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Δήμος Αιγάλεω βρίσκεται στη δυτική
περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος των
Αθηνών και έχει αναπτυχθεί
εκατέρωθεν της αρχαίας
Ιεράς Οδού. Το Αιγάλεω
συγκαταλέγεται στους
παλαιότερους Δήμους
της χώρας και υπήρξε
από πάντα πόλος έλξης
οικιστών. Ο πληθυσμός
του είναι 69.940 κάτοικοι, στην πραγματικότητα, όμως, στην
πόλη ζουν και εργάζονται τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι,
μισθωτοί κυρίως και επαγγελματίες. Αποτελεί συγκοινωνιακό
κόμβο, μια και το τέμνουν οδικοί άξονες διεθνούς και εθνικής
εμβέλειας, και φιλοξενεί 3 σταθμούς Μετρό. Η πόλη φιλοξενεί
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου υπάρχει συνεργασία
με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και την Πρόεδρο
του τμήματος κ. Α. Λάγιου. Τα Δημοτικά Ιατρεία και τα ΚΕΠ
Υγείας βρίσκονται στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 63, δίπλα
στο Μετρό στάση Αιγάλεω, έξοδος Παπαναστασίου.
Στο Τμήμα Κοιν. Φροντίδας και Υγείας υπάγονται τα Δημοτικά Ιατρεία, τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το
1997. Το 2016 ξεκίνησε και η λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας. Το
ανωτέρω τμήμα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας (AIDS, ναρκωτικά,
ηπατίτιδες κ.λπ.). Διαθέτει αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
Μεριμνά για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Πραγματοποιούνται κατ’ οίκον επισκέψεις σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Μεριμνά για την παραγγελία, καταγραφή,
διακίνηση εμβολίων και πάσης φύσεως φαρμακευτικού και
υγειονομικού υλικού. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά
για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα
με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις: (α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων
εμβολιασμών. (β) Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων
δημόσιας υγιεινής, εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας
και προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας
υγιεινής. (δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών
σε θέματα δημόσιας υγείας. (ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά
προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα

με τις κείμενες διατάξεις. στ)
Μεριμνά για τη διεξαγωγή
μυοκτονιών, απεντομώσεων
και απολυμάνσεων σε κτίρια
ή κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου και συνεργάζεται
με τη Δ/νση Πρασίνου για
τον σκοπό αυτό.
Στο Τμήμα Κοιν. Φροντίδας και Υγείας, που
υπάγονται τα Δημοτικά
Ιατρεία και τα ΚΕΠ Υγείας
υπηρετούν ένας κοινωνιολόγος, μία μαία, μία διοικητικός
υπάλληλος, ένας ψυχολόγος, δύο κοινωνικοί λειτουργοί,
μία επισκέπτρια υγείας, μία λογοθεραπεύτρια. Λειτουργούν
με εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γυναικολόγο,
φυσίατρο, ρευματολόγο, γαστρεντερολόγο. Εξετάζονται
κυρίως άποροι, άστεγοι, άνεργοι και γενικά ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Διενεργούνται τέστ Παπανικολάου, μαθήματα
γονεϊκής προετοιμασίας ανώδυνου τοκετού και μητρικού
θηλασμού από τη μαία, σε καθημερινή βάση γίνονται μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, καρδιογραφήματα,
ενεσοθεραπεία. Συνεδρίες με ψυχολόγο. Ενδεικτικά θα σας
αναφέρω μερικές από τις δράσεις μας, όπως: πρόγραμμαπρόληψης πτώσεων στα μέλη των ΚΑΠΗ, πρόγραμμα
πρόληψης για παθήσεις των νεφρών, πρόγραμμα πρόληψης
για το μελάνωμα, εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, μαθήματα
πρώτων βοηθειών σε καθηγητές και μαθητές, πρόγραμμα
πρόληψης για τον καρκίνο του παχέους εντέρου, πρόγραμμα
πρόληψης για το αλκοόλ, ενημέρωση για τα κουνούπια και
τον ιό του δυτικού Νείλου, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για
τα μέλη του ΚΑΠΗ, αντιτετανικός και αντιγριπικός εμβολιασμός στους εργαζόμενους, μέτρηση οστικής πυκνότητας,
εξέταση των εργαζομένων από τον ΕΟΔΥ για τον covid-19
κ.α. Σχεδιάζουν προγράμματα προσέλκυσης εθελοντών και
ανάπτυξης εθελοντικού κινήματος (π.χ. διεξαγωγή τακτικών
εθελοντικών αιμοδοσιών και διαχείριση της τράπεζας αίματος κ.λπ.). Συμμετοχή σε Δίκτυα με θέματα που άπτονται της
υγείας και της ανάπτυξης της πόλης μας (Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγειών Πόλεων), συνεργασίες με ιδιωτικές κλινικές και
διαγνωστικά εργαστήρια, όπου παρέχονται δωρεάν εξετάσεις
και μαστογραφίες. Συνεργασία με το Κ. Υ. Αιγάλεω και τα
ΤΟΜΥ. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν. Η
ανταμοιβή και το κίνητρό μας είναι να βελτιωνόμαστε και
να παρέχουμε στους κατοίκους μας συνθήκες για μία πιο
άρτια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
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