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Στη σύσκεψη των φορέων της πόλης υπό τον πρωθυπουργό στις 6/9/2019 έγινε πρόταση από
τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να αποδοθεί το κτίριο του Κέντρου Υγείας
Πύλης Αξιού στα δικαστήρια “διότι υπολειτουργεί και είναι σχεδόν άδειο”. Στο σημείο εκείνο
παρενέβει ο δήμαρχος Αμπελοκήπων και δήλωσε πως “διαθέτει το Κέντρο Υγείας Αμπελοκήπων,
που είναι άδειο και αραχνιάζει, για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του προσωπικού εκεί”.
Θεωρούμε την πρόταση παραπλανητική και ανέφικτη διότι αφενός το Κ.Υ. Πύλης Αξιού δεν
υπολειτουργεί διαθέτοντας 50 γιατρούς/οδοντιάτρους όλων των ειδικοτήτων και 56 άτομα λοιπού
προσωπικού και αφ'ετέρου το Κ.Υ. Αμπελοκήπων όχι μόνο δεν “αραχνιάζει” αλλά έχει διαθέσιμο
μόνον ένα γραφείο και αυτό όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το Κ.Υ. Πύλης Αξιού βρίσκεται σε
ιδανική θέση στην πορεία της ΠΑΘΕ στη δυτική είσοδο της πόλης και είναι πολύ εύκολη η
προσέγγισή του.
Επιπλέον, το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού διαθέτει ακτινολογικό, μικροβιολογικό και
κυτταρολογικό εργαστήριο και υπάρχει μελέτη και σχεδιασμός για τοποθέτηση Αξονικού
Τομογράφου αλλά και περαιτέρω ανάπτυξής του. Εξυπηρετεί 100 χιλιάδες πολίτες ετησίως και
εκτελεί περί τις 120 χιλιάδες εργαστηριακές εξετάσεις. Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται ο
ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠΑ. Κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη εξεύρεσης χώρων για τα δικαστήρια αλλά
αυτό μπορεί να γίνει αναζητώντας άλλες λύσεις, εξ' άλλου το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα
Κέντρα Υγείας. Θεωρούμε ότι το κλείσιμο – γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία – της
μεγαλύτερης δομής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Βορείου Ελλάδας θα αποδυναμώσει
σημαντικά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και με τον τρόπο που επιχειρείται θα δημιουργήσει
λειτουργικά και άλλα προβλήματα με απρόβλεπτες συνέπειες στις παροχές της Δημόσιας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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