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Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα καταρχάς να Σας ευχαριστήσω θερμά για 

την άριστη νοσηλεία μου στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σας από τις 

24/02/2021 έως τις 27/02/2021, όπου και νοσηλεύτηκα μετά από τη διακομιδή μου από 

το ΓΝ Ναυπλίου.

Είμαι ειλικρινά απόλυτα ικανοποιημένος από όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις άριστες υπηρεσίες που 

παρέχουν. Η Καρδιολογική Κλινική είναι υπόδειγμα σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα 

ευχαριστήρια στον Διευθυντή κ. Ευαγ. Πισιμίση, στον θεράποντα ιατρό μου κ.Γεράσιμο 

Γαβριελάτο, στην κ. Τσιαχρή και βέβαια στην κ. Αδαμοπούλου. Το δε νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι άξιο επίσης επαίνων για το λειτούργημά του και τον τρόπο που το ασκεί.

Νοιώθω περήφανος ως Έλληνας πολίτης που πάντα εμπιστευόμουν το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και καθώς γνωρίζω και πολλά ιδιωτικά κέντρα μπορώ να δηλώσω ότι η 

Καρδιολογική Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου βρίσκετ^σε κορυφαία θέση. Είναι 

γνωστό ότι για την εύρυθμη λειτουργία ενός Οργανισμού ^Διοίκηση είναι αυτή που 

ευθύνεται και συνεπώς ας μου επιτραπεί να Σας συγχαρώ για *&> άριστο έργο Σας και να 

ευχηθώ δύναμη για να το συνεχίσετε.
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Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα καταρχάς να Σας ευχαριστήσω θερμά για 

την άριστη νοσηλεία μου στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σας από τις 

24/02/2021 έως τις 27/02/2021, όπου και νοσηλεύτηκα μετά από τη διακομιδή μου από 

το ΓΝ Ναυπλίου.

Είμαι ειλικρινά απόλυτα ικανοποιημένος από όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις άριστες υπηρεσίες που 

παρέχουν. Η Καρδιολογική Κλινική είναι υπόδειγμα σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα 

ευχαριστήρια σε εσάς, στον θεράποντα ιατρό μου κ. Γεράσιμο Γαβριελάτο, στην κ. 

Τσιαχρή και βέβαια στην κ. Αδαμοπούλου. Το δε νοσηλευτικό προσωπικό είναι άξιο 

επίσης επαίνων για το λειτούργημά του και τον τρόπο που το ασκεί.

Νοιώθω περήφανος ως Έλληνας πολίτης που πάντα εμπιστευόμουν το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και καθώς γνωρίζω και πολλά ιδιωτικά κέντρα μπορώ να δηλώσω ότι η 

Καρδιολογική Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου βρίσκεται σε κορυφαία θέση. Είναι 

γνωστό ότι για την εύρυθμη λειτουργία ενός Οργανισμού η Διοίκηση είναι αυτή που 

ευθύνεται και συνεπώς ας μου επιτραπεί να Σας συγχαρώ για το άριστο έργο Σας και να 

ευχηθώ δύναμη για να το συνεχίσετε.


