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ΚΚΕ: Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα στη λειτουργία
της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΠΥ στο Πέραμα.
Συμπληρώθηκε ένας
χρόνος από την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στη χώρα μας.
Βρισκόμαστε στο τρίτο κύμα πανδημίας και η κυβέρνηση συνεχίζει να μην παίρνει μέτρα για
την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αν και τα κρούσματα είναι πολλά, ειδικά
στους χώρους δουλειάς.
Η τοπική μονάδα υγείας Περάματος, προσπαθεί να εξυπηρετήσει εκτός από τους
κατοίκους της πόλης και έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από το χώρο της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, ωστόσο δεν υπάρχει χειρουργός, αν και είναι η κατεξοχήν
αναγκαία ειδικότητα στα εργατικά ατυχήματα.

Εκτός από τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, που δημιουργούν προβλήματα στη
λειτουργία του, προστέθηκε και η λειτουργία του ως εμβολιαστικό κέντρο, χωρίς όμως να
ληφθεί κανένα μέτρο ενίσχυσης του. Το αντίθετο μάλλον, αφού υπάρχει μόνο μια γενική
γιατρός, που καλύπτει μόνο τη μια βάρδια του εμβολιασμού.

Επειδή ακριβώς λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο, σε συνδυασμό με τις σοβαρές
ελλείψεις σε μια σειρά ειδικότητες, γίνονται ακυρώσεις ιατρείων. Οι υπάρχοντες γιατροί
εκτός των άλλων, καλύπτουν και οκτώ (8) εφημερίες στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Όλα
αυτά δείχνουν την αναγκαιότητα για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού.

Ταυτόχρονα ανησυχία επικρατεί στους γιατρούς, για το αν θα συνεχίσει να λειτουργεί η
μονάδα υγείας στο πέραμα και αν με αφορμή τη λειτουργία του νέου Κέντρου Υγείας
Κερατσινίου θα μεταφερθούν εκεί.

Επίσης υπάρχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα, ελλείψεις σε υποδομές, απαραίτητες για
τη λειτουργία της Μονάδας, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές, αλλά
προκύπτουν και ζητήματα με τη συντήρηση των εμβολίων καθώς φυλάσσονται σε οικιακά
ψυγεία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια τους. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν
με την καθαριότητα του κτιρίου, καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, όπως και με τη
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φύλαξη του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός, ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η
κυβέρνηση για:

•
Να καλυφθούν όλα τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων με προσλήψεις μονίμων και πλήρους απασχόλησης εργαζομένων, ώστε να
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μονάδας και να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες
των ασθενών;

•
Να στελεχωθούν πλήρως τα νοσοκομεία του Πειραιά, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
με επείγουσες διαδικασίες, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να φεύγουν οι γιατροί από την
μονάδα υγείας Περάματος για να καλύπτουν εφημερίες;

•
Να εξασφαλιστεί η πληρωμή υπερωριακής εργασίας;

•
Την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση της Μονάδας από τον κρατικό
προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;

Οι Βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα
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Κατσώτης Χρήστος
Παφίλης Θανάσης
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