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Την άμεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ζητούν με ερώτησή τους στη Βουλή οι βουλευτές
Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως υπογραμμίζουν, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου αντιμετωπίζει, πλέον, συνθήκες
κατάρρευσης. Οι συνέπειες της υποχρηματοδότησής του είναι από καιρό ορατές και
οξύνονται συνεχώς: Ελλείψεις στον αριθμό και τη σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και
διοικητικού προσωπικού, ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα
σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινή δραστηριότητα του νοσοκομείου, υπολειτουργία ή
και αναστολή λειτουργίας κλινικών του, κενά σε εφημερίες και μεταφορά ασθενών σε άλλα
νοσοκομεία.
Αποκαλυπτικό για το μέγεθος -και τις αιτίες του προβλήματος- είναι το ύψος της περικοπής
που έχει υποστεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου -από 6.638.319,48 ευρώ το 2012 σε
4.380.170,39 ευρώ για το 2013. Ας σημειωθεί, δε, ότι στον προϋπολογισμό του 2012 δεν
περιλαμβάνονταν άλλες δαπάνες πέραν των υποχρεωτικών (φάρμακα, αντιδραστήρια,
σίτιση, θέρμανση, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ). Ας σημειωθεί, επίσης, ότι η περικοπή αυτή
δεν συνεπάγεται και ισόποσο οικονομικό όφελος για το ΕΣΥ, καθώς, λόγω των ελλείψεων
σε φάρμακα και υλικά, ασθενείς μετακινούνται, μαζί με το αντίστοιχο κόστος, σε άλλα
νοσοκομεία.
Η προϊούσα αυτή παρακμή του νοσοκομείου, που αποτελεί ήδη ένα από τα οξύτερα
προβλήματα των πολιτών του Μεσολογγίου, εδραιώνει στην τοπική κοινωνία τον φόβο -αν
όχι και την πεποίθηση- για μια επιδιωκόμενη υποβάθμιση του ρόλου και των υπηρεσιών του.
Και, σε κάθε περίπτωση, ενισχύει την εκτίμηση ότι η διασύνδεση των νοσοκομείων Αγρινίου
και Μεσολογγίου δεν είχε, ουσιαστικά, κανένα λειτουργικό, οικονομικό και κοινωνικό
όφελος, και επαναφέρει το αίτημα για την αυτονόμησή τους.
Αυτό που προέχει σήμερα, τονίζουν οι δύο βουλευτές, είναι η κάλυψη των πιο άμεσων και
επειγουσών αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, οι οποίες, σύμφωνα με τις συντηρητικότερες
εκτιμήσεις, αφορούν την πρόσληψη 6 ειδικευμένων ιατρών -ενός καρδιολόγου, ενός
παθολόγου, ενός αναισθησιολόγου, ενός ορθοπεδικού και δύο μικροβιολόγων. Εξίσου
επείγουσα είναι η ανάγκη πρόσληψης δύο γενικών ιατρών για το Κέντρο Υγείας του Μύτικα.
Η υψηλή προτεραιότητα των προσλήψεων αυτών, όπως και οι φορείς των εργαζομένων στο
νοσοκομείο επισημαίνουν, δεν ακυρώνει το σύνολο των αιτημάτων που ο διευθυντής της
Ιατρικής Υπηρεσίας έχει υποβάλει εγγράφως προς το υπουργείο.
Με αυτά τα δεδομένα, ρωτούν τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να καλυφθούν, το ταχύτερο δυνατόν, οι
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επείγουσες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου και του Κέντρου Υγείας Μύτικα
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για τη δομή των υπηρεσιών υγείας στον νομό
Αιτωλοακαρνανίας και πώς, στο πλαίσια αυτό, αντιμετωπίζει την ανάγκη αναβάθμισης του
ρόλου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου και της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτό
παρέχει;
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