εκτος των τοιχων
Κέντρο Ὑγείας Δημητσάνας
Δημήτριος Σ. Κολοκυθᾶς, Γενικὸς Ἰατρὸς
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δημητσάνας ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ
τὸν Ἰούλιο τοῦ 1988 καὶ ἔκτοτε ἡ λειτουργία του - παρὰ τὶς
ὅποιες δυσκολίες καὶ ἀντιξοότητες - εἶναι ἀπρόσκοπτη 24
ὧρες τὸ 24ωρο, 365 ἡμέρες τὸ χρόνο.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ὀρεινὸ Κέντρο Ὑγείας, μὲ τεράστια
περιοχὴ εὐθύνης καὶ μεγάλη αὔξηση τῆς ἐπισκεψιμότητας
κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες ἀπὸ τὰ κοντινὰ ἀστικὰ κέντρα,
ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν μηνῶν
μὲ παραθεριστὲς μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν εὐρύτερη Γορτυνία,
καθὼς καὶ μὲ πολλοὺς ἀπόδημους Ἀρκάδες.
Ὁ μόνιμος πληθυσμὸς κατὰ βάση ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἡλικιωμένους, μέσης ἡλικίας 55-75 ἔτη, μὲ πολλαπλᾶ
προβλήματα ὑγείας καὶ ἐλλιπῆ ἢ δυσχερῆ ἰατρικὴ καὶ
φαρμακευτικὴ περίθαλψη. Τὸ ἀνάγλυφο τῆς περιοχῆς
καθὼς καὶ τὸ ὁδικὸ δίκτυο τοῦ τομέα εὐθύνης τοῦ Κ.Υ. –
ἰδίως τοὺς χειμερινοὺς μῆνες – εἶναι δύσβατο καὶ ἐνίοτε
ἀπροσπέλαστο ἢ καὶ ἐπικίνδυνο, μὲ τὸ Νοσοκομεῖο
Τρίπολης νὰ ἀπέχει 50-60 λεπτὰ ἀπὸ τὸ Κ.Υ. καὶ τὴν
μεταφορὰ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα χωριὰ
ἕως τὸ νοσοκομεῖο νὰ ξεπερνᾷ ἀκόμα καὶ τὶς δύο ὧρες!
Τὸ πρόβλημα ἐπιτείνεται τραγικά, ἀπὸ τὴν ἔλλειψη 24ωρης
κάλυψης μὲ ἀσθενοφόρο, λόγω τῶν προβλημάτων στὴν
ἐπάνδρωσή του. Ἔτσι σήμερα στὸ Κ.Υ. Δημητσάνας
ἐργάζεται ἕνας μόνο ὁδηγὸς ἀσθενοφόρου, ὅταν γιὰ
τὴν ἐπαρκῆ λειτουργία ἀπαιτοῦνται πέντε! Ἐπίσης στὸ
Κ.Υ. Δημητσάνας τυπικὰ ἐργάζονται δύο νοσηλευτές,
ἐνῷ δὲν ὑπάρχει γραμματειακὴ καὶ βασικὴ ὑλικοτεχνικὴ
ὑποστήριξη.
Ἀπὸ πλευρᾶς Ἰατρικοῦ προσωπικοῦ το Κ.Υ. διαθέτει
αὐτὴ τὴ στιγμὴ τρεῖς εἰδικευμένους Γενικοὺς Ἰατροὺς
καὶ μιὰ Ὀδοντίατρο. Στὸ Κ.Υ. ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ τρεῖς
θέσεις ἀγροτικῶν ἰατρῶν. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὰ Περιφερειακὰ
Ἰατρεῖα (Π.Ι.) ποῦ ὑπάγονται στὸν τομέα εὐθύνης τοῦ Κ.Υ.
Δημητσάνας, αὐτὰ ἀνέρχονται σὲ 12 καὶ καλύπτονται ἀπὸ
ἰατροὺς ὑπηρεσίας ὑπαίθρου.
Ἀντίθετα πρὸς τὸ γενικὸ ρεῦμα τῆς ἐγκατάλειψης καὶ
ἀπαξίωσης ἀπὸ τοὺς «ἁρμόδιους» φορεῖς, τὸ ἰατρικὸ καὶ
τὸ λοιπὸ προσωπικό του Κέντρου Ὑγείας Δημητσάνας
δίνει καθημερινὰ τὴ δική του μάχη, ποὺ βασίζεται κατὰ
τὸ πλεῖστον στὸ φιλότιμο καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειες τῶν
ἐργαζομένων του, ἀλλὰ καὶ στὶς εὐγενικὲς χειρονομίες
δωρεᾶς κάποιων συμπολιτῶν μας, ποὺ δώρισαν π.χ. τὸ
μηχάνημα ὑπερηχοτομογραφίας πρὶν 5 χρόνια.
Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια λοιπόν, μὲ ἔντονες
προσπάθειες τῶν ἰατρῶν καὶ τὴν ἀφύπνιση τῆς τοπικῆς
κοινωνίας ἔχουν ἐπιτευχθεῖ τὰ ἀκόλουθα:
● Ἐξοπλίστηκε τὸ Κ.Υ. μὲ ὑπερσύγχρονο ἰατρικὸ
ἐξοπλισμὸ καὶ ἀναλώσιμα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση

ἐπειγόντων περιστατικῶν (Χειρουργικὰ - Ὀρθοπαιδικὰ
κ.λπ.).
● Μὲ χρηματικὴ δαπάνη ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους ἰατροὺς
ἀγοράστηκε φορητὸ Σπιρόμετρο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν
πνευμόνων καὶ συσκευὴ ὑπερήχων Doppler γιὰ τὸν ἔλεγχο
τῶν ἀγγείων!
● Δημιουργήθηκε ἰατρικὴ βιβλιοθήκη γιὰ τὴν συνεχῆ
ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τῶν ἰατρῶν, ποὺ ἐμπλουτίζεται
συνεχῶς μὲ νέα συγγράμματα!
● Ἀγοράσθηκε ἠλεκτρονικὸς ἐξοπλισμὸς γιὰ τὴν τέλεση
ἐκπαιδευτικῶν μαθημάτων, ποὺ διενεργοῦνται κάθε
ἑβδομάδα στὸ χῶρο τοῦ Κέντρου Ὑγείας!
● Μὲ τὴν ἐπιμονή μας καὶ τὴ συνεχῆ ὄχληση διαφόρων
φορέων ἔγινε ἐφικτὴ ἡ δωρεὰ ἑνὸς ὑπερσύγχρονου monitor, ποὺ λειτουργεῖ ὡς καρδιογράφος – ἀπινιδωτὴς –
διαδερμικὸς βηματοδότης!
● Ὁ γράφων συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε, μὲ δικά του ἔξοδα,
ἰατρικὸ ἐγχειρίδιο-βοήθημα γιὰ τοὺς ἀγροτικοὺς γιατροὺς
(μὲ τίτλο: «Ἀντιμετώπιση Ἐπειγόντων Περιστατικῶν
στὴν Πρωτοβάθμια Ὑγεία») ποὺ τοὺς διανέμεται ὅταν
ξεκινοῦν τὴ θητεία τους στὸ Κ.Υ. καὶ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει καὶ
σὲ ἐλεύθερη πρόσβαση στὸ διαδίκτυο!
Μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὰ παραπάνω, παρὰ τὶς τραγικὲς
ἐλλείψεις καὶ δυσκολίες καὶ χωρὶς νὰ φείδεται χρόνου
ἢ κόπου, τὸ ἰατρικὸ προσωπικό του Κέντρου Ὑγείας
Δημητσάνας παράσχει καθημερινὰ τὶς ἀκόλουθες
ὑπηρεσίες ὑγείας, σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν ὑψηλότερο ἐπίπεδο:
1. Σπιρομέτρηση - Λειτουργικὸς ἔλεγχος πνευμόνων
γιὰ ἀσθενεῖς μὲ Ἆσθμα καὶ Χρόνια Ἀποφρακτικὴ
Πνευμονοπάθεια.
2. Ἔλεγχος Διαβητικῶν ἀσθενῶν: ἐκπαίδευση διαβητικῶν
ἀσθενῶν, ἔλεγχος περιφερικῆς νευροπάθειας, ἐκτίμηση
σφυροβραχιονίου δείκτη καὶ ἔλεγχος τῶν ἀγγείων τῶν κάτω
ἄκρων, ἔναρξη ἰνσουλινοθεραπείας, κ.λπ.
3. Ἰατρεῖο Χρονίων Νοσημάτων: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση /
Στεφανιαία Νόσος / Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, Δυσλιπιδαιμίες,
Κατάθλιψη, Χρόνια Κεφαλαλγία, Ὀστεοπόρωση, Κόπωση,
Δυσπεψία, Προσυμπτωματικὸς ἔλεγχος καὶ παρηγορικὴ
θεραπεία Κακοήθων Νοσημάτων κ.λπ.
4. Βασικὲς Αἱματολογικὲς & Βιοχημικὲς ἐξετάσεις.
5. Ἰατρικὲς ἐπισκέψεις κατ’ οἶκον σὲ ἀσθενεῖς χρονίως
πάσχοντες, μὲ χειρουργικά, κινητικὰ ἢ νευρομυϊκὰ
προβλήματα. 

