εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ
Μαγδαληνὴ Ντάλιου

Παθολόγος, Ἐπιμελήτρια Β΄ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ.

Τ

ὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ εἶναι ἀποκεντρωμένη ὀργανικὴ
μονάδα τῶν Δ.Υ.ΠΕ καὶ ἀνήκει στὴν 5η Υ.Π.Ε. Βρίσκεται
πάνω στὴν Π.Ε.Ο. Λαμίας –Λάρισας, κοντὰ στὴν εἴσοδο
τῆς πόλης τοῦ Δομοκοῦ .
Σκοπὸς τῆς ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τοῦ Κέντρου Ὑγείας
εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ νόμο Υπ.Αριθμ 4486/2017 γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας, ὅπως
δημοσιεύθηκε στὸ Φ.Ε.Κ 115Α7-8-2017: 1) Εἰδικευμένης περιπατητικῆς φροντίδας γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς, ποὺ εἴτε προσέρχονται αὐτοβούλως στὰ Κέντρα
Ὑγείας, εἴτε παραπέμπονται ἀπὸ
τὶς λοιπὲς ὑπηρεσίες Π.Φ.Υ. 2)
Ἐκτάκτων καὶ ἐπειγόντων περιστατικῶν. 3) Ἐργαστηριακοῦ
καὶ ἀπεικονιστικοῦ ἐλέγχου.
4) Ὀδοντιατρικῆς φροντίδας
ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν. 5) Φροντίδας μητέρας καὶ παιδιοῦ. 6)
Φροντίδας παιδιῶν καὶ ἐφήβων.
7) Ἐξειδικευμένης πρόληψης. 8) Φυσικοθεραπείας, ἐργοθεραπείας καὶ λογοθεραπείας. 9) Ἰατρικῆς τῆς ἐργασίας. 10)
Κοινωνικῆς ἰατρικῆς καὶ δημόσιας ὑγείας. 11) Προαγωγῆς
τῆς ὑγείας.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ τὸ ἔτος
1987 καὶ ἦρθε νὰ λύσει ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ποὺ ἦταν αὐτὸ τῆς ἔλλειψης
δημόσιας μονάδας παροχῆς ὑπηρεσιῶν πρωτοβάθμιας
φροντίδας ὑγείας.
Ὁ Δομοκὸς βρίσκεται σὲ ὑψόμετρο 650 μ. πάνω ἀπὸ
τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καὶ τὸ κλῖμα του χαρακτηρίζεται ἀπὸ δροσερὰ καλοκαίρια καὶ πολὺ κρύους χειμῶνες.
Ἐξαιτίας τῶν ἐπικίνδυνων καιρικῶν φαινομένων τὸν χειμῶνα
καὶ τῆς πυκνῆς ὁμίχλης ἀπὸ τὸ φθινόπωρο ἕως τὴν ἂνοιξη,
μὲ πολὺ μικρὰ διαλείμματα βελτίωσης, εἶναι δύσκολη ἡ πρόσβαση, γιὰ ὅποιον ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ὑγείας, στὸ πλησιέστερο νοσοκομεῖο, ποὺ εἶναι αὐτὸ τῆς Λαμίας καὶ ἀπέχει
ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ 35 χλμ.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ λειτουργεῖ σὲ 24ωρη βάση
καὶ ἐξυπηρετεῖ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης τοῦ Δομοκοῦ καὶ
τῶν 36 χωριῶν, ποὺ ὑπάγονται στὸ Δῆμο Δομοκοῦ, μὲ
πληθυσμό, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011, 12.105
κατοίκους. Ἐπίσης, τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ἐξυπηρετεῖ
καὶ κατοίκους ἄλλων ὅμορων χωριῶν ἀπὸ ἄλλους δήμους,
καθὼς τὸ κατάστημα κράτησης Δομοκοῦ καὶ τὸ Θεραπευ-

τήριο Χρονίων Παθήσεων. Τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες ὁ
πληθυσμὸς πολλαπλασιάζεται, ὅπως καὶ οἱ ἀνάγκες τοῦ
Κέντρου Ὑγείας Δομοκοῦ. Ἕνα ἄλλο πρόβλημα, ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει, ἰδίως τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, εἶναι
αὐτὸ τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων, λόγῳ τῆς ὀλισθηρότητας
τοῦ ὁδικοῦ δικτύου.
Τὴν ἰατρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Κέντρου Ὑγείας Δομοκοῦ στελεχώνουν: ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ὑγείας, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἰατρὸς μὲ εἰδικότητα γενικῆς
ἰατρικῆς, μία παθολόγος, μία
γενικὴ ἰατρὸς ἀποσπασμένη
ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας Φαρσάλων, μία ὀδοντίατρος καὶ δύο
ἰατροὶ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου.
Ἐπίσης, τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ὑποστηρίζει τὴ λειτουργία ἕξι περιφερειακῶν ἰατρείων,
τὰ ὁποῖα πλαισιώνονται ἀπὸ
ἕναν ἰατρὸ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου, ἐνῶ δύο ἰατροὶ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου ὑπηρετοῦν στὸ εἰδικὸ περιφερειακὸ ἰατρεῖο
τοῦ Νέου Μοναστηρίου Δομοκοῦ.
Τὴν νοσηλευτικὴ ὑπηρεσία πλαισιώνουν: ἑπτὰ νοσηλευτές, δύο ἐπισκέπτες ὑγείας, ἕνας φυσιοθεραπευτής, μία
κοινωνικὴ λειτουργὸς καὶ ἕνας παρασκευαστής. Ἐπίσης,
τέσσερα πρόσωπα ἐργάζονται ὡς πλήρωμα ἀσθενοφόρου
καὶ δύο ὡς διοικητικὸ προσωπικό.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ διαθέτει μικροβιολογικὸ ἐργαστήριο, ποὺ λειτουργεῖ μὲ ἕναν παρασκευαστὴ, ἀφοῦ,
μετὰ τὴν συνταξιοδότηση τοῦ μικροβιολόγου ἰατροῦ, ἡ θέση
παραμένει κενή. Οἱ μικροβιολογικὲς ἐξετάσεις, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ, εἶναι οἱ ἀπολύτως ἀπαραίτητες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν βοηθοῦν στὴ
διάγνωση καὶ θεραπεία τῆς νόσου. Ὑπάρχει ἀκτινολογικὸ
μηχάνημα, ὅπου παρὰ τὴ θέση χειριστή, ποὺ προβλέπεται
στὸ ὀργανόγραμμα, αὐτὴ δὲν καλύφθηκε ποτέ. Μία φορὰ
τὴν ἑβδομάδα, μαία παρέχει τὶς ὑπηρεσίες της στὸ Κέντρο
Ὑγείας Δομοκοῦ. Ἐπίσης, τὸ ὀδοντιατρικὸ τμῆμα εἶναι ἐπιφορτισμένο ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς πρωτοβάθμιας ὀδοντιατρικῆς
φροντίδας παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων, μὲ ἔμφαση στὴν πρόληψη.
Πολὺ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ
ἔλλειψη παιδιάτρου στὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ. Ὁ μοναδικὸς παιδίατρος τοῦ Κέντρου Ὑγείας ἔχει ἀποσπαστεῖ στὴν
παιδιατρικὴ κλινικὴ τοῦ νοσοκομείου Λαμίας. Στὸ Δομοκὸ καὶ
στὰ γύρω χωριὰ λειτουργοῦν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
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ἀλλὰ καὶ παιδικοὶ σταθμοὶ καὶ νηπιαγωγεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα φροντίδας, ἐμβολιασμοῦ καὶ
ἀντιμετώπισης σοβαρῶν περιστατικῶν τῶν παιδιῶν καὶ τῶν
ἐφήβων, ὅπου καλεῖται ὁ γενικὸς ἰατρὸς νὰ τά ἀντιμετωπίσει.
Τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ μέλλον τοῦ τόπου, γι’αὐτὸ οἱ
ἁρμόδιοι ἂς ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος κι ἂς φροντίσουν,
ἂν ὄχι νὰ πληρωθεῖ ἡ θέση παιδιάτρου, τουλάχιστον νὰ
καλύπτεται δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ὡς κριτήριο μόνιμης διαμονῆς τὶς δομὲς ὑγείας καὶ τὴν εὔκολη πρόσβαση σὲ αὐτές.
Ἄν διατεθοῦν τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια στὸ Κέντρο Ὑγείας
γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία του, τὴν ἐπάνδρωσή του μὲ
τὸ ἀπαραίτητο ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό, τοὺς
ἐπαγγελματίες ὑγείας ποὺ χρειάζονται, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ
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τὴ βελτίωση τῆς ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, τότε τὸ Κέντρο
Ὑγείας Δομοκοῦ θὰ ἀναβαθμιστεῖ καὶ θὰ ἐπιτελέσει στὸ
ἀκέραιο τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς στόχους, γιὰ τοὺς ὁποίους
ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ. Ἐπίσης, θὰ ἀποσυμφορηθεῖ τὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας καὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς θὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς, ἔχοντας μία ὁλοκληρωμένη δημόσια δομὴ
πρωτοβάθμιας φροντίδας, ὥστε νὰ μὴν ἐγκαταλείπουν τὰ
χωριά τους γιὰ νὰ μετοικήσουν σὲ πόλη μὲ νοσοκομεῖο,
ὅπως συμβαίνει τώρα. Γιατὶ στὴν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὅπως
καὶ σὲ πολλὲς ἀκόμη περιοχὲς τῆς χώρας μας, ἰσχύει αὐτὸ
ποὺ λένε οἱ στίχοι τοῦ Μιχάλη Μπουρμπούλη κι ἔχουμε σιγοτραγουδήσει οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς «Τὰ καλοκαίρια
μας μικρὰ κι ἀτέλειωτοι οἱ χειμῶνες». 

