
 
∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

 

H υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό, που οφείλει να παρέχει το κράτος 
προς όλους τους πολίτες του. Προσεγγίζοντας τα προβλήµατα της υγείας στα νησιά 
του νοτίου Αιγαίου, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή µας να διαχωρίσουµε το θέµα της 
ατοµικής υγείας ως κοινωνικό αγαθό και το θέµα της δηµόσιας υγείας, στο οποίο έχει 
πρωτεύοντα ρόλο η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση. 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 

 
Α. Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών υγείας 

στον πολίτη θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι στη νησιωτική Ελλάδα οι υπηρεσίες παροχής 
υγείας υπολείπονται των προσδοκώµενων, έχοντας ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του 
αισθήµατος ανασφάλειας των νησιωτών. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι τα νοσοκοµεία, τα 
κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία της περιφέρειάς µας δεν είναι επαρκώς 
στελεχωµένα από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και στερούνται βασικού και σύγχρονου 
εξοπλισµού. Οι οργανισµοί καλύπτονται µόνο κατά  50 – 60% σε ιατρικό δυναµικό, µε 
ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων όπως παιδιάτρων, καρδιολόγων, ακτινολόγων κ.α. Αξίζει 
ακόµη να σηµειωθεί πως οι ιατρικές υπηρεσίες στα µικρά νησιά παρέχονται από 
άπειρους ανειδίκευτους αγροτικούς ιατρούς. 
 

Είναι πραγµατικά δύσκολη η απάντηση στο ερώτηµα, πώς είναι δυνατό σε νησιά 
των 300 ως και 1200 κατοίκων να διασφαλιστεί η παρουσία ειδικευµένων ιατρών έτσι ώστε 
να µην αµφισβητούνται τα δικαιώµατα των ανθρώπων αυτών, ενώ ταυτόχρονα σε νησιά 
των 20.000 και 30.000 κατοίκων δεν επαρκούν οι ειδικευµένοι ιατροί. Μιλούµε δηλαδή για 
άνιση κατανοµή ιατρικού προσωπικού.  

 
Η επικοινωνία µεταξύ µικρών και µεγαλύτερων νησιών είναι ανεπαρκής και καθιστά 

τη µετακίνηση των ασθενών, ιδίως τους χειµερινούς µήνες, δυσχερή. Γνωρίζουµε όλοι, 
πόσο έντονο είναι το αίσθηµα της ανασφάλειας των νησιωτών, είναι εποµένως υποχρέωση 
της πολιτείας να εµπνεύσει εµπιστοσύνη στους κατοίκους των αποµακρυσµένων - 
παραµεθόριων περιοχών, ούτως ώστε να παραµείνουν στις γενέτειρές τους και να µη 
µεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές, µε τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες. 

 
Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε τα προβλήµατα αυτά και έχουµε άποψη, οπότε δεν θα 

ήθελα να επαναλάβω τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί την τελευταία εικοσαετία σχετικά µε το 
διαχρονικό αυτό πρόβληµα. Σήµερα, ιδιαίτερα λόγω της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας, 
η επίλυση του ζητήµατος αυτού γίνεται ακόµα δυσκολότερη, οπότε οι διεκδικήσεις µας 
πρέπει να είναι στοχευµένες και αποτελεσµατικές. Θα προσπαθήσω, εποµένως, να 
καταθέσω ορισµένες εξειδικευµένες προτάσεις οι οποίες δύνανται να πραγµατοποιηθούν. 

 
 

 
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ 

 
    Μία οργανωµένη τηλεϊατρική υπηρεσία θα µπορούσε να δώσει τη λύση στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µικρά νησιά, στα οποία ο ιατρός υπόχρεος 
υπηρεσίας υπαίθρου ή ο οικογενειακός ιατρός που υπηρετεί, θα µπορεί να 



συµβουλεύεται µέσω ενός εθνικού σχεδιασµού ειδικευµένους ιατρούς από ένα 
περιφερειακό και ένα κεντρικό νοσοκοµείο, τα οποία θα βρίσκονται σε 24ωρη 
εφηµερία. 
 

 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
    Με δεδοµένη την παύση διορισµών µόνιµων ιατρών Ε.Σ.Υ, ζητούµε προτεραιότητα 
στους διορισµούς επικουρικών στη νησιωτική – παραµεθόριο περιοχή. 
 

 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

 
    Να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα ειδικευµένων στρατιωτικών ιατρών να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στα κατά τόπους γενικά νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας της νησιωτικής 
και παραµεθορίου Ελλάδας, µέσα από ένα προκαθορισµένο πλαίσιο. 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

 
    Ιατροί οι οποίοι επιθυµούν την ένταξή τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές να 
προαπαιτείται για το διορισµό τους τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε νοσοκοµεία 
της νησιωτικής Ελλάδας, µε ανάλογη µοριοδότησή τους. 
 

 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 
    Ιδιαιτέρως ωφέλιµη θα ήταν η λειτουργική αναδιάρθρωση των νοσοκοµείων µε 
συνενώσεις - συγχωνεύσεις διοικήσεων. Στα ∆ωδεκάνησα π.χ., η διοίκηση να ασκείται 
από το διοικητή του µεγαλύτερου νοσοκοµείου, δηλαδή του Γ.Ν. Ρόδου, µε τη 
συνδροµή των κατά τόπους ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιευθυντών Ιατρικής 
Υπηρεσίας. Επίσης, στην εξοικονόµηση πόρων και προσωπικού θα συντελούσε και η 
συγχώνευση τµηµάτων, όπως η δηµιουργία ενιαίου τµήµατος προµηθειών, τµήµατος 
µισθοδοσίας κλπ. 
 

 
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
    Σηµαντικό στόχο επίσης, πρέπει να αποτελέσει η ανακατανοµή διοικητικού και 
υγειονοµικού προσωπικού, καθώς σε ένα νησί των 30.000 κατοίκων υπηρετούν τρεις 
αναισθησιολόγοι, ενώ σε άλλα αντίστοιχου πληθυσµού ένας ή και κανένας. Αντίστοιχα 
φαινόµενα συµβαίνουν και µε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως παιδίατρους, 
καρδιολόγους, ακτινολόγους κ.α. 

 
 

Ι.Κ.Α. 
 

    Σε πολλές αποµακρυσµένες περιοχές όπου λειτουργούν ιδρύµατα κοινωνικής 
ασφάλισης (Ι.Κ.Α.), παρέχεται πρωτοβάθµια φροντίδα από ιατρούς ειδικοτήτων – 
όπως παιδίατροι, καρδιολόγοι – τους οποίους στερούνται τα δηµόσια νοσοκοµεία των 



περιοχών αυτών. Θα έπρεπε να µεριµνάται ώστε πρωτίστως να καλύπτονται οι 
ειδικότητες αυτές σε δευτεροβάθµιο επίπεδο (νοσοκοµείο). 
 

 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ 

 
    Ιατροί οι οποίοι διορίζονται σε νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας σε νησιωτικές – 
παραµεθόριες περιοχές να µη δύνανται να ζητούν µετάθεση ή να διεκδικούν άλλη 
θέση, πριν τη συµπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας. 
 

 
ΕΚΑΒ 

 
    Επίσης, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης - στα πλαίσια διακοµιδών επειγόντων 
περιστατικών- επί 24ωρου βάσεως 2 ελικοπτέρων στο νότιο Αιγαίο, 1 στη Ρόδο και 1 
στη Σύρο, λειτουργώντας ως αυτόνοµο ΕΚΑΒ νοτίου Αιγαίου. 

 
 

ΠΛΩΤΟ ΕΚΑΒ 
 

    Μία ρηξικέλευθη και µελλοντική  πρόταση αποτελεί η  ανάπτυξη µιας θαλάσσιας 
µονάδας επείγουσας µεταφοράς και αντιµετώπισης ασθενών (πλωτό ΕΚΑΒ), 
πλήρως στελεχωµένης και εξοπλισµένης για το νότιο Αιγαίο. 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

    Η φηµολογούµενη εθελοντική εφαρµογή ελαστικών εργασιακών σχέσεων  (part 
time) για  ιατρούς του Ε.Σ.Υ,  η οποία κατά την άποψή µου βρίσκεται σε θετική 
κατεύθυνση, θα µπορούσε να προσελκύσει ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα θα 
εξοικονοµηθούν σηµαντικοί πόροι για το δηµόσιο. 

 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

    Τέλος, είναι αδιανόητο, κατά τη γνώµη µου, στα διοικητικά συµβούλια των 
νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας, να µη συµµετέχουν εκπρόσωποι της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. Επιπροσθέτως, το πλαίσιο 
διορισµού των διοικητών των νοσοκοµείων τους καθιστά απλούς διαβιβαστές 
εγγράφων προς την κεντρική διοίκηση. Έτσι, επιτείνεται η γραφειοκρατία που 
αποτελεί µία ακόµη τροχοπέδη στην επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν στον 
τοµέα της υγείας στις εκάστοτε τοπικές µονάδες. 

 
 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
 

Β. Η δηµόσια υγεία αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας και για το λόγο αυτό η 
περιφέρεια οφείλει να οργανώσει σύγχρονες δοµές και να τις επανδρώσει µε εξειδικευµένο 



προσωπικό, το οποίο να µπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες προκλήσεις. 
 

Καθήκον των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας είναι η προστασία της υγείας 
των πολιτών από τη µόλυνση του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και των 
θαλάσσιων υδάτων, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στους έµβιους οργανισµούς. 
Άλλωστε δε νοείται διαβίωση υγιούς πληθυσµού σε ένα περιβάλλον που νοσεί. Η 
περιβαλλοντική µέριµνα της περιφέρειας οφείλει να καλύπτει µε ελέγχους όλους τους 
τοµείς της δηµόσιας υγείας όπως είναι η σωστή διαχείριση µολυσµατικών και τοξικών 
αποβλήτων όχι µόνο των δηµόσιων νοσοκοµείων και κέντρων υγείας αλλά και των 
ιδιωτικών ιατρείων και ιδιαιτέρως των εργαστηρίων. Σε όλους γίνεται αντιληπτό ότι δεν 
εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, και όσοι υποστηρίζουν το 
αντίθετο εθελοτυφλούν. 
 

Πολλά από τα προβλήµατα της δηµόσιας υγείας θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν 
αποτελεσµατικότερα, αν υπήρχε ένας εξορθολογισµός των δοµών των υπηρεσιών εκ 
µέρους της αυτοδιοίκησης. Ο συγκεντρωτισµός στο τµήµα διεύθυνσης υγείας της 
περιφέρειας σε συνδυασµό µε την ελλιπή στελέχωση των υπηρεσιών µε ανειδίκευτο 
προσωπικό, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και ενηµέρωση, οδήγησε στην έλλειψη 
συντονισµού και οργάνωσης καθώς και στη δηµιουργία “αναντικατάστατων” 
υπαλλήλων, οι οποίοι αντί να είναι στην υπηρεσία του πολίτη συµπεριφέρονται µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε αυτός να αισθάνεται υπόχρεος. 

 

Τα ανωτέρω συνετέλεσαν σε παραγκωνισµό της πρόληψης που οφείλει να είναι 
ο κυρίαρχος στόχος. Επιπλέον, απουσιάζουν συστηµατικοί υγειονοµικοί έλεγχοι 
καταστηµάτων καθώς και οργανωµένες επιτροπές υγείας για τυχόν επιδηµίες - ιδίως τους 
θερινούς µήνες – (π.χ. γαστρεντερίτιδα, νόσος των λεγεωναρίων) που θα ήταν σε θέση να 
τις περιορίσουν εν τη γενέσει τους. 

 

Ένα καθηµερινό φαινόµενο που αντικρίζουν όλοι οι πολίτες είναι η µεταφορά 
τροφίµων και ιδίως κρεάτων και θαλασσινών σε φορτηγά χωρίς σύστηµα ψύξης, 
απαραίτητο για τη σωστή µεταφορά τους, δίχως να προβληµατίζονται για τυχόν 
υγειονοµικούς ελέγχους και κυρώσεις. 

 

 Ακόµη, θα ήθελα να τονίσω την παντελή έλλειψη υπηρεσιών ταξιδιωτικής 
ιατρικής (π.χ. εµβολιασµός ταξιδιωτών) καθώς και συντονιστικών οργάνων για τη 
διαχείριση σηµαντικών ατυχηµάτων στα νησιά µας. 

 

Κλείνοντας, ευελπιστώ ότι οι προτάσεις που σας παραθέτω θα αποτελέσουν 
αντικείµενο προβληµατισµού και κίνητρο για ένα πιο ελπιδοφόρο µέλλον στα νησιά µας. 

 
 

Κως  27/7/2011                                               Καµπανής Ιωάννης 
                                                              
                                                          Περιφερειακός Σύµβουλος Ν. Αιγαίου 
                                                              ∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
                                                                      Νοσοκοµείου Κω 
                                                           Γεν. Γραµ. Ιατρικού Συλλόγου Κω 


