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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
          Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, στη συνεδρίαση της 13-01-2013, συζήτησε εκτενώς το θέμα των συγχωνεύσεων 
των Νοσοκομείων και των νέων οργανισμών. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις θέσεις των εργαζομένων στα δύο Νοσοκομεία του 
νομού μας, αλλά και την ιδιαίτερη γεωγραφία και κατανομή του πληθυσμού, καταλήξαμε κατά πλειοψηφία στα εξής: 

   1. Δεν είμαστε γενικά αρνητικοί στις Συγχωνεύσεις σε επίπεδο Διοικητικό, προμηθειών, με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας   και την επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων. 

   2. Είμαστε αντίθετοι, σε οποιαδήποτε απόπειρα υποβάθμισης και αποδυνάμωσης του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το 
οποίο γεωγραφικά και πληθυσμιακά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του Ν. Έβρου.  

  3.  Στηρίζουμε τη Συλλειτουργία Πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων του ΕΣΥ,  ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή τους, 
να υποβοηθηθεί η καλύτερη ανακατανομή των εργαζομένων, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
υγείας  και την οικονομία.  

  4.  Είμαστε όμως, κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης τμημάτων ή εργαστηρίων του ΕΣΥ, τόσο στο 
Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, όσο και στο Νοσοκομείο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Άλλωστε η προσφορά των 
περισσότερων τμημάτων του ΕΣΥ, στην περίθαλψη του Εβρίτικου Λαού, είναι και γνωστή και μετρήσιμη από τα 
πεπραγμένα τους. 

  5. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι,  στη σημερινή δύσκολη οικονομική  περίοδο που περνάει η πατρίδα μας, 
μεγάλα τμήματα του Ελληνικού Λαού περιθωριοποιούνται (φτωχοποίηση - ανεργία) οδηγούμενα σε μια άνευ 
προηγουμένου Ανθρωπιστική κρίση, με σοβαρές άμεσες, αλλά και μακροχρόνιες επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. Η 
διαφύλαξη των υπαρχόντων δομών, με τις όποιες απαραίτητες βελτιώσεις (οικονομικές-λειτουργικές) αποτελεί ύψιστο 
Εθνικό καθήκον για όλους τους εμπλεκόμενους. 

    Η Υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Αυτό πρέπει να 
καθοδηγεί τους υπεύθυνους στους σχεδιασμούς τους και όχι οι ψυχροί αριθμοί. 

 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

     

    ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
Κοινοποίηση: 

1. Αναπλ. Διοικητή Νοσοκομείου Διδ/χου  κ. Δημήτριο Λαζόπουλο 
2. ΟΕΝΓΕ 
3. ΠΙΣ 
4. Ιατρικοί Σύλλογοι χώρας 
5. ΜΜΕ 

 

Προς 
1. Υπουργό Υγείας    κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
2. Αναπλ. Υπουργό Υγείας   κ. Μάριο Σαλμά 
3. Υφυπουργό Υγείας   κ. Φωτεινή Σκοπούλη 
4. Διοικητή 4

η
  ΔΥΠΕ   κ. Θρασύβουλο Βεντούρη 

5. Διοικητή Π.Γ.Ν.Α.   κ. Νικόλαο Ραπτόπουλο 



 


