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Τρίτη, 13/09/2016 | Υγεία

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε όλοι μάρτυρες διαφόρων σχολίων-δια του τύπου κυρίως-για ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία των
προσφύγων και μεταναστών, για το αν έχουμε πολλά κρούσματα μεταδοτικών ασθενειών και πού οφείλονται (Ελονοσία-ηπατίτιδα Α κλπ).

Η ΔΗΠΑΚ θεωρεί:

Α) Οι όποιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται με κριτήριο την αντικειμενική ενημέρωση και την περιφρούρηση της υγείας όλου του λαού και όχι
συζητήσεις εντυπωσιασμού ή εκφοβισμού που δεν αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα και επιδιώκουν τη διοχέτευση αντιδραστικών ιδεών στον
Ελληνικό λαό.

Β) Τα μέτρα πού πρέπει να παρθούν θα πρέπει να αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών οπότε και θα
μειώνεται πολύ ο κίνδυνος για έξαρση προβλημάτων υγείας (π.χ. ηπατίτιδας Α-φυματίωσης κ.λ.π.) που οφείλονται σε κακές συνθήκες ζωής και τα έτσι

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

ΔΗΠΑΚ: να δημιουργηθεί ιατρεία στη Μόρια για τους πρόσφυγες

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQsAKibttWa-zEOiPxgKzj5yICdjlnbVK4pGdh8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAtPGliH4WLM-qAMByAPJBKoE8gFP0NOqNpdJZVh-izG_98Q8QSrufF2bGEZUtUiJ2ovY5hmQgwjWrIlG3SF4RehcLLcWxJCgC3m2BQRiMyUDM_mQsZN1assAQgLyw8WWCi6cBevHY1z88Cr3zBoJBNRWsOntJfiCNuwSQDEMOzJcVr6VJdRK0iCjriu-7lqvFwDsCLQ6NB6GGeBgJb45uPB4TZaJxgNF7v18gAIEdtHXbmxnlr3Q_albJPn5IyEVrN-Ss21oesmaRM6R07ngGLrKhfOFx5IjDcRoAXYuSq5xjoIqiz05FTHdfPoqQgXau5ldIu8OcZAD5cZM9M4mPRakBWh3MJAGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3G8zVvBfnae4AKgn74HaOUpptBJyjYfje1rcrhcR81A8gGtvljxZ3DIDMP1kQT0SleGSLaT4N-ZkdHG5ldrJ86GTBJn6lVpraLw9J6umj0x8KWwuVt4Vi5JCEC6JiXidZj8lRdt_Y1YvWhY1vQ9RzdtG8J8s&sig=AOD64_2Q0Orq6bInQiukWmnKyqRVT84Uvw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=COY2VibttWcHQFYzNxgKbuKngDPPazLtK5I-Tsb0F84uK3BQQASD2_PweYK2CgICgDMgBA6kC08aWIfhYsz6oAwHIA8kEqgT4AU_Qb4R-iVsmsblUsWWD6VqBLCiI5rWk0eIIJO6pJzbn9PEyBbFJDw5ELv6qZqPnBwJmWasfvzCu6WvuBfUND2n5w2kDjDqmc_zVWxNj336t5m3J-Y28qpKJteHwetOYCdtrUTZ7NhPGNQgOrIHF5nOeFqO4YI88o84wJw2wIyd0W562RvYf5fG8wi8JHpJAq4C8ZAYX2ZS-WGlGayMP7fRM4QNVEKmeU_TS2krmG8vJrshP-numj5fPblvWtvNG7F2tTHL1NWd6bWubSl3xJuti4Po7EDGADap7-FR0MD3IS7fyYD1pZEdelILXg_gBh_kHMcwTlrLMkAYBoAYDgAeg0IhFiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQldRJ4dncOeSdgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3If4axpNKeWDmRQRC_mZD_1JDJ_e6l1vDgnCNrzpdlj3yIKBbkjdOTdhW2ponxUy4Au7glOmulqlwRNcJpoi04XiO1uE0-1jCf064pYWYNID7q6JiwfW4Y7xO34-hrwdCdOHAwS-89LmKN9vaWTXqHp0ujQ0&sig=AOD64_35JAQ_pzLq2U43uckgawEvrCAtbA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.kymco.gr/product/downtown-350i-abs/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-gRvibttWbqVGdzaxgKOq43wC_PazLtK5I-Tsb0F84uK3BQQASD2_PweYK2CgICgDMgBA6kC9kOXaItVsz6oAwHIA8kEqgT4AU_QvyIc0h3vA3fCR3TqR98PMgJqcxnNzjA-uFEW6XDVpUNWiRThM1i2-IYbJStOdxHsK8xcdUIYkpd8nbxuuac0CP8imqqHtDeKKpGmQztvBbEl1cSc2GqeYyqnuAMEwmcRbvHiYI2DQQ36WGwmdlFD7nuh8UkAo-dvRs-AqCpO0hU392tobt9jtuae2_5KBgi_MzBuhAJm07beM3wvTuyMFDEAFdY-BMnhBFYo6bFdevrkglasC0LtZeg3dEOBHQ2nD8NvS8kHamtQahzAw1mOKCL9Mp3W9rJcGCUNSAVvRcQ1ww2dt68a5eZGOXjK6mImqAUY1Sw9kAYBoAYDgAeg0IhFiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQldRJ4dncOeSdgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Uq6DYywlbcRZLUiP4Pdw9RB3qsLSzIT6httTm557OBYwtfhmmmikDx7f8wyVZCr5i-K8X3X2U6okrmY8sIeAaBn3I97Z2QPxvKmFuivCTmLacyiaeMyGI9rIwl2hL0sLnkrwVPi4fhcAInA7LJaKQ1NQo2k&sig=AOD64_3Y6b0OfExbINb5ih19TQQUE-Qk1g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.kymco.gr/product/downtown-350i-abs/
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


κι αλλιώς προϋπήρχαν στον ελλαδικό χώρο.

Ως εκ τούτου για τη βελτίωση της κατάστασης ζητάμε:

1)      Την ΑΜΕΣΗ δημιουργία – σ’ έναν χώρο ευθύνης του ελληνικού

δημοσίου όπως είναι αυτός της Μόριας – ενός πλήρους στελεχωμένου και  εξοπλισμένου ιατρείου
με την ευθύνη του ελληνικού κράτους και των οργάνων του. Η αντιμετώπιση υγειονομικών
ζητημάτων στους πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να φύγει ολοκληρωτικά από την ευθύνη των
ΜΚΟ, και να περάσει στην ευθύνη των δημόσιων δομών υγείας.

Το ιατρείο θα πρέπει να στελεχωθεί με τον κατάλληλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, (με βάση τα
υπάρχοντα πληθυσμιακά κριτήρια δημιουργίας αγροτικών ιατρείων (μονοθέσιων, διθέσιων ή
τριθέσιων).

Οι γιατροί θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να είναι ειδικοί στις λοιμώξεις και παιδίατροι. Το ιατρείο θα
πρέπει να λειτουργεί με την ευθύνη του ΠΕΔΥ και της ΥΠΕ. Έτσι θα αποσυμφορούνται  και οι δομές

υγείας, (ΠΕΔΥ-Νοσοκομείο), από το μεγάλο φόρτο περιστατικών που τώρα τα κατακλύζουν.

2)             Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των κλειστών δομών (τύπου Μόριας) οι οποίες δημιουργούν αντικειμενικά το υπόβαθρο για τη μεγάλη επιδείνωση των
συνθηκών διαβίωσης με συνέπεια την έξαρση νοσημάτων πού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Και την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ανοιχτών δομών που να παρέχουν επαρκείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, όσο καιρό οι άνθρωποι αυτοί θα βρίσκονται στο
νησί.

 Την άμεση μεταφορά των ανηλίκων σε άλλες κατάλληλες δομές και σπίτια και την υποστήριξή τους από μόνιμο προσωπικό του δημόσιου τομέα
υγείας, παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ότι άλλο προσωπικό είναι απαραίτητο.

Ζητάμε από τον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου να κινηθεί άμεσα σ’ αυτήν την κατεύθυνση, σαν ο πλέον αρμόδιος φορέας για την περιφρούρηση της υγείας
των πολιτών.

Επιπλέον, και για όσο καιρό οι ΜΚΟ εκτελούν ιατρικές και θεραπευτικές πράξεις, ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση της
πιστοποίησης όλων των γιατρών που δρουν με τις ΜΚΟ στο νησί, λειτουργία που έχει ατονήσει τους τελευταίους μήνες.

Τέλος, αν και σπουδαιότερο, για να υλοποιηθούν  άμεσα οι παραπάνω προτάσεις-μέτρα καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κινητοποίηση όλων των φορέων
των εργαζομένων του νησιού και η αγωνιστική τους διεκδίκηση.
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(/articles/news-categories/ygeia/proslipseis-monimoy-

iatrikoy-prosopikoy-sto-nosokomeio-mytilinis)

12/07/17 - 17:48
Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-

categories/ygeia/proslipseis-monimoy-iatrikoy-prosopikoy-sto-nosokomeio-mytilinis)

Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι 8 (5+3) νέες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο
Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία οι 5 από αυτούς (αιματολόγος, ακτινοδιαγνώστης,
νεφρολόγος, 2 νευροχειρουργοί) και σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κρίσης και για τις άλλες 3
θέσεις...

(/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-

toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy)

11/07/17 - 12:46
H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δωρίζει εξοπλισμό στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης (/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy)

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δώρισε χθες εξοπλισμό στη Μαιευτική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου της Μυτιλήνης στη Λέσβο. Ένα μηχάνημα υπερήχων και ένας ειδικός εκτυπωτής
παραδόθηκαν επίσημα στη διοικήτρια του Νοσοκομείου Άννα Ζερβού, ως δείγμα εκτίμησης για την
ακατάβλητη και...

(/articles/news-categories/ygeia/anaisthisiologos-apo-

ti-lesvo-sti-gefyra-zois-sti-lamia-gia-dorea)

09/06/17 - 08:17
Αναισθησιολόγος από τη Λέσβο στη «γέφυρα ζωής» στη Λαμία για δωρεά οργάνων (/articles/news-

categories/ygeia/anaisthisiologos-apo-ti-lesvo-sti-gefyra-zois-sti-lamia-gia-dorea)

Ζωή μέσα από το θάνατό του πρόσφερε ένας 56χρονος, ο οποίος έχασε τη μάχη, μετά από εγκεφαλική
αιμορραγία.

Ο 56χρονος από το Καρπενήσι νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας
εδώ και λίγες ημέρες, μετά από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία. 
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