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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Χωρίς δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Αναφοράς για το νέο κορονοϊό η
πρωτεύουσα της ΠΕ Κιλκίς

Από την έναρξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού η Κυβέρνηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην
παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή στα Νοσοκομεία και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ). Επανειλημμένα επισημάναμε ότι για την καθολική υγειονομική περίθαλψη, για την επιτυχή
παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών με χρόνια νοσήματα και σοβαρές παθήσεις, καθώς και για την
έγκαιρη διάγνωση πολιτών που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό SARS COV-2, είναι απαραίτητο ένα
επαρκές και οργανωμένο δίκτυο δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Με σοβαρή καθυστέρηση, και αφού νωρίτερα είχε αποδυναμώσει και απαξιώσει τις δημόσιες δομές ΠΦΥ,
η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο 2020 , 161 Κέντρα Υγείας και 42 Περιφερειακά Ιατρεία
ενεργοποιούνται για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση του
κορονοϊού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα gov.gr, “με την ενεργοποίηση των Κέντρων
Υγείας επιτυγχάνεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιπατητικούς ασθενείς, η καθοδήγηση και η
παρακολούθηση της υγείας των ασθενών, η παρακολούθηση και η αποφόρτιση/ελάφρυνση των
νοσοκομείων», στη δε λίστα που επισυνάπτεται περιλαμβάνεται μόνο το ΚΥ Πολυκάστρου από την
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, ενώ καμία δομή δεν υφίσταται εντός του Δήμου Κιλκίς.
Σύμφωνα με την αριθ. Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/ 24. 11.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
οι δομές υγείας που διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους για τον ιό SARS COV-2 και ενιαία κριτήρια για
τις κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται σε δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους από δημόσιες δομές ή
στο πεδίο, από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ. Ορίζονται δε ως δομές αναφοράς τα Νοσοκομεία, οι μονάδες
ΠΦΥ και τα ιδιωτικά εργαστήρια. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια επιβαρύνουν
αποκλειστικά την τσέπη των πολιτών καθώς όλους τους τελευταίους μήνες η Κυβέρνηση αρνείται
πεισματικά να προβεί σε κοστολόγηση, συνταγογράφηση και αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι, με
δεδομένη την απουσία πρωτοβάθμιας δομής αναφοράς στο Κιλκίς, γίνεται σαφής η ασφυκτική επιβάρυνση
του Νοσοκομείου της περιοχής, αλλά και η σοβαρή οικονομική επιβάρυνση των πολιτών προκειμένου να
εξεταστούν στον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον, παρά τα θεωρητικά ενιαία κριτήρια δωρεάν ελέγχου, έχει επισημανθεί ότι στην πράξη ενώ σε
κάποιες δομές αστικού τύπου πχ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διενεργούνται τεστ ανεξαρτήτου αιτιολογίας,
οι κάτοικοι της περιφέρειας στερούνται της ίδιας δυνατότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
1

ανακοίνωση του Δήμου Κιλκίς για διενέργεια ταχέων διαγνωστικών εξετάσεων (rapid tests) ανίχνευσης
κορονοϊού, με κλήρωση, σε μερίδα πολιτών που θα το αιτηθούν και όχι στο σύνολο όσων το επιθυμούν.
Μάλιστα, στην πράξη, κάποιοι από όσους «επιλέχθηκαν» έλαβαν μήνυμα να μεταβούν σε δομή υγείας της
Αθήνας(!) προκειμένου να εξεταστούν.
Το Κιλκίς είναι από τις περιφερειακές ενότητες που το τελευταίο διάστημα έχουν σταθερά υψηλό ιικό φορτίο
και βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, ανά την επικράτεια, σε ποσοστιαίο αριθμό κρουσμάτων, παρά τον πολύ
μικρό αριθμό τεστ που διενεργούνται. Επίσης, εντός των ορίων του Δήμου Κιλκίς βρίσκεται η Βιομηχανική
Περιοχή Κιλκίς με χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος Κιλκίς δεν διαθέτει
μονάδα ΠΦΥ αναφοράς για SARS COV-2 και οι έλεγχοι διενεργούνται αποκλειστικά στο ΓΝ Κιλκίς, στο
ΚΥ Πολυκάστρου (που βρίσκεται στον Δήμο Παιονίας) και σε ιδιωτικά εργαστήρια. Στις δημόσιες δομές τα
τεστ πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού και μόνο εάν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα. Τα
παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του μοναδικού Νοσοκομείου της περιοχής, αλλά
και των πολιτών που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους προκειμένου να εξεταστούν.
Επειδή όλοι οι πολίτες της χώρας δικαιούνται ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς εμπόδια και
αποκλεισμούς
Επειδή ο διαγνωστικός έλεγχος και η επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού είναι κρίσιμα μεγέθη για
την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας
Επειδή για την ευχερή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα υγείας και την έγκαιρη
διάγνωση όσων έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό SARS COV-2, είναι απαραίτητο ένα επαρκές και
οργανωμένο δίκτυο δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
Επειδή εν όψει του τρίτου κύματος της πανδημίας πρέπει να υπάρχει καλύτερο σχέδιο αντιμετώπισης της
κατάστασης με αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες

Ερωτάται ο κος. Υπουργός:
1. Με ποια λογική δεν έχει αναπτυχθεί μονάδα ΠΦΥ αναφοράς για SARS COV-2 στην
πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και πως προτίθεται το Υπουργείο Υγείας
να καλύψει το συγκεκριμένο κενό σε επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων αλλά και
διαχείρισης ενεργών κρουσμάτων;
2. Πόσες και ποιες είναι οι πρωτεύουσες Π.Ε. που δεν διαθέτουν Πρωτοβάθμιες Μονάδες
Αναφοράς για κορονοϊό;
3. Πως εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε
διαγνωστικό έλεγχο για το νέο κορονοϊό εφόσον αρνείται να προβεί στις αναγκαίες
ενέργειες για τη συνταγογράφηση και αποζημίωση των διαγνωστικών ελέγχων από τον
ΕΟΠΥΥ;

Η ερωτώσα Βουλεύτρια
Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη

2

