
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Ιατρική Ομάδα Ενημέρωσης και επικοινωνίας  συστήνει το Αχιλλοπούλειο 

Νοσοκομείο Βόλου» 

Στόχος μας η άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συγγενών των ασθενών, που νοσούν από 

Covid19 

 

Στη δημιουργία Ιατρικής Ομάδας Ενημέρωσης και επικοινωνίας προχωρά η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου Βόλου, σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των συγγενών 

των ασθενών που νοσούν από Covid19 με στόχο την άμεση ενημέρωσή τους για την πορεία 

της υγείας τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης ενεργειών 

που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η διοίκηση του Νοσοκομείου να διασφαλίσει τη 

μέγιστη δυνατή ομαλοποίηση της υγειονομικής κατάστασης όπως εξελίσσεται στο Νομό 

Μαγνησίας, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο όλους τους διαθέσιμους πόρους που έχει στη 

διάθεσή της. 

Μόνο δύο ημέρες μετά την εγκατάσταση των σκηνών ιατρείων εκστρατείας από την 32η 

Ταξιαρχία Πεζοναυτών για την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη λήψη επιχρισμάτων 

ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των συμπολιτών μας, 

το Νοσοκομείο Βόλου ανακοινώνει τη σύσταση της εξειδικευμένης Ιατρικής Ομάδας 

Ενημέρωσης και επικοινωνίας η οποία θα είναι επιφορτισμένη με αρμοδιότητες που αφορούν 

στην εξωτερική επικοινωνία και ενημέρωση σε καθημερινή βάση των συγγενών των ασθενών 

Covid19 για την εξέλιξη της πορείας της υγείας τους. Παράλληλα, η Ομάδα θα ενισχύσει 

συνολικά την επιχειρησιακή λειτουργία του Νοσοκομείου διασφαλίζοντας την ταχύτερη 

εσωτερική επικοινωνία, γεγονός που θα επιτρέψει την έγκαιρη ανάληψη και άλλων έκτακτων 

μέτρων για την αποσυμφόρηση της κατάστασης προς όφελος των ασθενών και των οικείων 

τους.  

Η συγκεκριμένη Ομάδα αποτελείται από ιατρούς και πρόκειται να εκκινήσει τις εργασίες της 

από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τη λειτουργία της να συνεχίζει μέχρι και το πέρας της 

πανδημίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2421352018 από τις 9.30 έως τις 

15.00. Πέρα του συγκεκριμένου ωραρίου, η ενημέρωση θα γίνεται από τους θεράποντες 

ιατρούς.  

 

 

 



 

Παράλληλα, το Νοσοκομείο Βόλου ενημερώνει τους συμπολίτες μας, που πραγματοποίησαν ή 

πρόκειται να πραγματοποιήσουν έλεγχο για Covid19, ότι έχουν την δυνατότητα να 

απευθύνονται αποκλειστικά στην Ομάδα Λοιμώξεων για τα αποτελέσματά τους, 

στα τηλέφωνα 2421351692, 2421352173, 2421351161 και τις ώρες 14:00-15:00 

και 18:00- 19:00 σε καθημερινή βάση. 

Επίσης ομάδα ψυχολόγων του Νοσοκομείου υποστηρίζει τους νοσηλευόμενους ασθενείς 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.  

Σε δήλωσή του ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Ντόκος, τόνισε «Διερευνούμε συνεχώς 

τρόπους και μεθόδους που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν το βασικότερο πολύτιμο δημόσιο 

αγαθό, αυτό της υγείας των συμπολιτών μας. Σε αυτή τη μάχη δεν είμαστε μόνοι μας και ήδη 

υλοποιήσαμε την πρώτη μας συνέργεια με την πολύτιμη υποστήριξη της 32ης Ταξιαρχίας 

Πεζοναυτών, τους οποίους και ευχαριστούμε από καρδιάς για την ανταπόκριση και την άμεση 

προθυμία να βοηθήσουν με όσα μέσα διαθέτουν, καθώς και όσους θεσμικούς παράγοντες 

συνέβαλαν καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά υπάρχουν και οι καθημερινοί 

αφανείς ήρωες που εργάζονται με αυταπάρνηση για να στηρίξουν τους ασθενείς μας. Είναι 

όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας για το οποίο είμαστε περήφανοι. Σε αυτή την πολύ 

δύσκολη και επώδυνη συγκυρία για όλους μας, συνεχίζουμε να επαγρυπνούμε για να 

συμβάλουμε ταχύτερα και αποδοτικότερα στην παροχή υπηρεσιών υγείας για όσους 

συμπολίτες μας νοσούν από τον κορωνοϊό». 
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