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                                                 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

           ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣΘ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

      Μετά την εισήγηση  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  προς 
τον Πρωθυπουργό για να παραδοθεί  το Κ.Υ.  Π. Αξιού  στο υπουργείο 
Δικαιοσύνης για δική του χρήση θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα 
εξής: 

 -Το κτίριο όπου στεγάζεται το ΚΥ. Πύλης Αξιού βρίσκεται στη δυτική 
είσοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης, σ’ έναν χώρο εύκολα προσβάσιμο 
για  όλους  τους  πολίτες  τις  Δυτικής  Θεσσαλονίκης   (αυξημένη 
εξυπηρέτηση  λόγω  αστικών  συγκοινωνιών)  και  γενικότερα  για 
γειτονικούς νομούς  της Κεντρικής Μακεδονίας  διαθέτοντας γιατρούς 
ειδικοτήτων  που  δεν  υπάρχουν  σε  Δημόσιες  Δομές  Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στους όμορους Δήμους. 

- Είναι  ένα από τα δύο ΚΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης  (330.000 και πλέον 
κάτοικοι)  που λειτουργούν σε 2 βάρδιες αλλά το μόνο που διαθέτει 
εργαστήρια με δυνατότητα επέκτασή τους. Άρα το μόνο που προοπτικά 
θα  μπορούσε  να  μετατραπεί  σε  Κ.  Υ.  Αστικού  τύπου  για  το  Δήμο 
Θεσσαλονίκης .

 -Στεγάζεται  στο  6όροφο  κτίριο  της  Π.  Αξιού  συστεγαζόμενο  με 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και το Κέντρο Πιστοποίησης  Αναπηρίας του Ν. 
Θεσσαλονίκης, με την εξής κατανομή: 

Στο     ισόγειο  :   το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υγείας  στο οποίο 
κλείνονται  ραντεβού για τους γιατρούς του ΚΥ με φυσική παρουσία του 
ασθενούς (όχι μόνο τηλεφωνικά) και με σύστημα προτεραιότητας  και 

http://www.seypika-thes.g/


επίσης στεγάζεται και  το Κέντρο  Εκπαίδευσης Β. Ελλάδος του ΕΦΚΑ. 
Επίσης υπάρχει η αποθήκη υλικού.

Στον  1  ο   και  2  ο   όροφο λειτουργεί  το  Ζ’  υποκατάστημα  του  ΕΦΚΑ 
Θεσσαλονίκης   και  επίσης  εκεί  τηρούνται  όλα  τα  αρχεία  και  η 
Γραμματεία του ΚΕΠΑ του Ν. Θεσσαλονίκης.

Στον 3  ο   όροφο υπάρχουν τα γραφεία Διοίκησης του ΚΥ , η νοσηλευτική 
υπηρεσία,  οι  ελεγκτές  και  ιατρεία:  παθολογικό,  πνευμονολογικό,  3 
οδοντιατρεία  και  γυναικολογικό.   Στον  ίδιο  όροφο  με  ηλεκτρονικό 
σύστημα  προτεραιότητας  συνεδριάζει  η  1η Α’βάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή  της  Θεσσαλονίκης  που  εξυπηρετεί  κατά  μέσο  όρο  10.000 
περιστατικά το χρόνο.

Στον  4  ο   όροφο    ιατρεία:  καρδιολογικά,  ορθοπεδικό,  παθολογικό, 
οφθαλμολογικό,  δερματολογικό,  παιδιατρικό,  ωτορινολαρυγγολογικό, 
ουρολογικό, ψυχιατρικό, χειρουργικά και νευρολογικά.

Στον 5  ο   όροφο λειτουργούν τα εργαστήρια  του ΚΥ :  Μικροβιολογικό 
εργαστήριο  (αιματολογικό,  βιοχημικό,  ορμονολογικό,  καρκινικών 
δεικτών,  καλλιέργειες  κλπ  ).  Το  ακτινολογικό  με  μαστογράφο  και 
μέτρηση  οστικής  πυκνότητας  (από  6μήνου  με  ψηφιοποιημένο 
εμφανιστήριο), και επίσης το κυτταρολογικό εργαστήριο.

Στον  6  ο   όροφο :  το  Κέντρο  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ  νομού 
Θες/νίκης ) με περίπου 140-150.000 άτομα ετησίως

        Στον ίδιο όροφο στεγάζεται και ο Σταθμός προστασίας μάνας και 
παιδιού  του  ΚΥ  Π.  Αξιού  με  παιδιατρικό,  μαιευτικό,  προληπτική 
οδοντιατρική και επισκέπτρια υγείας για τα σχολεία , διαχωρισμένο από 
το ΚΕΠΑ και με διαφορετική πρόσβαση και ανελκυστήρα όπως απαιτεί 
ο νόμος.

 Το 2018 η επισκεψιμότητα  του ΚΥ ήταν  98.766 

                      Παραπομπές σε νοσοκομεία            202

                        Διακομιδές                                              7

                        Εμβολιασμοί                                     3515  

 Στο Σταθμό Προστασίας μάνας και παιδιού       5.271



Σπιρομετρήσεις                                                 1.118

Ηλεκτρομυογραφήματα ,  μελέτη  βυθού,  ΗΚΓ,  ακουομετρήσεις 
ενεσοθεραπείες, οδοντιατρικές πράξεις και πρόληψη, μικροεπεμβάσεις 
και πληθώρα άλλων πράξεων για τις οποίες οι λήπτες των υπηρεσιών 
θα κατέφευγαν στον ιδιωτικό τομέα με οικονομική επιβάρυνση ή θα 
επιβάρυναν την ήδη μεγάλη αναμονή στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Στα εργαστήρια του ΚΥ Πύλης Αξιού διενεργήθηκαν  

 124.383 μικροβιολογικές εξετάσεις 

 13. 239 στο ακτινολογικό

   3. 283 στο κυτταρολογικό

Το προσωπικό της μονάδος : 

Γιατροί  :   50

           Λοιπό  προσωπικό  :  56  (νοσηλευτές  ,  μαίες,  χειριστές,  
παρασκευαστές, προσωπικό καθαριότητας , φύλακες). 

      Το  Τοπικό  Ιατρείο  Αμπελοκήπων  που  ανήκει  στην  Π.  Αξιού 
βρίσκεται στο Δήμο Αμπελοκήπων, αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμο ένα 
και μοναδικό χώρο κενό (ιατρείο)  το οποίο και καλύπτει  τις  ανάγκες 
γιατρών  επισκεπτών  από  το  ΚΥ.   Υπερκαλυμμένο  ήδη  από  τις 
λειτουργούσες  σ’  αυτό  δομές  είναι  αδύνατον  να   ενσωματώσει  τις 
υπηρεσίες του  ΚΥ. Π. Αξιού.                     

                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Σάββας Παρασκευόπουλος                                  ΜΑΝΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ         
Χειρουργός Ουρολόγος                                           Γεν. Χειρουργός


	ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

