
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Διαχρονική υποστελέχωση και απαξίωση του Κέντρου Υγείας Γαλατά και 

ανάγκη άμεσης στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου» 

Η υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας Γαλατά που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 

κατοίκων αλλά  και των επισκεπτών του Δήμου Τροιζήνας, Πόρου, Μεθάνων και των 

γύρω περιοχών δεν είναι κάτι νέο. 

 

Το 2009 από τις δέκα οργανικές θέσεις εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, ήταν 

καλυμμένες μόνο οι πέντε, η θέση Παιδιάτρου παραμένει ακάλυπτη ενώ έλειπαν 

συνολικά τέσσερις νοσηλεύτριες. 

 

Ακόμη, οι επισκέπτες Ιατροί από το Τζάνειο νοσοκομείο ενώ παλαιότερα έρχονταν 

στο Κέντρο Υγείας Γαλατά κάθε εβδομάδα , το 2009 είχαν περιορίσει τις επισκέψεις 

κάθε 3, 4 μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουμε ασθενείς  με 

καρδιολογικά, οφθαλμολογικά, ορθοπεδικά, γυναικολογικά και λοιπά ειδικά 

προβλήματα και να αναγκάζονται  με μεγάλο οικονομικό κόστος να αναζητούν 

περίθαλψη στα ήδη φορτωμένα με πολλή δουλειά νοσοκομεία του Πειραιά και της 

Αθήνας. 

 

Τέλος, το Ακτινολογικό και το Φυσικοθεραπευτήριο δεν λειτουργούσαν λόγω 

ελλείψεως Τεχνολόγου- Ακτινολόγου και Φυσικοθεραπευτή. 

Η κατάσταση με τα χρόνια άλλαξε ελάχιστα.Το 2016 συνέχιζε να υφίσταται η ανάγκη 

άμεσης στελέχωσης του Κέντρου Υγείας με μικροβιολόγο και ακτινολόγο καθώς και 

τεχνικών, λχ οδηγών ενώ γίνονταν προσπάθειες επανέναρξης αποστολής κλιμακίων 
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ιατρών ειδικοτήτων από το Τζάνειο νοσοκομείο που είχε σταματήσει. 

 

Ας έρθουμε στο 2020. 

Στο Κέντρο Υγείας Γαλατά παρά το νησιωτικό χαρακτήρα του Δήμου δεν λειτουργεί 

24ωρη βάρδια ετοιμότητας με τα προβλήματα υποστελέχωσης και υπολειτουργίας 

συνεχίζουν να υφίστανται.  

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στο Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου. Ενδεικτικά 

για το συγκεκριμένο παρότι ήδη από το 2017 έχει εκδοθεί ΦΕΚ για την πλήρωση 

πέντε οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι θέσεις αυτές 

δεν έχουν καλυφθεί ποτέ με αποτέλεσμα το Ιατρείο Πόρου να υπολειτουργεί, 

βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τους κατοίκους του νησιού. 

 

Στο εν λόγω πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, τώρα υπηρετεί μια ιατρός και μια 

αγροτική ιατρός, προσωπικό στο οποίο συχνά μάλιστα ανατίθενται απογευματινές 

εφημερίες. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως μπαίνουν σε κίνδυνο η ζωή και 

η υγεία πολλών κατοίκων και επισκεπτών στο νησί του Πόρου με διαιωνιζόμενο το 

καθεστώς ανασφάλειας ειδικά στην παρούσα φάση που καλούμαστε να 

διαχειριστούμε την πανδημία του κορονοϊού, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια άμεσα μέτρα και πότε θα λάβει ο κ Υπουργός και οι Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας ώστε να παρασχεθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες 

της περιοχής η περίθαλψη και οι ιατρικές υπηρεσίες που δικαιούνται; 

2. Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη για την τραγική εγκατάλειψη και απαξίωση του 

Κέντρου Υγείας Γαλατά, την καθυστέρηση στελέχωσης του Πολυδύναμου 

Ιατρείου Πόρου και την έκθεση των κατοίκων σε κίνδυνο και οικονομική 

αιμορραγία λόγω της προσφυγής τους σε νοσοκομεία άλλων περιοχών ή στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία; 



 

 

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να πάψουν να ζουν μέσα στην 

ανασφάλεια συμπολίτες μας που είτε ζουν μόνιμα είτε επισκέπτονται τον 

Πόρο από τις υπολειτουργούσες δομές Υγείας και φροντίδας; 

4. Ποια βήματα θωράκισης των υφιστάμενων δομών Υγείας του Πόρου θα 

γίνουν ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία που θα πρέπει να βρίσκονται 

όλα τα νοσοκομεία της χώρας σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που κληθούν να 

αντιμετωπίσουν περιστατικά που σχετίζονται με τον κορωνοϊό; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




