Βουλιάζουν από τουρίστες
Μύκονος- Σαντορίνη αλλά ούτε
μια ΜΕΘ στις Κυκλάδες!
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Σύμφωναμε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την περσινή χρονιά οι αφίξεις
επισκεπτών από το εξωτερικό στα νησιά των Κυκλάδων μέσω των αεροδρομίων άγγιξαν τις
777.578 χιλ., χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται οι τουρίστες που έφτασαν ακτοπλοϊκώς. Κι όμως,
στις Κυκλάδες, παρά το γεγονός πως έχουν μερικούς από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς- όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Μύλος-, δεν υπάρχει ούτε μία Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, με το πρόβλημα να αφορά πρωτίστως τους μόνιμους κατοίκους των
νησιών, αλλά και τον εγχώριο τουρισμό.
Φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τον προγραμματισμό θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες,
έχουν "κρατηθεί” 590 χιλ. θέσεις για τη Μύκονο και 641 χιλ. θέσεις για τη Σαντορίνη (τα δύο
αεροδρόμια περιλαμβάνονται μεταξύ των αυτών με την περισσότερη κίνηση στην Ελλάδα και ως
εκ τούτου παρέχονται στοιχεία από την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων), εκ των θέσεων
οποίων ένα υψηλό ποσοστό, που μπορεί να ξεπεράσει και το 80%, εκτιμάται πως θα καλυφθεί.
Εξίσου αυξημένη είναι η ζήτηση για τη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Ζάκυνθο και τη
Χαλκιδική. Άλλωστε τη φετινή σεζόν αναμένονται πάνω από 30 εκατ. επισκέπτες.
Εντούτοις, τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων για τις μεγάλες ελλείψεις στα κέντρα Υγείας της χώρας, και
ειδικά στα νησιά εν μέσω τουριστικής περιόδου, είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ,
οι διαθέσιμες κλίνες (ΜΕΘ) στα νησιά είναι ανύπαρκτες, με συνέπεια έκτακτα περιστατικά
αεροδιακομίζονται για χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεία στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου και
εκεί όμως υπάρχουν κλειστές μονάδες και υποστελέχωση.
Όπωςέδειξε η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, στα νησιά των Κυκλάδων δεν λειτουργεί ούτε μία κλίνη ΜΕΘ.
Στα Δωδεκάνησα λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου έξι
κλινών. Στα Επτάνησα λειτουργεί μόνο η ΜΕΘ του νοσοκομείου Κέρκυρας με τέσσερις κλίνες. Η
Κρήτη με 2.302 νοσοκομειακές κλίνες και πληθυσμό 621 χιλ. κατοίκους διαθέτει 38 ανεπτυγμένες
κλίνες ΜΕΘ. Νοσοκομεία σε περιοχές με ΜΕΘ έτοιμες να λειτουργήσουν, εξοπλισμένες πλήρως,
δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού (π.χ. το γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής).
Ειδικάστο νέο νοσοκομείο της Σαντορίνης, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Σύμφωνα με την

Ομοσπονδία, υπηρετούν 21 γιατροί σε σύνολο 49 οργανικών θέσεων ποσοστό κάλυψης 40%.
"Υπηρετούσαν τρεις χειρουργοί εκ των οποίων οι δύο παραιτήθηκαν, τρείς γυναικολόγοι εκ των
οποίων οι δύο παραιτήθηκαν και κανένας νεφρολόγος. Ο μοναδικός νεφρολόγος παραιτήθηκε
8/9/2016. Το ίδιο και ο μοναδικός οφθαλμίατρος που παραιτήθηκε στις 18/10/2016. Υπηρετεί ένας
παιδίατρος και σε βασικές ειδικότητες δύο ιατροί. Οι αεροδιακομιδές συνεχίζονται με αυξανόμενο
ρυθμό” σημειώνει σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωναμε τους εργαζομένους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, στις υγειονομικές μονάδες που
βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς και μάλιστα ιδιαίτερα δημοφιλείς, οι συνθήκες που
επικρατούν χειροτερεύουν ημέρα με την ημέρα λόγω της υποχρηματοδότησης και της
υποστελέχωσης. Η κίνηση υπερπολλαπλασιάζεται αφού εξυπηρετούν χιλιάδες τουρίστες
επισκέπτες μαζί με τους μόνιμους κατοίκους και τους μετανάστες (για τα νησιά που δέχονται το
μεταναστευτικό κύμα . "Όταν το χειμώνα τα νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να
παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες, πόσο μάλλον το καλοκαίρι με τέτοια ζήτηση. Δυστυχώς η χώρα
μας στις νησιώτικες και ορεινές περιοχές είναι υγειονομικά ανοχύρωτη” συνεχίζει η ΠΟΕΔΗΝ.
Όπωςεξηγούν οι εργαζόμενοι, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δεν είναι αναγκαίες μόνο κατά την
έξαρση των κρουσμάτων του ιού της γρίπης, αλλά πολύ περισσότερο κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, δεδομένου του όγκου των επισκεπτών. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στα νησιά,
αλλά είναι γενικό, τονίζουν.
Ακόμηόμως και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας για τη
στελέχωση του νοσοκομείου Σαντορίνης, μετά από απόφαση του υπουργού Υγείας (υπ’ αρ. Γ4β /
Γ.Π. 32377 24-05-2018), η συνεργασία με τους γιατρούς θα είναι μόλις για δύο μήνες με καθεστώς
έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
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