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 2.000 πρόσφυγες νοσηλεύτηκαν στο «Βοστάνειο»

Από τις αρχές του χρόνου κατεγράφησαν 700 περιστατικά στο μαιευτικό
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Περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης από την αρχή του 2016,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου Παναγιώτη Προβέντζα, ενώ τουλάχιστον 700
περιστατικά πέρασαν από τη μαιευτική κλινική για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ και ενώ περίμεναν οι γιατροί
περισσότερες προσλήψεις, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το «Βοστάνειο» «σηκώνει μεγάλο βάρος εξαιτίας του
προσφυγικού», κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης από την αρχή του 2016,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου Παναγιώτη Προβέντζα, ενώ τουλάχιστον 700
περιστατικά πέρασαν από τη μαιευτική κλινική για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ και ενώ περίμεναν οι γιατροί
περισσότερες προσλήψεις, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το «Βοστάνειο» «σηκώνει μεγάλο βάρος εξαιτίας του
προσφυγικού», κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Έτσι σήμερα το μεσημέρι, ο κ. Προβέντζας, μαζί με τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Χίου, Σάμου, Ικαρίας,
Καλύμνου και Κω, θα μεταβούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για να ζητήσουν προσωπικό σε σύσκεψη
που θα γίνει υπό το διοικητή του ΕΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου.

Ας σημειωθεί ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 είχαν προσληφθεί έξι νοσηλεύτριες και μαίες, η σύμβαση των
περισσότερων από τις οποίες δεν έλαβε δίμηνη παράταση. Παράλληλα, το Νοσοκομείο είχε κι άλλη στήριξη από το ίδιο
πρόγραμμα του ΚΕΕΛΠΝΟ με προσλήψεις ιατρών, διασωστών και ακτινολόγων. «Χρειαζόμαστε κάποια ενίσχυση, δεν
γίνεται διαφορετικά», εξήγησε στο «Ε» ο κ. Προβέντζας.

Αν.Παζ.
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
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Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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