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     Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, θεωρούμε απαραίτητο να επανέλθουμε 
στο θέμα της ελλιπούς στελέχωσης των ΚΥ Καπανδριτίου και Τοπικού Ιατρείου Ωρωπού για 
την 24ωρη εφημέρευση του ΚΥ Καπανδριτίου σε 7ήμερη βάση, 30 ημέρες τον μήνα και 12 
μήνες το χρόνο. 
Για την 24ωρη εφημεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου είναι 
απαραίτητη η παρουσία δύο ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας καθημερινά.   
 
   Την τρέχουσα περίοδο οι διαθέσιμοι ιατροί που εφημερεύουν σε 24ωρη βάση καθημερινά 
είναι οι εξής: 

 
στο ΚΥ Καπανδριτίου 2 μόνιμοι  ( 1 Διευθυντής  και 1 Επιμελητής Α ) και 3 επι κουρικοί 
 

στο Τ.Ι. Ωρωπού 2 μόνιμοι  ( 2 Επιμελητές Α΄) 
 

   Tο Τοπικό Ιατρείο Ωρωπού λειτουργεί σε διπλή βάρδια, πρωινή και απογευματινή, με 
συνέπεια την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους για κάλυψη αναγκών εφημεριών. Στην τοπική 
ομάδα Ωρωπού ανήκει και συνάδελφος ιατρός η οποία εξ αιτίας προβλημάτων υγείας τα 
οποία αντιμετωπίζει, περιορίζεται σε πρωινό ωράριο και δεν είναι σε θέση να εφημερεύσει.  
     Το ΚΥ Καπανδριτίου λειτουργεί επίσης τα περιφερειακά ιατρεία Αυλώνα και Αφιδνών (μία 
φορά την εβδομάδα έκαστο), απασχολώντας συναδέλφους Γενικής Ιατρικής.  
     Η κατανομή του προσωπικού σε ειδικότητες είναι τέτοια που παρά την επιφανειακά 
ικανή δύναμη του κέντρου συγκεκριμένοι συνάδελφοι  Γενικής Ιατρικής Παθολογίας  
καλούνται να καλύψουν 60-62 εφημερίες μηνιαίως !!!!  με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία 
κάλυψης 22 ημερών εφημερίας για τον μήνα Ιούλιο 2019, με την παραδοχή ότι δεν θα δοθούν 
καλοκαιρινές άδειες τον μήνα αυτό αλλά ούτε και ρεπό. Είναι φανερό ότι οι βασικές 
εφημερίες δεν είναι εφικτό να στελεχωθούν. 
    Τεράστιο  πρόβλημα δημιουργείται από την επικείμενη απουσία δύο ειδικευομένων ιατρών 
που ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική τους θητεία στο ΚΥ Καπανδριτίου στα πλαίσια της 
ειδικότητάς τους και οι οποίοι κάλυπταν 14 εφημερίες.  
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     Δυστυχώς η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών με επικουρικό προσωπικό είναι 
αλυσιτελής, μη επιτρέποντας μακροχρόνιο προγραμματισμό της λειτουργίας του ΚΥ 
Καπανδριτίου.  
     Επίσης η κάλυψη των εφημεριών από άλλες μονάδες ΠΦΥ είναι λύση περιορισμένης 
λειτουργικότητας, καθώς υπήρξαν περιστατικά όπου ο αμοιβός ιατρός δεν εμφανίστηκε στο 
ΚΥ την προβλεπόμενη ημέρα. 
     Πέρα από την συνεχή υπέρβαση του μέγιστου ορίου εργασίας (60 ωρών εβδομαδιαίως 
συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών) το οποίο έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
συνεχής υποχρέωση των Γενικών Ιατρών και των επικουρικών ιατρών να καλύψουν τις 
πάγιες ανάγκες εφημεριών του κέντρου Υγείας Καπανδριτίου  καθ΄ όλο τον μήνα και τις δύο 
βάρδιες του Τοπικού Ιατρείου Ωρωπού, οδηγεί νομοτελειακά σε σύνδρομο επαγγελματικής 
εξουθένωσης και επιφέρει όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες ιατρικού σφάλματος κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
    Επίσης, οι ελλείψεις σε προσωπικό δεν επιτρέπουν τον προγραμματισμό των επικείμενων 
θερινών αδειών του προσωπικού, οι οποίες όχι μόνο προβλέπονται αλλά  επιβάλλονται από 
τον νόμο, ούτε όμως και την υλοποίηση των επίσης προβλεπόμενων από τον νόμο 
εξειδικεύσεων του προσωπικού μέσω της λήψης εκπαιδευτικών αδειών, οδηγώντας το σε 
επαγγελματικό τέλμα και επιτείνοντας τις αρνητικές εντυπώσεις που επιφέρει ο  υποχρεωτικός 
εγκλεισμός. 
   Καλούμε την υπηρεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να στελεχώσει επαρκώς και άμεσα 
το ΚΥ με Γενικούς ιατρούς  ή Παθολόγους και ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής και οι οποίοι 
θα μπορούν να καλύψουν την βασική εφημερία. 
 

                                                                                            
                                                                                         Η Συντονίστρια   
                                                                                   Επιστημονικής Λειτουργίας 
                                                                                       του ΚΥ Καπανδριτίου 
 
                                                                                       Βερενίκη Ρούλη, MSc  
                                                                                        Δ/ντρια Παιδίατρος

 
 
 
Κοινοποίηση: 
- ΙΣΑ 
- ΠΙΣ 
- ΕΙΝΑΠ 
- ΟΕΝΓΕ 
- Δήμος Ωρωπίων  
- Σύλλογος Επιστημονικού Υγειονομικού προσωπικού 

  ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- ΕΚΑΒ 
- ΕΚΕΠΥ

 

 


