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Το τελευταίο χρονικό διάστημα εμείς οι γονείς της ακριτικής Ικαρίας αντιμετωπίζουμε
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη παιδίατρου στο Γενικό
νοσοκομείο  Κ.Υ.  Ικαρίας,  καθώς η μοναδική παιδίατρος  που υπηρετεί  στη θέση αυτή
απουσιάζει  από  το  νησί  με  υπογεγραμμένη  από  τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου
εκπαιδευτική άδεια για ένα μήνα, όπως δικαιούται.

Αποτέλεσμα  της  απουσίας  αυτής  είναι  ότι  την  περίοδο  που  διανύουμε,  με  την
έξαρση  της  γρίπης  και  των  ιώσεων,  τα  περιστατικά  βρεφών,  νηπίων  και  παιδιών,  να
αντιμετωπίζονται από τους γενικούς ιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι, πάρα τις φιλότιμες
προσπάθειές τους,  δεν  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στο  εύρος  των  περιστατικών που
μπορεί να διεκπεραιώσει ένας παιδίατρος.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να αυξάνονται οι διακομιδές παιδιατρικών
περιστατικών,  ιδίως  βρεφών,  σε  νοσοκομεία  που  να  διαθέτουν  παιδιατρική  κλινική
προκειμένου να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να
επιβαρύνονται  με  επιπλέον  έξοδα  και  ταλαιπωρία.  Άγνωστος  επίσης  παραμένει  και  ο
αριθμός  των  παιδιατρικών  περιστατικών  που  με  πρωτοβουλία  των  γονέων  τους
αντιμετωπίζονται εντός ή εκτός νησιού χωρίς να επισκευτούν το Νοσοκομείο, απόρροια της
έλλειψης παιδιάτρου, όχι μόνο στο Νοσοκομείο αλλά και στα Περιφερειακά Ιατρεία και το
Κέντρο Υγείας Ευδήλου.

Αξίζει  να τονιστεί  για άλλη μια φορά πως το νησί  μας βρίσκεται  στην άκρη του
Αιγαίου,  με  κάκιστη  ακτοπλοϊκή  σύνδεση,  προβληματικό  οδικό  δίκτυο,  ιδιαίτερη
γαιωμορφολογία,  διάσπαρτους  οικισμούς  και  ιδίως  κακές  καιρικές  συνθήκες  κατά  τους
χειμερινούς μήνες που καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά περιστατικών όχι μόνο εκτός του
νησιού αλλά και εντός της Ικαρίας. Ακόμα πιο δύσκολη διαμορφώνεται και η κατάσταση για
τους 1500 περίπου κατοίκους των γειτονικών νησιών Φούρνων και Θύμαινας οι οποίοι για
να αναζητήσουν τις παροχές υγείας που δικαιούνται έχουν να περάσουν και μια θάλασσα
στην οποία - με επίσημα στοιχεία - έχει 120 μέρες το χρόνο καιρικές συνθήκες με ανέμους
από 7 μποφώρ και πάνω. 

Είναι  επόμενο,  οι  παραπάνω λόγοι  να  επιτείνουν  το  αίσθημα  ανασφάλειας  των
κατοίκων  όταν  πρόκειται  να  αντιμετωπίσουν  κάποιο  σοβαρό  πρόβλημα  υγείας,  πόσο
μάλλον όταν αυτό αφορά βρέφη και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στα νησιά
μας υπάρχουν 870 παιδιά και δεκάδες νεογνά από 1 έως 4 μηνών για τα οποία, όπως είναι



προφανές, ο ένας και μοναδικός παιδίατρος του Νοσοκομείου δεν επαρκεί για να καλύπτει
τις υγειονομικές ανάγκες τους σε καθημερινή και ετήσια βάση.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στην παρουσία ενός και μόνο παιδιάτρου για
τις ανάγκες των κατοίκων της Ικαρίας, των Φούρνων και της Θύμαινας. Αυτή τη στιγμή, στο
νοσοκομείο του νησιού μας, εκτός της μίας και μοναδικής παιδιάτρου, υπηρετούν επίσης 1
χειρουργός, 1 γυναικολόγος, 1 καρδιολόγος και 1 αναισθησιολόγος, γεγονός που σημαίνει
πως στο άμεσο μέλλον κινδυνεύουμε να μείνουμε για διάφορους λόγους (άδειες, ασθένεια
γιατρού κλπ) ακάλυπτοι από τις ειδικότητες αυτές. 

Δε γίνεται φυσικά λόγος για το ότι οι υπόλοιπες υγειονομικές δομές των νησιών μας
(Περιφερειακά  Ιατρεία  και  Κέντρο  Υγείας)  είναι  υποστελεχωμένες  και  στην  ουσία
υπολειτουργούν λόγω των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό και μη προσωπικό καθώς και σε
υποδομές.

Επειδή δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας πολίτες γ΄ κατηγορίας  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Να έρθει άμεσα δεύτερος παιδίατρος στο Νοσοκομείο μας και παιδίατρος στο 
Κέντρο Υγείας Ευδήλου προκειμένου να υπάρχει κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο, 365 
μέρες το χρόνο.
Όλες οι μονήρης θέσεις γιατρών του νοσοκομείου να γίνουν διπλές (δηλαδή να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο γιατροί ανά ειδικότητα)
Κάλυψη όλων των προβλεπόμενων κενών θέσεων ιατρικού και μή προσωπικού 
στα Περιφερειακά Ιατρεία των Νησιών μας, το Κέντρο Υγείας Ευδήλου και το 
Νοσοκομείο με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Στελέχωση του Πολυδύναμου Π.Ι. 
Ραχών καθώς ο Γενικός Γιατρός που υπηρετεί εκεί μετακινείται στο Κ.Υ. Ευδήλου 
για εφημερίες με αποτέλεσμα την μη παρουσία του εκεί σε καθημερινή βάση.
Ανάπτυξη/αναβάθμιση των δημόσιων υγειονομικών παροχών στα νησιά μας.

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά να μεριμνά η 2η Υ.Πε και το Υπουργείο Υγείας για τη 
έγκαιρη αναπλήρωση των γιατρών μονήρων ειδικοτήτων που για οποιονδήποτε 
λόγω απουσιάζουν.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων:

1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Κηρύκου, 1ου και 2ου Δημοτ. Σχολείου Αγ. Κηρύκου, Λυκείου Αγ. 
Κηρύκου,1ου και 2ου Δημ. Σχολ. Ραχών, Δημ. Σχολ. Ευδήλου, Νηπιαγωγείου Ευδήλου, Δημ. Σχολ. 
Καραβοστάμου


