Αγαπητοί γονείς,
Η κατασκήνωση της ΠΕΑΝ∆ είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται εδώ και 18 χρόνια με
την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία του ∆ιαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου
Παίδων Π&Α Κυριακού και της υπεύθυνης αυτού κ. Α.Βαζαίου. όπως γνωρίζετε η
κατασκήνωση λειτουργεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα και η επιθυμία όλων μας είναι να
ενταχθούν τα παιδιά μας χωρίς διακρίσεις ή περιθωριοποίηση.Θα θέλαμε, επομένως, τη
συνεργασία σας σε ορισμένα θέματα που θα διευκολύνουν πολύ τη λειτουργία και την
απόδοση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη συνεχή φροντίδα των παιδιών
σας.
1) Επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει κατάχρηση των τηλεφωνικών κλήσεων με
κινητά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να απασχολείται το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να
αποσπάται η προσοχή του από την φροντίδα των παιδιών σας, θα σας παρακαλούσαμε να
επικοινωνείτε με τους ιατρούς και νοσηλευτές κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους και σε ώρες
που θα υποδείξουν οι ίδιοι, εφόσον υπάρχει σοβαρό θέμα. Να είστε σίγουροι ότι αν
υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα ή απορία, οι ίδιοι θα επικοινωνούν μαζί σας και θα σας
ενημερώσουν.
Παρακαλούμε να αποφεύγετε τις άσκοπες κλήσεις με την παραμικρή αφορμή.
2) Η υπευθυνότητα για τη ρύθμιση της δόσης της ινσουλίνης ανήκει στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό σε συνεργασία με την κ. Α.Βαζαίου. Παρέμβαση των γονέων στο
θέμα αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα το έργο μας.
3) Βάσει των κανονισμών της κατασκήνωσης δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών
τηλεφώνων από τους μικρούς κατασκηνωτές και θα σας παρακαλούσαμε να σεβαστείτε
αυτόν τον όρο.
4) Τέλος, παρακαλούμε όπως εφοδιάσετε τα παιδιά σας με όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα
και ινσουλίνη που αναγράφονται στον κατάλογο που σας παραδώσαμε καθώς επίσης και με
οποιοδήποτε άλλο φάρμακο λαμβάνουν, σε ποσότητα ικανή ώστε να είναι αρκετό για όλη την
κατασκηνωτική περίοδο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και συνεργασία σας
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