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Το ζήτημα των ελλείψεων σε προσωπικό, την ανέγερση του 4ου ορόφου στο νέο νοσοκομείο
αλλά και την υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, φέρνει στο Αειφορική ο Σύμβουλος
της Αριστερής Παρέμβασης Δημήτρης Δεσύλλας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων όλου του Νομού.
Συγκεκριμένα: Η μεγάλη καθυστέρηση στη μεταφορά του παλιού Νοσοκομείου. Η
παραπομπή στις «Ελληνικές καλένδες» του Μνημονίου της ανέγερσης του 4ου ορόφου του
νέου Νοσοκομείου (παρ΄ ότι έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ). Οι τεράστιες
ελλείψεις προσωπικού (νοσηλευτικού, ιατρικού, παραϊατρικού). Το γεγονός ότι ο νέος
Οργανισμός για το νέο Νοσοκομείο Αγρινίου - Αιτωλ/νίας σε καμία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιπλέον ότι στο νέο Οργανισμό υπάρχουν πολλές
προσωποπαγείς θέσεις, κάτι που σημαίνει ότι χρόνο με το χρόνο το προσωπικό θα
μειώνεται και δεν θα αναπληρώνεται. Τέλος, η σχεδιαζόμενη μεταφορά προσωπικού με
κλείσιμο ή μετατροπή του Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου. Όλα
αυτά, σε συνδυασμό, επιδεινώνουν συνολικά τα προβλήματα επαρκούς υγειονομικής
περίθαλψης στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκ μέρους της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ», με βάση το άρθρο 16, παράγρ. 1, του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.,

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Περιφερειάρχης :
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προς την κυβέρνηση, με σκοπό : α) Την ολοκλήρωση
της κατασκευής (4ος όροφος) και την απρόσκοπτη λειτουργία με επαρκές προσωπικό του
νέου Νοσοκομείου Αγρινίου - Αιτωλοακαρνανίας, β) την αναβάθμιση αντί για το κλείσιμο ή
την υποβάθμιση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε Κέντρο Υγείας και γ) τη συνολική
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας στην Αιτωλοακαρνανία και σ΄ όλη τη Δυτική
Ελλάδα;
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Δημήτρης Δεσύλλας
Περιφερειακός Σύμβουλος
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