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Η ηαηξηθή παξάδνζε ηεο Πηνιεκατδαο ζπκβαδίδεη κε 
ηελ θνηλσληθή ηεο παξάδνζε Αθνινύζεζε θαη απηή ηνπο 
ξπζκνύο ησλ θνηλσληθώλ κεηαηξνπώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ 
κεηά από ην 1960, πνπ νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ηεο ΓΔΗ κε επίθεληξν ην ιηγλίηε επέθεξαλ ζηελ θνηλσλία. 
Έηζη ελώ πξηλ δύν κηθξέο θιηληθέο θαη έλαο πγεηνλνκηθόο 
ζηαζκόο πνπ ππνιεηηνπξγνύζε θάιππηαλ ζηνηρεησδώο ηηο 
αλάγθεο ηηο πγείαο, απηέο κέζα ζε κία ζε κία δεθαεηία 
εθξεθηηθώλ κεηαβνιώλ, ζηνηρεηνζέηεζαλ ηελ αλάγθε ηεο 
αλαβάζκηζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ θαη λνζειεπηηθώλ 
παξνρώλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο πόιεσο. 

Τέινο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κε αηηία θαη αθνξκή ηε 
δηαζήθε ηνπ αείκλεζηνπ Μπνδνζάθε- ν νπνίνο είρε 
μεθηλήζεη ηελ βηνκεραληθή επηρεηξεκαηηθή γηγάλησζε από 
ηελ Πηνιεκατδα-, πξνέθπςε ζέκα αλέγεξζεο «Γσξεά 
Μπνδνζάθε» Ννζνθνκείνπ ζην Ννκό Κνδάλεο. Απηό 
αθνύ πξνθάιεζε ηηο ζπλήζεηο αληηδξάζεηο κεηαμύ 
γεηηνληθώλ πόιεσλ αληηγλσκίεο θαη αληηζέζεηο, ηειηθά 
νδήγεζε ζηελ απόθαζε ηεο πνιηηείαο λα αλεγεξζεί ην 
Ννζνθνκείν ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκατδαο. 

Πξάγκαηη ην 1984 ηδξύζεθε ην Κξαηηθό Ννζνθνκείν 
Πηνιεκατδαο ζηεγαδόκελν ζην θηίξην ηεο 
θιηληθήΜπαιηαδώξνπ, ην νπνίν γηα κία ηξηεηία ιεηηνύξγεζε 
ζαλ παξάξηεκα ηνπ Μακάηζεηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο. 
Δπεηδή δηαπηζηώζεθε όηη παξαξηεκαηηθή δηνίθεζε θαη ε 
ηαηξηθή ζπλιεηηνπγία κε ην Μακάηζεην δελ επέηξεπε ηελ 
νξζή δηαρεηξηζηηθή δηεθπεξαίσζε θαη ηαηξηθή ιεηηνπξγία θαη 
αλάπηπμε ηνπ λνζνθνκείνπ ε Πνιηηεία ην 1987 δεκνζίεπζε 
ηνλ αλεμάξηεην λνζνθνκεηαθό νξγαληζκό ηνπ 
Μπνδνζάθεηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκατδαο, δπλακηθόηεηαο 
110 θιηλώλ. 

 
 

 
Τνλ Αύγνπζην ηνπ 1992 όινο ν κεραληζκόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κεηαθέξζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην 



λεόδκεην θηίξην, δσξεά ηνπ Ιδξύκαηνο Μπνδνζάθε, ζηηο 
βόξεηεο πεξηνρέο ηεο πόιεο. 

Τν 1995 δεκνζηεύζεθε ν λένο νξγαληζκόο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ δπλακηθόηεηαο 250 θιηλώλ εθ ησλ νπνίσλ 
105 ζηνλ Παζνινγηθό ηνκέα , 120 ζηνλ Χεηξνπξγηθό ηνκέα 
θαη 25 ζηνλ Ψπρηαηξηθό ηνκέα. 

Α΄ Πεξίνδνο: 1984- 1987 ηδξύζεθε ην Κξαηηθό 
Ννζνθνκείν Πηνιεκατδαο θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα 
ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο. 

Β΄ Πεξίνδνο :1987-1992 Αλεμαξηνπνίεζε από 
ζπγαηξηθόηεηεο θαη ιεηηνπξγία σο αλεμάξηεηνο 
λνζνθνκεηαθόο νξγαληζκόο, ζηεγαδόκελνο ζηνλ ίδην 
ρώξν. Με 110 θιίλεο, 14 ηκήκαηα θαη 33 ζέζεηο ηαηξώλ. 

Γ ΄ Πεξίνδνο: 1992-1995 Μεηεγθαηάζηαζε κε ηνλ ίδην 
νξγαληζκό ζην λέν θηίξην, ην νπνίν ήηαλ εκηηειέο θαη 
νινθιεξώζεθε νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ην 
1996. Δμέιεηπαλ πιένλ ηα πξνβιήκαηα ρώξσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ην λνζνθνκείν κε ην ίδην ζρεδόλ 
πξνζσπηθό είρε κηα ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο. 

Γεθέκβξην 1995 εγθξίζεθε ν λένο νξγαληζκόο κε 250 
θιίλεο 20 ηκήκαηα θαη 4 εηδηθέο κνλάδεο… 

 
 

 


