ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
η

Για την παρέμβαση στην 1 Υγειονομική Περιφέρεια για τη δημιουργία
Δημόσιας Δομής Π.Φ.Υ στην Καισαριανή
H Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Καισαριανής, Εργατικά Σωματεία και Μαζικοί Φορείς της πόλης
προχώρησαν την Παρασκευή 11 Φλεβάρη σε κινητοποίηση, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια, και κατέθεσαν
ψήφισμα με κύριο αίτημα τη δημιουργία Δημόσιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πόλη.
Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων φορέων, συναντήθηκε με τις Διευθύντριες Δημόσιας Υγείας και
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Μονάδων. Στη συνάντηση προέκυψε ότι η ύπαρξη δομής Π.Φ.Υ στην
Καισαριανή, όπως αναφερόταν και στο περιεχόμενο του ψηφίσματος και της συζήτησης, αναγνωρίζεται από
την υπηρεσία ως αναγκαία για τους κατοίκους της περιοχής. Η ίδια η υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει
μέριμνα για να δημιουργηθεί δομή Π.Φ.Υ, αλλά κολλάει στην ανεύρεση κατάλληλου χώρου!!!
Τονίστηκε επίσης και η αναγκαιότητα ενίσχυσης και πλήρους στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό του Κ.Υ. του
Παιδιού, καθώς και η πλήρης στελέχωση του ΕΦΚΑ Παγκρατίου για την ομαλή λειτουργία του.
Συνεχίζουμε… ώστε ακόμα πιο γρήγορα, άμεσα, ΤΩΡΑ, να δημιουργηθεί δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στην Καισαριανή.
Η ανάγκη δεν κρύβεται και η Δημόσια Υγεία είναι δικαίωμα
Δεν κάνουμε πίσω σε κανένα από τα αιτήματά μας
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Δημιουργία Κέντρου Υγείας Καισαριανής πλήρως στελεχωμένου και εξοπλισμένου,
με δυνατότητα φροντίδας επειγόντων περιστατικών, 24ωρης λειτουργίας και βραχείας νοσηλείας, άμεσα
συνδεδεμένο με τα σχολεία και τη σχολιατρική υπηρεσία που διεκδικούμε.
Για το K.Y. Παγκρατίου:
 Άμεση στελέχωσή του με όλες τις ειδικότητες και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
 Δυνατότητα άμεσων μαζικών τεστ (Ράπιντ και μοριακών) για όλους.
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και τους παιδικούς σταθμούς για επιδημιολογική επιτήρηση και
πρόγραμμα εμβολιασμών.
 Πλήρη Υγειονομική κάλυψη για τα ΑμΕΑ και τις οικογένειες προσφύγων που ζουν στην πόλη.
Για το Κέντρο Υγείας του Παιδιού:
 Ενίσχυσή του με εξειδικευμένο προσωπικό για την διενέργεια Rapid test και Μοριακού ελέγχου (PCR),
με ασφαλής όρους για προσωπικό και επισκέπτες.
 Στελέχωσή του με μόνιμους παιδιάτρους, για όλες τις ημέρες και τις απογευματινές ώρες, ώστε να
καλύπτει όλα τα παιδιά και τις ανάγκες τους (αναπτυξιακές, παιδιατρικές, εμβολιαστικές, κ.α.) για την
ομαλή ανάπτυξή τους.
 Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό ώστε να εξυπηρετείται η ολιστική αναπτυξιακή παρατήρηση των
παιδιών.

