Επιπρόζθεηες δράζεις ζτεηικά με ηις
καηαζηροθικές πσρκαγιές
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί Σπλάδειθνη,
Σε ζπλέρεηα ηεο ρζεζηλήο ελεκέξσζεο, δηεμάγνληαη κέρξη ζήκεξα επηπιένλ νη παξαθάησ
δξάζεηο από ηα δηάθνξα Τκήκαηα θαη Σρνιέο ηνπ ΔΘΠΑ:
1. Τν Δξγαζηήξην Ηαηξνδηθαζηηθήο ηνπ Σηόκαηνο ηεο Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο βξίζθεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Ηαηξνδηθαζηηθήο θαη Τνμηθνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή Σρνιή θαη κε
ηελ Θνζκήηνξα ησλ Δπηζηεκώλ Υγείαο (Γνπδή), ώζηε λα ζπκβάιιεη κέζσ ηεο εμεηδίθεπζήο
ηνπ γηα ηελ όζν δπλαηόλ ηαρύηεξε αλαγλώξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζνξώλ ησλ ζπκάησλ.
2. Υπάξρεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηηο Μνλάδεο Αηκνδνζίαο ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθόλ θαζώο θαη ζε Μνλάδεο Αηκνδνζίαο Ννζνθνκείσλ
ηεο Αηηηθήο από κέιε ηεο Θνηλόηεηαο ηνπ ΔΘΠΑ. Απηή ε δξάζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε πιάζκα.
3. Ο Πξόεδξνο ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο καδί ηνπο Σπλαδέιθνπο ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Δληαηηθήο
Θεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκόο όπνπ λνζειεύεηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο αζζελώλ
ιόγσ ησλ θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ, αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλάγθε κεραληθήο
ππνζηήξημεο αλαπλνήο, ελεκέξσζαλ ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή εγεζία πνπ πξνζήιζε ζην
λνζνθνκείν.
4. Ζ Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Θαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γηδαζθαιείν Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο νξγαλώλεη πξόγξακκα αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο γηα ηνπο πιεγέληεο από ηηο ππξθαγηέο ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2018. Σε ζπλελλόεζε κε
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηηο αλάγθεο ακέζνπ πξνηεξαηόηεηαο πνπ δελ έρνπλ αθόκε
θαιπθζεί, ζπγθεληξώλεη θαξκαθεπηηθό πιηθό: Betadine, γάδεο, παπζίπνλα, αλαπιαζηηθέο
θξέκεο, νξνύο γηα θαζαξηζκό πιεγώλ, αληηβηνηηθέο θξέκεο (fucidin, fucicort, θνξηηδνλνύρεο
θξέκεο). Ζ ζπγθέληξσζε ησλ εηδώλ γίλεηαη θαζεκεξηλά 09:00-14:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Γηδαζθαιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο (θηήξην ΓΝΔΓ, Παλεπηζηεκηνύπνιε Εσγξάθνπ) κέρξη
θαη ηελ Τεηάξηε 01/08/2018. Γηα ηα άιια είδε (ηξόθηκα θαη ινηπό πγεηνλνκηθό πιηθό) ε
Φηινζνθηθή Σρνιή εληζρύεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Ννκηθήο Σρνιήο θαη
παξαθαιεί ηα κέιε ηεο λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Δπίζεο, όζα κέιε ηεο
Σρνιήο είλαη εζεινληέο αηκνδόηεο, παξαθαινύληαη λα βνεζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
5. Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΘΠΑ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ πιεγέλησλ από ηηο θαηαζηξνθηθέο πξόζθαηεο ππξθαγηέο. Σπγθεθξηκέλα:
α. Έρεη ζέζε ζηε δηάζεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Οκάδα Δζεινληώλ Πξνπηπρηαθώλ
Φνηηεηώλ θαη Ννζειεπηώλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
β. Τν ΠΜΣ «Γηαρείξηζε Θξίζεσλ ζηνλ Τνκέα ηεο Υγείαο» ζα ζπκβάιεη ζηε ζεηξά δξάζεσλ κε
ην ΠΜΣ «Γηεζλήο Ηαηξηθή-Γηαρείξηζε Θξίζεσλ Υγείαο» ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΘΠΑ

γ. Έρεη θαιέζεη εξγαδόκελνπο θαη θνηηεηέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο αηκνδνζίεο θαη
λα πξνζθέξνπλ αίκα γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ ην έρνπλ αλάγθε
δ. Μέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ κέζσ Δπηζηεκνληθώλ θαη Με Θεξδνζθνπηθώλ
Δηαηξεηώλ ζε Γξάζεο άκεζεο θαη καθξνπξόζεζκεο ππνζηήξημεο ππξνπαζώλ παηδηώλ θαη
ελειίθσλ.
6. Τν ΠΜΣ «Γηεζλήο Ηαηξηθή-Γηαρείξηζε Θξίζεσλ Υγείαο» ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΘΠΑ ζε
ζπλεξγαζία κε κέιε ΓΔΠ θαη Δπηζηήκνλεο ηνπ Τκήκαηνο Ψπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο
δηνξγαλώλνπλ ςπρνθνηλσληθέο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο.
Θάλνο Γεκόπνπινο
Πξύηαλεο ΔΘΠΑ

