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Η Ένωση γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας σε συνεργασία με τοπικές εθελοντικές οργανώσεις υποδοχής προσφύγων στη Λέσβο, οργανώνει εθελοντικές
ιατρικές αποστολές στο νησί.

Ο κατ’ αρχή προγραμματισμός για το επόμενο δίμηνο είναι η οργάνωση δύο ιατρικών αποστολών
από την Κέρκυρα: η πρώτη από 21 - 27 Νοεμβρίου και η δεύτερη από 5 έως 11 Δεκεμβρίου, με
γιατρούς εθελοντές γιατρούς από το νοσοκομείο και τα Κέντρα υγείας της Κέρκυρας.

Στόχος είναι η στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό των ιατρείων στην παραλία της Συκαμιάς
απέναντι από τα τουρκικά παράλια, όπου φτάνει ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων. 
Η Ένωση καλεί τους γιατρούς του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας να ανταποκριθούν στο
κάλεσμά της, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό για τις
αποστολές αυτές. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου, με στο τηλέφωνο
6945.412446, ώστε να γίνει η κράτηση εισιτηρίων και ο προγραμματισμός διαμονής σε δομές
εθελοντικών οργανώσεων στο νησί. 
Θετικά αντιμετωπίζει τις αποστολές αυτές η Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ). 

Το γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ζητήσει να χορηγούνται ειδικές άδειες στους εθελοντές νοσοκομειακούς γιατρούς που θέλουν να
συμβάλλουν στην περίθαλψη προσφύγων. 
Συντονισμός 
Η ΟΕΝΓΕ έλαβε την πρωτοβουλία πανελλαδικού συντονισμού των γιατρών, ώστε να υπάρξει έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και
να στηριχτεί το σύστημα Υγείας των περιοχών που δέχονται την πίεση τους κύματος των προσφύγων. 
Καλεί το υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τις διοικήσεις των νοσοκομείων να χορηγούν ειδική άδεια σε όσους γιατρούς του
ΕΣΥ συμμετέχουν εθελοντικά σε ομάδες περίθαλψης προσφύγων ανά την επικράτεια. 
Η ΟΕΝΓΕ θα στηρίξει οικονομικά τις εθελοντικές πρωτοβουλίες περίθαλψης προσφύγων.
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17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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