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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ ταμοφλησ, ζητεί με έγγραφό του ςτον Τπουργό
Τγείασ κ. Κικίλια, την ενίςχυςη του Κέντρου Τγείασ Μεγάρων, με Γιατροφσ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ, με ζγγραφό του
(Αρικμ.Πρωτ:20171/23.11.2020) προσ τον Υπουργό Υγείασ κ. Βαςίλη Κικίλια, το
οποίο κοινοποίθςε ςτον Διοικθτι τθσ 2θσ ΥΠΕ κ. Χρθςτο Ροϊλό και ςτο Κέντρο Τγείασ
Μεγάρων επιςθμαίνει ότι θ λειτουργία του Κζντρου Υγείασ Μεγάρων
εξακολουκεί να είναι προβλθματικι κι ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να ςταματιςουν οι
εφθμερίεσ και ηθτεί να γίνει άμεςα ότι πρζπει προκειμζνου να ενιςχυκεί με Ιατρικό
προςωπικό. Στο πιο πάνω ζγγραφο ο κ. ταμοφλησ αναφζρει:
« Κύξηε Υπνπξγέ,
Σαο γλσξίδνπκε, όηη ην Κ.Υ Μεγάξσλ ιεηηνπξγεί κε πνιιά πξνβιήκαηα, εθ ησλ
νπνίσλ ην θπξηόηεξν θαη πιένλ θαζνξηζηηθό είλαη ε έιιεηςε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ. Τν
γεγνλόο απηό είρε σο απνηέιεζκα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, λα ιεηηνπξγεί κε σξάξην
πελζήκεξεο εξγαζίαο, δειαδή ρσξίο εθεκεξίεο θαη θιεηζηό ην Σαββαηνθύξηαθν κε
νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά πγείαο ησλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ καο.
Μεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη ηελ δηθή ζαο παξέκβαζε έγηλε θαηνξζσηό, λα
ιεηηνπξγεί κε εθεκεξίεο, αιιά όρη όκσο θαη ηηο εκέξεο πνπ ην Θξηάζην λνζνθνκείν
εθεκεξεύεη.
Η ησξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Υ εμαθνινπζεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ειινρεύεη ν
θίλδπλνο αλά πάζα ζηηγκή λα ζηακαηήζνπλ νη εθεκεξίεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη
θαηαβάιεη ν Δηνηθεηήο ηεο 2εο ΥΠΕ, γηα λα ην ζηειερώζεη κε ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη
ηνύην ιόγσ ηεο κεγάιεο απξνζπκίαο ηαηξώλ λα ππνβάινπλ αίηεζε πξόζιεςεο, όηαλ
γίλεηαη πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξώλ ζην Κ.Υ Μεγάξσλ. Η απξνζπκία απηή εζηηάδεηαη
θπξίσο ζην γεγνλόο, όηη ζα ιακβάλνπλ ιίγα κόξηα, όηαλ ζα εξγάδνληαη ζε απηό ην Κ.Υ.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ε κεγάιε αλάγθε, λα ππαρζεί ην Κ.Υ Μεγάξσλ ζηελ
θαηεγνξία, όπνπ νη ππεξεηνύληεο ζ’ απηό γηαηξνί ζα ιακβάλνπλ πεξηζζόηεξα κόξηα,
πξνθεηκέλνπ λα ην πξνηηκήζνπλ, όηαλ γίλεη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε γηα πξνζιήςεηο
γηαηξώλ.
Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη θαη απηή ηε θνξά ζα εγθύςεηε κε ελδηαθέξνλ ζην κεγάιν
πξόβιεκα, πνπ αθνξά ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ θαη ζα δώζεηε
ιύζε ζην πξόβιεκα κνξηνδόηεζεο ησλ ηαηξώλ, πνπ ππεξεηνύλ ζην Κ.Υ Μεγάξσλ, ζαο
επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.»
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