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ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς πρώτα απ’ όλους 

τον διοικητή του Νοσοκομείου Αγία Σοφία κ. Εμμανουήλ Παπασάββα για την άψογη οργάνωση 
του νοσοκομείου, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β’ Παιδιατρικής κλινικής, τη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την ομάδα θωρακοχειρουργών αλλά και γενικότερα όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό, για την φροντίδα και τις υπηρεσίες του κατά τη νοσηλεία της κόρης μας, η 
οποία παραπέμφθηκε από το Γ.Ν.Ρόδου με μεταπνευμονικό εμπύημα θώρακος ΑΡ από 
πνευμονιόκοκκο στις 15/02/2018 και έγινε θωρακοτομή στις 16/02/2018. Το παιδί νοσηλεύτηκε 
στο νοσοκομείο σας από τις 15/02/2018 ως τις 05/03/2018. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον θωρακοχειρουργό μας Επιμελητή Α κ. 
Νικόλαο Αντωνόπουλο και τον επίσης θωρακοχειρουργό και Επιμελητή Α κ. Αντώνιο 
Καλλικούρδη και τους αναισθησιολόγους μας, την Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος κα. 
Βαρβάρα Ασλανίδου, την Επιμελήτρια Α κα. Χριστιάννα Προδρόμου και τον Επιμελητή Α κ. 
Δαυίδ Οικονομόπουλο για το ειλικρινές ενδιαφέρον (ειδικά οι θωρακοχειρουργοί επισκέπτονταν 
καθημερινά το παιδί όλες τις μέρες της νοσηλείας του), τη συμπαράσταση και την υψηλή 
επιστημονική τους επάρκεια.   

Επίσης, νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 
Επιμελήτρια μας κα. Παναγιώτα Δροσάτου την Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας κα. Βασιλική Σπούλου και ιδιαιτέρως την Ειδικευόμενη Ιατρό κα. Καλαμπόγια 
Μαρία οι οποίες, με την υπομονή, την ευγένεια και την αξιόλογη επιστημονική τους κατάρτιση, 
μας εξήγησαν το πρόβλημα του παιδιού μας και μας έκαναν να νιώθουμε ασφάλεια όλες τις 
μέρες της παραμονής μας στο νοσοκομείο.  

Τέλος ευχαριστούμε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β’ Παιδιατρικής 
κλινικής, και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, για τη φροντίδα, την αγάπη, το χαμόγελο, την 
ευγένεια και το σεβασμό προς τον ασθενή και άνθρωπο όλες αυτές τις ημέρες. 
 
Με ευγνωμοσύνη και τις θερμότερες ευχαριστίες,  
 
Βασίλης Πουλλής & Φαίη Χατζημιχάλη 


