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Σ

τὶς
ἐγκαταστάσεις
τοῦ πρώην Παιδοψυχιατρικοῦ Νοσοκομεῖου Ἀττικῆς,
στὸ Νταοῦ Πεντέλης, στεγάζεται
σήμερα ἕνα σύγχρονο, πρότυπο, γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα,
Kέντρο Ὑγείας. Ἕνα πραγματικὸ
στολίδι γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα
Ὑγείας, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ραφήνας-Πικερμίου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη ἀφειδώλευτη
δωρεὰ τοῦ κ. Α. Μαρτίνου πρὸς τοὺς πολῖτες τῆς Ἀνατολικῆς
Ἀττικῆς σὲ μιὰ προσπάθεια βελτίωσης τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας
τῆς περιοχῆς αὐτῆς.
Ἀπὸ τὴ μία οἱ σύγχρονες ἐγκαταστάσεις του μὲ τοὺς
καλαίσθητους χώρους, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ἀνθρώπινο
δυναμικό, ποὺ καταφέρνει νὰ λειτουργεῖ σὰν μιὰ καλὰ συντονισμένη ὁμάδα ποὺ ἀγαπᾶ τὴ δουλειά του καὶ στοχεύει
στὴ βελτίωση τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, ἀποτελοῦν ἕναν ἰδανικὸ συνδυασμὸ, ποὺ κάνουν τὸ Kέντρο Ὑγείας Ραφήνας
πραγματικὰ νὰ ξεχωρίζει.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας-Πικερμίου ἐγκαινιάστηκε τὸν
Αὔγουστο τοῦ 2014 καὶ ἔκτοτε λειτουργεῖ καθημερινά, ἐνῶ ἀπὸ
τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ σὲ 24ωρη βάση.
Καθημερινὰ λειτουργεῖ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν
πλήρως ἐξοπλισμένο, σύγχρονο ἀκτινολογικὸ τμῆμα, μικροβιολογικὸ καὶ κυτταρολογικὸ ἐργαστήριο, καθὼς καὶ ξεχωριστὸ
τμῆμα ὑπερήχων καρδιᾶς. Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἰατρῶν
ποὺ τὸ στελεχώνουν εἶναι συνολικὰ 36, καὶ συγκεκριμένα, τὴν
παροῦσα χρονικὴ στιγμή, ὑπηρετοῦν δύο παθολόγοι, τρεῖς
γενικοὶ ἰατροί, τρεῖς καρδιολόγοι, τέσσερις παιδίατροι, δύο
ὀρθοπεδικοί, ἕνας γενικὸς χειρουργός, ἕνας πνευμονολόγος, ἕνας ὀφθαλμίατρος, δύο ΩΡΛ, ἕνας δερματολόγος,
τρεῖς ὀδοντίατροι, δύο βιοπαθολόγοι, τρεῖς ἀκτινοδιαγνῶστες,
ἕνας κυτταρολόγος, ἕνας γυναικολόγος, ἕνας οὐρολόγος,
ἕνας ψυχίατρος, ἕνας νευρολόγος, ἕνας γαστρεντερολόγος, καθὼς καὶ δύο εἰδικευόμενοι γενικῆς ἰατρικῆς. Ἐπίσης,
στελεχώνεται ἀπὸ τρεῖς μαῖες, τρεῖς ἐπισκέπτριες ὑγείας, μιὰ
κοινωνικὴ λειτουργό, τέσσερις παρασκευάστριες, δύο χειριστές ἀκτινολογικοῦ εργαστηρίου, καθὼς καὶ νοσηλευτικὸ καὶ

διοικητικὸ προσωπικό.
Τὸ Kέντρο Ὑγείας Ραφήνας-Πικερμίου ἐξυπηρετεῖ ἕνα
σημαντικὸ ἀριθμὸ ἀσθενῶν
καὶ ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω, ὅτι ἔτος
2017, στὰ τακτικὰ ἰατρεῖα προσῆλθαν 63.952 ἀσθενεῖς, στὸ μικροβιολογικὸ ἐργαστήριο 12.705
ἀσθενεῖς, στὸ ἀκτινολογικὸ ἐργαστήριο 10.648 ἀσθενεῖς καὶ
στο κυτταρολογικό 735 ἀσθενεῖς,
ἤτοι συνολικὰ 88.040 ἀσθενεῖς.
Ἀξίζει νὰ τονιστεῖ ὅτι σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα δημογραφικὰ
στοιχεῖα τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ραφήνας-Πικερμίου, ὁ ρόλος
τῆς πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας φαίνεται ὅτι πληροῦται,
ἀφοῦ οἱ διακομιδὲς πρὸς δευτεροβάθμια καὶ τριτοβάθμια περίθαλψη γιὰ περαιτέρω ἀντιμετώπιση ἦσαν πολὺ περιορισμένες
καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τοὺς συνολικὰ 19.995 ἀσθενεῖς, ποὺ
ἐξετάσθηκαν ὡς ἔκτακτα περιστατικὰ τόσο στὸ τμῆμα ἐπειγόντων ὅσο καὶ στὰ τακτικὰ ἰατρεῖα, μόνο 280 διακομίσθηκαν
σὲ ἐφημερεύοντα νοσοκομεῖα.
Μειονεκτήματα:
1. Ἡ 24ωρη ἐφημερία καλύπτεται μερικῶς μὲ εἰδικότητες
(καρδιολόγος, παιδίατρος, βιοπαθολόγος, ὀδοντίατρος, ἀκτινοδιαγνώστης) μόνο τὰ Σαββατοκύριακα. Τὶς ὑπόλοιπες
ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας ἡ ἐφημερία καλύπτεται ἀπὸ ἕναν γενικὸ
ἰατρὸ καὶ ἕναν εἰδικευόμενο γενικῆς ἰατρικῆς.
2. Οἱ 11 ἀπὸ τοὺς 36 ἰατροὺς εἶναι διορισμένοι μὲ συμβάσεις ὁρισμένου χρόνου (ἐπικουρικοὶ ἰατροί), ποὺ σημαίνει ὅτι
πάγιες ἀνάγκες σὲ προσωπικὸ καλύπτονται ἀπὸ μὴ μόνιμο
προσωπικό.
3. Ἔλλειψη σταθμοῦ τοῦ ΕΚΑΒ στὸ δήμο τῆς Ραφήνας
ἀποτελεῖ βασικὸ μειονέκτημα τοῦ Κέντρου, γιατί σὲ ἐπείγοντα περιστατικά, ὄπως ἐπὶ παραδείγματι ἡ ἀντιμετώπιση
τοῦ ὁξέος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, πολλὲς φορὲς
καθυστερεῖ σημαντικὰ ἡ διακομιδὴ τοῦ περιστατικοῦ σὲ ἐφημερεῦον αἱμοδυναμικὸ κέντρο.
4. Ἐλλείψεις σὲ βασικὲς ἐργαστηριακὲς ἐξετάσεις, ποὺ
θὰ βοηθοῦσαν πολὺ στὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τοῦ περιστατικοῦ.
5. Ἐλλείψεις σὲ φαρμακευτικὰ σκευάσματα.
6. Σχετικὰ ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς δρόμους
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τῆς περιοχῆς. Μερικὴ λύση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ δίνουν
λεωφορεῖα τοῦ δήμου, ποὺ πραγματοποιοῦν συγκεκριμένα
δρομολόγια.
7. Ἡ συνεχὴς ἄτακτη καὶ ἄσκοπη προσέλευση ἀσθενῶν,
ὁ ὁποῖοι καταχρηστικὰ χρησιμοποιοῦν τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες
ὑγείας, ἐπιβαρύνοντας σημαντικὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία
τοῦ συστήματος.
Πλεονεκτήματα-στόχοι:
1. Πολὺ σύγχρονα μηχανήματα καὶ συστήματα, τὰ
ὁποῖα συναντᾶς σὲ σύγχρονα νοσηλευτικὰ κέντρα τῆς
Εὐρώπης. Ὅπως, ἐνδεικτικά ἀναφέρω, ἡ μεταφορὰ εἰκόνας
μὲ ὀπτικὴ ἶνα ἀπὸ τὰ διαγνωστικὰ μηχανήματα σὲ ὀθόνες
ὑψηλῆς εὐκρίνειας, προκειμένου ἡ διαγνωστικὴ προσέγγιση
τῶν ἀπεικονιστικῶν ἐξετάσεων νὰ εἶναι ἡ καλύτερη δυνατή.
2. Ἠλεκτρονικὴ καταγραφὴ τοῦ ΗΚΓραφήματος.
3. Ἠλεκτρονικὸς φάκελος ἀσθενοῦς γιὰ ἐσωτερικὴ χρήση
(δὲν ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογή).
4. Εἰδικὰ διαμορφωμένοι χῶροι ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὶς ἰδιαίτερες ἀνάγκες τοῦ κάθε ἰατρείου (γυναικολογικό, ὀδοντιατρικό, ὀρθοπεδικό, δερματολογικό, καρδιολογικό, πνευμο-
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νολογικό, ΩΡΛ, παιδιατρικό, καθὼς καὶ ξεχωριστὸ χῶρο ποὺ
δέχεται τὰ ἐπείγοντα περιστατικὰ τῶν παιδιῶν).
5. Τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τό ἀπαρτίζουν κυρίως νέοι
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δουλεύουν μέσα σὲ ἕνα πνεῦμα συνεργασίας, δημιουργώντας ἕνα ἰδιαίτερο φιλικὸ περιβάλλον.
6. Συνεχόμενη ἰατρική ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν
νοσηλευτῶν.
7. Ἐκπαίδευση εἰδικευόμενων ἰατρῶν μὲ τὴν παροχὴ εἰδικῶν μαθημάτων.
8. Προγραμματισμὸς γιὰ κτιριακὴ ἐπέκταση τοῦ Κέντρου
Ὑγείας μὲ νέα, τὴν δημιουργία νέων ἰατρείων, καθὼς καὶ ἡ
ἐγκατάσταση νέων ἰατρικῶν μηχανημάτων - ψηφιακό μαστογράφο, ὀρθοπαντογράφο καὶ μέτρηση ὀστικῆς πυκνότητας.
Ἐν κατακλεῖδι, εἶναι χρέος τῆς πολιτείας νὰ διατηρήσει τὴν
δυναμικὴ αὐτοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν δωρητή της, μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργήσει ὡς μιὰ
σύγχρονη ἰατρικὴ μονάδα, προσφέροντας ὑπηρεσίες ὑγείας
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ὄχι νὰ μιμηθεῖ τὴν ἤδη ὑπάρχουσα θλιβερὴ εἰκόνα ἄλλων ἀποδυναμωμένων Κέντρων Ὑγείας τῆς
χώρας μας. 

