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Πρόγραμμα των ΓτΚ 
για την ευάλωτη ομάδα 
των τοξικοεξαρτημένων

Το Πέμπτο Ανοιχτό 
Πολυιατρείο των ΓτΚ 
στην πόλη της Πάτρας

Τελευταία Νέα
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Το Ανοιχτό Πολυιατρείο Πάτρας λειτουργεί στη συλλο-
γιστική των υπόλοιπων Ανοιχτών Πολυιατρείων των ΓτΚ 
στην Αθήνα (1990), τη Θεσσαλονίκη (2001), τα Χανιά 
(2007) και το Πέραμα (2009), με πρωταρχικό σκοπό την 
ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης των ανασφάλιστων κατοίκων της Δυτικής Ελ-
λάδας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
και όλων όσοι έχουν περιορισμένη ή και μηδενική πρό-
σβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα δί-
νεται στην  προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναί-
κες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι) και στην υποστήρι-
ξη των τοπικών δομών υγείας. 

Το νεοσύστατο Ανοιχτό Πολυιατρείο (Σεπτέμβριος 2012) 
λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
στη διεύθυνση Καποδιστρίου 92 και Παναχαϊκού, από τις 
09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. και προσφέρει πρωτοβάθ-
μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης καθημερινά προσφέ-
ρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ιατρικό, νοσηλευτι-
κό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικό.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει τη λειτουργία του 
Ανοιχτού Πολυιατρείου Πάτρας με τη μερική χρηματο-
δότηση της λειτουργίας του (κάλυψη μισθών και ιατρικών 
προμηθειών) για περίοδο δύο ετών.

Οι Γιατροί του Κόσμου υπερήφανοι δωρεοδόχοι του ΙΣΝ 
ευχαριστούν την πολύτιμη υποστήριξη και την εμπιστοσύ-
νη στο δύσκολο έργο τους, που πρωταρχικό σκοπό έχει 
την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 

Tο πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας» λειτουργεί από το 
2000 με στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή 
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής 
συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών. Η κινητή μονάδα 
του Προγράμματος, με ομάδες εθελοντών της Οργάνω-
σης, επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση την πλατεία της 
Ομόνοιας, τόπο συνάντησης των χρηστών και με τη μέ-
θοδο του «streetwork», δηλαδή της εργασίας στο δρόμο, 
τους προσεγγίζουν θέλοντας να παρέμβουν στα άμεσα 
προβληματα που αντιμετωπίζουν τόσο λόγω της χρήσης 
όσο και των συνθηκών διαβίωσής τους. Η ανάγκη, μιας 
τέτοιου είδους παρέμβασης, κρίνεται σημαντική καθώς ο 
συγκεκριμένος πληθυσμός αποτελείται από ανθρώπους 
οι οποίοι στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ζουν 
σε επισφαλείς συνθήκες, υποσιτίζονται και έχουν μειωμέ-
νη πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας.

Αρχικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, προωθείται η 
ασφαλής χρήση ουσιών και η μείωση της βλάβης, μέσω της 
ανταλλαγής των χρησιμοποιημένων συριγγών με ολοκληρω-

μένο ειδικό πακέτο, που περιέχει όλα τα απαιτούμενα για την 
ασφαλή χρήση. Στόχο της συγκεκριμένης διαδικασίας απο-
τελεί τόσο η προστασία των ίδιων των χρηστών όσο και του 
κοινωνικού συνόλου. Ακόμα, πραγματοποιείται εργαστηρια-
κός έλεγχος μέσω εξετάσεων σε όσους το επιθυμούν, κα-
θώς και ενημέρωση των χρηστών για την ηπατίτιδα, τον ιό 
HIV και άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι γιατροί και οι ψυ-
χολόγοι της ομάδας παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περί-
θαλψη και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στα άτομα που 
επισκέπτονται τη μονάδα, ενώ παραπέμπουν και «διασυνδέ-
ουν» τα περιστατικά με αρμόδιους φορείς και εφημερεύο-
ντα νοσοκομεία. Επιπλέον, σημαντική είναι και η προσφορά 
του Προγράμματος σε θέματα πρόληψης και ευαισθητοποί-
ησης σχετικά με ζητήματα υγείας και υγιεινής.

Η διεπιστημονική ομάδα του Προγράμματος απαρτίζεται 
από εθελοντές γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και άλ-
λους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επιστή-
μονες και άλλες ειδικότητες.

26 Ιουνίου 2013
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών
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Δράσεις Ιουνίου
αθηνα

και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 92 παιδιά απόρων και 
ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αθηναίων. Τη δράση 
αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 11 Ιουνίου, κλιμάκιο των ΓτΚ, με παθολόγο και δερ-
ματολόγο, επισκέφτηκε το Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου 
όπου πραγματοποιήθηκε ιατρικός έλεγχος σε 10 κρατού-
μενους του Α.Τ.

Στις 15 Ιουνίου, η Επιτροπή Γυναικών της Ελληνικής Κοι-
νότητας Κολωνίας πραγματοποίησαν εκδήλωση «Πανηγύρι 
Ελληνικών Συλλόγων» όπου τα έσοδα τα οποία συγκεντρώ-

θηκαν διατέθηκαν για τις ανάγκες της Οργάνωσης. Οι ΓτΚ 
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά την Ελληνική Κοινότητα 
Κολωνίας για την πολύτιμη στήριξή τους στο έργο των ΓτΚ. 

Στις 18 Ιουνίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επισκέ-
φθηκε τον καταυλισμό Αεροδρομίου στον Ασπρόπυργο 
όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
των παιδιών.

Την ίδια μέρα, κλιμάκιο των ΓτΚ, με παθολόγο και δερ-
ματολόγο, επισκέφτηκε το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά-
Καλλίπολη όπου πραγματοποιήθηκε ιατρικός έλεγχος σε 
12 κρατούμενους του Α.Τ.

Στις 20 Ιουνίου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-
σφυγες σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και 
το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ πραγματοποίησαν εκδήλωση με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τους Πρόσφυγες, με 
τίτλο «Βία - ο μίτος που ενώνει την πατρίδα με την ξενιτιά» 
στο Θέατρο Χυτήριο.

Στις 27 Ιουνίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο 3ο 
Ελληνικό Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
το οποίο διοργανώθηκε από την Capital Link και πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου υπό την Αιγίδα του Δήμου 
Αθηναίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών. Η Capital Link συνεχίζει να υπηρετεί πιστά και 
να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα προβάλλο-
ντας και παρουσιάζοντας τόσο τις πρωτοβουλίες από την 
πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, όσο και τις δραστηρι-
ότητες και ανάγκες των ΜΚΟ. Ομιλήτρια ήταν και η Γενική 
Διευθύντρια των ΓτΚ κα Ευγενία Θάνου με θέμα «H Σημα-
σία της ΕΚΕ από την πλευρά των Μ.Κ.Ο» 

Στις 27-28 Ιουνίου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλ-
μολογικό έλεγχο στους κατοίκους του Καστελόριζου, που 
δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από την Novartis.

Στις 28-30 Ιουνίου οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο 
17ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, στο Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, 
με τον τίτλο: «Σημαία μας η Ισότητα, Όπλο μας η Αλληλεγ-
γύη». Υπήρχε διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό προς το κοινό 
σχετικά με τις δράσεις των ΓτΚ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-
ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α)  4-8 Ιουνίου επισκεφθήκαμε τη Λήμνο όπου εξετάστηκαν 

177 άτομα. 
Β)  15-17 Ιουνίου επισκεφθήκαμε τη Τήνο όπου εξετάστη-

καν 571 άτομα. 

Στις 2 Ιουνίου οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν Πο-
δηλατοδρομία, με αφετηρία την Πλατεία Συντάγματος και 
τερματισμό το Πάρκο Φλοίσβου, στο πλαίσιο στήριξης του 
προγράμματος ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ! που υλοποιούν σε συ-
νεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 
Σκοπός του προγράμματος ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ! είναι η 
προώθηση της ανοχής στη διαφορετικότητα και η πρόληψη 
της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Οι Γιατροί του Κόσμου θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν 
στην ποδηλατοδρομία και στήριξαν τη δράση αυτή.

Στις 3-7 Ιουνίου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλ-
μολογικό έλεγχο στους κατοίκους του Δήμου Ιωαννίνων, 
που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Το πρό-
γραμμα υποστηρίζεται από την Novartis.

Στις 4-5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού 
ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κρωπίας από 
τους Γιατρούς του Κόσμου με πρωτοβουλία του ιατρού 
Ελευθέριου Ντούνη σε συνεργασία με την Δημοτική Επι-
τροπή Υγείας (Δ.Ε.Υγ.Δήμου Κρωπίας) με σκοπό τη δωρεάν 
προληπτική και διαγνωστική εξέταση των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού της περιοχής που αντιμετωπίζουν δυσκολία 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινω-
νικούς λόγους, με τη συμβολή κινητής μονάδας.

Το διήμερο 8-9 Ιουνίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολια-
σμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, καθώς 
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Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συ-
νολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από 
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία 
βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοί-
ας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υπο-
στήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η κινητή ιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε 
εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρωτο-
βάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχο-
λογική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, 
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν 
χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρίθη-
κε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η Κινητή Ιατρική Μο-
νάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Δευτέρα, Τε-
τάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερματολόγο και νο-
σηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέντρου Κράτησης 
Μεταναστών Κορίνθου.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρείχαν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία των ΓτΚ στην 
Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον επισκέψεις, ψυ-
χολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα σε ηλικιωμένα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το πρόγραμμα υπο-
στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Ιούνιο 2013:
K. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ, ΗΡΑ ΒΕΒΕ SA, ΤΗΕ ISLAND HOTEL, 
VIOLAK INTERNATIONAL A.E., ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΑΜ-
ΚΕ ΙΑΣΙΣ, ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΛΙΤΣΑΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΟ-
ΜΑΚΕΔΩΝΕΣ ΦΕΡΕΝΙΚΗ, «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕ-
ΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Μια και ανακαινίσαμε τα Πολυϊατρεία μας έπρεπε να κά-
νουμε κάτι και με την θερμοκρασία εκεί μέσα. Γιατί το χειμώ-
να παγώναμε και το καλοκαίρι βγάζαμε την μπέμπελη από τη 
ζέστη. Έτσι, αναζητήσαμε κλιματιστικά μέσω χορηγών. Η Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας 
και έτσι πλέον διαβιούμε «ανθρωπινότερα» όλοι όσοι επισκε-
πτόμαστε το χώρο αυτό. Εθελοντές και ασθενείς.

Το μήνα που πέρασε:
Καλύψαμε σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ 10μελή οι-
κογένεια στην Σητεία, της οποίας και οι δύο γονείς είναι 
άνεργοι και την οποία δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι τοπι-
κές δομές αλληλεγγύης.

Ζητήσαμε και πήραμε χορηγίες τροφίμων από σούπερ 
μάρκετς της πόλης μας. 

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά στις 
δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημερίδα 
«Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία 
σελίδα. 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας κάθε πρώτη και τρί-
τη Τετάρτη του μήνα για τα νέα των Πολυϊατρείων μας μέ-
σα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού 
«Δίκτυο FM».

Στις 29 και 30 Ιουνίου λάβαμε μέρος στο 8ο αντιρατσιστι-
κό φεστιβάλ. Μια εκδήλωση που οργανώνεται με μεγάλη 
επιτυχία και έχει σαν συνέπεια να έρχονται πιο κοντά και να 
γνωρίζονται καλύτερα οι διάφορες εθνικότητες που ζουν 
στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Συμμετείχαμε στη με-
γάλη καλοκαιρινή γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη 
μας, πιστοί στις αρχές μας να μην κάνωμε διακρίσεις χρώ-
ματος θρησκείας και εθνικότητας.

Στις 30 του μήνα παραλάβαμε μεγάλη ποσότητα φαρμά-
κων από τον παπά-Δημήτρη της ενορίας Κατσιφαριανών, πα-
λιό συμπαραστάτη και πιστό υποστηρικτή των δράσεων μας.

Στα ιατρεία μας εξετάστηκαν το μήνα αυτό διακόσια σαρά-
ντα έξι άτομα και τους χορηγήθηκε και φαρμακευτική αγωγή.

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και ει-
δικά των παιδιών το παράρτημα Καβάλας με γιατρό την κα 
Μαυρίδου, νοσηλεύτρια την κα Δημητριάδου και διοικητι-
κούς την κα Γιοβανάκη και κα Γιοβανιού, επισκέφθηκαν στις 
8 Ιουνίου το Δήμο Νέστου και συγκεκριμένα το δημοτικό δι-
αμέρισμα των Πηγών. Με την βοήθεια της υπεύθυνης του Ια-
τροκοινωνικού Κέντρου κας Θώμογλου εμβολιάσθηκαν 33 
παιδιά με 55 εμβόλια Pentanac, Reprevax και HBVAXPRO. 

Στις 6 Ιουνίου, μετά από συμφωνία με το Διευθυντή της 
ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 
έγινε χορηγία από το παράρτημα Καβάλας φαρμάκων ψυ-
χιατρικής χρήσης. 

Συνεχίζοντας τις δράσεις μας λάβαμε μέρος στις εκδη-
λώσεις που διοργάνωσε το αντιρατσιστικό – αντιφασιστι-
κό κίνημα Καβάλας. Οι εκδηλώσεις πραγματο-ποιήθηκαν 
στην παραλία Καβάλας στις 14-15 Ιουνίου. Οι εθελόντριές 
μας ασχολήθηκαν με την πώληση προϊόντων και την διανο-
μή έντυπου υλικού για τις δράσης της Οργάνωσης. Η εκδή-
λωση καλύφθηκε τηλεοπτικά. 

Το Σάββατο στις 15 Ιουνίου, μετά από πρόσκληση του 
Ροταριανού ομίλου Καβάλας, η υπεύθυνη του παραρτή-
ματος, κα Γιοβανιού παραβρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας κο Κροκίδη σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο GALAXY. Στην συ-
γκεκριμένη εκδήλωση έγινε δωρεά φαρμάκων για το κοι-
νωνικό ιατρείο φαρμακείο Ν. Καβάλας.

Στις 17 Ιουνίου, επρόκειτο να ενημερώσουμε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Καβάλας για τον ετήσιο απολογισμό του κοινω-
νικού ιατρείου φαρμακείου Καβάλας. Η ενημέρωση δεν 
πραγματοποιήθηκε διότι μετά από προτροπή του δημάρ-
χου παρευρεθήκαμε όλοι στη συναυλία διαμαρτυρία στην 
πλατεία καπνεργάτη για το κλείσιμο της ΕΡΤ.

Στις 19 Ιουνίου, η υπεύθυνη του παραρτήματος κα Γιοβα-
νιού και οι γιατροί κος Τουραμανίδης και κος Μπαρμπα-
γιάννης παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του Ροταριανού 

Ομίλου Δυτικής Καβάλας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση 
έγινε δωρεά μηχανήματος για τη μέτρηση ουρίας και ου-
ρικού οξέος. 

Στις 6 Ιουνίου, μετά από συμφωνία του διευθυντή της ψυ-
χιατρικής κλινικής του Γ.Νοσοκομείου Καβάλας, έγινε χο-
ρηγία, από το παράρτημα Καβάλας, φαρμάκων ψυχιατρι-
κής χρήσης.

Κατά το μήνα Ιούνιο από τα γραφεία του Παραρτήματος 
χορηγήθηκαν φάρμακα σε ανασφάλιστους ασθενείς, κα-
θώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί πραγμα-
τοποιήθηκαν από γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γ. Νο-
σοκομείο Καβάλας και από τα κέντρα Υγεία της Ελευθε-
ρούπολης και Χρυσούπολης. 

Στις 25 Ιουνίου συμμετείχαμε στη διαμαρτυρία που διορ-
γάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην πλατεία Καπνεργάτη για 
την συνέχιση της λειτουργίας του. 

Μία ημέρα αργότερα, στις 26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά των Ναρκωτικών, παρευρεθήκαμε σε ομιλία την 
οποία διοργάνωσε ο ιατρικός σύλλογος Καβάλας στη Δη-
μοτική βιβλιοθήκη. Θέμα της ομιλίας «Προστασία και πρό-
ληψη από τις εξαρτήσεις». 

Στις 29 Ιουνίου, παρευρεθήκαμε στην τελετή αποφοίτη-
σης του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στο κάστρο της Καβάλας, όπου 
εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς την Οργάνωση για 
την συμπαράσταση και βοήθεια την οποία προσφέρουμε 
στο ΚΕΘΕΑ. 

Κατά το μήνα Ιούνιο δόθηκαν συνεντεύξεις στα τοπικά κα-
νάλια και σε εφημερίδες σχετικά με τη δράση της Οργάνω-
σης και τη συμμετοχή μας στο κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο. 

Τον καλύτερό τους εαυτό δίνουν γιατροί, νοσηλευτές, 
εθελοντές για τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου φαρ-
μακείου Καβάλας. Υπάρχει πληθώρα φαρμάκων και γι’ αυ-
τόν το λόγο αποφασίσθηκε να εξυπηρετούμε και όμορους 
δήμους. Επίσης, μέσα στο μήνα εξετάσθηκαν 164 ασθε-
νείς και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 6.760€.
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θεσσαλονΙκη

Περίπου 1.300 επισκέψεις ασθενών καταγράψαμε στο 
«Ανοιχτό Πολυϊατρείο» μας στην Θεσσαλονίκη αυτόν το μή-
να. Επιπλέον, 10 επισκέψεις κατ’ οίκον πραγματοποιήθη-
καν από εθελοντές μας ιατρούς και κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γειτονιές της Πό-
λης» σε περιστατικά συμπολιτών μας με αδυναμία πρόσβα-
σης στο ΕΣΥ. Εκτενές ρεπορτάζ και μνεία στη δράση μας 
αφιέρωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού 
σταθμού TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το οποίο ευχαριστούμε θερμά 
για την υποστήριξη του έργου μας εδώ και χρόνια. 

Συνάντηση πραγματοποιήσαμε με την παρουσία του κου 
Κλουδά και της κας Σελίδου με την Πρόεδρο της Επιτρο-
πής για την Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεο-
λαίας 2014, κα Μαρία Πασχαλίδου, συζητώντας την πιθα-
νότητα συνεργασίας της Οργάνωσης μας στο πλαίσιο του 
θεσμού. Η θεματική του ετήσιου προγράμματος του 2014 
είναι ο «Χρόνος», με την έννοια του οποίου θα προβληθεί 
η ιστορία της πόλης και ο ρόλος της στη ΝΑ Ευρώπη, οι 
μελλοντικές προοπτικές που αφορούν στην εξέλιξη και την 
κοινωνική ανανέωση της πόλης, με ένα ευρύ φάσμα δρα-
στηριοτήτων μέσα στις οποίες η Υγεία και ο Εθελοντισμός, 
ενότητες στις οποίες θα εντάξουμε και τις δικές μας δρά-
σεις. Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Οργάνωση μας η 
συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης και τους 
ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτήν την τιμή.

Συμμετείχαμε αρχές του μήνα με εθελοντές στο 2ο Τουρ-
νούα Ποδοσφαίρου όλων των Θεραπευτικών κοινοτήτων 
της πόλης, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμαριάς. Σκοπός 
μας η υποστήριξη της προσπάθειας των συμμετεχόντων και 
βέβαια η προώθηση των δράσεων μας και του έργου μας.

Επίσκεψη πραγματοποιήσαμε στις φυλακές Ιωαννίνων 
κατόπιν αιτήματος της διευθύντριας. Εθελοντές μας χει-
ρουργός, γενικός ιατρός, δερματολόγος, ψυχίατρος και 
κοινωνική λειτουργός στελέχωσαν το κλιμάκιο. Εξετάστη-
καν 45 κρατούμενοι και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες 
και κατευθύνσεις για θέματα υγείας που αντιμετώπιζαν, κα-
θώς εδώ και αρκετό καιρό το κατάστημα των φυλακών δεν 
διαθέτει ιατρό. Οι εθελοντές μας είναι πολύ ικανοποιημένοι 
από την υποδοχή, την θετική αντιμετώπιση των αστυνομι-
κών, καθώς και απ΄ την καλή κατάσταση καθαριότητας που 
είχαν οι φυλακές, αλλά και οι κρατούμενοι, παρ’ όλο το ότι 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένες 
για τους 250 κρατουμένους. Οι ευχαριστίες των σωφρο-
νιστικών υπαλλήλων, της διευθύνσεως, αλλά και των κρα-
τουμένων ήταν εγκάρδιες.

Μεγάλη ποσότητα γερμανικών φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων δεχθήκαμε, κατόπιν πρωτοβουλίας ζευγαριού Γερ-
μανών που διαμένουν στην Περαία-Θεσσαλονίκης. Ευχα-
ριστούμε θερμά τον κύριο και την κυρία Guzek, καθώς και 
τους ιατρούς εκ Γερμανίας για την δωρεά. Επιπλέον, από 
την Αυστριακή οργάνωση «Βοήθεια για την Ελλάδα» μας 
επισκέφτηκε ο ιδρυτής της, εκφράζοντας την επιθυμία να 
προσφέρει φάρμακα.

Δώσαμε το παρόν με εθελοντές μας την δεύτερη ημέ-
ρα της πραγματοποίησης του PRIDE PARADE στον Λευ-
κό Πύργο, με σκοπό τη συγκέντρωση φαρμάκων από επι-
σκέπτες και συμμετέχοντες. Δεν είχαμε ικανοποιητική πο-
σότητα σε δωρεές φαρμάκων, είχαμε όμως πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους για το έργο μας 
και τις υπηρεσίες που παρέχουμε και πλήθος κόσμου έμα-
θε για την Οργάνωση μας.

πατρα
Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπού-
λου Κωνσταντίνα σε συνεργασία με τις φοιτήτριες του τμήμα-
τος Κοινωνικής Εργασίας ΣΤ’ εξαμήνου οι οποίες πραγματο-
ποιούν την εργαστηριακή τους πρακτική άσκηση στο Ανοικτό 
Πολυιατρείο της Πάτρας επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο 
της Βούντενης και ενημέρωσαν τις τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου για τον ρατσισμό μέσα από παιχνίδια γνωριμίας και με 
την παρουσίαση των ΓτΚ για το εν λόγω θέμα. 

Την Πέμπτη, 6 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός Κυριακο-
πούλου Κωνσταντίνα σε συνεργασία με εθελοντή της Ορ-
γάνωσης επισκέφθηκαν το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ζαρου-
χλεικων και ενημέρωσαν την Δ’ και Ε’ τάξη δημοτικού για 

την Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου. Το ίδιο πρόγραμ-
μα υλοποιήθηκε στην ΣΤ’ τάξη, δίνοντας, όμως, έμφαση 
στο ζήτημα του ρατσισμού. 

Τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός Κυ-
ριακοπούλου Κωνσταντίνα σε συνεργασία με εθελόντρια 
πρτοπτυχακή κοινωνική λειτουργό του τμήματος Κοινωνι-
κής Εργασίας ΣΤ’ εξαμήνου επισκέφθηκαν το 61ο Δημοτι-
κό Σχολείο και ενημέρωσαν τις τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου για τους Γιατρούς του Κόσμου

Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός Κυρια-
κοπούλου Κωνσταντίνα σε συνεργασία με εθελόντρια προ-
πτυχιακή κοινωνική λειτουργό του τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας ΣΤ’ εξαμήνου επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχο-
λείο Ρίου και ενημέρωσαν την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για την 
Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου. Το ίδιο πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε στην ΣΤ’ τάξη του 49ου Δημοτικού Σχολείου 
Πατρών την Πέμπτη 13 Ιουνίου. 

Επιπλέον, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός 
σε συνεργασία με την νοσηλεύτρια αγγελική Τσαγρή επισκέ-
φθηκαν το 33ο Νηπιαγωγείο υλοποιώντας πρόγραμμα ενη-
μέρωσης για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Την Πέμπτη, 13 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός πα-
ρευρέθηκε στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό βλεπο 
(vlepo.org) ενημερώνοντας τους ακροατές/τριες για την 

λειτουργία του Ανοικτού Πολυιατρείου των Γιατρών του Κό-
σμου στην Πάτρα. 

Την επόμενη Πέμπτη, 20 Ιουνίου, «Παγκόσμια ημέρα 
του Πρόσφυγα» οι Γιατροί του Κόσμου, παράρτημα Πά-
τρας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την 
PRAKSIS, την Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη, Εθελο-
ντισμού, Ισότητας Φύλων, Ένταξης Μεταναστών του Δή-
μου Πατρέων και την Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμά-
των των Προσφύγων και των Μεταναστών/στριών, πραγ-
ματοποιήσαμε σειρά δράσεων στην Πλατεία Γεωργίου

Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, η Αγγελική Τσαγρή, νοσηλεύτρια 
του Ανοιχτού Πολυιατρείου, ο μεταφραστής Nijat Amarkhel 
και η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα 
παρευρέθηκαν στις δράσεις του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στα 
πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κατά των Ναρκωτικών. 

Το Σάββατο 29 Ιουνίου το προσωπικό του Πολυιατρείου 
της Πάτρας παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών που διοργάνωσε το πα-
ράρτημα της Πάτρας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των 
Ναρκωτικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Την ίδια μέρα, η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπούλου Κων-
σταντίνα έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΑ Πάτρας αναφορικά με 
το πολυιατρείο και το φεστιβάλ που συμμετείχαν οι Γιατροί του 
Κόσμου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων.

Εργασίες για την ομάδα χορηγιών ξεκίνησαν αυτόν το 
μήνα με επαφές, συναντήσεις και προετοιμασία με τους 
εθελοντές μας, η συνεισφορά των οποίων είναι πολύτιμη 
και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. Εταιρείες και επαγ-
γελματίες της πόλης ενημερώνονται για τις ανάγκες μας, 
για το έργο που προσφέρουμε και για τους τρόπους που 
θα μπορούσαν να μας ενισχύσουν. 

Συγκέντρωση φαρμάκων για το Πολυϊατρείο μας ξεκίνη-
σε μια κοινωνική ομάδα αντιρατσισμού εντός της Αστυνο-
μίας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης, με την 
πρωτοβουλία μέλους μας αστυνομικού. Επιπλέον, δωρεές 
φαρμάκων λάβαμε και τους ευχαριστούμε θερμά για την 
ενίσχυση από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, τον Ερυ-
θρό Σταυρό Άρτας, τον Πανχαλκιδικό Σύλλογο Χαλκιδιω-
τών, το γυμναστήριο Πάμμαχος Αθλητής, το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλύρου, το Γενικό Νοσοκομείο Γ. Παπανικολά-
ου, καθώς και πλήθος φαρμακείων της Θεσσαλονίκης και 
βέβαια όλους τους ιδιώτες πολίτες της Βόρειας Ελλάδας.

Αγώνες Επίλεκτων Αθλητών της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Πολεμικών Τεχνών πραγματοποιήθηκαν στον Σταυρό-
Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι μας, μετά από πρόσκληση 
των διοργανωτών, παρευρέθησαν εκεί με σκοπό την ενί-
σχυση του έργου μας και την προώθηση του.

Τέλος, μετά από πρόσκληση συμμετείχαμε σε εκδήλωση 
του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημέ-
νων Ατόμων Αργώ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Κατά Των Ναρκωτικών. Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θε-
ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», είναι ένα «ελεύθε-
ρο ουσιών» πρόγραμμα απεξάρτησης του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, ενταγμένο στις υπηρεσίες του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα «ανοιχτό θεραπευ-
τικό» πρόγραμμα με εμβέλεια από τη Λάρισα ως τα όρια 
των Νομών Σερρών και Καβάλας.
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