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κ. Βασίλειος Κοντόπουλος- Νευροχειρουργός
κ. Αθανάσιος (Νάσος) Κοντόπουλος- Νευροχειρουργός
κ. Γεώργιος Δαδούδης- Διευθυντής ΜΕΘ/ Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος
κ. Παύλος Νικολαΐδης- Παθολόγος Λοιμωξιολόγος
κ. Ηρακλής Τιτόπουλος- Επεμβατικός Πνευμονολόγος
κ. Ιωσήφ Βιτάλ- Ωτορινολαρυγγολόγος
κα. Άννα Κοτζαμαχίδου- Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τμήματος
κα. Αναστασία Κατσίγιαννη- Διευθύνουσα 2 ου Νοσηλευτικού Τμήματος

Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2020
Ευχαριστήρια Επιστολή

Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς το
Ιατρικό και Νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του 2 ου
Νοσηλευτικού Τμήματος του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση του
προβλήματος υγείας του ανθρώπου μας Γεώργιου Βράκα.
Η εισαγωγή του Γεώργιου Βράκα στις 12/04/2020 στο Νοσοκομείο ήταν η ύστατη προσπάθεια για την
αφαίρεση ΕΥΜΕΓΕΘΗ ΧΚΕ ΔΕ. Παρά την υψηλή επικινδυνότητα της πάθησης, οι γιατροί εντόπισαν και
πραγματοποίησαν την καλύτερη χειρουργική αντιμετώπιση, την αμέσως επόμενη ημέρα, στις
13/04/2020 (Μ. Δευτέρα) με άριστα αποτελέσματα. Ως θαύμα, αποκλείστηκε οποιαδήποτε μόνιμη
βλάβη και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς όλα τα μετεγχειρητικά προβλήματα.

Πόσα ‘‘ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ’’ να πούμε στους θεράποντες ιατρούς μας, Καθηγητή Νευροχειρουργικής κ.
Βασίλειο Κοντόπουλο και τον Νευροχειρουργό κ. Αθανάσιο (Νάσος) Κοντόπουλο, για το αίσθημα υψηλής
ευθύνης, ήθους και καθήκοντος προς τον συνάνθρωπο. Μέσα από την καρδιά μας, τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
για τον ζήλο, την επιμονή, την υπομονή, την κατανόηση, την ανθρωπιά και τις εξαίρετες αρετές τους που
κράτησαν το παιδί μας/ σύζυγο μου στην ζωή, μας έδωσαν ελπίδα και απάλυναν τον πόνο μας. Η συνεχή
φροντίδα και η ζεστή συμπεριφορά τους μας έκαναν να νοιώσουμε οικογένειά τους και μας κράτησαν
όρθιους να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα που μας περίμενε. Ευχόμαστε ο Θεός να προστατεύει πάντα
τους ίδιους και τις οικογένειες τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ιδιαίτερα τον Διευθυντή ΜΕΘ/ Αναισθησιολόγο – Εντατικολόγο κ. Γεώργιο Δαδούδη
και την Ιατρική και Νοσηλευτική του ομάδα για την επιμονή και την υψηλή επιστημονική τους επάρκεια.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά για τον ζήλο, την ανθρωπιά και την τεράστια βοήθεια στο παιδί μας/ σύζυγο
μου τον Παθολόγο Λοιμωξιολόγο κ. Παύλο Νικολαΐδη, τον Επεμβατικό Πνευμονολόγο κ. Ηρακλή
Τιτόπουλο και τον Ωτορινολαρυγγολόγο κ. Ιωσήφ Βιτάλ.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ, κατά την διάρκεια της νοσηλείας, την Προϊσταμένη
του 2ου Νοσηλευτικού Τμήματος κα. Άννα Κοτζαμαχίδου και την Διευθύνουσα του 2 ου Νοσηλευτικού
Τμήματος κα. Αναστασία Κατσίγιαννη για τον επαγγελματισμό και το αξιοπρεπές περιβάλλον που μας
προσέφεραν στους χώρους του Νοσοκομείου.
Τέλος, θα θέλαμε να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ το Νοσηλευτικό Προσωπικό για την προσπάθεια και φροντίδα
καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για την άμεση
ανταπόκριση σε οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα.
Αύριο, ο Γιώργος μας παίρνει εξιτήριο και σύντομα θα σταθεί στα πόδια του και θα περπατήσει χωρίς
στήριξη. Η θεραπεία του θα συνεχιστεί, όπως κρίνουν οι γιατροί μας, στους οποίους έχουμε απόλυτη
εμπιστοσύνη.

Σας ευγνωμονούμε και σας τιμούμε,

Οικ. Γεώργιου Βράκα

