εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Καστελλίου Πεδιάδος.
Ἐμμανουὴλ Μαρκάκης

Διευθυντὴς Κέντρου Ὑγείας Καστελλίου Πεδιάδος

Τ

ὸ Κέντρο Ὑγείας Καστελλίου Πεδιάδος βρίσκεται στὸ χωριὸ
Καστέλλι Πεδιάδος, τοῦ Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου καὶ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὴν 7η Ὑγειονομικὴ
Περιφέρεια Κρήτης. Ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ στὶς 24 Ὀκτωβρίου
τοῦ 1988 καὶ σὲ αὐτὸ ὑπάγονται ἐννέα περιφερειακὰ ἰατρεῖα:
Π.Ι. Ἀμαριανοῦ, Π.Ι. Θραψανοῦ, Π.Ι. Ἁγίων Παρασκιῶν, Π.Ι.
Μοχοῦ, Π.Ι. Μαλλίων, Π.Ι. Ἐπισκοπῆς Πεδιάδος, Π.Ι. Γουβῶν,
Π.Ι. Λιμένος Χερσονήσου καὶ τὸ Εἰδικὸ Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο
Κρατικοῦ Ἀερολιμένα Ἡρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Ἐξυπηρετεῖ 75.069 πρόσωπα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ
πληθυσμοῦ τοῦ 2011. Ὁ μόνιμος πληθυσμὸς αὐξάνεται
κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνονται καὶ οἱ
ἀπαιτήσεις, στὶς ὁποῖες καλεῖται
νὰ ἀνταποκριθεῖ τὸ προσωπικὸ
τοῦ Κέντρου Ὑγείας.
Στὸ Κέντρο Ὑγείας λειτουργοῦν ἰατρεῖα διαφόρων εἰδικοτήτων γιὰ τὴν προσφορὰ πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας καὶ
συγκεκριμένα Γενικῆς Ἰατρικῆς/
Παθολογικό, Παιδιατρικό, Διαβητολογικὸ καὶ Γυναικολογικὸ –
Μαιευτικό. Ἐπίσης, λειτουργεῖ Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν
καὶ Βραχεῖας Νοσηλείας. Τὰ ἐργαστήρια, ποὺ λειτουργοῦν
στὸ Κέντρο Ὑγείας, εἶναι τὸ Μικροβιολογικὸ καὶ τὸ Ἀκτινολογικό. Τὸ Ἀκτινολογικὸ διαθέτει ψηφιοποιημένο ἀκτινολογικὸ
ἐργαστήριο, καθὼς καὶ ἔγχρωμο ὑπερηχογράφο Triplex καὶ
στελεχώνεται ἀπὸ χειριστὴ ἀκτινολογικοῦ ἐργαστηρίου, ποὺ
εἶναι ὅμως διορισμένος μὲ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου
(ἐπικουρικός). Ὁ ἀκτινολόγος ἰατρός, ποὺ ἐκτελοῦσε ὑπερηχοτομογραφήματα ἕως τώρα, ἦταν ἐπίσης ἐπικουρικός,
χωρὶς ὅμως νὰ ἔχει ἀνανεωθεῖ ἡ σύμβασή του. Ἀναμένεται
ἡ κάλυψη ἀκτινολόγου ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας Ἡρακλείου,
μετὰ ἀπὸ πρόσφατο αἴτημα. Τὸ μικροβιολογικὸ στελεχώνεται
ἀπὸ μία παρασκευάστρια καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιμετωπίσει ἔκτακτες ἀνάγκες γιὰ γενικὴ αἵματος, τροπονίνη καὶ
strep-test. Γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἐξετάσεις γίνονται αἱμοληψίες
σὲ προκαθορισμένες ἡμέρες (2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα) καὶ
τὰ δείγματα ἀποστέλλονται στὸ Νοσοκομεῖο Ἀναφορᾶς,
ὅπου ἀναλύονται καὶ ἐκδίδονται τὰ σχετικὰ ἀποτελέσματα.
Στὰ πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας, πραγματοποιοῦνται, ἐπίσης, ἀπὸ τὸ ἰατρικὸ
καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τοῦ Κέντρου Ὑγείας, κατ' οἶκον
ἐπισκέψεις, σὲ ἄτομα ποὺ εἶναι κατακεκλιμένα ἤ δὲν μποροῦν νὰ
προσέλθουν στὸ Κέντρο Ὑγείας, λόγῳ κατάκλισης, κινητικῶν

προβλημάτων ἤ/καὶ μὴ ὕπαρξης συγγενικῶν προσώπων.
Ἐπίσης, ὑπάρχει ἀπευθείας διασύνδεση μὲ τὴν Πνευμονολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου,
κυρίως μὲ τὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα καὶ τὸ Ἐργαστήριο Μελέτης
Διαταραχῶν Ὕπνου, γιὰ τὴν καλύτερη διαχείριση καὶ παραπομπὴ ἀσθενῶν ποὺ χρήζουν ἀντίστοιχης ἐξειδικευμένης
φροντίδας, μὲ ὑπεύθυνο, γιὰ τὴ διασύνδεση αὐτή, γενικὸ ἰατρὸ
τοῦ Κέντρου Ὑγείας, ποὺ εἶναι καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης
τῆς κλινικῆς αὐτῆς. Τέλος, μία φορὰ τὸ μῆνα ὑπάρχει ἐπίσκεψη
ἀπὸ τὴν Κινητὴ Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημιακοῦ
Νοσοκομείου Ἡρακλείου, ποὺ
συντονίζει γενικὸς ἰατρὸς τοῦ
Κέντρου Ὑγείας, στὰ πλαίσια
παρακολούθησης τῶν χρόνιων
ψυχικὰ πασχόντων τῆς περιοχῆς.
Παράλληλα γίνεται ἀνίχνευση
νέων περιστατικῶν, μὲ σκοπὸ
τὴ θεραπεία καὶ συνεχῆ παρακολούθηση μέσῳ τῆς Κινητῆς
Μονάδας Ψυχικῆς Ὑγείας.
Οἱ ὀχτὼ γενικοὶ ἰατροὶ τοῦ
Κέντρου Ὑγείας καλοῦνται νὰ
ἐξυπηρετοῦν καὶ ἄλλες μονάδες, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ Περιφερειακὰ Ἰατρεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ ἐκεῖ γιατροὶ μπορεῖ νὰ
λείπουν σὲ ἄδεια. Ἀκόμη, στελεχώνουν καὶ τὸ ἰατρεῖο στὸ
ἀεροδρόμιο, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ Κοκκίνη Χάνι, τὸ ὁποῖο
δὲν εἶναι Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο, ἀλλὰ ἡ πρόσφατη μετακίνηση
μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ στὴν περιοχὴ, ἀνάγκασε
τὸ Κέντρο Ὑγείας νὰ μεριμνήσει καὶ γιὰ αὐτὴ τὴ Μονάδα.
Ἀκόμη, ὑπάρχει ἕνας παθολόγος καὶ μία παιδίατρος, ἐνῶ,
δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει ὀδοντιατρικὴ κάλυψη, μὲ προοπτικὴ
τοποθέτησης ἐπικουρικοῦ ὀδοντιάτρου μετὰ τὴν πρόσφατη
προκήρυξη τῆς θέσης.
Στὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τὰ πράγματα εἶναι ὁριακά.
Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὑπάρχουν πέντε νοσηλεύτριες, οἱ ὁποῖες ὡστόσο
δὲν κατέχουν ὅλες μόνιμη θέση στὸ Κέντρο Ὑγείας. Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ πιεσμένα καὶ μὲ τὶς ἴδιες τὶς νοσηλεύτριες νὰ
ὑπερβάλουν ἑαυτό. Ὡστόσο, στὸ Κέντρο Ὑγείας ὑπάρχουν
καὶ σημαντικότατες ἐλλείψεις σὲ προσωπικὸ πληρώματος
ἀσθενοφόρων. Ἔτσι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀσθενοφόρα
τῶν Κ.Υ. εἶναι σχετικὰ καινούρια, καθὼς παρελήφθησαν τὴν
τελευταία 8ετία καὶ εἶναι ἄρτια ἐξοπλισμένα μὲ τὴν ἀπαραίτητη
ὑλικοτεχνικὴ ὑποδομὴ γιὰ BLS καὶ ALS, δὲν ὑπάρχουν πληρώματα ἀσθενοφόρου γιὰ νὰ καλυφθοῦν ὅλες οἱ βάρδιες.
Σήμερα οἱ ὁδηγοὶ εἶναι τέσσερις, μὲ ἄλλους δύο νὰ ἔχουν
πάρει σύνταξη ἀπὸ τὴν πρότερη δύναμη τῶν ἕξι. Ἑπομένως,
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ἐπιστρατεύονται ἀσθενοφόρα ἀπὸ ὅμορα Κέντρα Ὑγείας καὶ
σὲ περίπτωση μὴ διαθεσιμότητας ἀναλαμβάνει τὸ ΕΚΑΒ, στέλνοντας ἀσθενοφόρο ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο, μὲ μία καθυστέρηση
μὲν καὶ δημιουργώντας ἀναστάτωση καὶ ἐπιπλέον φόρτο
ἐργασίας στὸ συντονιστικὸ κέντρο τοῦ ΕΚΑΒ. Ἐπιπρόσθετα, ὑπάρχουν ἐλλείψεις ἀπὸ ἀναλώσιμα ὑλικά, παρόλο ποὺ
γίνεται πολὺ καλὴ διαχείριση ἀπὸ τὸ προσωπικό. Ἡ τοπικὴ
κοινωνία βοηθάει ἔμπρακτα τὸ Κέντρο, τροφοδοτώντας μὲ
ὅτι εἶναι δυνατό.
Σημαντικὸ κομμάτι αὐτοῦ ἀποτελεῖ ὁ Σύλλογος Κέντρου
Ὑγείας, ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ὄχι μόνο τροφοδοτεῖ τὸ
Κέντρο μὲ ὁποιαδήποτε ἔλλειψη, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγορὰ μηχανημάτων, ὅπως τὸ μηχάνημα τῶν ὑπερήχων. Εἶναι ἕνα δεῖγμα
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ἀλληλεγγύης ποὺ ὑπῆρχε πάντα, ἀλλὰ πλέον ἔχει ἐνταθεῖ.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὸ Κέντρο Ὑγείας ἔχει πιστοποιηθεῖ ἀπὸ 3ετίας σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο ISO 9001:2015. Ἡ
πιστοποίηση κατὰ ISO 9001:2015 ἀποδεικνύει τὴν ἄρτια ὀργάνωση τοῦ Κέντρου Ὑγείας, καθὼς καὶ τὴν ἀσθενο-κεντρικὴ
λειτουργία τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν της. Ἡ πιστοποίηση
αὐτὴ ἐπιβραβεύει τὴν ἀδιαπραγμάτευτη προσήλωση τοῦ ἰατρικοῦ, νοσηλευτικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου
Ὑγείας στὴν ποιότητα. Δέσμευση ὅλου τοῦ προσωπικοῦ
εἶναι νὰ ἐφαρμόζει τὰ αὐστηρότερα διεθνῆ πρότυπα, γιὰ
τὴν ἄριστη κλινικὴ ἀντιμετώπιση κάθε περιστατικοῦ ὑγείας
καὶ νὰ βελτιώνει συστηματικὰ τὶς ὑπηρεσίες, μὲ κριτήριο τὶς
πραγματικὲς ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν. 

