ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ
Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ ςιμερα να εγκαινιάςουμε τθν ανακαίνιςθ των χϊρων των
χειρουργείων, μια πολφ ςθμαντικι υποδομι για το Νοςοκομείο μασ αλλά και τον ευρφτερο
πλθκυςμό τθσ περιοχισ μασ που αναηθτά τθ δθμόςια περίκαλψθ, απόρροια του βαςικοφ
ατομικοφ και κοινωνικοφ δικαιϊματοσ τθσ υγείασ. Μετά από προςπάκειεσ ετϊν, υλοποιικθκε θ
επιδιόρκωςθ και θ ανακαίνιςθ των Χειρουργείων του Νοςοκομείου, τα οποία βρίςκονταν ςε
άκλια κατάςταςθ.
Κατόπιν ςυνεχόμενων προςπακειϊν και ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και των
λοιπϊν φορζων του Υπουργείου Υγείασ, το ζργο επιχορθγικθκε με το ποςό των 44.500,00€ από
το Υπουργείο Υγείασ και τθν Διοίκθςθ τθσ 4θ Υγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ & Θράκθσ.
Για τθν εκτζλεςθ του υπογράφτθκε προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν Περιφζρεια Κεντρικισ
Μακεδονίασ, θ οποία ανζλαβε και τθν πραγματοποίθςθ του ζργου. Η υλοποίθςθ του ζργου
ξεκίνθςε ςτισ 18-06-2019 και ςτισ 21-8-2019 τα Χειρουργεία παραδόκθκαν ανακαινιςμζνα και ςε
πλιρθ λειτουργία. Με τθν αποπεράτωςθ του ζργου δθμιουργικθκαν ςφγχρονα Χειρουργεία με
τα οποία εξαςφαλίηεται θ καλφτερθ λειτουργικότθτα τουσ, θ άνεςθ και θ προςταςία των αςκενϊν
και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου. Ακολουκεί θ βαφι και θ επιδιόρκωςθ τθσ Νότιασ και
Δυτικισ όψθσ του κτθρίου που είναι ςυνζχεια του ίδιου ζργου, αξίασ 25.000€.
Στθν υλοποίθςθ του όλου ζργου ςυνζδραμε θ επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ του
Νοςοκομείου, θ οποία βριςκόταν ςε εκκρεμότθτα από το 1985. Η επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ
κακεςτϊτοσ ανοίγει το δρόμο για τθν αλλαγι τθσ εικόνασ που αποπνζει το Νοςοκομείο και τθν
αναβάκμιςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν υγειονομικισ φροντίδασ.
Θα ικελα να ευχαριςτιςω τθν Διοίκθςθ τθσ 4θ Υγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ & Θράκθσ,
τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, τα μζλθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, τθν Τεχνικι Υπθρεςία,
τα αρμόδια τμιματα τθσ Διοικθτικισ Υπθρεςίεσ για τθ ςυνεργαςία και κυρίωσ τουσ ιατροφσ και το
νοςθλευτικό προςωπικό για τισ αξιζπαινεσ και φιλότιμεσ προςπάκειζσ τουσ ϊςτε να ολοκλθρωκεί
το ζργο ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.

