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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 01/09/2007
Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ
ΤΓΕΙΑ ΑΠΟΚΣΑ ΜΙΑ ΣΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ.

Κλιμϊκιο Ιατρών, μελών τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του Μεταπτυχιακού Μαθόματοσ τησ Ιατρικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών «ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ –
ΔΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» πραγματοπούηςε ςτισ 30 και 31 Αυγούςτου περιοδεύα
ςτα πυρόπληκτα χωριϊ τησ περιοχόσ τησ Μεγαλούπολησ και τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ. Ήδη, ϊλλα ςτελϋχη τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ αλλϊ και φοιτητϋσ του Μεταπτυχιακού
αυτού μαθόματοσ ςυμμετϋχουν μϋςω του ΟΣΤ, του ΕΚΑΒ η με εθελοντικούσ οργανιςμούσ ςτην προςπϊθεια αρωγόσ των πληθυςμών τησ περιοχόσ.
Σα μϋλη του ΔΕΠ επιςκϋφτηκαν το Κϋντρο Τγεύασ και αγροτικϊ ιατρεύα τησ περιοχόσ τησ Μεγαλόπολησ και εύχαν ςυνεργαςύα με τον Διευθυντό κ. Γαώτανϊκη και το
ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό τουσ. Επιςκϋφτηκαν επύςησ τισ δημοτικϋσ αρχϋσ
τησ περιοχόσ και τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ των δόμων θϋτοντασ τισ υπηρεςύεσ τουσ ςτη
διϊθεςη των πυρόπληκτων αςθενών.
Χϊρισ ςτην αυτοθυςύα των ιατρών αλλϊ και των κατούκων δεν αναφϋρθηκαν
μεύζονα επεύγοντα υγειονομικϊ προβλόματα ςτην περιοχό. Σο ςύςτημα διακομιδόσ
προσ τα μεγϊλα νοςοκομεύα λειτουργεύ ικανοποιητικϊ. Ο εφοδιαςμόσ των αςθενών που
πϊςχουν από χρόνιεσ παθόςεισ με φϊρμακα γύνεται ςχετικϊ ικανοποιητικϊ τόςο από το
Κϋντρο Τγεύασ όςο και από το υποκατϊςτημα του ΙΚΑ και εκδύδονται ϊμεςα βιβλιϊρια
υγεύασ ςε αντικατϊςταςη των καταςτραμμϋνων. Δεν ϋχουν εκδηλωθεύ επιδημύεσ ενώ
ςτα περιςςότερα χωριϊ με εξαύρεςη την ευρύτερη περιοχό τησ Καρύταινασ όπου η φωτιϊ εξακολουθεύ να μαύνεται, ϋχει προχωρόςει η υγειονομικό ταφό των νεκρών ζώων.
Η περύθαλψη των αςτϋγων προχωρϊει ικανοποιητικϊ από τισ τοπικϋσ αρχϋσ ενώ
ςτο κλιμϊκιο αναφϋρθηκαν οριςμϋνεσ ειδικϋσ περιπτώςεισ χρονύωσ παςχόντων αςθενών με ςοβαρϊ κοινωνικϊ και οικονομικϊ προβλόματα που επιδεινώθηκαν από την τωρινό καταςτροφό ( Σριπόταμοσ, ούλου, Μακρύςι, Κοτςιρύδι, Λεοντϊρι κλπ) .
Σο κλιμϊκιο θα επιδιώξει να κατευθύνει τυχόν δωρεϋσ η χορηγύεσ ςτην κϊλυψη των αναγκών των ςυγκεκριμϋνων οικογενειών ςε ςυνεργαςύα με τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ
των αντύςτοιχων δόμων.
Εν τούτοισ το κλιμϊκιο επιςημαύνει την ανϊγκη επαγρύπνηςησ των υγειονομικών αρχών τησ περιοχόσ, με καθημερινϋσ προγραμματιςμϋνεσ επιςκϋψεισ ιατρικών ομϊδων - κλιμακύων ςτα 100 και πλϋον χωριϊ και οικιςμούσ τησ αρμοδιότητασ του Κϋ-

ντρου Τγεύασ Μεγαλόπολησ καθώσ και την ανϊγκη περιοδειών κλιμακύου ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ (υπϊρχει όδη ςτην περιοχό) για την αντιμετώπιςη του ςυνδρόμου μετατραυματικόσ αγχώδουσ διαταραχόσ (PTSD) που αναμϋνεται να εκδηλωθεύ ϋντονα
ςτουσ πληθυςμούσ των πυρόπληκτων οικιςμών τουσ επόμενουσ μόνεσ. Από την ϊποψη
αυτό. η διϊθεςη μύασ ϊρτια εξοπλιςμϋνησ κινητόσ Ιατρικόσ Μονϊδασ με το κατϊλληλο
προςωπικό( οδηγούσ κλπ) ςτο Κϋντρο Τγεύασ Μεγαλόπολησ κρύνεται επιβεβλημϋνη.
Η επύςκεψη ςτισ υγειονομικϋσ μονϊδεσ τησ περιοχόσ μασ ϋδωςε επύςησ την ευκαιρύα να διαπιςτώςουμε μύα ςειρϊ από χρόνιεσ ελλεύψεισ ςτην υποδομό των Περιφερικών Ιατρεύων του νομού. Σα δϋκα αγροτικϊ ιατρεύα καλύπτουν με περιοδικϋσ επιςκϋψεισ ιατρού τισ ανϊγκεσ 100 περύπου χωριών και οικιςμών και ςε πολλϊ από αυτϊ δεν
υπϊρχουν ούτε κατϊλληλα κτύρια ούτε ςυνθόκεσ για αξιοπρεπό εξϋταςη και νοςηλεύα
των αςθενών. Αν και το πρόβλημα αυτό δεν ςυνδϋεται ϊμεςα με την τωρινό ϋκτακτη
κατϊςταςη, εύναι προφανϋσ ότι η αναβϊθμιςη τησ κτιριακόσ και υλικοτεχνικόσ υποδομόσ των μονϊδων υγεύασ τησ περιοχόσ αποκτϊ ιδιαύτερη ςημαςύα υπό τησ παρούςησ
ςυγκυρύασ και αναμϋνετε να προςδώςει ςτουσ πυροπαθεύσ αύςθημα αςφϊλειασ και αναβαθμύζοντασ το επύπεδο των παρεχόμενων υπηρεςιών υγεύασ.

Οι Γιατρού του Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών «ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ –
ΔΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» θα ςυνεχύςουν τισ επιςκϋψεισ τουσ ςτισ πυρόπληκτεσ
περιοχϋσ και θα θϋςουν τισ υπηρεςύεσ τουσ και τα ςυμπερϊςματα των ερευνών τουσ
ςτην διϊθεςη των αρχών.

Για Περιςςότερεσ πληροφορύεσ επικοινωνεύτε με τον Διευθυντό του ΠΜ
Αν Καθηγητό κ. Θ. Ρόζενμπεργκ ( τηλ 6932 457882 , 210 7778681)
η ςτο info@crisis med.uoa.gr
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