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Τριμελής διερευνητική αποστολή των ΓτΚ Ελλάδας με τη συμμετοχή του  Π.Μ.Σ. Διεθνής 
Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας, αναχώρησε στις 22-25 Οκτωβρίου,  για τα σύνορα  
Τουρκίας- Συρίας όπου βρίσκονται χιλιάδες Κούρδοι Προσφυγές που εγκατέλειψαν τα χω-
ριά τους από το Κομπάνι της Συρίας. Στην αποστολή των ΓτΚ συμμετείχαν ο κος Ιωάννης 
Μουζάλας -Μέλος του ΔΣ των ΓτΚ, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ο κος Ιωάννης Γιαννα-
κόπουλος -Μέλος του ΔΣ των ΓτΚ, Φωτοειδησεογράφος και κος Παναγιώτης Ιωαννίδης 
-Μέλος των ΓτΚ, επιστημονικός συνεργάτης του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Διε-
θνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας».
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Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
στα σύνορα
Τουρκίας - Συρίας
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Στις 3 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρι-
κού ελέγχου στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού από 
τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδο-
ντιατρικό έλεγχο σε 27 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την 
υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά με 
τις δράσεις και τα προγράμματα των ΓτΚ στους μαθητές 
του 1ου Λυκείου Περάματος, από τον κοινωνικό λειτουργό 
της Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή.

Στις 8 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρι-
κού ελέγχου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ζωής στον 
Ασπρόπυργο από τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ πα-
ρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο σε 77 
παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Πρωτοβουλίας.

Στις 11 Οκτωβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων που πραγματοποιή-
θηκε στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. Η κα Μαίλλη -Πρό-
εδρος των Γιατρών του Κόσμου- μίλησε για το δικαίωμα 
όλων των παιδιών στον δωρεάν εμβολιασμό.

Το διήμερο 11-12 Οκτωβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους σε 128 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών 
στον Πύργο Ηλείας. H δράση αυτή υλοποιείται με την υπο-
στήριξη της Vodafone.

Στις 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φο-
ρά πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο από τους Γιατρούς του Κό-
σμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρι-
κό έλεγχο σε 108 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υπο-
στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Την ίδια μέρα, η κα Μαίλλη -Πρόεδρος των Γιατρών του Κό-
σμου, η κα Θάνου -Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κό-
σμου και η κα Σαμαρτζή -Συντονίστρια Προγραμμάτων, συ-
ναντήθηκαν με την κα Κυριακίδου, Κύπρια βουλευτή και ει-
σηγήτρια για την προστασία των παιδιών της Κοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμέ-
νου να την ενημερώσουν για την πρόσβαση των παιδιών σε 
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

Στις 16 Οκτωβρίου, μαθητές της Δ’ τάξης του 15ου Δημοτι-
κού Σχολείου Χαϊδαρίου επισκέφθηκαν τα γραφεία των ΓτΚ 
στην Αθήνα όπου περιπλανήθηκαν στους χώρους της Ορ-
γάνωσης και ενημερώθηκαν για τις δράσεις των ΓτΚ, από 
τον κοινωνικό λειτουργό της Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή.

Δράσεις Οκτωβρίου
αθηνα

Στις 18 Οκτωβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στο φεστιβάλ «Το 
Μικρό Παρίσι των Αθηνών» που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Οι εθελοντές των ΓτΚ έδειξαν με τρόπο θελκτικό και ουσι-
αστικό το σωστό βούρτσισμα, έδωσαν σημαντικές πληρο-
φορίες για την πρόληψη και τη σωστή στοματική υγιεινή και 
ζωγράφισαν μαζί με τα παιδιά χαρούμενα και υγιή δόντια.

Την ίδια μέρα, οι ΓτΚ συμμετείχαν στην «Ημέρα Ευαισθη-
τοποίησης» με άλλους 15 εθελοντικούς οργανισμούς, με 
το μήνυμα «ΜΑΖΙ γνωρίΖΟΥΜΕ» στο Δημαρχείο Χαϊδαρί-
ου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κο-
ντά το έργο των εθελοντικών οργανισμών, από τους ίδιους 
τους εθελοντές, αλλά και μέσω ενημερωτικού υλικού. Μια 
πρωτοβουλία των Προσκόπων Χαϊδαρίου, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Χαϊδαρίου.

Το «65+ Υγιής Γήρανση» είναι νέο πρόγραμμα των Για-
τρών του Κόσμου, το οποίο υλοποιείται στο Ανοιχτό Πολυι-
ατρείο Περάματος από 1η Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω πρό-
γραμμα απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που επισκέ-
πτονται τη δομή μας, ενώ σε σταθερή βάση παρακολου-
θούνται 70 περιπτώσεις ηλικιωμένων. Οι άξονες του προ-
γράμματος είναι (1) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης και (2) η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη. Το πα-
ρόν πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Ιωάννη Σ. Λάτση. 

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπει-
ρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρε-
άν γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμο-
λογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολι-
ασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εί-
χε ως εξής: 
Α)  2-9 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε την Αμοργό, την Σχοι-

νούσα, την Δονούσα και τα Κουφονήσια, όπου εξετά-
στηκαν 596 άτομα.

Β)  23-25 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε την Κάρπαθο όπου 
εξετάστηκαν 485 άτομα.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολι-
κή χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής 
προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από την 
ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η κινητή ιατρική 
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας και Σάββατο 12:00-14:00- στο Μεταξουργείο, 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήρι-
ξη σε εξαρτημένα άτομα.

Στις 18-19 Οκτωβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβο-
λιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους σε 
214 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δή-
μου Χαλκίδας. H δράση αυτή υλοποιείται με την υποστή-
ριξη της Vodafone.

Στις 29 & 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα 
ιατρικού ελέγχου στο 39ο Γυμνάσιο Αθηνών, από τους Για-
τρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό 
και παιδιατρικό έλεγχο σε 215 παιδιά. Η δράση υλοποιείται 
με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ
Ph

ot
o:

 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ
Ph

ot
o:

 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter#28
ΚαΒαΛα

χανια

τα εξής: :HBVAXPRO, PENTAVAC, TETRAVAC, DTVAX, 
VARIVAX, MMR, Vaqta Havrix, Menveo, HBVAXPRO. Κα-
τά τη διάρκεια της αποστολής μάς επισκέφτηκε ο Δήμαρ-
χος και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέστου.

Το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήσαμε αποστο-
λή στο Δήμο Δράμας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέ-
ρισμα Σιδηρόνερου με καρδιολόγο τον κο Αυλωνίτη, ορθο-
πεδικό τον κο Τοραμανίδη, νοσηλευτές την κα Χαψή και την 
κα Κευσενίδου και διοικητικούς την κα Γιοβανάκη και την κα 
Γιοβανιού. Ο καρδιολόγος εξέτασε 18 άτομα, ηλικίας 47-87 
ετών και ο ορθοπεδικός 20 άτομα, ηλικίας 46-87 ετών.

Και οι δύο αποστολές καλύφθηκαν από τον τοπικό τύπο. 
Η υπεύθυνη του παραρτήματος έδωσε ραδιοφωνικές συ-
νεντεύξεις και παρευρέθηκε σε εκπομπή στο τοπικό κανάλι 
Center όπου ενημέρωσε για τις δράσεις της Οργάνωσης. 

Στις 24, 25 & 26 Οκτωβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν με 
την παρουσία εθελοντών γιατρών και νοσηλευτών στους 
«8ους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου», 
με την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας στις περιπτώσεις 
που αυτό κρινόταν αναγκαίο. 

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός γιόρτα-
σε τα 5α γενέθλιά του, στα οποία παρευρέθηκαν μέλη μας. 
Ήταν μια συγκινητική τελετή κατά την οποία εκφράστηκαν 
θερμές ευχαριστίες προς την Οργάνωση των Γιατρών του 
Κόσμου, επειδή πάντα βρίσκεται κοντά και συμπαραστέκε-
ται στα άτομα που είναι σε απεξάρτηση.

Καθ’όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγούνται φάρμακα 
από τα γραφεία του παραρτήματος σε ανασφάλιστους πο-
λίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί 
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυσού-
πολης και Ελευθερούπολης.

Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι 
Γιατροί, Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνωσης 
στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας 
στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η κινητή οδοντιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιά-
δα» επισκέφθηκε 10 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναί-
ων και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής 
υγείας 1200 παιδιών. Βασικός στόχος του προγράμματος 
είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυ-
πηρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυ-
νατούν να καλύψουν οικονομικά τη βασική τους οδοντια-
τρική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδο-
ντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πο-
λυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό 
Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιά-
δα» υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι 
χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, κα-
θώς και ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του 
Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυ-
ναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κου-
βερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των το-
πικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό, όπως, επίσης, και άλλων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται 
εθελοντικά, από την 1η Ιουλίου 2013, στο Κέντρο Πρώτης 
Υποδοχής μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προ-
σφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη σε μετανάστες.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, τον μήνα Οκτώβριο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, 
COCA-COLA  3E HELLAS ABEE, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι & ΣΙΑ Ε.Ε., ANEK LINES, BLUE STAR FERRIES, 
AEGEAN AIRLINES, ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ EXPRESS, ECO FARM, ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΛΥΝΟΣ 
& ΔΙΑΠΕ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑ 
«ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙ-
ΒΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ.Υ.ΠΕ.Τ. & ΝΗΣΩΝ, ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ, 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥ-
ΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΙΑΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑ-
ΤΕΙΟ «ΠΛΗΣΙΟΝ», ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά το μήνα Οκτώβριο οι δράσεις μας έχουν ως εξής:

Στις 15 Οκτωβρίου αρκετά μέλη της Οργάνωσης πα-
ρευρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνω-
σε ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Υγείας και πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Καβάλας. Το θέμα ήταν «Ζώντας με τη Σχιζοφρένεια». 
Την ίδια ημέρα παρευρεθήκαμε σε δείπνο που διοργανώ-
θηκε από το Σύλλογο Νομαρχιακών ΑμεΑ. Ήταν μια ιδιαί-
τερη βραδιά, επειδή ήταν δείπνο στο σκοτάδι χωρίς κανέ-
να φως, για να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στα άτο-
μα χωρίς όραση.

Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, με παιδίατρο τον κο Ζαφει-
ρακόπουλο, διοικητικούς την κα Άννα Γιοβανιού, υπεύ-
θυνη του Παραρτήματος και την κα Αναστασία Γρηγοριά-
δου βρεθήκαμε στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Χρυσοχωρίου 
του Δήμου Νέστου, όπου εμβολιάστηκαν 72 παιδιά, ηλικί-
ας 2 μηνών έως 13 ετών, με 94 εμβόλια. Τα εμβόλια ήταν 
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Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση της κοινωνικής λειτουργού του Ανοικτού Πολυια-
τρείου Χανίων, κας Κυριακοπούλου, με την προϊστάμενη 
του ΔΟΚΟΙΠ Χανίων. κας Κουνελάκη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι κοινωνικοί λειτουργοί του εν λόγω φορέα ενημε-
ρώθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις 
που υλοποιούν οι Γιατροί του Κόσμου στα Χανιά. 

Την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, η κα Μουλουδάκη μίλησε 
για τον Έμπολα στο τηλεοπτικό κανάλι ΚΥΔΩΝ, στην εκ-
πομπή “ΓΙΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ” που μεταδόθηκε την Τρίτη 21 
Οκτωβρίου, παράλληλα παρουσίασε το έργο της Οργάνω-
σης στην Ουγκάντα, την περίοδο του 2011, στην επιδημία 
Έμπολα της περιοχής Λουέρο. 

Το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, η κα Μουλουδάκη επισκέφτη-
κε τα κρατητήρια στο αστυνομικό μέγαρο, όπου και εξέτασε 
και παρέδωσε φαρμακευτική αγωγή σε κρατούμενους.

Τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση της κας Μουλουδάκη και της κας Κυριακοπούλου 
με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Νομού Χανί-
ων, κο Εμμανουήλ Φραγκάκη, όπου παρουσιάστηκε το έρ-

γο του τμήματος Χανίων από το 2007 και συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που υπάρχουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα 
που συζητήθηκε είναι το πρόβλημα στέγασης του Πολυια-
τρείου, όπου και ζητήθηκε από την Οργάνωση ένας μεγα-
λύτερος χώρος από τα υπάρχοντα δημόσια κτίρια που πα-
ραμένουν ελεύθερα. 

Την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, έγινε συγκέντρωση εθελο-
ντών στα γραφεία μας, όπου η κα Μουλουδάκη ενημέρω-
σε για τον Έμπολα και τους αληθινούς κινδύνους μετάδο-
σης, αλλά και έδωσε σαφείς οδηγίες πρόληψης.

Το τμήμα Χανίων συγκέντρωσε τρόφιμα και ρουχισμό και 
παρέδωσε σε οικογένειες του νομού Ηρακλείου.

Το τμήμα Χανίων, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μή-
να παραχωρεί ραδιοφωνική συνέντευξη στο ραδιοφωνικό 
σταθμό δίκτυο fm, όπου ενημερώνει τους πολίτες για τις 
δράσεις του τμήματος.

Κάθε Τετάρτη διατηρούμε σελίδα στην τοπική εφημερίδα 
Χανιώτικα Νέα, όπου εθελοντές εκφράζουν τις απόψεις, 
τις σκέψεις τους και γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις.
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε αρχές του μή-
να, η τελετή των εγκαινίων του Πολυϊατρείου μας επί της 
Πτολεμαίων 29Α, με την παρουσία του κου Κανάκη, του 
κου Κασσάρα και της κας Θάνου και βέβαια το σύνολο της 
επιτροπής Θεσσαλονίκης. Όλοι σχεδόν οι προσκεκλημέ-
νοι μας ήταν εκεί, με τις παρουσίες των εκπροσώπων των 
χορηγών να ξεχωρίζουν, καθώς έγινε ειδική μνεία στη συ-
νεισφορά τους και βέβαια με κυρίαρχη παρουσία αυτή του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κου Ι. Μπουτάρη, στον οποίο η 
Οργάνωση απένειμε τιμητική πλακέτα για την προσφορά 
και στήριξη του έργου μας. Παρόντες επίσης, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Αβραμόπουλος, η Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Γούλα, δημοτικοί σύμ-
βουλοι όλων των παρατάξεων, εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Μακεδονίας-Θράκης, η Αντιπεριφερειάρχης, κα Πα-
τουλίδου και πολλοί άλλοι τους οποίους ευχαριστούμε θερ-
μά για την τιμή, καθώς και την στήριξή τους  στις δράσεις 
μας. Ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος, ραδιόφωνα και το-
πικά τηλεοπτικά κανάλια προβάλανε σε μεγάλο βαθμό το 
γεγονός, τόσο πιο πριν, όσο και κατόπιν αυτού. 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε επιπλέον τους χορη-
γούς της εκδήλωσης, το catering ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, το κτήμα 
ΑΛΦΑ για τους οίνους, την εταιρεία ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε για τα 
νερά και αναψυκτικά, το ζαχαροπλαστείο ΗΛΙΟΣ-ΑΦΟΙ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ, το ανθοπωλείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ, το κατάστημα μι-
κροφωνικών εγκαταστάσεων ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τον κ 
Βάμβαλη για τους ξηρούς καρπούς και βέβαια όλους τους 
δημοσιογράφους.

Στο τέλος του μήνα πραγματοποιήθηκε μια ομιλία-
εκδήλωση με θέμα ‘’Δωρεά Οργάνων Σώματος - Ζωής Συ-
νέχεια’’, στη μνήμη του εθελοντή μας Καρδιολόγου Αλέ-
κου Φτίκα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Δω-
ρεά Οργάνων. Με μεγάλη συγκίνηση απέτισαν φόρο τιμής 
στον εκλιπόντα, η σύζυγος, καθώς και πλήθος φίλων και 
εθελοντών. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με την στή-
ριξη του Δήμου και των Ζαχαροπλαστείων ΜΙΛΤΟΣ, τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά. Τόσο οι ομιλητές, όσο και η 
επιτροπή συντονισμού των ομιλητών είναι εξαίρετοι επιστή-
μονες, εξειδικευμένοι και επαγγελματίες στο είδος τους 
και κατατόπισαν το κοινό συνολικά περί του θέματος, δίνο-
ντας ποικίλες αφορμές για προβληματισμούς και περαιτέ-
ρω πληροφόρηση. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσου-
με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων - Παράρτημα 
Βορείου Ελλάδος για την εξαίρετη συνεργασία. 

Επιπρόσθετα, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο μας επισκέφτηκε 
ομάδα Γερμανών επιτρόπων της ομάδας του κου Τσέλερ 
(σύνολο 8 άτομα) προκειμένου να ενημερωθούν για το έρ-
γο μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπο-
λίτες μας με ελλιπή πρόσβαση στην υγεία, όπως εμείς τα 
βιώνουμε στα ανοιχτά Πολυϊατρεία μας, τις κινητές μονά-
δες και το σύνολο των προγραμμάτων μας πανελλαδικά. Η 
Πρόεδρος του Δ.Σ, κα Μαϊλλη, ήταν παρούσα δίνοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία, όπως παρόντες ήταν και ο κος Διαμα-
ντόπουλος, η κα Χαχαμίδου, η κα Τατσίδου και η κα Γκαρα-
νέ. Η συνάντηση υλοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, οι επι-
σκέπτες έδειξαν να εντυπωσιάζονται και το επιβεβαίωσαν 
σε όλους τους εκπροσώπους μας, τόσο με τις ερωτήσεις 
τους, όσο και με την άποψη τους σχετικά με το έργο μας 
αλλά και τα προβλήματα που επικρατούν στην τομέα της 
Υγείας στη χώρα μας.

Επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών από το Σύλλογο Φίλων 
ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο» δεχτήκαμε στο Πολυϊα-
τρείο, τα οποία στο πλαίσιο του προγράμματός τους «γνω-
ρίζω τον εθελοντισμό» συγκέντρωσαν φάρμακα και υγειο-
νομικό υλικό για να μας ενισχύσουν και έκαναν ερωτήσεις 
στους εθελοντές και τους γιατρούς για το έργο μας.

Συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα 
Γούλα, συνεργάτες της και εκπροσώπους άλλων φορέων 
της πόλης είχε η κα Γκαρανέ, με αφορμή τη συζήτηση για 
νέα προγράμματα φροντίδας αστέγων και άλλων πληθυσμι-
ακών ομάδων με σοβαρά κοινωνικά και άλλα προβλήματα.

Επιπλέον, κατόπιν πρόσκλησης η κα Γκαρανέ και η κα Τα-
τσίδου παρευρέθηκαν σε έκθεση φωτογραφίας του έργου 
του Διεθνούς Γραφείου Μεταναστεύσεως και την επομέ-
νη η κα Τατσίδου παρευρέθηκε σε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με εκπροσώπους άλλων φορέων, του Υπουργεί-
ου Δημόσιας Τάξης, του Τμήματος Αλλοδαπών, κλπ για το 
πρόγραμμα του ΔΟΜ περί εθελοντικής επιστροφής μετα-
ναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Συμμετείχαμε με εθελοντές για την ενημέρωση των συμ-
μετεχόντων για το έργο μας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Νευρολογίας που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Hyatt 
Regency, 16 με 19 του μήνα.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την κα Γκαρανέ, τον κο 
Σούπαρη, την κα Χαχαμίδου και τον κο Διαμαντόπουλο με 
τον διοργανωτή των αγώνων ‘’Τρέξε χωρίς Τερματισμό’’, κο 
Πλακίδα Λευτέρη, με σκοπό τη συμμετοχή μας και σε επόμε-
νες διοργανώσεις για την ενίσχυση του έργου μας. Συνάντη-
ση από τους ίδιους εκπροσώπους πραγματοποιήθηκε και με 
τον διευθυντή του πρώτου ραδιοφώνου για την Υγεία του Ια-
τρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ιατρικού Συλλόγου 
Χαλκιδικής, κο Γιώργο Αρίστογλου, με σκοπό την προώθηση 
της δράσης μας και συζήτηση περί ιατρικών θεμάτων.

Η νέα ομάδα πινγκ-πόνγκ του ΗΡΑΚΛΗ ξεκίνησε την 
αθλητική της δραστηριότητα, προωθώντας και στηρίζο-
ντας το έργο μας, φορώντας στις αθλητικές τους μπλού-
ζες το λογότυπο των Γιατρών του Κόσμου.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας χορηγιών, πραγ-
ματοποιήθηκε πλήθος επαφών και συναντήσεων, πολλές 
από αυτές απέφεραν θετικά αποτελέσματα πολύ άμεσα 
και έτσι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την χαρτοβιομη-
χανία ΜΕΛ Α.Ε για την στήριξη και χορηγία σε μεγάλη πο-
σότητα εντύπων για το Πολυϊατρείο, την ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑ-
ΤΑ Α.Ε που για άλλη μια φορά μας στηρίζει και μας ενισχύ-
ει με φάρμακα, την εταιρεία καθαρισμού ISS, την εταιρεία 
τροφίμων Σάλκο, το Κέντρο Υγείας Αριδαίας, τον παιδικό 
σταθμό Ολύνθου-Χαλκιδικής,

Με ένα μέσο όρο 1.500 επισκέψεων κλείνει ο μήνας 
Οκτώβριος για το Ανοιχτό Πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλο-
νίκη. Αυξήθηκε αυτόν το μήνα ο αριθμός προσέλευσης Συ-
ρίων με ανάγκες για γενικότερη καθοδήγηση σχετικά με τα 
δικαιώματα τους, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην πό-

Την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, το παράρτημα Πάτρας των Για-
τρών του Κόσμου συνεργάστηκε με το Ιατροκοινωνικό Κέ-
ντρο Πύργου όσον αφορά την αποστολή Κινητής Μονάδας 
της Οργάνωσης με οδοντιατρική και παιδιατρική μανάδα.

Μία ημέρα μετά, την Τετάρτη, η παιδίατρος των Για-
τρών του Κόσμου, κα Κοσμαρίκου Αλεξάνδρα, έδωσε την 
παρουσία της στο Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Ionian 
Chanel, μιλώντας για τον παιδικό εμβολιασμό στο Πολυι-
ατρείο της Πάτρας.

Στις 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την 
Κοινωνιολόγο του Κοινωνικού Οργανισμού, κα Τράκα, με 
αφορμή την αύξηση των αστέγων στην περιοχή της Πά-
τρας και τη συνεργασία μας για την στήριξή μας στον ευά-
λωτο αυτό πληθυσμό. 

Την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου 
παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του νέου Κτιρίου του Ελληνι-
κού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση με την κοινωνική λειτουργό κα Κλωνή για συνεργα-
σία σε ομιλία της περιφέρειας και δράση των ΓτΚ με φοιτη-
τές Κοινωνικής εργασία του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών.

Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου 
του Πολυιατρείου της Πάτρας συμμετείχαν σε εκδήλωση 
του 39ου Δημοτικού Σχολείου και του 70ου Νηπιαγωγείου 
Πάτρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικής Πα-
χυσαρκίας. Η παιδίατρος του Πολυιατρείου κα Αλεξάνδρα 
Κοσμαρίκου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην παιδική 
διατροφή μίλησε για την παιδική Παχυσαρκία, ενώ παράλ-
ληλα έδωσε και διατροφικές συμβουλές.

θεσσαΛονιΚη

λη, κλπ, αλλά και των παιδιών που συνεχίζουν να προσέρ-
χονται με αίτημα την χορήγηση πιστοποιητικού υγείας. Φτά-
σαμε τον αριθμό των 55 ιατρών που εργάζονται εθελοντικά 
εντός Πολυϊατρείου και τους 80 ιατρούς-συνεργάτες που 
μας εξυπηρετούν δωρεάν εκτός Πολυϊατρείου με παραπο-
μπές ασθενών. Η οικογένεια των Γιατρών του Κόσμου κα-
θημερινά μεγαλώνει και νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστή-
σουμε όλους τους φίλους μας στην πόλη που έχουν εμπι-
στευθεί και στηρίζουν το έργο της Οργάνωσης μας.
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