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Προετοιμασία της αποστολής
στην Πάτμο (30/10 - 02/11/2014)
Αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας από τους Φούρνους, έγιναν οι απαραίτητες
συνεννοήσεις με το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάτμου και τους τοπικούς παράγοντες
ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο που μπορούν να δηλώσουν τα ραντεβού
τους. Στις 29 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε να λειτουργεί καθημερινά 12.00-15.00μ.μ. η Γραμματεία
στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού προκειμένου να τηλεφωνούν οι κάτοικοι της Πάτμου,
ώστε να κλείσουν τα ραντεβού που επιθυμούν με σκοπό την εκ των προτέρων καταχώρησή
τους, για την εύρυθμη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ελαχιστοποίηση της αναμονής.
Στις 16 Οκτωβρίου ο κ. Δημήτριος Βαζαίος (Διοικητικός Διευθυντής των Κινητών Ιατρικών
Μονάδων) και ο κ. Ιωάννης Μπαρδόπουλος (Ηλεκτρολόγος) μετέβησαν στην Πάτμο,
προκειμένου να ελέγξουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου στον οποίο θα
διαμορφωθούν τα ιατρεία, καθώς επίσης και την ύπαρξη υποδομής, για την εύρυθμη
λειτουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων.

Μετακίνηση της Ομάδας Υγείας και των δύο Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου (19.00 μ.μ.) θα αναχωρήσουν για την Πάτμο οι Κινητές Ιατρικές
Μονάδες και η Ομάδα Υγείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Κυριακόπουλος Νικόλαος (Ακτινολόγος), Θεάκου Ρεγγίνα (Γενικός Χειρουργός), Αναστασιάδης
Γεώργιος, Μαρούσης Παναγιώτης (Καρδιολόγοι), Σκαρμέας Νικόλαος (Νευρολόγος), Κουλουβάρης
Παναγιώτης (Ορθοπαιδικός), Κούλας Χαράλαμπος (Οφθαλμίατρος), Χαιρέτης Μανούσος
(Παιδίατρος), Τσούτσος Βασίλειος (Πνευμονολόγος), Φθενάκης Εμμανουήλ (Ωτορινολαρυγγολόγος),
Λιατήρα Μαργαρίτα (Ψυχολόγος), Κολομβότσου Αναστασία (Διαιτολόγος), Βλάσση Αγγελική,
Παπαγιάννη Ευαγγελία (Επισκέπτριες Υγείας), Βαβαρούτα Αντιγόνη, Κυρίτση Ελισάβετ, Μπέλτσιου
Νικολέττα (Νοσηλεύτριες), Γρίβας Αθανάσιος, Χατζηελευθερίου Βασίλειος (Τεχνολόγοι Ραδιολογίας &
Ακτινολογίας), Παπαδοπούλου Ηλέκτρα, Σταύρου Ευαγγελία (Γραμματεία), Μαραντίδου Χαρά
(Εικαστικός), Ηλιόπουλος Ιωάννης (Πληροφορική &Βιοϊατρική Τεχνολογία), Αθανασίου Φίλιππος
(Media), Βαζαίος Δημήτριος (Διοικητικός Διευθυντής ΚΙΜ), Μπαρδόπουλος Ιωάννης (Ηλεκτρολόγος).

Η ανωτέρω ομάδα θα φτάσει στην Πάτμο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 03.15 π.μ., στις 23.55
μ.μ. θα φτάσει η Κουκούτση Αλεξάνδρα (Ορθοπαιδικός- Εκπαιδεύτρια Α’ βοηθειών), ενώ στις 31
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Οκτωβρίου θα φτάσουν ο Λομβαρδάς Πελοπίδας (Οδοντίατρος), ο Μπομπότης Μιχαήλ
(Γυναικολόγος) και ο Σταθάτος Μάριος (Γενικός Ιατρός).

Στην ομάδα υγείας, θα συμμετέχει και δεύτερος Καρδιολόγος ο οποίος θα πραγματοποιήσει
καρδιογραφήματα και καρδιολογικούς υπερήχους στα 284 παιδιά του Δημοτικού και του
Γυμνασίου, με σκοπό την εκτίμηση τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες,
που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παίδων και Νέων μέσω
αθλητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία τους θα καταγραφούν στον
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο.

Έναρξη του προγράμματος
Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου θα αρχίσει η μεταφορά και η εγκατάσταση του ιατρικού
εξοπλισμού από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες στον χώρο του Περιφερειακού Ιατρείου, η
κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η εγκατάσταση του δικτύου για τη
δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, καθώς επίσης, στις 13.00 μ.μ. θα ξεκινήσουν οι
πρώτες επισκέψεις.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (Η.Ι.Φ.)
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. Τα στοιχεία αυτά είναι προσβάσιμα
στους συμμετέχοντες ιατρούς του Προγράμματος.
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.

Κλινικές εξετάσεις
Τα προγραμματισμένα ραντεβού είναι 1.214 και αναμένεται να εξεταστούν συνολικά 581
άτομα, από τους 3.000 περίπου μόνιμους κατοίκους.
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Ομιλίες και δράσεις στην Πάτμο
Ο προγραμματισμός για τις ομιλίες και τις εξετάσεις στα σχολεία, έχει ως εξής:
Οι Επισκέπτριες Υγείας θα πραγματοποιήσουν:
 οφθαλμολογικό έλεγχο στο Δημοτικό (30/10/14, 10:00-14:00 και 31/10/14, 12.00-15.00)
και στο Νηπιαγωγείο (31/10/14, 08:00-12:00).
 ομιλία με θέμα «Κάπνισμα-Εθισμοί-Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, στο Γυμνάσιο
- Λύκειο (31/10/14, 10:00-11:00),
 ομιλία με θέμα «αποφασίζω να μην καπνίζω» στους μαθητές της Ε’ + Στ΄ (31/10/14, 08:0010:00),
 ομιλία για τη στοματική υγιεινή, στο Δημοτικό (30/10/14, 11:00-12:00).
Η Διαιτολόγος θα πραγματοποιήσει:
 σωματομετρήσεις και διατροφική αξιολόγηση: στο Δημοτικό (30/10/14, 10:00-14:00 και
31/10/14, 12.00-15.00).
 ομιλία με θέμα: “Υγιεινή Διατροφή και τρόπος ζωής” σε γονείς και εκπαιδευτικούς
(30/10/14, 19.30-20.30).
Στο τέλος, θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό 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 θα πραγματοποιήσει:
 ομιλίες με θέματα: «σεξουαλική αγωγή και επαγγελματικός προσανατολισμός»,
«πρόληψη ψυχικών διαταραχών», «η εφηβεία» στο Γυμνάσιο (30/10/14, 10.00-12.00), στο
Λύκειο (30/10/14, 12.00-14.00) και σε γονείς και εκπαιδευτικούς (30/10/14, 18.00-19.30).
Η Ορθοπαιδικός – Εκπαιδεύτρια Α’ Βοηθειών θα πραγματοποιήσει μαθήματα Α’ Βοηθειών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς και σε πολίτες, στρατιώτες, λιμενικούς και
εκπαιδευτικούς του νησιού.
Η Εικαστικός στο πλαίσιο εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα απασχολήσει τα
παιδιά του Δημοτικού (30/10/14, 10:00-14:00 και 31/10/14, 08.00-12.00).

Στις 31 Οκτωβρίου ο Φίλιππος Αθανασίου (Media) και η Αγγελική Βλάσση (Επισκέπτρια
Υγείας), πρόκειται να επισκεφθούν τους Λειψούς (προορισμός Προγράμματος Αθλητικών
Δραστηριοτήτων), με σκοπό την καταγραφή των αναγκών του νησιού σε εξοπλισμό και
υποδομές. Θα πραγματοποιηθεί επίσης, συνάντηση με το Δήμαρχο, τους Διευθυντές των
σχολείων και τους Γυμναστές των Λειψών για την ενημέρωσή τους για το Πρόγραμμα.
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Λήξη του προγράμματος
Επιστροφή της Ομάδας Υγείας και των δύο Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου θα επιστρέψουν η Ομάδα Υγείας και οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες.
Το επόμενο ταξίδι προγραμματίζεται με προορισμό τα νησιά Σίκινο και Φολέγανδρο αρχές
Δεκεμβρίου.
Στις 11 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει Γραμματεία προκειμένου να τηλεφωνούν οι κάτοικοι
από Σίκινο και Φολέγανδρο για να δηλώσουν τα ραντεβού που επιθυμούν με σκοπό την
καταχώρησή τους εκ των προτέρων.
Μέχρι το επόμενο ταξίδι, οι Μονάδες θα βρίσκονται στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού
ή/και στο Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κερατέας «Κ. Πρίφτης», για την
κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της περιοχής ευθύνης της κάθε δομής ή όπου αλλού
κριθεί αναγκαία η παρουσία τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Ευχαριστούμε τους χορηγούς του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
5ετούς διάρκειας, το οποίο υλοποιείται από την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού σε νησιά
άγονης γραμμής και ακριτικές περιοχές, με τη χρήση 2 υπερσύγχρονων Κινητών Ιατρικών
Μονάδων, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετακίνηση 30 ατόμων από την Ομάδα Υγείας και των 2
Κινητών Ιατρικών Μονάδων με προορισμό την Πάτμο είναι χορηγία της Blue Star Ferries, ενώ
τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι χορηγία της Aegean airlines.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Aegean airlines

Nel Lines

Blue Star Ferries

Anek lines

Βλάσση Αγγελική MSc
Επισκέπτρια Υγείας
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού
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