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«EUROPE IN MY REGION»

Στις δομές υγείας είναι επικεντρωμένη για την Ήπειρο, η φετινή δράση του «Europe in my
Region»... Πρόκειται για μια καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να
προβάλλει τα έργα και τις δράσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ.

Η δράση της φετινής πανευρωπαϊκής καμπάνιας διοργανώνεται με τη συνεργασία της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Υγείας. Οι
φετινές εκδηλώσεις στην Ήπειρο επικεντρώνονται σε δράσεις Υγείας και
Επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου
2014-2020.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Υγεία, ξεκίνησε την Τρίτη με την επίσκεψη των
εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης ΥΠΕ στη νέα πτέρυγα του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και την παρουσίαση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων «Νέας Γνώσης» στην Υγεία στον χώρο του Πενταόροφου Κτιρίου
Νοσηλευτικών Μονάδων.
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Όπως τόνισε στην ομιλία του στο χώρο του νοσοκομείου αλλά και σε δηλώσεις του ο
διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου Τάκης Νικολόπουλος, στόχος της
δράσης «Europe in my Region» για την Τρίτη, ήταν να παρουσιάσει τις δομές του
πενταόροφου κτιρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Με τις αντίστοιχες
δομές τις άλλες ημέρες ως την Παρασκευή, το μήνυμα που βγαίνει σύμφωνα με τον κ.
Νικολόπουλο, είναι πως πιθανόν και χωρίς τον καλύτερο σχεδιασμό εξ αρχής αλλά με τη
θέληση της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ο στόχος είναι να
λειτουργήσουν το πενταόροφο, το Πολυδύναμο του «Χατζηκώστα», το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας
κτλ. ως δομές του δημόσιου συστήματος υγείας χωρίς παραχώρηση σε ιδιώτες ή σε
συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που υπερφορτώνουν με δαπάνες το δημόσιο σύστημα
υγείας.

Εγκαίνια δεν προβλέπεται να γίνουν σε άδεια ντουβάρια, εγκαίνια της έναρξης λειτουργίας
δομών αντίθετα προβλέπεται... όταν συμπληρωθούν οι δομές από προσωπικό, σημείωσε
ερωτηθείς ο κ. Νικολόπουλος. Ξανθός και Πολάκης θα είναι στα εγκαίνια του ΤΕΠ
Ηγουμενίτσας, ο Υπουργός μόνος του θα τρέξει το πρόγραμμα της Πέμπτης, με εγκαίνια
στις ΤΟΜΥ και δύο εκδηλώσεις το απόγευμα της Πέμπτης, για την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και για το «Πολυδύναμο» του «Χατζηκώστα».

Το πενταόροφο μετακομίζει

Όσον αφορά το πενταόροφο, ο διοικητής του νοσοκομείου Βασίλης Τσίκαρης αναφέρθηκε
στις πρώτες κινήσεις για τη λειτουργία των κλινικών που έχουν ήδη μεταφερθεί στο νέο
κτίριο αλλά και στις ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού με διάφορες μορφές
εργασίας.

Εδώ και καιρό οφθαλμολογική και πλαστική έχουν εγκατασταθεί ενώ έχουν ενημερωθεί και
ετοιμάζονται οι άνθρωποι της χειρουργικής και από τις καρδιολογικές κλινικές. Έχει ζητηθεί
άδεια για τη λειτουργία του αιμοδυναμικού.

Σε ό,τι αφορά την καρδιοχειρουργική όπως τόνισε ο κ. Τσίκαρης, «προχωράμε ως έχει, δεν
έχουμε εναλλακτική πρόταση...». Ο διαγωνισμός έγινε και αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το
ασανσέρ στην καρδιοχειρουργική.
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Όσον αφορά το προσωπικό έχουν προσληφθεί 21 άτομα και απεγκλωβίζονται εργαζόμενοι
από τις άλλες κλινικές. «Ελπίζουμε σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις ότι θα περάσει και η
τροπολογία για το νοσηλευτικό προσωπικό να προσλαμβάνεται ως επικουρικό με τις ίδιες
διαδικασίες όπως το ιατρικό προσωπικό» σημείωσε ακόμα ο κ. Τσίκαρης μιλώντας για
αίτημα πρόσληψης 40 νέων νοσηλευτών για τη νέα πτέρυγα.

Τέλος, την ευαρέσκειά του για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ολοκλήρωση
του σπουδαίου έργου της 4ης πτέρυγας, εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας
Ντέτσικας.
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