εκτος των τοιχων
Κέντρο Ὑγείας Νεάπολης
Βοιῶν Λακωνίας
Ἰωάννης Μιχαλέος, Διευθυντὴς Παιδίατρος
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Νεάπολης Βοιῶν Λακωνίας
λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1987. Ἡ Νεάπολη
Λακωνίας λιάζεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ὅρμου τῶν Βοιῶν,
μεταξὺ Ἐλαφονήσου, Κυθήρων καὶ Κάβο Μαλιά. Εἶναι ἡ
νοτιοανατολικότερη ἠπειρωτικὴ πόλη τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ
καὶ τῆς Εὐρώπης
Τὸ ΚΥ Νεάπολης ἀνήκει διοικητικὰ στὴν 6η ΥΠΕ
καὶ ἐξυπηρετεῖ τὶς περιοχὲς τοῦ τέως Δήμου Βοιῶν.
Στὴν εὐθύνη τοῦ ΚΥ Νεάπολης ὑπάγονται τὰ Π.Ι. Ἁγίου
Νικολάου, Βελανιδίων, Ἐλαφονήσου, Κάμπου, Ἑλίκας,
ὅλα ἄγονα. Τὰ περιστατικὰ Δευτεροβάθμιας περίθαλψης
ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὸ ΓΝ – ΚΥ Μολάων καὶ ΓΝ Λακωνίας.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Νεάπολης λειτουργεῖ συνεχῶς
σὲ 24ωρη βάση. Σὲ ὀργανικὲς θέσεις ὑπηρετοῦν ἕνας
Παθολόγος, ἕνας Παιδίατρος, δύο Γενικοὶ Ἰατροὶ καὶ τρεῖς
Ἰατροὶ Ὑπηρεσίας Ὑπαίθρου. Στὰ Περιφερεικὰ Ἰατρεῖα,
ἀντίστοιχα, ὑπηρετοῦν ἀπὸ ἕνας ἰατρὸς Υ.Υ. ἐνῷ στὸ ΠΙ
Ἐλαφονήσου, ποὺ εἶναι Πολυδύναμο, ὑπηρετεῖ ἐπιπλέον
καὶ ἕνας Γενικὸς Ἰατρός.
Ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Ὑγείας Νεάπολης
ὑποστηρίζεται ἀπὸ δύο νοσηλευτές, μιὰ ἐπισκέπτρια
ὑγείας, μιὰ μαῖα, ἕναν κοινωνικὸ λειτουργό, μιὰ χειρίστρια
ἀκτινολογικοῦ ἐργαστηρίου, τέσσερις ὁδηγοὺς - πλήρωμα
ἀσθενοφόρου, δύο διοικητικοὺς ὑπαλλήλους, ἕνα
τεχνικὸ καὶ δύο κλητῆρες. Ἐπίσης μιὰ νοσηλεύτρια καὶ
μιὰ τεχνολόγος ἰατρικοῦ ἐργαστηρίου, ποὺ βρίσκονται
σὲ ἀπόσπαση. Τέλος, στὸ ΚΥ Νεάπολης ὑπηρετοῦν
δύο νοσηλεύτριες ἀπὸ τὸ ΚΕΕΛΠΝΟ, καθὼς καὶ μιὰ
νοσηλεύτρια σὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὸ ΓΚ-ΚΥ Μολάων.
Τὸ ΚΥ Νεάπολης ἐξυπηρετεῖ σὲ μόνιμη βάση πάνω ἀπὸ
10.000 μόνιμους κατοίκους καί, ἐπιπλέον, ὑποστηρίζει σὲ
μόνιμη βάση συνεργασίας τοὺς κατοίκους τῶν Κυθήρων
καὶ Ἀντικυθήρων σὲ θέματα διακομιδῆς καὶ ἐκτάκτων
περιστατικῶν, ὅπως καὶ ἐπείγοντα περιστατικὰ ἀπὸ τὸ
πλῆθος τῶν διερχομένων πλοίων, κρουαζιερόπλοιων καὶ
ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ. Τὰ ἑορταστικὰ τριήμερα καὶ τὸ θέρος
ὁ πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς πολλαπλασιάζεται κατὰ πολύ.
Ἡ ὄμορφη Ἐλαφόνησος μὲ τὶς παραλίες τοῦ Σίμου καὶ τὴν
ἀρχαιότερη βυθισμένη πόλη στὸν κόσμο, τὸ Παυλοπέτρι,
ἡ Καστανιὰ μὲ τὸ μαγευτικό της Σπήλαιο, τὸ Ἀπολιθωμένο
Δάσος τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὁ Φάρος καὶ τὰ μοναστήρια
τοῦ Κάβο Μαλιά, ὡς καὶ οἱ ἀπέραντες καὶ πεντακάθαρες
παραλίες ἀποτελοῦν πόλο ἕλξης χιλιάδων τουριστῶν –
ἐπισκεπτῶν, μὲ συνέπεια τὴν σημαντικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ
ἔργου τοῦ ΚΥ Νεάπολης καὶ τῶν Π.Π.Ι.
Μεγάλα προβλήματα στὴ λειτουργία τοῦ Κέντρου
Ὑγείας ἀποτελοῦν ὁ παροπλισμὸς τοῦ Μικροβιολογικοῦ

καὶ Ὀδοντιατρικοῦ Τμήματος, ἡ ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας
τοῦ Ἀκτινολογικοῦ Τμήματος λόγω καταστροφῆς τοῦ
ἐμφανιστηρίου καὶ καθυστέρησης ἀντικατάστασής του,
οἱ ἐλλείψεις σὲ ἀναλώσιμο ὑλικό, ποὺ ὀφείλονται κυρίως
στὴν καθυστέρηση τῆς διαδικασίας προμηθειῶν μέσῳ 6ης
ΥΠΕ, παρὰ τὴν ὑποστήριξη σὲ ὑλικὸ ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα
ΓΝ- ΚΥ Μολάων καὶ ΓΝ Λακωνίας.
Τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τοῦ ΚΥ Νεάπολης τὴν
περίοδο ποὺ διανύουμε εἶναι:
Ἡ ἔλλειψη νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ.
Ἡ κάλυψη μὲ ἀσθενοφόρο τῆς περιοχῆς, εὐθύνης τοῦ
ΚΥ Νεάπολης ἔχει καταστεῖ προβληματικὴ ἐπειδή, ἐνῷ
ὑπάρχουν δύο ἀσθενοφόρα καὶ τέσσερις ὁδηγοί, μὲ τὸν
τρόπο ποὺ καλύπτει τὸ ΕΚΑΒ τὴν περιοχὴ μας, ὑπάρχουν
σημαντικὰ χρονικὰ διαστήματα ποὺ δὲν ἔχουμε κάλυψη
καὶ λόγω τῶν μεγάλων ἀποστάσεων (ΓΝ Λακωνίας 110
χιλιόμετρα καὶ ΓΝ ΚΥ Μολάων 55 χιλιόμετρα) καὶ τοῦ
ἄσχημου ὁδικοῦ δικτύου, καὶ ἐπειδὴ δὲν δίνονται ἐπιπλέον
ὧρες στὰ πληρώματα ἀσθενοφόρων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
μένουν ἀκάλυπτες βάρδιες καὶ κυρίως νυκτερινές. Χα
ρακτηριστικά το προηγούμενο καλοκαῖρι, τῆ νῦχτα μεταξὺ
23:00 – 7:00 δὲν ὑπῆρχε βάρδια ἀσθενοφόρου στὸ ΚΥ.
Γιὰ τὸ 2015 τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΚΥ Νεάπολης
εἶναι:
Παθολογικό ἰατρεῖο: τακτικά περιστατικὰ 9.938,
ἐπείγοντα περιστατικὰ 6.445, συνταγογράφηση 16.431.
Παιδιατρικό ἰατρεῖο: τακτικά περιστατικὰ 2.590,
ἐπείγοντα 1.397, ἐμβόλια 1.067, συνταγογράφηση 1.091,
δερματοαντίδραση Mantoux 60, χειρουργικό τμῆμα 1.352,
ἐνεσοθεραπεία 1.451, ἀκτινογραφίες 2.122, κοινωνικῆς
ἐργασίας 746, ψυχιατρικό ἰατρεῖο 205, κατ’ οἰκον
ἐπισκέψεις 221, τεστ Παπανικολάου 52, διακομιδή 381.
Στὸ ΚΥ Νεάπολης, παρὰ τὸ δυσβάστακτο ἔργο
τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γίνονται προσπάθειες
ἐνημέρωσης καὶ εὐαισθητοποίησης ὅλου του πληθυσμοῦ
σχετικὰ μὲ τὴν πρόληψη βασικῶν νοσημάτων, ὡς ὁ
σακχαρώδης διαβήτης, ἡ παχυσαρκία, καρδιαγγειακὴ
νόσο, καρκίνος, κ.α. Βέβαια ὑπάρχει παροχὴ Α΄
Βοηθειῶν.
Ἐν κατακλεῖδι νὰ τονίσω ὅτι οἱ προσφερόμενες
ἀπὸ τὸ προσωπικό του ΚΥ Νεάπολης ὑπηρεσίες, παρὰ
τὰ προαναφερθέντα προβλήματα, παραμένουν σὲ
ὑψηλὸ βαθμό, χάρη στὴν προσπάθεια καὶ φιλοτιμία τοῦ
προσωπικοῦ. 
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