εκτος των τειχων
Κ.Υ. Αργαλαστής: το Κέντρο Υγείας των Κενταύρων.
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Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Αργαλαστής

Τ

ο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής βρίσκεται στη
νοτιοδυτική πλευρά του
βουνού των Κενταύρων,
στην ομώνυμη έδρα του
Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Απέχει 40 χλμ. από την πόλη
του Βόλου, καλύπτοντας
υγειονομικά μια περιοχή που
εκτείνεται από τα γραφικά
Λεχώνια μέχρι το ιστορικό
Τρίκερι, συναντώντας τη
σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα στην παραθαλάσσια
Μηλίνα (σχεδόν όλο το πόδι
της Μαγνησίας).
Η τοποθεσία του είναι
σε ένα πευκόφυτο λοφίσκο,
στην είσοδο του χωριού,
με εύκολη πρόσβαση και
ορατότητα από τον κεντρικό δρόμο. Πληθυσμιακά αφορά
περίπου σε 12.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες, μιας και η περιοχή
αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Στο κέντρο Υγείας Αργαλαστής υπάγονται 11 περιφερειακά ιατρεία και 14 εξυπηρετούμενες κοινότητες, όπου
υπηρετούν ειδικευμένοι ιατροί Γενικής Ιατρικής.
Χτίστηκε το 1985 και πρωτολειτούργησε το 1987. Παρόλο
που τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μόνιμος συντηρητής,
το τριανταπέντε ετών κτήριο και οι εξωτερικοί περιβάλλοντες
χώροι συντηρούνται χάρη στο μεράκι και την προσωπική
ευαισθησία των υπαλλήλων. Ιδιαίτερη μνεία χρήζει ο εσωτερικός διάκοσμος του Κ.Υ. φιλοτεχνημένος από εργαζόμενο.
Στο Κ.Υ. εργάζονται τέσσερις γενικοί ιατροί, ένας παθολόγος, ένας παιδίατρος, ένας επικουρικός ακτινολόγος,
ένας επικουρικός οδοντίατρος, επτά νοσηλεύτριες, μία επισκέπτρια υγείας, μία μαία, ένας διαιτολόγος, καθώς και
λοιπό διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Κατ’ έτος εξετάζονται περίπου 13.000 άτομα στα τακτικά
ιατρεία, 5.500 στα επείγοντα, με σημαντική αύξηση τους
καλοκαιρινούς μήνες, και γίνονται περίπου 300 διακομιδές
το χρόνο προς το νοσοκομείο του Βόλου.
Το Κ.Υ διαθέτει καινούριο ασθενοφόρο, πλήρως εξοπλισμένο, αν και με το υπάρχον προσωπικό δεν καλύπτονται
όλες οι βάρδιες. Σημειωτέον, ότι κατά διαστήματα εξυπηρετούνται επείγοντα περιστατικά από τις Βόρειες Σποράδες,

που έρχονται με ταχύπλοο
στο λιμάνι του Πλατανιά
και διακομίζονται στο νοσοκομείο.
Ο εξοπλισμός του
Κ.Υ. περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα, σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα για την
εξυπηρέτηση των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα,
υπάρχουν τελευταίας
τεχνολογίας ηλεκτροκαρδιογράφοι σε όλα
τα ιατρεία, τρεις απινιδωτές, καθώς και φορητός
εξωτερικός απινιδωτής,
ψηφιακό μηχάνημα ακτινογραφιών και υπερηχογράφος.
Συγχρόνως με το
καθαρά ιατρικό έργο υλοποιούνται δράσεις στην κοινότητα και στο μαθητικό πληθυσμό με ομιλίες, οπτικοακουστική
κάλυψη και πρακτική επίδειξη βασικών γνώσεων σε τρέχοντα
θέματα, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκστρατεία για τον
εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών, που πραγματοποιείται
τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ανεβάσει την κάλυψη του
πληθυσμού ευθύνης σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η 24ωρη λειτουργία του Κ.Υ. Αργαλαστής, σε συνδυασμό
με τις γνώσεις και την εμπειρία του εξειδικευμένου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και του κατάλληλου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.
Σημαντική είναι η έμπρακτη υποστήριξη του κόσμου,
ντόπιων και ξένων, που μεταφράζεται σε δωρεές αναλώσιμων
υλικών (αναπηρικά αμαξίδια, πατερίτσες, μάσκες, γάντια,
επιδεσμικό υλικό, νάρθηκες κ.τ.λ.) καθώς και εξοπλισμού,
όπως ο πρόσφατα αποκτηθείς κλίβανος αποστείρωσης
και το μηχάνημα κλιματισμού για τον κεντρικό χώρο αναμονής του Κ.Υ.
Η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση, που δείχνουν οι πολίτες και
οι επισκέπτες της περιοχής, αποτελούν κίνητρο για προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσής μας. Ενδυναμώνουν τη διάθεσή
μας, μέσα σε μια δύσκολη οικονομικά και υγειονομικά εποχή,
ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε ως Κέντρο Υγείας στους
στόχους και τις προσδοκίες όλων μας.
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