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Ανοικτή Επιστολή
Προς Υπουργείο Υγείας, κ. Υπουργό,
Κοιν.: Α) 6η ΥΠΕ, κ. Διοικητή
Β) Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, κ Περιφερειάρχη,
Γ) Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο
Δ) Κέντρα Υγείας Χαλανδρίτσας & Ερυμάνθου, κ. Διευθυντές

Θέμα: Διαμαρτυρία για την μετακίνηση των ειδικευμένων ιατρών, από τα
Κέντρα Υγείας Χαλανδρίτσας & Ερυμάνθειας για εφημερίες στο Νοσοκομείο
Αιγίου.

κ. Υπουργέ,
Όταν στην αρχή της Πανδημίας, την άνοιξη του 2020, ζήσαμε τις πρώτες μετακινήσεις
Ιατρών από το Κέντρο Υγείας της Ερυμάνθειας (Δήμο Ερυμάνθου) προς το
Νοσοκομείο του Ρίου, δεν αντιδράσαμε, δεν διαμαρτυρηθήκαμε, έχοντας γνώση της
πρωτόγνωρης κατάστασης που όλοι ζούσαμε εκείνη την εποχή, κι έτσι στηρίξαμε την
εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του Covid-19.
Όμως δεν είναι δυνατόν να ακούμε κάθε μέρα πως λαμβάνονται προληπτικά μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, πως γίνονται νέες προσλήψεις Ιατρών, πως
γίνεται επίταξη Ιδιωτών Ιατρών κ. τ. λ. και παρόλα αυτά να γίνονται επιπλέον
μετακινήσεις ιατρών από τα ήδη υποστελεχωμένα σε Ιατρικό προσωπικό
Περιφερειακά Κέντρα Υγείας, που αντί να είχαν περαιτέρω ενδυναμωθεί και
οργανωθεί (όπως θα έπρεπε εδώ και χρόνια ή έστω πρόσφατα λόγω της
κρισιμότητας της κατάστασης), να παραμένουμε «Στο Ίδιο Έργο Θεατές».
κ. Υπουργέ,
Τα Περιφερειακά Κέντρα Υγείας δημιουργήθηκαν για να μπορέσουν να προσφέρουν
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε αυτούς τους απομακρυσμένους και
απομονωμένους συνδημότες μας, που πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα των καιρών,
συνεχίζουν να φυλάνε Θερμοπύλες για όλους εμάς που ζούμε στις πόλεις, βιώνοντας
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κρύο, πλημμύρες τον χειμώνα, πυρκαγιές το
καλοκαίρι) αλλά και πολλές άλλες δυσκολίες.

Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε την περαιτέρω υποβάθμιση σε προσφορά Υγείας
από αυτά τα Περιφερειακά Κέντρα Υγείας, την χωρίς σχέδιο αύξηση των
αρμοδιοτήτων τους, την άγνοια της Πολιτείας για το τι έχει ανάγκη σήμερα το «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» της χώρας μας.
Σας καταθέτουμε την διαμαρτυρία μας, συμπορευόμαστε με τη φωνή διαμαρτυρίας
του Δήμου μας (Δήμος Ερυμάνθου), των Συλλόγων της περιοχής, της «Ένωσης
Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας», που με ανακοίνωσή τους αντιδρούν στις νέες
μετακινήσεις Ιατρών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως και το Ιατρικό Προσωπικό μπορεί
να νοσήσει, να λείψει από την εργασία του, να χρειαστεί να ξεκουραστεί κάποιες
ημέρες της εβδομάδας από τον μεγάλο φόρτο εργασίας που βιώνει κάθε μέρα.
(Συνημμένη η Ανακοίνωση).

κ. Υπουργέ,
Όταν με τις μετακινήσεις Ιατρικού Προσωπικού δεν λύνουμε τα αυξημένα
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το «Εθνικό Σύστημα Υγείας»,
Όταν για το ίδιο θέμα σας κατέθεσε προ ημερών ερώτηση και ο βουλευτής Αχαΐας της
Ν. Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Τσιγκρής,
Ζητάμε,
Την άμεση διακοπή μετακινήσεων Ιατρικού Προσωπικού από Κέντρα Υγείας της
περιοχής μας προς οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Δομή του Νομού μας.
Την άμεση πρόληψη νέου Ιατρικού Προσωπικού, για την περαιτέρω ενίσχυση των
ήδη υποστελεχωμένων Περιφερειακών Κέντρων Υγείας του Δήμου μας.
Για την επίλυση του θέματος αυτού εάν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και με τον κ.
Πρωθυπουργό, διότι το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλα τα Κέντρα Υγείας.

Με εκτίμηση.
Τις ευχές για μία «Καλή Χρονιά», Χρόνια Πολλά
Για το Δ. Σ του Συλλόγου,

Ο Πρόεδρος

Δημητρόπουλος Βασίλειος

ο Γραμματέας

Δημητρόπουλος Δημήτριος

Συνημμένη: Ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας

