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Διευθυντὴς Κέντρου Ὑγείας Πρίνου.

Τ

ὸ Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ-ΘΑΣΟΥ
(Κ.Υ.Π.) εἶναι ἡ μοναδικὴ
δημόσια δομὴ ὑγείας στὸ νησὶ
τῆς Θάσου. Στὸν ἴδιο χῶρο
συστεγάζεται καὶ ὁ νεοϊδρυθεὶς Τομέας ΕΚΑΒ Θάσου.
Τὸ Κ.Υ.Π. διαθέτει ψηφιοποιημένο ἁκτινολογικὸ
ἐργαστήριο, μικροβιολογικὸ
ἐργαστήριο, ἔγχρωμο ὑπερηχογράφο Triplex, τηλεϊατρική,
αὐτόματους ἐξωτερικοὺς ἀπινιδωτές, monitors παρακολούθησης καρδιακοῦ ρυθμοῦ,
συσκευὴ Bypap, Holter πίεσης, ἀναλυτὴ ἀερίων καὶ πλήρη
ἰατροτεχνολογικὸ ἐξοπλισμό.
Λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς θέσης καὶ τῶν συχνῶν ἀπαγορευτικῶν ἀπόπλου, στὸ Κ.Υ.Π. συχνὰ γίνεται δευτεροβάθμια
νοσηλεία καὶ ὑποστήριξη σὲ θαλάμους νοσηλείας ἐνηλίκων
καὶ παίδων, ποὺ διαθέτει, .
Τὸ Κ.Υ.Π. ὑποστηρίζει, ἐπίσης, τὴ λειτουργία πέντε κύριων
καὶ ἑπτὰ δορυφορικῶν περιφερειακῶν ἰατρείων. Ἐξυπηρετεῖ
τὶς ἀνάγκες 15.000 περίπου μόνιμων κατοίκων. Τὴ θερινὴ
περίοδο ὁ πληθυσμὸς ἐκτοξεύεται καὶ οἱ ἀνάγκες πολλαπλασιάζονται.
Ἡ Θάσος εἶναι ἡ ναυαρχίδα τοῦ τουρισμοῦ στὴν περιφέρεια Ἀν. Μακεδονίας-Θράκης καὶ ὁ 2ος τουριστικός
προορισμὸς σὲ ὅλη τὴ Β. Ἑλλάδα.
Τὸ περασμένο καλοκαίρι οἱ ἐπισκέπτες ξεπέρασαν τὸ
1.000.000.
Ἡ Θάσος καλύπτεται ἀπὸ ὁδικὸ δίκτυο, ποὺ φτάνει συνολικὰ περίπου τὰ 1.000 χλμ. Σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι κακοσυντηρημένο, μὲ ἀποτέλεσμα συχνὰ τροχαῖα ἀτυχήματα, ἰδιαίτερα
κατὰ τὴ θερινὴ περίοδο. Συχνὰ εἶναι, ἐπίσης, τὰ ἐργατικὰ
ἀτυχήματα λόγῳ τῶν πολλῶν ἐργοταξίων μαρμάρου στὸ
νησί. Σοβαρά, ἐπίσης, ἀτυχήματα συμβαίνουν στὴν τουριστικὴ περίοδο καὶ τὴν περίοδο τῆς ἐλαιοσυλλογῆς. Συχνὰ κατὰ
τὸ θέρος εἶναι περιστατικὰ γενικευμένων ἀλλεργικῶν-ἀναφυλακτικῶν ἀντιδράσεων, λόγῳ τοῦ μεγάλου πληθυσμοῦ
ὑμενοπτέρων (μέλισσες-σφῆκες κ.ἄ.) στὸ νησί.
Μεγάλα προβλήματα, ὑγειονομικὰ ἀλλὰ καὶ γενικότερα,
δημιουργεῖ ἡ διαρκὴς ὑποβάθμιση τῆς ναυτιλιακῆς γραμμῆς Πρίνου – Καβάλας. Ἐπείγοντα περιστατικά, ἀντὶ νὰ δια
κομίζονται ἀπευθείας στὸ λιμάνι τῆς Καβάλας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ
σὲ σύντομο χρόνο στὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλης, εἶναι ἀνα-

γκασμένα νὰ ἀκολουθοῦν
μιὰ “ὀδύσσεια” διαδρομή,
στὴν ὁποία ἀπαιτοῦνται
ἐκτὸς ἀπὸ πλωτὸ μέσο, δύο
ἀσθενοφόρα, ἕξι ἐπαγγελματίες ὑγείας καὶ πολὺ περισσότερος χρόνος, ποὺ
εἶναι καθοριστικὸς γιὰ τὴν
ἔκβαση τῶν περιστατικῶν
αὐτῶν.
Στὸ Κ.Υ.Π. ὑπάρχουν
ἐλλείψεις προσωπικοῦ, σὲ
ὁρισμένους τομεῖς, ποὺ θὰ
μποροῦσαν νὰ καλυφτοῦν,
ὥστε νὰ λειτουργεῖ ἄψογα. Μέσῳ προσλήψεων, ποὺ διενεργεῖ ὁ Σύλλογος Ὑποστηρικτῶν τοῦ Κ.Υ.Π., γίνεται προσπάθεια
κάλυψης τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἐπαρκεῖ.
Δὲν ὑπάρχει διοικητικὸς ὑπάλληλος. Παραμένει γιὰ
χρόνια κενὴ ἡ μοναδικὴ ὀργανικὴ θέση ΔΕ.
Δὲν ὑπηρετεῖ ἁκτινολόγος γιατρός. Ὑπάρχουν κενὲς
θέσεις στὸ ὀργανόγραμμα.
Ὑπάρχει δυνατότητα κάλυψης τῶν δύο κενῶν θέσεων
ΤΕ νοσηλευτῶν μὲ μετατροπή τους σὲ ΔΕ.
Δὲν ὑπηρετεῖ καμία μαῖα. Κενὲς καὶ οἱ δύο ὀργανικὲς
θέσεις.
Δὲν ὑπηρετεῖ ἐπισκέπτης ὑγείας. Κενὴ ἡ μοναδικὴ ὀργανικὴ θέση.
Κενὲς καὶ οἱ δύο ὀργανικὲς θέσεις ΤΕ τοῦ μικροβιολογικοῦ ἐργαστηρίου.
Στὸ ἁκτινολογικὸ ἐργαστήριο ὑπηρετεῖ μία μόνο ΤΕ χειρίστρια καὶ κενώθηκε ἡ ΔΕ θέση.
Χρειάζεται ἡ δημιουργία ἐπικουρικῆς θέσης παιδιάτρου. 
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