εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Γυθείου.
Παναγιώτης Λυκουσᾶς MD-MSC, Γενικὸς Ἰατρός, Συντονιστὴς Διευθυντὴς Κ.Υ. Γυθείου.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου βρίσκεται στὸ Γύθειο τοῦ
Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης Λακωνίας, τὸ γραφικὸ λιμάνι τοῦ
νομοῦ, καί λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1986. Ἀνήκει διοικητικὰ στὴν
6η Ὑγειονομικὴ Περιφέρεια καὶ καλύπτεται μὲ ὑπηρεσίες
δευτεροβάθμιας φροντίδας ἀπὸ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο
Σπάρτης, ποὺ ἀπέχει μισὴ ὥρα μὲ καλὴ πρόσβαση καὶ
τὴ Νοσηλευτικὴ Μονάδα Μολάων. Στὸ Κέντρο Ὑγείας
Γυθείου ὑπάγονται 14 Περιφερειακὰ Ἰατρεῖα, τὰ ὁποῖα
ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες 70 χωριῶν.
Ὁ Δῆμος Ἀνατολικῆς Μάνης ἀνήκει διοικητικὰ στὴν
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ἔχει συνολικὰ 13.000
κατοίκους, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011. Τὸ
Γύθειο εἶναι ἕνα γραφικὸ λιμάνι, στὸ ὁποῖο ἀνήκει καὶ
τὸ νησάκι Κρανάη, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου προῆλθε ὅταν,
σύμφωνα μὲ τὴν μυθολογία, ὁ Πάρης ἁρπάζοντας τὴν
ὡραία Ἑλένη, ἀκούμπησε τὸ κράνος του στὴν παραλία
του. Χαρακτηριστικὸ ἀξιοθέατο τῆς νήσου Κρανάης εἶναι
ὁ πύργος Τζανῆ Τζανετάκη, ὁ ὁποῖος κτίστηκε στὶς ἀρχὲς
τοῦ 18ου αἰῶνα καὶ ἀποτελεῖ σήμερα ἕδρα λαογραφικοῦ
μουσείου πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν μεγαλόπρεπο
καὶ χαρακτηριστικὸ φάρο στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ νησιοῦ,
ἀποτελοῦν τὰ σημαντικότερα κτίσματα. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο
ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ φάρος στὸ νησὶ Κρανάη στὸ
Γύθειο, μετὰ τὴν ἀνακαίνιση ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἔχει γίνει ἐπισκέψιμος ἀπὸ τὸ κοινὸ
καὶ χῶρος ἀναψυχῆς στρατιωτικῶν προσκεκλημένων. Τὰ
τελευταῖα χρόνια ἔχει ξεκινήσει ἡ σταδιακὴ περάτωση τοῦ
λιμανιοῦ τοῦ Γυθείου, ὅπου ἀναμένεται νὰ ἀναβαθμίσει
τουριστικὰ τὴν περιοχή.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου στεγάζεται σὲ κτίριο
1.062 τ.μ. καὶ ἐφημερεύει 24 ὧρες καθημερινά. Λει
τουργοῦν καθημερινά: Ἰατρεῖο ἐκτάκτων καλὰ ἐξοπλισμένο
(ἀπινιδωτής, καρδιογράφοι, ἀναλυτὴς ξηρᾶς χημείας,
σπειρόμετρο, ὀξύμετρο κ.λπ.), τακτικὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα
καὶ συγκεκριμένα: παιδιατρικό, ἰατρεῖα γενικῆς ἰατρικῆς,
ὀδοντιατρεῖο, ἐνῶ τὸ Μικροβιολογικὸ Ἐργαστήριο καὶ
τὸ Ἀκτινολογικὸ Τμῆμα καλύπτουν καίριες ἀνάγκες τῆς
περιοχῆς. Μία φορὰ τὸ μῆνα τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου
ἐπισκέπτονται ψυχίατρος καὶ ψυχολόγος.
Στὸ πλαίσιο τῆς Προαγωγῆς τῆς Ὑγείας, ἰατρικὸ καὶ
νοσηλευτικὸ προσωπικὸ πραγματοποιοῦν: ἐπισκέψεις
καὶ νοσηλεία κατ’ οἶκον, προληπτικὴ ὀδοντιατρική,
ἐμβολιασμοὺς σὲ σχολεῖα, ὑπερηχογραφικὸ ἔλεγχο, τέστ
Pap, ἔλεγχο μαστοῦ – ψηλάφηση.
Στὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου, λόγῳ πληθυσμοῦ, συχνὰ
ἀντιμετωπίζονται σοβαρὰ περιστατικὰ, ὅπως ἐμφράγματα,
πνευμονικὰ οἰδήματα, ἀρρυθμίες ἀλλὰ καὶ τροχαῖα.
Στὸ πλαίσιο τῆς διαρκοῦς ἐκπαίδευσης τοῦ

προσωπικοῦ, τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου ἔχει συμμετάσχει
σὲ σειρὰ ἐκπαιδεύσεων καὶ διακλαδικῶν ἀσκήσεων.
Χαρακτηριστικά, μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε τὴν συνεχῆ
ἐκπαίδευση ἰατρῶν καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Γίνεται
μὲ τὴν τοπικὴ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ τὸ Παράρτημα
τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμάδας Διάσωσης Λακωνίας, μὲ θέματα
ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀντιμετώπιση ἐπειγόντων περιστατικῶν,
συνέπεια τροχαίων ἀτυχημάτων ἢ τραυματισμῶν, ποὺ
προέκυψαν ἀπὸ ἀτυχήματα πεζοπόρων πολιτῶν σὲ
δύσβατες περιοχές.
Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ διακλαδικὲς ἀσκήσεις, ποὺ
συμμετεῖχε τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου, ἀφοροῦσαν στὴν
ἀντιμετώπιση καὶ περίθαλψη τραυματιῶν ἀπὸ πυρκαγιές,
ἀναπνευστικῶν προβλημάτων ἀπὸ εἰσπνοὴ θερμῶν ἀερίων
καὶ προϊόντων καπνοῦ καὶ ἀντιμετώπιση τραυμάτων ἀπὸ
δήγματα ἑρπετῶν.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας συμμετέχει σὲ ἡμερίδες, ποὺ
πραγματοποιοῦνται στὴ Λακωνία, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση
καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ σὲ θέματα ὑγείας καὶ
ἔχει φιλοξενήσει φοιτητὲς Στρατιωτικῶν Σχολῶν Ἰατρικῆς
στὴν πρώτη τους ἐπαφὴ μὲ τὸν χῶρο τῆς Ὑγείας.
Κατὰ τὸ 2016 τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου ἐπισκέφθηκαν
περίπου 45.000 ἀσθενεῖς:
Γενικῆς Ἰατρικῆς: 5.183 ασθενεῖς.
Παιδιατρικό: 5.396 ἀσθενεῖς.
Ὀδοντιατρεῖο: 950 ἀσθενεῖς.
Χειρουργικό: 1.878 ἀσθενεῖς
Ἔκτακτο Ἰατρεῖο: 3.531 ἀσθενεῖς.
Μικροβιολογικὲς ἐξετάσεις: 44.596 ἀσθενεῖς.
Συνταγογραφήσεις: 20.881 ἀσθενεῖς.
Ἐπίσης πραγματοποιήθηκαν: 924 ἠλεκτρο
καρδιογραφήματα, 128 ὑπερηχογραφήματα, 2.501
ἐμβολιασμοὶ, 2.181 ἀκτινογραφίες, 230 βραχεῖες
νοσηλεῖες καὶ 494 διακομιδὲς μὲ ἀσθενοφόρο.
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Τὸ Κέντρο Ὑγείας Γυθείου εἶχε ἐπίσης δύο θέσεις
Κοινωνικῶν Λειτουργῶν, οἱ ὁποῖες ὅμως, μετὰ τὴν
συνταξιοδότησή τους, δὲν ἐπαναπροκηρύχθηκαν.
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Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη ἀναθεώρησης τοῦ
ὀργανογράμματος τοῦ Κέντρου Ὑγείας καὶ προσαρμογῆς
του στὰ σύγχρονα δεδομένα. 

