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Εκδήλωση παρουσίασης  

του καινοτόμου προγράμματος 

υποστηρικτικής ιατρικής  

για γυναίκες με καρκίνο  

«Δίπλα στη Γυναίκα» 

Αθήνα, 15/6/2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική τιμή χαιρετίζω τη σημερινή 

εκδήλωση παρουσίασης του καινοτόμου προγράμματος 

υποστηρικτικής ιατρικής για γυναίκες με καρκίνο  

«Δίπλα στη Γυναίκα». 
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Το πρόγραμμα έχει ως λειτουργική βάση ένα ειδικά 

σχεδιασμένο pampering room στο οποίο θα παρέχονται οι 

σχετικές υπηρεσίες, ενώ οι δράσεις του θα εξακτινώνονται και 

στους υπόλοιπους χώρους της κλινικής.  

Η κατασκευή του χώρου έγινε με την υποστήριξη της 

doValue, η οποία υποστηρίζει και την πιλοτική φάση του 

σημαντικού αυτού προγράμματος.  

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν στο Σύλλογο 

Φίλων  Γυναικολογικής  –  Μαιευτικής   Κλινικής 

του Αρεταιείου Νοσοκομείου και ιδιαίτερα στην Πρόεδρό του 

Συνάδελφο Ιατρό Πόπη Καλαϊτζή για τη σημαντική συμβολή τους 

στο Σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πρωτοποριακής 

δράσης.  

Η Β’ Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική του Αρεταιείου 

Νοσοκομείου είναι μία ιστορική Κλινική με πολύπλευρο και 

πρωτοποριακό επιστημονικό και κλινικό έργο σε όλες τις 

εξειδικεύσεις της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Σε συνεργασία με 

την Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική του Αρεταίειου, οι 

Συνάδελφοι Καθηγητές και Καθηγήτριες αναπτύσσουν και 

σημαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζουν σε όλες και όλους τους 

Συναδέλφους πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες διότι με το 

έργο τους συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του Νοσοκομείου, της 

Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου μας.     
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Βεβαίως, η Ιατρική μας Σχολή με όλους σας, με όλους μας, 

έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς το 

μέλλον που οραματιζόμαστε.  

 Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση της 

Σχολής μας ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον κόσμο. 

Για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό 

Highly Cited Επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή.  

Το Πανεπιστήμιό μας είναι, μαζί με άλλα 7 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 

CIVIS, μιας Συμμαχίας 10 πλέον Πανεπιστημίων, η οποία έχει ως 

στόχο να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Ενός 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που να διευκολύνει την κινητικότητα 

των Φοιτητών, των Καθηγητών και των Ερευνητών, τη δημιουργία 

κοινών μαθημάτων και στο μέλλον κοινών πτυχίων, τη διεκδίκηση 

ερευνητικών προγραμμάτων.  

Στα πρόσφατα χρόνια η Ιατρική μας Σχολή μεγαλώνει 

κτηριακά και ενισχύεται σε εξοπλισμό. Σύντομα θα ολοκληρωθούν 

τα δύο νέα Κτίρια επί της οδού Μικράς Ασίας και δρομολογείται η 

επέκταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο.  

Επίσης, η λειτουργία του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας, ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

πρωτοποριακής έρευνας ενώ προσεχώς θα λειτουργήσει και νέο 

Core Facility στο ΑΚΙΣΑ, παραπλεύρως του Νοσοκομείου Αττικόν.  
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ιατρικής μας Σχολής 

εντάσσονται και καινοτόμες πρωτοβουλίες των Κλινικών μας, όπως 

το νέο πρόγραμμα υποστηρικτικής ιατρικής για γυναίκες με 

καρκίνο «Δίπλα στη Γυναίκα». 

Η Β’ Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική του Αρεταιείου 

Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου μας σχεδιάζει και υλοποιεί 

πολλές πρωτοποριακές δράσεις, παράλληλα με το πλούσιο 

ερευνητικό έργο και τις διεθνείς συνεργασίες που έχει. 

Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους βασικούς 

συντελεστές του καινοτόμου προγράμματος υποστηρικτικής 

ιατρικής για γυναίκες με καρκίνο «Δίπλα στη Γυναίκα» και 

ιδιαιτέρως την Πόπη Καλαϊτζη και τον Καθηγητή και Διευθυντή 

της Κλινικής Νίκο Βλάχο. 

Με το έργο και τις δράσεις σας, όπως η σημερινή, 

συμβάλλετε σημαντικά στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου μας, στο 

πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και 

παράλληλα διατηρείτε την παράδοση της Σχολής μας στην 

εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων! 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο πρόγραμμα και εκφράζω και 

πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές. 

Σας ευχαριστώ. 


