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ΜΕΓΘΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΔΗΜΟΘΑ ΤΓΕΘΑ ΣΑ ΙΟΤΠΘΔΘΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΙΕΡΙΤΡΑ
Η Δηεύζπλζε Δεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θνηλνπνίεζε ζηνλ Ιαηξηθό
ύιινγν Κέξθπξαο πξόζθαηε Έθζεζε Τγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ ησλ επνπηώλ δεκόζηαο πγείαο ζρεηηθά κε ηα απνξξίκκαηα, ε
νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θαηάζηαζε εγθπκνλεί άκεζνπο θαη ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη
δεηά –κεηαμύ άιισλ θνξέσλ-θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ «πξνο ηελ θαηεύζπλζε νξηζηηθήο επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο, ώζηε λα απνηξαπνύλ ηπρόλ αλεπαλόξζσηεο θαηαζηάζεηο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε Δεκόζηα Τγεία».
Ωο Ιαηξηθόο ύιινγνο, δειώλνπκε αλαξκόδηνη ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα
επηιπζεί ην πξόβιεκα. Σν πιένλ αξκόδην Σερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (παξάξηεκα Κέξθπξαο) έρεη άιισζηε αζρνιεζεί
θαη γλσκνδνηήζεη. Ωζηόζν, σο γηαηξνί, ππεύζπλνη γηα ηελ πγεία θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα
εμήο:
Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο έρεη επαλεηιεκκέλσο θξνύζεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ κε δειηία ηύπνπ, ελεκεξώζεηο θαη
παξεκβάζεηο γηα ηελ ηεξάζηηα επίπησζε ζηελ πγεία πνπ δεκηνπξγεί ε ηξαγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Αλ θαη δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο γηαηξόο γηα λα δηαπηζηώζεη ην απηνλόεην, γηα κηα αθόκε θνξά ηνλίδνπκε ηνπο θηλδύλνπο
ινηκώμεσλ ιόγσ ηεο ππεξζπζζώξεπζεο ζθνππηδηώλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηελ απειεπζέξσζε θαξθηλνγόλσλ δηνμηλώλ
από ηελ θαηά θαηξνύο παξαηεξνύκελε θαύζε ησλ ζθνππηδηώλ, ηελ κόιπλζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ηνπ πδξνθόξνπ, ηόζν
ζηηο θαηά ηόπνπο δεκηνπξγνύκελεο ρσκαηεξέο όζν θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ από ηελ πξνβιεκαηηθή ρξόληα
ιεηηνπξγία ηνπ. Αλάινγνη θίλδπλνη ζα δεκηνπξγεζνύλ ή έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ Λεπθίκκεο
όπνπ ηόλνη απνξξηκκάησλ παξακέλνπλ εθηεζεηκέλα. Επίζεο, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε απνιύκαλζε ησλ θάδσλ θαη ησλ πέξημ
ρώξσλ πνπ εθεί γηα εβδνκάδεο δηαηεξνύληαη αηόθηα σο πεγή κηθξνβίσλ θαη κεηά ηελ απνθνκηδή. Η καθξνρξόληα έθζεζε
ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα έρεη καθξνπξόζεζκεο θαη απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο ζηε Δεκόζηα Τγεία, πνπ
πηζαλώο ζα δηαπηζησζνύλ κεηά από ρξόληα.
Ωο Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε ελεξγά ζπκκεηάζρεη ζε θάζε ζπδήηεζε γύξσ από ην
ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ, έρνπκε θάλεη απηνςία ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ θαη ην ΚΔΑΤ, έρνπκε εθδώζεη άπεηξα δειηία ηύπνπ,
έρνπκε κηιήζεη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη έρνπκε ζπλαληεζεί αξκνδίσο κε ηνλ δήκαξρν Κέξθπξαο ζρεηηθά κε ην
ζέκα. Επίζεο, έρνπκε απνζηείιεη επηζηνιέο ζηνλ πξσζππνπξγό θαη ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο ηεο πξνεγνύκελεο
θπβέξλεζεο θαη ην ίδην ζα θάλνπκε άκεζα θαη κε ηελ παξνύζα. Δπζηπρώο, νη έσο ηώξα ελέξγεηεο καο έρνπλ πέζεη ζην
θελό.
Αλ θαη ε δηεύζπλζε δεκόζηαο Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο δεηά από καο-κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο Έθζεζεο
Τγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ- λα ζπλδξάκνπκε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δειώλνπκε όηη ε επίιπζε είλαη αξκνδηόηεηα ηεο
δεκνηηθήο αξρήο πνπ, έσο ηώξα έρεη απνηύρεη νηθηξά. Δελ είκαζηε αξκόδηνη λα γλσκνδνηήζνπκε ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε
ελόο λνκνύ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα επίζπεπδε ηε ιύζε, σο γλώζηεο όκσο ησλ ζεκάησλ πγείαο
δειώλνπκε όηη από όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δεκόζηαο πγείαο ν λνκόο καο βξίζθεηαη ζε νπζηαζηηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο. Αλ δελ επηιπζεί ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ θαη αλ θαη ε επόκελε δεκνηηθή αξρή δελ ιάβεη άκεζα θαη δξαζηηθά
κέηξα, νη αξκόδηνη ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο γηα ηε βιάβε ζηελ πγεία απηώλ πνπ θιήζεθαλ λα
ππεξεηνύλ.
Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο θαηά θαηξνύο γίλεηαη δέθηεο αηηεκάησλ γηα έθδνζε αλαθνηλώζεσλ θαη ιήςε ζέζεο
ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε θαθνδηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ έηζη ώζηε λα πηέδνληαη
θαηαζηάζεηο θαη επί ηεο νπζίαο λα δίλνληαη πξνζσξηλέο ιύζεηο. Δειώλνπκε όηη αξλνύκαζηε λα έρνπκε δηαπηζησηηθό ξόιν.
Σα πξνβιήκαηα είλαη πιένλ ζε όινπο γλσζηά θαη ν θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα πγεία κεγάινο. Οη αξκόδηα ππεύζπλνη αο
πξάμνπλ θαη αο ινγνδνηήζνπλ.
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