ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

Κάσος, 22-04-2014
Αριθ. Πρωτ. :1411

Ταχ.Δ/νση : Κάσος 858 00
Τηλέφωνο
: 22450- 41277
Τelefax
: 22450-41442
Πλροφορίες : Δημ. Ερωτόκριτος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Κάρολος Παπούλιας επισκέφθηκε στις 10.4.2014, την Κάσο, για να
παραστεί στην έναρξη Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο υλοποιείται από
την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, με δωρεά του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. H Oμάδα Υγείας
της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού βρέθηκε στην Κάσο κατά το διάστημα από 09-12 Απριλίου 2014 στο
πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος Πρωτοβάθμιας Υγείας με δύο υπερσύγχρονες Κινητές Ιατρικές Μονάδες
δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Αφού ξεναγήθηκε στους χώρους της Πολυκλινικής, ο κ. Παπούλιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση
δημοσιογράφου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«-Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η δουλειά που γίνεται εδώ. Παρακολουθώ το πρόγραμμα από την αρχή
που άρχισε. Θέλω να συγχαρώ πρώτα όλους αυτούς τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, το νοσηλευτικό
προσωπικό που δίνει μια μάχη εντυπωσιακή, πολύ ανθρώπινη. Ό,τι είδαμε να γίνεται εδώ σ ένα ακριτικό
νησί και αυτά που είδαμε και ακούσαμε μας ανεβάζουν το ηθικό, σε μια εποχή που λίγες προκλήσεις μας
ανεβάζουν το ηθικό.»
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Κάσου κ.Δ.Ερωτόκριτος προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
ξαναεπισκεφθεί το ακριτικό νησί στις 7 Ιουνίου, όπου θα γίνουν εκδηλώσεις για τα 190 χρόνια από το
ολοκαύτωμα της Κάσου (7 Ιουνίου 1824).
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχτηκε τη πρόσκληση αναφέροντας τα εξής:
«-Θα είμαι εδώ. Με εκείνους που έπραξαν το έγκλημα προσπαθούμε να έχουμε καλές γειτονικές σχέσεις,
εφόσον όμως εγκαταλείψουν την ιδέα ότι είναι συνέχεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εμείς
απλώνουμε το χέρι, βοηθάμε να προσεγγίσουν την ΕΕ. Θα το κάνουμε, αλλά και εκείνοι πρέπει να
καταλάβουν ότι έχουν υποχρέωση έναντι αυτών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα ήταν μια εξαιρετική μέρα γι αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους ανθρώπους και το Ίδρυμα Νιάρχου και τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα
μπορούσε να υπάρχει η συμβολή στον τομέα της υγείας σ ένα ακριτικό νησί.
Το Ίδρυμα, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των ευεργετών της πατρίδος μου. Και εγωιστικά βάζω το
ερώτημα: τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τους Ηπειρώτες ευεργέτες. Αν αντικρίσει κανείς την Αθήνα και
άλλες πόλεις φαίνεται η φιλοπατρία τους. Να συγχαρώ λοιπόν όλους αυτούς που σήμερα στέκονται σ ένα
λαό που υποφέρει, ένα λαό που αγωνίζεται να κάνει τα επόμενα βήματα.

Πιστεύω ότι σήμερα ξεπερνάμε αυτή την κρίση που ήταν μεγάλη. Σήμερα γινόμαστε – γιατί
παρακολουθώ και τις ξένες εφημερίδες – αντικείμενο θαυμασμού γιατί ξεπερνάμε την κρίση, γιατί όλοι
μας είχαν για τον Κουβαρά (εννοώντας το φαράγγι του Κουβαρά στην Ήπειρο), όπως λένε και στο χωριό
μου. Για αυτό το λόγο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ατενίζουμε το μέλλον με την ελπίδα ότι πολλά θα
διορθωθούν και πολλά θα γίνουν.
Και σε σας, Σεβασμιώτατε, η προσφορά σας (ο Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος
πρόσφερε ένα οικόπεδο για να κτιστεί νοσοκομείο στο νησί) είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι πολύ
γρήγορα θα το βάλουμε μπροστά και θα γίνει αυτό που επιβάλλεται να γίνει».
Το κλιμάκιο της αποστολής αποτελείτο από 29 ιατρούς.
Την Τετάρτη 09 Απριλίου στις 16.00 μ.μ. ξεκίνησαν οι πρώτες επισκέψεις.
Έχει ήδη δημιουργηθεί Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Η.Ι.Φ.) ανά ασθενή για την καταγραφή του
ιστορικού και των ευρημάτων των εξετάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση και ενημέρωσή του σχετικά με
την κατάσταση της υγείας του, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων αξιολόγησης της
παρέμβασης.
Η διαχείριση των δεδομένων που αφορούν στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο γίνεται σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ISO 27001:2007- Ασφάλεια Διακινούμενης Πληροφορίας, που εφαρμόζει η Πολυκλινική.
Aναλυτικά τα δεδομένα αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1
Πραγματοποιηθέντα ραντεβού ανά ειδικότητα .Κάσος 09-13 Απριλίου 2014
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ορθοπαιδικός
193
Επισκέπτρια Υγείας
98
Ακτινολόγος
174
ΩΡΛ
101
Οφθαλμίατρος
227
Γυναικολόγος
78
Καρδιολόγος
167
Οδοντίατρος
80
Χειρουργός
112
Παιδίατρος
63
Διαιτολόγος
113
Νευρολόγος
37
Γενικός Ιατρός
98
Ψυχολόγος
10
Πνευμονολόγος
69
Σύνολο
1.637
Τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν 648 σε σύνολο περίπου 900 μονίμων κατοίκων.
Εξετάστηκε περίπου το 72% του μόνιμου πληθυσμού του νησιού.
Πίνακας 2
Παρακλινικές εξετάσεις εργαστηριακές και απεικονιστικές.
Κάσος 09-13 Απριλίου 2014
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ακτινογραφικές λήψεις
Υπέρηχογραφήματα
Ηλεκτροκαρδιογραφήματα
Triplex καρδιάς
Μαστογραφίες
Test Pap
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Σπιρομετρήσεις
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ
384
132
161
167
60
49
59
24
12
1.048

− Η Επισκέπτρια Υγείας πραγματοποίησε οφθαλμολογικό έλεγχο που περιελάμβανε δοκιμασίες
οπτικής οξύτητας, αντίληψης χρωμάτων και στερεοσκοπικής όρασης σε 98 παιδιά όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης

και όσα παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα, γινόταν παραπομπή στον

Οφθαλμίατρο
Οι Επισκέπτριες Υγείας πραγματοποίησαν:
1) ΟΜΙΛΙΕΣ με θέμα:
α) «Αποφασίζω να Μην Καπνίζω» στους μαθητές της Ε & Στ΄ (22 μαθητές - 09/04/2014).
β) “Εξαρτησιογόνες Ουσίες” και “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα” στους μαθητές Λυκείου (7
μαθητές - 09/04/2014 )
«Στοματική Υγιεινή» στο Δημοτικό (54 μαθητές - 10/04/2014 ).
2) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
στο Νηπιαγωγείο (14 μαθητές - 10/04/2014 ), το Δημοτικό σχολείο (44 μαθητές - 11/4/2014), το
Γυμνάσιο (24 μαθητές - 10/04/2014 ) και το Λύκειο (16 μαθητές - 11/4/2014).
Η Διαιτολόγος πραγματοποίησε σωματομετρήσεις και διατροφική αξιολόγηση:
 στο Δημοτικό σχολείο (48 μαθητές - 09/04/2014, και 10/04/2014 ) στο Γυμνάσιο (22 μαθητές 11/4/2014 ) .Επίσης, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: “Υγιεινή Διατροφή και τρόπος ζωής” την
Πέμπτη 10/04/2014 και απευθύνθηκε σε παιδιά Δημοτικού και στους εκπαιδευτικούς. ΄Εγινε
Διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό “Παίζω & Μαθαίνω να τρώω σωστά με τον Κάπτεν
Υγεία & τη Νόστιμη Συμμαχία” καθώς και κάρτες “Μασαθώνιος Γνώσης” σε όλα τα παιδιά του
δημοτικού.
Η Ψυχολόγος πραγματοποίησε ομιλίες με θέματα: «Σεξουαλική Αγωγή» και «Επαγγελματικός
Προσανατολισμός» στο Γυμνάσιο (09/04/2014, 10:30-12:30) και το Λύκειο (10/04/2014 ).
Πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα Α’ Βοηθειών με ανατομικά προπλάσματα, πραγματοποιήθηκαν
από την Ορθοπεδικό σε 15 πολίτες και αξιωματικούς του λιμενικού.
O Δήμος Κάσου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό το οποίο με τη σωστή
συνεργασία του με τους φορείς του νησιού εξασφάλισε την επιτυχία της αποστολής.

