Αμοργός, 3 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι η Ομάδα Αιγαίου θα καταπλεύσει στην
Αμοργό τη Δευτέρα 14 Μαΐου και θα αποπλεύσει την Τετάρτη 16
Μαΐου 2018.
Κατά τη παραμονή της στο νησί , η Ομάδα Αιγαίου :
 Θα προσφέρει στα νηπιαγωγεία και τα Σχολεία του νησιού
παιδαγωγικό,
εκπαιδευτικό
και
ψυχαγωγικό
υλικό,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξοπλισμό, μουσικά όργανα ,
αθλητικά είδη κτλ.
 Θα πραγματοποιήσει μικροβιολογικές εξετάσεις σε όσους
κατοίκους το επιθυμούν.
 Το ιατρικό τμήμα της Ομάδας θα πραγματοποιήσει ιατρικές
εξετάσεις ως εξής:
Δευτέρα 14/5/2018 από 6μμ έως 9μμ στην Αιγιάλη Συγκρότημα
«ΛΑΚΚΙ» στις ειδικότητες:
Αγγειολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Γυναικολογίας, Ιατρείο
Μαστού,
Καρδιολογίας,
Ογκολογίας,
ΟρθοπεδικήςΠαιδοορθοπεδικής, Ουρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παθολογίας,
Πνευμονολογίας, υπερηχογραφήματα, Ψυχιατρικής – Νευρολογίας
και ΩΡΛ.
Δευτέρα 14/5/2018 από 6μμ έως 9μμ στην Αρκεσίνη (ΙατρείοΔημοτικό Σχολείο- Γραφείο Κοινότητας στις ειδικότητες:
Γαστρεντερολογίας, Γενικής Χειρουργικής , Γυναικολογίας
/Μαστού, Ορθοπεδικής – Παιδοορθοπεδικής και Ψυχολογίας.
Τρίτη 15/5/2018 στο ΚΥ Αμοργού στη Χώρα με όλες τις
παραπάνω ειδικότητες , ως εξής :
8πμ έως 11 πμ Μικροβιολογικό
9πμ έως 2 μμ και από 5μμ έως 8μμ ιατρεία όλων των παραπάνω
ειδικοτήτων.

Επιπλέον στα παιδιά του νησιού θα πραγματοποιηθούν :
 Προληπτικός παιδοορθοπεδικός έλεγχος , καρδιολογικός
έλεγχος, προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος, όπως επίσης
εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις. Ακόμη θα
λειτουργήσει Τμήμα Παιδοψυχολογίας και συμβουλευτικές
εφήβων.
 Δυνατόν να λειτουργήσουν ιατρεία προληπτικής διάγνωσης
του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του μαστού και
καρκίνου του δέρματος.
 Τέλος όλοι οι κλινήρεις ασθενείς θα εξετασθούν και θα
υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις κατ’ οίκον.
Προκειμένου να οργανωθεί σωστά η λειτουργία των ιατρείων,
παρακαλείσθε:
 Οι κάτοικοι της Αιγιάλης να δηλώνουν την επιθυμία τους για
εξέταση στις 14/5/2018 στο Π.Π.Ι Αιγιάλης.
 Οι κάτοικοι της Κάτω Μεριάς να δηλώσουν την επιθυμία τους
για εξέταση στις 14/5/2018 στο Π.Ι Αρκεσίνης.
 Όλοι οι κάτοικοι της Αμοργού να δηλώσουν την επιθυμία
τους για εξετάσεις στις 15/5/2018 στο ΚΥ Αμοργού τηλ.
2285071207.
Το ΚΥ και τα Περιφερειακά Ιατρεία Αιγιάλης και Αρκεσίνης
παρακαλούνται να συντονίσουν τις επισκέψεις στα ιατρεία.
 Οι επιθυμούντες κατ ΄οίκον επίσκεψη να το δηλώσουν στα ΠΙ
Αρκεσίνης – Αιγιάλης και το ΚΥ Αμοργού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

