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Το 2020 αποτέλεσε μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο, λόγω covid19, με οδυνηρές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Το σύστημα υγείας δοκιμάστηκε 

έντονα. Ωστόσο το κλείσιμο του έτους, έφερε μια ελπίδα αισιοδοξίας 

για το μέλλον. Η νόσος Covid-19 είναι ένας αντίπαλος που πλέον 
μπορούμε να νικήσουμε εάν λειτουργήσουμε οργανωμένα και μαζικά 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το Νοσοκομείο της Φλώρινας, με σύσσωμο το προσωπικό του, 
έχοντας καλύψει τις ανάγκες σε υλικοτεχνικό – φαρμακευτικό 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, αναγκαίο για τη 
διαδικασία του εμβολιασμού, με ήδη κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο, που πληροί όλες τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές ενός εμβολιαστικού κέντρου  και έχοντας 

προβλέψει τους κινδύνους και τις δυσκολίες του εγχειρήματος 

του εμβολιασμού ως διαδικασία, δηλώνει έτοιμο να ξεκινήσει 

τον εμβολιασμό από Δευτέρα 4/1/2021. 

Στην πρώτη αυτή φάση, ο εμβολιασμός αφορά το προσωπικού του 

συστήματος υγείας. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο της Φλώρινας θα 
αποτελεί εμβολιαστικό κέντρο για τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, 

του Κέντρου Υγείας Φλώρινας και Αμυνταίου, του ΕΚΑΒ και των 

κινητών μονάδων ΕΟΔΥΥ ΚΟΜΥ. 
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Όσον αφορά τον εμβολιασμό του γενικότερου πληθυσμού της Π.Ε 
Φλώρινας, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε εθνικό 

επίπεδο, στο πλαίσιο έναρξης εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού 
μετά τις 20/1/2021. Οι λεπτομέρειες έναρξης της διαδικασίας θα 

κοινοποιηθούν έγκαιρα σε επόμενο δελτίο τύπου. 

Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια 
από όλες τις δομές υγείας της περιοχής μας, σε συνεργασία με την 

ΥΠΕ και το Υπ.Υγείας, για τη βέλτιστη υλοποίηση του εγχειρήματος 

που αποτελεί εθνικό στόχο. 

Κατόπιν οργανωμένης και ενδελεχούς ενημέρωσης του προσωπικού 
του νοσοκομείου, σχετικά με το νέο εμβόλιο και την αξία του 

εμβολιασμού, το προσωπικό του νοσοκομείου ανταποκρίθηκε θετικά 
στη διαδικασία, σε ικανοποιητικό βαθμό και προς αυτή την 

κατεύθυνση παροτρύνουμε όλους τους συμπολίτες μας.  

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κατάλληλα 

ειδικευμένο, να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται ο κάθε 
πολίτης, σας καλεί να ανταποκριθείτε θετικά στον επόμενη 

φάση του μαζικού εμβολιασμού, προκειμένου όλοι μαζί να 
καταφέρουμε, την επιστροφή στην κανονικότητα και έξοδο 

από την πανδημία  με πρόοδο και υγεία. 

Σας ευχόμαστε Χρόνια πολλά, Καλή χρονιά, Υγεία – Πρόοδο 
προσωπική και συλλογική και υπενθυμίζουμε ότι  συνεχίζουμε να 

προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, λαμβάνοντας τα 

προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Φλώρινας 

Παπούλκας Χρήστος 

 
 


