εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Ἐλασσόνας.
Αἰκατερίνη Ἀνατολίτου, MD, MSc, GP- Ἐπιμελήτρια Β΄ Κ.Υ. Ἐλασσόνας Λάρισας.
Χτισμένο στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου καὶ
40 χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Λάρισας,
τὸ Κ.Υ. Ἐλασσόνας ἐγκαινιάστηκε στὶς 7 Ἀπριλίου τοῦ 1985, ἀποτελῶντας τὸ πρῶτο Κ.Υ. ποὺ
λειτούργησε πανελλαδικά. Ὅλα αὐτὰ τὰ 32 χρόνια
προσέφερε καὶ συνεχίζει νὰ προσφέρει ὑπηρεσίες
σὲ 30.000 περίπου κατοίκους, τὸ 50% τῶν ὁποίων
ἀντιστοιχοῦν σὲ κατοίκους τῆς Ἐλασσόνας, ἐνῶ
οἱ ὑπόλοιποι κατοικοῦν σὲ 23 χωριὰ (κυρίως ἀπομακρυσμένα), ποὺ συμπληρώνουν τὸν πληθυσμὸ
εὐθύνης τοῦ Κέντρου Ὑγείας.
Τὸ Κ.Υ.Ε. ἀποτελεῖ μιὰ μονάδα ὑγείας ἐπανδρωμένη μὲ 6 Γενικοὺς Ἰατροὺς ἐντὸς τοὺ Κ.Υ. καὶ
ἄλλους 4 ποὺ καλύπτουν τὰ 4 ἀπὸ τὰ 12 συνολικὰ
περιφερικὰ ἰατρεῖα, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα 8 καλύπτονται ἀπὸ ἰατροὺς ὑπηρεσίας ὑπαίθρου. Διαθέτει
ἐπίσης μικροβιολόγο καὶ σύγχρονο μικροβιολογικὸ ἐργαστήριο, ἀκτινολόγο (χωρὶς νὰ διαθέτει μηχάνημα
ὑπερήχων, ἐνῶ τὸ ἀκτινολογικὸ μηχάνημα συχνὰ, πυκνὰ
βρίσκεται ἐκτὸς λειτουργίας τοὺς τελευταίους μῆνες) καὶ
ἀναμένεται ἡ τοποθέτηση μονίμου παιδίατρου μετὰ τὴν
πρόσφατη προκήρυξη τῆς θέσης. Τέλος, μιὰ φορὰ τὴν
ἑβδομάδα ὑπάρχει εἰδικὴ νευρολόγος ποὺ ἀνήκει στὸ
Γ.Ν. Λάρισας.
Ἐπιπρόσθετα, ἐπαρκὴς μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἡ παρουσία τῶν ὑπόλοιπων ἐπαγγελματιῶν ὑγείας, ἔτσι ὥστε νὰ
ὑπάρχει πλήρης ἐμβολιαστικὴ ὑποστήριξη καὶ ἐνημέρωση
τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ τόσο τῶν
παιδιῶν ὅσο καὶ τῶν ἐνηλίκων, διενέργεια τέστ Παπανικολάου καὶ μαθημάτων ἀνώδυνου τοκετοῦ καὶ μητρικοῦ
θηλασμοῦ ἀπὸ τὶς μαῖες τοῦ Κ.Υ. καὶ τέλος κατ᾽ οἶκον
ἐπισκέψεων κυρίως ἀπὸ τοὺς νοσηλευτὲς/τριες. Σημαντικὸ
εἶναι ὅτι ὅλες οἱ παραπάνω ὑπηρεσίες προσφέρονται ὄχι
μόνο ἐντὸς τῆς Ἐλασσόνας, ἀλλὰ καὶ στὰ ἀπομακρυσμένα
χωριὰ τῆς περιοχῆς.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τακτικὰ ἰατρεῖα, στὸ ἰσόγειο τοῦ κτηρίου
λειτουργεῖ, σὲ 24ωρη βάση, σταθμὸς πρώτων βοηθειῶν
μὲ 2 χώρους ἐξέτασης καὶ 5 κλῖνες βραχείας νοσηλείας,
ὅπου ἐξετάζονται καὶ νοσηλεύονται πολυάριθμοι ἀσθενεῖς, μὲ σημαντικὴ αὔξηση τῆς προσέλευσης σὲ περιόδους
ἑορτῶν καὶ διακοπῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ περιόδους αὐξημένης
νοσηρότητας.
Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὴν 24ωρη
κάλυψη τοῦ Κ.Υ., μὲ πλήρωμα ἀσθενοφόρου τοῦ ΕΚΑΒ καὶ
τὴν παρουσία 2 ἀσθενοφόρων καὶ σταθμοῦ τοῦ ΕΚΑΒ στὸν
χῶρο τοῦ Κ.Υ., ἀποτέλεσμα τῆς πολύχρονης πίεσης τόσο
τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Κ.Υ., ἀλλὰ καὶ τῶν τοπικῶν παραγόντων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ταχύτατη διακομιδὴ τῶν ἀσθενῶν

στὰ ἐφημερεύοντα νοσοκομεῖα τῆς Λάρισας, ἡ ὁποία σὲ
ὑπερεπείγουσες καταστάσεις μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ μικρότερη τῶν 30 λεπτῶν, σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ βοήθεια τῶν
ἱατρῶν στὴν διαχείριση τοῦ ἐπείγοντος, πολλὲς φορὲς καὶ
ἐντὸς τοῦ Κ.Υ.
Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, τὸ Κ.Υ. μοιάζει νὰ ἀποτελεῖ
ἕνα πρότυπο κέντρο ὑγείας, μὲ ἐξαίρεση τὴν παντελῆ ἔλλειψη ὀδοντιατρικῆς κάλυψης, τὶς ἑκάστοτε περικοπὲς στοὺς
ἐφημερεύοντες ἰατρούς, τὴν μετακίνηση προσωπικοῦ γιὰ
κάλυψη ἀναγκῶν ἄλλων κέντρων ὑγείας καὶ τὶς πολλαπλὲς
ἐλλείψεις ὑλικῶν (κυρίως μετὰ τὴν ἔνταξη τῶν κέντρων
ὑγείας στὴν ΥΠΕ), οἱ ὁποῖες ἔχουν μετριαστεῖ, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν. Παρόλα αὐτὰ, πάντα ὑπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης καὶ σ᾽ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε
ἀπ᾽ τοὺς ἴδιους μας τοὺς ἑαυτούς, κατὰ τὴν προσωπική
μου ἄποψη. Νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν μονότονη συνταγογράφηση, νὰ ἐπιδιώξουμε τὴν καλύτερη ἐκπαίδευση τῶν
νέων γενικῶν ἰατρῶν στὰ νοσοκομεῖα καὶ τὴν δική μας
μετεκπαίδευση, τόσο στὴ νέα γνώση ποὺ δημιουργεῖται
ὅσο καὶ στὴ γνώση ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἔχουμε στερηθεῖ
κατὰ τὴν ἐκπαίδευσή μας. Νὰ εὐαισθητοποιήσουμε τοὺς
ἀσθενεῖς στὴν πρόληψη, στὴν συμμόρφωση στὴν θεραπεία, στὴν ὀρθὴ καὶ ὀρθολογικὴ χρήση τῶν φαρμάκων καὶ
κυρίως τῶν ἀντιβιοτικῶν. Νὰ μάθουμε νὰ συνεργαζόμαστε
μεταξύ μας, μὲ τοὺς ἰδιῶτες ἰατροὺς καὶ τοὺς ἰατροὺς τῶν
νοσοκομείων, καθὼς καὶ μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς ἀσθενεῖς, ἔτσι
ὥστε ἡ ὑγεία καὶ ἡ βελτίωση μιᾶς νόσου νὰ ἀποτελεῖ τὸν
ἐπιθυμητὸ καρπὸ συλλογικῆς διαδικασίας. Καὶ ταυτόχρονα
θὰ εἶναι ἡ ἀνταμοιβὴ καὶ τὸ κίνητρό μας γιὰ νὰ συνεχίζουμε νὰ βελτιωνόμαστε καὶ νὰ διεκδικοῦμε, ἀπὸ κάθε
ἁρμόδιο φορέα, συνθῆκες γιὰ μιὰ ἄρτια Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Ὑγείας. 
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