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ΠΕΔΥ Γαλατσίου.

Ἡ Μονάδα Ὑγείας Γαλατσίου ξεκίνησε τὴ λειτουργία
της στὶς 22 Ὀκτωβρίου 1984, ὡς τοπικὸ ὑποκατάστημα τοῦ
Ἱδρύματος Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων (ΙΚΑ), μὲ διάρθρωση
τμημάτων τύπου Α΄, δηλαδὴ μὲ τμήματα: περίθαλψης καὶ
προληπτικῆς ἰατρικῆς, φαρμακευτικό, νοσηλευτικὸ καὶ διοικητικό. Τὸ 2011 ὑπάχθηκε στὸ δίκτυο τῶν πολυϊατρείων
τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας
(ΕΟΠΥΥ), χωρὶς ἰδιαίτερες ἀλλαγὲς στὴ σύσταση τοῦ προσωπικοῦ καὶ στὶς διαδικασίες λειτουργίας της.
Ἀπὸ τὸ 2014 ἡ Μονάδα ἀνήκει στὸ Πρωτοβάθμιο
Ἐθνικὸ Δίκτυο Ὑγείας (ΠΕΔΥ), ὅπως καὶ τὸ σύνολο τῶν
πολυϊατρείων τοῦ ΕΟΠΥΥ καὶ τῶν Κέντρων Ὑγείας, στὸ
πλαίσιο τῆς προσπάθειας ἑνοποίησης τοῦ κατακερματισμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας (ΠΦΥ).
Μὲ βάση τὸ νόμο 4238/2014 ἡ Μονάδα Ὑγείας Γαλατσίου
περιελήφθη στὸ ΠΕΔΥ, ἐντασσόμενη στὴ δικαιοδοσία τῆς
1ης Ὑγειονομικῆς Περιφέρειας καὶ ἀναφερόμενη στὸ
Γενικὸ Νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας-Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων. Στὸ νοσοκομεῖο αὐτὸ προβλέπεται νὰ παραπέμπονται ἔκτακτα περιστατικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐφημεριῶν
του ἢ τακτικὰ περιστατικὰ σὲ ἀντίστοιχα ραντεβοῦ.
Σήμερα, ἡ Μονάδα Ὑγείας Γαλατσίου στεγάζεται σὲ
οἴκημα τῆς λεωφόρου Πρωτοπαπαδάκη 70 καὶ ἀποτελεῖ
τὴ μοναδικὴ δημόσια δομὴ παροχῆς ὑπηρεσιῶν Ὑγείας
σὲ ἕνα δῆμο 60.000 κατοίκων, μὲ βάση τὴν ἀπογραφὴ τοῦ
2011. Τὴν ἐποπτεία τῆς Μονάδας ἔχει ὁ διευθυντὴς-ἰατρός, ἐνῶ τὰ τμήματα ποὺ στελεχώνονται εἶναι τὸ διοικητικό, μὲ ἕναν ὑπάλληλο, τὸ νοσηλευτικὸ μὲ τέσσερις
νοσηλεύτριες καὶ τὸ τμῆμα ἰατρικῆς περίθαλψης μὲ μία
καρδιολόγο, δύο γυναικολόγους, δύο ὀρθοπαιδικούς,
ἕνα χειρουργό, ἕναν οὐρολόγο, δύο ὀδοντίατρους, τρεῖς
ὀφθαλμίατρους, μία ρευματολόγο, δυὸ πνευμονολόγους,
δύο δερματολόγους καὶ μία γενικὴ ἰατρό. Στὴ μονάδα
λειτουργεῖ, ἐπίσης, μικροβιολογικὸ τμῆμα μὲ μία μικροβιολόγο καὶ μία παρασκευάστρια.
Κατὰ τὴ μετάβαση τῆς Μονάδας, ἀπὸ πολυϊατρεῖο τοῦ
ΕΟΠΥΥ σὲ Μονάδα Ὑγείας τοῦ ΠΕΔΥ, πραγματοποιήθηκαν ἀλλαγὲς στὴ σύσταση τοῦ προσωπικοῦ της, χωρὶς
ἰδιαίτερες διαφοροποιήσεις στὸν τρόπο λειτουργίας της.
Τὸ ἰατρικὸ τμῆμα στελεχώνεται ἀπὸ 19 ἰατρούς, ἐνῶ ὡς
μονάδα τοῦ ΕΟΠΥΥ στελεχωνόταν ἀπὸ 36. Ἡ μείωση αὐτὴ
ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ἰδιῶτες συμβεβλημένοι οἰκογενειακοὶ
ἰατροὶ δὲν ἀναφέρονται οὔτε ἀνήκουν, πλέον, στὴ Μονάδα
Ὑγείας. Ὁρισμένοι ἰατροὶ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴ Μονάδα,
ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν τὴ μετατροπὴ τῆς σύμβασής τους σὲ
πλήρους καὶ ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης, ὅπως προβλεπόταν ἀπὸ τὸ νόμο γιὰ τὴ σύσταση τοῦ ΠΕΔΥ, ἐνῶ ἄλλοι

συνταξιοδοτήθηκαν χωρὶς νὰ ἀντικατασταθοῦν.
Ἡ ὀργάνωση καὶ ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς Μονάδας,
ὡστόσο, δὲν διαφοροποιήθηκε ἀπὸ αὐτὸν τῶν πολυϊατρείων τοῦ ΙΚΑ καὶ τοῦ ΕΟΠΥΥ. Ἡ παρακολούθηση τῶν
ἀσθενῶν γίνεται μὲ τακτικὰ ραντεβού, μὲ ἐξαίρεση τὸ ἰατρεῖο ὑποδοχῆς ποὺ στελεχώνεται ἀπὸ Γενικὸ Ἰατρὸ καὶ
ἀντιμετωπίζει τὰ ἔκτακτα περιστατικά. Ἡ Μονάδα Ὑγείας
Γαλατσίου ὑποδέχεται καὶ ἐξυπηρετεῖ καθημερινὰ μεγάλο
ἀριθμὸ πολιτῶν, καθὼς οἱ ὑπηρεσίες της δὲν ἀπευθύνονται
μόνο στοὺς κατοίκους τοῦ Γαλατσίου, ἀλλὰ σὲ ὅλους τοὺς
πολῖτες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐπαγγελματική, κοινωνική,
οἰκονομικὴ ἢ ἀσφαλιστική τους κατάσταση. Πολλὰ ἀπὸ
τὰ τμήματά της, ὅπως τὸ καρδιολογικὸ καὶ τὸ ὀρθοπαιδικό, ὑπερβαίνουν τὸν ἡμερήσιο ἀριθμὸ τῶν τακτικῶν
ραντεβού, καθὼς ἐξυπηρετοῦν καὶ ἔκτακτα περιστατικὰ
τῆς ἀντίστοιχης εἰδικότητας.
Ἂν καὶ ἡ Μονάδα Ὑγείας Γαλατσίου ἀποτελεῖ δομὴ
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας δὲν φαίνεται νὰ ἀνταπεξέρχεται σὲ αὐτὸ τὸ ρόλο. Μὲ τὶς εἰδικότητες, ποὺ διαθέτει,
καλύπτει τὸν τομέα τῆς διερεύνησης τοῦ συμπτώματος καὶ
τῆς χορήγησης θεραπείας, ἀλλὰ δὲν συνδέεται οὐσιαστικὰ
μὲ τὶς ἄλλες βαθμίδες τῆς ὑγείας, οὔτε μὲ τὶς κοινωνικὲς
ὑπηρεσίες, δὲν προσφέρει νοσηλεία κατ’ οἶκον, οὔτε ὑπηρεσίες ἀποκατάστασης, οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ,
ψυχικῆς ὑγείας, παροχῆς ἀνακουφιστικῆς καὶ παρηγορητικῆς φροντίδας. Ἐπίσης δὲν διαθέτει ὀργανωμένο φαρμακευτικὸ τμῆμα, ὀργανωμένες δομὲς γιὰ πρόληψη τῶν
νοσημάτων καὶ τὴν ὑλοποίηση προγράματος ἐμβολιασμοῦ,
ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ νόμο γιὰ τὴ σύσταση τοῦ ΠΕΔΥ.
Καθὼς οἱ ὑπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας
ἀποτελοῦν μεῖζον θέμα, εἰδικὰ στὸ πλαίσιο τῆς τρέχουσας
οἰκονομικῆς κρίσης, εἶναι ἀπαραίτητο ἡ Μονάδα Ὑγείας
Γαλατσίου, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ πρωτοβάθμιες δομὲς Ὑγείας,
νὰ στελεχωθοῦν μὲ τὸ ἀναγκαῖο ἀνθρώπινο δυναμικὸ καὶ
νὰ ἐνισχυθοῦν μὲ ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισμό, ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν παροχὴ ποιοτικῆς ὑπηρεσίας τῆς Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Ὑγείας. 
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