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Αξιότιμε κ. Φαπμάκη,
Ωο κέινο ηεο Επηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ αλέγεξζε θηηξίνπ Ξελώλα
<<Σηαύξνο Νηάξρνο>>, ζα ήζεια λα ζαο ζπγραξώ θαη λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ
ζπκβνιή ζαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο ¨νλείξνπ¨ δσήο ηνπ εθάζηνηε αζζελήζπλνδνύ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο.
Η αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ Ξελώλα <<Σηαύξνο Νηάξρνο>> βξέζεθε ζηηο
πξνηεξαηόηεηεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηδξύκαηόο ζαο θαη δξνκνινγήζεθαλ από εζάο
εθείλεο νη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
Τν Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο απνηειεί ην
κνλαδηθό ίδξπκα παξνρήο ηξηηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία & Θξάθε, θαζηζηώληαο ην ηνλ θύξην θνξέα ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο
ηεο ρώξαο καο, ζε κηα από ηηο πην επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο.
Oη ρηιηάδεο αζζελείο- ζπλνδνί είλαη αλαγθαζκέλνη λα δηαλύνπλ καθξηλέο
απνζηάζεηο, από δξόκνπο πνπ ηνλ ρεηκώλα θιείλνπλ ιόγσ ρηνλόπησζεο ή είλαη
επηθίλδπλνη ιόγσ παγεηνύ.
Πνιινί αζζελείο - ζπλνδνί αλαγθάδνληαη λα δηακέλνπλ καθξηά από ηα ζπίηηα
ηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο. Τν πξόβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο
απνθηά αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, όηαλ ην πξνο κεηαθίλεζε άηνκν είλαη ρξόληνη
πάζρνληεο. Τόηε απνδηνξγαλώλεηαη νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα, αθνύ θάπνηνο πξέπεη λα
ζπλνδεύεη ηνλ αζζελή πνπ κεηαθηλείηαη.
Λακβάλνληαο ππόςε ην ζύλνιν ησλ δεκνγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ θαη θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν επζύλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνβιεκάησλ ηα
νπνία επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο θνηλσλίαο γηα πεξαηηέξσ πεξίζαιςε – δηακνλή, κε ηελ ζπκβνιή ζαο ζηελ
αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ Ξελώλα <<Σηαύξνο Νηάξρνο>> έρεηε ζπκβάιεη ζηε γεληθή
ζθνπνζεηηθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο λα
κπνξεί πιένλ λα πξνζαξκόζεη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζηηο νινέλα
κεηαβαιιόκελεο, εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο θαη λα εμαζθαιίζεη πεξαηηέξσ ηε
κειινληηθή θξνληίδα ηνπ πιεζπζκνύ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Σην ηέινο ζα ήζεια λα ζπγραξώ ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζηελ επίβιεςε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, όζνλ αθνξά ηελ ηειεηόηεηα ζηελ αξκνλία ησλ θηηξηαθώλ,
Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ.
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