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Η ΙΜΜ Βατοπαιδίου στηρίζει τη Μητρόπολη
Κισάμου και Σελίνου
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ι. Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, ευγενής χορηγία της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου,
στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας στο παιδί και την οικογένεια και κατόπιν
έκδοσης ειδικής άδειας εισόδου στις Σχολικές Μονάδες από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως και όλων των σχετικών εγκρίσεων
από τις Διεύθυνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων συνεχίζει την
υλοποίηση Ιατρικών επισκέψεων σε Σχολικές Μονάδες της ευρύτερης περιοχής.
Τις ημέρες αυτές η Κινητή Ιατρική Μονάδα, σε συνεργασία με την ιδιώτη Ιατρό
Πνευμονολόγο κ. Μαρία Φασουλάκη –Περδικάκη, προέβει σε κάλεσμα των μαθητών
του Γενικού Λυκείου Παλαιοχώρας, με σκοπό την ενημέρωση για το κάπνισμα και
την διεξαγωγή εξέτασης σπειρομέτρησης. Η παραπάνω κοινωνική δράση έλαβε
χώρα στην αίθουσα του Συλλόγου των Κυριών και Δεσποινίδων Παλαιόχωρας, όπου
προσήλθαν 80 μαθητές εκ των τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Παλαιοχώρας, ως μικρός αριθμός εκ της Γ΄ Λυκείου, καθώς την περίοδο αυτή
προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τα παιδιά, χωρισμένα ανά Τμήματα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την
ιατρό κ. Φασουλάκη, αναφορικά με το κάπνισμα και τους κινδύνους που εγκυμονεί,
με παράλληλη προβολή ενός ενδιαφέροντος βίντεο. Μετά την ενημέρωση και
προβολή

όσοι

μαθητές

επιθυμούσαν

υποβλήθηκαν

στην

εξέταση

της

σπειρομέτρησης, με την βοήθεια του Νοσηλευτή του Προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι» της επαρχίας Σέλινου της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σέλινου. Η
ιατρός η κ. Φασουλάκη εξέτασε τα αποτελέσματα της σπειρομέτρησης και μίλησε
με κάθε εξεταζόμενο χωριστά. Η συμβολή των Διευθυντριών των Σχολικών
Μονάδων κ.κ. Χατζησάββα και Αλεξούδη υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του
Αννουσάκειου,

σημείωσε:

«Κύριος

στόχος

της

δράσης

αυτής

είναι

η

πραγματοποίηση πρωτογενούς πρόληψης, η ενημέρωση Παιδιών, Γονέων και
Εκπαιδευτικών για τη σημασία της πρόληψης, της προαγωγής προτύπων υγιούς
διαβίωσης και γενικότερα η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Πολλές οι
ευχαριστίες μας στους εθελοντές Ιατρούς που στελεχώνουν τις εξορμήσεις της
Κινητής Ιατρικής Μονάδας του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Μητροπόλεως μας,
πρωτίστως όμως προς τον Πανοσιλογιώτατο Καθηγούμενο της Ι. Μεγίστης Μονής
Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ, καθώς η προσφορά της δικής του αγάπης δίδει
δυνατότητα ωφέλειας και πρόσβασης στην υγεία σε εκατοντάδες συνανθρώπους
μας, οι οποίοι ωφελούνται μέσω της Κινητής Ιατρικής Μονάδας, ως και την
μαθητιώσα νεολαία της ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστούμε, τέλος, τις Μινωϊκές
Γραμμές ΑΝΕ για την πολύτιμη αρωγή τους, κάλυψης των λειτουργικών αναγκών
και εξόδων κίνησης της Μονάδας. Στους ομιχλώδεις και ταραγμένους καιρούς μας
των πάσης φύσεως ανατροπών και ποικίλλων κρίσεων, η Εκκλησία ανοίγει την
αγκαλιά Της στα νιάτα του τόπου και απαντά με έργα αγάπης», κατέληξε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.
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