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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ανέγερση πτέρυγας Ψυχιατρικού τοµέα στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο και 

η κατάσταση στα Νοσοκοµεία µας

Η  έναρξη  εργασιών  ανέγερσης  του  Ψυχιατρικού  τοµέα  στο  Παναρκαδικό  Γενικό 

Νοσοκοµείο  Τρίπολης  είναι  αισιόδοξη  υπόσχεση  στο  δυσµενέστατο  περιβάλλον 

κατάρρευσης  της  δηµόσιας  υγείας.  Είναι  ανάγκη  να  µη  αποµείνουν  η  τελετή  και  οι 

υποσχέσεις. Πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο στον συµβατικό χρόνο 

της  τριετίας,  όταν  µάλιστα  χρειάσθηκε  µια  ολόκληρη  δεκαετία  για  τον  σχεδιασµό,  τη 

χωροθέτηση, τη µελέτη και την ένταξη στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

Την  ίδια  περίοδο,  το  Ψυχιατρικό  Νοσοκοµείο  Τρίπολης,  µε  προοπτική  κατάργησης, 

αφέθηκε να καλύπτει τις ανάγκες της νοτιοδυτικής Ελλάδας χωρίς φροντίδα και στήριξη, 

µε  ελάχιστους  οικονοµικούς  πόρους  και  ανθρώπινο  δυναµικό.  Είναι  ανάγκη  να 

χρηµατοδοτηθεί  µε  επάρκεια  και  να  ενισχυθεί  µε  ιατρικό,  νοσηλευτικό  και  άλλο 

προσωπικό,  έως  να  ολοκληρωθούν  οι  συνθήκες  τοµεοποίησης  µε  δηµιουργία 

ψυχιατρικών  τµηµάτων  στα γενικά  νοσοκοµεία, έως  να  υπάρξουν δοµές πρωτοβάθµιας 

ψυχιατρικής περίθαλψης στην περιφέρεια. 

Στο  Γενικό  Παναρκαδικό  Νοσοκοµείο  προστίθεται  ένα  εργοτάξιο  για  την  ανέγερση 

του ψυχιατρικού τοµέα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι καρκινοβατεί χρόνια ολόκληρα, η 

εκκαθάριση όλων των  προηγούµενων  εργολαβιών αναµόρφωσης των κλινικών και  του 

µηχανολογικού  εξοπλισµού  και  καθυστερεί  απαράδεκτα  η  διερεύνηση  αλλά  και  οι 

απαντήσεις  στις  ενστάσεις  για  κακοτεχνίες  και  υπερβάσεις.  Είναι  ανάγκη  να 

ολοκληρωθούν επιτέλους οι εργασίες, να εκτιµηθεί η λειτουργική απόδοση µιας ιδιαίτερα 

δαπανηρής παρέµβασης.

Η  δηµόσια  υγεία  ασφυκτιά  και  στην  Αρκαδία  από  την  ακραία  υποχρηµατοδότηση. 

Όλες  οι  δοµές  πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  περίθαλψης  στο  Νοµό  µας,  τα 

Νοσοκοµεία  και  τα  Κέντρα  Υγείας,  έχουν  σοβαρές  ελλείψεις  προσωπικού  και 

οικονοµικών  πόρων.  Πολλές  φορές  λείπουν  τα  στοιχειώδη  για  την  ανακούφιση  των 

ασθενών. Οι ασφαλείς εφηµερίες των γιατρών και οι διακοµιδές ασθενών από τα Κέντρα 

Υγείας της Γορτυνίας καταλήγουν πολύωρες και περιπετειώδεις από τραγικές ελλείψεις 

προσωπικού. 

Μετά τις τελετές για την ανέγερση του Ψυχιατρικού τοµέα, ας στραφεί τώρα, αµέσως, 

το  ενδιαφέρον  της  πολιτικής  ηγεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας  στην  αντιµετώπιση  των 

µεγάλων προβληµάτων του ΕΣΥ που έχουν πλέον καταστροφικές συνέπειες.
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