ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ “ΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”
Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε την έναρξη της λειτουργίας της καινούριας
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Η καινούρια Μονάδα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 3 Απριλίου 2017 και έκτοτε σε καθημερινή
βάση, πραγματοποιούνται αριθμητικά πολλές συνεδρίες αιμοκάθαρσης.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από πλευράς εξοπλισμού διαθέτει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στο
διεθνή χώρο και ήλθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό σην περιοχή των Νοτίων Προαστίων, και
να αναβαθμίσει σημαντικά την λειτουργία του Ασκληπιείου Βούλας.
Για άλλη μία φορά εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας κυρίως στον δωρητή κ. “Μαρτίνο
Αθανάσιο”, αλλά και στην Διοίκηση του Νοσοκομείου και στο λοιπό προσωπικό, χωρίς την
βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η επαναλειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρου.
Χάρης Ζαχαρόγιαννης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος

Η ΚΛΙΝΙΚΗ
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Νεφρολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας.
Το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας ως το μοναδικό δημόσιο
Νεφρολογικό Τμήμα που καλύπτει τα Νότια Προάστια, διεκπεραιώνει μεγάλο αριθμό περιστατικών
καθημερινά, παρέχοντας υψηλού βαθμού ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες.
Η καινούρια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 3 Απριλίου 2017, διαθέτει
18 θέσεις αιμοκάθαρσης και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει περισσότερους από 80
μόνιμους αιμοκαθαιρόμενου, καθώς και έκτακτους ασθενείς των εφημεριών, όπως και ασθενείς
διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου που χρειάζονται αιμοκάθαρση.
Το Τμήμα διαθέτει επίσης 6 κλίνες για την διερεύνηση ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα
(οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σπειραματονεφρίτιδες και αγγειίτιδες κλπ).
Επιπρόσθετα λειτουργεί Τακτικό Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, πρωινές και απογευματινές
ώρες.
Χάρης Ζαχαρόγιαννης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διευθυντής του Νεφρολογικού Τμήματος
Ζαχαρόγιανης Χάρης

Διευθυντές
Ζέρβα Αδαμαντία
Σταυρουλάκη Ειρήνη
Κόκκωνα Αναστασία

Επικουρικοί Ιατροί:
Παναγιώτου Ανθή
Μανωλιός Νικόλαος

Προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Κοντζαμάνη Αδαμαντία

Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Σχορτσιανίτη Ευαγγελία
Κουκουσούδης Κωνσταντίνος
Καραγκούνη Μαρία
Σκόπα Παναγιώτα
Σερπάνου Φωτεινή
Πάπαρη Χαραλαμπία
Σιαπέρα Μιράντα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ
Με την έναρξη της λειτουργίας της νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο νοσοκομείο “Ασκληπιείο
Βούλας” το σύνολο του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της, εκφράζει τις ολόψυχες ευχαριστίες
στον δωρητή κ.Μαρτίνο Αθανάσιο για την γενναιόδωρη προσφορά του, που αφορά την πλήρη
ανακαίνηση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με την οποία δίνεται η ευκαιρία για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών στην ευπαθή ομάδα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών και όχι μόνο.
Με βαθιά εκτίμηση
Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό

