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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Σύμπλευση» θα πραγματοποιήσει και φέτος τον Διάπλου 2017 με προορισμό 8 

μικρά νησιά, ανάμεσα στα οποία η Τέλενδος και η Ψέριμος.  

 

Η Ομάδα «Σύμπλευση» αποτελούμενη από 60 εθελοντές με 30 γιατρούς 16 

διαφορετικών ειδικοτήτων, (με 3 νοσηλεύτριες και μια μαία) θα βρεθούν, κατόπιν 

σχετικής συνεννόησης με τον Δήμο Καλυμνίων, την Τετάρτη 3 Μαΐου στην Ψέριμο 

και την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 στην Τέλενδο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

σειρά προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους. 

 

Στα παιδιά των δυο νησιών θα πραγματοποιηθεί επίσης από τους ειδικούς 

γιατρούς : 

α) προληπτικός έλεγχος σκολίωσης-κύφωσης 

β) καρδιολογικός έλεγχος 

γ) οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος 

 

Επίσης, θα εγκατασταθούν από την Ομάδα «Σύμπλευση»  και στα δυο νησιά 

ειδικοί ψύκτες-αφαλατωτές προκειμένου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν 

πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό. 
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Για την ενημέρωση των κατοίκων επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των ιατρείων:  

                    Ψέριμος Τετάρτη 3/5/2017  

Ώρες Ιατρείων : 

08.00π.μ.-10.00 π.μ.          Μικροβιολογικές εξετάσεις 

• Νοσηλεύτριες 

 

09.00π.μ.-13.00 μ.μ.         Ιατρεία Ειδικοτήτων        

• Παιδίατρος           

• Καρδιολόγος 

• Οδοντίατρος 

• Ακτινολόγος (Μαστούς Θυρεοειδούς) 

• Ακτινολόγος (Ακτινοδιαγνωστικό) 

• Παθολόγος   

• Αγγειοχειρουργός 

• Γεν. Χειρουρός 

• Νευροχειρουργός 

• Ψυχολόγος 

• Ορθοπεδικός 

• Ωτορινολαρυγγολόγος           

 

Τέλενδος Πέμπτη 4 /5/2017 

 

Ώρες Ιατρείων :  

08.00π.μ.-10.00 π.μ.          Μικροβιολογικές εξετάσεις 

• Νοσηλεύτριες 

 

09.00π.μ.-13.00 μ.μ.         Ιατρεία Ειδικοτήτων        

• Παιδίατρος 

• Καρδιολόγος 

• Οδοντίατρος 

• Ακτινολόγος (Μαστού Θυρεοειδούς) 

• Ακτινολόγος (Ακτινοδιαγνωστικό) 

• Παθολόγος 

• Αγγειοχειρουργός 

• Γεν. Χειρουρός 

• Ψυχολόγος  

• Ορθοπεδικός  

• Ωτορινολαρυγγολόγος & Νευροχειρουργός 
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To πρόγραμμα επίσης θα εμπλουτιστεί με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στα δυο νησιά  ως εξής : 

 

Ψέριμος  

 

Ημέρα                Τετάρτη 3/5/2017  

 

12.00-13.00      Εκπαιδευτική παρέμβαση  με θέμα την προαγωγή υγείας και 

πρόληψης του καπνίσματος στο πλαίσιο του προγράμματος Heart II – Παρουσίαση 

προγράμματος από την Επιστημονική Συνεργάτη κα Μαρίνα Δέμη στα παιδιά του 

δημοτικού Σχολείου. 

 

13.00-14.00        Θέατρο Σκιών 

 

 

Τέλενδος  

 

Ημέρα                 Τετάρτη 3/5/2017 

 

18.00-19.00             Θέατρο Σκιών 

 

 

Ημέρα                 Πέμπτη 4/5/2017 

 

11.00-12.00        Εκπαιδευτική παρέμβαση  με θέμα την προαγωγή υγείας και 

πρόληψης του καπνίσματος στο πλαίσιο του προγράμματος Heart II – Παρουσίαση 

προγράμματος από την Επιστημονική Συνεργάτη κα Μαρίνα Δέμη στα παιδιά του 

δημοτικού Σχολείου. 

 

 
 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας  


