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2ο Κέντρο Ὑγείας Περιστερίου/ 2η ΥΠΕ
Χρῆστος Πολυχρονίου

Εἰδικὸς Πνευμονολόγος, Ἐπιστημονικὸς Ὑπεύθυνος

Τ

ὸ 2ο Κέντρο Ὑγείας Περιστερίου εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
λειτουργικὰ Μονάδες στὴν Ἀττική. Βρίσκεται στὸ χῶρο τοῦ
πρώην ΙΚΑ Περιστερίου, σὲ ἕνα ἀρχιτεκτονικὰ σπουδαῖο κτίριο
τοῦ Κωνσταντίνου Δοξιάδη, ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ 2.500 τ.μ.
Ἐξυπηρετεῖ τοὺς κατοίκους τοῦ Περιστερίου, περίπου 300.000,
ἀλλὰ καὶ τῶν ὅμορων δήμων (Χαϊδάρι, Αἰγάλεω, Ἴλιον κ.λπ).
Στὸ 2ο Κέντρο Ὑγείας Περιστερίου ἀπασχολοῦνται 100
ἄτομα, ἤτοι: 58 ἰατροί, 10 ἄτομα νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ,
5 μαῖες, 2 ἐπισκέπτες ὑγείας, 8 τεχνολόγοι βιοπαθολογικῶν
ἐργαστηρίων, 6 τεχνολόγοι ἀκτινολογικοῦ ἐργαστηρίου, 5
ἄτομα διοικητικοῦ προσωπικοῦ, 2 τραυματιοφορεῖς καὶ 4
ἄτομα προσωπικοῦ καθαριότητας.
Ἡ Μονάδα λειτουργεῖ 7π.μ ἕως 7μ.μ καὶ ἔχει δυνατότητα
ἀντιμετώπισης τακτικῶν καὶ ἔκτακτων περιστατικῶν. Λειτουργοῦν ἰατρεῖα ὑποδοχῆς μὲ παθολόγο καὶ γενικὸ ἰατρό, καὶ τὰ
ἀκόλουθα τακτικὰ ἰατρεῖα: Παθολογικό, Χειρουργικό, Παιδιατρικό, Καρδιολογικό, Πνευμονολογικό, Ψυχιατρικό, Ὀρθοπαιδικό, Ὠτορινολαρυγγολογικό, Νευρολογικό, Οὐρολογικό, Δερματολογικό, Γυναικολογικό, Γαστρεντερολογικό,
Ὀδοντιατρικὸ καὶ Παιδοοδοντιατρικό.
Ἰδιαίτερα ἀναπτυγμένος εἶναι στὴ Μονάδα ὁ ἐργαστηριακὸς τομέας, μὲ σημαντικὸ βιοπαθολογικὸ καὶ ψηφιακὸ
ἀκτινολογικὸ ἐργαστήριο (ἀκτινογραφίες, μαστογραφίες,
πανοραμικές), Σπιρομετρικὸ ἐργαστήριο, Ἀκουομετρικὸ ἐργαστήριο, Τέστ-παπ καὶ ψυχοπροφυλακτικὴ ἐγκύων.
Ἐλλείψεις παρουσιάζονται, δυστυχῶς, τὸ τελευταῖο διάστημα σὲ ἰατρικὸ προσωπικό, οἱ πιὸ ἄμεσες εἶναι ἡ ἔλλειψη
ὀφθαλμίατρου καὶ ἐνδοκρινολόγου, εἰδικότητες ἀπαραίτητες

γιὰ τὴ σωστὴ λειτουργία τῆς Μονάδας.
Ἀναγκαία, ἐπίσης, θεωρεῖται ἡ ἀπόκτηση ὑπερηχοτομογράφου, καθὼς καὶ ἡ πρόσληψη ἀκτινολόγου ποὺ θὰ
τὸν χειρίζεται.
Σημαντικὸ θεωρεῖται τὸ γεγονός, ὅτι ψυχίατροι τῆς
Μονάδας μας ἔχουν δημιουργήσει καὶ λειτουργοῦν ἀπὸ
19/1/2018 ψυχοθεραπευτικὲς ὁμάδες (ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία). Ἐπίσης, οἱ ἴδιοι παρέχουν συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη
στοὺς κοινωνικοὺς λειτουργοὺς τοῦ δήμου Περιστερίου σὲ
ψυχιατρικὰ θέματα.
Νὰ σημειώσουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ Μονάδα διαθέτει καὶ λειτουργεῖ μὲ ἐπιτυχία τμῆμα ἀνώδυνου τοκετοῦ καὶ μητρικοῦ
θηλασμοῦ.
Στὸ 2ο Κέντρο Ὑγείας Περιστερίου, κατὰ τὸ ἔτος 2018,
ἀντιμετωπίστηκαν 190.000 τακτικὲς καὶ ἔκτακτες ἰατρικὲς ἐπισκέψεις, ἐνῶ συνάμα διενεργήθηκαν 185.000 ἐργαστηριακὲς
ἐξετάσεις. Τὸ Κέντρο ἔχει σημαντικὸ ἐλεγκτικὸ ἔργο, ἐνῶ
λειτουργοῦν ἐπιτροπὲς ΑΥΕ καὶ ΒΥΕ.
Ἡ πρόληψη καὶ ἀγωγὴ ὑγείας ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ σπουδαιότητα γιὰ τὴ Μονάδα μας. Συμμετέχουμε
στὸν προληπτικὸ ἔλεγχο στὰ σχολεῖα (12 δημοτικὰ καὶ 5 γυμνάσια), στὸ πρόγραμμα "Ἠπιόνη", μὲ ἐπισκέψεις στὰ ΚΑΠΗ
καὶ ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση, σὲ ἐμβολιασμοὺς καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὴ γρίπη στὰ ΚΑΠΗ, ἐνῶ, τέλος, διοργανώνουμε
ἐκδηλώσεις καὶ ἡμερίδες (π.χ. "Προκλήσεις στὴν προαγωγὴ
ἑνὸς ἀσφαλοῦς καὶ ὑγιεινοῦ περιβάλλοντος" (26.4.18), ἐκδήλωση γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα ΧΑΠ (15.11.17), ἐκδήλωση
γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα μητρικοῦ θηλασμοῦ (1.11.18).
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Ἀπὸ τὸ Δεκέμβρη τοῦ 2017 ἀναπτύσσουμε, μὲ ἔγκριση
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας, τὸ πρόγραμμα τῆς κατ᾽ οἶκον
νοσηλείας, τὸ ὁποῖο διεξάγεται μὲ σημαντικὴ ἐπιτυχία, καὶ
ἀπὸ τὸ Μάιο τοῦ 2019 πρόγραμμα μὲ κατ’ οἶκον ἐπισκέψεις
σὲ λεχωίδες. Συνάμα ἔχουμε ξεκινήσει, κατόπιν ἐγκρίσεως
ἀπὸ τὴν 2η ΥΠΕ, τὸ πρόγραμμα τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ.
Τὸ 2ο Κέντρο Ὑγείας Περιστερίου εἶναι μία μεγάλη
μονάδα ΠΦΥ, μὲ προσωπικὸ ποὺ προσπαθεῖ μὲ ὅλες του τὶς
δυνάμεις νὰ ἐξυπηρετήσει σὲ θέματα ὑγείας τοὺς κατοίκους
τοῦ Περιστερίου καὶ τῶν ὅμορων δήμων, μὲ ποιότητα στὶς
ὑπηρεσίες ποὺ παρέχει. Τὸ ἔργο της εἶναι πολὺ δύσκολο, σὲ
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σχέση μὲ τὶς ἀνάγκες γιὰ παροχὴ πρωτοβάθμιας φροντίδας
ὑγείας στὸ συγκεκριμένο πληθυσμό, καὶ ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ
ἄμεση στελέχωση σὲ ἰατρικὸ προσωπικό.
“Ὑγεία εἶναι μία κατάσταση πλήρους σωματικῆς, νοητικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐεξίας καὶ ὄχι ἁπλῶς ἡ ἀπουσία νόσου
ἤ ἀναπηρίας.”
Ὁ ὁρισμὸς τῆς ὑγείας ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ
Ὑγείας, στὸν πρόλογο τοῦ καταστατικοῦ του, καθορίζει
τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς στόχους μας, στὸ πλαίσιο λειτουργίας τῆς μονάδας μας, γιὰ μία δημόσια καὶ ποιοτικὴ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ὑγείας.
Ἡ Μονάδα μας ἔχει ἱστότοπο: 2okentroygeias-peristeri.gr 

