εκτος των τειχων
Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Ἐλαφονήσου.
Σταυρούλα Ἀλεβίζου
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Γεώργιος Ντούνας

Ἀγροτικὸς Ὁπλίτης Ἰατρὸς

Τ

ο Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο (ΠΠΙ) Ἐλαφονήσου
βρίσκεται στὸ νοτιoανατολικό ἄκρο τῆς Πελοπονήσσου,
στὸ νησὶ Ἐλαφόνησος. Μὲ ἔκταση μόλις 19 τ.χλμ., ἡ Ελαφόνησος, ἕνα μέρος μὲ πολιτισμὸ πολλῶν αἰώνων, διαθέτει ἰδιαίτερη φυσικὴ ὀμορφιὰ μὲ μία ἀπὸ τὶς γνωστότερες
παραλίες στὸν κόσμο, τὸν Σῖμο. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα προσελκύουν κάθε καλοκαίρι ἐπισκέπτες ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Γῆς.
Ἤδη, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ὁ Παυσανίας κάνει ἀναφορὰ στὸ νησὶ ἀποκαλώντας τo “ὄνου γνάθος”, ἐξαιτίας τοῦ σχήματός του. Κατὰ
τὶς ἱστορικὲς πηγές, τὸ ὄνομά
του προῆλθε ἀπὸ ἕναν μεγάλο
ἀριθμὸ ἐλαφιῶν ποὺ κατοικοῦσαν ἐδῶ στὴν ἀρχαιότητα.
Οἱ μόνιμοι κάτοικοι τοῦ
νησιοῦ δὲν ξεπερνοῦν τοὺς χίλιους, ὅμως τὴν καλοκαιρινὴ περίοδο, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπισκέπτες,
τὸ νησὶ ἀριθμεῖ 7.000-10.000
ἀνθρώπους καθημερινά. Τοὺς
καλοκαιρινοὺς μῆνες ἡ Ἐλαφόνησος ἀποτελεῖ τὴν πιὸ τουριστικὴ περιοχὴ τῆς Λακωνίας. Ἀπέχει
328 χλμ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ 120 χλμ. ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα
τῆς Λακωνίας, τὴ Σπάρτη.
Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ γνωστότερη παραλία τῆς
Ἐλαφονήσου εἶναι ὁ Σῖμος, ποὺ ἔχει ἀποσπάσει διεθνεῖς
διακρίσεις γιὰ τὴν ὀμορφιά του. Ὡστόσο, ὑπάρχουν καὶ
ἄλλες, ἐξαιρετικοῦ φυσικοῦ κάλλους, παραλίες, ἀλλὰ λιγότερο γνωστές, ὅπως ἡ Λεύκη καὶ τὸ Κάτω Νησί. Σημαντικὸ
ἀξιοθέατο τοῦ νησιοῦ ἀποτελεῖ ἐπίσης τὸ Παυλοπέτρι, μία
βυθισμένη ἀρχαία πολιτεία, ποὺ βρίσκεται στὸν ὑποθαλάσσιο χῶρο μεταξὺ τῆς ὁμώνυμης νησίδας καὶ τῆς παραλίας
τῆς Πούντας.
Ἡ πρόσφατη ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς ἰατρικῆς περίθαλψης στὸ νησὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ξεκινᾶ τὴ χρονικὴ
περίοδο 1970-1980, ὅπου στὴν Ἐλαφόνησο ἐρχόταν ἐπισκέπτης ἰατρὸς ἀπὸ τὴ Νεάπολη Βοιῶν. Τὸ 1980, ὁ Ἑλληνικὸς
Στρατὸς ἔστειλε στὸ νησί, μόνιμα, ὁπλίτη ἰατρὸ ἕως τὸ
1981, χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία διορίστηκε μόνιμα ἀγροτικὸς
ἰατρός. Μὲ δωρεὰ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἐλαφονησιωτῶν τῆς Αὐστραλίας, οἰκοδομήθηκε τὸ 1989, σὲ οἰκόπεδο
ποὺ εἶχε δωρηθεῖ στὴν Ἐκκλησία, οἴκημα γιὰ τὴ στέγαση

τοῦ ἰατρείου. Τὸ ἔτος 2007 ἀναβαθμίστηκε σὲ Πολυδύναμο
Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο.
Σήμερα, τὸ ΠΠΙ Ἐλαφονήσου βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ
οἰκισμοῦ καὶ ἀποτελεῖ ἀποκεντρωμένη μονάδα τοῦ Κέντρου
Ὑγείας Νεαπόλεως Βοιῶν. Ἐπανδρώνεται ἀπὸ μία Γενικὴ
Ἰατρὸ καὶ ἕναν Ὁπλίτη Ἰατρό. Τὸ ἰατρεῖο λειτουργεῖ σὲ εἰκοσιτετράωρη βάση καὶ γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κάτοικοι καὶ ἐπισκέπτες μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ
τρόπο. Μόνο κατὰ τὸν Αὔγουστο μήνα ἐξετάστηκαν περισσότεροι ἀπὸ 550 ἄνθρωποι. Ἡ
συνεχὴς λειτουργία του βασίζεται στὶς καθημερινὲς ἐφημερίες,
εἰκοσιτετραώρου ἑτοιμότητας,
καὶ στὶς ἐνεργὲς ἐφημερίες τὰ
Σαββατοκύριακα, ποὺ καλύπτονται ἀπὸ τοὺς δύο ἰατρούς. Οἱ
συνθῆκες εἶναι δύσκολες καὶ ὁ
χρόνος ἐργασίας ἐξαντλητικός,
ἰδιαίτερα τὸ καλοκαίρι, γεγονὸς
ποὺ ἐξηγεῖ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο
οἱ προκηρύξεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑποχρέωσης ὑπηρεσίας
ὡς ἰατροῦ ὑπαίθρου ἀπέβησαν
ἄγονες τὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Ὠς ἐκ τούτου, τὸ περασμένο καλοκαίρι ἡ θέση καλύφθηκε ἀπὸ ὁπλίτη ἰατρό, ἐνῶ
πρὸ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος νομοθετήθηκε ἡ ὕπαρξη
δεύτερης θέσης ἀγροτικοῦ ἰατροῦ. Τὸ ὀργανόγραμμα
πλέον δικαιολογεῖ μία θέση διευθυντὴ ἰατροῦ, μία ἐπιμελητὴ
ἰατροῦ, δύο θέσεις ἰατρῶν ὑπαίθρου, μία θέση νοσηλευτῆ,
τρεῖς βοηθῶν νοσηλευτῶν, μία βοηθοῦ ἀκτινολογίας, κ.ἄ.
Δυστυχῶς, καλύπτονται μόνο οἱ θέσεις τοῦ ἐπιμελητῆ καὶ
τοῦ ἑνὸς ἀγροτικοῦ ἰατροῦ (ὁπλίτης).
Τὸ ἰατρεῖο εἶναι ἐφοδιασμένο μὲ νέας τεχνολογίας
συσκευές, ὅπως ἠλεκτροκαρδιογράφο, monitor παρακολούθησης καρδιακῆς λειτουργίας, μικρὴ φορητὴ συσκευὴ
ὑπερήχου, ἀπινιδωτῆ, συσκευὴ bipap, φορητὴ συσκευὴ μέτρησης τροπονίνης καὶ ἀερίων, καθὼς καὶ ἄλλο σύγχρονο
ἰατροφαρμακευτικὸ ἐξοπλισμό. Δωρεὲς τοπικῶν συλλόγων
σήμερα βοηθοῦν σημαντικὰ στὴν ἐπέκταση καὶ ἀναβάθμισή του. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἀσθενοφόρο,
τὸ ὁποῖο διατέθηκε ἀπὸ τὸ ΕΚΑΒ καὶ δίνει τὴ δυνατότητα
διακομιδῆς τοῦ ἀσθενοῦς, ἀπὸ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ
νησιοῦ, σὲ Κέντρα Ὑγείας καὶ Νοσοκομεῖα τῆς Πελοπον89

νήσου, μειώνοντας σημαντικὰ τὸ χρόνο μεταφορᾶς τοῦ
ἀσθενοῦς. Ἡ λειτουργία τοῦ ἀσθενοφόρου βασίζεται στὸ
φιλότιμο τῶν ὁδηγῶν τῶν δημοτικῶν ὀχημάτων, οἱ ὁποῖοι
συνδράμουν, ὅποτε τούς ζητηθεῖ, βοηθώντας στὴν παροχὴ
ἀμεσότερης περίθαλψης τῶν ἀσθενῶν. Ἡ μικρὴ ἀπόσταση
τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὴ στεριὰ βοηθᾶ στὴ διακομιδὴ τῶν περιστατικῶν γρήγορα, ἀκόμη καὶ σὲ ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, ὅπως οἱ ὑψηλῆς ἔντασης ἄνεμοι ποὺ πνέουν κατὰ
τοὺς χειμερινοὺς μῆνες. Πρῶτος σταθμὸς γιὰ ἕναν ἀσθενῆ
εἶναι τὸ ΚΥ Νεαπόλεως καὶ στὴ συνέχεια, ὅπου χρήζει ἀνάγκης, τὸ κοντινότερο νοσοκομεῖο.
Ἐλλείψεις ὑπάρχουν σὲ ἰατροφαρμακευτικὸ ἐξοπλισμό,
ἀλλὰ κυρίως ἐντοπίζονται σὲ προσωπικό, οἱ ὁποῖες καλύπτονται ἀπὸ τὶς προσπάθειες τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος. Ἀξίζει
νὰ ἀναφέρουμε τὴν ἔκπληξη τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν, στὸ
γεγονὸς πώς οἱ ὑπηρεσίες ὑγείας ποὺ τούς παρέχονται εἶναι
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δωρεάν. Αὐτὸ ὀφείλεται τόσο στὴ μὴ ὕπαρξη διοικητικοῦ
ὑπαλλήλου, ὅσο καὶ σὲ ἕνα συγκεκριμένο σύστημα ἀμοιβῆς
τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας.
Κλείνοντας, θὰ ἦταν σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε, ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ, στὴν Ἐλαφόνησο,
ὅπως καὶ στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου,
εἶναι ἡ ὑποστελέχωση τῶν δομῶν ὑγείας. Αὐτὸ συμβαίνει
λόγῳ τῆς μὴ θεσμοθέτησης θέσεων γιὰ εἰδικότητες ποὺ
εἶναι ἀναγκαῖες, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο, λόγῳ τῆς
μὴ ὕπαρξης ζήτησης γιὰ κάλυψη θέσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι
ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. Συνεπῶς,
ἀποτελεῖ μᾶλλον μονόδρομο ἡ δημιουργία κινήτρων σὲ
παραμεθόριες περιοχές, τόσο ἀπὸ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ
ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς. Μὲ ἀποφάσεις πρὸς αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση, ἴσως θὰ ἐπιλυθοῦν μία πληθώρα ἀπὸ αὐτὰ
τὰ προβλήματα. 

