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Απαράδεκτο χαρακτηρίζει το κλείσιμο της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο βουλευτής και Γενικός Γραμματέας των ΑΝΕΛ
Νίκος Νικολόπουλος, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Πληροφορηθήκαμε από τη σελίδα διαδικτύου, ότι λόγω έλλειψης γιατρών σταμάτησε η
λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,
καθώς, ο μόλις ένας γιατρός που εργαζόταν στη συγκεκριμένη κλινική, είχε σπάσει κάθε
ρεκόρ προσφοράς και εφημέρευε μόνος του, ανελλιπώς, επί 30 μέρες το μήνα,
ξεπερνώντας στην ουσία τα όρια της ανθρώπινης σωματικής αντοχής!

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, καθηγητής
Μιλτιάδης Ματσάγκας: «Δυστυχώς δεν γινόταν να αποφευχθεί η αναστολή λειτουργίας της
Κλινικής, κύρια για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να
λειτουργήσει με ένα μόνο γιατρό!»

Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις στην Ήπειρο της κρίσης, όπου υποβαθμίζεται
περαιτέρω το... Δημόσιο αγαθό της υγείας, καθώς, μετά την απαξίωση της
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Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δημιουργούνται
τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την ευρύτερη βορειοδυτική Ελλάδα, αφού η πιο κοντινή
αντίστοιχη κλινική είναι αυτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Είναι σαφές, ότι οι πολίτες της Ηπείρου απαιτούν ισοπολιτεία και το δικαίωμά τους στο
ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας και ως εκ τούτου, άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν
πρωτοβουλίες επίλυσης του προβλήματος.

Επειδή οι συνθήκες της κρίσης δεν αποτελούν δικαιολογία, προκειμένου να υποβαθμίζεται
το δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν της παροχές Υγείας του Ελληνικού Δημοσίου,
δεδομένων των κρατήσεων που υφίστανται από τα ασφαλιστικά ταμεία οι μισθοδοσίες
όλων των δικαιούχων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ερωτώ:

- Αληθεύουν οι πληροφορίες που μεταφέρει η ως άνω ιστοσελίδα διαδικτύου;

- Αν τα αναφερόμενα παραπάνω είναι αληθή, συμφωνείτε στο ότι δεν είναι δυνατόν να
απουσιάζει από μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή μια τόσο καίρια για τη Δημόσια Υγεία
των κατοίκων της εν λόγω περιοχής κλινική;

- Εφόσον οι κρίσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα είναι οι αυτονόητα και αναμενόμενα
θετικές, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να αποκατασταθεί το αμεσότερο
δυνατόν η λειτουργία της ως άνω κλινικής»;
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