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ΘΕΜΑ: “Επείγουσες ενέργειες για την λειτουργία του Νοσοκομείου στο Μεσολόγγι”

Κύριοι,

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του άρθρου 84 του Ν.4588/2018 για “μέριμνα για την
υγεία” και “προστασία της δημόσιας υγείας” σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή
η οποία αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι
και η οποία συνοδεύεται από ψήφισμα που είχε εκδώσει το συμβούλιο μας την
22-01-2021 καθώς και συνημμένες πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δημοσιευτεί
στον τοπικό τύπο από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου,
την Τριμελή Επιτροπή Νοσοκομείου Μεσολογγίου και την Παθολόγο-Διαβητολόγο
κα. Βογιατζή. Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να δράσετε άμεσα για τις
ελλείψεις που παρατηρούνται στο Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι αποτελεί ένα από
τα 125 (ΝΠΔΔ) που υπάρχουν στη χώρα, και του γεγονότος ότι καλύπτει ανάγκες για
μεγάλο εύρος πληθυσμού που κατοικεί σε δυσπρόσιτες περιοχές (Ξηρόμερο, Ορεινή
Ναυπακτία, Ορεινές Κοινότητες του Αρακύνθου, ημιορεινές Κοινότητες του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου, νομού Φωκίδας, Ιόνια νησιά),

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές οργανωτικές αρχές του ΕΣΥ που είναι η
αποκέντρωση, η δημοκρατία, η αυτοδιοίκηση.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες καταγγελίες του Σωματείου εργαζομένων του
Νοσοκομείου στο Μεσολόγγι, τις παραιτήσεις γιατρών καθώς και την πολύ σοβαρή
καταγγελία η οποία τέθηκε υπόψη μας δια του τοπικού τύπου για “επισφαλείς
εφημερίες κατ’ εξακολούθηση”,

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατο περιστατικό, το οποίο αναφέρεται στην παρούσα
ενδεικτικά και έχει να κάνει με ασθενή που χρειάστηκε απλή χειρουργική παρέμβαση
(αφαίρεση βάμβακα από την ρινική κοιλότητα) ημέρα Κυριακή, και χρειάστηκε να
μεταβεί στο Νοσοκομείο στο Ρίο για να εξυπηρετηθεί, αφού δεν υπήρχε χειρουργός
ούτε στο Μεσολόγγι, ούτε στο Αγρίνιο.

Σας καλούμε όπως άμεσα μας ενημερώσετε γραπτώς για τις ενέργειες που έχετε
κάνει για την επάνδρωση του Νοσοκομείου στο Μεσολόγγι.

Σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες εκείνες που θα εξασφαλίσουν την
εύρυθμη, νόμιμη και χωρίς κινδύνους για την υγεία μας, λειτουργία του Νοσοκομείου
στο Μεσολόγγι, διασφαλίζοντας την εργασιακή ειρήνη των εργαζομένων, κάτι που
έχει αντίκτυπο στην περίθαλψή μας καθώς και την εξασφάλιση της απαραίτητης
υλικοτεχνικής  υποδομής.

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας την καταγγελία περί “επισφαλών εφημεριών κατ’
εξακολούθηση” κάτι που μας έχει προκαλέσει ανασφάλεια για την κάλυψη των
ιατροφαρμακευτικών αναγκών μας και αποτελεί ένδειξη του ενδεχόμενου κινδύνου
που διατρέχουμε από τυχόν παραλείψεις σας. Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τις
συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρονται στην από 05-01-2023 ανακοίνωση του
Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Σας καλούμε όπως λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι το Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι
καλύπτει υγειονομικά την Δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς και μερικά από τα νησιά του
Ιονίου, πληθυσμός που διπλασιάζεται εποχικά (καλοκαίρι, εορτές).

Σας καλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην αποσύνδεση των Νοσοκομείων
Μεσολογγίου και Αγρινίου κάτι που θα δώσει την δυνατότητα διοικητικής αυτοτέλειας
και αμεσότερων διοικητικών ενεργειών.

Σας καλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε στις απαραίτητες προσλήψεις για την
κάλυψη των αναγκών στο Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι.

Επειδή η κατάσταση κρίνεται απόλυτα επείγουσα και σοβαρή, ζητάμε τις άμεσες
ενέργειες σας και την ενημέρωση μας για τις ενέργειες αυτές.

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, 27-01-2023
Όλγα Δασκαλή, Πρόεδρος Κοινότητας Μεσολογγίου
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ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ Μεσολόγγι.
05/01/2023

Η αυγή του νέου έτους βρήκε το πολύπαθο νοσοκομείο Μεσολογγίου ¨Χατζηκώστα¨ με
μεγαλύτερα προβλήματα : μείον ένας παθολόγος και αρκετοί ειδικευόμενοι παθολογικής υπό
παραίτηση (κάποιοι έχουν παραιτηθεί ήδη στο τέλος του 2022). Σε προηγούμενες ανακοινώσεις
μας έχουμε περιγράψει την δυσάρεστη θέση, στην οποία έχει περιέλθει ο χειρουργικός τομέας,
αφού οι γενικοί χειρουργοί, λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης των ειδικευομένων
χειρουργικής, καλύπτουν ένα μέρος των μηνιαίων εφημεριακών αναγκών. Σε αυτά προστίθενται
οι βλάβες στον βιοχημικό αναλυτή το τελευταίο διάστημα, η υποστελέχωση στο μικροβιολογικό
τμήμα, στο ακτινολογικό (δεν υπάρχει αξονικός τομογράφος να λειτουργεί όλο τον μήνα) κ.α.. Το
νοσοκομείο είναι υπό κατάρρευση.

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, του δήμου Ξηρομέρου και
του δήμου Ναυπακτίας (περιοχών κάλυψης από την υγειονομική μονάδα μας) και την ενεργή
υποστήριξη σε κοινές δράσεις για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Αγαπητοί συνδημότες το
πρόβλημα μας αγγίζει όλους, όταν φτάνουμε ως ασθενείς στα ΤΕΠ και δεν βρίσκουμε γιατρούς
βασικών ειδικοτήτων.

Κύριοι δήμαρχοι των ανωτέρω δήμων, φαίνεται ότι οι διαβουλεύσεις σε γραφεία με διάφορα
κυβερνητικά στελέχη δεν αποδίδουν καρπούς, μήπως ήρθε η ώρα να αναλάβετε δράση για την
οργάνωση κινητοποιήσεων για την διάσωση του νοσοκομείου?

Κύριοι βουλευτές αναλάβετε δράση για την στήριξη του Νοσοκομείου. Αντισταθείτε στις
εκούσιες μετακινήσεις εργαζομένων, που επιθυμούν για δικούς τους λόγους να φύγουν από το
νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου εργάζονται , προς άλλα νοσοκομεία. Το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό δεν μας περισσεύει καθόλου. Παρεμπιπτόντως , κύριε Σερασκέρη, προ καιρού,
μετακινήσατε νοσηλεύτρια από το νοσοκομείο Μεσολογγίου στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Συμφώνα με δηλώσεις σας, η μετακίνηση ήταν συμβολική και για ένα δίμηνο. Το δίμηνο έχει
παρέλθει προ καιρού, για ποιους λόγους η νοσηλεύτρια δεν έχει επιστρέψει στα καθήκοντά της
στο νοσοκομείο Μεσολογγίου?

Ζητάμε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας . Προτάσεις, όπως να καλύπτονται οι
εφημεριακές ανάγκες της χειρουργικής κλινικής και του χειρουργικού ΤΕΠ από ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων είναι τόσο επικίνδυνο , όσο και παράνομο. Με έγγραφο, προ 4μήνου, προς στην
διοίκηση του νοσοκομείου έχουμε κοινοποιήσει τις θέσεις μας για το θέμα αυτό. Η μόνη πρόταση
για την λύση του προβλήματος πρέπει να είναι οι προσλήψεις σε μόνιμο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό.

Αγαπητοί συμπολίτες, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, το χρειάζεστε ή όχι το νοσοκομείο
στην περιοχή μας. Και αν το θέλουμε, τι προτιθέμεθα να κάνουμε για ξαναγίνει πάλι νοσοκομείο
και στην καθημερινή πρακτική.

Καλή χρόνια με υγεία σε όλες και όλους.

Το Δ.Σ

του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου
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Ι.Π. Μεσολογγίου, 03/01/2023
ΠΡΟΣ: Αναπλ. Διοικήτρια ΓΝ Αιτ/νίας

Διοικητή ΓΝ Αιτ/νίας
Διοικητή 6ης ΥΠΕ

ΚΟΙΝ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΝΜ
Μεσολογγίου
Υπουργό Υγείας
Υφυπουργό Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υγειονομική Περιφέρεια

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου

& Δυτικής Ελλάδος

Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν.Μ.ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ»

ΘΕΜΑ: «Επισφαλείς εφημερίες κατ’ εξακολούθηση»

Στην παρούσα επιστολή σας αναφέρω τα σοβαρά προβλήματα που θεωρώ πως ήδη
γνωρίζετε, όμως έως τώρα όχι μόνο δεν έχει δοθεί καμία λύση, αλλά έχουν επιπλέον
επιδεινωθεί. Κρίνω πως είναι απαραίτητο να υπάρξει εγγράφως σαφής περιγραφή της
απελπιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε στις εφημερίες καθημερινά ως παθολόγοι
και του μεγάλου κινδύνου που αυτή εγκυμονεί για τη υγεία και τη ζωή των ασθενών. Με
αυτόν τον τρόπο κανένας δεν θα μπορεί να επικαλεσθεί ότι δεν γνώριζε, εάν κάποια στιγμή
φτάσουμε στο στάδιο της απόδοσης ευθυνών στην περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 3 Ιανουαρίου, είναι η τρίτη ημέρα από τις τελευταίες τέσσερις
(και μάλιστα σε περίοδο αιχμής λόγω των γιορτών) κατά την οποία στο πρόγραμμα
εφημεριών δεν συμπεριλαμβάνεται κανένας γιατρός του χειρουργικού τομέα, με εξαίρεση
γυναικολόγο. Επίσης, τις αναφερόμενες ημέρες δεν καλύπτεται το πρόγραμμα εφημεριών της
χειρουργικής κλινικής από κανένα γενικό γιατρό από αυτούς που υποστηρίζουν τα εξωτερικά
ιατρεία, προερχόμενοι από τα γειτονικά Κέντρα Υγείας. Στις 31 Δεκεμβρίου ο εφημερεύων
παθολόγος αντιμετώπισε και διακόμισε τραυματίες από τρία συνολικά τροχαία, στην 1η
Ιανουαρίου ένα τροχαίο και σήμερα..;; Κανείς βέβαια δεν ξέρει, μπορούμε μόνο να ελπίζουμε
στην καλή τύχη!

Οι συνθήκες επομένως απαιτούν από έναν ειδικό και από έναν ή δύο (ανάλογα με τη ημέρα)
ειδικευόμενους παθολόγους να καλύπτουν την παθολογική κλινική (με πλήθος
νοσηλευομένων λόγω κύματος Covid και γρίπης), τα επείγοντα παθολογικά περιστατικά στα
εξωτερικά ιατρεία, καθώς και - λόγω ελλιπούς στελέχωσης με ειδικότητες - νευρολογικά και
πνευμονολογικά περιστατικά καθημερινά, παιδιατρικά και ΩΡΛ για περισσότερες από 25
ημέρες κάθε μήνα. Αυτά χωρίς να υπάρχει πάντα κάλυψη από ακτινολογικό εργαστήριο, ενώ
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υπάρχουν και ημέρες δυσλειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου, όπου πρέπει
κάποιες εξετάσεις να στέλνονται οδικώς στη Νοσοκομείου Αγρινίου (διαδικασία ιδιαίτερα
χρονοβόρα και επομένως επικίνδυνη). Επιπλέον η κλινική μας καλύπτει στις εφημερίες το
σύνολο των διακομιδών, όχι μόνο της παθολογικής κλινικής, αλλά και της καρδιολογικής και
της μαιευτικής. Επομένως, είναι απαράδεκτο να απαιτείται από τους παθολόγους να
αντιμετωπίζουν, ημέρες όπως η σημερινή, και τα πάσης φύσεως περιστατικά του
χειρουργικού τομέα (πχ τροχαία, πτώσεις, κατάγματα κλπ)!!! Είναι κάτι για το οποίο αφενός
δεν είμαστε επαρκώς εκπαιδευμένοι και αφετέρου ο φόρτος εργασίας μας είναι φανερό πως
δεν το επιτρέπει.. Σημειώνω επίσης, τις εντάσεις και τις προστριβές που προκύπτουν στα
επείγοντα όταν δεν υπάρχει παρών ο κατάλληλης  ειδικότητας γιατρός.

Προτείνεται:

1. Να δοθεί προτεραιότητα στην προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών για την κάλυψη της
χειρουργικής και της παθολογικής κλινικής καθώς και ειδικοτήτων με ελλείψεις. Οι θέσεις
επικουρικών γιατρών δεν είναι ελκυστικές (ειδικά για τους παθολόγους). Να σημειώσω ότι
μετά από οχτώ περίπου έτη υπηρεσίας, ο μοναδικός επικουρικός γιατρός της κλινικής μας
πριν 3 ημέρες παραιτήθηκε, διότι ποτέ δεν προκηρύχτηκε μόνιμη θέση. Αυτό κάνει για εμάς
την κατάσταση πλέον μη διαχειρίσιμη, ενώ το σενάριο και της δικής μας παραίτησης
φαντάζει τώρα πια πιθανό.

2. Ως άμεση λύση, να ορίζεται κάθε μήνα ονομαστική κατάσταση με γενικούς γιατρούς από
τα γειτονικά κέντρα υγείας, που αφενός θα καλύπτουν τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά
στα εξωτερικά ιατρεία τις ημέρες που δεν εφημερεύει χειρουργός, αφετέρου θα καλύπτουν
και τις ημέρες που εφημερεύει μόνο ένας ειδικευόμενος στην παθολογική κλινική.
Συγκεκριμένα, η παθολογική κλινική χρειάζεται ενίσχυση από γενικό γιατρό το μήνα
Ιανουάριο για 10 εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

3. Εναλλακτικά, ως ύστατη λύση για την παροχή των πρώτων βοηθειών στα έκτακτα
χειρουργικά περιστατικά, μπορεί να ορίζεται ένας γιατρός του χειρουργικού τομέα που θα
εφημερεύει τις ημέρες που δεν εφημερεύει χειρουργός. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα χρόνο γενικής χειρουργικής και αδιαμφισβήτητα είναι πιο δόκιμο και
ασφαλές.

Οι γιατροί της παθολογικής κλινικής θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα αγωνιστούμε με
πάθος για να προσφέρουμε στους ασθενείς μας το υψηλότερο επίπεδο περίθαλψης, χωρίς
εκπτώσεις στο ζήτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρωτίστως της ασφάλειας. Η
συνεργασία μαζί σας είναι προϋπόθεση για επιτευχθεί αυτός ο στόχος και περιμένουμε να
αντιδράσετε άμεσα και αποτελεσματικά πριν προκύψουν πολύ δυσάρεστες καταστάσεις..

Κατερίνα Βογιατζή

Παθολόγος - Διαβητολόγος

Διευθύντρια ΕΣΥ

Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

(και σημερινή εφημερεύουσα..)
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Η Τριμελής Ιατρών του ΓΝΜεσολογγίου

09/01/2023
Όλο το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν μια συνεχή υποβάθμιση του
Γ.Ν. Μεσολογγίου. Υποβάθμιση στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων Ιατρικών
Πράξεων που αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας. Η συνταξιοδότηση ή παραίτηση
συναδέλφων αντιμετωπίζεται με την πλήρη αδράνεια εκ μέρους των Διοικήσεων Γ.Ν.
Μεσολογγίου, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Υ.Π.Ε., Υπουργείου.

Έτσι ενώ όλοι διατρανώνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει το Νοσοκομείο

(προεκλογική περίοδος γαρ), συστηματικά μεθοδεύουν την πορεία προς τα εκεί. Τι πιο

βολικό να μην κάνεις τίποτα και έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, να οδηγούνται σε ένα

αποτέλεσμα το οποίο ήθελες, αλλά δεν μπορείς να ομολογήσεις δημόσια. Είναι

διακηρυγμένη αρχή της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο νοσοκομεία ανά νομό.

Ακόμα και αν αυτός είναι ο μεγαλύτερος γεωγραφικά της Ελλάδας. Είναι διακηρυγμένη αρχή

και ψηφισμένος νόμος πλέον ότι ιδιώτες θα μπορούν να κάνουν συμβάσεις με το ΕΣΥ και να

παρέχουν υπηρεσίες επί πληρωμή. Για να προχωρήσουν όλα αυτά θα χρειαστεί να

διαλύσουμε ότι ακόμα στέκεται, σε πείσμα των πολιτικών τους. Πώς; Μη προκηρύσσοντας

τις θέσειςπου κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης και ας λέει ο νόμος το

αντίθετο. Δημιουργούνται συνθήκες υπολειτουργίας, διάλυσης, ασφυξίας για τους

παραμένοντες που όσο και να βάλουν πλάτη, κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο και

αναζητούν άλλη λύση.

Αυτό το σενάριο εκτυλίσσεται και στο Μεσολόγγι. Συνταξιοδοτήθηκε η Νευρολόγος,

προκηρύχθηκε η θέση; Καλό ανέκδοτο… Συνταξιοδοτήθηκε ο ΩΡΛ, προκηρύχθηκε η θέση;

Ένα μπαλωματάκι με επικουρικό και θα ξεχαστεί και αυτό… Και ερχόμαστε και σε αυτά που

γίνονται πλέον επικίνδυνα. Συνταξιοδοτήθηκε ο χειρούργος,προκηρύχθηκε η θέση;

Προφανώς όχι… Είναι κατανοητό όμως ότι οι τρεις παραμένοντες δεν μπορούν να καλύψουν

πλέον όλο τον μήνα. Οπότε χωρίς εφημερία χειρουργικού το Γ.Ν. Μεσολογγίου. Και τι

γίνεται με το τροχαίο το οποίο το ΕΚΑΒ αν και ενημερωμένο για το ότι δεν εφημερεύει

Χειρουργός, το φέρνει στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Μ.; Θα το αντιμετωπίσει ποιος; Ο Παθολόγος…

Που δεν είναι ούτε εκπαιδευμένος, ούτε νομικά καλυμμένος.

Το ότι λείπουν δύο ειδικευμένοι χειρούργοι δεν το βλέπει κανένας. Και ερχόμαστε και στην

Παθολογική. Που με εντολή νοσήλευσε Covid αν και δεν είχε στοιχειώδεις προϋποθέσεις (πχ
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αναισθησιολογική κάλυψη). Που παρά τις ελλείψεις εξακολουθεί να νοσηλεύει μεγάλο

αριθμό περιστατικών. Η μη ανανέωση του επί οκτώ χρόνια επικουρικού συναδέλφου

δημιουργεί πρόβλημα στην εφημέρευση αφού δεν καλύπτεται ο μήνας, αν οι παραμένοντες

κάνουν τις προβλεπόμενες εφημερίες. Δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας που με

βεβαιότητα θα οδηγήσουν στην περαιτέρω υποστελέχωση. Οι επί πενταετίας εκκλήσεις και

αιτήματα για προκήρυξη θέσης παθολόγου έχουν πέσει στο κενό και τώρα που εξαντλήθηκαν

τα μπαλώματα αρχίζει να δείχνει πόσο κοντόθωρη (ή μήπως υπολογισμένη) ήταν αυτή η

αδράνεια.

Στο τέλος αφού θα έχουν οδηγήσει τους γιατρούς σε φυγή λόγω απαράδεκτων συνθηκών

εργασίας, θα γυρίσουν να τους τα φορτώσουν κιόλας. Έφυγε, και δεν έρχονται…

Παράδειγμα ο Πύργος στον οποίο στέλνουν γιατρούς από την Πάτρα αφού παραιτήθηκαν

όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι.

Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, αν όντως δεν θέλουν να κλείσουν το Γ.Ν.Μ., έστω στο 90 και

κάτι, να κάνουν το αυτονόητο. Να προκηρύξουν δύο θέσεις Χειρουργών, μία Παθολόγου,

Αναισθησιολόγου για αρχή και σταδιακά όλες τις κενές θέσεις του οργανισμού. Κάθε άλλη

απάντηση ή δικαιολογία επιβεβαιώνει ότι απλώς είναι προειλημένες αποφάσεις που τις

κρύβουν.

Η τοπική κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αντιδράσει με όλα τα μέσα – όχι

στους γιατρούς που συναντά ή δεν συναντά στα ΤΕΠ – αλλά σε αυτούς που παίρνουν τις

αποφάσεις, το Νοσοκομείο σύντομα θα είναι παρελθόν και θα έχει στην καλύτερη

μετατραπεί σε Κέντρο Υγείας.

Η Τριμελής Ιατρών του ΓΝΜεσολογγίου, 09/01/2023
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ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
στην συνεδρίαση της 22ης Ιανουαρίου 2021 με θέμα την στήριξη του Νοσοκομείου 

Μεσολογγίου. 

Τον τελευταίο χρόνο βιώνουμε μια πρωτόγνωρη στα παγκόσμια χρονικά υγειονομική κρίση, 
η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Πέρα από τις οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και 
άλλες συνέπειες η κρίση αυτή ανέδειξε τις πολλές αδυναμίες του Εθνικου μας συστήματος 
υγείας, οι οποίες είναι πιο εμφανείς στις  περιφερειακές υγειονομικές μονάδες.
 
Η πολιτική των μνημονίων που εφαρμόστηκε τα τελευταία 10 χρόνια  στην Ελλάδα με την 
πρόταξη των οικονομικών κριτηρίων σε βάρος των κοινωνικών, απέδειξε ότι το 
πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι η υγεία δε μπορεί και δεν πρέπει να 
θυσιάζεται στο βωμό της δήθεν οικονομικής ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης για λίγους, 
αφήνοντας στο έλεος της ατομικής ευθύνης τους πολλούς.

Η υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,  οι ελλείψεις σε εξοπλισμό, η 
υποχρηματοδότηση, η αποδυνάμωση των υγειονομικών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας περίθαλψης και η εν γένει απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
καθιστά την κοινωνία μας ευάλωτη στους τριγμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-
19.
 
Το Συμβούλιο Κοινότητας της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου με αφορμή την πρόσφατη 
απόφαση της 6ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση της αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσολογγίου Χατζηκώστα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ομόφωνα απαιτεί 
από τους αρμόδιους φορείς τα εξής:

Ενίσχυση του υγειονομικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής  με μόνιμες 
προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε όλες τις 
δομές (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ.), έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο 
των αναγκών της περιοχής.
Αύξηση των προϋπολογισμών των υγειονομικών μονάδων της περιοχής στο σημείο 
που να καλύπτεται η πλήρης λειτουργία τους.
Άμεση προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμακευτικού υλικού που είναι 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των Δομών. 
Πάγωμα των μετακινήσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε άλλες 
νοσηλευτικές μονάδες.
Προκήρυξη μόνιμων θέσεων των γιατρών που έχουν αποχωρήσει
Μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων στα νοσοκομεία (γιατρών, 
νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού).



Η ελλιπής παροχή του δημόσιου αγαθού των υπηρεσιών υγείας από την πολιτεία, 
συνιστά έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής! Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό 
αγαθό και αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα γι’ αυτό δεν μπορεί να μπει σε καμιά 
ζυγαριά!  

Το παρόν ψήφισμα να κατατεθεί ενώπιον της 6ης ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας), του Νοσοκομείου 
Μεσολογγίου, του Υπουργείου Υγείας,  του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. 

Εκ του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου  


