ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Όπως είχαμε, ήδη, ανακοινώσει η Ομάδα Αιγαίου η οποία στηρίζει επί 23 συνεχή έτη
τους κατοίκους των μικρών νησιών, πρόκειται να καταπλεύσει στην Αμοργό στις 14 Μαϊου.
Θα πραγματοποιήσει ιατρεία ειδικοτήτων και θα λειτουργήσει ιατρεία προληπτικής
διάγνωσης και αντιμετώπισης του γυναικολογικού καρκίνου και του καρκίνου του
δέρματος, όπως επίσης και διάγνωσης παθήσεων του προστάτη και ουροποιογεννητικού.
Για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν: α) προληπτικός παιδοορθοπεδικός έλεγχος, β)
καρδιολογικός έλεγχος, γ) προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος, δ) ΩΡΛ έλεγχος, όπως
επίσης εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις. Ακόμα θα λειτουργήσει τμήμα
παιδοψυχολογίας και Συμβουλευτικής Εφήβων.
Τέλος, όλοι οι κλινήρεις ασθενείς θα εξετασθούν και θα υποβληθούν στις απαραίτητες
εξετάσεις κατ οίκον. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους για εξέταση κατ οίκον να το
δηλώσουν έγκαιρα στο Κέντρο Υγείας Αμοργού καθώς και στα Αγροτικά Ιατρεία Αιγιάλης
και Αρκεσίνης, ώστε να γίνει ο αναγκαίος προγραμματισμός από την Ομάδα Αιγαίου.
Ιατρεία ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14/05/2017 στις 18.00-20.30 σε
Αιγιάλη και Αρκεσίνη, με τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Στην Αιγιάλη στο Ιατρείο και στο Ξενοδοχείο ΛΑΚΚΙ:
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ- ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΩΡΛ
• ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ
•
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
2) Στην Αρκεσίνη στο Δημοτικό Σχολείο και στο Ιατρείο:
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ- ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
3) Την Δευτέρα 15/05/2017, θα λειτουργήσουν ιατρεία στη Χώρα στο Κέντρο Υγείας και
στην πανσιόν ΧΩΡΑ ως εξής:
08.00- 10.30 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
09.00-14.30 ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προς εξέταση, να επικοινωνούν με το Κέντρο
Υγείας και με τα Περιφερειακά Ιατρεία προκειμένου να τους κατευθύνουν σε
ποιο σημείο θα λειτουργεί ιατρός της ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρονται.
Επίσης, την Δευτέρα 15/05/2017 θα πραγματοποιηθούν δυο ομιλίες στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου-Λ.Τ Χώρας. Η πρώτη ομιλία θα ξεκινήσει στις 18.00-19.00
με θέμα: << Ηλιακή ακτινοβολία και Καρκίνος του Δέρματος>>
και η δεύτερη στις 19.00- 20.00, με θέμα: << Λατρείας Τάματα από τις συλλογές του
Μουσείου Μπενάκη, η αφιερωματική πρακτική στο μεταίχμιο του Ιερού και του
Κοσμικού>>
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

