Ανακοινώσεις Σαλμά για το νέο νοσοκομείο (φωτο)
Σάββατο, 20 Απρίλιος 2013 11:15

Μεταθέτει για έναν μήνα περίπου το χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς στο νέο νοσοκομείο
του Αγρινίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, που παραβρέθηκε χθες σε ημερίδα για τη
δωρεά οργάνων στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Συγκεκριμένα χθες βράδυ , ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος
Νομού Αιτωλοακαρνανίας, οργάνωσε εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τη δωρεά
ομφαλίου αίματος.

Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο αναπληρωτή υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς ο οποίος
έκανε ανακοινώσεις για το νέο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα είπε : Τον επόμενο μήνα εκτιμώ
ότι όλο το προσωπικό θα ασκεί τα καθήκοντά του στο νέο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σε λίγες
ημέρες έρχονται τα κρεβάτια και ο εξοπλισμός και μαζί έρχονται και τα γραφεία καθώς και
τα πρώτα όργανα που αφορούν τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Εκτιμώ πως η
μεταφορά και τα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου θα γίνουν μέσα στον Μάιο

Η ημερίδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της Ιατρικής κοινότητας του Αγρινίου και πλήθος
κόσμου, λόγω της καλής διοργάνωσης, των σημαντικών ομιλητών και αυτής καθεαυτής της
σημασίας της δωρεάς οργάνων.
Την κεντρική εισήγηση έκανε η πρόεδρος της τράπεζας ομφαλοπλακουνιακού αίματος της
Ακαδημίας Αθηνών κ. Κατερίνα Σταυροπούλου, η οποία, αφού αναφέρθηκε στη
σοβαρότητα του θέματος, κατέρριψε ουσιαστικά το μύθο των βλαστοκυττάρων. Μίλησε
ακόμη ο επιμελητής Β’ της Μονάδος Εντατικής Θεραπεία κ.
Παναγιώτης Ζώτος
για τον εγκεφαλικό θάνατο, ενώ χαιρετισμό απήυθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου που είχε
τη διοργάνωση κ.
Κώστας Μαμασούλας
. Συντονιστής στην εκδήλωση ήταν ο διοικητής του Νοσοκομείου κ.
Λάμπρος Δημητρογιάννης
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. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος
Σαλμάς, ο οποίος δεν περιορίστηκε σε αναφορές για την «υψίστης σημασίας πράξη της
δωρεάς», αλλά επεκτάθηκε σε ζητήματα πολιτικής σε σχέση με την νομοθεσία, που , όπως
ειπε, σε μικρό χρονικό διάστημα αναμορφώνεται, με στόχο την αύξηση του αριθμού των
δωρητών οργάνων σώματος, ώστε η Ελλάδα να καλύψει ποσοστό των αναγκών της σε
μεταμοσχεύσεις.
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