ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 25εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 150-25/23-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο
(ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82125/72/15-10-2021 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
8. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
9. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
10. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
11. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
12. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
13. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
18. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
19. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
20. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
21. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
3. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
9. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη νθηώ (28) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε,
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 3εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο θα
Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.

απνρώξεζε

ν

------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο, όπσο απνθαζίζηεθε (ζηελ 24ε/22-10-2021
ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: «Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ Πξσηνβάζκηα
Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο»
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ
Ννζνθνκείνπ Λεπθάδαο, θ. Βεξγίλεο.
------Παξάιεηςε----------2

Θέμα 4ο Ε.Η.Δ: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα
Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θα Δπγελία Κνιπβά, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
Δπαλαθέξνπκε , ην δήηεκα ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Λεπθάδα πνπ νμχλεηαη κε
ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα.
Βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ην 4ν θχκα ηεο παλδεκίαο - κε «εθηίλαμε» ησλ θξνπζκάησλ, ησλ
εηζαγσγψλ θαη ησλ δηαζσιελσκέλσλ αζζελψλ – κε νινθάλεξεο ηηο ηεξάζηηεο πνιηηηθέο επζχλεο,
αθνχ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε θπβέξλεζε δηαρεηξίζηεθε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο φρη κε
γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ ιανχ, αιιά κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ δηαθχιαμε
ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ «πξνζαξκφδνληαο» ηα κέηξα θαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια ζηα
ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ, λαπηηιηαθψλ θαη αεξνπνξηθψλ νκίισλ. Καη
ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα απνδερζνχκε σο «θαλνληθφηεηα» ηνπο 30 λεθξνχο ζπκπνιίηεο
καο θαζεκεξηλά απφ ην covid -19 αιιά θαη ηνπο εθαηνληάδεο πνπ ράζεθαλ απφ άιια λνζήκαηα
(θαξδηαγγεηαθά, ρξφληα λνζήκαηα, θαξθηλνπάζεηεο θηι) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζσζεί αλ ηα
λνζνθνκεία δελ είραλ κεηαηξαπεί ζε λνζνθνκεία κηαο λφζνπ θαη αλ ρηιηάδεο αζζελείο δελ είραλ
απνθιεηζηεί απφ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο.
Η δεκφζηα πξσηνβάζκηα θξνληίδα Υγείαο ζηελ ΠΔ Λεπθάδαο νπζηαζηηθά είλαη
αλχπαξθηε. Σηα ρσξηά πνπ θαηνηθνχληαη θπξίσο απφ ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο κε κεγάιεο δπζθνιίεο
ζηε κεηαθίλεζε ηνπο ζην λνζνθνκείν ηεο πφιεο, δελ έρνπλ θακία πξφζβαζε ζε ηαηξηθή θξνληίδα
έζησ θαη ππνηππψδε, κηαο θαη φια ηα αγξνηηθά ηαηξεία έρνπλ θιείζεη απφ ην 2014. Τν Κέληξν Υγείαο
Βαζηιηθήοπνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νφηηαο Λεπθάδαο αιιά θαη πνιιψλ ηνπξηζηψλ
ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αληηκεησπίδεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ. Μάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηα πξνβιήκαηα απηά επηδεηλψζεθαλ θαζψο φινη νη
αγξνηηθνί γηαηξνί θαιχπηνπλ εθεκεξηαθά θαη ην Ννζνθνκείν κπαιψλνληαο ηα ηεξάζηηα θελά ηνπ. Η δε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη σο εκβνιηαζηηθφ θέληξν Pfizer ζα δηνγθψζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο
ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνζηειέρσζήο ηνπ.
Τν Κέληξν Υγείαο ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο, (πξψελ ηαηξείν ηνπ ΔΟΠΥΥ) κε δχν γηαηξνχο
θαη δχν λνζειεπηέο πνπ κεηαθηλνχληαη θαη ζην λνζνθνκείν γηα λα θαιχςνπλ ην εκβνιηαζηηθφ θέληξν
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, νπζηαζηηθά ππάξρεη γηα λα «γξάθεη» θάξκαθα θαη γηα ππνηππψδεηο ηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο ρσξίο θαλ ην ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ.
Σην Μεγαλήζη, λεζί κε 500 θαηνίθνπο θαη απφηνκε αχμεζε ην θαινθαίξη, ην
Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν ιεηηνπξγεί κε έλαλ αγξνηηθφ γηαηξφ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεη
ηηο αλάγθεο κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη λα πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην Ννζνθνκείν ηεο Λεπθάδαο.
Σηνλ Κάιακν θαη ζηνλ Καζηφ νη αλάγθεο εμππεξεηνχληαη κε κπαιψκαηα αθνχ ζηνλ
Κάιακν βξίζθεηαη κε δηαηαγή ηνπ ΥΔΘΑ γηαηξφ νπιίηεο ζεηείαο ελψ ζηνλ Καζηφ πεγαηλνέξρεηαη
αγξνηηθφο γηαηξφο απφ ην Κέληξν Υγείαο Μχηηθα.
Η θαηάζηαζε ζην λνζνθνκείν Λεπθάδαο είλαη εθξεθηηθή. Δξγαδφκελνη πγεηνλνκηθνί
εμνπζελσκέλνη φρη κφλν απφ ηελ παλδεκία αιιά θη απφ ηελ ρξφληα έιιεηςε πξνζσπηθνχ, κε δεθάδεο
νθεηιφκελα ξεπφ θαη κε αλαζηνιή αδεηψλ γηα ηξίηε θνξά, απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο. Τκήκαηα θαη
ππεξεζίεο παξαδίδνληαη ζε εξγνιάβνπο θαη ηδηψηεο κε αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλ απηφ ζπκθέξεη ηνλ ηδηψηε.
Οη ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηξαγηθέο. Πάλσ απφ δχν ρξφληα ην λνζνθνκείν
έρεη κείλεη κεκηα αλαηζζεζηνιφγν θαη κηα λεθξνιφγν πνπ έρνπλ μεπεξάζεη πξν πνιινχ ηηο
ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο αληνρέο ηνπο. Οη ηξεηο παζνιφγνη ζεθψλνπλ θπξίσο φιν ην βάξνο ηεο
παλδεκίαο ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παζνινγηθή θιηληθή κε πιεξφηεηα
αξθεηέο θνξέο πάλσ απφ 100%, κε λνζειεία ζχλζεησλ πεξηζηαηηθψλ κηαο θαη ζην λνζνθνκείν δελ
ππάξρεη πλεπκνλνινγηθή, αηκαηνινγηθή, λεπξνινγηθή, νγθνινγηθή θιηληθή. Σηελ εθεκεξία, έλαο
κφλνο παζνιφγνο ρσξίο θαλέλαλ εηδηθεπφκελν αθνχ δελ ππάξρεη, καδί κε έλαλ αγξνηηθφ
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αλεηδίθεπην γηαηξφ , έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο, ηνπο αζζελείο ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο, ηα επείγνληα
παζνινγηθά πεξηζηαηηθά ηνπ ΤΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην ηαηξείν covid, ηελ θιηληθή covid πνπ έρεη
δηακνξθσζεί ζην ρεηξνπξγηθφ ηνκέα ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ νπνία έρνπλ θηάζεη λα λνζειεχνληαη
κέρξη θαη 17 αζζελείο. Ο θαζέλαο θαηαιαβαίλεη πφζν επηζθαιείο κπνξεί λα είλαη νη ζπλζήθεο
λνζειείαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ κηαο θαη είλαη αλζξσπίλσο αδχλαηνλ ν γηαηξφο λα
κπνξεί, κε δηαχγεηα, λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ηέηνην ηεξάζηην φγθν δνπιεηάο, πφζν κάιινλ φηαλ
ππάξρεη ζπζζσξεπκέλε θνχξαζε απφ ηηο 11 εθεκεξίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ην κήλα.
Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη ζηηο δηαθνκηδέο κε ην
ΔΚΑΒ δελ ππάξρεη ζπλνδφο εηδηθεπκέλνο ηαηξφο αιιά ηα πεξηζηαηηθά ζπλνδεχνληαη απφ
αγξνηηθφ γηαηξφ. Η θαηάζηαζε είλαη νξηαθή θαη ζην πξνζσπηθφ αθνχ πξφθεηηαη λα ιήμεη ε ζχκβαζε
ζε κηα ζεηξά εξγαδφκελνπο. Απφ ηα αζζελνθφξα κφλν 2 είλαη ιεηηνπξγηθά, ηα ππφινηπα είλαη
πεπαιαησκέλα πνπ παζαίλνπλ ζπρλέο βιάβεο. Τν ΚΥ Βαζηιηθήο δελ θαιχπηεηαη θάζε κέξα απφ νδεγφ
αζζελνθφξνπ. Η κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ έρεη κείλεη ζηα ραξηηά εδψ θαη πνιχ θαηξφ
θη ελψ νη αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Υπάξρεη άκεζνο θίλδπλνο λα ππάξμνπλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηελ
πεξηνρή ηεο Βαζηιηθήο πξνθαιψληαο δεκηέο, φπσο ζην παξειζφλ, ζην Κέληξν Υγείαο.
Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο Υγείαο εληζρχεηαη θαη δηνγθψλεηαη. Σηε
Λεπθάδα, πνπ ε «αγνξά έρεη ςσκί» ππάξρνπλ πεξίπνπ 100 ηδηψηεο γηαηξνί, θπξίσο απφ άιια
κέξε, γεγνλφο πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο αληίζηνηρεο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
εξγαδφκελνη θαη νη ιατθέο νηθνγέλεηεο αλαγθάδνληαη λα βάινπλ αθφκε πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε
γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο Υγείαο αθφκα θαη γηα ηα πην απιά. Πξφζθαηα άλνημε ηδησηηθφ
Γηαγλσζηηθφ Κέληξν απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απφ ην λνζνθνκείν. Απηφ είλαη
ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο πνπ απφ ηελ κηα, αληηκεησπίδεη ηελ Υγεία σο «έμνδν θαη θφζηνο» γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην ιαφ θαη απφ ηελ άιιε, ζαλ κηα κεγάιε «επθαηξία» γηα αθφκε κεγαιχηεξα
θέξδε γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ηνπο θιηληθάξρεο. Πφζν κάιινλ πνπ ην θξάηνο εηζπξάηηεη
ην 95% ησλ θφξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην ιαφ θαη κφλν ην 5% απφ ηνπο βηνκήραλνπο θαη ηνπο
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο.
Η ΜΔΘ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηηο έμη θιίλεο δελ ιεηηνπξγεί θαη δελ έρεη γίλεη θαλέλαο
πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη. Η
Μνλάδα εκθξαγκάησλ κε ηηο δχν θιίλεο, πξαθηηθά είλαη αλελεξγή. Αίηηα ε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ. Τελ ίδηα ψξα, θαηά θαηξνχο, δηαζσιελσκέλνη αζζελείο λνζειεχνληαη ζε θνηλνχο
ζαιάκνπο κέρξη λα βξεζεί θξεβάηη εληαηηθήο ζεξαπείαο ζε άιια λνζνθνκεία.
Τξαγηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηελ έιιεηςε
θαζαξηζηψλ. Γνπιεχνπλ κφλν 11 ελψ δχν βξίζθνληαη ζε αλαξξσηηθή άδεηα θαη κία ζε άδεηα
εγθπκνζχλεο. Καινχληαη λα θαζαξίζνπλ 18.000 ηεηξαγσληθά εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη
επηπιένλ ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, πξάγκα αδχλαην, κε απνηέιεζκα ε θαζαξηφηεηα λα έρεη
ππνβαζκηζηεί ζε επηθίλδπλν βαζκφ παξά ηελ ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηά ηνπο.
Οη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο 200 θαη ζηνπο
γηαηξνχο ηηο 39 ( εξγάδνληαη 28 κφληκνη θαη 10 επηθνπξηθνί) ζχκθσλα κε ην λέν νξγαλφγξακκα
πνπ ελψ έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ, έρεη «ραζεί» ζηα ζπξηάξηα ηνπ
Υπνπξγείνπ. Παξφιν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, νη θπβεξλψληεο δελ
«ηνικάλε» λα ην εγθξίλνπλ θαη ην θαζπζηεξνχλ γηαηί έρνπλ άιια ζρέδηα, φπσο ζπγρσλεχζεηο,
θιείζηκν ηκεκάησλ θαη θιηληθψλ, ΣΓΙΤ.
Οη εκβνιηαζκνί πνπ έπξεπε λα γίλνληαη ζε νξγαλσκέλεο δνκέο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο Υγείαο (ΚΥ θ.ι.π) «θνξηψζεθαλ» ζην λνζνθνκείν ρσξίο λα πξνβιεθζεί επηπιένλ
πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο, γηαηξνί λα ηξέρνπλ απφ ηα ηκήκαηα θαη ηηο θιηληθέο ζην
εκβνιηαζηηθφ θέληξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Ννζειεπηέο θαη δηνηθεηηθνί έρνπλ κεηαθηλεζεί γηα ηε ζηειέρσζή
ηνπ απφ ηκήκαηα θαη θιηληθέο δεκηνπξγψληαο θελά ζηα ηκήκαηα πνπ νχησο ή άιισο ιεηηνπξγνχζαλ
νξηαθά. Ο εκβνιηαζκφοσο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο θαη φρη ην
κνλαδηθφ, κεηαηξάπεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, ζε κέζν δηαίξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, εθβηαζκψλ,
επίζεζεο ζηα εξγαζηαθάδηθαηψκαηα,δηαζεζηκνηήησλ θαη απνιχζεσλ αιιά θαη επθαηξία γηα ηνπο
ηδησηηθνχο νκίινπο λα απμήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο.
Οη δηαρξνληθέο ειιείςεηο, νη απμεκέλεο αλάγθεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη νη αλαζηνιέο
εξγαζίαο 12 πγεηνλνκηθψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζε φιεο ηηο
ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Η εχθνιε ιχζε ηεο Γηνίθεζεο κπξνζηά ζην πξφβιεκα ησλ κεγάισλ
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ειιείςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ηα ζπλερή κπαιψκαηα κε κεηαθηλήζεηο απφ ηκήκα ζε ηκήκα, νη
νπνίεο φρη κφλν δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα, αληίζεηα ην δηαησλίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα,
εμνπζελψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο εξγαδφκελνπο. Η θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαζηνιέο
εξγαζίαο γηα λα πξνσζήζεη ηελ επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηελ
«αληηθαηάζηαζε» κνλίκσλ εξγαδνκέλσλ κε 3κελίηεο θαζψο θαη λα επηηαρχλεη ηηο
πξναπνθαζηζκέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο ζε θαζαξηφηεηα, θχιαμε, ζίηηζε, δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο
ππεξεζίεο θαη εξγαζηήξηα.
Σεκαληηθέο ειιείςεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο ππφινηπεο θιηληθέο θαη ηκήκαηα ηνπ
λνζνθνκείνπ (π.ρ Φεηξνπξγείν, Οξζνπεδηθή-Φεηξνπξγηθή, Μαηεπηηθή, Ταθηηθά Ιαηξεία, Αηκνδνζία,
Δξγαζηήξηα, Αθηηλνδηαγλσζηηθφ, ηξαπκαηηνθνξείο, βνεζνί ζαιάκνπ, Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο,
Φαξκαθείν, Δζηίαζε θαη Κνπδίλα). Η πεληάκελε παξάηαζε πνπ δφζεθε κέρξη ην Μάξηε ηνπ 2022, ζε
13 επηθνπξηθνχο ζπκβαζηνχρνπο (8 λνζειεπηέο, 1 πιεξνθνξηθάξηνο, 1 βηνπαζνιφγνο, 2 καηεπηήξεο,
1 παηδίαηξνο) απνηειεί εκπαηγκφ θαη θνξντδία ζην δίθαην θαη αλαγθαίν αίηεκα γηα ηελ κνληκνπνίεζε
φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ αιιά θαη ηηο ππνζρέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ αξρή ηνπ 1νπ θχκαηνο ηεο
Παλδεκίαο πνπ «μεράζηεθαλ» ζηε πνξεία . Τέινο ηνπ ρξφλνπ θηλδπλεχνπλ κε απφιπζε 26
εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζηε θαζαξηφηεηα – εζηίαζε – θχιαμε κηαο θαη ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο ηνπο
θαη απφ ην λέν έηνο 12 εξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο νκεξίαο ρξφλσλ κε πξφγξακκα
ηνπ ΟΑΔΓ θαη δεθάδεο άιινη επηθνπξηθνί πνπ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, κεηά
απφ ηηο πηέζεηο θαη ηνπο δηαξθείο αγψλεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θηλήκαηνο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ βξίζθεηαη ζην «θφθθηλν» κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη δήηεκα
απφ ηε Γηνίθεζε γηα πεξηνξηζκφ ησλ νξζνπεδηθψλ ρεηξνπξγείσλ ζηα απνιχησο επείγνληα,
απνθιείνληαο ρξφληα πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα βγεη «φπσοφπσο» ε ρξνληά.
Η θπβέξλεζε κέζα απφ ηελ εγθιεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο ζέιεη λα
πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην «λέν ΔΣΥ» δειαδή ηεο πεξαηηέξσ
πξνζαξκνγήο ηνπ Γεκφζηνπ Σπζηήκαηνο Υγείαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ.
Σθνπφο ηνπ «λένπ ΔΣΥ» είλαη λα νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή ησλ Γεκφζησλ δνκψλ Υγείαο ζε
επηρεηξήζεηο κε ππνβαζκηζκέλεο παξνρέο Υγείαο εληζρχνληαο ηνπο κεγάινπο ηδησηηθνχο νκίινπο, νη
αζζελείο λα αληηκεησπίδνληαη σο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθφ λα είλαη «ιάζηηρν» θαη θαθνπιεξσκέλν.
Μέρξη ζηηγκήο ην κφλν πνπ παξαθνινπζνχκε είλαη ηηο δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο πεξί ζσξάθηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο Υγείαο πνπ αληηζηξέθνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γειψζεηο εθεζπραζκνχ , ππνζρέζεηο θαη
εμαγγειίεο γηα ηα Κέληξα Υγείαοαπφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή πνπ παξακέλνπλ ιφγηα.
Τν Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην πξέπεη λα απαηηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη
απηφλ ηνλ αληηιατθφ θαηήθνξν θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ
πγεηνλνκηθψλ γηα πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηα κνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ
ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, γηα αχμεζε ηεο πεηζνθνκκέλεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ λα
θαιχπηεη ηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο, κε ηεξκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Υγεία πνπ
ππνβαζκίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα θαη παξάιιεια ηηο κεηαηξέπεη ζε
παλάθξηβν εκπφξεπκα.
Οη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ηεο Λατθήο ΣπζπείξσζεοΓθηζγθίλεο Ν., Κεθαιιελφο Γ., Κνιπβά
Δ.,Μπαινχ Α.,Φαξαιάκπνπο Μ..
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Σνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ε πεξηθεξεηαθή ζύκβνπινο
ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ», θα Δπγελία Κνιπβά.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ Ννζνθνκείνπ Λεπθάδαο, θ. Βεξγίλεο, επηζεκαίλνληαο όηη έρνπλ
αλαδείμεη ηα δεηήκαηα ησλ ειιείςεσλ ζην λνζνθνκείν θαη ζηα θέληξα πγείαο ηεο Π.Δ
Λεπθάδαο θαη ζηε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Αιιά βιέπνπλ όηη όιεο νη
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη, ώζηε λα ιπζνύλ κία ζεηξά ρξόλησλ δεηεκάησλ
ππνζηειέρσζεο θαη αύμεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πέθηνπλ ζην θελό. Παξόιν πνπ
όια απηά ηα πξνβιήκαηα αθνξνύλ γεληθά όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο θαη πνιύ
πεξηζζόηεξν ηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο, αληηιακβάλνληαη όηη
δελ γίλεηαη θάηη νπζηαζηηθό, έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ώζηε λα βειηησζνύλ ηα
πξνβιήκαηα.
Π.ρ ελώ έρνπλ πεη όηη πξέπεη λα ππάξρεη πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο εληζρπκέλε
κε θέληξα πγείαο ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε ηα ρσξηά, κε ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο
όπσο είλαη ηα ζρνιεία, θάηη πνπ θάλεθε ηώξα κε ηελ θξίζε πόζν απαξαίηεηνη είλαη νη
ζρνιίαηξνη. Να ππάξρεη επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε, λα γίλεηαη ν εκβνιηαζκόο ζηελ
πξσηνβάζκηα πγεία, λα ππάξρεη θαη νίθνλ λνζειεία, θάηη πνπ δηαπηζηώλνπλ όηη δελ
έρεη γίλεη ηίπνηα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ζ Πεξηθέξεηα ελώ έρεη πάξεη
αζζελνθόξν γηα ην θέληξν πγείαο Βαζηιηθήο, θάηη πνπ είλαη ζεηηθό, όκσο δελ
ππάξρνπλ νδεγνί ώζηε λα ππάξρεη 24σξε θάιπςε.
Θεσξνύλ ινηπόλ, όηη πξέπεη λα απμεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε ζηελ πγεία πνπ έρεη
κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Σέινο, απηό πνπ δεηνύλ από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην, ώζηε λα ιπζνύλ ηα
πξνβιήκαηα ζηελ Τγεία είλαη:
 Μόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο.
 Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ, δηόηη δελ πεξηζζεύεη θαλέλαο.
 Δλίζρπζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε κόληκν πξνζσπηθό, ώζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, νύησο ώζηε λα κελ έξρεηαη ν θόζκνο ζην
λνζνθνκείν κε ην παξακηθξό πξόβιεκα.
 Καηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε αύμεζε ησλ κηζζώλ.
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο Κηελάο ηνπνζεηήζεθε ιέγνληαο όηη
ην ζέκα πνπ εηζάγεηαη από ηελ «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ»,
αλακθηζβήηεηα είλαη πάξα πνιύ ζνβαξό θαη πάξα πνιύ κεγάιν γηαηί αθνξά ηε
δεκόζηα πγεία. Ζ δηαθσλία κνπ είλαη όηη έξρεηαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη
κε ηνλ ηξόπν πνπ έξρεηαη δειαδή κε έλα πνιύ επξύ πεξηερόκελν θαη κε ηε κε
ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ λεζηώλ θαη άιισλ παξαγόλησλ ηεο δεκόζηαο πγείαο , νη
νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ πνιύ πην παξαγσγηθή ηε ζπδήηεζε επηζεκαίλνληαο
θαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Από ηελ άιιε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ
εηζήγεζε, πάγηα πξνβιήκαηα πνπ ηζρύνπλ αιιά θαη άιια πνπ δελ ηζρύνπλ. Όπσο
γηα παξάδεηγκα ηα αγξνηηθά ηαηξεία πνπ πξόζθαηα άλνημαλ θαη ην δήηεκα ην
αλαηζζεζηνιόγνπ ηνπ λνζνθνκείνπ Λεπθάδαο πνπ θαίλεηαη πσο ζα ιπζεί. Δπίζεο ε
Πεξηθεξεηαθή Αξρή παξόιν πνπ δελ είλαη ακηγώο αξκνδηόηεηά ηεο,
ζπκπαξαζηέθεηαη θαη ζπλδξάκεη κε θάζε ηξόπν όπνηε ηεο δεηεζεί θαη παιαηόηεξα, κε
ηα επηδόκαηα, κε ηε κηζζνδνζία ησλ επηθνπξηθώλ ηαηξώλ αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα
πνπ έρεη μεθηλήζεη γηα ηα θέληξα πγείαο. Δπηζήκαλε επίζεο ζηνλ θ. Γαιηαηζάην ην
γηαηί ήκαζηαλ αξλεηηθνί ζην δηπιαζηαζκό ησλ επηδνκάησλ ιέγνληαο όηη νη ιόγνη
ήηαλ δύν: α) όηη είλαη ελάληηα ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο (δει. ηα 350 επξώ ηνπ
επηδόκαηνο λα γίλνπλ 700 επξώ) θαη β) ην όηη ηελ πεξίνδν εθείλε πνπ ζπδεηήζεθε ε
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα έδηλε επίδνκα ζε 14 ηαηξνύο, ηώξα κπνξεί λα δίλεη 11,
σζηόζν ν λόκνο κηιάεη θαη γηα ΟΣΑ α΄ βαζκνύ , δελ απνθιείεη ηνπο Γήκνπο. Άξα ζα
κπνξνύζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ.
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Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θα
Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε επηζήκαλε ηα παξαθάησ:
Γλσξίδνπκε όηη όιεο απηέο νη παζνγέλεηεο είλαη αξκνδηόηεηα ηεο 6εο ΤΠΔ.
Γλσξίδνπκε όηη ην αξκόδην Τπνπξγείν θαη όινη απηνί πνπ θπβέξλεζαλ ήηαλ
θαηώηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ. Παξόια απηά όκσο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε ηεο
παξέκβαζεο θαη ησλ πηέζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα μεκπινθάξνπλ
δηαδηθαζίεο θαη λα ιπζνύλ πξνβιήκαηα. Ζ παξνύζα πεξηθεξεηαθή αξρή έρεη
απνδείμεη απηά ηα δύν ρξόληα, έκπξαθηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο κε θάζε ηξόπν ζηε
δεκόζηα πγεία ζε όια ηα λεζηά θαη θπζηθά θαη ζηε Λεπθάδα κε ηε κηζζνδνζία θαη ηα
επηδόκαηα ησλ επηθνπξηθώλ γηαηξώλ. Πξνγξακκαηίδεη δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ ζα
δηεπθνιύλνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε δηαρξνληθώλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ
πγεία ζηα λεζηά. Τπάξρεη αλνηθηή πξόζθιεζε ζην ΔΠΑ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ππάξρνληνο θαη ηελ πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνύ γηα ηα λνζνθνκεία ηεο Πεξηθέξεηάο
καο. Δίλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία θηηξηαθήο αλαβάζκηζεο θαη πξνκήζεηαο
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ όισλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα.
Σέινο, αλέθεξε όηη πξόθεηηαη λα επηζθεθζεί ηηο δνκέο πγείαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ ησλ λεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δνύκε αλ πέξα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
ελεξγεηώλ καο, κπνξνύλ λα γίλνπλ θη άιιεο παξεκβάζεηο από ηελ πεξηθεξεηαθή
αξρή πξνο ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ επίιπζε ζνβαξώλ ζεκάησλ πνπ ηαιαηπσξνύλ
ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ καο.
ηε ζπλέρεηα ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ.
Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο δήισζε όηη ςεθίδνπλ θαηά επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: ν ιόγνο
ηεο άξλεζεο από ηελ πεξηθεξεηαθή αξρή λα ζπδεηεζεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο
22/10/2021, θαίλεηαη από ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ηεο θα Αλδξηώηε, ε νπνία
πξνζπαζεί λα απνθύγεη νπνηαδήπνηε επζύλε, ιέγνληαο όηη δελ είλαη ελεκεξσκέλε
θαη δελ γλσξίδεη ελώ ζπκκεηέρεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ην ηη έρεη θάλεη ε
Πεξηθεξεηαθή Αξρή γηα ην λνζνθνκείν Λεπθάδαο θαη γεληθά γηα ηε δεκόζηα πγεία.
Σαπηόρξνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πείζνπλ ηνλ θόζκν όηη θάπνηα πξάγκαηα πνπ
ππήξραλ από ην παξειζόλ είλαη δηθή ηνπο δνπιεηά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηα
επηδόκαηα ζηνπο επηθνπξηθνύο ηαηξνύο. αο ζπκίδνπκε όηη εκείο σο ΑΝΑΑ θαη νη
άιιεο παξαηάμεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ, ζηήξημαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα λα
απμεζεί ην επίδνκα ζηνπο επηθνπξηθνύο ηαηξνύο, γηαηί βιέπακε όηη κέζα ζηηο
ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ζα έπξεπε λα εληζρπζεί κε θάζε ηξόπν ην ηαηξηθό δπλακηθό
θπξίσο ηνπ λνζνθνκείνπ. Δλώ επηθαινύζαζηαλ ηελ πξόζιεςε κόληκσλ γηαηξώλ,
ζπλερίδεηαη ε δηαξξνή γηαηξώλ από ηα λνζνθνκεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
πλερίδεηε θαη ιέηε γηα ηα θέληξα πγείαο πνπ έγηλαλ, θάηη πνπ δελ ηζρύεη. Δδώ θαη δύν
ρξόληα έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππνδνκώλ θαη άιισλ
εμνπιηζκώλ ζηα θέληξα πγείαο, δελ έρεη μεθαζαξηζζεί πνηα είλαη ηα θέληξα πγείαο,
πνηνο ζα θάλεη ηηο ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη αθόκα όια απηά είλαη ζην κεδέλ. Απηή
είλαη ινηπόλ ε βνήζεηα ζηα θέληξα πγείαο. Έλα από ηα βαζηθά ζεκεία πνπ έρνπκε
ζέζεη θαη είλαη θαη αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν ραξαθηεξηζκόο
ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπο, ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Ζ θπβέξλεζε έρεη άιιεο επηινγέο.
αο ζπκίδνπκε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ αιιά θαη ηνπ πξώελ Τπνπξγνύ
Τγείαο, γηα ηηο ζπγρσλεύζεηο ησλ δεκόζησλ κνλάδσλ πγείαο. Καη απηό ην ιέκε γηαηί
βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κία επίζεζε πνπ ζα εμειηρζεί θαη ζα ζπκπεξηιάβεη θαη
κνλάδεο πγείαο ηεο πεξηνρήο καο, νη νπνίεο θαηά ηε γλώκε ηεο θπβέξλεζεο δελ ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ. Έηζη ζα κπνξέζεη ην ηδησηηθό θνκκάηη ηεο πγείαο λα θάλεη ηε
δνπιεηά ηνπ. Καη δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ζε όιε απηή ηελ πεξηπέηεηα κε ηνλ covid19, απηνί πνπ δελ ελνριήζεθαλ θαζόινπ από ηελ θπβέξλεζε είλαη νη κεγάιεο
κνλάδεο θαη ηα κεγάια ζπκθέξνληα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ηεο Τγείαο.
Σέινο, ζαο ζπκίδνπκε όηη 4.5 εθ. δόζεθαλ από ην 2017 ζηελ 6ε Τ.Π.Δ γηα λα θάλεη ηηο
ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο ηηο ΣΟΜΤ. Απηά ηα ρξήκαηα κε εμαίξεζε ηελ Κέξθπξα θαη ηελ
Εάθπλζν πνπ έρνπλ από κία ΣΟΜΤ, πνπ είλαη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο κε 12
άηνκα ε θάζε κία, νη άιιεο ηξεηο πνπ νη δύν ήηαλ γηα ηελ Κέξθπξα θαη ε άιιε γηα ηελ
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Κεθαινληά έκεηλαλ ζηα ραξηηά, κε επζύλε θαη ηεο 6 εο Τ.Π.Δ αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ ε νπνία 2 ½ ρξόληα ηώξα κε ηε λέα δηνίθεζε δελ έπξαμε ηίπνηα πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε, παξόιν πνπ ην έρνπκε ζέζεη.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» θ. πύξνπ ππξίδσλ,
επηζήκαλε όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην ζέκα απηό, ζέιεη νξγαλσκέλε ζπδήηεζε θαη
παξνπζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ (δηνηθεηέο λνζνθνκείσλ θαη πξνέδξσλ)
γηαηί όπσο αλέθεξε θαη ν πξόεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ν θ. Βεξγίλεο, ηα πξνβιήκαηα
αθνξνύλ όιε ηελ Διιάδα θαη θαη επέθηαζε νιόθιεξν ην Ηόλην. Δίλαη ζέκαηα πνπ
είλαη κπξνζηά καο θαη κεγάια, επηπρίζακε λα δήζνπκε από δηάθνξεο ζέζεηο ηελ
θαηαζθεπή ησλ λνζνθνκείσλ ζηα ηόληα λεζηά θαη ε βαζηά ηνπο δηεξεύλεζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ, δελ πήξε ηε δηάζηαζε θαη ηελ έθηαζε πνπ απαηηνύληαλ
ώζηε ζήκεξα ηα λνζνθνκεία λα ιεηηνπξγνύλ κε θαιύηεξεο ζπλζήθεο. Γίλεηαη
απνςίισζε ζην πξνζσπηθό θαη θπξίσο ζε ζέζεηο αλσηέξσλ εηδηθνηήησλ ηαηξώλ, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Από
ηελ άιιε ην λνζνθνκείν ηεο Λεπθάδαο, έλα ζύγρξνλν λνζνθνκείν ην νπνίν όκσο
ρξεηάδεηαη ηε ζηειέρσζή ηνπ κε δηάθνξεο εηδηθόηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα
ιεηηνπξγήζεη. Γηα ηα θέληξα πγείαο από ηελ άιιε, είρακε αθνύζεη όηη ζα γίλνπλ
εγθαίληα θαη δελ γλσξίδνπκε ζε ηη θαηάζηαζε είλαη θαη αλ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί.
Εεηάκε λα δνζεί κία απάληεζε γηα πην ιόγν δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ
θέληξνπ πγείαο Βαζηιηθήο θαη ε ζηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη πνιύ ρακειή.
Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα πνπ δόζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο Πεξηθεξεηαθήο
Αξρήο, ζπκθσλήζακε θη εκείο θαη ζεσξήζακε απαξαίηεην θαη κε εηζήγεζε ηνπ θ.
θνύξηε, γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνύλ θαη νη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί ζα πξέπεη λα
δνζνύλ θίλεηξα, νύησο ώζηε λα κείλνπλ εδώ. Γελ κπνξεί έλαο γηαηξόο λα
εθεκεξεύεη επί 12ώξνπ. Μόλν ηόηε κπνξεί λα έξζεη γηα εηδηθόηεηα θαη λα επηιεγεί ην
λνζνθνκείν ηεο Πεξηθέξεηάο καο, είηε ηεο Κέξθπξαο είηε ηεο Λεπθάδαο θαη όρη λα
θαηαθεύγνπλ ζε κεγάια λνζνθνκεία γηα λα μεθηλήζνπλ εηδηθόηεηα θαη λα κελ
έξρνληαη ζηελ Πεξηθέξεηά καο.
Δπνκέλσο, ην ζέκα ηεο πγείαο πξέπεη πέξα από ςεθίζκαηα λα ην ζπδεηήζνπκε θαη
ζε βάζνο, κε ηελ παξνπζία ησλ δηνηθήζεσλ πνπ γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη δελ
έρνπλ θαλέλα ιόγν λα θαιύπηνπλ θπβεξλεηηθέο ζέζεηο, αιιά λα ππάξρεη κία
κεζόδεπζε νύησο ώζηε λα θαιύπηνληαη νη θελέο ζέζεηο.
πλεπώο, κελ ελνριείηε θαλείο όηαλ γίλεηαη θξηηηθή ζηελ πγεία. Ζ πγεία είλαη ύςηζην
αγαζό θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, κπνξνύλ λα βειηησζνύλ θαη είλαη επζύλε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ. Σν ζέκα αθνξά θαη ηα άιια λεζηά, ηα λνζνθνκεία
θαη ηα θέληξα πγείαο θαη γεληθόηεξα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί
ζπλνιηθά, νξγαλσκέλα θαη απαηηεηηθά θαη δηεθδηθεηηθά. Γελ έρνπκε θακηά αληίξξεζε
σο παξάηαμε όηη α) ην επάγγεικα ζηα θέληξα πγείαο, ζηα λνζνθνκεία δελ ζα
έπξεπε λα πάεη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά, β) ε ζηειέρσζε ησλ θέληξσλ πγείαο αιιά
θαη ησλ λνζνθνκείσλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηξόπν ζεζκηθό κε κία ξνή, πνπ λα
κελ δεκηνπξγεί ηέηνην θελό γηαηί είλαη παξαπιάλεζε γηα πνιιά ρξόληα όηαλ
πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο θαη κέρξη λα ηνπνζεηεζνύλ πεξλάλε 2-3 ρξόληα. Άξα θαη
απηό ην ζεκείν πξέπεη λα κπνξέζεη λα θαιπθζεί.
Εεηάκε ηελ άκεζε ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ καο θαη ηεο Λεπθάδαο κε
πξνζσπηθό, κόληκν θπξίσο θαη επηθνπξηθό θαη λα βξεζεί ηξόπνο γηα ηε
κνληκνπνίεζε ησλ επηθνπξηθώλ.
Σν επάγγεικα λα αλήθεη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ζηελ πγεία
λα εληζρπζεί θαη λα επηηαρπλζεί από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ε δηαδηθαζία γηα ηα
Κέληξα Τγείαο.
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ηε ζπλέρεηα ν πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε
Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, ηνπνζεηήζεθε θαη επηζήκαλε ηα εμήο:
Με ην πνπ αλέιαβε ν θ. Πιεύξεο Τπνπξγόο Τγείαο, ε νκνζπνλδία ησλ
λνζνθνκεηαθώλ ηαηξώλ ειιάδαο, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε καδί ηνπ θαη ζηελ πξόηαζή
ηνπο θαη ζηελ άξλεζε λα κπνπλ ηδηώηεο ηαηξνί ζηα λνζνθνκεία , ηελ απέξξηςε κεηά
βδειεγκίαο.
Απηή είλαη ε απάληεζε πνπ δόζεθε ζηνλ πξόεδξν πνπ είπε όηη ππάξρεη έιιεηκκα ζε
εηδηθόηεηεο όπσο λεθξνιόγνη, παζνιόγνη, αλαηζζεζηνιόγνη. Ννζνθνκεία κε έλα
ηαηξό ζε θάζε θιηληθή δελ κπνξεί λα ζηαζεί. Μόλν ζηελ Διιάδα ζπκβαίλεη απηό.
Αλέθεξε ν θ. πύξνπ όηη δελ κπνξεί λα εθεκεξεύεη ηαηξόο επί κνλίκνπ βάζεσο. Γηαηί
ηα δέρεζηε όια απηά, νπζηαζηηθά γηα λα εμεπηειίδεηαη ν ζεζκόο ηεο δεκόζηαο πγείαο
ζηα κάηηα ηνπ θόζκνπ θαη λα δερηεί ηα ΓΗΣ θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε θα νπζηαζηηθά ηελ
κε ύπαξμε αμηνπξεπνύο θαη δσξεάλ δεκόζηαο πγείαο.
Σέινο, είλαη νινθάλεξν ε πξνζπάζεηα ηνπ θάζε Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηεο
πεξηθεξεηαθήο αξρήο λα κελ θάλεη θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε θαη λα κελ δηεθδηθεί ηελ
βειηίσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηα λεζηά
καο νπζηαζηηθά είλαη κηα πξνζπάζεηα λα θαιύπηεη ηηο θπβεξλεηηθέο επζύλεο. Γηόηη ε
πξνζθνξά αμηνπξεπνύο δσξεάλ δεκόζηαο πγείαο ζην ιαό καο είλαη απνθιεηζηηθή
επζύλε ηνπ θξάηνπο.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα
Μπαινύ ηνπνζεηήζεθε θαη επηζήκαλε ηα παξαθάησ: ε αηηία ηεο θαηάζηαζεο είλαη
ηξαγηθή, πξνζβιεηηθή γηα ηνλ άλζξσπν θαη εμνπζελσηηθή γηα ηνπο γηαηξνύο. Ζ νπζία
είλαη όηη ε αληηκεηώπηζε ηεο Τγείαο σο εκπόξεπκα θαη όρη σο αγαζό, είλαη ε αηηία
πνπ βηώλνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ αληηκεηώπηζή ηεο σο θόζηνο γηα ην θξάηνο
θαη ηελ εξγνδνζία, άξα ζπλερήο κείσζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη σο πεδίν θεξδνθνξίαο
θα αλάπηπμεο επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, άξα κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο
πίηαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κε ηε ζπξξίθλσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ
ραξαθηήξα. Απηή είλαη ε δηαρξνληθή αηηία, πνπ εθαξκόζηεθε θαη ζπλερίδεηαη λα
εθαξκόδεηαη από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα. Όιεο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ
κεηώζεη ηνπο πόξνπο (2013 - 2019 κείσζε 30,3%). Όιεο νη θπβεξλήζεηο πέξαζαλ ην
λόκν πνπ κεηαηξέπεη ηα λνζνθνκεία ζε απηνηειήο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο, άξα ζα
πξέπεη λα απηνρξεκαηνδνηνύληαη θαη όπσο θαηαιαβαίλεηαη λα πιεξώλεη ν θόζκνο.
Όιεο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο πεξηβόεηεο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνύ ηνκέα, κέζα ζην εζληθό ζύζηεκα πγείαο. Καη έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηε
κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε. Καη κέζσ απηνύ κεηαθνξά ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, κέζσ ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ζηηο ηζέπεο ηνπ θόζκνπ ή ζε
πόξνπο πνπ αθαηξνύληαη από πξνγξάκκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πάλε ζε έξγα,
ζε έλαλ ηνκέα πνπ ζα έπξεπε λα είλαη θξαηηθή αξκνδηόηεηα θαη επζύλε. Σέινο, ην
ζύζηεκα πγείαο αλ δελ ρξεκαηνδνηεζεί από ην θξάηνο ζην ζύλνιό ηνπ, κε
κπαιώκαηα κεηαθνξάο γηαηξώλ, κε κπαιώκαηα θηλήηξσλ θαη ηύπνπ ΣΟΜΤ, δελ
αιιάδεη, αληίζεηα ηδησηηθνπνηείηαη θαη εκπνξεπκαηνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν.
Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε κία απόθαζε πνπ λα ζεκαηνδνηεί ηελ
αληίζεζή καο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε.
 Να θαηαζέζνπκε ηε ζέζε καο, όηη ε Τγεία γηα ην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην
απνηειεί αγαζό. Πξέπεη λα έρεη δεκόζην ραξαθηήξα, ρσξίο θακηά
επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο.
 Να εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζην λόκν γηα ην λέν ΔΤ θαη πνπ νδεγεί ζε
αθόκε κεγαιύηεξε ζπξξίθλσζε.
 Yηνζεηνύκε ηα αηηήκαηα ηεο ΟΔΝΓΔ θαη ηνπ ζπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ
λνζνθνκείνπ Λεπθάδαο κε βάζε ηηο αλάγθεο.
 Tελ αύμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο γηα
ηε ιατθή νηθνγέλεηα.
 Να νινθιεξσζνύλ ηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ε πεξηθέξεηα θαη λα
δηεθδηθήζνπκε απαηηεηηθά θαη ζπζηξαηεπόκελνη κε ηνπο αγώλεο πνπ δίλεη ην
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ηαηξηθό - λνζειεπηηθό θίλεκα ζηε Λεπθάδα ζηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ, ώζηε
λα ππάξμεη ε ππεξεζία ηεο πγείαο σο αγαζό ζε όιν ην ιαό.
Ο πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ.
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο, επηζήκαλε όηη ε Λεπθάδα ζαλ ρώξνο θαη ζαλ πεξηθεξεηαθή
ελόηεηα είλαη λεζησηηθή πεξηνρή ιόγσ ηνπ όηη έρεη ηνλ Κάιακν, ην Ξεξόκεξν, ην
Μεγαλήζη. Ο πιεζπζκόο ηεο ην θαινθαίξη είλαη πνιιαπιάζηνο ιόγσ ηνπ ηνπξηζκνύ,
θαη ρξεηάδεηαη άκεζε ζηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη από
ηνπο εξγαδόκελνπο ζην λνζνθνκείν είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ θόζκνπ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη εξγαδόκελνη ζηα λνζνθνκεία λα εληαρζνύλ
όινη απηνί πνπ δνπιεύνπλ ζηα λνζνθνκεία ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά θαη ιόγσ θαη
ηεο παλδεκίαο.
Σν πξνεδξείν έζεζε ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο όπσο απηέο θαηαηέζεθαλ από
ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» θ. πύξνπ ππξίδσλ θαη
από ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ», θα
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» ςήθηζαλ νη θάησζη
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη :
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
7. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
8. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
9. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
10. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
11. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
12. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
13. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
14. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
15. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
16. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
17. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
18. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηεο παξάηαμεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ»
ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
2. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
3. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
4. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
5. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
6. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
7. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
8. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
9. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
11. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
12. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
-------Παξάιεηςε----------10

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ δεηά:


ηελ άκεζε ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη
ηεο Λεπθάδαο κε πξνζσπηθό, κόληκν θπξίσο αιιά θαη επηθνπξηθό, θαζώο
επίζεο λα βξεζεί ηξόπνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ησλ επηθνπξηθώλ ηαηξώλ.



Σν επάγγεικα λα εληαρζεί ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.



Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζηελ πγεία πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα επηηαρπλζεί από ηελ
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ε δηαδηθαζία γηα ηα Κέληξα Τγείαο.

Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ. Αιεμάλδξνπ Μηραιά,
Θενδώξνπ Γαιηαηζάηνπ, Αζαλαζίνπ Καξαΐζθνπ, ππξίδσλνο Γαιηαηζάηνπ,
Σειέκαρνπ Γαβαιά, Γηνλπζίνπ Μπάζηα, Αιεμάλδξαο Μπαινύ, Υαξαιάκπνπ
Υαξαιάκπνπο, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελίαο Κνιπβά, Παλαγηώηε Πνδίδε θαη
ηέθαλνπ ακνΐιε.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 150-25/23-10-2021

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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