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Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 23:47

Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Α΄ Πειραιά Π. Μελάς,με ερώτηση του προς
τον αρμόδιο Υπουργό αναφέρεται στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο
Υγείας Γαλατά Το Κέντρο Υγείας Γαλατά εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου
Τροιζηνίας -Μεθάνων καθώς και του Δήμου Πόρου, των οποίων ο πληθυσμός, κατά τους
θερινούς μήνες, αυξάνεται κατά πολύ.
Σήμερα, το Κέντρο Υγείας
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με πρώτο και σημαντικότερο την έλλειψη προσωπικού
πληρωμάτων ασθενοφόρου, με αποτέλεσμα, το ασθενοφόρο να καλύπτει μόνο μια βάρδια (8
ώρες) την ημέρα και για τις υπόλοιπες 16 ώρες δεν υπάρχει οδηγός.
Λόγω της έλλειψης αυτής, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη διακομιδή των ασθενών,
από τροχαία ατυχήματα ή άλλη επείγουσα νόσο, προς το Κέντρο Υγείας, αλλά και προς τα
Νοσοκομεία Άργους - Ναυπλίου, όπου μεταφέρονται στη συνέχεια οι ασθενείς, με
πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία τους.
Κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αύξησης των κατοίκων και των δύο Δήμων, υπάρχει
αύξηση των περιστατικών, που απαιτείται να μεταφερθούν με ασθενοφόρο, και γι αυτό το
πρόβλημα γιγαντώνεται.
Πέραν του προβλήματος αυτού, υπάρχουν και άλλα, όπως η έλλειψη ιατρού στα Αγροτικά
ιατρεία Καρατζά-Καλλονής, γεγονός που προκαλεί ταλαιπωρία, λόγω της ανάγκης
μετακίνησης των ασθενών στο Κέντρο Υγείας. Ακόμη, υπάρχει και έλλειψη Παθολόγου και
Γενικού Ιατρού στο Κέντρο Υγείας.
Μετά ταύτα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Θα φροντίσετε το ταχύτερο να γίνει η κάλυψη του ελλείποντος προσωπικού του
πληρώματος ασθενοφόρου, ώστε να γίνεται άμεση διακομιδή των ασθενών όλο το 24ωρο,
από τροχαία ατυχήματα ή άλλες περιπτώσεις, για να μη δημιουργείται πρόβλημα στην
υγεία τους;
2. Θα καλυφθούν οι θέσεις του Παθολόγου και του Γενικού Ιατρού στο Κέντρο Υγείας, ώστε
να εξυπηρετούνται οι ασθενείς καλύτερα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, που ο πληθυσμός
στην περιοχή αυξάνεται;
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3. Θα καλυφθούν με ιατρούς τα Αγροτικά ιατρεία Καρατζά-Καλλονής, ώστε να μη
δημιουργείται πρόβλημα στη μετακίνηση των ασθενών;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Α΄ Πειραιά Π. Μελάς,με ερώτηση του
προς τον αρμόδιο Υπουργό αναφέρεται στα πολλά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Γαλατά
Το Κέντρο Υγείας Γαλατά εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων
καθώς και του Δήμου Πόρου, των οποίων ο πληθυσμός, κατά τους θερινούς μήνες,
αυξάνεται κατά πολύ.

Σήμερα, το Κέντρο Υγείας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με πρώτο και σημαντικότερο
την έλλειψη προσωπικού πληρωμάτων ασθενοφόρου, με αποτέλεσμα, το ασθενοφόρο να
καλύπτει μόνο μια βάρδια (8 ώρες) την ημέρα και για τις υπόλοιπες 16 ώρες δεν υπάρχει
οδηγός.

Λόγω της έλλειψης αυτής, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη διακομιδή των ασθενών,
από τροχαία ατυχήματα ή άλλη επείγουσα νόσο, προς το Κέντρο Υγείας, αλλά και προς τα
Νοσοκομεία Άργους - Ναυπλίου, όπου μεταφέρονται στη συνέχεια οι ασθενείς, με
πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αύξησης των κατοίκων και των δύο Δήμων, υπάρχει
αύξηση των περιστατικών, που απαιτείται να μεταφερθούν με ασθενοφόρο, και γι αυτό το
πρόβλημα γιγαντώνεται.Πέραν του προβλήματος αυτού, υπάρχουν και άλλα, όπως η
έλλειψη ιατρού στα Αγροτικά ιατρεία Καρατζά-Καλλονής, γεγονός που προκαλεί
ταλαιπωρία, λόγω της ανάγκης μετακίνησης των ασθενών στο Κέντρο Υγείας.Ακόμη,
υπάρχει και έλλειψη Παθολόγου και Γενικού Ιατρού στο Κέντρο Υγείας.

Μετά ταύτα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
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1. Θα φροντίσετε το ταχύτερο να γίνει η κάλυψη του ελλείποντος προσωπικού του
πληρώματος ασθενοφόρου, ώστε να γίνεται άμεση διακομιδή των ασθενών όλο
το 24ωρο, από τροχαία ατυχήματα ή άλλες περιπτώσεις, για να μη δημιουργείται
πρόβλημα στην υγεία τους;

2. Θα καλυφθούν οι θέσεις του Παθολόγου και του Γενικού Ιατρού στο Κέντρο
Υγείας, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς καλύτερα, ιδιαίτερα τους θερινούς
μήνες, που ο πληθυσμός στην περιοχή αυξάνεται;

3. Θα καλυφθούν με ιατρούς τα Αγροτικά ιατρεία Καρατζά-Καλλονής, ώστε να μη
δημιουργείται πρόβλημα στη μετακίνηση των ασθενών;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
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