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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας
Αττικής, Κοινωνικές Δομές και Δομές φιλοξενίας
Ηλικιωμένων, προσωπικό Σωμάτων
Ασφαλείας, εργαζόμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες.
Επιπλέον, αναπτύχθηκε μία ηλεκτρονική
πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες μπορούν
να απευθύνονται δωρεάν σε 24ωρη βάση,
στο «1110». Το κέντρο αυτό έχει πάνω από
140 γιατρούς και ψυχολόγους εθελοντές,
ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο συγκεκριμένο
κέντρο πάνω από 120.000 τηλέφωνα.
Πέρα και πάνω από τις δράσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε καθαρά υγειονομικό
η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή

πρωτοφανής πανδημία σε διεθνές
επίπεδο επαναφέρε στο δημόσιο
διάλογο την ανάγκη στήριξης των
Συστημάτων Υγείας, καθώς και της
συνεργασίας δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και
Αυτοδιοίκησης, για τη θωράκιση των τοπικών
κοινωνιών. Η Περιφέρεια Αττικής από
τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία ανέλαβε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις
τόσο για τη στήριξη του δημόσιου Συστήματος
Υγείας όσο και για τη διατήρηση της
συνοχής.

Η

κοινωνικής

επίπεδο,

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών αλλά και ιδίων
πόρων διαθέτουμε 250 εκατ. ευρώγια:

Q την πρόσληψη επικουρικού

προσωπικού (γιατροί και νοσηλευτές) σε
73 φορείς Υγείας της Περιφέρειας,
SüJ την ενίσχυση της 1ης και
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας,

(J τον εξοπλισμό με

ηλεκτρονικούςαναπνευστήρες και
ειδικές κλίνες των Μονάδων Εντατικής
θεραπείας (μεθ) και των Μονάδων
Αυξημένης Φροντίδας(ΜΑΦ),
Ü την προμήθεια βιοΐατρικού και
λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση
αλλά και την ανάπτυξη νέων μονάδων
εργαστηρίων κεδυ,
GJ την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών
σε περιοχές της Αττικής όπου υπάρχει
συγκέντρωση μεταναστών και

δοσφύγων,
την αγορά 20 μοτοσυκλετών ταχείας
ανταπόκρισης για το ΕΚΑΒ.
£3 την αγορά ενός περιπολικού
σκάφους του Λιμενικού, κατάλληλα
διαμορφωμένου με υγειονομικό
εξοπλισμό, για την άμεση και ασφαλή
διακομιδή ασθενών με Covid-19.
Ci Προχωρήσαμε στην προμήθεια
1 εκατ. rapid test, για τη διενέργεια
εκτεταμένων και άμεσων ελέγχων για
την ανίχνευση κορωνόιού, σε μεγάλες
ομάδες πληθυσμού σε όλη την Αττική, σε
συνεργασία με τον εοδυ και τον ΙΣΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, το οποίο συνεργάζεται με
τον ΕΟΔΥ, έχει εξετάσει πάνω από 150 μονάδες
ευπαθών ομάδων ηλικιωμένων, παιδιών
και λοιπά, και έχει κάνει πάνω από 10.000
τεστ σε δομές, εκ των οποίων 1.500 κατ'
επισκέψεις σε άτομα κατάκοιτα ή με
οίκον

κινητικά

προβλήματα.
Επίσης, διατέθηκαν δύο ασθενοφόρα και
10 εξειδικευμένα κλιμάκια για τον

εμβολιασμό

των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων
που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Προχωρήσαμε στη διανομή πάνω από 2 εκατ.
τεμαχίων υγειονομικού υλικού και προστατευτικών
μασκών σε εργαζόμενους και υπηρεσίες
της Περιφέρειας και των Δήμων της

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ
Περιφερειάρχη Αττικής
Προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών

Ένωση πρέπει να εστιάσουν στην αξιοποίηση

των θεραπευτικών και φαρμακευτικών
που αφορούν στην υποστήριξη
του ασθενούς από τις πρώτες ημέρες, πριν η
κατάσταση του οργανισμού επιβαρυνθεί τό¬
δυνατοτήτων,

σο ώστε να γίνει δύσκολα αναστρέψιμη.

Παράλληλα, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είναι
αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι νέες
εξελίξεις της πρώιμης φάσης της
λοίμωξης, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα
και άλλα φάρμακα, που αποτρέπουν τις
επιπλοκές και βοηθούν προς την κατεύθυνση
της πιο ήπιας εξέλιξης της νόσου.
Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μία
εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση, που επαναφέρει
την αξία της πρόληψης και της συνεργασίας,
καθιστά κρίσιμη την αλληλεγγύη και
την ενίσχυση των δημόσιων Συστημάτων
Υγείας, και, βέβαια, προϋποθέτει τη ανάπτυξη
της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Η
Ελλάδα είναι από τις χώρες που σε γενικές
γραμμές τα έχουν καταφέρει καλά. Αυτή η
προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να
μέχρι να κερδίσουμε τη μάχη.
θεραπευτικές

ολοκληρωθεί

