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ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
∆ωρεάν εµβολιασµός όλων των παιδιών ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών
που φοιτούν στα σχολεία του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

Μια ακόµη σηµαντική δράση προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης που
απευθύνεται σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, προωθεί το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο που λειτουργούν από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου & Βιάννου και ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για µια νέα
πρωτοβουλία που αφορά στο συντονισµένο δωρεάν εµβολιασµό των παιδιών όλων
των ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών, που φοιτούν στα σχολεία της ευρύτερης
περιοχής του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, καθώς και των µελών του Κοινωνικού
Ιατρείου, αλλά και παιδιών µεταναστών. Σηµειώνεται ότι το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου & Βιάννου και του
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας έχει εγκριθεί ως ένα από τα εµβολιαστικά κέντρα του
Νοµού Ηρακλείου από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.
Πιο συγκεκριµένα, έπειτα από πρόσφατο έλεγχο στον οποίο προχώρησαν οι
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας
Αρκαλοχωρίου, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 800 παιδιών που φοιτούν στα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής του ∆ήµου,
340 είναι πλήρως ή µερικώς ανεµβολίαστα. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Ιατρείο
και Φαρµακείο, µε γνώµονα την προάσπιση της υγείας των παιδιών καθώς και τη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, προµηθεύτηκε µέσω δωρεών 500 εµβόλια.
Έτσι, το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρµακείο της Ιεράς Μητρόπολης
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου και του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας φιλοξένησε
χθες σύσκεψη συντονισµού φορέων στο πλαίσιο έναρξης της εκστρατείας
εµβολιασµού. Το παρών έδωσαν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου &
Βιάννου και Πρόεδρος του Κοινωνικού Ιατρείου κ.κ. Ανδρέας, ο ∆ήµαρχος Μινώα
Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωνικού
Ιατρείου - Φαρµακείου, οι ∆ιευθυντές των Σχολείων της περιοχής, υπηρεσιακοί
παράγοντες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, ο ∆ιευθυντής,
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ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου, καθώς και οι εθελοντές
που στελεχώνουν τις δοµές του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρµακείου.
Μετά το πέρας της σύσκεψης ξεκίνησε η πρώτη µέρα του εµβολιασµού των
µαθητών. Ο εµβολιασµός πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες µε
την επόµενή του φάση να είναι προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου. Για
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Κοινωνικό Ιατρείο –
Φαρµακείο Αρκαλοχωρίου στο τηλέφωνο 28913 41163 σε ώρες λειτουργίας 17:00 –
20:00.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρµακείο στους 17 µήνες
λειτουργίας του έχει προσφέρει το πολύτιµο εθελοντικό του έργο σε περισσότερες
από 11.000 περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε δωρεάν ιατρική περίθαλψη, ιατρικές
εξετάσεις, χορήγηση γνωµάτευσης για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, αλλά
και δωρεάν παροχή 17.000 σκευασµάτων φαρµάκων, ενώ ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται
σε δράσεις που αφορούν στα παιδιά των οµάδων των αθλητικών σωµατείων της
περιοχής.
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