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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

     Τν ηειεπηαίν δίκελν ζην Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν Κάζνπ ππάξρεη 

έληνλν πξόβιεκα ηαηξηθήο ζηειέρσζεο κε απνηέιεζκα λα ππνιεηηνπξγεί. 

 

   Τν Ιαηξείν καο δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό αιιά δπζηπρώο δελ ππάξρεη 

ζηαζεξό Ιαηξηθό πξνζσπηθό. Ο Δήκαξρνο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ Μηράιεο 

Εξσηόθξηηνο  γη’ απηό ην ιόγν δήηεζε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

λα ζπγθαιέζεη Σπκβνύιην κε ηελ παξνπζία θόζκνπ ζεσξώληαο όηη ζίγεηαη ην  

επαίζζεην  αγαζό ηεο  πγείαο  ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ.   

 

    Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ θάιεζε ην ζώκα κε ηελ παξνπζία ησλ θαηνίθσλ ζε Έθηαθην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην – Λατθή Σπλέιεπζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα ζην 

Φξπ. 

    

  Η Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Δήκαξρν Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ ν νπνίνο 

εηζεγνύκελνο ην ζέκα. 

 

 

 Πξόηεηλε: 

 

1. Να πποκηπςσθεί άμεζα η θέζη ηος ειδικεςμένος Ιαηπού και να   

παπαμείνει ανοισηή με επαναπποκύπηξειρ μέσπι ηην κάλςτη ηηρ όπυρ 

ιζσύει και για ηοςρ ενηαηικολόγοςρ Ιαηπούρ (Μ.Ε.Θ).  

 

2. Να αναδεισθεί με κάθε ππόζθοπο μέζο επικοινυνίαρ και να  διαδοθεί ηο 

ζοβαπόηαηο ςπάπσυν ππόβλημα ζε όλα ηα ΜΜΕ ηηρ σώπαρ.   

  

3. Να αποθαζιζηούν και να μεθοδεςθούν ηπόποι διαμαπηςπίαρ και  

κινηηοποιήζευν με ηην ζςμμεηοσή και ηην ενεπγοποίηζη όλυν ηυν 

Καζιακών Σςλλόγυν ηηρ Κάζος και ηηρ παποικίαρ. 

 

 



 

4. Να γίνει ζςνάνηηζη με ηοςρ απμόδιοςρ κενηπικούρ θοπείρ ζηην Ηπυική 

Νήζο Κάζο. 

 

5. Να γίνεηαι η άμεζη ενεπγοποίηζη ηος ΕΚΑΒ μεηά από ζςνεννόηζη  με  

ηον θεπάπονηα Ιαηπό ηηρ Κάζος.    

 

6. Να επιδιυσθεί επίζκετη ζηπαηιυηικών – ςγειονομικών Ιαηπών ζε Τακηά 

σπονικά διαζηήμαηα και κλιμακίυν ςγειονομικών οπγανώζευν. 

 

7. Να λειηοςπγήζει υρ ππόηςπο ζηην Κάζο η ηηλεφαηπική ηπίηηρ  Γενιάρ ζε 

ζςνεπγαζία με Πανεπιζηημιακά Νοζοκομεία ηος Κένηπος. 

 

 

      

Τν Δ.Σ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Δεκάξρνπ, ηηο πξνηάζεηο ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ παξηζηάκελσλ  

Δεκνηώλ ζύλζεζε όιεο ηηο απόςεηο θαη  απνθάζηζε ΟΜΟΦΩΝΑ ηα παξαπάλσ. 

 

 

 

 

Από ηνλ Δήκν ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ 

  

 

  

 

 


