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Τ
ην ανάγκη άμεσης
επίλυσης των
όποιων

προβλημάτων
ανατιμετωπίζει το Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας
ζητούν οι βουλευτές κ.κ.
Γιώργος Λαμπρούλης και
Κώστας Στεργίου του
ΚΚΕ.

Ειδικότερα οι εν λόγω βου-
λευτές κατέθεσαν αναφορά
το ψήφισμα Συλλόγων και Φο-
ρέων της Καλαμπάκας σχετικά
με την κατάσταση στο Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας και την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας στην περιοχή, ζητώντας
να ικανοποιηθούν τα δίκαια
αιτήματά τους.

Σημειώνεται ότι το Υπόμνη-
μα υπέγραψαν η Ενωση Επαγ-
γελματιών-Εμπόρων, ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος, η Ενωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων 1ου Γυμνασίου, 1ου,
2ου & 5ου Δημοτικού, του Γε-
νικού Λυκείου, και η ομάδα
Γυναικών μέλος της ΟΓΕ ενώ
αντίστοιχο υπόμνημα έστειλε
και ο Δήμος Καλαμπάκας.

Στο υπόμνημα αναφέρονται
τα προβλήματα που έχουν να
κάνουν με ελλείψεις σε ιατρι-
κό-νοσηλευτικό προσωπικό,
σε ιατρικό-τεχνολογικό εξο-
πλισμό καθώς και οι άθλιες
κτιριακές εγκαταστάσεις του
Κ.Υ. οι οποίες αντανακλώνται
με επιπτώσεις στους κατοί-
κους & τους επισκέπτες της
περιοχής που διαμένουν σε
πάνω από 60 Δημοτικά Δια-
μερίσματα με αποστάσεις μέ-
χρι και 50 χιλιόμετρα καθώς
& σε χιλιάδες τουρίστες που
επισκέπτονται την πόλη και
τον ορεινό όγκο της Καλαμ-
πάκας.

Ανάμεσα στα άλλα που διεκ-
δικούν οι παραπάνω φορείς
της Καλαμπάκας είναι τα εξής: 

•Αμεση κάλυψη όλων των
ελλείψεων σε αριθμό και ειδι-
κότητες γιατρών,νοσηλευτικού
και Παραϊατρικού προσωπι-
κού, προσλήψεις μόνιμου Ια-
τρικού προσωπικού και μονι-
μοποίηση όλων των εργαζο-
μένων με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας χωρίς προϋποθέ-
σεις.
•Λειτουργία Παιδίατρου σε

καθημερινή βάση και ΟΛΟ το
24 ώρο!!! Να λειτουργήσει το
Μικροβιολογικό και Ακτινολο-
γικό εργαστήριο επί 24 ώρου!!
•Να αποκατασταθεί ο ερ-

γαστηριακός εξοπλισμός, με
χορήγηση αντιδραστήρια για
το Μικροβιολογικό με χρημα-
τοδότηση από το κράτος και
πρόσληψη Μικροβιολόγου -
Παρασκευαστών, Ακτινολόγου
– Χειριστών Ακτινολογικού ερ-
γαστηρίου.
•Να διαθέτει πλήρη εργα-

στηριακό, διαγνωστικό εξο-
πλισμό, φυσικοθεραπευτή-
ριο,οδοντιατρείο, φαρμακείο.
•Να λειτουργεί καθημερινά

και σε 24ωρη βάση.
•Να μην υπάρχουν συμβά-

σεις των ασφαλιστικών ταμεί-
ων με τον ιδιωτικό τομέα.
•Να δοθούν τώρα τα χρή-

ματα που χρωστάει το κράτος
στις δημόσιες μονάδες Υγεί-
ας-Πρόνοιας και το ΕΚΑΒ και

να εξασφαλισθεί ένα ακόμα
Ασθενοφόρο με πλήρωμα, με
πλήρης κρατική χρηματοδό-
τησή τους.
•Υποχρεωτικό και δωρεάν

εμβολιασμό όλων των παιδιών
καθώς και υποχρεωτική δω-
ρεάν εξέταση (τεστ-ΠΑΠ, μα-
στογραφία, έλεγχος οστεο-
πόρωσης). Λειτουργία γυναι-
κολογικού & παιδιατρικού ια-
τρείου.
•Να εξασφαλιστούν όλα τα

εμβόλια δωρεάν και να εμβο-
λιαστούν όλα τα παιδιά της
περιοχής Καλαμπάκας.
•Άμεσα να δοθεί χρηματο-

δότηση για την συντήρηση
των κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπου χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελούν τα διαβρω-
μένα ντουβάρια στο Κ.Υ. Κα-
λαμπάκας που εδώ και χρόνια
στηρίζονται με λαμαρίνες για
να μην πέσουν.
•Να πληρωθούν άμεσα όλες

οι εφημερίες του προσωπικού,
Ιατρικό και νοσηλευτικό, να
καλυφθεί η νυχτερινή βάρδια
στο σταθμό του ΕΚΑΒ.
• Να καταργηθεί άμεσα

κάθε πληρωμή στα δημόσια
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγεί-
ας. Πλήρης παροχή δημόσιων
και δωρεάν υπηρεσιών, με ή
χωρίς βιβλιάριο υγείας.
•Κατάργηση των ασφαλι-

στικών εισφορών για παροχές
Υγείας, όπως και της συμμε-
τοχής στις εργαστηριακές και
λοιπές εξετάσεις και τα φάρ-
μακα.
•Ενιαίο, αποκλειστικά δη-

μόσιο δωρεάν σύστημα υγεί-
ας-πρόνοιας,αποκλειστικά
κρατικό και δωρεάν σύστημα
Π.Φ.Υ. ενταγμένο στο ενιαίο
κρατικό σύστημα υγείας, με
κατάργηση της επιχειρηματι-
κής δράσης.
•Το σύστημα Π.Φ.Υ. να πε-

ριλαμβάνει τα Κ.Υ. και τα Πε-
ριφερειακά Ιατρεία. Η ανά-
πτυξή τους να παίρνει υπ’
όψη:

Τον πληθυσμό, τη σύνθεσή
του, την επιδημιολογία, την
ύπαρξη βιομηχανικής, αγρο-
τικής παραγωγής, τον παιδικό
πληθυσμό, τα σχολεία, σχο-
λές, τον ηλικιωμένο πληθυσμό,
τον γυναικείο πληθυσμό, τα
ΑμΕΑ, τους μετανάστες, τους
επισκέπτες στην περιοχή.
•Να είναι στελεχωμένα τα

Κ.Υ. με γιατρούς όλων των ει-
δικοτήτων, Οδοντίατρους,
Φαρμακοποιούς, με νοσηλευ-
τικό προσωπικό και μαίες, Κοι-
νωνικούς Λειτουργούς, Επι-
σκέπτες Υγείας, ψυχολόγους
και άλλους υγειονομικούς,
υποστηρικτικό και διοικητικό
προσωπικό.

Ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Λαμπρούλης-Στεργίου

Άμεση επίλυση των προβλημάτων

του ΚΥ Καλαμπάκας
•Με αναφορά στον υπουργό Υγείας για κάλυψη αναγκών

vlahosa2@gmail.com

Του Θανάση Βλάχου
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