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Στα ερωτήματα που είχε υποβάλει ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χρήστος
Μαντάς, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του βουλευτή, «προσπάθησε να απαντήσει ο
Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος» δίνοντας μόνο υποσχέσεις όσον αφορά στην
καταβολή των αποζημιώσεων Α΄ τριμήνου 2012 του μη Ιατρικού προσωπικού, τις οποίες
υπόσχεται να καταβάλει εντός του Απριλίου. Δεν απαντά όμως για τις περικοπές των
δεδουλευμένων αποζημιώσεων βιοχημικών και φαρμακοποιών από τον Απρίλιο έως και τον
Σεπτέμβριο του 2012.

Ούτε γνωρίζει (;) ότι τόσο το Ιατρικό όσο και το μη Ιατρικό προσωπικό δεν έχει πληρωθεί
εφημερίες-αργίες από τον Δεκέμβριο του 2012 και υπερβάσεις από τον Αύγουστο του ίδιου
έτους. Ταυτόχρονα:

-Παραπέμπει σε υπό έκδοση σχέδιο ΚΥΑ την τροποποίηση του οργανισμού λειτουργίας του
Νοσοκομείου, χωρίς όμως να δεσμεύεται για την αποδοχή των προτάσεών του, σε ότι
αφορά σε αριθμό κλινών και στην επαναφορά «ξεχασμένων» κλινικών και τμημάτων.

-Σχετικά με τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολισμού και
Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών, ουδεμία απάντηση προκύπτει για τον τρόπο λειτουργίας
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του, το επόμενο στάδιο, τον αναλυτικό οργανισμό, την στελέχωσή του και την έναρξη της
λειτουργίας του, (όσον αφορά στη σύσταση θέσεων προσωπικού, οι οποίες θα πρέπει να
προστεθούν στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, καθώς το Πολυδύναμο Κέντρο αποτελεί
οργανική αποκεντρωμένη μονάδα του), παραπέμποντας στην 6η ΥΠΕ η οποία καλείται να
απαντήσει από τον Ιούνιο του 2011.

-Σε ότι αφορά στην αντικατάσταση των παλαιωμένων ακτινολογικών μηχανημάτων του
νοσοκομείου , παραπέμπει στην αίτηση κατά προτεραιότητα στα προγράμματα ΕΣΠΑ
2007-13, αίτημα όμως το οποίο έχει απορριφθεί και απορούμε για την « άγνοια» από
πλευράς Υπουργείου ,η οποία επεκτείνεται και στη μη ένταξη τους, λόγω μη ύπαρξης
ανάλογου προγράμματος, στο επόμενο ΕΣΠΑ 2013-2020.

Επίσκεψη στο νοσοκομείο Φιλιατών

Τo ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών επισκέφθηκε τη Δευτέρα αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με τη
συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά.

Ο βουλευτής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ν.Ε Θεσπρωτίας, ενημέρωσε τους υπηρεσιακούς
παράγοντες του νοσοκομείου για την ερώτηση που είχε υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας
και την ασαφή απάντηση την οποία έλαβε, η οποία αποφεύγει να μπει στην ουσία των
κρίσιμων προβλημάτων που ταλανίζουν το ίδρυμα και το προσωπικό του και που απαιτούν
άμεσα ρεαλιστικές λύσεις.

Στην συνέχεια κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και ο κ. Μαντάς μετέβη στο ΤΕΠ στην
Ηγουμενίτσα. Το ζήτημα της επικαιροποίησης του οργανισμού του ιδρύματος που θα πρέπει
να περιλαμβάνει το ΤΕΠ τα ΚΥ και τις μονάδες ψυχικής υγείας του νομού, όπως τονίστηκε,
είναι ένα επίσης κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ευθύνη και
σοβαρότητα από την πολιτεία.

«Θα πρέπει, τονίζεται στην ανακοίνωση, η πολιτεία να βοηθήσει να λειτουργήσουν με
ρεαλιστικό τρόπο η νέα πτέρυγα του ΓΝ Φιλιατών και το ΤΕΠ με γνώμονα την εξυπηρέτηση
των αναγκών της κοινωνίας σε υγεία και εργασία αλλά και το γεγονός πως το λιμάνι, τα
σύνορα και η Εγνατία αυξάνουν τον πληθυσμό και την τουριστική κίνηση στην περιοχή τους
καλοκαιρινούς μήνες».
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