ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για ακόμη μια φορά, κάποιοι επέλεξαν το Νοσοκομείο της Άρτας για τα
μικροκομματικά τους παιχνίδια και χρησιμοποίησαν το χαμηλό βαρομετρικό
"Σοφία" για να κινηθούν σε χαμηλές πτήσεις αλλά χωρίς καμία σοφία.
Διαβάσαμε ότι το Νοσοκομείο δεν έχει θέρμανση και ότι ασθενείς, συνοδοί, ιατροί,
νοσηλευτές παγώνουν. Η αλήθεια είναι ότι με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών,
από τις αρχές της εβδομάδας, αναπροσαρμόστηκε το πρόγραμμα λειτουργίας της
θέρμανσης, και αυξήθηκε κατά δύο (2) ώρες, φτάνοντας τις δώδεκα (12) ώρες
ημερησίως.
Διαβάσαμε ότι δεν υπάρχει ζεστό νερό και οι άνθρωποι μένουν άπλυτοι. Η αλήθεια
είναι ότι το ζεστό νερό είναι διαθέσιμο τις ώρες αιχμής, όπου γίνεται η καθημερινή
περιποίηση των ασθενών (πρωί - απόγευμα), μέσω κεντρικής παροχής και όλο το
24ωρο μέσω ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.
Επιπλέον, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ξεκινήσουν
σύντομα οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Νοσοκομείου, μέσω
του προγράμματος European Local Energy Assistance (ELENA), με τελικό παραδοτέο
το καλοκαίρι του 2019, βάσει του επίσημου χρονοδιαγράμματος του έργου.
Το μόνο αληθινό που διαβάσαμε είναι ότι προμηθευόμαστε το πετρέλαιο με
απευθείας αναθέσεις και όχι με διαγωνισμό. Αλήθεια είναι. Όπως αλήθεια είναι ότι
αυτοί που υπαινίσσονται περίεργες διαδρομές γνωρίζουν την αλήθεια. Ότι, δηλαδή,
οι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι, επειδή δεν προσέρχονται ενδιαφερόμενοι
προμηθευτές. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη τους; Να μην θερμαίνεται το
Νοσοκομείο; Ώστε να έχουν πράγματι λόγο διαμαρτυρίας; Τόσο ενδιαφέρονται για
τους
ασθενείς,
τους
συνοδούς,
το
προσωπικό;
Εμείς, ως Διοίκηση του Νοσοκομείου, έχουμε επιλέξει να λογοδοτούμε στον λαό της
Άρτας, που αυτόν υπηρετεί το Νοσοκομείο, προσφέροντας δημόσια δωρεάν υγεία
για όλους. Και γι' αυτό το λόγο, σταθερά και αδιάλειπτα, αυτό που προτάσσουμε
είναι η παροχή όσο το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας για τους
νοσηλευόμενους που μας εμπιστεύονται και η εξασφάλιση όσο των δυνατόν
καλύτερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό που δίνει τον καλύτερο εαυτό
του.
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