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Λειτουργία χώρου τηλεϊατρικής και τηλεδιερµηνείας στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Σάµου
Ένα ιδιαιτέρως καινοτόµο πρόγραµµα κάλυψης ζωτικών αναγκών των προσφύγων
και µεταναστών ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) Σάµου, µε εµφανή θετικά αποτελέσµατα ως προς τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης.
Το πρόγραµµα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) υλοποιείται σε ειδικά
διαµορφωµένο εµπορευµατοκιβώτιο, το οποίο είναι προσφορά της εταιρίας
τεχνολογίας Cisco. Ο χώρος είναι πλήρως εξοπλισµένος µε υψηλής τεχνολογίας
ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα, καθώς και συστήµατα τηλεδιάσκεψης που δίνουν
τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεδιερµηνείας στους
πρόσφυγες και µετανάστες που διαµένουν στο ΚΥΤ.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική
υποστήριξη, αλλά και συµβολή στην επικοινωνία µεταξύ οικογενειών. Ως εξαιρετικά
σηµαντική κρίνεται η αναβάθµιση στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
ιδίως σε ιατρικές ειδικότητες που λείπουν από το ΚΥΤ ή ακόµη και από το νησί της
Σάµου. Το νέο σύστηµα επιτρέπει εξ αποστάσεως ιατρική συµβουλευτική και
εξέταση από εξειδικευµένους ιατρούς, καθώς και τηλεδιερµηνεία κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων, µέσω βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
Το πρόγραµµα επιτυγχάνει σηµαντική µείωση στο λειτουργικό κόστος των
υπηρεσιών υγείας και προσφέρει χώρους ιατρικών εξετάσεων και θεραπείας, µε
σεβασµό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
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Το εµπορευµατοκιβώτιο διαθέτει δύο χώρους, ένα πλήρως εξοπλισµένο ιατρείο και
ένα χώρο αναµονής, ενώ διασυνδέθηκε µε το Πανελλήνιο ∆ίκτυο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης «Σύζευξις».
Στα νησιά του Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας,
λειτουργεί το Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ίΤ), προσφέροντας, µεταξύ άλλων,
υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής και αποµακρυσµένης συµβουλευτικής σε διαγνώσεις. Σε
συνεργασία µε την 2η ΥΠΕ, επιτεύχθηκε η διασύνδεση µε το Ε∆ίΤ, αναβαθµίζοντας
τις υπηρεσίες υγείας στο ΚΥΤ, αλλά και την αποφόρτιση του Γενικού Νοσοκοµείου
Σάµου από άσκοπες µετακινήσεις προσφύγων και µεταναστών προς αυτό.
Ήδη έχουν ξεκινήσει συνεδρίες τηλεψυχιατρικής µε το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής (ΨΝΑ) µε τα αποτελέσµατα να είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Η γνώµη
τόσο των τοπικών ιατρών του ΚΥΤ, όσο και των συµβούλων ιατρών του ΨΝΑ, αλλά
και των ασθενών και συνοδών είναι πολύ θετικές.
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία µε την εταιρία Cisco και
τον ∆ήµο Αµβούργου της Γερµανίας προγραµµατίζει τη διάθεση άλλων τριών
αντίστοιχων εµπορευµατοκιβωτίων πλήρως εξοπλισµένων, αλλά και άλλων τριών
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ως αίθουσες αναµονής, είτε σε άλλες χρήσεις,
όπως ως σχολικές αίθουσες για προσφορά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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