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Στο Πολυδύναμο του "Χατζηκώστα" ο Υπουργός Υγείας...

Με την ευχή πως την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί τα Γιάννενα θα είναι λειτουργικό με
υπηρεσίες απαραίτητες για τους εξαρτημένους διαφόρων μορφών, παρέστη ο Υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός στην παρουσίαση των δράσεων του Πολυδύναμου Κέντρου
Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" το
απόγευμα της Πέμπτης. Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομείο, ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ συμπράττουν
με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για να λειτουργήσει μια δομή που όμοιά της υπάρχει
σήμερα μόνο στη Θεσσαλονίκη.

Δεν επρόκειτο για τα εγκαίνια του Πολυδύναμου αλλά για την παρουσίαση των δράσεων και
υπηρεσιών που θα προσφέρει όταν θα είναι πλήρως λειτουργικό και ο διοικητής του
νοσοκομείου Βαγγέλης Καρβούνης ανέτρεξε ξεκινώντας την εκδήλωση στο ιστορικό αυτού
του έργου, τονίζοντας πως ήταν προτεραιότητα και της διοίκησής του και της ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας, να λειτουργήσει η δομή. H πρώτη απόφαση έγκρισης του έργου
υπογράφηκε το 2001.

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός υπογράμμισε τα μηνύματα που στέλνει η συγκεκριμένη
δομή για τη συνεργασία ομοειδών φορέων και για την προσπάθεια που πρέπει να
καταβληθεί από δω και στο εξής. "Δεν θα αναπτυχθούν όλες οι υπηρεσίες με το πάτημα
ενός κουμπιού, θα χρειαστεί προσπάθεια να λυθούν εκκρεμότητες για τον εξοπλισμό και
στη συνέχεια θα χρειαστεί προσπάθεια για να ενισχυθεί η δομή με το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό για να μπορέσει να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες" σημείωσε ο Υπουργός.

Το δεύτερο μήνυμα που όπως τόνισε στέλνει η συγκεκριμένη δομή, είναι ότι "οι συνθήκες
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είναι ευνοϊκές για μια ιστορικού χαρακτήρα συνεργασία για δύο σημαντικούς δημόσιους
φορείς, καθένα με την ιστορικότητά του και τη διακριτή συνεισφορά του στην υπόθεση της
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Φορείς που τώρα έχουν την ωριμότητα να προχωρήσουν
και σε επιμέρους δράσεις και για συνύπαρξη και λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία".

Δείχνοντας πως δεν είναι έτοιμο το Πολυδύναμο ακόμα, ο κ. Ξανθός υπογράμμισε πως
"έχουμε την ευκαιρία να δρομολογήσουμε την τελική διαδικασία αξιόπιστης στελέχωσης και
λειτουργίας της δομής".

Καταλήγοντας στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός τόνισε πως "οι προϋποθέσεις υπάρχουν, η
βούληση υπάρχει και από δω και πέρα χρειάζεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός με το
νοσοκομείο, τους φορείς ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ και με την πολιτεία και το Υπουργείο, ώστε
πολύ γρήγορά αυτός ο χώρος να είναι σε λειτουργία και να παρέχει υπηρεσίες και να έχει
μετρήσιμα αποτελέσματα θετικά για την κοινωνία".

Επισκεπτόμενος λίγη ώρα νωρίτερα το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός είχε αναφερθεί στον τρόπο
κάλυψης των θέσεων εργασίας στο Πολυδύναμο. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε πρώτη φάση
οι θέσεις εξασφαλίζονται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά ο στόχος είναι να αποτελέσει αυτό μια
μεταβατική φάση για να ενσωματώσουμε με πιο μόνιμες σχέσεις εργασίας το προσωπικό
στο μέλλον, αφού όπως τόνισε "δεν είναι μια on off δομή". "Θα υπάρξουν και μόνιμες
προσλήψεις προφανώς" σημείωσε.

Ο Πρόεδρος τέλος, του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ευάγγελος
Καφετζόπουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του ΟΚΑΝΑ για την Ήπειρο που περιλαμβάνει
θεραπευτική κοινότητα και δομές απεξάρτησης σε Πρέβεζα και Άρτα.
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