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Τὸ Κέντρο Ὑγείας Καλυβίων ἀποτελεῖ Πρότυπη
Πρωτοβάθμια Ὑγειονομικὴ Μονάδα Ἀστικοῦ Τύπου, τὸ
ὁποῖο ξεκίνησε τὴ λειτουργία του τὸ 2006. Βρίσκεται στὸ
1ο χιλιόμετρο τῆς λεωφόρου Καλυβίων-Ἀναβύσσου, μὲ
νέες κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις, σὲ οἰκόπεδο ποὺ δωρήθηκε
ἀπὸ κατοίκους τῆς περιοχῆς. Ἐξυπηρετεῖ πληθυσμὸ 3540.000 μόνιμων κατοίκων, ὁ ὁποῖος διπλασιάζεται τοὺς
καλοκαιρινοὺς μῆνες. Ἡ περιοχὴ εὐθύνης τοῦ Κέντρου
Ὑγείας καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφικὴ περιοχή, ἀπὸ
τὰ Καλύβια καὶ τὸν Κουβαρᾶ, ἕως καὶ τὴν Σαρωνίδα, τὴν
Ἀνάβυσσο καὶ τὴν Παλαιὰ Φώκαια (χωρὶς νὰ λείπουν καὶ
οἱ «ἐπισκέπτες» ἀπὸ τοὺς γύρω Δήμους καὶ περιοχές).
Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ ὑπερσύγχρονου κτιρίου ἔχει
διαμορφωθεῖ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ εἶναι νοητὰ χωριστὰ
οἱ χῶροι τοῦ Τμήματος Ἐπειγόντων Περιστατικῶν (ΤΕΠ)
καὶ οἱ χῶροι τῶν Τακτικῶν Ἰατρείων τῶν εἰδικοτήτων. Μὲ
αὐτὸν τὸν λειτουργικὸ τρόπο ὑπάρχει καλύτερη διευθέτηση
καὶ χωροθέτηση τῶν ἀσθενῶν καὶ, ἑπομένως, καλύτερη
ἐξυπηρέτησή τους.
Ὁ ἐξοπλισμὸς τοῦ Κέντρου Ὑγείας περιλαμβάνει
ὅλα τὰ ἀπαραίτητα σύγχρονα τεχνολογικὰ μέσα γιὰ
τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσθενῶν. Πιὸ συγκεκριμένα,
ὑπάρχουν τελευταίας τεχνολογίας ἠλεκτροκαρδιογράφοι,
σὲ ὅλα τὰ ἰατρεῖα, τακτικὰ καὶ ἐπειγόντων περιστατικῶν,
μηχάνημα ἀκτινογραφιῶν καὶ ὑπερηχογραφίας (μὲ τρεῖς
κεφαλὲς γιὰ τὴν ἐξέταση ἀγγείων, κοιλιακῶν ὀργάνων
καὶ καρδιᾶς), μηχανήματα τελευταίου τύπου καταγραφῆς
καὶ παρακολούθησης ζωτικῶν σημείων, κρεβάτια
ἀσθενῶν γιὰ βραχεῖα νοσηλεία, καθὼς καὶ ἐργαλεῖα γιὰ
μικροεπεμβάσεις καὶ μηχανήματα ἀποστείρωσής τους καί,
τέλος, διάφορα ἄλλα μηχανήματα ποὺ εἶναι χρήσιμα γιὰ
τὴν ὀρθὴ λειτουργία δομῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Ὑγείας.
Ὅλα τὰ παραπάνω ὅμως εἶναι ἄχρηστα χωρὶς τὴν
ὕπαρξη τοῦ κατάλληλου ἀνθρώπινου δυναμικοῦ, ποὺ νὰ
μπορεῖ νὰ τὰ ἀξιοποιεῖ. Τὸ συνολικὸ προσωπικὸ εἶναι
37 πρόσωπα. Τὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ
10 Ἰατρούς, συγκεκριμένα 4 Γενικούς, 1 Παθολόγο, 1
Καρδιολόγο, 1 Ὠτορινολαρυγγολόγο, 1 Ἀκτινολόγο,
1 Ὀρθοπαιδικὸ καὶ 1 Παιδίατρο καί, ἐπιπλέον, 3
Ὀδοντιάτρους. Τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ ἔχει 18
Νοσηλευτές. Τὸ Διοικητικὸ καὶ Τεχνικὸ προσωπικὸ
ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 πρόσωπα. Ὅλοι οἱ παραπάνω δίνουν
καθημερινὴ μάχη γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων τῆς
περιοχῆς τῶν Καλυβίων, καθὼς ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς

σκοποὺς τῆς δημιουργίας τῶν Κέντρων Ὑγείας εἶναι ἡ
προληπτικὴ ἰατρικὴ στὸν γενικὸ πληθυσμὸ καὶ ἡ ὅσο
τὸ δυνατὸν περισσότερη καὶ καλύτερη ἀντιμετώπιση
τῶν περιστατικῶν, πρὶν αὐτὰ κριθοῦν πὼς πρέπει νὰ
μεταφερθοῦν στὴν Τριτοβάθμια φροντίδα ὑγείας, ἔτσι νὰ
προκύπτει ἡ ἀποφόρτισή τους.
Πέραν ὅμως άπὸ τὶς παραπάνω ὑγειονομικὲς
ὑπηρεσίες, τὸ προσωπικὸ τοῦ Κέντρου Ὑγείας ἔχει
καὶ ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐνημέρωση τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ
θέματα ὑγείας. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὶς 19 Ἰουνίου ἕως
καὶ 21 Ἰουνίου 2015, διοργανώθηκε σειρὰ ἐκδηλώσεων
στὸ πλαίσιο τῆς ἀναβάθμισης τῶν δραστηριοτήτων τοῦ
Κέντρου Ὑγείας καὶ τῆς προώθησης καινοτόμου δράσης
προαγωγῆς τῆς ὑγείας τοῦ Πολίτη, μὲ ὁμιλίες εἰδικῶν σὲ
αὐτὰ τὰ θέματα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου
Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Δήμου Σαρωνικοῦ. Στὸ πλαίσιο αὐτῶν
τῶν ἐκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε καὶ ἐκπαίδευση τοῦ
προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας στὴ βασικὴ ὑποστήριξη
τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ἐπείγουσας
Προνοσοκομειακῆς Φροντίδας. Γιὰ τὸ 2016, κατόπιν
συνεννόησης μὲ τὸν Δῆμο Σαρωνικοῦ, θὰ γίνουν ὁμιλίες
στὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν
γιὰ σημαντικὰ θέματα, ὅπως τὸ κάπνισμα, ἡ παχυσαρκία
καὶ ἡ μεσογειακὴ δίαιτα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἱδρύματος Καρδιολογίας.
Τέλος, σημαντικὸ ρόλο στὶς ἐκπαιδευτικὲς
δραστηριότητες τοῦ Κέντρου Ὑγείας, θὰ διαδραματίσουν
οἱ τακτικὲς συνεδρίες γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ Γενικοῦ
Πληθυσμοῦ στὴ Βασικὴ Ὑποστήριξη τῆς ζωῆς (BLS),
βασικὸ κομμάτι προνοσοκομειακῆς φροντίδας, γιὰ τὴ
διατήρηση στὴ ζωὴ θυμάτων ἀνακοπῆς, μέχρι τὴν ἔλευση
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τῆς ἐξειδικευμένης βοήθειας. Στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ στὸν Καναδᾶ, παρόμοιες
συνεδρίες εἶναι πλέον ὑποχρεωτικὲς σὲ διάφορες
ἐπαγγελματικὲς κατηγορίες, π.χ. δάσκαλοι, αὐτοκινητιστές,
πυροσβέστες, δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἀπώτερος σκοπὸς
εἶναι νὰ γίνει ὁ Δῆμος Σαρωνικοῦ, μὲ βάση τὸ Κέντρο
Ὑγείας, σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν προνοσοκομειακὴ βασικὴ
ὑποστήριξης τῆς ζωῆς.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐρευνητικὸ ἐπίπεδο, τὸ Κέντρο
Ὑγείας πρωτοπορεῖ στὴ μελέτη τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ μελέτη Saronikos
Study, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τὸ Μάιο τοῦ 2016 στὸ Open
Cardiovascular Medical Journal, καὶ ἡ ὁποία ἀνέδειξε ὅτι
οἱ κλασικοὶ παράγοντες κινδύνου ὑπάρχουν κυρίως σὲ
ἐνήλικες ἡλικίας 50 ἐτῶν καὶ ἄνω. Τὰ εὑρήματα αὐτὰ
ἐγείρουν ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὶς μελλοντικὲς τάσεις
τῶν ἤδη αὐξημένων ποσοστῶν στεφανιαίας νόσου.
Πολυπαραγοντικὲς καὶ ὁλοκληρωμένες παρεμβάσεις μὲ
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βάση τὸν πληθυσμὸ θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμοστοῦν γιὰ τὴ
μείωση τῆς ἐπιβάρυνσης τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Καλυβίων εἶναι μία σύγχρονη
ἀποκεντρωμένη μονάδα Πρωτοβάθμιας Ὑγείας, μὲ εὐρὺ
φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο στὴν προληπτικὴ ὑγεία
τοῦ πληθυσμοῦ, ὅσο καὶ στὰ ἐπείγοντα περιστατικά. Οἱ
δραστηριότητές του ἐπεκτείνονται στὴν ἐνημέρωση καὶ
στὴν ἐκπαίδευση τοῦ πληθυσμοῦ. Φυσικά, ὑπάρχουν
πολλὰ ἀκόμα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ γίνουν (κυρίως σὲ
ἐπίπεδο στελέχωσης προσωπικοῦ), ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ ἔχει
γίνει καὶ τὰ ὁποιαδήποτε ἐμπόδια θὰ ξεπεραστοῦν μὲ τὴν
πρωτοβουλία τῆς Συντονίστριας Διευθύντριας τῆς Γενικῆς
Ἰατρικῆς κας Εὐανθίας Κρανιᾶ καὶ τοῦ Ἀναπληρωτῆ
Συντονιστῆ Διευθυντῆ κ. Ἀριστοφάνη Γκίκα, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀπεριόριστη βοήθεια τῆς προϊσταμένης κας Μαρίας
Γκίνη καὶ τὴν στήριξη τοῦ Δήμου Σαρωνικοῦ καὶ τῆς 1ης
Ὑγειονομικῆς Περιφέρειας. 

