
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
                                                                                                                               Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2023 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σήμερα, Τρίτη 10 Ιανουαρίου του 2022, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έλαβε ενημέρωση για 

δημοσίευμα που εκθέτει το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ με ανακρίβειες.   

Η δημοσιογράφος που υπογράφει το ρεπορτάζ, ουδέποτε ήρθε σε επικοινωνία με τη 

Διοίκηση προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα της ως όφειλε, καθώς αναφέρεται σε 

ζητήματα ανυπόστατα.  

Για αυτό το λόγο, με  αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την Πολιτεία και κυρίως προς 

τους νοσηλευομένους ασθενείς μας,  απαντούμε: 

Α. - Είναι ψευδής είδηση «ότι 120 καρκινοπαθείς έμειναν στον ¨αέρα¨  και χωρίς 

χημειοθεραπείες». 

-  Η αλήθεια είναι ότι λόγω της ανυπέρβλητης κατάστασης που προέκυψε λόγω εκτάκτων 

ασθενειών του προσωπικού του φαρμακείου μας, όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού 

μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και πάντα εντός των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και 

επιπρόσθετα όλοι οι ασθενείς ειδοποιήθηκαν  εγκαίρως, ένας προς ένας την Κυριακή 

08/01/2023 προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία της μετακίνησης ή και της 

προσέλευσης από όλη την Ελλάδα.  

Β. - Είναι ψευδής είδηση, ότι μέσα στο τριήμερο 06/01 έως και 08/01/2023 οι ασθενείς δεν 

πήραν τη φαρμακευτική τους αγωγή ή ότι δεν συνεχίστηκαν οι προγραμματισμένες 

συνεχιζόμενες θεραπείες των εσωτερικών ασθενών.  

- Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο τριήμερο η λειτουργία του νοσοκομείου ήταν απρόσκοπτη 

καθώς εργαζόταν Φαρμακοποιός στη βάρδια  και ολοκληρώθηκαν κανονικά οι 

προγραμματισμένες θεραπείες.  

Γ. - Είναι ψευδής είδηση, ότι στο Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ, θα ξεμείνουμε από  

φάρμακα. 

- Η αλήθεια είναι ότι καλύπτονται φαρμακευτικά όλες οι ανάγκες των ασθενών. 

Είναι δημοσιογραφία χειρίστου είδους, να τρομοκρατείται η κοινή γνώμη ότι κινδυνεύουν 

ανθρώπινες ζωές στο ΜΕΤΑΞΑ.  



Την Κυριακή 08/01 το απόγευμα, και η έτερη  Φαρμακοποιός ενημέρωσε εγκαίρως τη 

Διοίκηση, και κατά συνέπεια ενημερώθηκε η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία ότι δε θα 

μπορούσε να προσέλθει για σοβαρούς λόγους υγείας την επομένη. 

Αμέσως κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός και με ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών των 

ασθενών τα προγραμματισμένα ραντεβού για τα χημειοθεραπευτικά σχήματα 

μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τα επόμενα 24ωρα ως υπεράριθμα καθώς ενημερώθηκαν οι 

ασθενείς και για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες.  

Παραταύτα εδώ και καιρό έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Νοσοκομείο για 

την πλήρωση των θέσεων των Φαρμακοποιών.  

Σήμερα, παρουσιάστηκε νέος επικουρικός Φαρμακοποιός για να αναλάβει καθήκοντα καθώς 

οι διαδικασίες ήταν ήδη σε εξέλιξη.  

Στόχος  δεν είναι η ταλαιπωρία των ογκολογικών  ασθενών αλλά η δυνατότητα να τους 

εξασφαλίσουμε  ασφαλή  περίθαλψη και επομένως είναι απαράδεκτο να βάλλεται ένα από 

τα μεγαλύτερα Ογκολογικά Νοσοκομεία της χώρας που παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα 

υγείας, που όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και αφοσίωση επιτελεί το έργο του.  

Ο λαϊκισμός δεν χωρά και είναι ανεπίτρεπτο  να αφήνονται  υπονοούμενα σε μια 

συγκυρία που όλοι παλεύουμε προς όφελος των ασθενών.  

Μέριμνά μας  είναι η προστασία  των ασθενών μας που άοκνα, ακατάπαυστα και  με 

ανιδιοτέλεια πράττουν όλοι  οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας.  

 Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια και ζητούμε από όλους να 

συνδράμουν, αποφεύγοντας αναλήθειες και ελλιπής πληροφόρηση.  

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


