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«H κατάσταση είναι εγκληµατική» «H κατάσταση είναι εγκληµατική» 
Με περιπολικά και πυροσβεστικά οχήµατα διακοµίζονται στο Νοσοκοµείο N0ouoas ασθενεί^ και θύµατα τροχαίων. 

Ανθρώπινε$ ζωέ$ χάθηκαν ή κινδύνεψαν εξαιτία5 των ελλείψεων, ενώ οι κάτοικοι υφίστανται τεράστια 
ταλαιπωρία για να βρουν γιατρού$, αφού σε όλο το δήµο δεν υπάρχει ούτε ένα$ συµβεβληµένο$ του ΕΟΠΥΥ! 
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« 
H καταστ 

a - 
σ n 

Εχει σταλεί 
επιστολή στον 
υπουργό Υγειακαι 

νέο διαµαρτυρία 
για us 

ελλείψει 

που 
επικρατεί είναι εγκληµατική, 

χάθηκαν και θα 
χαθούν έωέε», προειδοποιεί 

ο πρόεδροε του 
Εργατικού Κέντρου Νάouoas 

(ΕΚΝ), A0av6oios 
Tohons. Με επιστολή του 
στον υπουργό Υγείαβ, 

Αδωνι Γ εωργιάδη, 
το 

ΕΚΝ καταγγέλλει 
ότι οι 

υπηρεσίεε 
υγείαε είναι 
υποβαθµισµένεε 

για 
tous 34.500 
κατοίκουε 

Tns περιοχήε και 2ητά να 
ενισχυθούν οι δοµέε. Για 
το λόγο αυτό, εΕάλλου, 
διοργανώνει νέα κινητοποίηση, 

σήµερα, Τρίτη, 
oris 7 το απόγευµα στην 
πλατεία Καρατάσιου και 
ζητά άµεσα συνάντηση 
µε την ηγεσία του υπουργείου. 

«Οι υγειονοµικέΞ υπηρεσίεε 
που στεγάζονταν 

στο κτίριο του ΙΚΑ πλέον 
δεν υπάρχουν. Γιατροί 
και προσωπικό βρίσκονται 

σε διαθεσιµότητα. 
Με tous λιγοστού5 γιατρούε 

και προσωπικό 
που απέµειναν στο 

Νοσοκοµείο Νάουσαε, 
δεν µπορούν να εΕυπηρετηθούν 

οι 34.500 κάτοικοι 
Tns περιοχήε µα5 

και πληρώνουν είσοδο, 
εΕετάσειε, Θεραπείε5 και 
γιατρούε µέσα στο νοσο- 

Το ΕΚΝ ζητά να στελεχωθούν πλήρως οι 6 κλινικές του νοσοκοµείου και σταδιακό οι 8 βασικές 
κλινικές που υπήρχαν πριν τις συγχωνεύσεις 

κοµείο. Enians, σε όλο 
το δήµο Νάουσαε δεν 
υπάρχει κανένα5 συµβεβληµένο5 

YiaTpos του 
ΕΟΠΥΥ. Οι εργαζόµενοι 
που αρρωσταίνουν ή σε 
περιπτώσει εργατικών 
ατυχηµάτων δεν µπορούν 

να πάρουν άδεια 
γιατρού και εκατοντάδεε 
άνεργοι - ανασφάλιστοι 
δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασηε 

σε γιατρό, είετάσειε 
και φάρµακα», 

υπογραµµίζεται στην επιστολή 
npos τον υπουργό 

Υγεία5. 

Ζητούν στελέχωση 
To ΕΚΝ, ο ιατρικόε 

κόσµοε, ο δήµο5 και φορείε 
Tns Νάουσαβ έχουν 

καταγγείλει επανειληµµένα 
συγκεκριµένα περιστατικά 

που συνδέονται 
µε tis ελλείψειε σε προσωπικό 

και υποδοµέε. 

Ο πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Νάουσας (ΕΚΝ) 
Αθανάσιος Τσίτσης 

Ωστόσο, δεν υπήρΕε, 
oncos λένε, ανταπόκριση 
από το υπουργείο. «Πριν 
από τρία χρόνια ενηµερώσαµε 

το υπουργείο 
Υγείαε, πέρσι προσωπικά 

τον υπουργό για tis 

τεράστιεε ελλείψει σε 
γιατρούε, προσωπικό και 
εΕοπλισµό στο Νοσοκοµείο 

Νάουσαε και oris 

υγειονοµικεε υπηρεσίεε 
του ΕΟΠΥΥ, που στεγάζονταν 

στο κτίριο του 
ΙΚΑ, µε συγκεκριµένα 
στοιχεία. Οργανώσαµε 
δεκάδεε κινητοποιήσει 
και παραστάσειε διαµαρτυρίαε», 

τονίζουν οι εκπρόσωποι 
του ΕΚΝ. 

Ζητούν, µεταΕύ άλλων, 
να στελεχωθούν µε 

γιατρούε, νοσηλευτέε, 
διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό οι 6 κλινικέ5 
του νοσοκοµείου και σταδιακά 

σι 8 βασικέε κλινικέε 
που υπήρχαν πριν 

από tis συγχωνεύσει. 
Παράλληλα, να λειτουργήσει 

πλήρηε δηµόσια 
πρωτοβάθµια µονάδα 
υγείαε στο κτίριο του 
ΙΚΑ, µε όλεε tis βασικέε 
ειδικότητεε γιατρών και 
προσωπικού, µικροβιολογικό 

και ακτινολογικό 
εργαστήριο. 
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