
ΣΕΛΙΔΑ   8                                          ΔΕΥΤΕΡΑ   24   ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΠολιτική

Αίμου 1, ΞΑΝΘΗ, Ξάνθη, 67100  Τ. 2541084280 -2541066001 - http://
www.diamadidis.gr/  Energia Διαμαντίδης Ξάνθη

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. Γολγοθάς για μια απλή 
ακτινογραφία 
Έλλειψη ακτινολόγου στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

Με ερώτηση της η Ελληνική Λύση ανα-
δεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα αυτό της 
ΥΠΟ στελέχωσης των τοπικών δομών 
υγείας όπως το ΚΥ  της Σταυρούπολης 
όπου οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής 
καλούνται να κάνουν 27 χιλιόμετρα για 
μία απλή ακτινογραφία.

Τι λέει για όλα αυτά ο κυβερνητικός βου-
λευτής ο οποίος είναι και γιατρός;

Τι λέει η κατά τα άλλα λαλίστατη διοική-
τρια του νοσοκομείου της Ξάνθης;

Ποιο συγκεκριμένα η Ελληνική Λύση αναφέρει και 
καταθέτει το σχετικό ερώτημα σε έναν υπουργό, αυ-
τόν της υγείας ο οποίος φυσικά έχει πλήρη άγνοια 
για το τι συμβαίνει στις περιφερειακές δομές υγείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής 
κοινωνίας της Σταυρούπολης στην Ξάνθη, προβλημα-
τισμός και αγανάκτηση επικρατεί μεταξύ των πολιτών 
της Σταυρούπολης με αφορμή την ταλαιπωρία που 
υφίστανται, εξαιτίας της υποστελέχωσης του Κέντρου 
Υγείας της πόλης τους. Σε μια περίοδο όπου η παν-
δημία καλά κρατεί, αντί να δοθεί έμφαση στην ενί-
σχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 
η κρατική πολιτική θέτει σε αναστολή υγειονομικούς, 
υποστελεχώνοντας έτσι τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας και δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία τους. 
Μεταξύ αυτών και το Κέντρο 
Υγείας Σταυρούπολης στην 
Ξάνθη. Όπως αναφέρουν 
χαρακτηριστικά κάτοικοι 
της περιοχής, για μια απλή 
ακτινολογική εξέταση είναι 
αναγκασμένοι να καταφεύ-
γουν 27 χιλιόμετρα μακριά 
στο Νοσοκομείο της Ξάν-
θης, επιβαρυνόμενοι το κό-
στος μεταφοράς, ή να κατα-
φεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την τσέπη τους. Κι όλα 
αυτά επειδή το Κέντρο Υγεί-
ας της πόλης τους, αν και 
διαθέτει τις απαιτούμενες 
ακτινολογικές υποδομές, δε 
διαθέτει όμως εδώ και αρ-
κετό διάστημα ακτινολόγο. 
Οι πολίτες της Σταυρούπο-
λης, όπως και όλοι οι Έλλη-
νες πολίτες, διαπιστώνουν 
με λύπη τους ότι, αν και επί 
σειρά ετών φορολογούνται 
αδρά, τα χρήματά τους δεν 
ενυπάρχουν σε ανταποδοτι-
κά οφέλη προς αυτούς. Κι 
όμως απαιτούν τα χρήματά 
τους να πιάνουν τόπο. Να 
απολαμβάνουν υπηρεσί-
ες υγείας ποιοτικές, αντα-
ποδοτικές των όσων έχουν 
πληρώσει και να μη γίνο-
νται κάθε τόσο μπαλάκι, 
έρμαια των ορέξεων γιατρών 
και υπαλλήλων του κάθε 
ασφαλιστικού φορέα ή του 
εκάστοτε υγειονομικού συ-
στήματος. Η υγεία, δώρο 
Θεού, αγαθό πανανθρώ-
πινο δεν είναι διαπραγμα-
τεύσιμη και εκμεταλλεύσι-
μη, παιχνιδάκι στις πλάτες 

ασθενών που έρχονται κα-
θημερινά αντιμέτωποι με 
την απαξίωση και την προ-
κρούστεια λογική των πε-
ρικοπών του συστήματος.

 

Με δεδομένα όλα τα πα-
ραπάνω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουρ-
γός:

 

Σε ποιες ενέργειες προτί-
θεστε να προβείτε, προκει-
μένου να φροντίσετε και 
να βελτιώσετε τις συνθή-
κες αλλά και την ποιότη-

τα των παρεχομένων 
υπηρεσιών στο Κέντρο 
Υγείας Σταυρούπολης;
 

Προτίθεσθε άμεσα να 
προβείτε σε ενέργειες 
πρόσληψης μονίμου 
προσωπικού ή άρση 
της αναστολής εργα-
σίας υγειονομικών 
για την κάλυψη των 
αναγκών στο Κέντρο 
Υγείας Σταυρούπολης;
 

Για ποιους λόγους οι 
πολίτες μας δεν απο-
λαμβάνουν υπηρε-
σίες υγείας αντάξιες 
και ανταποδοτικές των 
φόρων που επί σειρά 
ετών έχουν πληρώσει;

ΣΚΕΨΗ
Άραγε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περι-
όδου, θα ανεβούν στην Σταυρούπολη οι διάφοροι 
υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών και Εθνικών 
εκλογών για να τους πούνε τι ακριβώς;
Ότι σας εγκαταλείψαμε μεν, σας σκεφτόμαστε δε;
Ότι θέλουμε το καλό σας και επειδή δεν προλάβα-
με να το κάνουμε ψηφίστε μας για να φτιάξουμε 
όσα δεν φτιάξαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν 
στην εξουσία;
Ότι αφήσαμε τον κόσμο χωρίς δουλειές και τρέ-
χουν δεξιά και αριστερά να βρούνε μεροκάματο 
και ερήμωσε το χωριό;
Ότι σας πήραμε την τράπεζα, το ταχυδρομείο και 
το Κ.Υ.  το αφήσαμε να παίζει το ρόλο ενός απλού 
αγροτικού ιατρείου;
Ότι για να κάνετε μία απλή ακτινογραφία πρέπει 
να κάνετε 27 χιλιόμετρα επειδή δεν μεριμνήσαμε 
να σας φέρουμε έναν γιατρό;
Επειδή ο δήμαρχος είναι μεν κάθε ημέρα με την 
διοικήτρια του νοσοκομείου, με τον βουλευτή, με 
τον πρώην αντιπεριφερειάρχη που είναι και από 
την περιοχή αλλά δεν «έσπρωξε» το θέμα για να 
φτάσει στα αυτιά του υπουργού ο οποίος θα έδινε 
κίνητρα στον γιατρό που θα τοποθετούνταν στο Κ.Υ. 
όπως π.χ. κανένα σπιτάκι, πέντε δεκάρες παραπά-
νω και να μεριμνήσει για την υγεία των λίγων και 
υπέργηρων κατοίκων της Σταυρούπολης;
Αλήθεια ο δήμαρχος Μ. Τσέπελης τι λέει για την 
ταλαιπωρία των συνδημοτών του;
Είναι ικανοποιημένος έτσι όπως εξελίσσονται τα 
πράγματα;


