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Τ

ο αστικού τύπου Κέντρο Υγείας Χίου έχει στην αρμοδιότητά
του 9 περιφερειακά ιατρεία, ένα εκ των οποίων είναι το
Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών Χίου.
Σωφρονιστικό κατάστημα είναι μια εγκατάσταση στην
οποία οι τρόφιμοι κρατούνται παρά τη θέλησή τους και
χάνουν πολλές από τις ελευθερίες τους υπό την επίβλεψη του
κράτους ως μια μορφή ποινής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο
εγκλεισμός τους να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχολογικών
προβλημάτων, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, αυτοκτονικές τάσεις κ.α.
Το σωφρονιστικό ίδρυμα κράτησης Χίου κατασκευάστηκε
το 1957 με δωρεά κληρονομία του Κωνσταντίνου Μίχαλου
και δωρεά του νοσοκομείου Χίου. Άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά από το 1960. Η χωρητικότητά του ήταν περίπου
70-80 κρατούμενοι. Με το πέρασμα των χρόνων, κυρίως
λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας, δημιουργήθηκε η
ανάγκη για φιλοξενία περισσότερων κρατουμένων. Έτσι,
το 1993 έγινε επέκταση του σωφρονιστικού καταστήματος
διαμορφώνοντας τον χώρο όπως είναι μέχρι και σήμερα,
με δυνατότητα φιλοξενίας 120 με 140 άτομα. Αυτό φυσικά
επιτεύχθηκε και με την προσθήκη διπλών κρεβατιών στα
ήδη υπάρχοντα. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο σωφρονιστικό
κατάστημα δεν υπάρχουν κελιά, αλλά θάλαμοι διαφορετικής
χωρητικότητας 12,18, 20 ατόμων. κ.λπ. Στο σωφρονιστικό
κατάστημα, εκτός των θαλάμων, υπάρχει το μαγειρείο, το
κυλικείο, βιβλιοθήκη, καθώς και μια αίθουσα ψυχαγωγίας.
Υπάρχουν δύο προαυλίζοντες χώροι και μια εκκλησία.
Το ιατρείο λειτουργεί από τις 8:30-9:00 π.μ. μέχρι τις 13:00
μ.μ., όπου η φυλακή κλείνει. Όσοι κρατούμενοι αιτούνται
ιατρό, από το προηγούμενο βράδυ μέχρι και τις 8:30 το

πρωί, ρίχνουν ένα χαρτί με τα στοιχεία τους σε ένα κουτί.
Πριν την έναρξη του ιατρείου γίνεται έντυπη καταγραφή
τους και αρχίζει η κλήτευση των κρατουμένων. Ο μέσος
όρος των εξετασθέντων είναι περίπου 20-25 άτομα. Όπως
καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ο μέσος
όρος των κρατούμενων είναι τα 30 - 35 έτη. Όμως, υπάρχουν
και κρατουμένοι άνω των 50, με προβλήματα υγείας, όπως
στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔ2, ΧΑΠ, υπερλιπιδαιμία, βρογχικό άσθμα, HIV, ηπατίτιδα, ΣΔ 1 ινσουλινοεξαρτώμενο, κ.α. Ο ιατρός έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπος
με δερματολογικές και στοματικές παθήσεις, μια και πολλοί
χρήζουν οδοντιατρικών επεμβάσεων. Δυστυχώς, τόσο στο
Κ.Υ. αστικού τύπου όσο και στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν
οι αντίστοιχες ειδικότητες, με αποτέλεσμα η μεταφορά τους
στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού για να εξεταστούν (με όσα
έξοδα αυτή συνεπάγεται) να κρίνεται επιτακτική.
Τα μέσα που διαθέτουμε στο ιατρείο είναι πραγματικά
φτωχά. Δεν υπάρχει φιάλη οξυγόνου ώστε να μπορέσεις να
αντιμετωπίσεις μια παρόξυνση ΧΑΠ, άσθματος ή δύσπνοιας. Ο καρδιογράφος είναι πολύ παλιός, δεν υπάρχει στατώ
ορού, δεν υπάρχει υπολογιστής για τον ιατρό. Ένα μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη φαρμάκων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό κρατουμένων είναι αλλοδαποί.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ, οπότε κάποια από τα
φάρμακά τους θα τα προμηθευτούμε από το Γ.Ν.Χίου (όσα
μπορεί να προσφέρει), από εξωτερικό φαρμακείο με έξοδα
του καταστήματος και άλλα από τη 2η ΔΥΠΕ.
Στα πλαίσια της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 από
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργήθηκαν rapid test σε όλο προσωπικό, αλλά και τους κρατούμενους με αρνητικά αποτελέσματα
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ευτυχώς, καθώς και προμήθεια 150 rapid test. Πρέπει λοιπόν
η πολιτεία να δώσει κίνητρα, ώστε να προσληφθεί μόνιμος
ιατρός και όχι αγροτικός, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι
και κοινωνικοί λειτουργοί. Φυσικά, λόγω του αυξανόμενου
αριθμού αλλοδαπών κρατουμένων, η ανάγκη μεταφραστή
είναι επιτακτική.
Κλείνοντας να τονίσω ότι επιβάλλεται η μετεγκατάσταση
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και ο εκσυγχρονισμός της φυλακής. Η δράση σε χώρους
εγκλεισμού έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, έκφρασης και
επικοινωνίας, ώστε ο χρόνος του εγκλεισμού να μην κυλά
στην απομόνωση και την αδράνεια. Ελπίζω στο εγγύς μέλλον
να υλοποιηθούν ριζικές αλλαγές, διότι όλοι οι κρατούμενοι
χρίζουν αξιοπρεπούς ιατρικής φροντίδας και μεταχείρισης.

