Το 2018 ολοκληρώθηκε και η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου 
Βέροιας προσθέτει μια ακόμη εποικοδομητική χρονιά στο έργο της . Το 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό της κλινικής παραμένει  σταθερό αποτελούμενο 
από τη διευθύντρια Ελένη Βούρτη , την επιμελήτρια Α’ Τουλιοπούλου 
Αναστασία, την επιμελήτρια Β’  Παπαγεωργίου Μαρία. Πολύτιμοι συνεργάτες 
παραμένουν και πάλι οι παιδίατροι   του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, η 
διευθύντρια Ευτυχία Κούμα και ο επιμελητής Α’ Αγγελόπουλος Ευστάθιος . 
    Κατά το έτος 2018 εκπαιδεύτηκαν  και εργάστηκαν με ζήλο οι παρακάτω 
ειδικευόμενοι ιατροί: Κουτσογιάννης Ευστάθιος, Κάτανα Αντωνία, Χαρίση 
Κωνσταντίνα , Φωτιάδου Ανατολή, Βούρδα Αικατερίνη Ελίνα, Ρούβα Άννα, 
Δάρδα Βιολέττα Μαγδαληνή, Μπαγγέας Αθανάσιος, Μιξαφέντη Γεωργία, 
Βαλάρη Ζωή, Γκόλα Σοφία και  Κλεάνθους Μαρία, καθώς και οι ειδικευόμενοι 
Γενικής Ιατρικής  Ναροϊδου Μαριάνα και Παπαδόπουλος Αντώνης.  
      To νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής παρά τις αντιξοότητες και τις 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, αποτέλεσε παράδειγμα εργατικότητας και 
πειθαρχίας , με  προϊσταμένη  την Μαρία Νομικού, υπεύθυνη του τμήματος 
την Βασιλική Βλάμη και καθημερινές ακούραστες εργάτριες τις : 
Καρατσανίδου Ελένη, Γανοπούλου Αγγελική, Αλμπανίδου Αναστασία, 
Ξυλομένου Ιωάννα, Σπανδώνη Στέλλα και Σιδηροπούλου Μαρία . 
Αναντικατάστατη παραμένει για ακόμη μια χρονιά η προσφορά της 
επισκέπτριας υγείας, υπεύθυνης των πρωινών εξωτερικών ιατρείων, 
Αθανασίας Αράβα. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και οι προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας του εξωτερικού ιατρείου  
της προϊσταμένης του τμήματος των επειγόντων περιστατικών, καθώς και η 
βοήθεια όλων των νοσηλευτριών που εργάζονται στο παιδιατρικό ιατρείο 
επειγόντων περιστατικών. 
     Η κλινική εφημέρευε καθημερινά καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρου του 
νομού Ημαθίας , για όλο το μήνα, καθώς και τις ανάγκες του μοναδικού  
μαιευτικού τμήματος του νομού. Παράλληλα κατά το πρωινό ωράριο 
λειτούργησε καθημερινά το τακτικό παιδιατρικό ιατρείο όπου 
πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης, 
αναπτυξιολογική παρακολούθηση βρεφών και παιδιών, συμπλήρωση 
ατομικών δελτίων μαθητών και χορηγήθηκαν ιατρικές γνωματεύσεις για 
εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, κατασκηνώσεις και άλλα. Και το 
χρόνο αυτό λειτούργησε το ιατρείο  εμβολιασμών για την ιλαρά, λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας. Επιπλέον διενεργήθηκαν 
αντιφυματικοί εμβολιασμοί στις ειδικές ομάδες παιδιών, καθώς  από το 
Μάρτιο του 2017 η κλινική αποτελεί το εμβολιαστικό κέντρο του νομού 
Ημαθίας για τον αντιφυματικό εμβολιασμό. Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την κοινωνική παιδιατρική, η επισκέπτρια υγείας Αθανασία Αράβα και η 
επιμελήτρια Α΄ Τουλιοπούλου Αναστασία  συμμετείχαν σε πρόγραμμα 
ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού, με θέμα την υγιεινή. 
 



 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
Συνολικά κατά το έτος  2018 εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής 
11776 περιστατικά, εκ των οποίων 8408 επείγοντα και 3368 τακτικά 
περιστατικά.  
 

 Συμπληρώθηκαν  399 ατομικά δελτία υγείας μαθητή , εκ των οποίων 

38 αφορούσαν τα  παιδιά παιδικών σταθμών, 65 παιδιά 
νηπιαγωγείου, 86 παιδιά Α΄ Δημοτικού , 115 παιδιά Δ΄ Δημοτικού , 
106 παιδιά Α΄ Γυμνασίου και  24 παιδιά Α΄ Λυκείου.  

 Διενεργήθηκαν συνολικά 2116 εμβολιασμοί , 728 το 1ο τρίμηνο του 
έτους , 537  το 2ο τρίμηνο , 394 το 3ο τρίμηνο και 457  το 4ο τρίμηνο.  

 Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν 15 φυματινοαντιδράσεις mantoux 

 Εμβολιάστηκαν για την ιλαρά 321 παιδιά. 

 Εμβολιάστηκαν με BCG 59 νεογνά και βρέφη υψηλού κινδύνου  

 Έγιναν 492 αναπτυξιολογικές μηνιαίες εξετάσεις βρεφών και 113 

έλεγχοι για στασιμότητα βάρους . 

 Χορηγήθηκαν 92 γνωματεύσεις για εξωσχολικό αθλητισμό και άλλες 
δραστηριότητες (κατασκήνωση). 

 Πραγματοποιήθηκαν 172 προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι. 

 Έγιναν 252 έλεγχοι εμβολιαστικής κάλυψης. 

 Επίσης πραγματοποιήθηκαν 330  συνταγογραφήσεις θεραπειών για 
παιδιά με χρόνια και άλλα νοσήματα. 

 
    Νοσηλείες : Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 2018 νοσηλεύτηκαν στην 

κλινική 956 παιδιατρικά περιστατικά, εκ των οποίων τα 95 αφορούσαν 
Σύριους και άλλους πρόσφυγες . 

 Διακομιδές: Από τα περιστατικά που εξετάσθηκαν - νοσηλεύτηκαν 

διακομίστηκαν σε 3οβάθμια Νοσοκομεία  50 περιστατικά , εκ των οποίων τα 
26 σε Παιδιατρικές, 10 σε Παιδοχειρουργικές κλινικές , 13 σε Μονάδες 
Εντατικής  Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και 1 στη ΜΕΘ Παίδων.  
    Επιπρόσθετα  καταγράφηκαν 2529 ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις σε 
εξωτερικά παιδιά ( αιμοληψίες , λήψη ούρων , ηπαρινισμός κεντρικών 
φλεβικών καθετήρων, ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων και 
άλλα). Παράλληλα έγινε μέτρηση ικτέρου σε  241 νεογνά με το αναίμακτο 
χολερυθρινόμετρο. 
     Το 2018 συνέχισαν να λειτουργούν στο νομό Ημαθίας δυο κέντρα 
υποδοχής προσφύγων ,στην Αγία Βαρβάρα και στην Αλεξάνδρεια , με 

παιδιατρικό πληθυσμό περί τα 500 παιδιά, βρέφη και νεογνά. Από τα παιδιά 
αυτά 312 εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής και νοσηλεύτηκαν 
95.  
      Η παιδιατρική κλινική είναι υπεύθυνη και για τα νεογνά που γεννιούνται 
στην μαιευτική κλινική. Όλα τα νεογνά εξετάζονται καθημερινά από τους 
παιδιάτρους. Κατά το έτος 2018 καταγράφηκαν 272 τοκετοί, εκ των οποίων 
146 καισαρικές τομές και 126 φυσιολογικοί τοκετοί. Από τα νεογνά που 



γεννήθηκαν τα 49 ήταν πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές του Νομού 

Ημαθίας, τα 21 γεννήθηκαν με καισαρική τομή και 28 με φυσιολογικό τοκετό. 
Η κλινική είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα του μητρικού 
θηλασμού , ακολουθώντας πρωτόκολλα νοσοκομείων <<φιλικών προς τα 
βρέφη>> - (baby friendly hospitals). Πέρα από την προσωπική προσπάθεια 
ενίσχυσης του θηλασμού από το προσωπικό της κλινικής , χορηγείται 
ενημερωτικό φυλλάδιο και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  για το θηλασμό. 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΈΡΓΟ 
 
     Καθημερινά 9-10 το πρωί γίνονται μαθήματα στο γραφείο ιατρών της 
κλινικής, που καλύπτουν όλο το γνωστικό αντικείμενο της παιδιατρικής. Σε 

τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται παρουσιάσεις ενδιαφερόντων θεμάτων 
της παιδιατρικής και διενεργούνται γραπτές δοκιμασίες  σε θεματικές 
ενότητες της παιδιατρικής και νεογνολογίας .  
 
 

 Γραπτές δοκιμασίες με την μορφή πολλαπλών επιλογών  
(Multiple choice) 

 
                  14 /11/ 2018 γραπτή δοκιμασία με θέμα  «Ουροποιητικό Συστημα » 
 
     Οι ιατροί της παιδιατρικής κλινικής συμμετέχουν και παρακολουθούν 
ανελλιπώς συνέδρια και σεμινάρια. 

 Η Τουλιοπούλου Αναστασία, επιμελήτρια Α’, συμμετείχε ως 
εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο (NLS- NeonatalLifeSupport) που 
έγινε στην Αθήνα  10/11/2018  και 11/11/2018 , υπό την αιγίδα 
της ΕΕΚΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ), εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το  
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης 
(EuropeanResuscitationCouncil) ERC . 

 Η Βαλάρη Ζωή, ειδικευόμενη παιδίατρος, συμμετείχε στο 
σεμινάριο EPILS (European Paeditric Immediate Life Support) 
που έγινε στην Αθήνα  28/11/2018  , υπό την αιγίδα της ΕΕΚΑΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ), εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το  
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης 
(EuropeanResuscitationCouncil) ERC . 
 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, οι ιατροί της Παιδιατρικής 
παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα.  

 Οι ειδικευόμενοι ιατροί, Μπαγγέας Αθανάσιος και Χαρίση 
Κωνσταντίνα,  παρακολουθούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 



Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» 
(MSc  in Pediatric Infectious Diseases). 

 Η ειδικευόμενη ιατρός Δάρδα Βιολέττα Μαγδαληνή 
ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Medical Research Methodology». 

 
Η κλινική συμμετέχει κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο με 
αναρτημένες ανακοινώσεις . Κατά το 2017 ,στο 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό 
Συνέδριο,  25-27 Μαΐου 2018 ,Χαλκιδική παρουσιάστηκαν  οι παρακάτω  
εργασίες της κλινικής: 

 
            1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αικατερίνη Ελίνα Βούρδα, Αθανάσιος Μπαγγέας, Αθανασία Αράβα, 
Αναστασία Τουλιοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευστάθιος 
Αγγελόπουλος, Ευτυχία Κούμα, Ελένη Βούρτη 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 

 
  2. ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΙΛΑΡΑΣ 2017: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΗΜΑΘΙΑΣ 
 Ανατολή Φωτιάδου, Αντωνία Κάτανα, Μαρία Κλειτσιώτη, Αναστασία 
 Τουλιοπούλου,    Μαρία Παπαγεωργίου, Ευτυχία Κούμα, Ελένη Βούρτη 
 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας,       

Βέροια  
 
 3.ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗΣ: ΜΙΑ    
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΟΔΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ 

Ανατολή Φωτιάδου, Βιολέττα Μαγδαληνή Δάρδα, Άννα Ρούβα, Αναστασία 
Τουλιοπούλου, Ευτυχία Κούμα, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελένη Βούρτη 

 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια  

4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Βιολέττα Μαγδαληνή Δάρδα, Αθανάσιος Μπαγγέας, Μαριάννα Ναροϊδου, 
Αθανασία Αράβα, Αναστασία Τουλιοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευτυχία 
Κούμα, Ελένη Βούρτη 
 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια 
 
 5. ΑΠΥΡΕΤΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΝΗΠΙΟ 2.5 
ΕΤΩΝ 

Αντωνία Κάτανα, Κωνσταντίνα Χαρίση, Ευστάθιος Κουτσογιάννης, Αναστασία 
Τουλιοπούλου, Ευτυχία Κούμα, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελένη Βούρτη 

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας 



 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ BCG ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ  
Κωνσταντίνα Χαρίση, Αικατερίνη - Ελίνα Βούρδα, Αντωνία Κάτανα, Αθανασία 
Αράβα, Αναστασία Τουλιοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευτυχία Κούμα, 
Ελένη Βούρτη 
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια  
 

 
 

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Στα πλαίσια της  υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε 
Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2017-2018 η επισκέπτρια υγείας 
Αθανασία Αράβα και η επιμελήτρια Α΄ Τουλιοπούλου Αναστασία  
συμμετείχαν με τη  θεματική ενότητα του E-BUG. 
  << Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων>> 

 Ενημερώθηκαν 157 μαθητές πάνω σε θέματα υγιεινής με 
διαδραστικό τρόπο, με επισκέψεις σε σχολεία του Νομού στις : 

             24/04/2018 - 02/05/2018 -  10/05/2018  - 15/05/2018  

 Παράλληλα διενεγήθηκε έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης σε 353 
βιβλιάρια  υγείας μαθητών, με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα 
ιλαράς. 

 
       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
Κατά το  τέλος 2018 η κλινική είχε την τύχη να επιλεγεί για να λάβει μια 
δωρεά εξοπλισμού προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από το 
Σωματείο Παιδικού Τραύματος. Η διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού 
είναι σε εξέλιξη και ευχαριστούμε θερμά το Σωματείο  για την ευγενική  
χορηγία. 
 
Κατά το 2018 η κλινική μας εξοπλίστηκε επιπλέον με :  

 

 Επιτοίχια Ωτοσκόπια  

 Συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (Monitor)  

 Συσκευή Ανίχνευσης  φλεβών υπερύθρων 

 Οξύμετρο μεταφοράς με σένσορα για παιδιά και νεογνά  
 
 

 
 

     Ολοκληρώνοντας μια ακόμη χρονιά πλούσια σε περιστατικά και ιατρικές   
εμπειρίες ,με δεδομένες τις υψηλές απαιτήσεις των καιρών άλλα και την 
ένδεια των μέσων λόγο της οικονομικής ύφεσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε  
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής μας και όλου του 



νοσοκομείου, για τις προσπάθειες που καταβάλει  για να λειτουργεί η 
παιδιατρική κλινική με συνέπεια και υπευθυνότητα  απέναντι στους μικρούς 
ασθενείς της. Ευχόμαστε σύντομα να μεταφερθεί η κλινική και τα εξωτερικά 
ιατρεία  στις νέες εγκαταστάσεις, για μια  ακόμη πιο παραγωγική  χρονιά. 
Καλή Χρονιά ! 

 
Η διευθύντρια της κλινικής 

ΒΟΥΡΤΗ  ΕΛΕΝΗ 
 
 


