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Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ... ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ!!
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά αρκετοί συνάνθρωποί μας, για ακόμα μία χρονιά, ο
Σύλλογος Γενικών-Οικογενειακών Ιατρών της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας Ν. Ρεθύμνης
"ΣΥΓΕΝΙΑΡ" συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις αλληλεγγύης, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του με την επωνυμία «Ιατρική
της Αγάπης».
Οι δράσεις του "ΣΥΓΕΝΙΑΡ" ξεκίνησαν από την ίδρυση του Συλλόγου το 2016 με στόχο τη δημιουργία μιας «αλυσίδας
αγάπης» σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η φιλοσοφία ήταν απλή, το μόνο που απαιτείται είναι ένα μικρό απόθεμα
αγάπης και αλληλεγγύης προς τους άνεργους, άστεγους, άπορους και απομονωμένους συνανθρώπους μας κάθε φύλου και
ηλικίας.
Το 2017, ο "ΣΥΓΕΝΙΑΡ", με τη συμμετοχή Γενικών-Οικογενειακών Ιατρών από το σύνολο των Περιφερειακών Ιατρείων
και Κέντρων Υγείας του νομού (Αγίας Φωτεινής, Ανωγείων, Περάματος, Σπηλίου) παρείχε τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες
του στο Δημοτικό Γηροκομείο Ρεθύμνου και δημιούργησε Ατομική Κάρτα Υγείας με πλήρη ιατρικό ιστορικό και φαρμακευτική
αγωγή για κάθε γέροντα.
Το 2018, ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Χλιβερος και τα ικανά μέλη του ΔΣ συνεργάστηκαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιο και τους εξαιρετικούς ιερείς-συνεργάτες του φιλοξενώντας τον "ΣΥΓΕΝΙΑΡ" σε χώρους
της Ιεράς Μητρόπολης στο Ρέθυμνο, ο οποίος προσέφερε σε συμπολίτες που στερούνται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας λόγω δυσκολιών από μέρους τους στην πρόσβαση σε αυτές, με σημαντικότερο τη συνέχιση της
παρακολούθησης και φροντίδας τους στο ΚΥ Αστικού Τύπου Ρεθύμνου του οποίου η λειτουργία, λόγω υποστελέχωσης,
υποστηρίζεται δυναμικά από Γενικούς-Οικογενειακούς Ιατρούς μέλη του Συλλόγου. Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία έδωσε
το έναυσμα για περαιτέρω μελλοντικές δράσεις.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία του, ο "ΣΥΓΕΝΙΑΡ" στηρίζει εθελοντικά τη λειτουργία του Ιατρείου της
Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου καλύπτοντας το κενό που υπάρχει σε ένα μεγάλο φάσμα υγειονομικών και ιατρικών
αναγκών των φοιτητών των σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα ως ενεργό μέλος του
Δικτύου Έρευνας στην Γενική Ιατρική και ΠΦΥ της Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχει στις δράσεις
αναγνωρισμένων Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας και Εξωτερικού, διοργανώνει εγκεκριμένα Επιστημονικά-Εκπαιδευτικά
Συνέδρια, λαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε αποστολές ιατρικών εξετάσεων κατοίκων σε απομακρυσμένες και
απομονωμένες περιοχές της Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το
φάσμα της φτώχειας, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη είναι δύο αξίες που δεν μπορεί να βρίσκονται σε... αδράνεια.
Σταθερός στη δέσμευσή του για έμπρακτη προσφορά σε όσους έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ, ο Σύλλογος ΓενικώνΟικογενειακών Ιατρών ΕΣΥ ΠΦΥ Ν. Ρεθύμνης "ΣΥΓΕΝΙΑΡ" -ως έγκριτο επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο- συμμετέχει
ενεργά με δράσεις ανθρωπιστικού περιεχομένου προσκαλώντας πολίτες και Φορείς να στηρίξουν πρωτοβουλίες αγάπης
και αλληλεγγύης.
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