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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το προηγούµενο Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, εγκαινιάσθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 1821-2021», 18 κλίνες ΜΕΘ στο
Νοσοκοµείο Παπανικολάου. Πρόκειται για µια συνδροµή τεράστιας σηµασίας για το ΕΣΥ, καθώς
όπως ανέφερε στο µήνυµά του ο Πρωθυπουργός, υπάρχει δυνατότητα αυτές οι κλίνες να συνδράµουν
οποιαδήποτε Υγειονοµική Μονάδα αντιµετωπίζει αυξηµένες ανάγκες. Ο κορωνοϊός αποτέλεσε µόνο
την αφορµή για αυτή την καίρια τόνωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Σήµερα, 29 Απριλίου 2021, λίγες µόνο ηµέρες από την ολοκλήρωση εγκατάστασης των κλινών
ΜΕΘ, η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας είναι πλέον σε θέση να ενηµερώσει πως η παραπάνω µονάδα τέθηκε
στην υπηρεσία του γενικού πληθυσµού. Ήδη έλαβαν και λαµβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την περαιτέρω στελέχωση του Νοσοκοµείου µε ανθρώπινο δυναµικό ικανό να
ανταπεξέλθει σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Θεωρήσαµε χρέος µας την άµεση λειτουργία των
παραπάνω κλινών εφόσον η παροχή υπηρεσιών υγείας δε γνωρίζει όρια και οφείλει συνεχώς να
βελτιώνεται. Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του Γενικού Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» διότι µε τις εργώδεις προσπάθειές τους τάσσονται
πάντα στο πλευρό τέτοιων σηµαντικών εγχειρηµάτων.
Περαιτέρω, θα ήθελα να ενηµερώσω πως οι προσπάθειες για την ενίσχυση του Συστήµατος Υγείας
µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι ακατάπαυστες και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η
3η ΥΠΕ, υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Τέλος, επειδή η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη, καθώς οι δύσκολες ηµέρες του κορωνοϊού φαίνεται
να φτάνουν στο τέλος τους παράλληλα µε τον εορτασµό της Ορθόδοξης Ανάστασης, θα ήθελα να πω
πως οι έννοιες της Ανάστασης και της Ελευθερίας είναι συγγενείς, καθώς αµφότερες περιλαµβάνουν
µια υπερβατική κάθαρση. Πέραν των ευχών εκ µέρους της 3ης ΥΠΕ για Καλή Ανάσταση, θα ήθελα
για µια ακόµη φορά να µεταφέρω το µήνυµα πως η Ελευθερία θα έλθει µόνο µέσα από τον
εµβολιασµό και να παροτρύνω όλους προς αυτό.
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