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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

3
η
 ΥΠΕ: Συνέντευξη Διοικητή Παναγιώτη Μπογιατζίδη εφ’ όλης της ύλης. 

 

 

Απάντηση σε πολλά ερωτήματα που έχουν βρεθεί κατά το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της 

δημοσιότητας, έδωσε σε συνέντευξη του στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού WESTTV, o 

Διοικητής της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο να «κλείσει» η καρδιολογική κλινική 

του νοσοκομείου της Καστοριάς, ο κ. Μπογιατζίδης χαρακτήρισε το πρόβλημα λυμένο, καθώς με 

πρωτοβουλία της 3
ης

 ΥΠΕ και σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τρείς ιδιώτες καρδιολόγοι 

παρέχουν πλέον εφημεριακή κάλυψη, εωσότου η κατάσταση διευθετηθεί οριστικά με την κάλυψη των 

θέσεων μέσω προκηρύξεων. «Η 3
η
 Υγειονομική Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα, ήδη ενάμισι χρόνο τώρα, ωστόσο από τη μια οι 

συνταξιοδοτήσεις και οι παραιτήσεις για ποικίλους λόγους (που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του 

οποιουδήποτε), από την άλλη η απροθυμία των νέων ιατρών να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα 

υγείας κυρίως στην επαρχία, οδήγησε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία σε αναζήτηση πολλών 

ειδικοτήτων», δήλωσε ο διοικητής.  

Η εκτεταμένη διάδοση των κρουσμάτων του κορωνοϊού δεν αποτελεί, προς το παρόν τουλάχιστον, λόγο 

ανησυχίας για τα νοσοκομεία της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς η πρόσφατη έξαρση που 

παρουσιάζεται στις κοινότητες, δεν αποτυπώνεται με πίεση στο σύστημα υγείας. «Το ποσοστό κάλυψης 

των απλών κλινών νοσηλείας covid δεν υπερβαίνει το 46 %, ενώ αντιστοίχως στις ΜΕΘ, είναι κάτω του 

30%», ξεκαθάρισε ο κ. Μπογιατζίδης.  

Το  πλαίσιο λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων, έχει αναμορφωθεί βάσει της ζήτησης που υπάρχει 

στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα, τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όσο και στα 

νοσοκομεία της 3
ης

 ΥΠΕ, σε κάθε περίπτωση όμως, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετείται στη γεωγραφική 

περιοχή που ενδιαφέρεται, διασαφήνισε ο Διοικητής και πρόσθεσε ότι από αυτή την  εβδομάδα θα 

ξεκινήσει σε επίπεδο Θεσσαλονίκης και η διάθεση των λεγόμενων αντι-ικών φαρμάκων που θα τεθούν 

στον αγώνα εναντίον της θεραπείας του covid.  

Στον πολυετή αγώνα που είχε ξεκινήσει ο ίδιος, το 2005, όντας Διοικητής του Μαματσείου, προκειμένου 

να βελτιωθούν οι κτιριακές υποδομές του νοσοκομείου της Κοζάνης, στάθηκε ο κ. Μπογιατζίδης 

ερωτηθείς για την έναρξη του έργου κατασκευής της νέας πτέρυγας του. 

«Σαν διοίκηση της 3
ης

 ΥΠΕ αλλά και γενικότερα το ΕΣΥ, έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεταβάλλει τον 

τρόπο λειτουργίας του, για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών» διευκρίνισε ο Διοικητής 

ξεκαθαρίζοντας ότι τα προβλήματα ποτέ δε θα λείψουν αλλά οι προσπάθειες πάντα θα συνεχίζονται με 

αμείωτο ρυθμό.  
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