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Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο στο ∆ήµο Σαρωνικού 
από εθελοντές γιατρούς και φαρµακοποιούς 

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο στο ∆ήµο Σαρωνικού 
από εθελοντές γιατρούς και φαρµακοποιούς 

Στη σύσταση Κοινωνικού Ιατρείου και 
Φαρµακείου αποφάσισε να προχωρήσει 
οµάδα εθελοντών αποτελούµενη από το 
φαρµακοποιό Μανώλη ∆αδιώτη και τους 
γιατρούς Νίκο Νηφόρο, Ασπασία Τέζου 
και Νίκο Πουλόπουλο και προσωρινή 
γραµµατειακή υποστήριξη από την Μαργαρίτα 

Στουραϊτη και την Αναστασία 
Ιωαννίδου, µε τη στήριξη του ∆ήµου Σαρωνικού, 

των δηµοτικών - τοπικών κοινοτήτων 
και της Κίνησης Αλληλεγγύης 

Σαρωνικού, η οποία από κοινού µε τη 
∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβιών διαχειρίζεται 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο που 
λειτουργεί στο δήµο. 
Στο κάλεσµα για µια πρώτη συνάντηση 
που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 13 
Ιανουαρίου στο δηµαρχείο Σαρωνικού, 
ανταποκρίθηκαν πολλοί γιατροί, φαρµακοποιοί, 

νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές 
και άλλες ειδικότητες ιατρικών ή παραϊατρικών 

επαγγελµάτων, από όλες τις περιοχές 
του δήµου και έγινε µια πρώτη 

ανταλλαγή απόψεων για το πώς µπορεί 
να λειτουργήσει το όλο εγχείρηµα ώστε 
να µπορούν να εξυπηρετηθούν οι πληττόµενες 

από την κρίση κοινωνικές οµάδες, 
τόσο ιατρικά όσο και φαρµακευτικά, 

αλλά και µε ποιο τρόπο µπορούν να προσφερθούν 
είδη ιατρικής παροχής. Στη 

συνάντηση παραβρέθηκε και ο ∆ιευθυν¬ 

τής του Κέντρου Υγείας Καλυβιών Αριστοφάνης 
Γκίκας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους βασικούς 
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
σε πρώτη φάση, ώστε να µπορέσει 

να στεφθεί µε επιτυχία η πρωτοβουλία 
αυτή και οι οποίοι είναι: 

και οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την 
παραπάνω εθελοντική προσπάθεια και 
δ), µέσω της οργανωτικής επιτροπής 
εθελοντών που συστήθηκε σε αυτήν την 
πρώτη συγκέντρωση, θα υπάρξει µια 
επαφή - επικοινωνία µε άλλους δήµους 
στους οποίους ήδη λειτουργούν Κοινω- 

α). να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης 
χώρων του Κέντρου Υγείας Καλυβιών, 

β), να αξιοποιηθούν τα Περιφερειακά Ιατρεία 
της Αναβύσσου, της Παλαιάς Φώκαιας, 
της Σαρωνίδας και του Κουβαρά, 

γ), να γίνει µε την αρωγή του Προγράµµατος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, µια καταγραφή 
των πολιτών που έχουν άµεση ανάγκη 

νικά Ιατρεία - Φαρµακεία για ανταλλαγή 
εµπειριών. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αυτή θα εξετάσει 

µε προσοχή όλα τα επιµέρους 
πρακτικά ζητήµατα που χρειάζεται να 
επιλυθούν προκειµένου να οργανωθεί το 
όλο εγχείρηµα και θα προχωρήσει σε 
νέα συνάντηση το αµέσως επόµενο διάστηµα 

για να οριστικοποιηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του. 
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