
Προς:  

• Γρηγορόπουλο Αναστάσιο, Διοικητή Νοσοκομείου Ευαγγελισμός info@evaggelismos-hosp.gr 

• Μαρακομιχελάκη Γεώργιο , Διευθυντή Δ Παθολογικού Dpathologiki@evaggelismos-hosp.gr 

• Δρ. Βασίλειο Σεβαστιανό, θεράποντα ιατρό 

• Γιάνναρη Αγγελική, προϊσταμένη νοσηλευτών  

 

Κοιν/ση: 

• Υπουργείο Υγείας (sitecontact@moh.gov.gr) 

• Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ( isathens@isathens.gr ) 

Αθήνα 2 Ιουλίου 2020 

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή στην  Δ Παθολογική κλινική του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

Για ένα μήνα βίωσα καθημερινά και από κοντά τη λειτουργία της Δ Παθολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, 

λόγω νοσηλείας με δυστυχώς ανεπίστρεπτη εξέλιξη του αδερφού μου Ιωάννη Πριόβολου, που εισήχθη στο 

νοσοκομείο αρχές Ιουνίου του 2020. 

Από τις καθαρίστριες και τις τραπεζοκόμους, ως το νοσηλευτικό προσωπικό  και τους γιατρούς, η 

συμπεριφορά προς τους ασθενείς αλλά και τους συνοδούς ήταν πάνω απ’ όλα «ΑΨΟΓΗ» και 

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ». Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν βρισκόμουν σε καταστάσεις με ιδιαίτερα δύστροπους 

ασθενείς που κάποιες φορές μιλούσαν άσχημα σε νοσηλευτές και γιατρούς, αυτοί να τους αντιμετωπίζουν 

ευγενικά με λέξεις «καλέ μου….» «γλυκέ μου…» ή νοσηλεύτριες να ταΐζουν ανήμπορους ασθενείς μιλώντας 

τους γλυκά για να απαλύνουν τον πόνο. 

Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τους ιατρούς, τον Δρ. Βασίλειο Σεβαστιανό και τους βοηθούς του 

Λάζαρο Καραούζα και Σπύρο Θεοδόση, όχι μόνο για την ιατρική τους προσφορά κάνοντας ότι ήταν εφικτό 

για τον αδερφό μου, αλλά κυρίως  για την ανθρώπινη συμπεριφορά και καθημερινή λεπτομερή ενημέρωση, 

για την πορεία της υγείας του αδερφού μου. Μια συμπεριφορά και αντιμετώπιση όπως αυτή που λέγεται ότι 

υπάρχει στις ιδιωτικές κλινικές, που οικονομικοί λόγοι επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση ασθενών και 

συνοδών. Με αντιμετώπιζαν πάνω απ’ όλα «ανθρώπινα», αντιλαμβανόμενοι τον πόνο αλλά και την 

κατάσταση, τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη. 

Θεωρώντας ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, πρέπει να προβάλλουμε όχι μόνο τα κακά, όπως 

συνηθίζουν τα ΜΜΕ, αλλά και τις σωστές συμπεριφορές. θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και να πω 

δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους της Δ Παθολογικής κλινικής, για ότι 

έκαναν για μας, όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε με λόγια και με πράξεις το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Υ.Γ. Συζητώντας και με άλλους ασθενείς διαπίστωσα ότι, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη κλινική, δεν 

λειτουργεί το «φακελάκι», σε όλα τα επίπεδα. 

 

              Σπύρος Πριόβολος 
Αδερφός νοσηλευόμενου Ιωάννη Πριόβολου  

 nafsiporos@yahoo.gr   τηλ. 6975598006 
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