εκτος των τειχων
Περιφερειακὸ Κέντρο Ὑγείας Βόνιτσας.
Μαρία Θεοδωρίδου

Συντονίστρια Διευθύντρια Κ.Υ. Βόνιτσας, Παιδίατρος.

Χρῆστος Μπαλάσκας
Γενικὸς Ἰατρός.

Σπυριδούλα Παπανικολάου
MSc Νοσηλεύτρια.

Ἀλεξάνδρα Μπεζεβέγκη
MSc Νοσηλεύτρια.

Σ

τὴν παραθαλάσσια περιοχὴ
τῆς Βόνιτσας, στὸ Νομὸ τῆς
Αἰτωλοακαρνανίας, βρίσκεται
τὸ Κέντρο Ὑγείας Βόνιτσας, μία
ὑγειονομικὴ δομὴ, ὅπου μαζὶ μὲ
τὸ Πολυδύναμο Περιφερειακὸ
Ἰατρεῖο Μοναστηρακίου καὶ τὰ
5 Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα (Θυρρείου,
Παλιάμπελων, Παλαίρου - Πογωνιᾶς, Πλαγιᾶς, Περατιᾶς Ἁγίου Νικολάου) ὑποστηρίζουν
ἀδιάκοπα τὸν δῆμο Ἀκτίου-Βόνιτσας ἐπὶ 30 καὶ πλέον ἔτη,
καθὼς λειτουργοῦν ἀδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Ἡ ἵδρυση
τοῦ Κέντρου Ὑγείας Βόνιτσας χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1986,
ὕστερα ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Ν.1397/1983.
Ἡ τοποθεσία τῆς Βόνιτσας εἶναι πολὺ σημαντική, καθὼς
βρίσκεται στὸ σταυροδρόμι τουριστικῶν προορισμῶν (πρὸς
ἀεροδρόμιο Ἀκτίου, πρὸς Πρέβεζα, πρὸς Λευκάδα, πρὸς
Πάλαιρο). Ὁ μόνιμος πληθυσμὸς κυμαίνεται στὶς 17.370
κατοίκους (Καλλικρατικὸς Δῆμος), σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011, ἀριθμὸς πού τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες
ὑπερβαίνει τὶς 30.000 μὲ τοὺς θερινοὺς ἐπισκέπτες. Ἡ μεγάλη
ἐπισκεψιμότητα, πού παρουσιάζεται κατὰ τὴν περίοδο τῶν
μηνῶν Μαΐου-Οκτωβρίου, εἶναι πολλὲς φορὲς δυσανάλογη
τῆς στελέχωσής του. Τὸ προσωπικὸ τοῦ Κέντρου Ὑγείας εἶναι:
μία Διευθύντρια τοῦ ΕΣΥ μὲ τὴν εἰδικότητα τῆς παιδιάτρου,
μία ὀδοντίατρος, πέντε γενικοὶ ἰατροί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο
κατέχουν θέση στὰ Περιφερειακὰ Ἰατρεῖα καὶ καλύπτουν τὸ
Κ.Υ.Β. σὲ ἐφημερίες μόνο, ἕναν ἐπισκέπτη ὑγείας, μία παρασκευάστρια, ἕξι νοσηλεύτριες, μία μαία, δύο ὁδηγοὶ ἀσθενοφόρων, τρεῖς διοικητικοὶ ὑπάλληλοι, μία ὑπάλληλος στὴν
καθαριότητα καὶ ἕνας ὑπάλληλος στὴν τεχνικὴ ὑπηρεσία.
Τὸ μεγάλο προσὸν τοῦ Κ.Υ.Β. εἶναι τὸ ἔμψυχο δυναμικό του, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ κινητοποιεῖ τοὺς κατοίκους καὶ τοὺς κρατικοὺς φορεῖς, ἔτσι ὥστε νὰ προάγεται ἡ
προσφορὰ (δωρεὲς) καὶ νὰ βελτιώνονται οἱ παρεχόμενες

ὑπηρεσίες ὑγείας.
Οἱ δράσεις, ποὺ ὀργανώνονται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ
ὁμάδα, εἶναι ποικίλες, ὅπως
προληπτικὸς ἔλεγχος γυναικῶν μὲ μαστογραφία, προγράμματα ἐνημέρωσης γιὰ
τὴ σημασία τοῦ ἐμβολιασμοῦ
καὶ ἐξορμήσεις στὰ σχολεῖα,
ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία, προληπτικὸς ὀδοντιατρικὸς ἔλεγχος
σὲ ἐνήλικες καὶ παιδιά, ἐνημέρωσή τους γιὰ τὴ στοματικὴ
ὑγιεινή, μέτρηση ὁστικῆς πυκνότητας σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες, δοκιμασία test pap σὲ ἀνασφάλιστες κυρίως νέες γυναῖκες. Σκοπὸς τῶν δράσεων εἶναι ἡ ἀγωγή, ἡ προαγωγὴ
καὶ ἡ πρόληψη τῆς ὑγείας.
Τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Κ.Υ.Β. εἶναι πολλά: ὁ
ἐξοπλισμὸς τῆς δομῆς, στὴν περίπτωση πού δὲν ἀπουσιάζει
ἐντελῶς, εἶναι ἀκατάλληλος γιὰ χρήση, καθὼς ἡ συντήρηση ποὺ ἀπαιτεῖται, τὶς περισσότερες φορὲς προσκρούει
στὸ αἴτημα τῆς γενικότερης περικοπῆς τῶν δαπανῶν γιὰ
τὴν ὑγεία. Συγκεκριμένα, τὸ ἀκτινολογικὸ δὲν λειτουργεῖ,
καθὼς δὲν ὑπάρχει μόνιμος χειριστὴς. Ἐδῶ καὶ ἕξι μῆνες
ἡ κενὴ θέση καλύπτεται περιοδικά, δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἀπὸ χειριστὴ τοῦ Γ.Ν.Λευκάδας. Σήμερα, τὸ μηχάνημα
τοῦ ἀκτινολογικοῦ ἔχει ὑποστεῖ βλάβη, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
ἀδυναμία ἐκτέλεσης ἀπεικονιστικῶν ἐξετάσεων ἔστω καὶ
γιὰ δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα. Ἐπίσης, τὸ μικροβιολογικὸ
τμῆμα ὑπολειτουργεῖ, ἰατρὸς μικροβιολόγος δὲν ὑπηρετεῖ,
λόγῳ συνταξιοδότησής του πρὶν ἕξι χρόνια, τὰ δείγματα
στέλνονται στὸ Κ.Υ. Ἀμφιλοχίας καὶ στὸ Πανεπιστημιακὸ
Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων, προκειμένου νὰ ἀναλυθοῦν καὶ νὰ
δοθοῦν ἐργαστηριακὲς ἀπαντήσεις. Οἱ αἱμοληψίες διενεργοῦνται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἀπὸ τὴν παρασκευάστρια.
Οἱ κτιριακὲς καὶ οἱ ἠλεκτρολογικὲς ἐγκαταστάσεις εἶναι
ἀνάγκη νὰ συντηρηθοῦν ἄμεσα, ἤ ἀκόμα καὶ νὰ γίνει ὁλο41

κληρωτικὴ ἀντικατάσταση αὐτῶν.
Τέλος, ἕνα μεγάλο πρόβλημα, πού ἀντιμετωπίζει τὸ
Κ.Υ.Β., εἶναι τὰ σοβαρὰ περιστατικά, ποὺ χρήζουν νοσοκομειακῆς ἀντιμετώπισης. Ἡ διακομιδὴ τῶν ἀσθενῶν γίνεται στὸ πλησιέστερο Νοσοκομεῖο (τῆς Λευκάδας ἤ τῆς
Πρέβεζας) μὲ τὸ ἀσθενοφόρο τοῦ Κ.Υ.Β. Τὸ πλήρωμα τοῦ
ἀσθενοφόρου εἶναι στὸ σύνολο δύο ὁδηγοί, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ καλυφθεῖ τὸ κυκλικὸ ὡράριο. Τὸ κενὸ καλύπτεται ἀπὸ τὸ ΕΚΑΒ, διάχυτη εἶναι, ὅμως, ἡ δυσαρέσκεια
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τῶν πολιτῶν, πού βλέπουν ἀκινητοποιημένο τὸ ἀσθενοφόρο
τῆς δομῆς ὅταν τὸ χρειάζονται.
Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, πάγιο αἴτημα εἶναι ἡ ἀναβάθμιση τοῦ Κ.Υ.Β. καὶ ἡ περαιτέρω στελέχωσή του ἔστω
καὶ ἐποχιακά, ἔτσι, ὥστε νὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς καὶ τὸ
προσωπικὸ καὶ οἱ ἀσθενεῖς καὶ νὰ μποροῦν οἱ ἐπαγγελματίες
ὑγείας νὰ παρέχουν ποιοτικότερες ὑπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας ὑγείας. 

