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Δελτίο Τύπου 
 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 'Βαρδάκειο & Πρώιο' ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και 

ικανοποίηση, την ολοκλήρωση της ημερίδας με θέμα: «Ας αναπτύξουμε μια σχέση ψυχής», για την 

παρουσίαση του προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης (ΟΠΨΥ) 

και της ψηφιακής πλατφόρμας He.R.Me.S. 

 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» υπό την αιγίδα της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και την υποστήριξη του Υπουργείου 

Υγείας και της Ελληνικής Ψυχογηριατρικής Εταιρείας. 

 

Το πρόγραμμα ΟΠΨΥ είναι εγκεκριμένο, υπό την εποπτεία και συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και 

συγκεκριμένα της Υφυπουργού Υγείας κα Ζωής Ράπτη, αρμόδιας για τα θέματα ψυχικής υγείας και 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Λειτούργησε πιλοτικά σε επιλεγμένες μονάδες υγείας της χώρας, μεταξύ 

αυτών και στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σκοπό έχει να 

διασυνδέσει όσους επιθυμούν να λάβουν ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα με τρία Πανεπιστημιακά 

Ψυχογηριατρικά Ιατρεία (Αθήνα, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη) και τις αντίστοιχες ιατρικές ομάδες 

ειδικών, που εδρεύουν σε αυτά. 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είναι διασυνδεδεμένο με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, και 

ειδικότερα με την ομάδα ψυχιάτρων με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Αντώνιο Πολίτη, επιστημονικά 

υπεύθυνου όλου του προγράμματος. 

 

Η διασύνδεση (ιατρικό ραντεβού) ασθενούς–ιατρού γίνεται μέσω τηλεσυναντήσεων, οι οποίες 

οργανώνονται από τις τοπικές μονάδες διασύνδεσης που λειτουργούν το πρόγραμμα. 

 

Την εκδήλωση συντόνιζε ο κ. Απόστολος Ευκαρπίδης, Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. 

Σύρου και επικεφαλής της ομάδας ΟΠΨΥ. Χαιρετισμούς με βίντεο έστειλαν η κα Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός 

Υγείας και ο κ. Γεράσιμος Σίασος, Καθηγητής Καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ιατρικής 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Πληροφορίες:  
τηλέφωνο  : 22813-60530 
e-mail  : info@vardakeio.gov.gr 
ιστοσελίδα  : www.vardakeio.gov.gr 
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Σχολής ΕΚΠΑ. Την εκδήλωση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου κ. Μιχάλης Ζουλουφός, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 

Σύρου-Ερμούπολης για τα ΚΑΠΗ κ. Μάρκος Ρούσσος και η κα Αθηνά Ασλανίδου, Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Διαδικτυακά χαιρέτισε σε απευθείας σύνδεση ο κ. Θεοφάνης Βορβολάκος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής στο ΔΠΘ και Πρόεδρος του κλάδου ψυχογηριατρικής της 

Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.  

 

Τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος παρουσίασαν, στη συνέχεια, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής 

κ. Αντώνιος Πολίτης, η κα Άννα Πέτρου, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Σύρου, 

υπεύθυνη εποπτείας της ΟΠΨΥ, και η κα Ελευθερία Αγγελετάκη, ΤΕ Νοσηλεύτρια και υπεύθυνη 

οργάνωσης και συντονισμού της ΟΠΨΥ. Διαδικτυακά, επίσης, παρουσίασαν το έργο τους στην τοπική 

κοινωνία, οι υπεύθυνοι του προγράμματος ΟΠΨΥ στην Άνδρο κα Μαρία Αλεξάκη και στην Τήνο η κα 

Μαρία Δελατόλα και ο κ. Αντώνης Δελατόλας. 

 

Κατόπιν της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στη Σύρο, 

ανακοινώθηκε η επίσημη ένταξη του στην επιχειρησιακή πραγματικότητα του Νοσοκομείου Σύρου και η 

διάθεση των εργαλείων αυτού στον πληθυσμό της Σύρου και των Κυκλάδων. Οι παρόντες στην εκδήλωση  

εκπρόσωποι φορέων θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος του Νοσοκομείου.  

 

Η αναπτυξιακή πορεία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, κατά την τελευταία τριετία, όχι μόνο δεν 

ανακόπηκε εξαιτίας της πανδημίας, αλλά αντιθέτως διευρύνθηκε και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τα 

μεγάλα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας.   

 

Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας 

εκδηλώσεων για την διεξαγωγή της ημερίδας. 

 

 

 

Ο Διοικητής 

 
Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός 


