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Πένθος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου

" Έφυγε" χθες
ο Ιατρός Λάζαρος Σίσκος
Στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου ανακοινώθη κε χθες, το
του Λάζαρου Σίσκου- Ιατρού Παθολόγου,
Παθολόγου μέλους του Ι.Σ.Ρ.
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του
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Ο Λάζαρος Σίσκος άφησε την τελευταία του πνοή στο 424 στρα τιωτικό νο σοκο μείο τη ς
Θεσσαλο νίκης όπου νοσηλευόταν τελευταία,
τελευταία με τά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς στο Ωνά σειο
Νοσοκο μείο των Αθηνών προ τετρα μήνου .
Ο
Λάζαρος, έτσι ήταν γνωστός σε όλους τους γιατρο ύς του Συλλόγου μας,
ήταν ένας καλός οικογε νειάρχης και επιστήμο νας, που υπηρέτησε με αγάπη την ιατρική επιστήμη
από την αρχή της ιατρικής του σταδιοδρο μία ς.
ς
Ακούραστο ς λειτουργό ς της Υγείας, εργάστηκε ευσυνείδητα
προσφέροντα ς στο συνάνθρωπό του τις ιατρικές υπηρεσίες του.

κα ι

με

μεγάλη

ευαισθησία

Έχαιρε εκτιμήσε ως από όλους τους συναδέλφους του ιατρικού χώρου.
Ο Λάζαρος Σίσκος, γεννήθηκε στην Κα στοριά το έτος 1950 .
Έλαβε το πτυχίο της Στρατιωτικής Ιατρικής από το Πα νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1975,
ενώ το 1983 απέκτησε την ειδικότητα της Παθολογίας στοο Αριστο τέλειο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλο νίκης.
Ενεγρά φη για πρώτη φορά στο ν Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης το 1983 και παρέμεινε εκεί ως
στρατιωτικός ιατρός μέ χρι το 1986.
Το 1987 ε νεγράφη στο ν Ιατρικό Σύλλο γο Ρ όδου ως στρατιωτικό ς ιατρός με ΑΜ 555 και
παράλληλα εργαζόταν μέχρι το 1999 ως παθολόγος ιατρό ς στο τοπικό κατάστη μα ΙΚΑ Ρόδου.
Το 2010 αποστρα τεύτηκε. Συνέχισε
Συνέχισ όμως το ε πάγγελμά του ως παθολόγος ιατρός στο ιδ ιωτικό
του ιατρείο επι της οδο ύ Ιερού Λόχο υ στη Ρόδ ο μέχρι τα τέλη του 2017, ό ταν και άρχισα ν να
παρουσιάζοντα ι τα πρώτα προβλήματα στη ν υγε ία του.
Το Φεβρουάριο του 2018
(τομέας υγειο νομικών).
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Η ξαφνική είδηση του θα νάτου του πλημμύρισε με θλίψη την Ιατρική
ατρική κοινότητα της Ρόδου.
Ο Π ρόε δ ρο ς, το Διοικ η τι κό Σ υμ β ού λι ο κ αι τα μ έ λη το υ Ι. Σ. Ρ
εκφ ρά ζο υν τ α θε ρμ ά σ υ λ λυ πη τή ρι α το υς σ τη ν ο ικογ έν εια το υ ε κ λιπό ν το ς ι ατ ρο ύ.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί μετά το Πάσχα στην Θεσσαλονίκη
Για τον Ι.Σ.Ρ
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Μαντάς

Ο Γ. Γραμματέας
Ηλίας Ιωαν. Τσέρκης
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