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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,
   Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος μας έχει γίνει λήπτης έντονων παραπόνων από πολλούς γονείς για την 
απουσία πλέον παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης μετά την φυγή του μοναδικού που υπήρχε και ο 
οποίος παρείχε την όσο το δυνατό πρέπουσα υγειονομική φροντίδα στα παιδιά μας δεδομένου και του μικρού 
αριθμού ιδιωτών παιδιάτρων στην περιοχή.
   Σε μία περιοχή με πληθυσμό πάνω από 25.000 κατοίκους και στον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο του νομού 
Φθιώτιδας δεν νοείται, να είναι αδύνατο το δικαίωμα στην υγεία για όλους έχοντας πρόσβαση στις υγειονομικές 
υπηρεσίες που χρειάζονται, όποτε και όπου τις χρειάζονται, χωρίς να υποφέρουν από οικονομικές δυσκολίες.
   Η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου 
και δεν υπόκεινται σε διακρίσεις οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης. Αποτελεί ηθική αρχή και παίζει ρόλο 
καταλυτικό σε μία αξιοπρεπή διαβίωση.
  Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση, ειδικά μετά και την πανδημία του covid-19, που πλήττει σκληρά τα 
τελευταία χρόνια την χώρα μας έχει άμεσο αντίκτυπο στις υπηρεσίες υγείας, την ίδια ώρα που το ανθρώπινο 
δικαίωμα στην υγεία περιλαμβάνει την έγκαιρη, κατάλληλη και οικονομικά εφικτή πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες υγείας ποιότητας. Το κράτος οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες σε κάθε περίπτωση 
προκειμένου οι πολίτες του να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιείς.

ΖΗΤΟΥΜΕ :
1.  Την άμεση κάλυψη θέσης παιδιάτρου, δεδομένου των δύο υπαρχόντων οργανικών κενών θέσεων, του Κέντρου  
      Υγείας Αταλάντης για την παροχή της ελάχιστης υγειονομικής φροντίδας των παιδιών μας.
2.  Την μετακίνηση προσωρινά, προς κάλυψη εφημεριών, παιδιάτρου από όμορη υγειονομική μονάδα έως ότου 
      πραγματοποιηθεί η μόνιμη τοποθέτηση ιατρού.
3.  Καλούμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας (βουλευτές-αυτοδιοικητικούς) καθώς και τις αρμόδιες αρχές να 
     προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα μας, προσφέροντας στους πολίτες 
     ένα από τα βασικότερα θεμελιώδη δικαιώματα.     
     Μετά τιμής για το Δ.Σ.

          


