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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Ανοιχτή Επιστολή του Δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
για την υπολειτουργία ΤΟΜΥ Ρέντη και Κέντρου Υγείας Νίκαιας
Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ Γιώργος Ιωακειμίδης απέστειλε
ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας με την οποία καταγγέλλει την
υπολειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας ΤΟΜΥ στη δημοτική ενότητα
Ρέντη και τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Νίκαιας.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι «ενώ έχει ήδη συμπληρωθεί
ένας χρόνος υπολειτουργίας της Τοπικής Μονάδας Υγείας στη δημοτική
ενότητα Ρέντη, οι υποσχέσεις του Υπουργείου Υγείας για την απαιτούμενη
στελέχωσή του παραμένουν ανεκπλήρωτες. Η παρουσία ενός μόνο γιατρού
από τους τρεις που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο δεν συνεισφέρει
στην έστω στοιχειώδη λειτουργία της ΤΟΜΥ, αλλά υποβαθμίζει τη
θεσμοθετημένη υπόστασή της και ουσιαστικά ακυρώνει την παροχή
ασφαλούς, αποτελεσματικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας σε μια
δύσκολη εποχή όπου η προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η
αντιμετώπιση της πανδημίας».
Παράλληλα, και στο κέντρο Υγείας Νίκαιας υπάρχει μόνο μια Γενική Ιατρός,
ένας καρδιολόγος και κανένας Παθολόγος ή Πνευμονολόγος με αποτέλεσμα
να δυσχεραίνεται το έργο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε έναν πληθυσμό
που ξεπερνά τις 120.000 ανθρώπων και που έχουν ανάγκες διάγνωσης,
συνταγογράφησης, εμβολιασμού, κατ’ οίκον φροντίδα και κυρίως για τους
δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν χρόνια νοσήματα.
Τα προβλήματα τόσο της Τοπικής Μονάδας Υγείας όσο και του κέντρου
Υγείας Νίκαιας αναφέρθηκαν από αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου
και στην 2η ΥΠΕ και ζητήθηκε η ενίσχυση και στελέχωση των μονάδων με
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία
τους.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Τοπική
Μονάδα Υγείας - ΤΟΜΥ στη δημοτική ενότητα Ρέντη και το Κέντρο
Υγείας Νίκαιας τα οποία καλύπτουν έναν πληθυσμό που ξεπερνά
τους 120.000 δημότες, προσφέροντας ετησίως σοβαρό ιατρικό
έργο;
2. Γνωρίζει την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σε αυτά λόγω των
ελλείψεων και της υποστελέχωσης που υπάρχει;
3. Ειδικότερα, είναι ενήμερος για τα κενά που υπάρχουν τόσο στην
ΤΟΜΥ όσο και στο Κέντρο Υγείας Νίκαιας ανά κλάδο και ειδικότητα;
4. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να καλυφθούν τα
κενά που υπάρχουν τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό στις δύο μονάδες υγείας της Νίκαιας;
Η ερωτώσα βουλευτής
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