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Περιοδεία στην Πρέβεζα και στην Αιτωλοακαρνανία πραγματοποίησε ο
τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος από τον
πρώην Αν. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρό.
Επισκέφθηκαν δομές του ΕΣΥ των δύο νομών και συζήτησαν με τους
εργαζόμενους των
Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας ΤΟΜΥ – Κέντρων
Ψυχικής Υγείας
για την
καθημερινότητα
του συστήματος
υγείας, που έχει
αρχίσει να
επιδεινώνεται με
ραγδαίους ρυθμούς, για τις αρρυθμίες (πχ κρίση στελέχωσης και εύρυθμης
λειτουργίας αρκετών τμημάτων και κλινικών σε όλη τη χώρα , ελλείψεις
φαρμάκων στην αγορά κλπ) που δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και
αποτελεσματικά, για την εγκατάλειψη της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ και της
ανάπτυξης των ΤΟΜΥ, για τα ανεπαρκή αντανακλαστικά του Υπουργείου
και των ΥΠΕ στην κάλυψη αναγκών στα νοσοκομεία με επικουρικούς
γιατρούς και λοιπό επικουρικό προσωπικό .
Στον νομό Πρέβεζας, συνοδευόμενοι από τον βουλευτή Πρέβεζας Κώστα
Μπάρκα, τον πρώην διοικητή της 6η ΥΠΕ Παναγιώτη Νικολόπουλο και τοπικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκαν την ΤΟΜΥ και το Κέντρο Υγείας
Πρέβεζας, τον Ξενώνα του «Ψυχαργώς» , το Νοσοκομείο Πρέβεζας, καθώς
και τον τοπικό Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για
ψυχικά ασθενείς.
Στον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας,
συνοδευόμενοι από τον
Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας
Θάνο Μωραϊτη, τον
πρώην Γενικό
Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας
Γιώργο Γιαννόπουλο, τον πρώην Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ Μίλτο Ζαμπάρα
και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας,

την ΤΟΜΥ Αγρινίου, το Κέντρο Υγείας Αγρινίου, το Νοσοκομείο Αγρινίου και
το Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
Σε Πρέβεζα και Αγρίνιο πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις,
όπου δόθηκε έμφαση στη συγκρότηση ευρύτερου προοδευτικού μετώπου
για την υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης , που υπονομεύεται ανοικτά
πλέον από τα σχέδια της κυβέρνησης για ΣΔΙΤ στην Υγεία, για αλλαγή
νομικού καθεστώτος των νοσοκομείων και για διευκόλυνση ιδιωτικών
επενδύσεων και εισόδου ασφαλιστικών εταιρειών στο ΕΣΥ.
Συζητήθηκαν επίσης με τους εργαζόμενους των νοσοκομείων και ΚΥ, με
επαγγελματίες υγείας και με πολίτες που αγωνιούν για την δημόσια
περίθαλψη, οι επικαιροποιημένοι προγραμματικοί στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον
χώρο της υγείας και του φαρμάκου .

