Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ανθρώπινες ιστορίες…
Προτεραιότητα η υγεία όλων των παιδιών

Μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες των γονιών, κυρίως αυτών που είναι άνεργοι και
ανασφάλιστοι, είναι η υγεία των παιδιών τους. Στους Εκπαιδευτικούς
Υγειονομικούς Σταθμούς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι άνθρωποι αυτοί
νιώθουν «ασφάλεια» όπως λένε οι ίδιοι. Τα παιδιά τους εμβολιάζονται δωρεάν,
παρακολουθούνται από παιδίατρο και οι ίδιοι δέχονται συμβουλές για τη σωστή
ανάπτυξη και φροντίδα των παιδιών τους.
Η Άντζελα είναι άνεργη και έχει δύο αγοράκια. Το μεγαλύτερο είναι πέντε ετών και
το μικρότερο 16 μηνών. Την συναντήσαμε στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό
Αθηνών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είχε φέρει τον μικρό Χαράλαμπο για να
τον εξετάσει ο παιδίατρος. «Έρχομαι χρόνια εδώ, απ’ όταν ο μεγάλος μου γιος
έκανε τα πρώτα του εμβόλια. Ο παιδίατρος και οι νοσηλεύτριες με βοηθάνε σε
οτιδήποτε χρειαστώ για τα παιδιά. Είναι άνθρωποι και πραγματικά ενδιαφέρονται.
Ο σύζυγος μου έχασε τη δουλειά του στην οικοδομή και εγώ σπάνια κάνω κάποια
μεροκάματα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εμάς. Δεν έχουμε
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ανησυχώ για την υγεία των παιδιών. Εδώ νιώθω
ασφάλεια. Είναι μεγάλη παρηγοριά για μας. Ο μεγάλος μου γιος έχει φύσημα.
Κανείς δεν μας το είχε πει. Ο γιατρός εδώ το κατάλαβε και μας παρέπεμψε να
κάνουμε κάποιες ειδικές εξετάσεις. Οι νοσηλεύτριες μας επισκέπτονται και στο
σπίτι. Μου δίνουν συμβουλές για τη διατροφή των παιδιών και παρακολουθούν την
ανάπτυξή τους. Είναι πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι κάποιοι σε νοιάζονται.

Μάλιστα, μου δώσανε και πάνες για τον μικρό, που θα καλύψουν τις ανάγκες των
επόμενων 6 μηνών. Μπήκα και στο πρόγραμμα προπληρωμένων καρτών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για ευάλωτες ομάδες. Με αυτά τα χρήματα θα
μπορέσω να πάρω κάτι για τα παιδιά και να κάνουμε Χριστούγεννα».
Η Αγγελέιδα είναι από την Αλβανία και ζει στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια. «Άργησα
να κάνω τα εμβόλια της μικρής γιατί είμαι άνεργη και δεν έχω ασφάλεια. Κανείς δεν
μπορούσε να μας βοηθήσει. Εδώ μας βοηθάνε πραγματικά. Κάναμε τα τέσσερα
πρώτα εμβόλια. Οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού νοιάζονται πραγματικά για το
παιδιά μας».
Το πρόγραμμα εμβολιασμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τέταρτη χρονιά,
με την ευγενική χορηγία της εταιρείας P&G και σε συνεργασία με την αλυσίδα super
market Σκλαβενίτης, υλοποιείται από τους Εκπαιδευτικού Υγειονομικούς Σταθμούς
Αθηνών, Καλλιθέας και Α. Λιοσίων του Τομέα Νοσηλευτικής καλύπτοντας 9 βασικές
ασθένειες.
Παράλληλα, για το 2017, θα διανεμηθούν 80.000 πάνες για τα μωρά και τα βρέφη
των ευάλωτων ομάδων. «Εμβολιάζουμε όλα τα παιδιά, από οποιαδήποτε χώρα,
Έλληνες και μετανάστες που δεν έχουν ασφάλιση και είναι άποροι. Αν αυτά τα
παιδιά δεν εμβολιαστούν, κινδυνεύουν όχι μόνο τα ίδια αλλά και όσα παιδιά
έρθουν σε επαφή μαζί τους. Υπάρχει μεγάλος κινδύνους επιδημιών αν αφήσουμε
τον πληθυσμό ανεμβολίαστο. Εξετάζουμε κάθε παιδί που έρχεται εδώ και είναι
άρρωστο» μας λέει ο παιδίατρος του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού
Αθηνών.
Φέτος οι επισκέψεις παιδιών ξεπέρασαν συνολικά τις 7.000. Οι δράσεις των ΕΥΣ δεν
περιορίζονται μόνο στους εμβολιασμούς των παιδιών που επισκέπτονται τους
σταθμούς. Όπως μας λέει η Προϊσταμένη του ΕΥΣ Αθηνών, «γίνεται πλήρης έλεγχος
σωματικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, συμπληρώνεται ατομικό δελτίο υγείας
παιδιού, απαραίτητο για τις δραστηριότητες τους στο σχολείο, δίνονται συμβουλές
στους γονείς για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, πραγματοποιούνται σεμινάρια
προαγωγής υγείας και υγιεινής σε μαθητές καθώς και εμβολιασμοί σε μαθητές
πρώτης τάξης δημοτικού, ενώ παράλληλα λειτουργεί και γυναικολογικό ιατρείο».
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