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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Χαλκίδα,  12/05/2022                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας- 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

 

                                                                ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ                                                                  

«ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» 

 

 

            Η Διεθνής Ημέρα γιορτάζεται Παγκοσμίως κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με 

πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αδελφών Νοσοκόμων. Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει σε όλους 

μας την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε κοινωνία.  

Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Φλόρενς 

Ναϊτινγκέιλ, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. 

Και όμως ο Νοσηλευτής - τρια, βρίσκεται παντού, στον ερχομό μιας νέας ζωής, στο τέλος μιας 

άλλης, στον πόνο ενός ηλικιωμένου και πάνω από την πληγή ενός μικρού παιδιού, δίπλα στους συγγενείς 

δίπλα στο συνάδελφο, σε 24ώρη αδιάληπτη εργασία. 

Αγωνίζεται καθημερινά με αποφασιστικότητα, με ευθύνη για το πολύτιμο αγαθό της Υγείας σε 

ένα μικρό χωριό, στα χειρουργεία, στα μεγάλα νοσοκομεία, σε κάθε έκτακτο περιστατικό και στέκεται 

όρθια και δοκιμάζεται στις Μ.Ε.Θ. 

Η πανδημία της νόσου COVID-19 ανέδειξε όσο ποτέ τον αναγκαίο και παράλληλα σωτήριο ρόλο 

των νοσηλευτών-τριών και των επαγγελματιών υγείας. 

Οι νοσηλευτές μας και οι νοσηλεύτριες είναι πάλι παρόντες και προσφέρουν οργανωμένα και με 

τάξη το εισιτήριο επιστροφής στην κανονικότητα. Καθημερινά εισπράττουν την ευγνωμοσύνη και το 

«ευχαριστώ» μέσα από τα συγκινημένα μάτια των συμπολιτών μας που με ελπίδα καταφθάνουν στα 

Τμήματα των  Νοσοκομείων  και τα εμβολιαστικά  κέντρα. 

Θα ήθελα Όχι μόνο να εκθειάσω αλλά και να επαινέσω την ανιδιοτέλεια, το ήθος και την 

αυταπάρνηση που δείχνουν καθημερινά  οι Νοσηλευτές  μας όλων των Νοσοκομείων μας, Χαλκίδας, 

Καρύστου, Κύμης και των Δομών Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής 

Αποκατάστασης, Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Νοσηλευτών, κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας. 

 

 

 

      Ταχ. Δ/νση: 

Περιοχή Βαθροβουνίου,  

34100, Χαλκίδα  

           Τμήμα: Γραμματεία Διοικητή  

    Τηλέφωνο:                                                                                              22213-55888-889 

E-mail:   grdioik@chalkidahospital.gr 
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Σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά το μεγάλο αγώνα για 

τη ζωή. Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές μας, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας COVID-19, όχι μόνο 

ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, αλλά υπερβαίνουν 

εαυτούς, ηγούνται, καινοτομούν, επιτελούν με απόλυτη επιτυχία το έργο τους και σε συνεργασία με τους 

γιατρούς μας και όλους τους επαγγελματίες υγείας.   

Οι Νοσηλευτές μας,  στήριξαν και φρόντισαν να αναζωογονήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 

αντιμετωπίζοντας στην πρώτη γραμμή την λαίλαπα της πανδημίας και παράλληλα και όλη την υπόλοιπη  

νοσηρότητα. Από τον πιο άπειρο συμβασιούχο Νοσηλευτή, μέχρι τον πιο έμπειρο Διευθυντή 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όλοι μαζί απέδειξαν ότι είναι σε θέση να ηγηθούν, να καινοτομήσουν, να 

εξελίξουν και εν τέλει να καθορίσουν το μέλλον στις Υπηρεσίες Υγείας. 

 

           Σας ευχαριστώ. 

           Σας εύχομαι ολόψυχα  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 

Ο Διοικητής 

του Γ.Ν. Χαλκίδας 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Μ.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Κοινοποίηση:  
-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου  

-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύµης  
-Δοµές (Κ.Ψ.Υ.-ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.-ΞΕΝΩΝΑΣ-ΔΙΕΚ)  
-Εσωτερική Διανοµή σε όλα τα Τµήµατα  

-Λαλανίτη Ειρήνη  

-Μ.Μ.Ε.  
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