εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Σκοπέλου.
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Εἰδικὸς Παθολόγος,
Συντονιστὴς Διευθυντὴς Κ.Υ. Σκοπέλου.

Στὸν παραδοσιακὸ οἰκισμὸ τῆς Χώρας τῆς νήσου
Σκοπέλου βρίσκεται τὸ Κέντρο Ὑγείας Σκοπέλου, αὐτὴ ἡ
ὑγειονομικὴ δομὴ ποὺ ὑποστηρίζει ἄγρυπνα τὴ νῆσο ἐπὶ
30 καὶ πλέον ἔτη καὶ λειτουργεῖ ἀδιαλείπτως μέχρι σήμερα.
Τὸ Κέντρο αὐτὸ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ ΕΣΥ κατὰ τὸ ἔτος 1987,
στὰ θεμέλια ἑνὸς προϋπάρχοντος Περιφερειακοῦ Ἰατρείου
(Π.Ι.), ποὺ λειτουργοῦσε μὲ δύο ἰατρούς, μία μαῖα καὶ μία
νοσηλεύτρια. Σὲ αὐτὸ ὑπάγονται τρία ἀκόμη περιφερειακὰ ἰατρεῖα, τὸ Π.Ι. Γλώσσας καὶ τὸ Π.Ι. Νέου Κλήματος
στὸ νησὶ τῆς Σκοπέλου, καθὼς καὶ τὸ Π.Ι. Ἀλοννήσου, τὸ
ὁποῖο βρίσκεται στὸ ὁμώνυμο νησί.
Τὸ καταπράσινο νησὶ τῆς Σκοπέλου, ποὺ κατὰ 80%
καλύπτεται ἀπὸ δάση, μὲ τὰ καταγάλανα νερά, τὶς ποικιλόμορφες ἀκτὲς καὶ τοὺς 360 (!) ναούς, ἀποτελεῖ τουριστικὸ πόλο ἕλξης κάθε καλοκαίρι. Ὁ μόνιμος πληθυσμός,
ποὺ κυμαίνεται στὶς 5.000, αὐξάνεται κατὰ τοὺς θερινοὺς
μῆνες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνονται καὶ οἱ ἀπαιτήσεις,
στὶς ὁποῖες καλεῖται νὰ ἀνταποκριθεῖ τὸ προσωπικὸ τοῦ
Κέντρου Ὑγείας.
Τὸ νησί μας, ποὺ ἀνήκει στὸ σύμπλεγμα τῶν Σποράδων, ἀπέχει 60 ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὸν Βόλο, 61 ναυτικὰ
μίλια ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ 120 ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ εὔλογη ἀπόσταση ποὺ τὸ χωρίζει ἀπὸ τὴ στεριά, καθιστᾶ πιὸ δύσκολο
τὸ ἔργο μας, καὶ ἰδίως τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, ὅταν εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ διακομιδὴ τῶν ἐπειγόντων περιστατικῶν στὸ
πιὸ κοντινὸ νοσοκομεῖο τοῦ Βόλου, συχνὰ ὑπὸ ἀντίξοες
καιρικὲς συνθῆκες.
Στὸ Κ.Υ. Σκοπέλου, αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐργάζονται ἕνας
συντονιστὴς Διευθυντὴς Εἰδικὸς Παθολόγος, ἕνας Γενικὸς
Ἰατρὸς (μὲ ἀπόσπαση) καὶ μία Παιδίατρος. Γιὰ τὶς ἐλλείψεις τοῦ μόνιμου καὶ ἐξειδικευμένου ἰατρικοῦ προσωπικοῦ, τὸ Κ.Υ. στηρίζεται ἀρκούντως στὶς τέσσερις θέσεις
ἰατρῶν ὑπηρεσίας ὑπαίθρου, ποὺ προκηρύσσονται περιοδικὰ καὶ ποὺ, ἀνὰ περιόδους, μένουν ἐπίσης ἀκάλυπτες.
Κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, στὸ νησὶ ἐργάζεται, ἐπίσης,
ἕνας ἰατρὸς ὑπαίθρου στὸ Π.Ι. Νέου Κλήματος καὶ ἕνας
ἄρτι ἀφιχθείς ὁπλίτης Ἰατρὸς στὸ Π.Ι. Γλώσσας. Οἱ λοιπὲς
ὀργανικὲς θέσεις, βάσει ὀργανογράμματος λειτουργίας
τοῦ Κ.Υ., εἶναι ἕξι γιὰ τοὺς ὁδηγοὺς ἀσθενοφόρου/ ΕΚΑΒ
(μὲ καλυμμένες μόλις τὶς τρεῖς), τρεῖς γιὰ τὸ νοσηλευτικὸ
προσωπικὸ (πλήρως καλυμμένες), δυὸ γιὰ μαιευτικὸ προσωπικὸ (πλήρως καλυμμένες), μία γιὰ διοικητικὸ προσωπικὸ καὶ μία γιὰ χειριστή ἰατρικῶν μηχανημάτων. Τέλος,
ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων, ποὺ ἀπασχολεῖται στὸ Κ.Υ. ὡς
βοηθητικὸ προσωπικὸ, ἀνέρχεται στοὺς τέσσερις.
Τὸ Κ.Υ. λειτουργεῖ σὲ 24ωρη βάση, μὲ κυκλικὲς ἐφημερίες τοῦ προσωπικοῦ. Ἀντίστοιχα, σὲ 24ωρο ἐπίπεδο

πραγματοποιεῖται καὶ ἡ διακομιδὴ ἀσθενῶν, ποὺ χρήζουν
ἄμεσης μεταφορᾶς σὲ Γενικὸ Νοσοκομεῖο, κατὰ κύριο
λόγο στὸ Γ.Ν. Βόλου, στὸ ὁποῖο καὶ ὑπαγόμεθα διοικητικά. Ἡ διακομιδὴ πραγματοποιεῖται, μετὰ ἀπὸ συνεννόηση
μὲ τὸ Συντονιστικὸ Κέντρο τοῦ ΕΚΑΒ Ἀσπροπύργου, μὲ
ταχύπλοο μέσο (Ἄξιον Ἐστί, Εὐαγγελίστρια, Μαριάννη),
καὶ σὲ περιπτώσεις ἀδήριτης ἀνάγκης μὲ ἄμεση ἀεροδιακομιδὴ τοῦ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὸ ἑλικοδρόμιο Σκοπέλου,
συνοδεία ἰατροῦ. Πέραν τῆς μεταφορᾶς τῶν ἀσθενῶν, στὸ
Κ.Υ. ἀντιμετωπίζονται ἀκόμη καὶ πολὺ σοβαρὰ περιστατικά,
ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὶς 7 περιπτώσεις ἐπιτυχοῦς ἀπινιδώσεως καὶ διάσωσης τῶν πασχόντων ἀπὸ κρίση κοιλιακῆς
μαρμαρυγῆς!
Στὰ ὑπόλοιπα ἐπίπεδα λειτουργίας τοῦ Κ.Υ., ἡ πιὸ
μεγάλη ἔλλειψη ποὺ μᾶς «δένει τὰ χέρια» σὲ πολυάριθμες
περιπτώσεις, εἶναι ἡ «ἀπουσία», μὴ λειτουργία μικροβιολογικοῦ ἐργαστηρίου στὸ χῶρο τοῦ Κ.Υ., καθὼς στερούμαστε
τόσο εἰδικοῦ ἰατροῦ ὅσο καὶ μηχανημάτων. Παράλληλα,
ἡ ἔλλειψη μέσων, ὑγειονομικῶν ἀλλὰ καὶ πάσης φύσεως
ὑλικῶν, εἶναι καθημερινὴ πραγματικότητα, καὶ ἐδῶ συχνὰ
βασιζόμαστε σὲ δωρεὲς τρίτων.
Γιὰ νὰ καταστοῦν πιὸ διακριτὲς οἱ ἐλλείψεις, ποὺ πλήττουν τὸ Κ.Υ. μας, ἀξίζει νὰ παραθέσουμε κάποια στατιστικὰ
στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἔτος 2016. Γιὰ τὶς ἀνάγκες συνταγογράφησης ἐξυπηρετήθηκαν συνολικὰ 5.708 ἀσθενεῖς, κατὰ
μέσον ὅρο 500/μῆνα στὴ Σκόπελο καὶ 2.570 στὴ Γλῶσσα,
μ.ο. 200/μῆνα. Τὸ ἴδιο ἔτος, γιὰ τὶς ἀνάγκες ἰατρικῆς ἐξέτασης, προσῆλθαν στὸ Κ.Υ. 9.857 ἀσθενεῖς στὴ Σκόπελο καὶ
1.218 στὴ Γλῶσσα, οἱ ὁποῖοι τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες
ἀνῆλθαν στοὺς 2.000 τὸ μῆνα, σὲ ἀντίθεση μὲ 600 ἀσθενεῖς κατὰ μέσον ὅρο κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες! Ἀπὸ
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ προφανὲς εἶναι ὄτι χρειάζεται ἡ ἐνίσχυσή
μας, συγκεκριμένα τὸ ἐπεῖγον τῆς στελέχωσης τοῦ Κ.Υ. μὲ
ἐπιπλέον ἰατρικὸ προσωπικό!
Στὸν ξεχωριστὸ ἐτοῦτο τόπο, λοιπόν, ποὺ τὸν ἐπέλεξαν
πρώτη φορὰ ὁ Στάφυλος καὶ ὁ Πεπάρηθος γιὰ νὰ τὸν
ἀποικίσουν, καὶ συνεχίζουν μέχρι σήμερα νὰ τὸν ἐπιλέ57

γουν εἴτε σὰν σπίτι τους οἱ μόνιμοι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ,
εἴτε σὰν τόπο ἀναψυχῆς οἱ πολυάριθμοι τουρίστες, εἴτε
ἀκόμη καὶ σὰν σκηνικό της 7ης τέχνης διάσημοι σκηνοθέτες (Mamma Mia!), συνεχίζουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπιτελοῦμε τὸ δύσκολο ἔργο μας μὲ ἀπόλυτη ἰατρικὴ ἀφοσίωση!
Παλεύουμε, ὑπομένουμε, ἐπιμένουμε καὶ ἐλπίζουμε γιὰ
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τὴν ἄμεση ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ὥστε νὰ
συνεχίσουμε νὰ παρέχουμε καὶ νὰ προσφέρουμε ἀπρόσκοπτα ὑπηρεσίες ὑγείας σὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἀκόμη
ἐπιλέγουν καὶ ἐμπιστεύονται ἐμᾶς ὡς δημόσιο χαρακτῆρα
τῆς Ὑγείας. 

