ΨΗΦΙΣΜΑ
Στην Κέα σήµερα 23 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 19:00 οι συγκεντρωθέντες
στο ∆ηµαρχείο της Κέας στην πλατεία Ιουλίδας κάτοικοι και επισκέπτες του
νησιού απευθύνουµε θερµή παράκληση, αλλά και έντονη απαίτηση, προς
κάθε αρµόδιο για την άµεση επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το
Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας.
Τον τελευταίο καιρό η αδιαφορία των Υγειονοµικών Αρχών για τη
στελέχωση του Ιατρείου έχει οδηγήσει στην πλήρη αποδιοργάνωσή του, µε
συνέπεια την ταλαιπωρία των κατοίκων και την απουσία στοιχειώδους
περίθαλψης των ασθενών. Το Υπουργείο Υγείας αγνοεί παντελώς την
κατάσταση που επικρατεί στο νησί µας, όπως αποδεικνύει το τελευταίο
έγγραφο της Υπηρεσίας Προσωπικού προς το ∆ήµο Κέας.
Το Ιατρείο αυτό κτίστηκε, εξοπλίστηκε και λειτούργησε µε την οικονοµική
στήριξη των κατοίκων του νησιού και των αποδήµων συµπατριωτών. Ο
σύλλογος στήριξης του ΠΠΙ Κέας Ο ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ για µια 10ετία και πλέον
πρόσφερε οικονοµική βοήθεια στο ιατρείο, προερχόµενη κατά βάση από
εισφορές συµπατριωτών στη µνήµη προσφιλών τους προσώπων. ∆ιατέθηκαν
περί τα 30.000 € για την αγορά ιατρικών µηχανηµάτων και εργαλείων,
αναλώσιµων ιατρικών υλικών και φαρµάκων, ικανοποιώντας αιτήµατα των
ιατρών λόγω αδυναµίας των κρατικών υπηρεσιών.
Ήδη η αδυναµία των υπηρεσιών έχει επεκταθεί και στη στελέχωση του
ιατρείου. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό το ΠΠΙ Κέας βρίσκεται
σε κατάσταση πλήρους αδυναµίας προκειµένου να εκτελέσει την αποστολή
του, ήτοι την παροχή πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης στους 2.500
µόνιµους κατοίκους του νησιού και τους πολυπληθείς επισκέπτες του.
Ενόψει των ανωτέρω διαµαρτυρόµαστε έντονα και ζητούµε την άµεση
παρέµβαση της πολιτείας για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήµατος.
Το ψήφισµα αυτό κοινοποιείται:
-

Στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη
Στο ∆ιοικητή της 2ης ∆ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου κ. Ι. Ευδοκιµίδη
Στον Υποδιοικητη 2ης ∆ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου κ. Π. Αλεβίζο
Στο ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου
Στους βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Ι. Βρούτση, Π. Ρήγα και Ν. Συρµαλένιο
Στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη
Στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Πουσσαίο
Στον Περιφερειακό Σύµβουλο Κέας-Κύθνου κ. Αντώνη Κοκιασµένο
Στα Μ.Μ.Ε.
Ακολουθούν υπογραφές

