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Δεληίο ηύποσ για ηημ ζσγκέμηρφζη διαμαρησρίας εμάμηια ζηημ
δραμαηική έλλειυη γιαηρώμ ζηις δομές σγείας ζηημ βόρεια Ικαρία
Μεγάλη ζργκέμηοτζη Διαμαοηροίαπ έγιμε ζηξ Υοιζηό Ραςώμ για ηα ποξβλήμαηα ητμ
ργειξμξμικώμ δόμτμ ζηημ Βόοεια
Ικαοία ηημ Σοίηη 24 Ιξρλίξρ (το βράδι).
Η ζργκέμηοτζη ξογαμώθηκε από ηξ Δήμο Ικαρίας και ηα τμαηεία: Γπιζιηιζμξύ, Οικξδόμτμ,
ρμηανιξύςτμ, ΓΒΓ, Έμτζη Δημξκοαηικώμ Γρμαικώμ. Πήοαμ επίζηπ μέοξπ εκποόζτπξι
ζρλλόγτμ και αθληηικώμ ζτμαηείτμ.
Για πξλλξζηή θξοά παοξρζιάζηηκαμ ηα διαςοξμικά ηεοάζηια ποξβλήμαηα ηξρ ηξμέα ηηπ
Τγείαπ ζηα μηζιά Ικαοία και Φξύομξρπ. ηα ξπξία «Νοσούν σοβαρά» όλεπ ξι μξμάδεπ ηξρ
Δημξζίξρ ζρζηήμαηξπ λόγτ ελλείσετμ ζε ποξζτπικό ιαηοικό, μξζηλερηικό και βξηθηηικό.
Γλλείσετμ ζε μέζα και ενξπλιζμό. Όζεπ από ηιπ κλιμικέπ ηξρ μξζξκξμείξρ λειηξρογξύμ αρηό
γίμεηαι ξοιακά, αθξύ όηαμ ρπάοςει η αμηίζηξιςη ειδικόηηηα αρηή θα είμαι μξμήοηπ με ό,ηι αρηό
ζρμεπάγεηαι .
 ηο Αγροηικό Ιαηρείο ηοσ Μαγγαμίηη δεμ σπάρτει εδώ και καιρό γιαηρός.
 ηο Π.Ι ηφμ Ρατώμ, περιοτή με μεγάλο πληθσζμό ιδιαίηερα ηώρα ηο καλοκαίρι δεμ
σπάρτει καθόλοσ γιαηρός μεηά ηημ παραίηηζη ηοσ για πρώηη θορά ειδικεσμέμοσ γιαηρού
ποσ σπηρεηούζε εκεί για μερικούς μήμες. Άλλφζηε ζηις εθημερίες ηοσ, όπφς και ο
γιαηρός ηοσ Μαγγαμίηη ,καλύπηει ηα κεμά ηοσ ΚΥ Γσδήλοσ.
 ηο Κ.Υ Γσδήλοσ σπηρεηεί έμας έφς δύο καηά περιόδοσς ειδικεσμέμοι γιαηροί από εμμιά
ποσ προβλέπει ηο οργαμόγραμμα ηοσ. Γμώ

είμαι η μομάδα ποσ καλείηαι μα καλύυει ηις

αμάγκες όλοσ ηοσ Β.Δ ημήμαηος ηοσ μηζιού.
ηημ παοέμβαζη ηξρ ξ Ποόεδοξπ ηξρ Αθληηικξύ τμαηείξρ ΔΙΑΓΟΡΑ με πάμτ από
διακόζιξρπ αθληηέπ ζηα ημήμαηα ηξρ ρπξγοάμμιζε ηξμ καθξοιζηικό οόλξ ητμ ειδικξηήητμ ηξρ
παιδιάηοξρ ,ηξρ αθλίαηοξρ και ηξρ καοδιξλόγξρ για μια ζηξιςειτδώπ αζθαλή αθληηική
δοαζηηοιόηηηα .
Διαηοαμώθηκε για μια ακόμα θξοά η ποξζήλτζη ητμ θξοέτμ ζηξ διαςοξμικά επίκαιοξ
πλαίζιξ ητμ αιηημάητμ ζηξ θέμα Τγεία –Ποόληση, πξρ απξηελεί και ξμόθτμη απόθαζη ηξρ
Δ από ηξ 2015. Σέλξπ δόθηκε μέξ αγτμιζηικό οαμηεβξύ με παοάζηαζη διαμαοηροίαπ από ηα
τμαηεία, ηξρπ ρλλόγξρπ και ηξ Δήμξ (τέλος Ασγούστοσ) ζηξ Τπξρογείξ Τγείαπ, αμ και
εθόζξμ δεμ ρπάονξρμ άμεζα λύζειπ ζηα παοαπάμτ.
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