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Τ

ο Κέντρο Υγείας Μυκόνου ξεκίνησε τη λειτουργία του το
1984 και αποτελεί τη μοναδική δημόσια δομή υγείας στο
νησί. Εξυπηρετεί περίπου 10.000 μόνιμους κατοίκους, πληθυσμός ο οποίος εκτοξεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς
η Μύκονος είναι από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται, την παρούσα στιγμή,
από 19 ιατρούς (δύο καρδιολόγους, δύο παθολόγους, έναν
ορθοπεδικό, ένα γενικό ιατρό, έναν ακτινοδιαγνώστη, ένα
μικροβιολόγο, έναν οδοντίατρο και δέκα αγροτικούς ιατρούς).
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από 6 νοσηλευτές. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από
6 άτομα, ενώ στο ΚΥ στεγάζεται
σταθμός του ΕΚΑΒ με λειτουργία
ενός ασθενοφόρου.
Το Κέντρο Υγείας Μυκόνου
διαθέτει δύο θαλάμους βραχείας νοσηλείας με 6 κλίνες, τμήμα
επειγόντων περιστατικών το οποίο
λειτουργεί σε 24 ωρη βάση, σηπτική αίθουσα για χειρουργικές
και ορθοπεδικές μικροεπεμβάσεις,
μικροβιολογικό εργαστήριο, μηχάνημα αερίων αίματος και
ακτινολογικό εργαστήριο. Αναμένεται να λειτουργήσουν
τους επόμενους μήνες αξονικός τομογράφος, ψηφιακός
μαστογράφος, μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου λειτουργούν καθημερινά
τακτικά εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες καρδιολογίας,
παθολογίας, ορθοπεδικής, γενικής ιατρικής, ενώ λειτουργεί
τμήμα υπερήχων για τη διενέργεια υπερήχων σώματος και
triplex αγγείων. Στο καρδιολογικό ιατρείο πραγματοποιείται
καρδιολογικός έλεγχος αποτελούμενος από καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρδιάς
και δυνατότητα τοποθέτησης holter ρυθμού. Στο μικροβι-

ολογικό εργαστήριο διενεργείται βασικός εργαστηριακός
έλεγχος όπως γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος
θυρεοειδούς, τροπονίνη, έλεγχος πηκτικότητας.
Το ΚΥ Μυκόνου εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών σε
ετήσια βάση. Για παράδειγμα, το 2019 προσήλθαν περίπου
30.000 ασθενείς και ενδεικτικά η κίνηση των ασθενών στο
καρδιολογικό τμήμα ήταν 2.100 ασθενείς και στο ορθοπεδικό 2.000.
Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η διακομιδή
των ασθενών σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νοσοκομεία,
με πλωτό ή πτητικό μέσο μεταφοράς και συνοδεία ιατρού. Στο
ΚΥ αντιμετωπίζονται επείγοντα
και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Έχουν διενεργηθεί επιτυχείς θρομβολύσεις σε οξέα
στεφανιαία σύνδρομα, πριν αυτά
μεταφερθούν σε τριτοβάθμια
νοσοκομεία για περαιτέρω αντιμετώπιση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου το ΚΥ λειτουργεί
αναγκαστικά ως δευτεροβάθμια
φροντίδα υγείας, όταν κρίνεται
απαραίτητη η νοσηλεία ασθενών αλλά δεν είναι δυνατή η
διακομιδή λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.
Οι εφημερίες καλύπτονται καθημερινά από τους αγροτικούς ιατρούς και από τους ειδικούς ιατρούς που υπηρετούν
αυτή τη στιγμή. Η πλειοψηφία του ιατρικού προσωπικού είναι
επικουρικοί ιατροί. Πολλές φορές, είναι δυσανάλογος ο
αριθμός των ιατρών με τον όγκο των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Απαραίτητη είναι η στελέχωση
του ΚΥ με επιπλέον ειδικότητες και μόνιμο προσωπικό όπως
χειρουργοί, παιδίατροι και γενικοί ιατροί για την εύρυθμη
λειτουργία των εφημεριών και την κάλυψη των αναγκών,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
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