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Θέμα :  Σραγική υπολειτουργία του Κέντρου Τγείασ Καλυβίων   
 

Εύναι γεγονόσ ότι το Κϋντρο Υγεύασ Καλυβύων  που αποτελούςε ϋνα υπόδειγμα 
κϋντρου αςτικού τύπου, ςόμερα υπολειτουργεύ. 
 Η  ςυρρύκνωςη, η αποδυνϊμωςη και η εγκατϊλειψη που υπϋςτη τον τελευταύο 
χρόνο εύναι τα κύρια χαρακτηριςτικϊ τησ εικόνασ που παρουςιϊζει το Κϋντρο Υγεύασ. Αν 
αναλογιςτεύ κανεύσ ότι η λειτουργύα του Κϋντρου Υγεύασ Καλυβύων γινόταν με 
δεκατϋςςερισ (14) ςυνολικϊ ιατρούσ και με ϋξι (6) επιςκϋπτεσ ιατρούσ ειδικοτότων, 
καταλαβαύνει κανεύσ ςόμερα την αγωνύα των κατούκων με την υποςτελϋχωςη την οπούα 
παρουςιϊζει. 

Η λειτουργύα του εν λόγω κϋντρου επιδεινώθηκε με την απομϊκρυνςη του 
Καρδιολόγου Διευθυντού του Κϋντρου Υγεύασ, προφανώσ όπωσ φημολογεύται δια 
πολιτικούσ λόγουσ, ο οπούοσ εύχε ξεκινόςει,  ςτηρύξει και με επϊρκεια και πληρότητα 
λειτουργούςε το εν λόγω κϋντρο. 
 Το Κϋντρο Υγεύασ Καλυβύων ςύμφωνα με δημοςιεύματα λειτουργεύ με ϋνα μόνο 
Γενικό Ιατρό ωσ μόνιμο ιατρικό προςωπικό, όλοι οι ϊλλοι εύναι ςυμβαςιούχοι. Αν λϊβει 
δε κανεύσ υπόψη του ότι το Κϋντρο Υγεύασ Καλυβύων εύναι υποχρεωμϋνο να εξυπηρετεύ 
και να καλύπτει τα Περιφερειακϊ Ιατρεύα ςτουσ παραλιακούσ Δόμουσ ευθύνησ του, 
Ανϊβυςςοσ-Φώκαια-Σαρωνύδα, αντιλαμβϊνεται κανεύσ με την αποδυνϊμωςη αυτό τύ 
ποιότητα παρεχομϋνων υπηρεςιών υγεύασ μπορεύ να προςφϋρει ςτουσ κατούκουσ τησ 
γύρω περιοχόσ. 

Υπϊρχει πρόβλημα να ςτηριχθεύ το πρόγραμμα εφημεριών του κϋντρου, 
καλύπτει ανεπαρκώσ τα Περιφερειακϊ Ιατρεύα τησ αρμοδιότητόσ του και από ϋνα 
Κϋντρο Υγεύασ Αςτικού Τύπου δεν απϋχει πολύ από το να χαρακτηριςτεύ ωσ ϋνα 
Περιφερειακό Ιατρεύο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε να καταθέςετε 
ςτο ώμα : 
 
1.Έχει ολοκληρωθεύ ο Οργανιςμόσ λειτουργύασ του Κϋντρου Υγεύασ και να κατατεθεύ.  
 
2.Πότε προβλϋπεται η πρόςληψη του προςωπικού δια την πλόρη ςτελϋχωςη του 
Κϋντρου Υγεύασ; 
 
3.Προβλϋπεται ϋωσ ότου πληρωθούν οι μόνιμεσ θϋςεισ η ανανϋωςη των επικουρικών 
ιατρών; 
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4.Σασ απαςχολεύ η ςτελϋχωςη από μόνιμουσ ιατρούσ και όχι από ςυμβαςιούχουσ; 
 
5.Η δεύτερη βϊρδια λειτουργύασ 15.00 – 23.00 καλύπτεται από πόςουσ ιατρούσ και τύ 
προςωπικό εμπλϋκεται ςτην όλη λειτουργύα; 
 
 

 

Αθήνα, 19/10/2010 
Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

 
 


