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Η ισχύς εν τη ενώσει 
Σήµερα το πρωί n συγκέντρωση διαµαρτυρία^ των Παριανών στο υπουργείο Υγεία$ 

Η ισχύς εν τη ενώσει 
Μετά τη συνάντηση µε τον υπουργό Υγείας, θα κατευθυνθούν στο γραφείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να παραδώσουν ενηµερωτική επιστολή που απευθύνεται 
στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κ. Σουλτς καθώς και αντίγραφο του 

υποµνήµατος µε τις 6.500 υπογραφές 

θα επισκεφθούν 
και τα γραφεία των 

κοµµάτων 
στη Βουλή 

Εµείε οι κάτοικοι Tns Πάρου 

και Tns Αντιπάρου, που υφιστάµεθα 

καθηµερινά tis επιπτώσε^ 

από την κακή λειτουργία του Κ.Y. 

oas εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία 

pas και ζητάµε την 

άµεση κάλυψη των κενών σε 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

καθώ$ και σε διασώστε$ 

του ΕΚΑΒ. Υποχρέωση δική oas 

είναι n προστασία mis υγείαε pas 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Tns ιδιαιτερότηταε του περιστατικού. 

Και αυτό συµβαίνει 

συχνά, µε αποτέλεσµα να χάνονται 

ζωέ$. 

'Εχετε υποχρέωση να καλύψετε 

άµεσα us κενέ$ θέσειε που 

προβλέπονται από τον οργανι- 

" Η αδιαφορία που διαχρονικό έχει 
επιδείξει το υπουργείο Υγείας µέχρι 

σήµερα για τα νησιά είναι εγκληµατική 
αφού χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι οποίες 

θα είχαν διασωθεί εάν ο σεβασµός προς 
την ανθρώπινη ζωή αποτελούσε στην 

πράξη τη βασική πολιτική κατεύθυνση του 
υπουργείου σας" 

Υπόµνηµα διαµαρτυρίas, 
το οποίο υπογράφουν 

6.500 µόνιµοι 
κάτοικοι Tns Πάρου 
και Tns Αντιπάρου, 
µεταξύ των οποίων 
και πολίτεε κρατών 
Tns Ευρωπαϊκό Ένωons, 

αναµένεται να 
επιδώσει σήµερα otis 

10:00 το πρωί κατά 
τη διάρκεια Tns µεταξύ 
tous συνάντησηε, n 

1 1 µελήε αντιπροσωπεία 
των δύο νησιών 

στον υπουργό Υγείαε, 
Ανδρέα Λυκουρέντζο. 

Tns κατερινας 
σιγαλα 

Στην αντιπροσωπεία συµµετέχουν 

οι δήµαρχοι mis 

Πάρου και ms Αντιπάρου, 

εκπρόσωπο5τη5τοπική$εκκληoias, 

πρώην δήµαρχοι, δηµοτικοίσύµβουλοι 

και εκπρόσωποι 

φορέων. To σηµαντικότερο 

"όπλο" ms opcjs, είναι οι 350 
Παριανοί και Αντιπαριώτε$ που 

τη συνοδεύουν προκειµένου να 

διαµαρτυρηθούν για την απαράδεκτη 

κατάσταση που επικρατεί 

στο Κέντρο Yyeias των νησιών 

tous. 
Μετά τη συνάντηση οι συγκεντρωµένοι, 

πλαισιωµένοι 

και από napiavousms Αθήναι, 

θα κατευθυνθούν στο γραφείο 

ms Ευρωπαϊκή^ Ένωσης, για 

να παραδώσουν ενηµερωτική 

επιστολή που απευθύνεται στον 

πρόεδρο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

κ. Σουλτ$ καθώ5 και 

αντίγραφο του υποµνήµατο$ µε 

tis υπογραφέ$. 

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία 

των συγκεντρωµένων θα επισκεφθεί 

τα γραφεία των κοµµάτων 

στη Βουλή, τα οποία και 

θα ενηµερώσει για την τραγική 

κατάσταση που έχει περιέλθει 

n πρωτοβάθµια δηµόσια περίθαλψη 

στα νησιά pas. 

To κείµενο 
διαµαρτυρία^ 

To κείµενο ms διαµαρτυρίαε 

που κοινοποιείται στο Νοµαρχιακό 

Νοσοκοµείο Σύρου, στον 

Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β., στα πολιτικά 

κόµµατα του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, otous βουλευτέ$ 

του Νοµού, στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

στα M.M.E έχει cjs εξήε: 

Κύριε Υπουργέ, 

Παρά το γεγονό$ ότι oas 

είναι γνωστά τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει το Κέντρο 

Υγεία$ Πάρου, αυτά, όχι µόνο 

δεν επιλύονται, αλλά αντιθέτου 

επιδεινώνονται. 

Μετά tous παιδιάτρουε, tous 

παθολόγου$, το γυναικολόγο και 

τη µαία, πρόσφατα αποχώρησε 

και ο καρδιολόγοε. 

"Οφείλουµε να σας 
κάνουµε γνωστό ότι 
εµείς που υπογράφουµε 

τη διαµαρτυρία 
αυτή, είµαστε 

αποφασισµένοι να 
υπερασπιστούµε µε 
κάθε πρόσφορο µέσο 

το δικαίωµά µας 
να αισθανόµαστε 

ασφαλείς εµείς και 
τα παιδιά µας" 

και οι όποιεε δικαιολογίεε, για 

την αναποτελεσµατικότητα του 

Ε.Σ.Υ. στο νησιωτικό χώρο και 

ειδικότερα στην Πάρο και την 

Αντίπαρο, pas βρίσκουν αντίθεrous 

και δε pas πείθουν. 

Στα νησιά pas λόγω ms γεωγραφία 

tous ιδιαιτερότηταε 

σοβαρά επείγοντα περιστατικά 

υγείαε αντιµετωπίζονται σε τοπικό 

επίπεδο, εξαιτίαε κακών 

καιρικών συνθηκών ή εξαιτίαε 

σµό του Κέντρου Υγεία$ Πάρου 

- Αντιπάρου θεσπίζοντα$ κίνητρα 

ώστε να µην αποβαίνουν άγονε$ 

οι προκηρύξει του Υπουργείου 

oas. Τη δυνατότητα αυτή oas 

m δίνει n συνταγµατική διάταξη 

που αναφέρεται στη νησιωτικότητα, 

ms onoias ουδέποτε έγινε 

χρήση. 

Οφείλουµε να oas κάνουµε 

γνωστό ότι εµείε που υπογράφουµε 

τη διαµαρτυρία αυτή, 

είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπιστούµε 

µε κάθε πρόσφορο 

µέσο το δικαίωµά µα$ να αισθανόµαστε 

ασφαλεί$ εµείε και τα 

παιδιά µα$. Η αδιαφορία που διαχρονικά 

έχει επιδείξει το υπουργείο 

Υγεία5 µέχρι σήµερα για τα 

νησιά είναι εγκληµατική αφού 

χάνονται ανθρώπινε$ ζωέ$, οι 

οποίε$ θα είχαν διασωθεί εάν ο 

σεβασµό$ npos την ανθρώπινη 

ζωή αποτελούσε στην πράξη τη 

βασική πολιτική κατεύθυνση του 

υπουργείου oas. 

Τα µεγάλα λόγια 
και οι χωρίς αποτέλεσµα 

προσπάθειες 
κατέστησαν 

στη συνείδησή µας 
τις προηγούµενες 
πολιτικές ηγεσίες 

του υπουργείου του 
οποίου προΐστασθε, 

αναξιόπιστες. 
Τα µεγάλα λόγια και οι xcjpis 

αποτέλεσµα προσπάθειε$ κατέ¬ 

στησαν στη συνείδησή pas m 
προηγούµενεε πολιτικ ηγεσίε5 

του υπουργείου του οποίου προΐστασθε, 

αναξιόπιστεε. 

Αναζιόπιστοε θα είσθε και 

εσεί$ εάν δε δώσετε άµεσα λύση 

στα οξύτατα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει το Κέντρο Υγεία$ 

Πάρου. 

Είναι δυνατόν...; 
'Oncjs υπενθυµίζει µε ανακοίνωσή 

του το Συντονιστικό των 

φορέων και των κατοίκων των 

δύο νησιών, εδώ και δύο χρόνια, 

παρά τι s συνεχεί$ διαµαρτυρίεε 

των κατοίκων δεν έχουν καλυφθεί 

οργανικέε θέσε^ ιατρών 

βασικών ειδικοτήτων, oncjs 

αυτή του παιδιάτρου, του καρδιολόγου, 

του γυναικολόγου, 

του ορθοπεδικού και ιατρών 

γενικήε ιατρικήε. 

Enions είναι κενή n θέση ms 

paias και θέσε^ νοσηλευτικού 

προσωπικού, ενώ στο ΕΚΑΒ 

είναι καλυµµένε$ οι 5 από us 

11 θέσειε που προβλέπονται, 

µε αποτέλεσµα να µη γίνονται 

βάρδιεε σε 24ωρη βάση. 

Αναξιόπιστος 
θα είσθε και εσείς 

εάν οε δώσετε 
άµεσα λύση 
στα οξύτατα 

προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει 

το Κέντρο Υγείας 
Πάρου" 

"Πώς θα 
αντιµετωπισθεί 

το έκτακτο 
περιστατικό χωρίς 

γιατρούς; 

Είναι δυνατόν να 
λειτουργεί το Κέντρο 

Υγείας χωρίς 
νοσηλεύτριες;" 

Αίτηµα του συντονιστικού 

οργάνου των φορέων ms Πάρου 

και ms Αντιπάρου είναι n 
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κάλυψη των κενών του Κέντρου 
Yyeias να γίνει µε µόνιµουε και 
όχι µε επικουρικοί^ ιατρούε. 

Σηµειώνει ακόµη ότι ο επικουρικό^ 
ιατρόε υπογράφει 

σύµβαση ενό$ έτου$, γεγονό$ 
που σηµαίνει ότι "µε την πρώτη 
ευκαιρία, θα φύγει και θα αναζητήσει 

την επαγγελµατική του 
αποκατάσταση αλλού" για να 
τονίσει ότι, στην προκειµένη 
περίπτωση "δεν πρόκειται για 
έναν υπάλληλο γραφείου, αλλά 
για ιατρό που παρακολουθεί την 
πορεία του ασθενού$, τον οποίο 
θα εγκαταλείψει στην τύχη του, 
όταν θα έχει λήξει n σύµβασή 
του". 

Για το Συντονιστικό, το επιχείρηµα 
ότι προκηρύσσονται 

θέσειε και δεν προσέρχονται 
ιατροί, µπορεί να είχε βάση 
πριν από µερικά χρόνια, σήµερα 
opcjs οι συνθήκ είναι διαφορετικέε. 

Για το ίδιο "το υπουργείο 
µπορεί να προχωρήσει σε 

προκήρυξη οργανικών θέσεων 
για να διαπιστωθεί στην πράξη 
n προσέλευση ή µη ιατρών. ∆ηλώνει 

δε ότι, υπάρχει icrtpos που 
ενδιαφέρεται για την κάλυψη 
ins οργανικήε θέση$ του ορθοπεδικού, 

όχι opcjs για τη θέση 
του επικουρικού και εκτιµά ότι 
θα βρεθούν και άλλοι γιατροί 

ειδικοτήτων εάν προκηρυχθεί n 
κάλυψη των κενών οργανικών 
θέσεων του Κέντρου Υγεία$. 

"Χρειάστηκε να 
ταξιδέψει ασθενής 
στη γειτονική Νάξο 

για µια ακτινογραφία. 
Σύλλογος 

της Πάρου προµήθευσε 
µε φιλµ 

το ακτινολογικό 
για να βγαίνουν 
ακτινογραφίες. 

∆ηµοτικός σύµβουλος 
διέθεσε 3.000 

ευρω για την αγορά 
ανταλλακτικού 

υπερηχογράφου, 
επειδή το µηχάνηµα 
δε λειτουργούσε για 

µήνες" 

"Επιτέλουε, εάν υπάρξει πρόβληµα, 
as δοθούν κίνητρα, µε 

βάση τη συνταγµατική διάταξη 
περί vnoicjuKOurras. As κατανοήσει 

n πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου ότι υπάρχει µεγάλη 

διαφορά ανάµεσα στα κέντρα 
υγεία$τη$ ηπειρωτικήε Ελλάδαε 
και τα κέντρα υγείαε των νησιών 

που συχνά αποκλείονται για 
µέρεε εξαιτίαε των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών. 

rici)s θα αντιµετωπισθεί το 
έκτακτο περιστατικό xcjpis γιατρού$; 

Είναι δυνατόν να λειτουργεί 
το Κέντρο Υγεία$ xcjpis νοσηλεύτριεε; 

Είναι δυνατόν ο γυναικολόγο$ 
να εξετάζει γυναίκε$ xcjpis την 
παρουσία paias και µάλιστα σε 
σκουριασµένη γυναικολογική 
καρέκλα; 

Είναι δυνατόν, όταν αποχωρεί 
για λόγου$ συνταξιοδότηση$ 
παραϊατρικό και διοικητικό 
προσωπικό, οι θέσε^ tous να 
καταργούνται;" διερωτάται, τονίζοντα$ 

ncjs ήδη καταργήθηκε 
n θέση ms φυσιοθεραπεύτριαε 
µετά τη συνταξιοδότησή ms. 

Η προσφορά ins 
Πάρου στη δηµόσια 
υγεία 

To κτήριο που στεγάζει το Κέντρο 
Υγεία$ κατασκευάστηκε 

µε χρήµατα αποκλειστικά των 
Παριανών µέσω ιδρύµατοε (Βελέντζειο) 

που λειτουργεί στην 

Πάρο. To ίδιο ίδρυµα, µέχρι πρόσφατα 
αγόραζε εξοπλισµό που 

είχε ανάγκη το Κέντρο Yyeias 
και πριν από 6 χρόνια αγόρασε 
υγειονοµικό αεροσκάφο$ για να 
µεταφέρει ασθενεί$ στην Αθήνα, 
µε πρόθεση να ανακουφίσει και 
το κράτοε από δαπάνε$ που θα 
µπορούσε να tis διαθέσει για να 
καλύψει άλλε$ ανάγκε$ περιορίζοντα$ 

και χι s αλόγιστεε σπατάλε$ 
από κάποια κυκλώµατα. 

"Είναι δυνατόν ο 
γυναικολόγος να 
εξετάζει γυναίκες 

χωρίς την παρουσία 
µαίας και µάλιστα 
σε σκουριασµένη 
γυναικολογική 

καρέκλα;" 

"∆ιαθέτουµε υγειονοµικό 
αεροσκάφο$ που θα µπορούσε 

να καλύψει άνετα την Πάρο, 
την Αντίπαρο και τη γειτονική 
pas Νάξο µε σύγχρονο και πολιτισµένο 

τρόπο και n πολιτεία 
προτιµά να ξοδεύει πάνω από 
500.000 ευρώ το χρόνο για 
θαλάσσιε$ µεταφορέ$ τριτοκοσµικά 

µε ιδιωτικό OK0cpos, 

έχοντα$ "ανοίξει την όρεξη" και 
σε άλλου$ ιδιώτεε που επιδιώκουν 

συµµετοχή στην πλούσια 
πίτα, που tous παρέχουν κάποιοι. 

Enions θα µπορούσαν να 
περιοριστούν οι µεταφορέ$ µε 
ελικόπτερα που κοστίζουν πάρα 
πολύ, εάν το αεροσκάφο$ που 
διαθέτουµε είχε αξιοποιηθεί". 

Οι προιάσεκ npos 
ιον υπουργό 

To συντονιστικό των φορέων 
προτείνει στον υπουργό: 

Να αποσπαστεί άµεσα παιδίατροε 
από νοσοκοµείο Tns 

A6iivas µέχρι να λυθεί το πρόβληµα, 
επισηµαίνοντα$ ncjs 

"είναι ντροπή 2500 παιδιά ins 
Πάρου και ins Αντιπάρου να 
στερούνται παιδιάτρου. Είναι 

ντροπή να έρχονται στο νησί 
"οι γιατροί του κόσµου" για να 
εµβολιάζουν παιδιά. 

Επιπλέον, απαιτεί την άµεση 
απόσπαση µαίαε, νοσηλευτικού 
προσωπικού και προσωπικού 
για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ σε 
24ωρη βάση. 

Τέλθ5, προτρέπει στη "χαλάρωση" 
των µέτρων για την 

προµήθεια ιατρικού υλικού 
σηµειώνοντα$ χαρακτηριστικά: 

"Χρειάστηκε να ταξιδέψει 
ασθενή$ στη γειτονική Νάξο για 
µια ακτινογραφία. Σύλλογο$τη$ 
Πάρου προµήθευσε µε φιλµ το 
ακτινολογικό για να βγαίνουν 
ακτινογραφίεε. ∆ηµοτικόε σύµβουλο$ 

διέθεσε 3.000 ευρώ για 
την αγορά ανταλλακτικού υπερηχογράφου, 

επειδή το µηχάνηµα 
δε λειτουργούσε για µήνε$". 
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