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Σε «κώµα» τα Κέντρα Υγείας 
και Ιατρεία της Μαγνησίας 

Αποκαλυπτική n καταγραφή του τοµέα υπαίθρου του ΚΚΕ στον τοµέα της Υγείας 
ποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, µηχανήµατα που σκουριάζουν 

και δεν αξιοποιούνται προς όφελος 
των ασφαλισµένων περιλαµβάνει ο «φάκελος» 
Κέντρα Υγείας του Νοµού Μαγνησίας. 

Η κατάσταση σε όλα τα Κέντρα υγείας είναι απελπιστική, 
ενώ αποκαλυπτική είναι n καταγραφή που 

έκανε ο τοµέας υπαίθρου του ΚΚΕ για τοντοµέα της 
Υγείας,καθώς καταγράφηκαντα µεγάλα κενά και τα 
προβλήµατα και παρουσιάστηκαν από τον πρώην 
βουλευτή Απόστολο Νάνο, στην ειδική εκδήλωση 
που έγινε στο Βόλο. 

Σύµφωνα µε την καταγραφή που έγινε, στα περισσότερα 
Κέντρα Υγείας το προσωπικό είναι σε φθίνουσα 

πορεία καθώς καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις 
προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού. 

Παράλληλα πολλά αγροτικά ιατρεία 
έχουν ουσιαστικά καταστεί ανενεργά και άλλα υπολειτουργούν 

To αγροτικό ιατρείο Τρικερίου τις τελευταίες δέκα 
ηµέρες ανέστειλε τη λειτουργία του, καθώς έληξαν 
οι συµβάσειςτωναγροτικώνγιατρών, ενώ στη Γλώσ¬ 

σα Σκοπέλου, σύµφωνα µε το ΚΚΕ, ο δήµαρχος του 
νησιού κάλεσετους κατοίκους να συνδράµουνοικονοµικά 

για την έλευση αγροτικού γιατρού. 
Οι εφηµερίες είναι µονές (ένας γιατρός) µε αποτέλεσµα 

όταν αυτός απουσιάζει για κάποιο περιστατικό 
(συνοδεία ασθενή στο Νοσοκοµείο του Βόλου) 

να εµφανίζεται σοβαρό πρόβληµα για κάποιες σοβαρές 
έκτακτες περιπτώσεις. 

Στο Κέντρο Υγείας Αλµυρού είναι κενές θέσεις διευθυντών 
γιατρών παθολόγων 2, παιδιάτρου 1, µικροβιολόγου 

1, οδοντίατρου l. 
Λόγω των µετακινήσεων ουσιαστικά έχει καταργηθεί 

το παιδιατρικό τµήµα, αγροτικοί και γενικοί γιατροί 
µετακινούνται στο Νοσοκοµείο για να καλύψουν 
κενά. 

To οδοντιατρείο λειτουργεί µόνο για πρόληψη καθώς 
τα µηχανήµατα έχουν τεθεί εκτός. 

ΣτηνΑργαλαοτή παιδίατρος υπάρχει µόνο για 1-2 
ηµέρες την εβδοµάδα, το µικροβιολογικό εργαστήριο 

λειτουργεί µόνο µία µέρα την εβδοµάδα και όχι 
για όλεςτις εξετάσεις, υπάρχουν κενές θέσεις οδοντιάτρου, 

φυσικοθεραπευτή και κοινωνικού λειτουργού. 
Για τη χρησιµοποίηση των ακτινολογικών µηχα¬ 

νηµάτων δόθηκε ένας χρόνος επιπλέον παράτασης, 
όµως το ερώτηµα παραµένει µετά τι µέλλει γενέσθαι. 

Στο περιφερειακό ιατρείο Αλοννήσου υπάρχουν 
µόνο 1 γενικός και 1 αγροτικός γιατρός. Υπάρχουν 
οδοντιατρικά µηχανήµατα αλλά όχι και οδοντογιατρός. 

Υπάρχει µόνο µία νοσηλεύτρια και µία δεύτερη 
µεταβαίνει στο Ιατρείο µόνο για τους καλοκαιρινούς 

µήνες. ∆εν υπάρχει παρασκευάστρια, απουσιάζει 
χειριστής του ακτινολογικού µηχανήµατος. 

Στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου εξάλλου υπάρχει ένας 
γενικός γιατρός - παθολόγος, µία νοσηλεύτρια και 
µία σε απόσπαση, ένας χειριστής εµφανιστής και 
ένας σε απόσπαση, µία µαία,1 ιατρικών εργαστηρίων 

και 1 διαιτολόγος, απασχολούνται επίσης 2 
άτοµα στο διοικητικό - οικονοµικό, 3 άτοµα ως πλήρωµα 

ασθενοφόρου και 1 τραυµατιοφορέας και 
ένα άτοµο γενικών καθηκόντων. 

Στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς δεν υπάρχουν αγροτικοί 
γιατροί στα γύρω χωριά, ενώ και στο Κέντρο 

Υγείας παρουσιάζονται µεγάλα κενά ακόµη και στην 
πρωινή βάρδια. 
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