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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Κατάρρευση των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας» 

Οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εστιάζουν στη διάγνωση και τη θεραπεία 

ασθενών, την άσκηση προληπτικής ιατρικής και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών 

βρίσκονται υπό κατάρρευση στην ελληνική επικράτεια.  

Τέσσερις στις δέκα δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) έχουν τεθεί εκτός 

λειτουργίας καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικού 

Υγειονομικού Προσωπικού  (ΠΟΣΕΥΠ), οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό έχουν φθάσει σε επίπεδα που καθιστούν αδύνατη την παροχή υπηρεσιών υγείας 

στους πολίτες. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Νομού Ξάνθης όπου εκ των σαρανταπέντε (45) ιατρών που 

απασχολούνταν στις δομές του ΠΕΔΥ έχουν απομείνει μόλις οκτώ (8) με σοβαρές ελλείψεις σε 

ειδικότητες όπως η παιδιατρική, η πνευμονολογία και η νευρολογία. Ελλείψεις σε ειδικότητες 

παρατηρούνται στην Κεφαλονιά και τον Νομό Λασιθίου όπου δεν υφίσταται παιδίατρος και 

νευρολόγος, καθώς και στον Νομό Έβρου λόγω της παντελούς απουσίας παθολόγου, 

οφθαλμίατρου, παιδιάτρου, ορθοπεδικού και νευρολόγου.  

Άνευ μονάδων του ΠΕΔΥ στο Νομό Αττικής βρίσκονται η Δραπετσώνα, η Καλλιθέα και το 

Περιστέρι με συνέπεια αφενός να επιβαρύνονται τα δημόσια νοσοκομεία και αφετέρου να 

ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι συνωστίζονται στα εξωτερικά ιατρεία.  

Εκ των 5.000 ιατρών που απασχολούνταν στο ΠΕΔΥ το 2014, σήμερα, εν έτη 2017,  βρίσκονται 

σε υπηρεσία περίπου 2.300 γιατροί με τους περίπου 1.000 να παραμένουν απλήρωτοι επί 

μήνες διατηρώντας ωστόσο με δικαστικές αποφάσεις τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Η τελευταία 

κατηγορία ιατρών εκτιμάται ότι στο επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  θα κληθεί 

να επιλέξει μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2018 ανάμεσα στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 

στο ΠΕΔΥ ή στα ιδιωτικά ιατρεία. 

Στο συνολικό σκηνικό αποσύνθεσης έρχεται να προστεθεί ο παροπλισμός των εργαστηρίων του 

ΠΕΔΥ, όπου σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στα ημερήσια ηλεκτρονικά και έντυπα 

μέσα, οι παραπεμπτικές εξετάσεις σε συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το 95% εκτελούνται σε 

ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. 



Επειδή το δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώνεται ως ατομικό αλλά και ως κοινωνικό erga omnes 

δικαίωμα 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποιος ο σχεδιασμός για την κάλυψη των απαραίτητων θέσεων ιατρικού προσωπικού και 

αντικατάστασης πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας; 

 

- Υφίσταται πρόθεση για την λειτουργία μονάδων του ΠΕΔΥ σε περιοχές του Νομού 

Αττικής όπως η Δραπετσώνα, η Καλλιθέα και το Περιστέρι ώστε να τερματισθεί η 

επιβάρυνση των δημόσιων νοσοκομείων καθώς και η ταλαιπωρία των πολιτών;  

 

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να εξοπλίσετε τα υφιστάμενα εργαστήρια προκειμένου να 

επαναλειτουργήσουν και να παύσει η εκτέλεση του 95% των παραπεμπτικών για 

εξετάσεις σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα; 
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