
ΨΗΦΙΣΜΑ της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής για την μετατροπή του Κέντρου 
Υγείας Παγκρατίου εξολοκλήρου σε Κέντρο Εμβολιασμού για τον κορωνοιό 
(covid19). 
 

Με βάση τον σχεδιασμό που εξήγγειλε η κυβέρνηση, το κέντρο Υγείας Παγκρατίου, 
το οποίο εξυπηρετεί τον πληθυσμό τόσο του Παγκρατίου αλλά και της Καισαριανής, 
θα μετατραπεί εξολοκλήρου σε κέντρο εμβολιασμού. Όπως γίνεται αντιληπτό 
πρόκειται για μια ενέργεια η οποία θα βάλει επιπλέον εμπόδια στο δικαίωμα της 
υγείας για τους κατοίκους της πόλης μας, αφού θα ανασταλούν όλες οι άλλες ιατρικές 
πράξεις -όπως έχει συμβεί και με τα νοσοκομεία μας μετατρέποντας τα σε 
νοσοκομεία μιας νόσου- θα εξουθενώσει ακόμα παραπάνω το προσωπικό της ΠΦΥ, 
αλλά και εκ των πραγμάτων θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο υπονόμευσης το ίδιο το 
εμβολιαστικο σχέδιο. 

Ήδη φορείς της πόλης μας κινητοποιούνται απέναντι σε αυτόν τον σχεδιασμό και 
εκφράζουν την αντίθεση τους προτάσσοντας και τις άμεσες διεκδικήσεις για να 
μπορέσει τόσο να προχωρήσει το σχέδιο εμβολιασμού με τη δημιουργία κέντρων 
εμβολιασμού όσο και να μην σταματήσει τη λειτουργία του το Κέντρο Υγείας 
Παγκρατίου. 

Για το λόγο αυτό απαιτούμε η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποφασιστική ενίσχυση των ΚΥ, την δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων σε επίπεδο 
Π.Φ.Υ.,και να προχωρήσει άμεσα σε: 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΠΦΥ, με κάλυψη όλων των 
κενών οργανικών θέσεων. Ανασύσταση των δομών Δημόσιας Υγείας που 
πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας ΠΦΥ και θα έπρεπε, πρέπει 
να έχουν κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα του εμβολιασμού. 

 

 Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και υποχρεωτική ένταξη του συνόλου 
των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο του εμβολιασμού, την παρακολούθηση των 
τυχόν παρενεργειών και την περίθαλψης της γενικής νοσηρότητας. 

 

 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων (προσωπικό, εξοπλισμός, 
γραμματειακή υποστήριξη, χώροι) και την αναγκαία εκπαίδευση του 
προσωπικού για την ασφαλή διενέργεια του εμβολιασμού. 

 

 Η προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού να γίνει 
σύμφωνα με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια.  

 



 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων, αύξηση της κρατικής 
χρηματοδότησης, ενίσχυση με προσωπικό και υποδομές, ώστε να επανέλθει 
πλήρως η τακτική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων 
Υγείας και να μπορεί να ανταπεξέλθει ταυτόχρονα στις αυξημένες ανάγκες 
της πανδημίας αλλά ΚΑΙ της υπόλοιπης νοσηρότητας.  
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