
Αγαπητοί γονείς και μέλη των οικογενειών των μικρών ασθενών μας  

Όπως πιθανόν  γνωρίζετε  το Νοσοκομείο μας  ήταν ανοικτό σταθερά εδώ και 

πολλά χρόνια, καθημερινά 8:00-14:30 και σε 24ωρη εφημερία Δευτέρα , Πέμπτη και κάθε 

δεύτερη Κυριακή.  Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων,  ανταποκριθήκαμε με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης  και βρεθήκαμε στο πλευρό των μικρών ασθενών για κάθε επείγουσα 

σωματική ή ψυχική δυσκολία τους.  

Σήμερα πλέον βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από 

σήμερα 16/1/2022  και στο εξής (δυστυχώς χωρίς αναφορά για  τέλος χρόνου) έχουμε λάβει 

την εντολή από το Υπουργείο Υγείας να μην λειτουργήσουμε την 24ωρη εφημερία μας. 

Επίσης, πάνω στην κορύφωση της πανδημίας, κλείνει η covid κλινική του νοσοκομείου μας 

και τα θετικά κρούσματα θα διακομίζονται στα άλλα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της 

Αθήνας, επιβαρύνοντας επιπλέον τόσο τα δύο νοσοκομεία όσο και τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους.  

Το  κόστος είναι σημαντικό για ένα Νοσοκομείο, στο να μπορέσουμε  σαν 

οργανισμός να συνεχίσουμε  το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο στην 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας,  που χρόνια τώρα υποστηρίζουμε, αλλά κυρίως το κόστος 

είναι εξαιρετικά σοβαρό για σας και  τις οικογένειές σας καθότι πλέον για ένα ατύχημα, μία 

σοβαρή σωματική νόσο, μια υποτροπή, μια επείγουσα ψυχική δυσκολία, δεν θα είμαστε 

διαθέσιμοι σε 24ωρη βάση, τις ημέρες που χρόνια τώρα είχατε συνηθίσει. Λυπούμαστε 

εξαιρετικά για την εξέλιξη αυτή καθ’ ότι αυτό δεν αποτελεί καθόλου την δική μας επιθυμία.  

Η δικαιολογία για το κλείσιμο της 24ωρης εφημερίας είναι η δημιουργία ενός mega 

εμβολιαστικού κέντρου με 10 γραμμές  στο χώρο του Νοσοκομείου. Ομως μέχρι σήμερα 

υποστηρίζαμε 4 εμβολιαστικές γραμμές, χωρίς πρόβλημα, κάτι το οποίο, ούτως ή άλλως,  

αναλογικά για ένα Νοσοκομείο σαν το δικό μας είναι δυσβάστακτο βάρος. Δυστυχώς το 

Υπουργείο επιλέγει να συρρικνώσει την λειτουργία ενός Νοσοκομείου παρά να διαθέσει 

ίδιους πόρους και το αναγκαίο  προσωπικό  που θα στελεχώσουν και θα  βοηθήσουν στον 

ορθολογικό  και ασφαλή σχεδιασμό του εμβολιαστικού προγράμματος  

Η επικινδυνότητα του εγχειρήματος είναι σοβαρή.  

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε, ζητώντας την στήριξή σας  στην 

προσπάθεια να επιζήσει και να αναπτυχθεί το Νοσοκομείο μας.  

Η προαπαιτούμενη συζήτηση με τους λειτουργούς του χώρου (Γιατρούς, 

Νοσηλευτές και Διοικητικούς)  πριν εφαρμοσθεί ένα μέτρο για ένα Νοσοκομείο,  είναι μια 

πράξη πολιτισμού. Διαφορετικά  είναι μια πράξη βαρβαρότητας . 

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης 


