εκτος των τειχων
Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Σίφνου.
Σπυρίδων Ρουπακιώτης, Γενικὸς Ἰατρός.
Δήμητρα Λάμπρου, Ἀγροτικὴ Ἰατρός.
Βασιλικὴ Γαϊτάνου, Νοσηλεύτρια.
Νικόλαος Κακάκης, Παρασκευαστής.
Λεωνίδας Μενεγάκης, Ὁδηγὸς Ἀσθενοφόρου.
Τὸ Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο
Σίφνου βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ νησιοῦ, στὰ ὅρια
τῶν δύο δημοτικῶν διαμερισμάτων Ἀπολλωνίας
καὶ Ἀρτεμώνα καὶ στὸ κέντρο τῶν Οἰκισμῶν τοῦ
νησιοῦ. Οἰκοδομήθηκε ἀπὸ τὴ νομαρχία Κυκλάδων μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ
Αἰγαίου καὶ συγχρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο. Χτίστηκε στὴ θέση τοῦ Ἀγροτικοῦ
Ἰατρείου, στὸ οἰκόπεδο ποὺ εἶχε παραχωρήσει ὁ
ἀείμνηστος Γ. Πέτακας, Σιφνιὸς τῆς Νέας Ὑόρκης
καὶ μὲ τὴ δωρεὰ τοῦ ἀείμνηστου Ι. Βασαλόπουλου.
Εἶναι χτισμένο σὲ δύο ἐπίπεδα. Ἡ ταράτσα τοῦ
κάτω ἐπιπέδου εἶναι ἡ αὐλὴ τοῦ ἐπάνω, μιὰ αὐλὴ ἀνατολικὴ
καὶ ἀπάνεμη ἀπὸ τὸ βοριά, ποὺ ἀγναντεύει τὸ πέλαγο καὶ
τὰ γειτονικὰ νησιά: τὴν Ἀντίπαρο, τὴν Πάρο, τὴν Ἴο, τὴ
Σίκινο, τὴ Φολέγανδρο.
Στὴν περίοπτη θέση, στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ Π.Π.Ι.
Σίφνου, ὀφείλεται πιθανότατα ἡ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα
ἀπὸ πολὺ κόσμο, ποὺ παρουσιάζεται κατὰ τὴν περίοδο τῶν
μηνῶν Μαΐου-Ὀκτωβρίου. Ἡ ἐπισκεψιμότητα αὐτή πολλὲς
φορὲς εἶναι δυσανάλογη τῆς στελέχωσής του. Μέχρι τὸ
τέλος τοῦ 2016 τὸ Π.Π.Ι. Σίφνου λειτουργοῦσε μὲ ἕνα διευθυντὴ τοῦ ΕΣΥ , ἰατρὸ παθολόγο καὶ δύο ἀγροτικούς, μία
νοσηλεύτρια, ἕναν παρασκευαστὴ καὶ ἕναν ὁδηγὸ ἀσθενοφόρου. Σήμερα, μετὰ τὴ συνταξιοδότηση τοῦ διευθυντῆ,
λειτουργεῖ μὲ ἕνα γενικὸ ἰατρὸ καὶ ἕναν ἀγροτικό. Πρέπει
νὰ σημειωθεῖ, βέβαια, ὅτι στερεῖται παντελῶς διοικητικοῦ
προσωπικοῦ, καὶ ἡ διοικητικὴ δουλειὰ πέφτει κυρίως στὶς
πλάτες τῆς μίας καὶ μοναδικῆς νοσηλεύτριας.
Αὐτὴ τὴ στιγμὴ χρησιμοποιεῖται μόνο τὸ ἐπάνω ἐπίπεδο, ἀφοῦ οἱ ὑπάρχοντες ἐκεῖ χῶροι ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του. Οἱ χῶροι τοῦ κάτω ἐπιπέδου
χρησιμοποιοῦνται περιστασιακὰ ἀπὸ τὴ μονάδα Ε.Π.Α.
Ψ.Υ. καὶ δύο φορὲς τὸ χρόνο ἀπὸ τὸ κλιμάκιο αἱμοδοσίας
τοῦ Γ.Π. Νοσοκομείου Νίκαιας στὶς ἐξορμήσεις αἱμοδοσίας, ποὺ ὀργανώνονται σὲ συνεργασία μὲ τὸν πολιτιστικὸ
σύλλογο Σίφνου.
Ὁ ἐξοπλισμός του θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ μᾶλλον ἱκανοποιητικός. Διαθέτει πλήρη ἀκτινολογικὸ ἐξοπλισμό, ὁ
ὁποῖος ὅμως δὲν λειτουργεῖ, λόγῳ τοῦ ὅτι στὸ δυναμικὸ
τοῦ ἰατρείου δὲν ὑπάρχει χειριστής. Το Μικροβιολογικὸ
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ἔκτακτες ἀνάγκες,
διαθέτοντας αἱματολογικὸ ἀναλυτὴ (ἀπὸ δωρεὰ) καὶ βιοχημικὸ ἀναλυτὴ ξηρᾶς χημείας. Ἐπίσης, εἶναι συνδεδεμένο
μὲ τὸ πρόγραμμα τηλεϊατρικῆς, διαθέτοντας ἰδιαίτερο χῶρο

ποὺ στεγάζεται ὁ ἐξοπλισμός της.
Τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ Π.Π.Ι. Σίφνου εἶναι οἱ δωρεές.
Κάτοικοι, πάροικοι, φίλοι καὶ ἐπισκέπτες τῆς Σίφνου συμπαραστέκονται στὸ ἔργο τοῦ ἰατρικοῦ καὶ παραϊατρικοῦ
προσωπικοῦ, μὲ τὴν προσφορὰ τῶν ἀπαραίτητων μηχανημάτων (καρδιογράφος, μετρητὴς τροπονίνης ἢ Ι.Ν.R.)
ἀλλὰ καὶ ἀναλώσιμων ὑλικῶν. Ἀποτέλεσμα δωρεᾶς εἶναι
καὶ τὸ ὑπερσύγχρονο ἀσθενοφόρο, ποὺ διαθέτει τὸ Π.Π.Ι.
Σίφνου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2017. Θεσμικοὶ ἐκφραστὲς τῆς συμπαράστασης εἶναι ὁ Δῆμος Σίφνου
καὶ τὸ ἵδρυμα στήριξης «Σ. Τριαντάφυλλος». Ὁ πρῶτος
συμβάλλει διατηρώντας τὶς κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις καὶ
γενικότερα τοὺς χώρους τοῦ ἰατρείου σὲ ἄριστη κατάσταση,
ἐνῶ ταυτόχρονα παρέχει τεχνικὴ ὑποστήριξη μὲ τοὺς ὑπαλλήλους του καὶ παρεμβαίνει μὲ κάθε τρόπο διοικητικὰ γιὰ
τὴν καλύτερη λειτουργία του. Ὁ δεύτερος ἀποδέχεται τὶς
δωρεὲς καὶ τὶς διαχειρίζεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ ἰατρικὸ
καὶ παραϊατρικὸ προσωπικό, σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ
ἰατρείου. Οἱ δύο παραπάνω φορεῖς ἔχουν ἐπιφορτιστεῖ
καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καθαριότητας τοῦ ἰατρείου, ποὺ
ἐπὶ δύο χρόνια βρίσκεται σὲ ἐκκρεμότητα καὶ ἀναζητεῖται
μόνιμη λύση.
Τὸ μεγάλο θέμα βέβαια ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Π.Π.Ι.
Σίφνου, ὅπως καὶ κάθε νησιωτικὸ ἰατρεῖο, εἶναι τὰ σοβαρὰ
περιστατικὰ ποὺ χρήζουν νοσοκομειακῆς ἀντιμετώπισης.
Ἡ διακομιδὴ τῶν ἀσθενῶν γίνεται στὸ πλησιέστερο νοσοκομεῖο τῆς Σύρου μὲ πλωτὸ μέσο ἢ μὲ ἑλικόπτερο σὲ
συνεργασία μὲ τὸ ΕΚΑΒ ἢ στὰ ἐφημερεύοντα νοσοκομεῖα
τῶν Ἀθηνῶν, ὅταν τὸ περιστατικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ στὴ Σύρο.
Τὸ Π.Π.Ι. Σίφνου εἶναι ἡ μοναδικὴ μονάδα ὑγείας τοῦ
νησιοῦ καὶ ἔχει κατὰ τὸν χειμῶνα τὴν εὐθύνη τῶν περίπου
3.000 κατοίκων του καὶ πολὺ μεγαλύτερου ἀριθμοῦ τὸ
καλοκαῖρι, ποὺ ὑπερβαίνει τὶς 12.000 μὲ τοὺς θερινοὺς
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ἐπισκέπτες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, πάγιο αἴτημα εἶναι ἡ ἀναβάθμισή του σὲ Κέντρο Ὑγείας ἢ τουλάχιστον ἡ περαιτέρω στελέχωσή του μὲ τὴ θέση ἑνὸς ἀκόμα Ἀγροτικοῦ
Ἰατροῦ καὶ μιᾶς Νοσηλεύτριας, ἔστω καὶ ἐποχιακά, ὥστε
νὰ πραγματοποιοῦνται κάτω ἀπὸ ἀνθρώπινες συνθῆκες
οἱ ἐφημερίες καὶ νὰ ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης δυνατότητα
βραχείας νοσηλείας.
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