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λ "ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο μύχιες και 
ειλικρινείς ευχαριστίες, τόσο τις δικές μου όσο και ολόκληρης της οικογένειάς 

μου, προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β’ Παθολογικής 

Κλινικής του Γ.Ν. Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ», Διευθύντρια της οποίας είναι 
η κ. Θωμαΐς Καλογήρου.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πατρός μου Πρωτοπρεσβύτερου 

Παναγή Σκλαβούνου από την πρώτη ώρα της εισαγωγής του εις την εν λόγω 
κλινική στις 13/12/2016, με βαρύτατο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, μέχρι 
και την τελευταία στιγμή τής, εις την Βασιλεία των Ουρανών, εκδημίας του στις 

23/12/2016, ολόκληρο το -άριστα επιστημονικά καταρτισμένο- ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, διακρινόμενο από υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους 
και καθήκοντος, έδινε συνεχώς μάχες αντιμετωπίζοντας τις όποιες 
αντιξοότητες και δυσκολίες προέκυπταν, τόσο για το δικό μας ασθενή όσο και 

για όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς της κλινικής.
Ιδιαίτερα δε, επιτρέψατέ μου, να επισημάνω πως παρά το γεγονός -όπως 

ο ίδιος διεπίστωσα κατόπιν ερωτήσεών μου στην Κεντρική Διοίκηση του 

Νοσοκομείου- ότι η ανωτέρω κλινική εδράζεται σε δύο διαφορετικά μεταξύ

ι



τους κτίρια (Νεφρολογικό & Ειρήνης), απέχοντα μεταξύ τους μία κάττοια 
απόσταση, εντούτοις οι γιατροί της κλινικής (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι), 
ευρίσκοντο ΑΜΕΣΑ πάντα δίπλα στους ασθενείς τους και προσέφεραν κα! 
προσφέρουν ότι καλύτερο εδύναντο και δύνανται να προσφέρουν για την 
αποκατάσταση της υγείας, στο μέτρο του δυνατού, του κάθε ασθενή τους.

Ιδιαίτερα θα ήθελα, εκ μέρους της οικογένειας μου, να εκφράσω τις πιο 
ειλικρινείς ευχαριστίες μας πρωτίστως στη Διευθύντρια ^-Κλινικής, η 
οποία με τον ειλικρινή και ευθύ χαρακτήρα της, τις τεκμηριωμένες υποδείξεις 
και παρεμβασεις της, και συνεπικουρούμενη από τους θεράποντες ιατρούς 

του θαλάμου, το Διευθυντή Παθολόγο κ. Αθανάσιο Φόρτη κα, την 

Επιμελήτρια Παθολόγο κ. Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου, καθώς και τους 
εφημερευοντες ειδικευόμενους ιατρούς, αντιμετώπισαν όλοι τους με 
εξαίρετο ζήλο κα. υψηλότατο επίπεδο γνώσεων, την πορεία της υγείας του 
νοσηλευόμενου πατρός μου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Προϊστάμενη του 
Νοσηλευτικού προσωπικού του Τμήματος κ. Όλγα Γεωργιάδου καθώς 
και ΟΛΟΥΣ τους Νοσηλευτές του τμήματος, τον κάθε ένα ξεχωριστά, όχι 
μόνο για την ευγένεια, τον επαγγελματισμό κα. το ήθος που τους δ.ακρίνε., 
αλλά και διότι ευρίσκοντο ανά πάσα στιγμή δίπλα μας, έτοιμοι να προβούν σε 

ολες τις δέουσες ενέργειες που προκύπτουν εκ της θέσεώς τους, αλλά και με 

το ζεστό τους χαμόγελό να μας στηρίξουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε,
δημιουργώντας τα εχέγγυα για μια αξιοπρεπή και αδιατάραχτη νοσηλεία.

Μετά τιμής,

Εϋάγγ»ΗκίΣΚΛαβούνος
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