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Σταθμοί Προστασίας Μάνας-Παιδιού και Εφήβου: Ένα πρόγραμμα για τη στήριξη μητέρας
και βρέφους, μέχρι την ενηλικίωση.
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής σε υγιή άτομα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προσφέρουν οι
Σ.Π.Μ.Π. & Ε. που έχουν σκοπό τη διασφάλιση και προάσπιση της υγείας βρεφών, παιδιών, εφήβων
και εγκύων. Στο Τ.Ι. Ακροπόλεως του Κ.Υ. Θεσσαλονίκης, βρίσκεται ένας εκ των τριών σταθμών της
πόλης, που λόγω της θέσης του όμως, καθώς βρίσκεται πλησίον του Περιφερειακού, εξυπηρετεί εύκολα
και ταχέως πολλούς δήμους όμορους του κέντρου και μη.
Η πρόληψη και η φροντίδα, ακόμη και η οφθαλμολογική- οδοντιατρική-ορθοδοντική (στο πλαίσιο της
ανίχνευσης ανωμαλιών), η παρακολούθηση της ανάπτυξης και η εκτίμηση των αναπτυξιακών και
ψυχοκοινωνικών οροσήμων βρεφών και νηπίων, σε συνδυασμό με τον προγεννητικό έλεγχο μέσω
αιματολογικών εξετάσεων για τη μέλλουσα μητέρα, συμπυκνώνουν -τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδοτον σκοπό ύπαρξης αυτού του σταθμού. Οι εμβολιασμοί νεογνών, παιδιών και εφήβων αλλά και οι
ιατρικές βεβαιώσεις παντός τύπου που αφορούν τα παιδιά, από το Ατομικό Δελτίο Μαθητή μέχρι τις
βεβαιώσεις για κατασκήνωση και εξωσχολικές δραστηριότητες που αφορούν άθληση, όπως
κολυμβητήριο ή γυμναστήριο, αποτελούν σήμερα έναν πολύ βασικό λόγο για να κατευθυνθεί μια
μητέρα με το παιδί της σε ένα τέτοιο ιατρείο.
Η πανδημία και η περιρρέουσα, δυσμενή οικονομική κατάσταση που έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος του
πληθυσμού και έχει οδηγήσει τις οικογένειες σε οικονομικά αδιέξοδα, έχει λανθασμένα οδηγήσει σε
αμελή εμβολιαστική κάλυψη και αναπτυξιακή παρακολούθηση των παιδιών, καθώς οι εν λόγω σταθμοί
προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν σε συνδυασμό με συμβουλευτική (για σίτιση,
μητρικό θηλασμό κ.α.) και παραπομπή- διασύνδεση με εξειδικευμένους επιστήμονες όταν αυτό
απαιτείται.
Οι υπηρεσίες των Σ.Π.Μ.Π & Ε., προσφέρονται και σε ανασφάλιστους πληθυσμούς. Μακροχρόνια
άνεργοι αλλά ακόμη και πληθυσμοί ρομά ή πρόσφυγες μπορούν να απευθύνονται σε αυτά τα ιατρεία,
όπου υπάρχει η δυνατότητα για συνταγογράφηση.
«Η μακροχρόνια ύπαρξη του Σταθμού, δεν μπορεί παρά να δηλώνει ότι είναι ακόμη αναγκαίο το
πρόγραμμα. Όσο κι αν μεταβάλλεται η λειτουργία του, προσφέρει έργο σημαντικό γιατί αναφέρεται στο
πιο ευαίσθητο κομμάτι των συμπολιτών μας, τα παιδιά και τις μητέρες τους», δήλωσε η Μαρία
Μπουσμπούκη, παιδίατρος του Σ.Π.Μ.Π. & Ε. Ακροπόλεως.
«Πολύ πρόσφατα το εμβόλιο για HPV, εντάχθηκε στον τακτικό εμβολιασμό και για τα αγόρια,
προφυλάσσοντας από πολλές μορφές καρκίνου και στα δύο φύλα. Οι Σ.Π.Μ.Π & Ε., συνταγογραφούν
και πραγματοποιούν και αυτό το εμβόλιο», επισήμανε η γιατρός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού τηλεφωνικά στο 2310-960266, ηλεκτρονικά μέσω
του finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς taxinet ή Α.Η.Φ.Υ. και δια ζώσης στο Τ.Ι. Ακροπόλεως,
Ακροπόλεως 21, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
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