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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                                                                                                             

  

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα αντικαταστήσει το σύστημα επεξεργασίας

νερού  της  Μονάδας  Τεχνητού  Νεφρού,  προμήθεια  ενταγμένη  στο  ΕΣΠΑ  (ΠΕ-

ΠΑΜΘ), άκρως απαραίτητη και σοβαρότατη για την ασφαλή λειτουργία της Μο-

νάδας, αίτημα αυτής που δεν ικανοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.

Ο χρόνος που απαιτείται για την αντικατάσταση και τον έλεγχό της, μετά από

τους εργαστηριακούς ελέγχους που θα γίνουν, εκτιμάται σε 40 ημέρες, με εκκίνηση

την  20-06-2022.  Αν  ολοκληρωθεί  νωρίτερα  θα  αποκατασταθεί  η  λειτουργία  της

ΜΤΝ αμέσως.

Στο παραπάνω πλαίσιο,  σε  συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια

Μακεδονίας & Θράκης, το ΕΚΑΒ – ΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος, τους υπεύθυνους της

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου και τις ιδιωτικές Κλινικές της περιο-

χής μας, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για την εξυπηρέτηση

όλων των ασθενών που καλύπτονται από το Νοσοκομείο Δράμας (τακτικοί, νοση-

λευόμενοι, έκτακτα περιστατικά, ανασφάλιστοι κ.α.) με τον καλύτερο - προσφορότε-

ρο τρόπο, με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυν-

ση.

Γνωστοποιούμε ότι όλα τα έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται στα Νο-

σοκομεία Καβάλας και Σερρών, όπως και οι νοσηλευόμενοι (εσωτερικοί ασθενείς –

αν υπάρξουν-).



Κατά τα λοιπά, οι ασθενείς που εξυπηρετούνται από το Γ.Ν. Δράμας σε τακτι-

κή βάση, θα ενημερωθούν κατ’ ιδίαν από τους υπεύθυνους της Μονάδας.

Αντιλαμβανόμενοι την μικρή αναστάτωση που προκαλείται στους ασθενείς,

αλλά επειδή το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό της ασφάλειας της υπηρεσίας που πα-

ρέχει το νοσοκομείο, ζητούμε την πλήρη κατανόηση όλων και διαβεβαιώνουμε ότι

όλα είναι σχεδιασμένα και προγραμματισμένα, έτσι ώστε να μην υπάρξει οποιοδήπο-

τε πρόβλημα που δεν θα αντιμετωπιστεί αμέσως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στα τηλέφωνα: 2521350540, 2521350548, 2521350344, 2521350556 της Μονάδας

Τεχνητού  Νεφρού  και  στο  τηλέφωνο  του  Τμήματος  Επειγόντων  Περιστατικών:

2521350445.

Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου
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