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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Φόβοι (και) Αθανασίου μη μας... μολύνουν κιόλας οι

πρόσφυγες
Ο βουλευτής Νομού Λέσβου Χαρ. Αθανασίου συνυπέγραψε και κατέθεσε μαζί με άλλους βουλευτές
Ερώτηση-Α.Κ.Ε. προς τον Υπουργό Υγείας κ Ανδρέα Ξανθό με θέμα τον κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία
από τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 10|03|2016 16:41

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι χιλιάδες άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά,
εισέρχονται καθημερινά στην Ελλάδα, δίχως μέχρι σήμερα να έχουμε επίσημα τεκμηριωμένα στοιχεία για την κατάσταση
της υγείας τους, καθώς στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας δεν διενεργείται καταγραφή των υγειονομικών προφίλ, των
προβλημάτων υγείας και των ενδεχόμενων μεταδοτικών λοιμωδών ασθενειών τους.

Ο κίνδυνος για την υγεία των εισερχομένων, αλλά και κατ’ επέκταση για τη Δημόσια Υγεία, είναι προφανής και μεγάλος.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
αποκλείει με δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών κάθε ενδεχόμενο «υγειονομικής βόμβας» τονίζοντας, ακόμα και από του
βήματος της Βουλής, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα μας αποτελούν «υγιή πληθυσμό».

Ο βουλευτής Νομού Λέσβου Χαρ. Αθανασίου συνυπέγραψε και κατέθεσε μαζί με άλλους βουλευτές Ερώτηση-Α.Κ.Ε. προς
τον Υπουργό Υγείας κ Ανδρέα Ξανθό με θέμα τον κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία από τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων
και μεταναστών στη χώρα.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι χιλιάδες άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά,
εισέρχονται καθημερινά στην Ελλάδα, δίχως μέχρι σήμερα να έχουμε επίσημα τεκμηριωμένα στοιχεία για την κατάσταση
της υγείας τους, καθώς στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας δεν διενεργείται καταγραφή των υγειονομικών προφίλ, των
προβλημάτων υγείας και των ενδεχόμενων μεταδοτικών λοιμωδών ασθενειών τους.

Ο κίνδυνος για την υγεία των εισερχομένων, αλλά και κατ’ επέκταση για τη Δημόσια Υγεία, είναι προφανής και μεγάλος.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
αποκλείει με δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών κάθε ενδεχόμενο «υγειονομικής βόμβας» τονίζοντας, ακόμα και από του
βήματος της Βουλής, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα μας αποτελούν «υγιή πληθυσμό».

Προφανώς ο ισχυρισμός αποτελεί αυθαίρετη, μη τεκμηριωμένη εκτίμηση, πλην όμως καθίσταται προφανές αυτήν την ώρα
ότι οι κίνδυνοι για την υγεία προκύπτουν λόγω των απαράδεκτων συνθηκών στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας και
ιδίως στην Ειδομένη.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρμόδιος φορέας δεν διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ύπαρξη μολυσματικών νόσων, αλλά
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Το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρμόδιος φορέας δεν διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ύπαρξη μολυσματικών νόσων, αλλά
δρα μόνο όταν υπάρχουν συμπτώματα ασθενειών. Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών έχουν διαγνωσθεί περιστατικά
λοιμωδών νοσημάτων, ελονοσίας και φυματίωσης, σε μετανάστες που προέρχονται από χώρες στις οποίες ενδημούν
τέτοιες ασθένειες όπως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, ενώ με δεδομένη την έξαρση επιδημίας πολιομυελίτιδας στις
χώρες αυτές, δεν υπάρχουν στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του εισερχόμενου πληθυσμού. Το γεγονός όμως ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των εισερχομένων προέρχονται από χώρες όπου οι δομές υγειονομικής κάλυψης είτε είναι
υποτυπώδεις είτε έχουν καταρρεύσει δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.

Παράλληλα, ο συγχρωτισμός λόγω μεγάλων συναθροίσεων ατόμων στα Κέντρα Φιλοξενίας αλλά και στους πρόχειρους
καταυλισμούς προσφύγων και μεταναστών, εγκυμονεί κινδύνους εμφάνισης κρουσμάτων μηνιγγίτιδας και διαφόρων
τροφιμογενών λοιμώξεων.

Κατόπιν των παραπάνω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Ποιο είναι το σχέδιο δράσης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

α) Αν έχει ενεργοποιηθεί και είναι σε λειτουργία κάποιο σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης επιδημιολογικών
δεδομένων και ποιες είναι οι τιμές των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί.

β) Αν υπάρχει πρόβλεψη για ενδεχόμενο εμβολιασμό του πληθυσμού αν διαγνωσθεί κίνδυνος εξάπλωσης επικίνδυνων
λοιμώξεων όπως αυτή της μηνιγγίτιδας.

γ) Πότε πρόκειται να ξεκινήσει η επιτήρηση των λυμάτων στα σημεία συγκέντρωσης των προσφύγων και μεταναστών.

2. Αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του κόστους υγειονομικού ελέγχου και φροντίδας από κονδύλια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Να κατατεθούν στη Βουλή και να κοινοποιηθούν τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τα δεδομένα της επιδημιολογικής
επιτήρησης εφόσον αυτά έχουν συστηματικά καταγραφεί
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55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=6vl25er6iv0j&prev_imp=6vl10617ckcdv&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968086278&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas

