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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου προς άρση οποιασδήποτε ανησυχίας, που µπορεί να έχει 

δηµιουργηθεί  από δηµοσιεύµατα στο τύπο, σχετικά µε την λειτουργία του Νεφρολογικού Τµήµατος 

και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ),  γνωστοποιεί τα κάτωθι: 

Από 2/7/2018 που υπέβαλλε την παραίτησή της η ∆ιευθύντρια του Νεφρολογικού Τµήµατος, 

η αριθµητική στελέχωση σε ιατρικό δυναµικό διαµορφώθηκε  σε δύο ειδικευµένους Νεφρολόγους, 

εκ των οποίων ο ένας  απουσιάζει µε νόµιµη  άδεια. Ως εκ τούτου από τους τρεις ιατρούς που διέθετε 

το νοσοκοµείο  παρέµεινε να ασκεί καθήκοντα ένας. Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα κάλυψης των 

αναγκών για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας έλαβαν χώρα άµεσα µια σειρά ενεργειών εκ των 

οποίων οι κυριότερες έχουν ως εξής: 

1. Ενηµέρωσε εγκαίρως εγγράφως και προφορικώς  την ∆ιοίκηση της 2ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και το Υπουργείο Υγείας. 

2. Μετακινήθηκε από το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (µε Κοινή 

Απόφαση δύο Υγειονοµικών Περιφερειών) για το διάστηµα από 20/7/2018-20/8/2018 ιατρός 

ειδικότητας νεφρολογίας. 

Μυτιλήνη, 19/9/2018 

  Αριθ. πρωτ: 14691 

 

Προς:  

�  Μέσα Ενηµέρωσης 

� Πίνακες ανακοινώσεων 

� Ιστοσελίδα του νοσοκοµείου 

(www.vostanio.gr) 
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3. Μετακινήθηκαν στο νοσοκοµείο µας ένας γενικός ιατρός (µε πολυετή εµπειρία σε 

ΜΤΝ) και ένας αγροτικός ιατρός µέχρι τον διορισµό ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας για την 

κάλυψη της θέσης που κενώθηκε από την παραίτηση της ∆ιευθύντριας Νεφρολογίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι λόγω άµεσων ενεργειών της ∆ιοίκησης, έγκαιρης ενηµέρωσης της ιεραρχίας 

(∆ιοίκηση 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και Υπουργείου Υγείας) και ανταπόκρισης  

ουσιαστικά αυθηµερόν µε την δηµοσίευση στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) της 

αποδοχής της παραίτησης και µε την τυπική κένωση της θέσης εγκρίθηκε και η προκήρυξή της 

η οποία είναι σε εξέλιξη. 

4. Ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία και εκδόθηκε η απόφαση διορισµού επικουρικού 

ιατρού και αναµένεται σύντοµα, εντός των επόµενων ηµερών,  η ανάληψη καθηκόντων. Επίσης 

για την κάλυψη περιπτώσεων απουσίας της υπηρετούντος νεφρολόγου, ορίστηκε 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος ιατρός ο οποίος πέρα από την πολυετή εµπειρία του στην ΜΤΝ έχει 

διαµορφώσει χρόνια σχέση οικειότητας και εµπιστοσύνης µε τους ασθενείς.  

5. Οι προσπάθειες είναι συνεχείς και µάλιστα από 24/9/2018 έως και 3/10/2018 

µετακινείται ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας από το ΓΝ -ΚΥ Λήµνου. 

Όλοι οι ιατροί που προαναφέρθηκαν έχουν την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. 

Αγαπητοί συµπολίτες δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η απρόσκοπτη παροχή 

υπηρεσιών υγείας στην ευαίσθητη οµάδα των αιµοκαθαιρόµενων ασθενών  αποτελεί µοναδική 

και πρωταρχική προτεραιότητά µας. Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της 

στελέχωσης µε ιατρικό δυναµικό συνεχίζονται µε αµείωτους ρυθµούς. Η ιδιαίτερη ευαισθησία 

µας αποδεικνύεται µε πράξεις, όπως οι µέχρι σήµερα ολοκληρωµένες αλλά και πολύ 

σηµαντικές ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, για την αντικατάσταση του παλαιωµένου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού η οποία αποτελούσε επί πολλά χρόνια ζητούµενο. 

 

         Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ 
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