εκτος των τειχων
Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Σκύρου.
Ἀγγελικὴ Μανωλάκη

Εἰδικὸς Παθολόγος, Ἐπιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Ἐπιστημονικὰ Ὑπεύθυνη τοῦ Π.Π.Ι. Σκύρου

Τ

ὸ Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο (Π.Π.Ι.) Σκύρου βρίσκεται στὴν εἴσοδο τῆς Χώρας, πρωτεύουσα τῆς Σκύρου,
ἐξυπηρετώντας καθημερινὰ τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ,
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι φέτος, κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες ἀπὸ Ἰούνιο ἕως καὶ Αὔγουστο, ξεπέρασαν
τοὺς 30.000.
Ἡ νῆσος Σκύρος εἶναι τὸ νοτιότερο νησὶ τῶν βορείων
Σποράδων μὲ ἔκταση 210
τετρ.χιλιόμετρα, καὶ ἐνῶ
γεωγραφικὰ ἀνήκει σὲ
αὐτές, διοικητικὰ ἀνήκει
στὸ νομὸ Εὔβοιας, ἀπέχοντας ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς
Κύμης 22 ναυτικὰ μίλια.
Τὸ Ἰατρεῖο τῆς
Σκύρου ἀνήκει στὴν 5η
ΥΠΕ, ποὺ ἑδρεύει στὴν
Λάρισα, ὅμως ὑπάρχει
ἄριστη συνεργασία καὶ
μὲ τὸ νοσοκομεῖο τῆς
Κύμης, στὸ ὁποῖο διακομίζονται σοβαρὰ περιστατικά, ποὺ χρήζουν νοσοκομειακῆς φροντίδας.
Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἰατρεῖο βρίσκεται σὲ ἄγονο νησί,
κάνει τοὺς χειμερινοὺς μῆνες δύσκολη τὴν διακομιδὴ τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ συνεργασία μὲ τὸ
κέντρο ἐπιχειρήσεων τοῦ ΕΚΑΒ, ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητα
τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ διακομιδὲς γίνονται ἀκτοπλοϊκῶς μὲ
τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς ἤ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ λιμενικοῦ σκάφους πρὸς τὸ νοσοκομεῖο τῆς Κύμης, εἴτε μὲ C130 ἀπὸ τὸ
στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς 135 ΜΣ τῆς Σκύρου πρὸς ἐφημερεύοντα νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν. Ὅλες οἱ διακομιδὲς
γίνονται μὲ συνοδεία ἰατροῦ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ μετακίνηση
τοῦ περιστατικοῦ.
Τὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ τοῦ Π.Π.Ι. Σκύρου ἀπαρτίζεται
ἀπὸ: μία γενικὴ ἰατρό, ἡ ὁποία θὰ συνταξιοδοτηθεῖ σὲ 3
μῆνες, μία παθολόγο ἐπιμελήτρια Α’, ὑπεύθυνη τοῦ Π.Π.Ι.,
ἕναν ὀδοντίατρο ἐπιμελητὴ Α’ ΕΣΥ καὶ 2 θέσεις ἀγροτικῶν
ἰατρῶν. Στὸ ἰατρεῖο ὑπάρχει καὶ μόνιμη θέση παιδιάτρου, ἡ
ὁποία ὅμως εἶναι κενὴ ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο. Στὸ μόνιμο προσωπικὸ ὑπάρχει μία νοσηλεύτρια, ἐνῶ μὲ σύμβαση ἐργασίας
ὁρισμένου χρόνου βρίσκεται μία βοηθὸς ἀκτινολογικοῦ ἰατρείου, καθὼς καὶ γραμματέας ἀποσπασμένη ἀπὸ τὸν δῆμο
Σκύρου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μόνιμο προσωπικὸ τοῦ Ἰατρείου,
κάθε μήνα γιὰ δύο ἡμέρες ἐξετάζουν, μὲ προγραμματισμένα

ραντεβού, καρδιολόγος καὶ γυναικολόγος, ἀποσπασμένοι
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τῆς Κύμης. Ἐπίσης, εὐχάριστο γεγονὸς
γιὰ ὅλους τοὺς πολῖτες εἶναι ἡ ἐτήσια ἐπίσκεψη κλιμακίων
ἀπὸ τὸ ΓΝΑ, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἱεραποστολή, τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο τοῦ ΙΣ Ἀθηνῶν μὲ ἰατροὺς πολλῶν εἰδικοτήτων, ὅπως
ὀρθοπεδικός, δερματολόγος, ὀφθαλμίατρος, χειρουργός,
οὐρολόγος, ἀκτινολόγος, ἐνδοκρινολόγος κ.ἂ., παρέχοντας ἀφιλοκερδῶς τὶς
ἰατρικές τους ὑπηρεσίες.
Στὸ Π.Π.Ι. Σκύρου
πραγματοποιοῦνται
καθημερινὰ: συνταγογράφηση φαρμάκων,
συνταγογράφηση ἰατρικῶν ἐξετάσεων, κλινικὴ
ἐξέταση, ἀντιμετώπιση
χειρουργικῶν περιστατικῶν (ἀλλαγὴ τραυμάτων
κ.λπ.), κλινικὴ ἐξέταση
βρεφῶν καὶ νεογνῶν,
ἐμβολιασμὸς παιδιῶν
καὶ ἐνηλίκων, ἀντιμετώπιση ὀδοντιατρικῶν περιστατικῶν, πρόληψη καὶ φροντίδα
τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν ἐπειγόντων περιστατικῶν (παθολογικῶν, καρδιολογικῶν, χειρουργικῶν,
παδιατρικῶν κ.ἂ.). Ὅπως πρόσφατα διαγνώσθηκε σοβαρὸ
περιστατικὸ περικαρδίτιδας μὲ ἐπιπωματισμό, ἀλλὰ καὶ διάγνωση λοίμωξης κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος, τὰ ὁποῖα
ἀντιμετωπίστηκαν καὶ διακομίσθηκαν ἐγκαίρως σὲ νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ἀναρρώνουν πλήρως.
Το ὡράριο τοῦ ἰατρείου εἶναι ἀπὸ τὶς 7 τὸ πρωὶ ἓως
τὶς 5 τὸ ἀπόγευμα, ὅμως ὑπάρχει πάντα 24ωρη ἐφημερία
ἰατροῦ, παρέχοντας τὶς ὑπηρεσίες του στὰ ἐπείγοντα περιστατικά, ὄχι μόνο στοὺς μόνιμους κατοίκους ἀλλὰ καὶ
στοὺς παραθεριστὲς καὶ στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειες αὐτῶν, πού ὑπηρετοῦν στὴν 135 πτέρυγα μάχης. Ἡ
ἔλλειψη παιδιάτρου, ἐδῶ καὶ ἕνα ἔτος, εἶναι ἕνα πρόβλημα
γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἰατρείου καὶ τὴν ἀσφάλεια
τῶν παιδιῶν, ὅμως τὰ περιστατικὰ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ
τοὺς ἰατροὺς τοῦ Ἰατρείου. Παρ᾽ ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ τὰ
προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλα τὰ ἄγονα ἰατρεῖα, ποὺ
βρίσκονται στὴν νησιωτικὴ Ἑλλάδα, στὸ Ἰατρεῖο τῆς Σκύρου
ὑπάρχει καλὸ κλῖμα συνεργασίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὅλων
τῶν σοβαρῶν περιστατικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κάτοικοι τοῦ
νησιοῦ νὰ νιώθουν ἀσφαλεῖς. 
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