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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ    

 
  Αυτές τις ημέρες αποχαιρετήσαμε λόγω συνταξιοδότησης μια εξαιρετική 

συνάδελφο μας υγειονομικό, στον κλάδο των τεχνολόγων την κ. Γκολφινοπούλου 

Ντοραλίνα και λίγο καιρό νωρίτερα την  κ. Κοτρώτσου Ευαγγελία .  Η συνεργασία 

μας άρχισε  την Πρωτομαγιά του 1992,όταν μετατέθηκα από το Κέντρο Αιμοδοσίας 

του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Κρατικού 

Νοσοκομείου « Ο Άγιος  Ανδρέας»   στην Πάτρα. Από τότε περάσαμε μαζί τριάντα 

ολόκληρα χρόνια και έχω πολλά να θυμάμαι για την άριστη συνεργασία μας. 

Υπηρέτησαν σε ένα πολύ υπεύθυνο τμήμα που αφορούσε τον έλεγχο του 

μεταγγιζομένου αίματος για τα λοιμώδη νοσήματα και εκείνα τα χρόνια οι 

επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό  ήταν συνεχείς .Διακρίθηκαν για τον ζήλο 

τους  και τον ενθουσιασμό τους κάθε φορά που εφαρμόζαμε μια νέα μέθοδο προς 

όφελος των ασθενών και των αιμοδοτών. 

Με την βοήθεια τους εφαρμόσαμε, εκτός του βασικού ελέγχου, αιματολογικές και 

βιοχημικές εξετάσεις  στους Εθελοντές Αιμοδότες και διάφορες νέες μεθόδους με 

αποκορύφωμα τις μοριακές τεχνικές στον έλεγχο του μεταγγιζομένου  αίματος. Το 

Κέντρο Αιμοδοσίας μας ήταν το πρώτο σε όλη την Ελλάδα που προχώρησε σταδιακά 

στην εφαρμογή μοριακών μεθόδων από το 1995 ενώ η επίσημη καθιέρωση έγινε το 

2004 ανά την επικράτεια. 

Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε δύο εξαιρετικές Νοσηλεύτριες  που πρόσφατα  

συνταξιοδοτήθηκαν την κ. Παπανικολοπούλου Μαρία  και την κ. Φλιάτουρα 

Αρχοντούλα υπηρέτησαν στο τμήμα των μεταγγίσεων όπου επίσης υπήρξαν 

καινοτομίες, τις οποίες στήριξαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

Αγαπητές συνεργάτιδες  σας συγχαίρω για τον άψογο επαγγελματικό σας βίο και σας 

εύχομαι ο νέος κύκλος της ζωής σας να είναι μακρύς γεμάτος υγεία και χαρά. 

                                                                                                                

 

                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                            

                                                         

                                                            Dr. Τσέλιου  Παρθενόπη 

 

 

 

mailto:aimodosia@agandreashosp.gr


 

 
 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

 

 

 
 


