Opråb til alle Orøere
For en uge siden fik vi via facebook oplysning om, at vores læge stopper sin praksis
på Orø pr. 1. – 5.. Oplysningen kom samtidig med, at der var offentliggjort en
dagsorden til et møde i regionen torsdag den 17.-1., hvor lægesituationen skulle
drøftes
Beboerforeningen gik omgående i gang med at få fremskaffet detaljerne om denne
situation.
Det kan nu oplyses, at det er korrekt at læge Henrik Jepsen har opsagt sin
overenskomst med Region Sjælland, med virkning fra ovenstående dato.
Vi kan yderligere oplyse, at dette ikke på nogen måde skyldes utilfredshed med Orø
eller os beboere, men udelukkende hænger sammen med private overvejelser.
Desuden afviser Henrik Jepsen ikke, at der kan findes en løsning, så vi fortsat kan
have læge på øen. Vi er i løbende dialog med formanden for Region Sjællands
formand for Primær sundhed, herboende Nicolai Nicolaisen. Denne sidste
fastholder, at der selvfølgelig bliver en ordning med lægedækning for os, på en eller
anden måde .
Vi fortsætter naturligvis dialogen og er pt rimelig fortrøstningsfulde, blandt andet
fordi, det er blevet anskueliggjort, at alene transporten af syge og lægesøgende her
fra Orø vil være en betydelig omkostning for regionen.
Vi vil arbejde for, at man kan få en konsultation i klinikken på Elnebjerg ,og vi vil
arbejde for, at der bliver en aftenkonsultation, så alle jer ude-af-øen arbejdende
også får en mulighed for et lægebesøg .
MEN kære medborgere, lad nu være med at gå i panik. Det er ret skidt, hvis alle nu
skynder sig at tilmelde sig læger andre steder. Det vil udhule vores argumentation
for, at der skal være en læge på øen, og det vil lade vores ældre i stikken, som ikke
bare kan tage en bil og køre udenøs ( det kan også ramme jer selv på sigt). Lad os nu
vise noget solidaritet og fastholde vores tilknytning til Henrik Jepsen. Der er god tid,
og der er masser af ledig kapacitet i Holbæk, hvis det går helt galt.
Vi vil løbende holde jer underrettede om udviklingen, både her og via husomdelte
breve.

Med venlig hilsen
Jens Bloch
(Formand for Orø Beboerforening)

