
Χιόνι, λιακάδα ή βροχή, ο χαμός καλά κρατεί ... στο Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου

Τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας συνεχίζουν και αυξάνονται. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων 
στην αρμόδια αρχή (4η ΥΠΕ), τόσο υπηρεσιακά, όσο και με παραστάσεις επιτροπών κατοίκων και Δήμου, 
είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση υποσχέσεων, ενώ συντελείται η επιπλέον  συρρίκνωση της λειτουργίας 
του Κέντρου Υγείας με τη συγκατάθεση των υπευθύνων.

Τα άλυτα και αυξανόμενα προβλήματα του Κ.Υ. σήμερα:
 Χωρίς μικροβιολογικό εργαστήριο (από 31-12-14 σταμάτησε ακόμα και η περιστασιακή και 

ελλιπής  λειτουργία των προηγούμενων 2 ετών).
 Χωρίς ακτινογραφικό μηχάνημα (εκτός λειτουργίας το “αρχαίο” μηχάνημα) εδώ και ενάμιση 

έτος.
 Το ασθενοφόρο λειτουργεί μόνο με μία από τις 3 προβλεπόμενες βάρδιες και κάποιες μέρες 

καμία , καθώς από τους έξι οδηγούς που υπήρχαν πριν 2 χρόνια, έχουν απομείνει δύο (αντί για τους 
έντεκα που θα έπρεπε να υπάρχουν).

 Ελλείψεις κάθε τόσο στον βασικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως επίδεσμοι, ράμματα, 
οξυγόνο κ.α, καθώς η ανάθεση από τη ΔΥΠΕ της ευθύνης για τις προμήθειες στα Κέντρα Υγείας είναι
προβληματική και αδιέξοδη διαδικασία.

 Χωρίς το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό. Το Κ.Υ. λειτουργεί με πέντε Γενικούς Γιατρούς 
λιγότερους από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις. Εκκρεμεί  αδικαιολόγητα ο διορισμός δύο 
Γενικών Ιατρών που έχουν κριθεί για θέσεις στο ΚΥ εδώ και έξι μήνες!

 Και ενώ όλα τα παραπάνω εκκρεμούν, προκύπτει από το Δεκέμβρη νέο πλήγμα με τη 
μετακίνηση των δύο Παιδιάτρων του ΚΥ στο Νοσοκομείο Κιλκίς για εφημερίες! Το ενδεχόμενο 
της ολικής απόσπασής τους εκεί είναι κάτι που όλοι φοβόμαστε!

 Από  αρχές Φλεβάρη έγινε περικοπή στο μισό των ήδη λίγων ωρών εργασίας του 
προσωπικού καθαριότητας, που οδήγησε στη διακοπή εργασίας της μίας από τις 3 εργαζόμενες 
στο συνεργείο. Δε νοείται ασφαλής χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς καθημερινή κάλυψη της
καθαριότητας του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων για όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 Τέλος, πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι οι Γενικοί Γιατροί των Κέντρων
Υγείας θα καλούνται να εφημερεύουν και στα νοσοκομεία!!! Ο νοών νοήτω......

Είναι φανερό ότι το Κ.Υ. οδεύει προς τη διάλυση της λειτουργίας του και κανένας “υπεύθυνος” δεν 
φαίνεται να ενδιαφέρεται γι' αυτό, παρά τις συνεχείς δηλώσεις για την “ανάπτυξη και ενίσχυση της 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης”. Αντιθέτως μοιάζει να προωθείται η πλήρης απορύθμιση. Μόνο εμείς, κάτοικοι 
και εργαζόμενοι, μπορούμε με συλλογικούς αγώνες να τους υποχρεώσουμε να ασχοληθούν σοβαρά με τα 
ζωτικά προβλήματα του Κ.Υ. και να απαιτήσουμε άμεσες λύσεις. Είναι ώρα να παρέμβουμε όλοι μαζί σ' 
αυτή την πορεία συρρίκνωσης, γιατί το θέμα αφορά την υγεία, τις ζωές τελικά τις δικές μας και των 
παιδιών μας. 

 Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μια δομή περίθαλψης που μέχρι τώρα, με υπεράνθρωπες προσπάθειες 
όλων των εργαζομένων, λειτουργούσε στην κατεύθυνση του Πρότυπου Κέντρου Υγείας, δε θα 
επιτρέψουμε να γίνει κακέκτυπο φροντίδας υγείας και εύκολη δεξαμενή τροφοδοσίας  ευκαιριακών και 
αδιέξοδων “καλύψεων” ενός βαριά πάσχοντος συστήματος υγείας.

Γνωρίζουμε καλά από προηγούμενες ανάλογες διεκδικήσεις ότι αν δεν αγωνιστούμε σταθερά οι ίδιοι για 
αυτά που μας είναι σημαντικά και πολύτιμα, δεν πρόκειται ποτέ να μας υπολογίσει κανείς. Αλλιώς, θα 
αποδεχθούμε απλώς μια προσχηματική περίθαλψη και τελικά το κουφάρι της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στις ανοιχτές συνελεύσεις αγώνα που πραγματοποιήσαμε στα χωριά 
μας, αποφασίσαμε τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα γραφεία της 4ης ΥΠΕ την 
Πέμπτη 10/3/2016 στις 10:00πμ (αναχώρηση των λεωφορείων στις 08:00πμ από τα χωριά).

Απαιτούμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων του Κ.Υ Ζαγκλιβερίου και των Π.Ι. του, με έναν 
μόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του Νομού 
Κιλκίς, εξαιτίας της υποβάθμισης του Νοσοκομείου τους, και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν 
για την αποκατάσταση της λειτουργίας του, επίσης με έναν μόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Επιτρ. Κατοίκων Καλαμωτού, Αδάμ, Αγ. Βασιλείου, Γερακαρούς, Βασιλουδίου, Ζαγκλιβερίου
και Εργαζόμενοι Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου και Π.Ι. 


