
 
 

 

  

 

  

  

  
PROJECT: Promoting health on successful grounds: 

Enhancing hospitals' cooperation on emergencies 
ACRONYM: MediciNet II 

  
WORK PACKAGE: WP3 

DELIVERABLE: D.3.1.1 – Medical Equipment  
  Renovation of the Operating Theatres 

BENEFICIARY: General Hospital of Komotini “Sismanogleio” 
  

WEBSITE: http://www.medicinet.eu 
 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of 
the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 
  

This deliverable has been produced with the financial assistance of the 
European Union. The contents of the deliverable are the sole responsibility 
of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of 
the European Union, the participating countries, the Managing Authority 
and the Joint Secretariat. 
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Εγκαίνια για τα ανακαινισμένα χειρουργεία του
«Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου
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Η ανακαίνιση των τεσσάρων χειρουργικών
αιθουσών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο

    
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκαίνια για τα ανακαινισμένα χειρουργεία του
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειου»
πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανακαίνιση των τεσσάρων χειρουργικών αιθουσών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διασυνοριακού
έργου MediciNet II, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικές συμμετοχές της Ελλάδ
και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν ύψους 1,5 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 800.000 ευρώ
αντιστοιχούσαν στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο και τα υπόλοιπα 700.000 ευρώ στο Νοσοκομείο του
Κίρτζαλι Βουλγαρίας.

Στα εγκαίνια θα παραβρεθούν ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξάνθος, ο αναπληρωτής Γ.Γ. του

Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτης Βαρδαρός και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης κ.
Ευστράτιος Πλωμαρίτης.

Διαβάστε επίσης:
Ριζική ανακαίνιση των χειρουργείων στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο

διασυνοριακού έργου MediciNet II, με συνολικό
προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα
800.000 ευρώ αντιστοιχούσαν στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ# ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ# ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ# ΥΓΕΙΑ#

Υγειονομικοί Φορείς Ροδόπης:
«Περιορίστε την αλόγιστη
χρήση αντιβιοτικών»

Κορωνοϊός: 157 νέα
κρούσματα και δύο νέοι
θάνατοι

Κορωνοϊός: 177 νέα
κρούσματα – Τα έξι στην Αν
Μακεδονία και Θράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκαίνια για τα ανακαινισμένα χειρουργεία του
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Κορωνοϊός: Ένα νέο κρούσμα
στη Ροδόπη και από τρία σε
Ξάνθη και Καβάλα

Κορωνοϊός: 259 νέα
κρούσματα – Τα τέσσερα στην
Αν. Μακεδονία και Θράκη

Κορωνοϊός: Τρία νέα
κρούσματα στη Ροδόπη – 16
στη χώρα

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

    
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Καταγγελία Αμούτζα για απειλές
Μουμίν εις βάρος εκπαιδευτικών

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Φαντάρος στον Έβρο ο γιος του
Μητσοτάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Καθάρισαν τα γήπεδα 
και φύτεψαν αρωματι

ΡΟΔΟΠΗ



Τα μαζεύουν τα τουρκικά ΜΜΕ
για τα τανκς στον Έβρο

TΟΥΡΚΙΑ

Τον αποκλεισμό 452 παιδιών από
τα ΚΔΑΠ, καταγγέλλει ο
Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφέ
«Φιλοτέχνες»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Κρίσιμος για τη δημόσια υγεία ο περιορισμός της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών

 FollowΜου αρέσει! 12 χιλ.

Σχετικά άρθρα

Εγκαίνια για την
ανακαινισμένη κοινότητα
Ασωμάτων

Μέσα Σεπτεμβρίου το
μηχάνημα για τον COVID-19
στο Γενικό Νοσοκομείο
Κομοτηνής

Διενέργεια προληπτικών
ελέγχων σε εργαζομένους
μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων από το
Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΓΝΩΜΕΣ DUTH CORNER

September 07, 2020

Δεν υπάρχει ελπίδα

September 05, 2020

Επέστη ο καιρός

September 03, 2020

Νέα στήλη από τον
ΠτΘ

September 02, 2020

Αριθμός είναι... θα
περάσει

September 01, 2020

Τι ήδιστον; Το
επιτυγχάνειν

September 01, 2020

Ο αριβίστας

Magazine

Τριάντα Χρόνια «Παρατηρητής
της Θράκης»
Συνεχής γιορτή καθημερινής
επικοινωνίας*

Τα νέα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κομοτηνής
(+Gallery)

Κώστας Μαρκενδούδης

14.02.2019 15:00

Οι υπερσύγχρονες αίθουσες εγκαινιάστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 14
Φεβρουαρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων χειρουργείων του
Νοσοκομείου Κομοτηνής, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου στην
Κομοτηνή, παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ.
Σταμάτη Βαρδαρού.
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Η εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης»
είναι καθημερινή εφημερίδα της Θράκης,
με έδρα την Κομοτηνή. Εκδίδεται από την
εταιρία 2K Project Ε.Π.Ε. Κυκλοφορεί και
στους τρεις νομούς της Θράκης με δικό
της δίκτυο διανομής. Απευθύνεται στο
σύνολο των πληθυσμιακών ομάδων της
Θράκης, εφόσον καθημερινά φιλοξενεί τις
ειδήσεις και στα τουρκικά,
συγκεφαλαιώνει τη θρακική
δημοσιογραφία, εφόσον διαθέτει
δημοσιογράφους στους νομούς Ξάνθης
και Έβρου, ενώ έχει και συνεργάτες
κύρους, σε πανελλήνιο επίπεδο.

Διεύθυνση:

Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου - Έναντι Πανεπιστημιούπολης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

- 2531033474 (Συντάκτες)
- 2531072486 (Λογιστήριο)
- 2531031356 (Ραδιόφωνο)

- 2531031332 (Διαφημιστικό Τμήμα)

FAX:

2531026027

E-Mail: 

  paratir@otenet.gr
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Δήμητρα Συμεωνίδου  (https://www.xronos.gr/syntaktes/dimitra-symeonidoy)

"Τα παραδίδουμε στην τοπική κοινωνία". Τα ανακαινισμένα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κομοτηνής, εγκαινιάστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου,
παρουσία του γενικού γραμματέα υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού. Η ανακαίνιση των τεσσάρων χειρουργικών αιθουσών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
διασυνοριακού προγράμματος MediciNET ΙΙ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικές συμμετοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας
μέσω του προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

"Το αποτέλεσμα είναι αξιοθαύμαστο και μας δικαιώνει στην επιλογή μας να προβούμε σε αυτήν την ανακαίνιση", είπε ο διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής Γιώργος
Φιλιππίδης, κάνοντας λόγο για χρόνο ρεκόρ, μόλις 3,5 μηνών, που απαιτήθηκε για την ανακαίνιση. Η ικανοποίηση εμφανής και φυσικά τα εύσημα όλων δόθηκαν στον
διοικητή, που έτρεξε το πρόγραμμα από τους πρώτους μήνες ανάληψης των καθηκόντων του το 2016. Εκείνος με τη σειρά του μνημόνευσε ένα ένα τα στελέχη του
νοσοκομείου που συνέβαλαν. Συγκεκριμένα τον διοικητικό διευθυντή κο Πολιτειάδη, τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη από το τμήμα πληροφορικής, τον κο Μπάτζιο προϊστάμενο
βιοιατρικού τμήματος και όλους τους εργαζόμενους της τεχνικής υπηρεσίας και του τμήματος προμηθειών. Όταν η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε επισκέφτηκαν το
Σισμανόγλειο στελέχη από τεχνικές υπηρεσίες διάφορων νοσοκομείων και της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και, σύμφωνα με τον κο Φιλιππίδη, "πραγματικά
δήλωσαν εντυπωσιασμένοι και για το χρονικό διάστημα που ολοκληρώθηκε, αλλά και για το αποτέλεσμα που είδαν".

Πριν εξαγγελθεί το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής
Διευκρίνισε ότι η επιλογή αυτού του έργου έγινε πριν εξαγγελθεί το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής, όμως είπε ότι η ανακαίνιση των χειρουργείων ήταν κάτι παραπάνω από
απαραίτητη, καθώς ήταν σε άθλια, όπως την χαρακτήρισε, κατάσταση. "Είχα τρομάξει όταν είχα δει τα χειρουργεία, ήταν σε...άθλια κατάσταση, ήταν έργο που έπρεπε να
γίνει τώρα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί αφού θα γίνει το νέο νοσοκομείο φτιάξατε νέα χειρουργεία. Τα φτιάξαμε διότι ήταν ανάγκη να γίνει, έστω και για τα επόμενα τρία
χρόνια μέχρι να γίνει το νέο νοσοκομείο και επιπλέον ήταν ένα έργο που είχαμε υποβάλλει πριν την εξαγγελία της δωρεάς εκ μέρους του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος",
είπε αναλυτικότερα. Από το πρόγραμμα το Νοσοκομείο Κομοτηνής χρηματοδοτήθηκε με 800.000 ευρώ και το Νοσοκομείο του Κίρτζαλι Βουλγαρίας με 600.000 ευρώ για
να προμηθευτούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το κόστος της ανακαίνισης των χειρουργείων ανήλθε σε 600.000 ευρώ. 

Αίτημα ενίσχυσης σε ιατρικό προσωπικό 
Με αφορμή την ανακαίνιση των χειρουργείων, ο διοικητής δεν παρέλειψε να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό. "Τα νέα χειρουργεία θέλουν και χειρουργούς",
είπε απευθυνόμενος προς τον αν. γενικό γραμματέα. Έκανε γνωστό ότι ήδη από το 2018 αιτήθηκε δύο θέσεις χειρουργών, και εξέφρασε την ελπίδα του να εγκριθούν οι
θέσεις και να προκηρυχτούν εντός του 2019. 

Το έργο αναβαθμίζει τις δυνατότητες του νοσοκομείου και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, είπε ο διοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης Ευστράτιος Πλωμαρίτης. 

"Αυτό το νοσοκομείο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως τα δύσκολα χρόνια της κρίσης οδηγήθηκε σε μία καθίζηση και πως με την υποστήριξη του κεντρικού
κράτους, αλλά και επιλογών αξιοκρατικών, όπως ο κος Φιλιππίδης που έκανε μία πολύ καλή δουλειά με τους ανθρώπους του νοσοκομείου, στηρίζουν σήμερα το δημόσιο
σύστημα υγείας", είπε στην αρχή της ομιλίας του ο αν. γενικός γραμματέας υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός. Ερωτώμενος σχετικά για τα αίτημα ενίσχυσης του
νοσοκομείου σε προσωπικό, απάντησε ως εξής "ήδη υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων για τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Είναι η πρώτη φορά που
στο σύστημα υγείας προσλαμβάνουμε μόνιμους γιατρούς ειδικά για τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Παράλληλα θα προχωρήσει κι άλλη διαδικασία προσλήψεων
ιατρών". 

Παρουσίες στην τελετή εγκαινίων
Το θρησκευτικό μέρος των εγκαινίων τέλεσε ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κος Παντελεήμων, ο οποίος ευχήθηκε "αχρείαστα να είναι τα χειρουργεία, αλλά
όταν χρειαστούν να μπορούν να παρέχουν καλές υπηρεσίες". Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν διοικητές νοσοκομείων όμορων νομών, στελέχη από το νοσοκομείο του
Κίρτζαλι, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, ιατρός, Νίκος Σωτηρακόπουλος, η πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, η υποψήφια δήμαρχος
Ελένη Λαφτσή, ο τοποτηρητής Μουφτείας Κομοτηνής Χαλήλ Τζιχάτ, ο διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής Κώστας Παπάζογλου, ο αναπληρωτής διοικητής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης Λάμπρος Τσιάρας, ο Κωνσταντίνος Ιμανιμίδης, αρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού, το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Τάκης Χαρίτου, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Ναλμπάντης, ιατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό του Σισμανογλείου. 

Δείτε τα βίντεο:

 

Εγκαίνια χειρουργείων Σισμανόγλειου Νοσοκομείου ΚομοτηνήςΕγκαίνια χειρουργείων Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ικανοποίηση και τα εύσημα στον διοικητή Γιώργο Φιλιππίδη και εργαζόμενους του νοσοκομείου που έτρεξαν με επιτυχία το
διασυνοριακό πρόγραμμα MediciNET ΙΙ

Η επιλογή του έργου έγινε πριν εξαγγελθεί το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής, αίτημα στο υπουργείο Υγείας για προσλήψεις
ιατρών - χειρουργών

“

”

https://www.xronos.gr/syntaktes/dimitra-symeonidoy
https://www.youtube.com/watch?v=1cEwEl-FWEg


/

Γενικός Γραμματέας υπουργείου Υγείας στα εγκαίνια χειρουργείων ΣισμανόγλΓενικός Γραμματέας υπουργείου Υγείας στα εγκαίνια χειρουργείων Σισμανόγλ……

(https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-
5_0.jpg?itok=3K12qeaF)

(https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-
9_0.jpg?itok=cRcqvbTJ)

(https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-
12_0.jpg?itok=KxmZbb1g)

(https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-
14_0.jpg?itok=8lYYLX7F)

https://www.youtube.com/watch?v=CXO-Aauox6o
https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-5_0.jpg?itok=3K12qeaF
https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-9_0.jpg?itok=cRcqvbTJ
https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-12_0.jpg?itok=KxmZbb1g
https://www.xronos.gr/filesVolume/drupal-files/files/styles/original/public/324234-14_0.jpg?itok=8lYYLX7F
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