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          ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΝ  
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 Κύριε  Δήμαρχε 

Kυρίες και Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι 

       Σε συνέχεια της διαδικτυακής μας συζήτησης με τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων και των μαζικών φορέων της πόλης  θέλουμε να σας ενημερώσουμε 
σχετικά με τις απόψεις μας για το  τόσο σημαντικό θέμα των  δημοτικών ιατρείων του 
και κατ’ επέκταση της  ΠΦΥ. 

     Στην διαδικτυακή συζήτηση που έλαβε χώρα  την 21η Ιανουαρίου 2021,με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου κατοίκων Τσακού και με την  συμμετοχή  Συλλόγων και 
παρατάξεων, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:  

    Τα δημοτικά ιατρεία να ενισχυθούν  και να αναβαθμιστούν με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, με  αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή και επάρκεια 
υλικών και αναλώσιμων. Η αναβάθμιση αυτή  θα παίξει ουσιαστικό ενισχυτικό ρόλο 
στην ΠΦΥ της πόλης μας, με άξονα το ΚΥ το οποίο   αποτελεί τον βασικό κρίκο 
σύνδεσης με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος Υγείας. 

    Παρά ταύτα, οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υπάρχουν 
υποβαθμίζονται χρόνο με το χρόνο εξαιτίας της  υποστελέχωσης και των ελλείψεων 
σε απαραίτητο εξοπλισμό με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της υγείας των Δημοτών. 

     Η μετατροπή του ΚΥ της περιοχής μας σε κέντρο εμβολιασμού covid 19 χωρίς την 
ενίσχυση σε προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες υποβαθμίζει 
την λειτουργία του  τα ραντεβού να κλείνονται μετά από 4 με 5 μήνες      

       Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να παρθούν μέτρα  σε δυο 
κατευθύνσεις  τόσο για τα  ΚΥ όσο και για τα  Δημοτικά ιατρεία. Μέτρα  ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που 
έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας . 

ΖΗΤΑΜΕ 

 Α .Για τα Δημοτικά Ιατρεία 

       α. Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων με ιατρικό- νοσηλευτικό προσωπικό ώστε 
να ανταποκριθούν στον επικουρικό τους ρόλο στο ΚΥ της περιοχής μας 



αξιοποιώντας την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό των εργαζόμενων συμπολιτών 
μας στον χώρο της υγείας. 

       β. Κάτω από ορισμένες  προϋποθέσεις χωρίς να είναι το κύριο τα Δημοτικά 
ιατρεία αν είχαν την δυνατότητα μιας περιορισμένης συνταγογραφησης σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες ,ανέργους, ανασφαλίστους, θα έδιναν μια ανάσα στην είδη 
υποβαθμισμένη ΠΦΥ στην πόλη μας        

        γ. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής τους υποδομής με σύγχρονο εξοπλισμό  ώστε 
να είναι σε θέση να προσφέρουν κάποιες  εργαστηριακές εξετάσεις 

       δ. Σχεδιασμός προγραμμάτων οδοντιατρικών ελέγχων σε συνεργασία με την 
σχολική κοινότητα όπως φθοριώσεις μαθητών.  

       ε. Σχεδιασμός προγραμμάτων προγεννητικού ελέγχου . 

στ. Σχεδιασμός προγραμμάτων στήριξης Οικογενειών με ανάπηρα παιδια 

      ζ. Προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι σε  ηλικιωμένους ,αναπήρους 
και χρονίως πάσχοντες. 

      η. Ιδιαίτερα για το 2ο Δημοτικό ιατρείο που εδρεύει στον Τσακο  ζητάμε την 
μετεγκατάσταση του σε άλλο χώρο σύγχρονο και  προσβάσιμο,  ιδιαίτερα σε 
ηλικιωμένους  και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

      θ. Ενίσχυση της λειτουργίας του φαρμακείου των Δημοτικών ιατρείων  για τη 
δωρεάν κάλυψη των αναγκών των πολιτών στην βάση κοινωνικών κριτηρίων 

Τέλος σημαντικός παράγοντας που τα δημοτικά ιατρεία θα μπορούσαν  να 
παίξουν  ρόλο είναι η αγωγή  υγείας στην πόλη. 

  Β. Για το ΚΥ   

      α. Ενίσχυση του υπάρχοντος ιατρικού και του επικουρικού προσωπικού, ώστε να 
μην  πάει κανένα ραντεβού πίσω . 

        β.  Να ενισχυθεί ιδιαίτερα ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ως σύνδεσμος με 

το  ΚΥ της περιοχής μας 

Μετά  τα παραπάνω σας θέτουμε  ως άμεση προτεραιότητα την ενίσχυση των 
δημοτικών ιατρείων και ιδιαίτερα του Τσακού, που είναι μετέωρο αυτή την στιγμή και 
την παρέμβασή σας, στην Κεντρική  Διοίκηση για την αναβάθμιση του ΚΥ και ειδικώς 
σε περίοδο covid-19. 
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