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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο:  Συζήτηση  και  έκδοση
ψηφίσματος  σχετικά  με  το
Νοσοκομείο Πρέβεζας.

252/2020  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : Εγκρίθηκε η
έκδοση του κάτωθι  ψηφίσματος:

Σήμερα  12  Οκτωβρίου  2020,  με  την
συμμετοχή  όλων  των  θεσμικών
παραγόντων  του  νομού  της
Πρέβεζας  και  με  τις  απόψεις  που
ακούστηκαν  στην  αίθουσα  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  κατέστη  για
άλλη μια φορά ξεκάθαρη η ανάγκη
και  η  σύσσωμη  επιθυμία  των
πολιτών  για  την  δημιουργία  νέου
Δημόσιου  Νοσοκομείου  στην
περιφερειακή  ενότητά  μας.  Ενός
σύγχρονου  και  εξοπλισμένου
ιδρύματος  που  θα  υποστηρίζει
πλήρως την υγειονομική περίθαλψη
του  λαού  και  θα  επιτρέπει  στο
προσωπικό  που  διαθέτουμε  να
εργαστεί  και  να  προσφέρει  στο
μέγιστο  βαθμό,  προσφέροντας
ποιοτικές  παροχές  υγείας  και
αποφεύγοντας  την  ιατρική
μετανάστευση.  Το  υπάρχον
νοσοκομείο χτισμένο το 1970,  με τις
απαρχαιωμένες  υποδομές  βάζει
καθημερινά  σε  δοκιμασία  τις
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αντοχές  των  εργαζομένων  και  την
υπομονή των πολιτών.  Η πανδημία
του  κορωναϊού  έχει  καταστήσει
ακόμη πιο προφανείς  τις  αδυναμίες
του  υπάρχοντος  ιδρύματος,  άρα   η
ανάγκη και η σύσσωμη επιθυμία των
πολιτών  του  Νομού  της  Πρέβεζας
για  ενίσχυση των υποδομών  υγείας
με  την  άμεση  ενίσχυση  της
παρούσας  δομής  μέχρι  την
δημιουργία της νέας σε  προσλήψεις
μόνιμου ιατρικού,  παραϊατρικού και
διοικητικού  προσωπικού  καθώς  και
υλικοτεχνική  αναβάθμιση  του
υπάρχοντος  παλαιού  νοσοκομείου
αλλά  και  με  τη  δημιουργία  νέου
Δημόσιου  Νοσοκομείου  στην
περιφερειακή  ενότητα  μας  είναι
επιβεβλημένη  και  επιτακτική.
Είμαστε  όλοι  σε  θέση  να
αντιληφθούμε  τις  δύσκολες  στιγμές
που  περνά  το  ΕΣΎ  και  την
οικονομική  δυσπραγία  που  υπάρχει
στο  γενικότερο  περιβάλλον  τόσο
λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και
των συνθηκών της πανδημίας αλλά
την  στιγμή  που  το  νοσοκομείο
χαρακτηρίζεται  από  επίσημα  χείλη
το  χειρότερο  (σε  εξοπλισμό  και
ξενοδοχειακές  υποδομές)  της  6ης
ΥΠΕ  πρέπει  να  ερευνηθεί  και  να
παρασχεθεί  κάθε  δυνατή
χρηματοδότηση. 

Γι’  αυτό  λοιπόν  ως  Δημοτικό
Συμβούλιο,

Ζητάμε:
1.  Την  κάλυψη  όλων  των  κενών
θέσεων  που  προβλέπει  το
οργανόγραμα  του  υπάρχοντος
Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό,
και την στήριξη  με κάθε τρόπο και
μέσο  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του



με  υλικοτεχνική  αναβάθμιση  των
υποδομών του.
2.  Την  άμεση  χρηματοδότηση  της
μελέτης  του  Νέου  σύγχρονου
Δημόσιου Νοσοκομείου  σε  οικόπεδο
εντός  οικισμού  Τ.Κ.  Μύτικα  Δήμου
Πρέβεζας  το  οποίο  έχει  ήδη
παραχωρηθεί από τον δήμο για τον
σκοπό αυτό.

Επίσης αποφασίζουμε για:
1.  Την  συγκρότηση  Επιτροπής
αποτελούμενη  από  Βουλευτές,
Αντιεριφερειάρχη,  Δημάρχους  του
Νομού και ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Νομού Πρέβεζας, η οποία
με την συνδρομή των περιφερειακών
και  δημοτικών  παρατάξεων  θα
οργανώσει  συναντήσεις  και
παρεμβάσεις τόσο στην 6η ΥΠΕ και
στο  Υπουργείο  Υγείας,  όσο  και  στο
Υπουργείο  Οικονομικών,  αλλά  και
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που θα
μπορούσε  να  συνδράμει  στα  δίκαια
αιτήματά μας.  
2.  Την  συνδρομή  και  υποστήριξη
προς  την  διοίκηση  και  τους
εργαζόμενους  στο  Γενικό
Νοσοκομείο  Πρέβεζας,  με  τις
υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας.
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