εκτος των τειχων

Κέντρο Ὑγείας Λυγουρίου.
Ὑψηλὴ παροχὴ φροντίδας ὑγείας στὸ Νομὸ Ἀργολίδας.
Σωτηρία Ἀβράμη

Ἐπιμελήτρια Β΄ Γενικῆς Ἰατρικῆς, Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Νέας Ἐπιδαύρου
(Γιὰ ἐξυπηρέτηση κατοίκων Ἀρχαίας Ἐπιδαύρου)

Τ

ὸ Κέντρο Ὑγείας Λυγουρίου ἑδρεύει στὸ Δῆμο Ἐπιδαύρου
καὶ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὴν 6η Ὑγειονομικὴ Περιφέρεια. Ἄρχισε
νὰ λειτουργεῖ τὸ ἔτος 1986. Ἀπέχει 2 χλμ. ἀπὸ τὸ παγκοσμίου
φήμης ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου, οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ὁποίου
ὑπολογίζονται σὲ περισσότερους ἀπὸ 450.000 ἐτησίως, καὶ 14
χλμ. ἀπὸ τὸ μικρὸ ρωμαϊκὸ θέατρο τῆς Ἀρχαίας Ἐπιδαύρου,
καθὼς καὶ 140 χλμ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Σὲ αὐτὸ ἐργάζονται 26 πρόσωπα, λειτουργοῦν σὲ
πλήρη ἀνάπτυξη τρία παθολογικὰ ἰατρεῖα, ἕνα παιδιατρικό,
ἕνα ὀδοντιατρεῖο στελεχωμένο μὲ δύο ὀδοντίατρους, ἕνα
φυσικοθεραπευτήριο καὶ ἕνα τμῆμα ἐπισκεπτριῶν ὑγείας,
ἐνῶ ἔχει σταματήσει ἡ λειτουργία τοῦ ἀκτινολογικοῦ καὶ τοῦ
μικροβιολογικοῦ τμήματος λόγῳ ἔλλειψης προσωπικοῦ. Παρὰ
ταῦτα, κάθε Πέμπτη γίνονται αἱμοληψίες καὶ τὰ δείγματα ἀποστέλλονται στὸ Κέντρο Ὑγείας Ναυπλίου γιὰ ἐπεξεργασία.
Στὸ Κέντρο Ὑγείας Λυγουρίου ὑπάγονται δεκατρία (13)
περιφερειακὰ ἰατρεῖα μὲ τὰ ἀντίστοιχά τους, 41 ἐν συνόλω,
κοινοτικὰ ἐξεταστήρια στὶς ἐπαρχίες τοῦ Ἄργους καὶ τοῦ Ναυπλίου. Στὰ περιφερειακὰ ἰατρεῖα ὑπηρετοῦν 21 ἰατροί, ἐκ τῶν
ὁποίων οἱ 18 εἶναι γενικοὶ ἰατροὶ καὶ οἱ 3 εἶναι ἀγροτικοὶ ἰατροί.
Ἀναλυτικά, τὰ περιφερειακὰ ἰατρεῖα, ποὺ ἀνήκουν στὸ
Κέντρο Ὑγείας Λυγουρίου, εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. Ἀγ. Τριάδας (διθέσιο)
2. Ἀγ. Ανδριανοῦ (διθέσιο)
3. Ἀγριλίτσας (μονοθέσιο)

4. Ἀχλαδόκαμπου (μονοθέσιο)
5. Ἀραχναίου (διθέσιο)
6. Δρεπάνου (διθέσιο)
7. Κουτσοποδίου (διθέσιο)
8. Λυρκείας (μονοθέσιο)
9. Μύλων (διθέσιο)
10. Νέας Ἐπιδαύρου (διθέσιο)
11. Νέας Κίου (διθέσιο)
12. Προσύμνης (μονοθέσιο)
13. Φικτίων (μονοθέσιο)
Στὸ χῶρο τοῦ Κέντρου Ὑγείας Λυγουρίου διενεργεῖται
αἱμοδοσία δὶς ἐτησίως, τὲστ ΠΑΠ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ
ἔτους, μέρα πρόληψης γιὰ Ca μαστοῦ μὲ ψηφιακὴ μαστογραφία σὲ συνεργασία μὲ τὸ δῆμο Ἐπιδαύρου.
Ἐπίσης, διενεργοῦνται καὶ ἄλλες δράσεις πρόληψης καὶ
προαγωγῆς ὑγείας, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα δράσης
τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἀπὸ τὸ τμῆμα ἐπισκεπτριῶν Ὑγείας
σὲ συνεργασία μὲ τὸ ἰατρικὸ καὶ ὀδοντιατρικὸ προσωπικό.
Οἱ χρῆστες ὑπηρεσιῶν ὑγείας σὲ ὅλα τὰ τμήματα τοῦ
Κέντρου Ὑγείας Λυγουρίου εἶναι περίπου 40.000 ἐτησίως καὶ
τῶν περιφερειακῶν ἰατρείων 120.000.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Λυγουρίου λειτουργεῖ κανονικὰ στὸ
πρωινὸ ὡράριο ἐργασίμων ἡμερῶν, ἐνῶ τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες
καὶ ὧρες ἐφημερεύει. Τὰ περιφερειακὰ ἰατρεῖα λειτουργοῦν
στὸ κανονικὸ ὡράριο. 
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