ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 1
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με μετακίνηση παιδιάτρου του
Νοσοκομείου Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Στυλιανός Ρόκκος-Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Στυλιανός Ρόκκος, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης,
ως κατεπείγον, το θέμα για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με μετακίνηση παιδιάτρου του
Νοσοκομείου Λευκάδας.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήμαρχος κατέθεσε προς έγκριση στο Δ.Σ. το παρακάτω
ψήφισμα:
«Η απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ κ. Κατσικόπουλου για μετακίνηση του τρίτου
παιδιάτρου του Νοσοκομείου Λευκάδος στη ΜΕΘ παίδων του Ρίο αποτελεί άθλιο εμπαιγμό προς
το λαό της Λευκάδας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη διαβεβαίωση περί του αντιθέτου από τον
υποδιοικητή της ΥΠΕ κ. Λαουδιά , κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Λευκάδα.
Η ήδη υποστελεχωμένη Παιδιατρική Κλινική (όλα τα μικρά νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ έχουν
τουλάχιστον 4 παιδιάτρους ) δέχεται βαρύτατο πλήγμα και αδυνατεί να συνεχίσει τη λειτουργία
της. Όχι μόνο απέσπασαν έναν παιδίατρο χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλά και χωρίς καμία
ενέργεια για την αντικατάστασή του με μόνιμο επιμελητή Β.
Η πρωτοφανής αυτή απόφαση αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι οι διοικούντες αγνοούν
παντελώς τι συμβαίνει στην περιφέρεια, περιφρονούν το αγαθό της δημόσιας υγείας και
ασχολούνται μόνο για την ικανοποίηση προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων.
Δεν υποτιμάται καθόλου η προσφορά της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠατρών, αλλά για να φθάσουν
με ασφάλεια τα βαριά άρρωστα παιδιά εκεί, θα πρέπει αρχικά να έχουν λάβει τη σωστή
αντιμετώπιση από τον παιδίατρο του Νοσοκομείου Λευκάδος.
Αυτή η μετακίνηση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περίθαλψη των μικρών ασθενών του
νομού Λευκάδος και τμήματος του νομού Αιτωλοακαρνανίας.Η Παιδιατρική κλινική με δύο μόνο
παιδιάτρους δε θα μπορεί να εφημερεύει για τουλάχιστον 12 ημέρες το μήνα, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύει η υγεία των παιδιών και να ταλαιπωρούνται αυτά και οι γονείς τους.
Καταγγέλλουμε τη διαδικασία υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε ένα μικρό,
ήδη αγνοημένο από την πολιτεία Νοσοκομείο. Αντί να φροντίζουν οι υπεύθυνοι να καλύψουν τις
ήδη υπάρχουσες τεράστιες ελλείψεις του Νοσοκομείου (υπάρχει μόνο ένας καρδιολόγος, ακόμη
δε λειτουργεί ο υπέρηχος και ο αξονικός λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού,ενώ
υπολειτουργεί και η ορθοπεδική κλινική) αποφάσισαν να διαλύσουν και την Παιδιατρική
κλινική.Σήμερα, που η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η δημόσια, δωρεάν και
υψηλής ποιότητας περίθαλψη είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Απαιτούμε:
•

Άρση της απόφασης για τη μετακίνηση του Παιδιάτρου

•

ΑΜΕΣΗ στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής με μόνιμο Παιδίατρο. Όχι στις
παραπλανητικές λύσεις με εφημερίες από γιατρούς-αλεξιπτωτιστές

•

Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών του Γ.Ν.Λευκάδας με το απαραίτητο ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό».
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του παραπάνω ψηφίσματος.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 1/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

