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Κορόνα γράµµατα παίζεται 
κάθε καλοκαίρι η ζωή των 
ασθενών που προσέρχονται 
στα ιατρεία τουριστικών περιοχών 

των νοµών Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και 

Πιερίας. Οι συνθήκες υπό 
τις οποίες λειτουργούν είναι 
τραγικές και η "γύµνια" τους 
αποκαλύπτεται σε όλο της 
το µεγαλείο, καθώς ο πληθυσµός 

που καλούνται να εξυπηρετήσουν 
αυξάνεται 

κατακόρυφα τους θερινούς 
µήνες. 

Της Νικολέττας Μπούκα 
nikolettabouka@yahoo.gr 

Γιατροί µε το... σταγονόµετρο, 
ανύπαρκτες ειδικότητες, όπως 
παιδίατροι και καρδιολόγοι, ελλείψεις 

αναλώσιµων υλικών, ακτινολογικά 
µηχανήµατα που δεν λειτουργούν, 

γιατί δεν υπάρχουν χειριστές, αδυναµία 
διενέργειας αιµατολογικών και µικροβιολογικών 

εξετάσεων εξαιτίας της 
έλλειψης παρασκευαστών, εφηµερίες του 
τρόµου, µε έναν γιατρό να βλέπει έως και 
200 ασθενείς, και ασθενοφόρα ακινητοποιηµένα 

τις µισές ηµέρες του µήνα είναι 
µόνον µερικά από τα σοβαρά προβλήµατα 
που ταλαιπωρούν ασθενείς και εργαζόµενους. 

Απελπιστική είναι η κατάσταση στο 
κέντρο υγείας της Νέας Μηχανιώνας, 
όπου το καλοκαίρι ο πληθυσµός εκτοξεύεται 

από τις 50.000 στις 90.000. Οι 
γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες 

να ανταποκριθούν στον αυξηµένο 
όγκο δουλειάς, αλλά, όπως οµολογούν, 
από τύχη δεν έχει χαθεί κάποιος 

άρρωστος µέχρι σήµερα. 
"Η κατάσταση είναι απελπιστική. ∆εν 

µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας. 
∆εν υπάρχουν γιατροί, ούτε καν ακτινολόγος. 

Έχει µείνει µόνον µία παιδίατρος 
από τους πέντε που είχαµε παλιότερα. 
Ένας γιατρός καλείται να δει έως και 100 
άτοµα σε µία εφηµερία. Μόνος του. Σε 
αρκετές περιπτώσεις αναγκαζόµαστε να 
στέλνουµε τους ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. 

Ο κόσµος όµως δεν έχει πλέον τα 
χρήµατα, ούτε καν για να κάνει αυτή τη 
µετακίνηση. Από τύχη δεν έχει χαθεί κάποιος 

άρρωστος µέχρι τώρα", δηλώνει στη 
"ΜτΚ" ο γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας 
Νέας Μηχανιώνας και µέλος του δ.σ. της 
Ένωσης Νοσοκοµειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης 

(ΕΝΙΘ) Θεόδωρος Ζδούκος και 
προσθέτει: "Είµαι απελπισµένος. Κυριολεκτικά 

παλεύουµε µε τον εαυτό µας". 
Πιο δραµατική από πέρυσι χαρακτηρίζει 

την κατάσταση που επικρατεί και ο διευθυντής 
του κέντρου υγείας Νέας Μηχανιώνας 
Αθανάσιος Συµεωνίδης. Όπως 

εξηγεί στη "ΜτΚ", ήδη έχει διπλασιαστεί 

Τραγικές οι συνθήκες στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας 

Τουριστικές περιοχές Στην εντατι 
ο πληθυσµός της περιοχής, αλλά οι γιατροί 
στο κέντρο υγείας µειώθηκαν. 

"Εξυπηρετούµε µία µεγάλη περιοχή, 
µαζί και τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι. 
Παλαιότερα ήµασταν δεκαεπτά γενικοί 
γιατροί. Λόγω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων 

πέρυοι είχαµε µείνει δώδεκα 
και φέτος είµαστε µόλις οκτώ. Συγκεκριµένα 

είµαστε τέσσερις γιατροί στο κέντρο 
υγείας Νέας Μηχανιώνας, δύο στο περιφερειακό 

ιατρείο της Περαίας και δύο 

στο περιφερειακό ιατρείο της Επανοµής", 
τονίζει ο κ. Συµεωνίδης. 

Παράλληλα επισηµαίνει ότι στο ιατρείο 
Νέων Επιβατών η µία γιατρός που υπήρχε 
πήρε άδεια άνευ αποδοχών για τρία χρόνια 
και έτσι ούτε γιατρός υπάρχει πλέον, αλλά 
ούτε και αδειάζει η θέση, για να έρθει 
κάποιος άλλος. Συνεπώς η Αγία Τριάδα 
και οι Νέοι Επιβάτες δεν έχουν κανέναν 
γιατρό. Επιπλέον η µία γιατρός που εργάζεται 

στο ιατρείο οτο Πλαγιάρι είναι 

από την Ουαλία και κάνει ενέργειες, για 
να φύγει στην πατρίδα της. 

"∆υστυχώς έχουµε µόνον µία παιδίατρο, 
η οποία του χρόνου θα συνταξιοδοτηθεί. 
Καρδιολόγος, οφθαλµίατρος και οδοντίατρος 

δεν υπάρχουν, ενώ ο ψυχίατρος που 
ερχόταν από το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο 
πλέον πήγε στις Σέρρες. Επίσης δεν έχουµε 
ακτινολόγο δικό µας και κάθε ∆ευτέρα 
και Πέµπτη έρχεται ακτινολόγος από το 
IRA της Τούµπας", λέει ο κ. Συµεωνίδης. 

Χαλκιδική 
Κάνουν το σταυρό τους! 
Τραγικές είναι και οι συνθήκες που 

επικρατούν στις µονάδες υγείας στη 
Χαλκιδική, έναν νοµό που τους θερινούς 
µήνες "βουλιάζει" από τους επισκέπτες 
και οι γιατροί τρέχουν και δεν φτάνουν. 

"Οι εφηµερίες βγαίνουν οριακά, ενώ 
υπάρχουν οοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιµα 
υλικά και φάρµακα. Τα κέντρα υγείας στο 
νοµό µας είναι σε απελπιστική κατάσταση. 
Τα προηγούµενα καλοκαίρια υπήρχαν 
τέσσερις εφηµερεύοντες ανά κέντρο υγείας, 

ενώ πλέον έχουν ξεµείνει µε δύο και 
κάποιες φορές µένουν µε έναν, όταν χρειάζεται 

να µετακινηθεί παθολόγος στο νοσοκοµείο 
Πολυγύρου, για να ενισχύσει 

την εκεί εφηµερία", εξηγεί στη "ΜτΚ" ο 
πρόεδρος της'Ενωοης Ιατρών Νοσοκοµείου 

και Κέντρων Υγείας Νοµού Χαλκιδικής 
Αρης Τσαχουρίδης. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο στο κέντρο υγείας 
Νέων Μουδανιών έµεινε µόλις ένας παιδίατρος 

από τους τέσσερις που υπήρχαν, 
ενώ εργάζονται και δύο παθολόγοι, οι 
οποίοι καλύπτουν τρεις εφηµερίες το 
µήνα έκαστος στο νοσοκοµείο Πολυγύρου. 

Τρεις παθολόγοι αλλά ούτε ένας 
παιδίατρος υπάρχουν στο κέντρο υγείας 
Κασσανδρείας, ένας παθολόγος στο κέντρο 

υγείας Παλαιοχωρίου, που καλύπτει 
εφηµερίες και στο νοσοκοµείο Πολυγύ¬ 

ρου, και ένας παιδίατρος στο κέντρο υγείας 
Αγίου Νικολάου. 

"Τα κέντρα υγείας καλύπτονται κυρίως 
από γενικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι 
αναγκασµένοι να βλέπουν όλα τα περιστατικά 

που έρχονται και από παθολόγους. 
∆εν υπάρχουν ειδικότητες, όπως καρδιολόγοι, 

χειρουργοί, νευρολόγοι. Τα περιστατικά 
που συναντάµε τους καλοκαιρινούς 

µήνες είναι σοβαροί τραυµατισµοί 
από τροχαία, πνιγµοί, καρδιολογικά περιστατικά, 

αλλεργίες από τσιµπήµατα είτε 
από µέλισσες είτε από αχινούς, παιδικές 
λοιµώξεις, εγκαύµατα και άλλα", εξηγεί 
ο κ. Τσαχουρίδης. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο το ακτινολογικό 
στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών δεν 
λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχουν χειριστές, 
αν και παλαιότερα υπήρχαν τρεις. Η Κασσανδρεία 

και το Παλαιοχώρι είχαν ano 
έναν χειριστή, αλλά δεν έµεινε κανένας. 

Η 

Τουριστικές περιοχές Στην εντατι 

www.clipnews.gr
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Απελπιστική είναι 
n κατάσταση στο 
κέντρο υγείας της 
Νέας Μηχανιώνας. 

Οι γιατροί 
καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες 
προσπάθειες να 
ανταποκριθούν 
στον αυξηµένο 
όγκο δουλειάς, 
αλλά, όπως οµολογούν, 

από τύχη 
δεν έχει χαθεί κάποιος 

άρρωστος 
µέχρι σήµερα. 

κή τα ιατρεία 
Σύµφωνα µε τον ίδιο ελλείψεις υπάρχουν 

και σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς 
έµειναν µόλις επτά νοσηλεύτριες. Όσον 
αφορά το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας 
Νέας Μηχανιώνας, είναι παλιό και µόλις 
πριν από λίγες ηµέρες τέθηκε πάλι σε κυκλοφορία, 

αφού έµεινε επί τέσσερις µήνες 
στο συνεργείο. Μάλιστα τα κέντρα υγείας 
Νέας Μηχανιώνας και Θέρµης προχώρησαν 

σε µία συνεννόηση, ώστε να έχουν 
ένα ασθενοφόρο από κοινού, αλλά και 

πάλι, όταν παραστεί ανάγκη, η Μηχανιώνα 
εξυπηρετείται από ασθενοφόρο του εκαβ 
από Θεσσαλονίκη. 

Α∆ΕΙΟ TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΤΗ NEA M Α∆ΥΤΟ 
Σε αγώνα δρόµου επιδίδονται καθηµερινά 
και σι εργαζόµενοι στο κέντρο υγείας 
Νέας Μαδύτου, το οποίο καλύπτει µία 
τεράστια γεωγραφική περιοχή, από τα 
Κερδύλλια έως και τη Μεγάλη Βόλβη. Οι 
µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής είναι 40.000, 
ενώ υπολογίζεται ότι το καλοκαίρι φτάνουν 
τις 120.000. 

"Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες. 
Ο φόρτος είναι αυξηµένος το καλοκαίρι 
και οι ανάγκες καλύπτονται χάρη στην 
αυτοθυσία των γιατρών/Εχουµε πολλές 
συνταξιοδοτήσεις γιατρών. Αυτή τη στιγµή 

στο περιφερειακό ιατρείο Σταυρού 
εργάζονται δύο γενικοί γιατροί και από 
ένας γενικός γιατρός σε Αοπροβάλτα και 
Βρασνά", τονίζει στη "ΜτΚ" ο διευθυντής 
του κέντρου υγείας Νέας Μαδύτου Αντώνης 

Στοΐτσας και προσθέτει ότι υπάρχουν 
επισκέπτες γιατροί, όπως καρδιολόγος 

και ακτινολόγος, που έρχονται 
κάθε εβδοµάδα, και ψυχίατρος, οφθαλµίατρος 

και χειρουργός, που έρχονται 
κάθε δεκαπέντε ηµέρες. 

Παράλληλα αναφέρει ότι σοβαρό πρόβληµα 
αντιµετωπίζει το µικροβιολογικό 

εργαστήριο του κέντρου υγείας, καθώς 
δεν διαθέτει ούτε µικροβιολόγο ούτε παρασκευάστρια'Ετσι 

µία φορά την εβδοµάδα 
έρχεται παρασκευάστρια από το "ΑΧΕΠΑ" 
της Θεσσαλονίκης και κάνει αιµοληψίες. 
Στη συνέχεια οι εξετάσεις και οι αναλύσεις 
γίνονται στο "ΑΧΕΠΑ" ή κάποια νοσηλεύτρια 

του κέντρου υγείας αναλαµβάνει 
να κάνει τις αιµοληψίες. Πρόβληµα υπάρχει 
και µε το ιατρείο προγεννητικού ελέγχου 
και τη διενέργεια τεστ ΠΑΠ, καθώς η µία 
µαία συνταξιοδοτήθηκε και η άλλη µετακινήθηκε 

στη Χίο. 
"Λείπουν και νοσηλεύτριες. Προσλήψεις 

δεν γίνονται. Με µεγάλη προσπάθεια παλεύουµε 
να ανταποκριθούµε στις ανάγκες 

µας. Όσον αφορά τα ασθενοφόρα, υπάρχει 
µία κινητή µονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία 

K 

Επιπλέον στο νοσοκοµείο Πολυγύρου 
έµεινε µόνον ένας χειριστής, κι όταν λείπει 
µε άδεια, ο αξονικός δεν λειτουργεί και 
οι ασθενείς πηγαίνουν σε ιδιώτες. Στην 
καρδιολογική κλινική του νοσοκοµείου 
ένας ειδικός γιατρός µένει µόνος του για 
δέκα ηµέρες το µήνα και εξετάζει όσα 
άτοµα κι αν έρθουν, ενώ στην παθολογική 
κλινική υπάρχουν τρεις γιατροί, που κάνουν 

από πέντε εφηµερίες το µήνα, και 
για να µη µείνουν ακάλυπτες οι εφηµερίες 
το υπόλοιπο µισό του µήνα, έρχονται γιατροί 

από τα κέντρα υγείας. 

ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
Προβληµατική είναι η κάλυψη της Χαλκιδικής 

και µε ασθενοφόρα. Όπως επισηµαίνει 
ο κ. Τσαχουρίδης, το κέντρο 

υγείας Νέων Μουδανιών δεν έχει δικό 
του ασθενοφόρο και καλύπτεται από ένα 
του ΕΚΑΒ, που σταθµεύει στον κόµβο 

των Μουδανιών. Στα άλλα τέσσερα κέντρα 
υγείας υπάρχει από ένα ασθενοφόρο αλλά 
µε λειψά πληρώµατα, που σηµαίνει ότι 
σε κάποιες βάρδιες υπάρχει µόνον οδηγός. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
σωµατείου εργαζοµένων ΕΚΑΒ Κεντρικής 
Μακεδονίας Αντώνης Αντωνόπουλος 
εξηγεί στη "ΜτΚ" ότι µε εντολή της κεντρικής 

διοίκησης κόπηκαν άδειες διασωστών, 
προκειµένου να µεταβούν σε τουριστικές 

περιοχές και να ενισχύσουν τα 
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας. 

"Στη Χαλκιδική έχουµε ένα ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ στην Κασσανδρεία κι ένα στο 
Πευκοχώρι, καθώς και ένα στην Ιερισσό. 
Επίσης ήρθαν και δύο µηχανές του ΕΚΑΒ 
από την Αθήνα, οι οποίες θα σταθµεύουν 
στον κόµβο των Μουδανιών και θα καλύπτουν 

την περιοχή από την Καλλικράτεια 
έως το Πευκοχώρι και την Ορµύλια", λέει 
ο κ. Αντωνόπουλος. 

έΜοόδφΧΜλ ώνα καβ ρινά ίας 

µία  
τα  
Οι 000, ουν λες. αίρι την λές τιγρού 

από 
και τής 

Ανάρδιοται αλται ρόικό θώς 

έχει παραχωρηθεί στο κέντρο υγείας Νέας 
Μαδύτου. Ωστόσο είναι παλιά και δηµιουργεί 

προβλήµατα. Επίσης από προφορική 
ενηµέρωση που έχουµε και φέτος, 

όπως κάθε καλοκαίρι, το ΕΚΑΒ θα µας 
διαθέσει ένα συµπληρωµατικό ασθενοφόρο, 

που θα εδρεύει στην περιοχή του 
Προφήτη", εξηγεί ο κ. Στοΐτσας. 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ 
Με ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές 
λειτουργούν και τα κέντρα υγείας στο 
νοµό Πιερίας, όπου το καλοκαίρι ο πληθυσµός 

αυξάνεται από 140.000 σε περίπου 
200.000. To βάρος των περιστατικών καλούνται 

να σηκώσουν τα κέντρα υγείας 
Λιτοχώρου και Αιγινίου, ενώ καθοριστική 
είναι η αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών 

από το νοσοκοµείο Κατερίνης. 
Όπως δηλώνει στη "ΜτΚ" ο διοικητής 

του νοσοκοµείου Κατερίνης Αστέριος 
Φαρµάκης, χρειάζεται µεγαλύτερος αριθµός 

γιατρών, για να ενισχυθεί η νότια Πιερία 
(Πλαταµώνας, Πόροι, Νέος Παντελεήµων). 

"Στο περιφερειακό ιατρείο του Πλαταµώνα 
έµεινε µόνον ένας γιατρός, και για 

να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες, µετακινούνται 
γιατροί από άλλα κέντρα υγείας, 

όπως του Λιτοχώρου. To θετικό είναι 
ότι εδώ και περίπου δύο εβδοµάδες το 

ιατρείο του Πλαταµώνα λειτουργεί οε νέο 
κτίριο. Εκεί υπάρχουν δύο ιατρεία-εξεταστήρια 

και ένα φυσικοθεραπευτήριο, 
όπου οι πολίτες µπορούν να κάνουν δωρεάν 

φυσικοθεραπείες. Μάλιστα θα είναι 
το µοναδικό ιατρείο που θα λειτουργεί 
και το απόγευµα", τονίζει ο κ. Φαρµάκης. 

Παράλληλα αναφέρει ότι ακατάλληλο 
παραµένει το κτίριο όπου στεγάζεται το 
ιατρείο ∆επτοκαρυάς, το οποίο θα ανακαινιστεί 

και θα αναβαθµιστεί, ενώ το 
κέντρο υγείας Αιγινίου χρειάζεται ενίσχυση, 

καθώς από τους δέκα γιατρούς 
που είχε αποχώρησαν οι τρεις. Ανάγκη 
ενίσχυσης σε προσωπικό υπάρχει και 
στο κέντρο υγείας Λιτοχώρου, ενώ και 
το νοσοκοµείο Κατερίνης αντιµετωπίζει 
ελλείψεις σε ορισµένες ιατρικές ειδικότητες, 

όπως ορθοπεδικούς και καρδιολόγους. 

Αναφορικά µε τα ασθενοφόρα, στο νοµό 
Πιερίας υπάρχουν τέσσερα του ΕΚΑΒ σε 
κάθε βάρδια, εκ των οποίων δύο στο νοσοκοµείο 

Κατερίνης και από ένα στο Λιτόχωρο 
και το Αιγίνιο. Επίσης υπάρχουν 

και δύο ασθενοφόρα του νοσοκοµείου 
Κατερίνης, που εδρεύουν ένα στο νοσοκοµείο 

και ένα στο Λιτόχωρο. Στο νέο ιατρείο 
στον Πλαταµώνα δεν υπάρχει ασθενοφόρο 

και οι πολίτες εξυπηρετούνται 
από τα ασθενοφόρα της Κατερίνης και 
του Λιτοχώρου. 
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