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Σοβαρά ερωτήματα για το πρόγραμμα συλλογής ιατρικών 
δεδομένων που προωθούν Πατούλης-Γιασημάκης  

Η διοίκηση Πατούλη στην περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με 30 δήμους, μεταξύ των 

οποίων και ο δήμος Ωρωπού, ετοιμάζεται να εφαρμόσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα συλλογής 

ιατρικών δεδομένων με το οποίο 6.000 «ευπαθή» άτομα θα παρακολουθούνται μέσω 

ηλεκτρονικού βραχιολιού για τη θερμοκρασία τους, τους καρδιακούς παλμούς τους ακόμα 

και για τη γεωγραφική θέση τους.  

Πάγια θέση μας είναι ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι χρήσιμη από τη στιγμή που 

εντάσσεται ως πρόσθετο μέσο στο αναπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας - και ιδιαίτερα στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - με επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό. 

Τέτοιο σύστημα όμως δεν υπάρχει, ούτε έστω βρίσκεται σε μια πορεία διαμόρφωσης… 

Το αντίθετο. H σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όπως και όλες οι προηγούμενες εφαρμόζουν 

πολιτικές που προωθούν την περαιτέρω αποδιάρθρωση του δημόσιου τομέα υγείας, την 

εμπορευματοποίηση και λειτουργία του με επιχειρηματικά κριτήρια καθώς και της 

περαιτέρω υπονόμευσης του «ενιαίου χαρακτήρα» του και με ελάχιστες, αποσπασματικές 

και ληξιπρόθεσμες παροχές για ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, του πιο «ευάλωτου». 

Xαρακτηριστικό της πολύ επικίνδυνης κατάστασης για την υγεία του λαού της περιοχής μας 

είναι ότι στον δήμο μας λειτουργούν δημόσια περιφερειακά ιατρεία καθημερινά μόνο στην 

Σκάλα Ωρωπού, ενώ στον Αυλώνα λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα και στα Κιούρκα μία 

φορά στις δύο εβδομάδες. Στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα δεν υπάρχουν…  

Η διοίκηση Γιασημάκη ενώ γνωρίζει τις δεκάδες καταγγελίες και αναφορές των δημοτικών 

συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης Ωρωπού για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και 

υποδομές της δημοσίας υγείας στην περιοχή μας, ουδέποτε δέχτηκε να τα συζητήσει στο 

δημοτικό συμβούλιο και  τίποτα ουσιαστικό δεν έχει πράξει για την καλυτέρευση της 

κατάστασης. 

Την ίδια στιγμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν προσθέτει δομές – υπηρεσίες – προσωπικό 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην περιοχή μας, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.  

Επιπλέον προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: 

Έστω ότι καταγράφονται από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι οι μετρήσεις που προβλέπονται. Σε 

ποιες ακριβώς δημόσιες μονάδες υγείας θα αντιμετωπιστούν, αφού αυτές δεν υπάρχουν ή 

έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την λειτουργία τους;  
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Με δεδομένο ότι το βραχιολάκι δεν καταγράφει την ιατρική εξέλιξη της υγείας των ασθενών, 

οι ασθενείς που έχουν διάφορα χρόνια νοσήματα (π.χ. διαβήτης), με ποιο τρόπο 

εξασφαλίζεται ο συστηματικός ιατρικός και εργαστηριακός έλεγχος;  

Δεδομένου ότι για την συμμετοχή ενός ασθενή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η 

ενυπόγραφη δήλωση συμφωνίας του ότι τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα θα συλλέγονται και 

θα διατηρούνται στην πλατφόρμα συλλογής  του προγράμματος, πoιός θα διαχειρίζεται τα 

ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα των ασθενών και πως διασφαλίζεται ότι αυτά δεν θα γίνουν 

αντικείμενο εμπορευματοποίησης; 

Η πρόταση που ενέκρινε η περιφερειακή αρχή του κ. Πατούλη και προωθεί ο δήμαρχος 

Ωρωπού κ. Γιασημάκης δεν είναι απλά ανεπαρκής. Είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ των 

αναγκών μας στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση και ιδιαίτερα των 

ηλικιωμένων και «ευπαθών» δημοτών μας.  

Είναι ανάγκη ο λαός της περιοχής μας οργανωμένα μέσα από τα σωματεία και τους 

συλλογικούς φορείς του να διεκδικήσει ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να 

υπάρχουν δημόσια ιατρεία σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα τα οποία να λειτουργούν σε 

καθημερινή βάση.  

Να υπάρχουν δημόσιες υποδομές υγείας για την θεραπεία και κυρίως για την πρόληψη 

ασθενειών. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ωρωπού θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη ένταση να διεκδικούμε 

την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή μας. 
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