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• ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΛΠΙΔΑ»

«Οι Ηρωες των ΜΕΘ - Ήρωες της Καρδιάς μας»
Η ευγνωμοσύνη, η ελπίδα, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και η αλληλεγγύη που φωτίζουν το σκοτάδι της πανδημίας, πλημμύρισαν τη Διαδικτυακά Εκδήλωση
με τίτλο «Οι Ήρωες των ΜΕΘ-Ήρωες της Καρδιάς μας» που πραγματοποίησε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», την Τρίτη 9 Φε
βρουάριου.
Με πρωτοβουλία της Προ
έδρου του κυρίας Μαριάννας Β.
Βαρδινογιάννη, ο Σύλλογος θέ
λησε να απευθύνει ένα μεγάλο
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στους γιατρούς
και νοσηλευτές των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, στους
Ήρωες εκείνους που εδώ και
έναν

χρόνο

δίνουν

έναν

σκληρό αγώνα απέναντι στην
πανδημία.
«Μέσα σε αυτό το βαθύ σκο
τάδι, οι καρδιές και οι ψυχές όλων
μας ζητούν απεγνωσμένα το φως
και την ελπίδα. Την ελπίδα πως

αγωνίζεται στις Μονάδες Εντατι

σουν μόνοι, μακριά από τα αγα

θα τα καταφέρουμε, και πως σύν

κής θεραπείας για την νίκη τής

πημένα τους πρόσωπα, την δυ

τομα η μεγάλη αυτή περιπέτεια

ζωής. ΤΟ ΔΙΚΟ £Α£ ΠΡΟ

σκολότερη ίσως μάχη τής ζωής

θα τελειώσει. Την ελπίδα αυτή,

ΣΩΠΟ! ζτα μάτια μου είστε

τους.

που για ολόκληρη την ελληνική

πραγματικοί ήρωες. Γιατί έχετε

ΕζΕΙΈαυτή τη στιγμή κρατάτε

κοινωνία, δεν είναι μια απρόσωπη

ξεπεράσει τον ρόλο που σάς έχει

τις κοινωνίες μας όρθιες, και το

έννοια, αλλά έχει πια αποκτήσει

δώσει η επιστήμη. Έχετε γίνει οι

παράδειγμά σας, δίνει σε όλους

πρόσωπο:

συμπαραστάτες, το στήριγμα, η

μας, δύναμη και κουράγιο.

Το πρόσωπο κάθε γιατρού και

οικογένεια, για τους ανθρώπους

Υποκλινόμαστε ταπεινά μπρο

κάθε νοσηλευτή που καθημερινά

εκείνους που καλούνται να δώ

στά σας. Εκ μέρους ολόκληρης

τής οικογένειας τής ΕΛΠΙΔΑΣ,

νειας της «ΕΛΠΙΔΑΣ», και κυρίως

μείου

θέλω να σας εκφράσω την ευ

των παιδιών μας και των οικογε

«Μαζί με την θερμή ευχαριστία

γνωμοσύνη και τον θαυμασμό

νειών τους που ξέρουν τι σημαίνει

μας, ολόψυχη αναπέμπεται η

μας», ανέφερε συγκινημένη η

«αγωνίζομαι για τη ζωή», σας ευ

ευχή, «ο δε θεός της υπομονής

κυρία

χαριστώ/» είπε η κυρία Βαρδι-

και της παρακλήσεως» να ενι

νογιάννη.

σχύει την αντοχή και να κατευθύ

Βαρδινογιάννη

στην

έναρξη της εκδήλωσης.
Μάλιστα, η κυρία Βαρδινο-

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπί

νει τον νου και την καρδιά όλων

γιάννη ανακοίνωσε πως το Σω

σκοπος Αθηνών και Πάσης Ελ

όσοι αγωνίζονται για τη θεραπεία

ματείο «ΕΛΠΙΔΑ» αποφάσισε

λάδος,

Ιερώνυμος,

των νοσούντων και για την ανακά

να αποστείλει σε όλους τους

καθώς και ο Μακαριώτατος

λυψη νέων μεθόδων, ώστε να αν

γιατρούς και νοσηλευτές των

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρ

τιμετωπιστεί επιτυχώς η φοβερή

ΜΕΘ ολόκληρης της χώρας

ραχίου και πάσης Αλβανίας,

αυτή δοκιμασία.

ένα

συμβολικό

κύριος

«Μετάλλιο

κύριος Αναστάσιος, έστειλαν

Η πανδημία Covid-19 που τα

Αγάπης και Ευγνωμοσύνης»

χαιρετισμό στην εκδήλωση εκ

λαιπωρεί όλη την οικουμένη θα

για να τους ευχαριστήσει και

φράζοντας τις θερμότερες ευ

νικηθεί με μια παναθρώπινη αλ

να τους τιμήσει για το μεγάλο

χαριστίες τους στους «Ήρωες

ληλεγγύη και επιστράτευση αγά

τους αγώνα.

των ΜΕΘ».

πης.

Όλοι

καλούμεθα

να

«Η απόφαση του ζυλλόγου μας

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

μετάοχουμε σε αυτό τον αγώνα,

να προσφέρει σε όλους τους ερ

στο μήνυμά του τόνισε πως οι

στο μέτρο της ευθύνης και των δυ

γαζομένους των Μονάδων Εντα

εργαζόμενοι στις ΜΕΘ ενσαρ

νατοτήτων μας».

τικής θεραπείας, ολόκληρης της

κώνουν την πραγματική έννοια

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

χώρας, ένα συμβολικό «Μετάλλιο

της φιλανθρωπίας: «Τον καιρό

απηύθυνε και ο Αντιπρόεδρος

Αγάπης

Ευγνωμοσύνης»,

της πανδημίας είδαμε να αναδει-

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για

κνύεται αλτρουϊσμός, αυταπάρ

την Προώθηση του Ευρωπαϊ

όλα όσα καθημερινά κάνετε. Μια

νηση, συμπάθεια. Το είδαμε σε

κού Τρόπου Ζωής κύριος Μαρ

μικρή αναγνώριση της μεγάλης

πολλούς, αλλά πρέπει να τονίσω,

γαρίτης Σχοινάς, ο οποίος

δικής σας προσφοράς, θέλω να

το είδαμε κυρίως στους εργαζομέ

αφού συνεχάρη την κυρία Βαρ-

πιστεύω πως κάθε μετάλλιο δικό

νους στις Μονάδες Εντατικής θε

δινογιάννη για τη σπουδαία

μας, της «ΕΛΠΙΔΑΣ», κλείνει

ραπείας των Νοσοκομείων μας.

πρωτοβουλία,

μέσα του και ένα μεγάλο «ευχαρι

Έχω ήδη πει, ότι είναι εκείνοι που

από καρδιάς τους εργαζομέ
νους στις ΜΕΘ για την προ

και

ευχαρίστησε

στώ» της ελληνικής κοινωνίας.

ξεχνούν ότι υπάρχουν, για να

Μέσα από την καρδιά μου, και εκ

υπάρξουμε εμείς. Αυτό είναι αλη

σφορά τους, μιλώντας και για

μέρους ολόκληρης της οικογέ

θινή φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία

τη δική του εμπειρία κατά τη

με πλήρες το εννοιολογικό φορτίο

διάρκεια της νοσηλείας του με

της αγάπης. Μιας αγάπης ανυπό

κορωνοιό: «Η εκδήλωση αυτή

κριτης και θυσιαστικής. Κάτι από

αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώ

την όντως Αγάπη, τον ίδιο τον

ριση στους πραγματικούς ήρωες

Χριστό. Είναι βαρύς ο λόγος αλλά,

αυτής της υγειονομικής κρίσης:

αισθάνομαι ότι είναι δίκαιος».

γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρι

Από την πλευρά του ο Αρ

κτικό προσωπικό, όλους αυτούς

χιεπίσκοπος Αναστάσιος, ανα-

που με αυταπάρνηση βρίσκονται

φερόμενος

εδώ

και

προσωπική του

στην

περιπέτεια

υγείας, ευχαρίστησε το προσω
πικό της ΜΕΘ του Νοσοκο

2

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»;

και

μήνες στην πρώτη

γραμμή της μάχης για να σώζουν
ζωές.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

 «Οι Ήρωες των ΜΕΘ - Ήρωες της Καρδιάς μας»
Media:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Page:
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8
Αυτό σας το λέει κάποιος, που

μίλησε για τα σημαντικά αποτε

όπως δυστυχώς πολλοί άλλοι συ

λέσματα των ΜΕΘ της Ιατρικής

νάνθρωποί μας, Βίωσε την περιπέ

Σχολής του ΕΚΠΑ την περίοδο

τεια του κορωνοίού από το κρεβάτι

της πανδημίας: «Η περίοδος αυτή

του νοσοκομείου... Σε εσάς που

δοκίμασε το σύστημα υγείας της

όταν γυρνάτε σπίτι σας τα χαρά

πατρίδας μας, αλλά ανέδειξε και

ματα, μετά από ανεξάντλητες ώρες

την δύναμη που έχει η Ιατρική

εφημερίας και ούτε μια αγκαλιά δεν

Σχολή του ΕΚΠΑ. Οι τρεις ΜΕΘ

μπορείτε να δώσετε στους δικούς

της Ιατρικής Σχολής έπαιξαν ση

σας. Όλους εσάς ευχαριστώ για την

μαντικό ρόλο στο να βρούμε τις θε

ανυπολόγιστη συνεισφορά ανθρω

ραπευτικές προσεγγίσεις αυτής της

πιάς και αλληλεγγύης... Η Ευρώπη

ασθένειας. Για να φτάσουμε σήμερα

είναι δίπλα σας».

σε ένα σημείο να μπορούμε να

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Βα

πούμε πως ναι οι ασθενείς που θα

σίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό

χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ,

του συνέχαρη την κυρία Βαρδι-

μπορεί να ανταπεξέλθουν και να

γιάννη και εξέφρασε τις ευχαρι

έχουμε ποσοστά επιβίωσης ασθε

στίες

της

νών που μπορούν και συγκρίνονται

Ελληνικής Κυβέρνησης και του

με τα καλύτερα αποτελέσματα σε

Υπουργείου Υγείας, ενώ την ευ

όλο τον κόσμο», ενώ παράλληλα ο

του

εκ

μέρους

χαρίστησε για την συμβολική κί

κύριος Δημόπουλος συνεχάρη

νηση

να

τους εργαζομένους στις ΜΕΘ

αποστείλει ένα «Μετάλλιο Ευ

ολόκληρης της χώρας για την

γνωμοσύνης και Αγάπης» στους

προσφορά τους.

της

«ΕΛΠΙΔΑΣ»

γιατρούς και νοσηλευτές όλης

Κεντρική ομιλήτρια της εκδή

της χώρας: «θα ήθελα να χαιρε

λωσης ήταν η Καθηγήτρια Πνευ-

τίσω με ιδιαίτερη τιμή την πρωτο

μονολογίας

και

Εντατικής

βουλία της κυρίας Βαρδινογιάννη.

Θεραπείας του ΕΚΠΑ κυρία

Τη σέβομαι και την τιμώ για το έργο

Αναστασία Κοτανίδου η οποία

της και το έργο του Συλλόγου «ΕΛ

πραγματοποίησε ομιλία με θέμα:

ΠΙΔΑ» όλα αυτά τα χρόνια δίπλα

«Ο κόσμος των ΜΕΘ: Στοιχεία-

στα παιδιά που έχουν ανάγκη,

εμπειρίες-ανάγκες. Η επόμενη

δίπλα στις οικογένειές τους, δίπλα

ημέρα». Η κυρία Κοτανίδου, εκ

στον ανθρώπινο πόνο, δίπλα σε αυ

μέρους όλων των εργαζομένων

τούς που δεν μπορούν ή δεν έχουν.

στις ΜΕΘ ολόκληρης της χώρας,

Κυρία Βαρδηογιάννη, οας ευχαρι

ευχαρίστησε την κυρία Βαρδινο-

στούμε πολύ εκ μέρους της Ελληνι

γιάννη και τον «Σύλλογο ΕΛ

του

ΠΙΔΑ» για την πρωτοβουλία

Υπουργείου Υγείας για όλη σας την

τους και μίλησε αναλυτικά για

ευγενική προσφορά όλα αυτά τα

τον τρόπο

χρόνια. Σήμερα κάνετε ένα ακόμα

ΜΕΘ, για τις οποίες είπε πως

Βήμα λέγοντας ένα μεγάλο ευχαρι

είναι «η καρδιά ενός νοσοκομείου,

στώ στους εργαζομένους των ΜΕΘ

χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε να

όλης της χώρας και στέλνοντας αυτό

έχουμε

το συμβολικό «Μετάλλιο Ευγνωμο

υγείας».«Αυτό που μου έκανε εντύ

σύνης και Αγάπης». Ένα μεγάλο

πωση από τις πρώτες ημέρες της

μπράβο και ευχαριστώ σε εσάς και

πανδημίας ήταν το αίσθημα καθή

Βέβαια σε όλους τους ανθρώπους

κοντος, η έλλειψη φόβου και η ευ

που δίνουν αυτή την μάχη απέναντι

θύνη με την οποία αντιμετώπισαν

σε έναν αόρατο εχθρό».

την κατάσταση, αυτή την άγνωστη

κής

Κυβέρνησης

και

λειτουργίας

ένα

ισχυρό

των

σύστημα

Από την πλευρά του, ο Καθη

κατάσταση, όλοι οι συνάδελφοι: για

γητής της Πολιτικής της Υγείας

τροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευ

Επικεφαλής του LSEHealth κύ

τές», είπε η κυρία Κοτανίδου

ριος Ηλίας Μόσιαλοςαναφερό-

αναφερόμενη στους εργαζομέ

μενος στο έργο της κυρίας

νους των ΜΕΘ, οι οποίοι όπως

Βαρδινογιάννη και του Σωμα

χαρακτηριστικά είπε αυτό το

τείου «ΕΛΠΙΔΑ» τόνισε πως

διάστημα εργάζονται σε «συνθή

αυτά «αναγνωρίζονται από το

κες εκστρατείας». Η κυρία Κοτα

σύνολο της ελληνικής κοινω

νίδου αναφέρθηκε και στην

νίας». Αναφορικά με την διαχεί

ιδιωτική πρωτοβουλία που ενί-

ριση της πανδημίας στην χώρα

σχυσε το σύστημα υγείας το διά

μας ο κύριος Μόσιαλος ανάφερε

στημα

πως «το ΕΣΥ αντιμετώπισε αυτή

τόνισε ακόμα πως όλο αυτό το

της

πανδημίας,

ενώ

την πανδημία τραυματισμένο, μετά

διάστημα συνολικά έχει ανα

από

οικονομική

πτυχθεί ένα έντονο αίσθημα αλ

κρίση», όμως επεσήμανε πως «εί

ληλεγγύης σε ολόκληρη την

μαστε σε καλύτερη φάση από αυτή

κοινωνία και πως ο καθένας

που ήμασταν έναν χρόνο πριν». Σε

«ανεξαρτήτως

ό,τι αφορά την πορεία της παν

προσπαθεί να βοηθήσει τον δι

δημίας ο κύριος Μόσιαλος εκτί

πλανό του». Παράλληλα, η κυρία

μησε

να

Κοτανίδου επεσήμανε πως πια

αντέξουμε λίγο παραπάνω. Υπάρχει

«η κοινωνία και οι πολιτικοί έχουν

κόπωση και είναι έντονη αλλά αν

μάθει να ακούνε τους επιστήμονες»,

αντέξουμε μερικούς μήνες ακόμα

ενώ μίλησε αναλυτικά και για τις

μια

δεκαετή

πως

«χρειάζεται
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μόπουλος στον χαιρετισμό του

δυνατοτήτων

θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο

αλλαγές που πρέπει να γίνουν

τούνελ και χαλάρωση των μέτρων».

για τη βελτίωση των ΜΕΘ και

Ο Καθηγητής Αιματολογίας-

συγκεκριμένα τη βελτίωση της

Ογκολογίας, Πρύτανης ΕΚΠΑ

αναλογίας νοσηλευτικού προσω

κύριος Αθανάσιος-Μελέτιος Δη-

πικού, την πρόσληψη γιατρών

που να είναι εξιδεικευμένοι στο

Ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσι-

αντικείμενο της ενταντικολογίας

κος, Καθηγητής Ουρολογίας, Δι

Η κυρία Φωτεινή Φλίγκου, Αν.

και την αναβάθμιση ιατροτεχνο-

ευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Καθηγήτρια Εντατικής Θερα

λογικού εξοπλισμού των ΜΕΘ.

του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Πα

πείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη

νοι ασθενείς οι οποίοι μίλησαν

Αμέσως μετά τον λόγο πήραν

τριόν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

ΜΕΘ του Πανεπιστημιακό Γ.Ν.

από την πλευρά τους για τη

γιατροί και νοσηλευτές από Μο

περιέγραψε την εμπειρία που

Πατριόν μίλησε για την ηθική

σκληρή και μοναχική μάχη που

νάδες

Θεραπείας

βίωσαν στο Νοσοκομείο Πα

ικανοποίηση όταν ένας ασθενής

καλούνται να δώσουν εκείνοι

ολόκληρης της χώρας οι οποίοι

τριόν, το οποίο ήταν ένα από τα

τα καταφέρνει και τόνισε πως η

που νοσούν από κορωνόίό.

Εντατικής

μίλησαν για τις εμπειρίες, τις

πρώτα νοσοκομεία στην χώρα

ενίσχυση των ΜΕΘ με περισσό

Η κυρία Αννα Ροκοφΰλλου,

αγωνίες και τις προσδοκίες τους

που κλήθηκαν να αντιμετωπί

τερα κρεβάτια όλο αυτό το διά

Δικηγόρος, Πρόεδρος του Οργα

προκαλώντας βαθύτατη συγκί

σουν περιστατικά ασθενών με

στημα θα πρέπει να παραμείνει

νισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού

νηση με τη δύναμη της ψυχής

COVID-19. «Δεν θα ξεχάσω το

και μετά την λήξη της πανδη

& Νεολαίας του Δήμου Αθη

τους και τον αγώνα που δίνουν

πρώτο

μίας.

ναίων μίλησε με μεγάλη συγκί

εδώ και έναν χρόνο απέναντι

Έφτασε ένα λεωφορείο με κρούσμα

Η κυρία Ευφροσύνη Τσου-

νηση για την υποστήριξη που
δέχτπκε από το ιατρικό και νο

τηλεφώνημα

πανικού.

και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να αλ

ράκη, Νοσηλεύτρια στο Γ.Ν. Χα

Η κυρία Ελένη Αιμονιώτου,

λάξουν τα πάντα. Να οργανωθεί μια

νιών « Ο Αγιος Γεώργιος» η

σηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ

Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ της ΜΕΘ

κατάσταση και ξαφνικά να μπούμε

οποία πρόσφερε εθελοντικά τις

του Ευαγγελισμού και τόνισε

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ

υπηρεσίες της σε Νοσοκομείο

πως οι «οι ήρωες της εποχής μας

σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό δεν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» μίλησε μέσα από

θα το ξεχάσω ποτέ».

της Θεσσαλονίκης τον περα

είναι οι γιατροί και οι νοσηλευ
τές των ΜΕΘ» και ο κύριος Κώ

στον «αόρατο εχθρό».

την καρδιά της για τις πιο δυνα

Η κυρία Μηλίτσα Μπιτζάνη,

σμένο Νοέμβριο, εξήγησε πώς

τές της αναμνήσεις από τη δύ

Πνευμονολόγος, Εντατικολόγος

αποφάσισε εθελοντικά να μετα

στας

σκολη περίοδο της μάχης με την

MD, PhD, Συντονίστρια Διευ

βεί από την Κρήτη στην Θεσσα

Οικονομικής και Κοινωνικής

πανδημία: «Δυστυχώς δεν θα ξε-

θύντρια της Α’ ΜΕΘ του Γ.Ν.

λονίκη για να βοηθήσει με την

Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομι

χάσω ποτέ τους ασθενείς που έχασα

Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

αντιμετώπιση της πανδημίας:

κών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Συγ
γραφέας περιέγραψε τα δύσκολα

Κωστής,

Καθηγητής

και στο δεύτερο κύμα οι ασθενείς

ΛΑΟΥ» περιέγραψε ποιο είναι

«Σκάφτηκα πως σπούδασα Νοση

αυτοί ήταν πολλοί. Και έχω κλάψει

το κίνητρο πίσω από την ανιδιο

λευτική και δουλεύω 25 χρόνια για

συναισθήματα που δοκιμάζουν

πάρα πολλές φορές για αυτούς τους

τελή προσφορά των εργαζομέ

να προστατεύω τη ζωή, επιπλέον

την ψυχολογία του ασθενούς που

ασθενείς γιατί χάνονταν μαζικά στο

νων στις ΜΕΘ: «Σε ένα ποσοστό

πιστεύω ακράδαντα στην αλληλεγ

νοσεί από κορωνοϊό.

κινούμαστε από κεκτημένη ταχύ

γύη και πως ο καθένας πρέπει να

Συγκινημένη, ακούγοντας τα

δεύτερο κύμα. Ευτυχώς υπήρχαν
και οι ασθενείς εκείνοι που τα κα-

τητα. Όμως πάντα το αποτέλεσμα

προσφέρει τον εαυτό του στην υπη

λόγια καρδιάς όλων των προσώ

τάφεραν. Ούτε αυτούς τους ασθε

μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, το αί

ρεσία του πάσχοντα. Αυτά σκά

πων, η κυρία Βαρδινογιάννη ευ

νείς θα τους ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω

σθημα της επιβράβευσης. Η στιγμή

φτηκα και ένιωσα πως πραγματικά

χαρίστησε κάθε έναν ξεχωριστά

τα μάτια τους, δεν θα ξεχάσω την

που αποσωληνώνεις έναν ασθενή

είχα ηθική υποχρέωση να υπερβώ

για όλα όσα καθημερινά κάνουν

ευγνωμοσύνη τους, την αγωνία τους

και τον ακούς να λέει τις πρώτες λέ

τα όρια μου. Αυτό που θέλω να πω

γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε

αλλά και τα πρώτα λόγια που μας

ξεις, η χαρά που αισθάνεσαι είναι

είναι πως το πιο δύσκολο δεν είναι

πως μας «διδάσκουν τι σημαίνει

έλεγαν όταν τους αποσωληνώναμε,

τεράστια. Κάτι σαν να γίνεται μια

να κάνεις το καθήκον σου, αλλά να

Άνθρωπος».
Την εκδήλωση συντόνισε ο

τις ευχαριστίες τους. Δεν θα ξεχάσω

εσωτερική έκρηξη συναισθημάτων.

ξέρεις κάθε φορά που βρίσκεται το

την 5χρόνη κόρη μου όταν την αν

Αυτό σε ωθεί να εργάζεσαι για να το

καθήκον σου». Αμέσως μετά τον

δημοσιογράφος κύριος Μιχάλης

τίκρισα μετά από δύο μήνες περί

ζήσεις ξανά».

λόγο πήραν δυο αποθεραπευμέ

Κεφαλογιάννης.

που που είχαμε απομακρυνθεί μετά
το πρώτο κύμα, όταν την αγκάλιασα
πόσο μεγαλύτερη μου φάνηκε. Δεν
θα ξεχάσω όταν με ενημέρωναν από
το Νοσοκομείο πως το τεστ μου
βγήκε αρνητικό και μπορούσα να
βγω από την «φωλιά μου» και να δω
την υπόλοιπη οικογένειά μου. Δεν
θα ξεχάσω πόσο βίαια άλλαξε η ζωή
μου, προσωπική και επαγγελμα
τική».

Η κυρία Ελένη Παντελίδου,
T.E.,MSc, Δ/ντριαΝοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θεσσαλονί
κης « Ιπποκράτειο», αναφέρ
θηκε στην μοναξιά των ασθενών
που παλεύουν με τον COVID-19:
«Αυτός που νοσεί αισθάνεται τερά
στια μοναξιά. Δεν Βλέπει οικεία
πρόσωπα, παρά μόνο Βλέπει αν
θρώπους με διαστημικές στολές.
Αυτές οι διαστημικές όμως στολές
είναι οι άνθρωποι που καλύπτουν
τις ανάγκες των ασθενών από την
πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.
Μέσα σε αυτές τις ανάγκες είναι και
η ανάγκη της επικοινωνίας. Χρησι
μοποιώντας τάμπλετ βοηθούν τους
ασθενείς να μιλήσουν με τους οι
κείους τους».
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