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Θέμα :   Έιιεηρε  γηαηνώκ από ηεκ βόνεηα Ιθανία   

 

  Κύριε σποσργέ, είκαη γεκηθά γκςζηή ε θαηάζηαζε, ζηεκ μπμία βνίζθμκηαη μη δμμέξ 

ημο δεμόζημο ζοζηήμαημξ Τγείαξ ζηεκ Ιθανία θαη ζημοξ Φμύνκμοξ, ζοκέπεηα ηςκ 

δηαπνμκηθώκ ακηηιασθώκ θοβενκεηηθώκ πμιηηηθώκ.  

  Η γεκηθή θαηάζηαζε, μόκμ με μειακά πνώμαηα μπμνεί κα πενηγναθεί:  

 ημ Νμζμθμμείμ δεκ ιεηημονγμύκ μη ακαγθαίεξ θιηκηθέξ με ηηξ ακηίζημηπεξ 

εηδηθόηεηεξ γηαηνώκ, πμο κα θαιύπημοκ 24ςνε ιεηημονγία.   

 Σα θεκά ζε κοζειεσηηθό, παραϊαηρηθό & βοεζεηηθό προζωπηθό ζσκετίδοσκ.  

 ημ Κέκηνμ Τγείαξ ζημκ Γύδειμ οπενεημύκ δομ εηδηθεομέκμη  γηαηνμί, γηα 

μιόθιενε ηεκ βόνεηα Ιθανία θαη ειάπηζημ πνμζςπηθό ακ θαη από ημκ μνγακηζμό 

ιεηημονγίαξ ημο πνμβιέπμκηακ  εκκέα  ζέζεηξ εηδηθμηήηςκ.  

 ε πενημπέξ πμο οπάνπμοκ αγνμηηθά ηαηνεία αοηά όιμ θαη πημ ζοπκά 

εγθαηαιείπμκηαη, μέκμοκ πςνίξ γηαηνό γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα 

 ηηξ Ράπεξ, έδνα μεγάιεξ δεμμηηθήξ θμηκόηεηαξ θαη με πμιιμύξ θαη δηάζπανημοξ 

μηθηζμμύξ, ιεηημονγεί έκα «Π.Ι», πμο πμιύ ζοπκά (όπως σήμερα) μέκεη πςνίξ γηαηνό.   

 Όζμ γηα ημ ΓΚΑΒ ακ θαη ιεηημονγεί ζηεκ  Ιθανία, με ηεκ οπάνπμοζα δύκαμε ημο 

δεκ βγαίκμοκ μη βάνδηεξ ζε 24ςνε βάζε, θαη δεκ μπμνμύκ κα θαιοθζμύκ ηαοηόπνμκα 

πενηζηαηηθά ζημ κεζί ηεξ Ιθανίαξ.  
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   Κύνηε οπμονγέ ζαξ γκςνίδμομε όηη πνόζθαηα ε γεκηθή θαηάζηαζε έγηκε αθόμα 

περηζζόηερο ακεζστεηηθή , αγγίδμκηαξ πηα ηα όνηα ημο επηθίκδοκμο αθμύ:  

 Έμεηκε θεκή ιόγμ παναίηεζεξ ε ζέζε ημο γηαηνμύ πμο οπενεημύζε ζημ Π.Ι Ραπώκ  

 Έιελε ε ζύμβαζε ημο γηαηνμύ πμο οπενεημύζε ζημ ηαηνείμ ημο Μαγγακηηε,  

 Σηξ επόμεκεξ ήμενεξ ιήγεη ε ζεηεία εκόξ αθόμα γηαηνμύ πμο οπενεηεί ζημ Κ.Τ 

Γοδήιμο   

Ασηό ζημαίνει όηι ηα δσο ηρίηα ηοσ νηζιού ζηερούνηαι και ηων 

ζηοιτειωδέζηερων σπηρεζιών πρωηοβάθμιας σγείας. 
  Κύριε σποσργέ, γηα μηα αθόμα θορά ιέμε όηη αρκηόμαζηε κα ζσμβηβαζηούμε με 

ασηή ηεκ θαηάζηαζε.  Γη’ αοηό θαη θαιμύμε ηεκ πμιηηηθή εγεζία ημο οπμονγείμο ζαξ 

κα πάρεη άμεζα μεηρά ακηημεηώπηζες ηες θαηάζηαζες, αθμύ ε μέπνη ζηηγμήξ 

επηθμηκςκία με ηηξ οπενεζίεξ ζαξ (σποσργείο σγείας -2η Υγειομομική Περιυέρεια 

Πειραιώς & Αιγαίοσ) , δεκ θαίκεηαη κα ακηημεηςπίδεη ημ πνόβιεμα πμο μέζα ζηεκ 

ζενηκή πενίμδμ παίνκεη δραμαηηθές  δηαζηάζεης. 

 ε όηη μαξ αθόνα πηζηεύμομε όηη θάζε Ιθανηώηεξ ζε όπμημ πςνίμ, αθόμα θαη ημ πημ 

απμμαθνοζμέκμ θαη κα βνίζθεηαη πνέπεη κα έπεη πιήνε θαη ζύγπνμκε θνμκηίδα 

Τγείαξ, πμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ ακάγθεξ ημο. Με αοηό ημ ζθεπηηθό θαιμύμε ηεκ 

ημπηθή θμηκςκία ζε ακαμμκή ηςκ εκενγεηώκ ζαξ κα βνίζθεηαη ζε αγςκηζηηθή 

εημημόηεηα ανκμύμεκμη κα απμδεπημύμε όηη ηα πνάγμαηα μόκμ έηζη μπμνεί κα είκαη.  

 

                                    Με  Εκτίμηση  
                         Ο  Δήμαρτος   Ιθαρίας                                                                                 

                                        Στέλιος   Σταμούλος 

 

 
 

 

 


