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ΠΡΟΣ: 
ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 3ης  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜAΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΤΟ ΖΗΛΙ∆Η   
Αριστοτέλους 16 
54623 Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη) 

    Τηλ. 2313-320502, Φαξ 2313-320509 

 
                                               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
           

- Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο  
- Τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Τιµοσίδη 
- Τους Βουλευτές Ηµαθίας:  
κ. Τάσο Σιδηρόπουλο,  
κ. Θανάση Γικόνογλου,  
κ. Άγγελο Τόλκα,  
κ. Μιχάλη Χαλκίδη 
- Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα 
Καραπαναγιωτίδη 
- Την Περιφ. Σύµβουλο κ. ∆ώρα Μπαλτατζίδου 
- Τους Αρχηγούς Παρατάξεων ∆ηµ. Συµβουλίου: 
κ. Ίλια Ιωσηφίδου-Αποστόλου 
κ. Βασίλη Γώγο 
κ. Γιώργο Καρτσιούνη 
- Τον Πρόεδρο της Νοσοκοµειακής Επιτροπής 
Ιατρών Νοσοκοµείου  Νάουσας κ. Αθανάσιο Λέττα 
- Τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηµαθίας 
κ. Πρόδροµο Προδροµίδη 
- Την Πρόεδρο του Σωµατείου Εργαζοµένων 
Νοσοκοµείου Νάουσας κ. Μαρία Σιδηροπούλου  

 
ΘΕΜΑ:  Προτάσεις του ∆ήµου Νάουσας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το 
Νοσοκοµείου Νάουσας    
 
     Κύριε ∆ιοικητά,  
     Μετά από τη συνάντηση που είχαµε την Πέµπτη 7-7-2011 στο Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους Υφυπουργούς Υγείας κ.κ. Μιχάλη Τιµοσίδη και 
Μάρκο Μπόλαρη, και σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας, σας 
παραδίδουµε τις προτάσεις του ∆ήµου Νάουσας στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
για το Νοσοκοµείο Νάουσας.  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

∆ηµαρχίας 30, 59200 Νάουσα 
Τηλ. 23323 50309, φαξ 23320 24260 

E-mail:info@naoussa.gr, www.naoussa.gr 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
1) Η κοινή διοίκηση που προβλέπει το σχέδιο για τα Νοσοκοµεία Νάουσας και 
Βέροιας είναι στη σωστή κατεύθυνση, κρίνοντας ότι αυτό θα συµβάλλει στην πιο 
συντονισµένη λειτουργία τους, αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια µείωσης των 
δαπανών, στην εξοικονόµηση πόρων και στην αποτελεσµατικότερη διοίκηση. 
Θεωρούµε επίσης ότι είναι σηµαντική αλλά και πολύτιµη συνεισφορά η 
παραχώρηση από το Νοσοκοµείο Νάουσας των αντίστοιχων διοικητικών, 
οικονοµικών και τεχνικών τµηµάτων στο Νοσοκοµείο της Βέροιας.  
 
2) Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 7/31-1-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Νάουσας, βασικό αίτηµα του ∆ήµου Νάουσας είναι η συνέχιση λειτουργίας όλων 
των βασικών κλινικών του Νοσοκοµείου.  
Η πρότασή µας είναι,  το κλινικό τµήµα να παραµείνει ως έχει, και αναλυτικά:  
Ορθοπεδική 
Παθολογική 
Καρδιολογική 
Χειρουργική 
Παιδιατρική 
Μαιευτική-Γυναικολογική  
Συµφωνούµε µε την αµοιβαία µετακίνηση της Κλινικής ΩΡΛ στη Βέροια και της 
Οφθαλµολογικής στη Νάουσα. 
Σε ό,τι αφορά την Παιδιατρική και Μαιευτική-Γυναικολογική (αλληλένδετες και 
αλληλοεξαρτώµενες), οφείλουµε να επαναλάβουµε ότι ως ειδικότητες πρώτης 
γραµµής είναι τοµείς βασικοί, στην ουσιαστική λειτουργία κάθε Νοσηλευτικής 
Μονάδας. Επιπλέον λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώνει η χώρα µας και 
ιδίως η πόλη της Νάουσας που κατ’ εξοχήν πλήττεται τα τελευταία χρόνια από την 
ανεργία, γίνεται αυτονόητο ότι το κόστος για την εξυπηρέτηση των πολιτών µας 
θα είναι δυσβάσταχτο αφού µε τον τρόπο αυτό θα οδηγούνται ολοένα και 
περισσότεροι σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Αυτό οδηγεί µοιραία στην περαιτέρω 
δηµογραφική συρρίκνωση του πληθυσµού (υπογεννητικότητα, µετανάστευση 
νέων, γήρανση κλπ.), θέτοντας την ταφόπλακα στο βασικό στόχο του ∆ήµου που 
είναι η αναγέννηση και η νέα προοπτική της πόλης. 
Ειδικά για την Παιδιατρική κλινική, είναι εύλογο να προκαλούνται προβλήµατα 
µετακίνησης για τα άρρωστα παιδάκια, σε απόσταση 25 χλµ. µέχρι το Νοσοκοµείο 
Βέροιας και απ’ ένα δρόµο «καρµανιόλα».  
Τέλος όσον αφορά στην Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, τα µέχρι πρότινος 
στατιστικά στοιχεία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα καθόσον υπήρχε 
υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα δε το τελευταίο τρίµηνο έχουµε 
σηµαντικότατη αύξηση πληρότητας.      
 
3) Να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του Βιοπαθολογικού Τµήµατος του 
Ανοσολογικού τοµέα και να ενισχυθούν τα Ιατρικά Εργαστήρια του Νοσοκοµείου 
Νάουσας, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των καίριων εξετάσεων (ηπατίτιδες, 
µολυσµατικές ασθένειες, καρδιολογικοί δείκτες, θυρεοειδικές, γυναικολογικές 
ορµόνες, δείκτες αναιµίας, οστεοπόρωση, καρκινικοί δείκτες κλπ.). Η κατάργηση 
και µετακίνηση αυτών των εξετάσεων στο Νοσοκοµείο της Βέροιας, θεωρούµε ότι 
µειώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και ουσιαστικά 
υπονοµεύει τη διαγνωστική ισχύ του Νοσοκοµείου µας, αλλά και το ρόλο του να 
προλαµβάνει, να θεραπεύει έγκαιρα και µε ασφάλεια.  
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4) Είµαστε αντίθετοι στη µείωση των κλινών και προτείνουµε να παραµείνει ο 
υφιστάµενος αριθµών, που είναι 120 κλίνες.  
 
 
5) Η δηµιουργία Μονάδας Φυσικής Αποκατάστασης είναι πρόταση µε την οποία 
συµφωνούµε απόλυτα, γιατί είναι πάγιο αίτηµα του ∆ήµου Νάουσας που για το 
σκοπό αυτό, από τον Ιανουάριο του 2006, έχει παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση  
τµήµατος του ακινήτού του έκτασης 3.800 τ.µ., το οποίο εφάπτεται µε το 
Νοσοκοµείο.  
 
 
        Κύριε ∆ιοικητά,  
 
        Γνωρίζετε τη µεγάλη σηµασία που έχει το Νοσοκοµείο για τη Νάουσα και τους 
Ναουσαίους. Αυτό είχατε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε και ο ίδιος, 
συµµετέχοντας στη συζήτηση που έγινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (23-5-2011).  
Είναι λοιπόν ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για το διευρυµένο ∆ήµο µας των 35.000 
κατοίκων. Είναι ταυτισµένο µε την 70χρονη διαδροµή του, που το έχει καταξιώσει 
ως ένα από τα καλύτερα Νοσοκοµεία της χώρας µας, για το υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Αυτό το γεγονός δεν είναι τυχαίο. Είναι το 
αποτέλεσµα της συστηµατικής προσπάθειας που γίνεται διαχρονικά και της 
συνέπειας του προσωπικού το οποίο το εργάζεται ευσυνείδητα, υπηρετώντας τον 
ευαίσθητο χώρο της υγείας.  
    
         Ζητούµε να αποδεχθείτε τις προτάσεις του ∆ήµου Νάουσας που είναι κοινοί 
στόχοι όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας, η οποία θεωρεί το 
Νοσοκοµείο αναπόσπαστο κοµµάτι της ίδιας της ύπαρξής της.  
         Γι’ αυτό οι Ναουσαίοι είναι ανυποχώρητοι και δεν διαπραγµατεύονται 
κανένα σχέδιο ή αποφάσεις που οδηγούν στην υποβάθµιση, την αποδυνάµωση 
ή τη συρρίκνωση του Νοσοκοµείου Νάουσας.    

          
        Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ζητούµε να υιοθετήσετε τις προτάσεις του 
∆ήµου στο τελικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
το Νοσοκοµείο της Νάουσας.   
 
 
 

Με εκτίµηση 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 

 
Συνηµµένα: 
1) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας 
2) ∆ηµοσιεύµατα τοπικών εφηµερίδων  


