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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υγείας και τον υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Απαραίτητη η πλήρης στελέχωση των δημόσιων ιατρείων Ωρωπού και η
καθημερινή τους λειτουργία σε 24ωρη βάση

Εν μέσω υγειονομικής κρίσης και ενώ οι πολίτες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση
, θεωρούμε αυτονόητο ότι τα δημόσια Κέντρα Υγείας της περιφέρειας και οι πάσης φύσεως
δημόσιες δομές υγείας πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 24ωρη και καθημερινή εξυπηρέτηση
δημοτών και επισκεπτών από το δίκτυο των δημόσιων, δημοτικών και αγροτικών κέντρων
πρωτοβάθμιας υγείας.
Είναι αδιανόητο να εγκαταλείπονται στην τύχη τους οι δομές της περιφέρειας, επομένως
και οι άνθρωποι που ζουν έξω από τα αστικά κέντρα. Πολλές είναι οι διαμαρτυρίες διαχρονικά – για την ελλιπή στελέχωση και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των Κέντρων
Υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, στα ιατρεία της Σκάλας Ωρωπού παρατηρείται έλλειψη ακόμα και
βασικών ειδικοτήτων (παθολόγος)στην πρωινή βάρδια .Οπως ενημερωνόμαστε μάλιστα
από τον Δήμαρχο Ωρωπού κύριο Γιώργο Γιασημάκη, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
προχώρησε σε τερματισμό της λειτουργίας των ιατρείων της Σκάλας Ωρωπού για
Σαββατοκύριακα και αργίες.
Όπως καλά γνωρίζετε, η ασθένεια ή το έκτακτο περιστατικό δεν προκύπτει κατ`επιλογήν
του ασθενούς ούτε υποχρεωτικά εντός εργάσιμων ημερών ή ωρών. Όπως επίσης γνωρίζετε,
ο Δήμος Ωρωπού καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή η οποία αποτελείται από τις
Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου-Αγίων Αποστόλων, Ωρωπού, Μηλεσίου, Χαλκουτσίου,
Μαρκοπούλου, Μαλακάσας και Αυλώνα. Οι μόνιμοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές
υπολογίζονται σε περίπου 25.000 τους χειμερινούς μήνες και από Μάιο έως Σεπτέμβριο
υπερβαίνουν τους 130.000 κατοίκους.
Ο Δήμος Ωρωπού είναι πολλαπλά επιβαρυμένος, και αυτό διότι στα όριά του λειτουργούν
δυο δομές μεταναστών, μια φυλακή ανηλίκων και οκτώ σταθμοί διοδίων. Επιπλέον, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα εξαιτίας του ποταμού Ασωπού που διαιωνίζονται και έχουν
χαρακτηριστεί ως «υγειονομική βόμβα» στην ευρύτερη περιοχή, έχουν εξαντλήσει τις
αντοχές δημοτών και δημοτικής Αρχής.
Να σημειωθεί ότι το πλησιέστερο στον Ωρωπό κέντρο υγείας είναι στο Καπανδρίτι, που
απέχει 30` από τις περισσότερες εξ αυτών περιοχές. Επομένως θεωρούμε αδήριτη και

επιτακτική την ανάγκη τα ιατρεία της Σκάλας Ωρωπού να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και
καθημερινά, χωρίς καμία εξαίρεση για αργίες ή Σαββατοκύριακα. Είναι απαράδεκτο να
χάνονται ζωές λόγω αδυναμίας παροχής έστω πρωτοβάθμιας φροντίδας πριν διακομιστεί ο
ασθενής σε νοσοκομείο, όπως έγινε δυστυχώς την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.
Είναι τέλος προφανές ότι πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα ιατρεία του Καλάμου, του
Αυλώνα και των Αφιδνών, τα οποία είχαν δημιουργηθεί ακριβώς λόγω των μεγάλων
αποστάσεων μεταξύ των εν λόγω κοινοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα,

Ερωτώνται οι υπουργοί:






Πότε θα ανακαλέσετε την απόφαση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την
αναστολή λειτουργίας των ιατρείων Σκάλας Ωρωπού τα Σαββατοκύριακα και τις
αργίες;
Πότε θα στελεχώσετε επαρκώς τις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας του
Δήμου Ωρωπού;
Πότε θα μεριμνήσετε για την καθημερινή 24ωρη λειτουργία των δημόσιων ιατρείων
του Δήμου Ωρωπού;
Πότε θα αποφασίσετε την επαναλειτουργία των ιατρείων στις κοινοτητες Αφιδνών,
Καλάμου και Αυλώνα;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

