εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Ἰθάκης.
Γεώργιος Παξινός MD,FESC, FACC, Καρδιολόγος, Συντονιστὴς ΚΥ Ἰθάκης.
Τὸ Κένρο Ὑγείας Ἰθάκης βρίσκεται στὸ Βαθύ, τὴν
πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ τῆς Ἰθάκης καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ
1988. Σήμερα ἀνήκει διοικητικὰ στὴν 6η Ὑγειονομική
Περιφέρεια καὶ καλύπτεται μὲ ὑπηρεσίες δευτεροβάθμιας
φροντίδας ἀπὸ τὸ Γ.Ν. Κεφαλληνίας. Στὸ Κένρο Ὑγείας
ὑπάγεται καὶ τὸ Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Σταυροῦ (ἄγονοδιθέσιο), ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς Β.
Ἰθάκης - 6 χωριά.
Ὁ Δῆμος Ἰθάκης ἀνήκει διοικητικὰ στὴν Περιφέρεια
Ἰονίων Νήσων. Ἔχει συνολικὸ πληθυσμὸ 3.300 κατοίκους,
σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011. Τὸ νησὶ εἶναι τὸ
μικρότερο σὲ ἔκταση καὶ πληθυσμό, μετὰ τοὺς Παξοὺςνησὶ τῶν Ἰονίων Νήσων, ἀλλὰ πασίγνωστο σὲ ὅλο τὸν
κόσμο ὡς ἡ πατρίδα τοῦ μυθικοῦ Ὀδυσσέα. Ἡ Ἰθάκη
εἶναι ἕνα νησὶ μὲ παράδοση, ἱστορία, πολιτισμὸ καὶ
ἀκλόνητη ἀγάπη τῶν κατοίκων γιὰ τὸν τόπο τους, μὲ
σπάνια ὀμορφιὰ καὶ χαρακτηριστικὴ ἀντίθεση ἄγριας καὶ
ἥμερης φύσης καὶ ἐναλλαγῆς τοπίου. Σήμερα, ἡ Ἰθάκη
ἐξελίσσεται τουριστικά, ὡς νησὶ ἰδιαίτερου φυσικοῦ
κάλλους μὲ παγκόσμιες διακρίσεις, χωρὶς νὰ καταστρέφει
τὴ γοητεία καὶ τὴν παράδοσή της. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει
ξεκινήσει ἡ σταδιακὴ ἀνάδειξη νέων μορφῶν οἰκονομικῆς
δραστηριότητας, ὅπως ὁ ἀγροτουρισμός, ἡ βιοτεχνία, ἡ
οἰκοτεχνία κ.λπ.
Τὸ Κένρο Ὑγείας Ἰθάκης στεγάζεται σὲ κτίριο 900
τ.μ. καὶ παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες καταφέρνει νὰ
ἐφημερεύει 24 ὧρες τὸ 24ωρο. Λειτουργοῦν, καθημερινά,
τακτικὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα καὶ συγκεκριμένα: παθολογικό,
καρδιολογικό, παιδιατρικό, ἰατρεῖο γενικῆς ἰατρικῆς
καὶ ὀδοντιατρεῖο. Στὰ πλαίσια τῆς Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Ὑγείας πραγματοποιοῦνται, ἀπὸ τὸ ἰατρικὸ
καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τοῦ Κέντρου Ὑγείας, οἱ ἑξῆς
δραστηριότητες: ἐπισκέψεις καὶ νοσηλεία κατ’ οἶκον,
προληπτικὴ ὀδοντιατρική, ἐμβολιασμοὶ σὲ σχολεῖα,
καρδιολογικὸς ἔλεγχος μὲ ὑπέρηχο, τέστ κοπώσεως,
Holter πίεσης καὶ ρυθμοῦ, τέστ Pap, ἔλεγχος μαστοῦ
καὶ ἐκμάθηση αὐτοεξέτασης, προετοιμασία ἐγκύου γιὰ
τὸν τοκετό, ἐκμάθηση θηλασμοῦ καὶ περιγεννητικὴ
φροντίδα νεογνοῦ.
Στὸ Κέντρο Ὑγείας Ἰθάκης, ἐξαιτίας τῆς δυσχεροῦς
πρόσβασης στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀργοστολίου, ἰδίως
τοὺς χειμερινοὺς μῆνες λόγῳ ἐλλιπέστατης συγκοινωνίας,
ἀντιμετωπίζονται συχνὰ σοβαρὰ περιστατικά, ὅπως
πνευμονικὰ οἰδήματα, ἐμφράγματα, ἀρρυθμίες κ.ἄ.,
οὐσιαστικὰ δηλαδὴ παρέχονται ὑπηρεσίες δευτεροβάθμιας
νοσηλείας. Ὑπάρχει ἄμεση δυνατότης διασωλήνωσης
ἀσθενοῦς καὶ τοποθέτησης προσωρινοῦ βηματοδότη.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας συμμετέχει σὲ ἡμερίδες,

ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν Ἰθάκη μὲ σκοπὸ τὴν
εὐαισθητοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ σὲ θέματα ὑγείας. Ἀνὰ
τακτὰ χρονικὰ διαστήματα συντονίζονται δράσεις σὲ
συνεργασία μὲ τὸ Δῆμο Ἰθάκης καὶ ἄλλους φορεῖς, ὥστε
νὰ ἐπισκέπτονται τὸ νησὶ ἰατροὶ διαφόρων εἰδικοτήτων
καὶ ἐπαγγελματίες ψυχικῆς ὑγείας. Ἔτσι ἐπιδιώκεται νὰ
καλύπτονται, κατὰ τὸ δυνατόν, οἱ ὑγειονομικὲς ἀνάγκες
τοῦ πληθυσμοῦ καὶ νὰ ἀποφεύγεται ἡ κοστοβόρα
μετάβαση στὰ ἀστικὰ κέντρα, τουλάχιστον στὸ στάδιο τοῦ
προληπτικοῦ ἐλέγχου.
Κατὰ τὸ 2015, τὸ Κέντρο Ὑγείας Ἰθάκης ἐπι
σκέφθηκαν 16.300 ἀσθενεῖς:
• Γενικῆς Ἰατρικῆς ≥8.000 ἀσθενεῖς.
• Παθολογικὸ Ἰατρεῖο ≥2.500 ἀσθενεῖς.
• Καρδιολογικὸ Ἰατρεῖο ≥2.000 ἀσθενεῖς.
• Παιδιατρικὸ Ἰατρεῖο ≥2.300 ἀσθενεῖς.
• Ὀδοντιατρεῖο ≥1.500 ἀσθενεῖς.
Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκαν 1.500 Ἠλεκτρο
καρδιογραφήματα, 400 Ὑπερηχογραφήματα, 400
ἐμβολιασμοί, 500 ἀκτινογραφίες καὶ 334 χειρουργικὲς
μικροεπεμβάσεις.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Ἰθάκης παρουσιάζει προβλήματα
ὑποστελέχωσης, ὕστερα ἀπὸ τὶς πολλὲς συνταξιοδοτήσεις
προσωπικοῦ τῆς τελευταίας 5ετίας καὶ τὴν μὴ προκήρυξη
θέσεων. Πλῆγμα γιὰ τὸ νησὶ εἶναι τὸ κλείσιμο τοῦ
Μικροβιολογικοῦ Ἐργαστηρίου, ὕστερα ἀπὸ τὴ
συνταξιοδότηση τῆς μοναδικῆς παρασκευάστριας. Ἐπίσης,
παρουσιάζει καὶ κτιριακὰ προβλήματα χωρὶς νὰ ὑπάρχει
συντηρητής, ὁ ὁποῖος μετετέθη γιὰ μικροκομματικοὺς
λόγους.
Τέλος, ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη ἀναθεώρησης τοῦ
ὀργανογράμματος τοῦ Κέντρου Ὑγείας καὶ προσαρμογῆς
του στὰ σύγχρονα δεδομένα. Ἀπαιτεῖται παροχὴ κινήτρων
σὲ νέους γιατρούς, εἰδικὰ σὲ συγκοινωνιακὰ δυσπρόσιτες
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περιοχές, ὅπως ἡ Ἰθάκη, ὅπου κατὰ τὴ χειμερινὴ περίοδο
ἡ μετάβαση στὰ ἀστικὰ κέντρα γίνεται μὲ δυσκολία
καὶ τὸ καλοκαίρι ὁ πληθυσμὸς ὑπερτριπλασιάζεται.
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Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ μὴ παροχὴ στοιχειωδῶν ὑπηρεσιῶν
ὑγείας στὸ νησί μας, πέραν τῶν ἄλλων, δυσφημεῖ καὶ
τουριστικὰ τὴ χώρα. 

