Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στέλιος Βαλιάνος: «Το νέο Δημοτικό Ιατρείο πρώτο βήμα προς ένα δίκτυο
δημοτικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιατρεία και σε άλλες κοινότητες.»

Το νεοσύστατο Δημοτικό Ιατρείο, στο κτίριο που στεγάζει και τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στην
Αρναία, επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος,
ανακοινώνοντας, ότι η νέα δομή, αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα δίκτυο δημοτικής
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με ιατρεία που θα δημιουργηθούν και σε άλλες κοινότητες
του Δήμου.
Ο χώρος που είχε ενοικιάσει ο Δήμος από το 2018, αλλά παρέμενε αναξιοποίητος,
κοστίζοντας χωρίς να προσφέρει στους δημότες, αποτελεί πλέον μια πρωτοποριακή
μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, που συμπληρώνει τις υφιστάμενες δομές της
περιοχής, δημόσιες και ιδιωτικές.
Τον Δήμαρχο Αριστοτέλη υποδέχτηκε ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φροντίδα», στο δυναμικό της οποίας εντάσσεται
πλέον το νέο ιατρείο.
Ο κ. Βαλιάνος συζήτησε με τις τρεις νοσηλεύτριες, το βοηθητικό προσωπικό και την
ειδική ιατρό (πνευμονολόγο) του νέου ιατρείου, που δύο φορές την εβδομάδα, θα
ενισχύει και το Περιφερειακό Ιατρείο της Ιερισσού, τονίζοντας ότι θα έχουν την
αμέριστη υποστήριξη του Δήμου στο έργο τους.
Το Δημοτικό Ιατρείο της Αρναίας, προορίζεται να εξυπηρετεί τους δημότες, σε πρώτη
φάση
για
περιστατικά
πνευμονολογικά:
χρόνια
αναπνευστικά
προβλήματα,
επαγγελματικές πνευμονοπάθειες, λοιμώξεις αναπνευστικού, άσθμα, αλλεργίες.
Έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έκδοσης παραπεμπτικών και
παροχής βοηθημάτων καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης.
Επίσης, το ιατρείο έχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων για COVID 19, οργάνωσης
προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων, αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης
υποκείμενων νοσημάτων που μπορούν να επιβαρύνουν περιστατικά κορωνοϊού.
Αμέσως μετά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, αφού
συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα στελέχη της "Φροντίδας" για τη διεκπεραίωση του
εγχειρήματος, δήλωσε τα εξής:
«Επισκέφθηκα σήμερα το Δημοτικό Ιατρείο εδώ στην Αρναία, μια νέα
δομή, που συνοδεύεται από πολλές ειδήσεις.
Ειδήσεις πραγματικές! Και όχι από εκείνες που πλάθει η φαντασία
ορισμένων.

Είδηση 1η: Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου, ενοικιάστηκε από τον Δήμο
Αριστοτέλη το 2018 για να στεγάσει κοινωνικές υπηρεσίες. Έκτοτε
λειτουργούσε ως «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του Δήμου, που
ρούφαγε χρήματα χωρίς να αξιοποιείται. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του
Δήμου και διαπιστώσαμε το πρόβλημα, κρίναμε ότι είναι ανεπίτρεπτο και
αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε το κτίριο. Σήμερα, ήρθε η ώρα να
κάνουμε αυτό που είχα δεσμευτεί να πράξουμε ως Διοίκηση! Να μιλάμε με
αποτέλεσμα και ορατό έργο!
Είδηση 2η: Το Δημοτικό Ιατρείο δημιουργήθηκε σε πλήρη συνεννόηση με
τις υγειονομικές περιφερειακές υπηρεσίες, όχι βέβαια για να
υποκαταστήσει, αλλά για να εμπλουτίσει το υπάρχον σύστημα
πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον Δήμο Αριστοτέλη, είτε το Κέντρο Υγείας,
είτε τις ιδιωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Είδηση 3η: Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση του
Δήμου Αριστοτέλη, που μόνο λίγοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν
επιχειρήσει ανά την Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα
διενέργειας ελέγχων και για κορωνοϊό, το καθιστά ενδεχομένως μοναδικό.
Και βέβαια, δημιουργήθηκε πρωτίστως για τους δημότες μας, αλλά θα
είναι προσβάσιμο, εφ` όσον χρειαστεί και για τουρίστες που επισκέπτονται
τις κοινότητές μας.
Είδηση 4η και σημαντικότερη: Αυτό το Δημοτικό Ιατρείο, με τα
πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, είναι μόνο η αρχή! Είναι το πρώτο, όχι το
τελευταίο. Τουλάχιστον τρία αντίστοιχα ιατρεία σχεδιάζουμε να
δημιουργήσουμε σε άλλες κοινότητες, αλλά και στην έδρα του Δήμου μας
Ιερισσό, όπου φυσικά, υπάρχει - και πιέζουμε να αναβαθμιστεί – και το
Περιφερειακό Ιατρείο.
Στόχος μας, να γίνει ο Δήμος Αριστοτέλη πρότυπο αυτοδιοικητικής
συνδρομής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των πολιτών.
Συνεχίζουμε, με σκληρή δουλειά, να χτίζουμε το μέλλον. Κάθε μέρα και
ένα βήμα!»

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=nXDM4BHT2PE
Από το Γραφείο Τύπου

