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ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 
  
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για εξαιρετικά 

σημαντικά προβλήματα των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική 

Νόσο. 

 Στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 

παρακολουθούνται συστηματικά 160 και μεταγγίζονται 80 πάσχοντες και υπηρετούν δύο 

ιατροί. Ο κ. Στυλιανός Λαφιωνιάτης, αιματολόγος, ο οποίος είναι Διευθυντής του 

Τμήματος της Αιμοδοσίας και της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας  και η κ. Βασιλική 

Παππή , επίσης αιματολόγος. Και οι δύο γιατροί κάθε Τρίτη και Πέμπτη απασχολούνται 

στο Εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο απουσιάζοντας αρκετές φορές και για πολλές ώρες 

από τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας αφού εξετάζουν τους ασθενείς του Εξωτερικού 

Αιματολογικού Ιατρείου και επίσης καλύπτουν τις ανάγκες όλων των κλινικών του 

Νοσοκομείου, για όλα τα περιστατικά που απαιτούν Αιματολογική ιατρική παρέμβαση. 
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Επιπρόσθετα ο κ. Λαφιωνιάτης έχει την ευθύνη του συντονισμού του Τμήματος της 

Αιμοδοσίας ως Διευθυντής , με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. 

 Η μετάγγιση αίματος αποτελεί μια πολύ σοβαρή θεραπευτική παρέμβαση και 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανές επιπλοκές κάθε είδους κατά τη μετάγγιση 

απαιτείται οπωσδήποτε παρουσία ιατρού σε όλη τη διάρκειά της. 

 Οι δύο αιματολόγοι της Μ.Μ.Α. καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την 

κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών όλων των μονάδων του Νοσοκομείου που 

είναι στην ευθύνη τους. Πολλές φορές και η Προϊσταμένη της Μονάδας αλλά και το 

Νοσηλευτικό Προσωπικό αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν.  

 Πρέπει να αναφερθεί και ο σημαντικός γραμματειακός φόρτος που υπάρχει σε μία 

Μονάδα με χρόνιους πάσχοντες προκειμένου να διατηρείται η συνέχεια της 

παρακολουθήσεως, τον οποίο αντιμετωπίζουν και διεκπεραιώνουν οι γιατροί της Μ.Μ.Α. 

λόγω απουσίας γραμματειακής υποστήριξης. 

 Γνωρίζοντας το κενό οργανικής θέσης αιματολόγου στο Νοσοκομείο του Βόλου λόγω 

καθυστέρησης των διαδικασιών πλήρωσής της, ζητούμε την άμεση κάλυψη της θέσης 

αυτής με σκοπό την αποφόρτιση των αιματολόγων που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης 

λειτουργίας της Μονάδας Μ.Α. καθώς αυτή λόγω του φόρτου εργασίας των δύο 

αιματολόγων, πολλές φορές διαταράσσεται.  

 

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ  

ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ. 

 

 Γιατί τίθεται θέμα ασφάλειας των πασχόντων λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας .  

Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας στην περίπτωση ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ και 

επιφυλασσόμαστε για τις περαιτέρω ενέργειές σας ώστε να μην θρηνήσουμε 

ανθρώπινες ζωές. 
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Επίσης, επιθυμούμε την υπενθύμιση της ανάγκης που υπάρχει στο Νοσοκομείο 

του Βόλου για αντικατάσταση της Μονάδας Κινητής Αιμοληψίας.  

Όπως προαναφέρθηκε, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. Βόλου 

παρακολουθούνται συστηματικά 160 και μεταγγίζονται 80 πάσχοντες με δύο μονάδες 

αίματος κάθε 15 -20 ημέρες για όλη τους τη ζωή. Η επάρκεια αίματος είναι ζωτικής 

σημασίας καθώς αποτελεί τη μοναδική θεραπεία του Θαλασσαιμικού Πάσχοντα. 

Η Μονάδα Κινητής Αιμοληψίας η οποία είναι διαθέσιμη, είναι δυσλειτουργική 

καθώς λόγω παλαιότητας προκύπτουν πολλά μηχανολογικά προβλήματα τα οποία 

καθιστούν πολλές φορές αδύνατη μια προγραμματισμένη εξόρμηση για τη συλλογή 

αίματος. Η τεχνολογία των μηχανημάτων που διαθέτει είναι εντελώς ξεπερασμένη με 

αποτέλεσμα η συλλογή αλλά και η συντήρηση του αίματος να γίνεται με δυσκολία.  

Η υπάρχουσα λόγω παλαιότητας και συχνών τεχνικών βλαβών, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές και όσο συχνά απαιτείται, με 

αποτέλεσμα να χάνεται ένας σημαντικός αριθμός μονάδων αίματος, που είναι ζωτικής 

σημασίας για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία αλλά για όλους τους ασθενείς 

που περιθάλπει το Νοσοκομείο του Βόλου. 

 Θα θέλαμε, επίσης, να αναφερθούμε και στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο 

Νομός Μαγνησίας ο οποίος γεωγραφικά περιλαμβάνει το βουνό του Πηλίου και τα νησιά 

των Β. Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος). Στις περιοχές αυτές υπάρχει πλήθος 

εθελοντών αιμοδοτών, οι οποίοι αδυνατούν να έρθουν στο Βόλο για να αιμοδοτήσουν 

και οι τακτικές επισκέψεις της Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας κρίνονται απαραίτητες. 

Πολλές φορές χρειάζεται οι εξορμήσεις αυτές να είναι 3ήμερης διάρκειας. Η ιδιαίτερη 

γεωμορφολογία του Νομού μας καθιστά δύσκολες τις συνθήκες που διαμορφώνονται 

στις εξορμήσεις που προγραμματίζει η Υπηρεσία της Αιμοδοσίας , ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, στα χωριά του Πηλίου αλλά και στα νησιά των Σποράδων και για αυτό 

απαιτείται μια σύγχρονη και με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, Κινητή Μονάδα 

Αιμοληψίας. 
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 Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ανάγκη μιας νέας σύγχρονης κινητής 

μονάδας που να πληροί όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για τη συλλογή και σωστή συντήρηση του αίματος ακόμη και σε 

εξορμήσεις τουλάχιστον 2 ημερών στα νησιά των Σποράδων, είναι επιβεβλημένη 

λαμβάνοντας υπόψην και τη σημασία της επάρκειας αίματος και της μετάγγισης 

ως μοναδικού θεραπευτικού μέσου των θαλασσαιμικών ασθενών  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών συλλογής και συντήρησης του αίματος 

μέχρι αυτό να φθάσει στα ειδικά ψυγεία της Υπηρεσίας της Αιμοδοσίας. 

 Η παρούσα επιστολή δεν θέλουμε να είναι άλλη μια επιστολή διαμαρτυρίας που θα 

καταλήξει σε ένα φάκελο αρχειοθέτησης. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας και να 

σταθείτε στα προβλήματα  μας με ανθρωπιά και ενδιαφέρον και όπως αρμόζει από τη 

θέση ευθύνης που έχετε. 

 Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την καθυστέρηση στην εξέλιξη 

τόσο της πλήρωσης της θέσης του αιματολόγου όσο και της αγοράς και αντικατάστασης 

της κινητής μονάδας αιμοληψίας καθώς αυτές είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί και 

«πάγωσαν» πριν τις εκλογές του Ιουλίου 2019. 
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 Η συνεργασία μας με το Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου κ. Δραμητινό και τον τέως 

Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό για τα παραπάνω ζητήματα ήταν συνεχής (σχετικά 

έγγραφα του Συλλόγου μας: αρ. πρ. 07/14-01-2018, αρ. πρ. 19/25-01-2018,  

αρ. πρ. 153/28-06-2018), είχε δρομολογηθεί η πλήρωση της θέσης του αιματολόγου με 

το υπ.αριθμ. 10796/21-05-2019 έγγραφο του Γ. Ν. Βόλου με θέμα: «Προκήρυξη θέσεων 

κλάδου ιατρών ΕΣΥ» και η αγορά της κινητής μονάδας αιμοληψίας με το 04-10-2019 

έγγραφο του Γ.Ν.Βόλου με θέμα: Παροχή συμπληρωματικών στοχεύων για την έγκριση 

σκοπιμότητας έργου «Αντικατάσταση κινητής μονάδας αιμοδοσίας – Γ.Ν.Βόλου, 

«Αχιλλοπούλειο» από το  Π.Δ.Ε. 2018  

Σχετ.: Το υπ’αρίθμ. Α3β/Γ.Π.2139/15-03-2019 έγγραφο του Υπ. Υγείας, Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Β’ – Μελετών και Προδιαγραφών. 

Θεωρούμε ότι ως Υπουργός Υγείας κ. Κικίλια, θα κλείσετε άμεσα τις παραπάνω 

εκκρεμότητες και θα τελεσφορήσει η προσπάθειά μας, καθώς η αλλαγή κυβέρνησης και 

Υπουργού δεν μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για τόσο σημαντικά ζητήματα.  

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑ, ΧΡΩΜΑ, ΦΥΛΟ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

Και για αυτό περιμένουμε να υλοποιηθούν ΑΜΕΣΑ οι παραπάνω αποφάσεις. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

 

Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 

 

     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

         ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                ΦΡΑΤΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ 


