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Θεμελιώνουμε σήμερα το νέο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων,
συνολικού κόστους με τον εξοπλισμό 11,3 δισ. δραχμών. Το νοσοκομείο
προβλέπεται να λειτουργήσει σε τέσσερα χρόνια περίπου. Το νέο κτίριο θα
συνδεθεί με το παλιό, το οποίο θα επισκευαστεί και εκσυγχρονιστεί. Το
ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό συγκρότημα έχει δυναμικότητα 342 κλινών και
συνολική επιφάνεια 27.000 τ.μ. Με τη λειτουργία του προστίθενται στο νομό
122 νέες κλίνες νοσηλείας και επιπλέον τμήματα, εργαστήρια και ειδικές
μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας. Εάν λάβουμε υπόψη μας, ότι μέχρι το τέλος
του

χρόνου

θα λειτουργήσει

στη

Λάρισα

και

το νέο

Περιφερειακό

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι πια βέβαιο ότι οι κάτοικοι του νομού
Τρικάλων, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας Θεσσαλίας, αποκτούν ένα
πλήρες

δίκτυο

δευτεροβάθμιας

και

τριτοβάθμιας

νοσοκομειακής

περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται πλέον να
καταφεύγουν στο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για
οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, όσο σοβαρό και να είναι.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες που υπαγορεύονται από την πορεία
σύγκλισης της οικονομίας μας, η κοινωνική πολιτική που διασφαλίζει σε
όλους τους πολίτες συτής της χώρας, ένα σύγχρονο κα: αποτελεσματικό ιστό
κοινωνικής προστασίας, παραμένει προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.

Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας και πρόνοιας υλοποιούμε με γρήγορους
ρυθμούς ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα συνολικής δαπάνης 340 δισ. δραχμών,
που περιλαμβάνει την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέων νοσοκομείων σε όλη
τη χώρα, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των άλλων, την ανάτπυξη και
τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ και την ανέγερση και τον εξοπλισμό σειράς άλλων

σημαντικών υποδομών του συστήματος υγείας και πρόνοιας. Το πρόγραμμα
αυτό έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2.000, είναι ενταγμένο στο Β'
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς
πόρους.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ανέγερση 16 νέων
νοσοκομείων, (ήδη 10 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και 6 υπό
δημοπράτηση), επεκτάσεις και διαρρυθμίσεις σε άλλα 20, ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό σε 15 και αγορά για το ΕΚΑΒ 60 κινητών μονάδων, 4 ελικοπτέρων
και δύο αεροσκαφών ειδικά εξοπλισμένων για τη μεταφορά επειγόντων
περιστατικών. Τέλος προβλέπεται από το ίδιο πρόγραμμα το Εθνικό Κέντρο
Ερευνών Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 36 Κέντρα Κοινωνικής
Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες στους νομούς, τα Κέντρα για
Αυτιστικά Ατομα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας και
Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας.
»
Η Κυβέρνησή μας, σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμέυσεις στο λαό,
προωθεί σειρά μέτρων για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας στην
ύπαιθρο και στις πόλεις.

Θέλουμε σ’ αυτή την τετραετία, οι πολίτες να νιώσουν πιο ασφαλείς στα
θέματα υγείας τους, να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και καλύτερες
υπηρεσίες στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, να αποκτήσουν επιτέλους
τον οικογενειακό τους γιατρό και να έχουν τα χωριά μας αγροτικό γιατρό με
!

ειδική εκπαίδευση. Οι νέοι μας στα σχολεία να έχουν ψυχοκοινωνική και
ιατρική

υποστήριξη

με

σχολιάτρους,

ψυχολόγους

και

κοινωνικούς

λεειτουργούς.
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Για την προστασία της· Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη, την υγειονομική
>

διαφώτιση και την αγωγή υγείας του πληθυσμού, σε κάθε περιφέρεια και σε
κάθε νομό, αναπτύσσονται σύγχρονες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με
ειδικευμένους γιατρούς και άλλους επιστήμονες.

Με το φετινό προϋπολογισμό δίνουμε δείγματα γραφής. Τα κονδύλια για την
υγεία είναι αυξημένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον δώσαμε
πρόσθετες γενναίες επιχορηγήσεις σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ύψους
200 δισ. δραχμών για την εξόφληση όλων των συσσωρευμένων επί χρόνια
υποχρεώσεών τους. Είναι μεγάλη πολιτική πράξή της Κυβέρνησης για την
υγεία του λαού μας. Δεν επιβαρύναμε μ’ αυτό ούτε τους πολίτες ούτε τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Στη διετία 96-97 καλύπτουμε 8.500 κενές θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Ήδη από αυτούς οι
5.600 έχουν διοριστεί. Επίσης καλύπτουμε περίπου 1000 θέσεις γιατρών.

Το Νομοσχέδιο που προωθούμε για τα θέματα υγείας λύνει προβλήματα και
ανοίγει νέες προοπτικές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κυρίες και Κύριοι

Η παρουσία μου εδώ στη θεμελίωση του νοσοκομείου, υποδηλώνει την
υψηλή προτεραιότητα που εγώ και η Κυβέρνησή μου δίνουμε στην κοινωνική
πολιτική. Το κοινωνικό πρόσωπο, δεν σηματοδοτείται από μεγάλα λόγια αλλά
με έργα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.
Κι’ αυτό κάνει η Κυβέρνησή μας.
Αφιερώνουμε αυτό το έργο στην υγεία του λαού των Τρικάλων.

