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Δελτίο Τύπου – Ομιλία Προέδρου Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios

Το 2010 ο Oμιλος Νεφρολογικών Κέντρων ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στο χώρο της
παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην ανατολή της νέας δεκαετίας ο απολογισμός των όσων έχουμε κάνει
μας καθιστά υπερήφανους και συνάμα επιφορτισμένους με μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τη
μελλοντική μας πορεία. Πιστοποιημένοι με τα πιο σύγχρονα και έγκυρα πρότυπα οι παρεχόμενες
υπηρεσίες μας δεν επιδέχονται σε καμία περίπτωση παρέκκλιση, ελαστικότητα ή τυχόν επιπολαιότητα.
Η γνώση και το ήθος είναι στοιχεία της ταυτότητας μας. Και τα δύο μαζί αποτελούν τη δύναμη και το
όπλο μας ώστε να δίνουμε καθημερινά σάρκα και οστά στο όραμα μας. Όραμα, που από την ίδρυση του
πρώτου μας κέντρου στο Ηράκλειο Κρήτης το 2000 μέχρι σήμερα που εγκαινιάζουμε το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Καλαμάτας, παραμένει η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του αιμοκαθαιρόμενου ασθενούς. Η αρχή
έγινε με το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ… καθόλου τυχαία επιλογή, λόγω του μεγάλου αριθμού
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, που αναγκάζονταν να μετοικίσουν στην Αθήνα για να ακολουθούν
συστηματικά τη θεραπεία τους! Καθόλου τυχαία επίσης επιλογή, λόγω του υψηλού τουριστικού
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ολόκληρη η Μεγαλόνησος.
Πάνω από 4.500 χιλιάδες νεφροπαθείς τουρίστες έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ, συνοδευόμενοι από τις οικογένειες τους και έχουν απολαύσει διακοπές σε έναν υπέροχο τόπο,
κάνοντας συγχρόνως αιμοκαθάρσεις σε ένα περιβάλλον που κάθε άλλο παρά μονάδα αιμοκάθαρσης
δεν θυμίζει… Η καλή αρχή συνεχίζεται και ο στόχος μας για τη δημιουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου
νεφρολογικών κέντρων παίρνει σάρκα και οστά … ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ και από το καλοκαίρι ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες για αιμοκάθαρση της τοπικής κοινότητας των νεφροπαθών, που
μέχρι τώρα συνωστίζονταν για μια θέση στα τοπικά δημόσια νοσοκομεία, αλλά και παρέχει τη
δυνατότητα σε κάθε Έλληνα αλλά και αλλοδαπό αιμοκαθαιρόμενο να επισκέπτεται με ασφάλεια για την
υγεία του αυτές τις περιοχές. Τα Νεφρολογικά Κέντρα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι η απόρροια ενός και μόνο

ονείρου που κατορθώσαμε, ας μας επιτραπεί να πούμε, να πραγματοποιήσουμε κατόπιν σοβαρής
μελέτης και γνώσης του Νεφρολογικού χώρου αλλά και του αληθινού ενδιαφέροντος προς τον
νεφροπαθή συνάνθρωπο μας, που δοκιμάζεται καθημερινά και αν μη τι άλλο αξίζει την καλύτερη
περίθαλψη. Με γνώμονα την ποιοτική και ασφαλή αιμοκάθαρση αλλά και με σεβασμό στην ψυχική
υγεία των ασθενών, το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ δημιούργησε τις συνθήκες για ένα πραγματικά πρότυπο
Νεφρολογικό Κέντρο: ιδιαίτερης αισθητικής εγκαταστάσεις οικολογικής ευαισθησίας και μέριμνας ,
τελευταίας γενιάς τεχνολογία και τεχνογνωσία, υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο
κάθε αιμοκαθαιρόμενος ασθενής αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και τον υποδεχόμαστε στα κέντρα
μας ως ξεχωριστό μέλος της ευρύτερης οικογένειας του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, μιας μεγάλης οικογένειας με
συγκεκριμένο στόχο: την συμπαράσταση και φροντίδα για όλα τα καθημερινά του προβλήματα. Το ίδιο
ισχύει και για το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην
διευκόλυνση της καθημερινότητας του, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις του με όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ο όμιλος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», δεν αποσκοπεί στην
υποκατάσταση του δημοσίου φορέα υγείας αλλά στη συμπλήρωσή του. Θέλουμε παρούσα την πολιτεία,
και αρωγό, γιατί έχουμε τον ίδιο στόχο, έχουμε κοινό σκοπό. Η σχέση μας με το δημόσιο σύστημα υγείας
είναι σχέση συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και - αν θέλετε- ευγενούς άμιλλας, πάντως, σε καμιά
περίπτωση, ανταγωνισμού.
Η πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στους ασθενείς μας οι οποίοι,
παρά το γεγονός ότι απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες εκτός δημόσιου συστήματος υγείας, εν τούτοις
δεν επιβαρύνονται καθόλου, ούτε κατά ένα ευρώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πολύτιμος αρωγός και
συνεργάτης στην προσπάθειά μας είναι το Νοσοκομείο Καλαμάτας και όλοι οι γιατροί και το προσωπικό
του. Σήμερα λοιπόν, με απέραντη χαρά εγκαινιάζουμε το ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν τοπικά συνεργεία, ενώ και οι
εργαζόμενοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Μεσσηνίας.
Η μονάδα έλυσε μια σειρά σοβαρότατων προβλημάτων, όπως αυτό της περίθαλψης των νεφροπαθών
τελικού σταδίου και της μετανάστευσης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών του νομού, που δεν έβρισκαν
θέση στις μονάδες του δημόσιου συστήματος υγείας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το έτος
2009, στους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του κέντρου, εξυπηρετήθηκαν πάνω από 100 Έλληνες και
αλλοδαποί επισκέπτες του νομού Μεσσηνίας, πράγμα που συνεπάγεται τουλάχιστον 300 επισκέπτες
στο νομό, με τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις, μιας και οι αιμοκαθαιρόμενοι επισκέπτες
πραγματοποιούν κατά βάση οικογενειακές διακοπές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους
συνεργάστηκαν και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτή η μονάδα. Και δεν είναι λίγοι. Όλοι οι
φορείς του νομού, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι, η διοίκηση και οι γιατροί του

Νοσοκομείου Καλαμάτας, αλλά και όλο το προσωπικό του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που με ιδιαίτερη
ευαισθησία, ήθος και υπευθυνότητα στηρίζουν και πραγματώνουν το ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ καθημερινά… ]
Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, μια ιδιαίτερη αναφορά που πηγάζει τόσο από το βάθος της καρδιάς
μου και τον μακρινό χρόνο των παιδικών και πατριωτικών αναμνήσεων μου, όσο και από την απέραντη
αγάπη και τον βαθύτατο σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπο του Πατριάρχη του Γένους μας.
Παναγιότατε, Η παρουσία σας εδώ στη Μεσσήνη, και η ευλογία των εγκαινίων αυτής της μονάδας, με
τη συγκυρία της επίσκεψης σας στην Καλαμάτα, με γεμίζει χαρά, τιμή και ευτυχία. Αποτελεί για εμένα
Θείο Δώρο. Παρουσία, που ενισχύει ακόμα περισσότερο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που διακατέχει
εμένα καθώς και όλη μου την οικογένεια.
Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτήν την απέραντη τιμή να σας δεχτούμε σήμερα
στο κέντρο μας και δεν σας κρύβω ότι το γεγονός αυτό με ενδυναμώνει τόσο ψυχικά όσο και ηθικά να
συνεχίσω με ανθρωπιά και ήθος την πορεία μου στο χώρο της υγείας… Βασικές αρχές με τις οποίες
μεγαλώσαμε στην κοινή μας γενέτειρα, την πολυαγαπημένη και λατρεμένη μας Ίμβρο. Παναγιότατε, Ως
ευ παρέστητε Την ευλογία σας.
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