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Επείγουσα Έκκληση των ΓτΚ για την Γάζα
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014, Οι συνεχιζόμενοι ανελέητοι βομβαρδισμοί στη
Γάζα έχουν ήδη προκαλέσει τεράστιες
καταστροφές και έχουν σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες θύματα και χιλιάδες
τραυματίες. κυρίως αθώους, άμαχους.
Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά.

Οι Γιατροί του Κόσμου πιστοί στην αποστολή τους,
παρεμβαίνουν για μια ακόμα φορά.
Από κοινού και οι 15 εθνικές αντιπροσωπείες δημιουργούν μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς, εξασφαλίζοντας και
μεταφέροντας όλα τα απαραίτητα υλικά και φάρμακα για
να στηρίξουν τις υγειονομικές δομές στην Γάζα και να σταθούν στο πλευρό των παλαιστινίων συναδέλφων τους.
Σε αυτή την αλυσίδα ανθρωπιάς, εμείς οι έλληνες
Γιατροί του Κόσμου έχουμε τον δικό μας ρόλο.
Με σχέσεις χρόνων και βαθιάς αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό καλούμαστε για άλλη μια φορά να σταθούμε
στο πλευρό τους. Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε συμπαραστάτες. Εσάς. Με την δική σας μικρή η μεγάλη συνεισφορά από το υστέρημα όλων μας θα μπορέσουμε αγοράζοντας να εξασφαλίσουμε εκείνα τα αναγκαία
εφόδια που χρειάζονται για να στηρίξουμε τα νοσοκομεία
στη Γάζα που είναι σε κίνδυνο. Να ανακουφίσουμε και να
δώσουμε ελπίδα σε αθώους ανθρώπους που σήμερα μας
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.
Με την δική σας συνδρομή να δώσουμε φωνή
στην Ελλάδα.

Οι ΓτΚ ζητούν επείγουσα οικονομική
βοήθεια στον ειδικό λογαριασμό της
Alpha Bank, με την ένδειξη “Γάζα”.
ALPHA BANK:
Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401
IBAN:
GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401
SWIFT:
CRBAGRAAXXX



Οι Γιατροί του Κόσμου ζητάμε την άμεση άρση του αποκλεισμού της Γάζας & ελεύθερη
δίοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Υπέγραψε ΕΔΩ

Γιατί εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε από αδικία...

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας… όπου υπάρχουν άνθρωποι
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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Δράσεις Ιουλίου/Αυγούστου
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ταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώμες και εμπειρίες όσον
αφορά το πρόγραμμα. Επίσης, προβλήθηκε μια ταινία μικρού μήκους («Τι είναι αυτό;», σε σκηνοθεσία Κ. Πιλάβιου),
η οποία αναφέρεται στην επίδραση της άνοιας και της γεροντικής κατάθλιψης στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA
Κοινωφελές Ίδρυμα.

Στις 30 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στη Κέα, από τους Γιατρούς του
Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Στις 2 Ιουλίου, στην ετήσια έκθεση του ΑΚΤΟ, Art &
Design Show 2014, επιβραβεύθηκαν για τη συμμετοχή
τους, στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευαισθητοποίησης των
«Γιατρών του Κόσμου» με θέμα την Έγκυο Μητέρα και το
Παιδί, οι Μαθητές του 3ου Έτους Γραφιστικής του Ακτο
με Υπεύθυνο καθηγητή τον κο Γιώργο Μπότσο, όπου δημιούργησαν το δικό τους Viral Video.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό
καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α) 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου επισκεφθήκαμε την Σέριφο και
την Σίφνο όπου εξετάστηκαν 416 άτομα
Β) 15-20 Ιουλίου επισκεφθήκαμε την Πάτμο και το Αγαθονήσι όπου εξετάστηκαν 280 άτομα.
Γ) 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου επισκεφθήκαμε την Ίο και
την Σίκινο όπου εξετάστηκαν 411 άτομα.

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν θερμά τους Σπουδαστές του τμήματος Γραφιστικής, καθώς και τους υπεύθυνους Καθηγητές και τη Διοίκηση του AKTO για τη δημιουργία των viral video.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε και τα 12 βίντεο των σπουδαστών.
Στις 4-6 Ιουλίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο
18ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, στην Πανεπιστημιούπολη
στα Ιλίσια, με τον τίτλο: «Να σβήσουμε τα σύνορα, Να νικήσουμε το φόβο, Να μην γίνει ο κόσμος φυλακή». Υπήρχε
διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό προς το κοινό σχετικά με τις
δράσεις των ΓτΚ σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στις 17 Ιουλίου, κλιμάκιο των ΓτΚ, με δερματολόγο, επισκέφτηκε το Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας, όπου παρείχε δωρεάν ιατρική περίθαλψη και προσφορά φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των 40 κρατουμένων.
Στις 26 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, ομάδα εθελοντών των ΓτΚ αποτελούμενη από γενικό ιατρό, παθολόγο,
χειρούργο, αθλητικό φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή και γυναικολόγο συμμετείχε στην 5η Ναυτοπροσκοπική Regatta
στον Παγασητικό Κόλπο. Η 5η Ναυτοπροσκοπική Regatta

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολική 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 Ιουλίου, η κινητή ιατρική μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία
βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοίας και Σάββατο 12:00-14:00- στο Μεταξουργείο, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε
εξαρτημένα άτομα.
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Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, οι Γιατροί του
Κόσμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το προσωπικό
και οι επωφελούμενοι πραγματοποίησαν μια συνάντηση,
προκειμένου να γίνει ένας απολογισμός των όσων συνέβησαν καθώς, επίσης, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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είχει τη μορφή παραθαλάσσιας Προσκοπικής κατασκήνωσης, στόχος της οποίας ήταν να προσφέρει στα παιδιά που
θα συμμετείχαν ένα μοναδικό ταξίδι με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η ομάδα εθελοντών των ΓτΚ ήταν μοιρασμένη σε 2 κατασκηνώσεις όπου
λειτουργούσαν τα ιατρεία σε σκηνές. Τη δράση αυτή διοργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), με αφορμή τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετίας των Ναυτοπροσκόπων στην Ελλάδα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε οδοντιατρική παρέμβαση-θεραπεία της στοματικής υγείας σε περισσότερα από 100 παιδιά, μέσω του
προγράμματος «Αδαμαντιάδα», στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο
των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο
του Δήμου Αθηναίων. Βασικός στόχος του προγράμματος
είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τη βασική τους οδοντιατρική περίθαλψη. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα» υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου, οι Γιατροί
του Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς και
ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κόσμου είναι
η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και
ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών 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 προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες.
Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη
υποστήριξή τους, τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ,
FOCACCINO, L’OREAL HELLAS A.E., ΜΕΓΑ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, GRIECHENLANDHILLE, ALPHA GENERICS
THERAPY ABEE, HILL DICKINSON, NOBO ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε., AKTO, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, BABY FIT,
Α’ ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΚΑΚΟΣ, ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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Την Πεμπτη, 17 και Παρασκευή, 18 Ιουλίου, τα παιδιά (6
έως 12 ετών) του ολοημέρου αθλητικού- οικολογικού σχολείου του Δήμου Χανίων που λειτουργεί στο Αθλητικό κέντρο Κλαδισού ενημερώθηκαν για το έργο και τις δράσεις
των Γιατρών του Κόσμου. Πραγματοποιήθηκε προβολή ταινίας «20 Χρόνια Έλληνες Γιατροί του Κόσμου» και στα πιο
μικρά παιδιά ανάγνωση του παραμυθιού «το ταξίδι του Ομ»,
ενώ στο τέλος έγινε συζήτηση για την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αντιρατσιστική συμπεριφορά, και για τη διαδικασία αυτονόμησης.

Το Σάββατο, 19 Ιουλίου, έγινε επίσκεψη στην 6η Εικαστική Έκθεση «Νερό: Πηγή Ζωής και Πολιτισμού». Για 6η συνεχόμενη χρονιά, τα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα
διοργάνωσαν έκθεση παιδικής ζωγραφικής στο Γυαλί Τζαμί από τις 18 έως τις 20 Ιουλίου. Οι μαθητές (4-12 χρονών)
αντλούν την έμπνευσή τους από το στοιχείο του νερού που
καθορίζει ποικιλότροπα τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας.
Την Παρασκευή, 25 Ιουλίου, έκλεισε η αυλαία της πρώτης περιόδου στο Ολοήμερο Αθλητικό – Οικολογικό Σχολείο στο Αθλητικό Κέντρο Κλαδισου. Οι εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου ήταν μαζί με τα παιδιά, μαζί στο παιχνίδι,
στη ζωγραφική και στην ενημέρωση, ζωγράφισαν και έπαιξαν, δίδαξαν και διδάχτηκαν.
Παράλληλα, τα παιδιά προσέφεραν στους Γιατρούς του
Κόσμου τρόφιμα και φάρμακα για τις ανάγκες των ασθενών του Πολυιατρείου μας. Το πρόγραμμα των Γιατρών
του Κόσμου, που θα συνεχιστεί και στη δεύτερη περίοδο,
έχει ως σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δράση μαθητών όλων των ηλικιών αναφορικά με τις σημερινές
συνθήκες, όπως η φτώχεια, η πείνα, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η έλλειψη υποδομών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας, του αλληλοσεβασμού,
της συμμετοχής και της συνεργασίας. Οι μαθητές, μέσα
από τη συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία, αναμένεται
να συνειδητοποιήσουν ότι μικρές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, μπορούν να αποφέρουν σημαντικές, μόνιμου χαρακτήρα βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο φτωχών συνανθρώπων
μας και να βάλουν τα θεμέλια για έναν καλύτερο κόσμο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και στους καθηγητές φυσικής Αγωγής.
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Την Παρασκευή, 18 Ιουλίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στη σύσκεψη φορέων στη Περιφέρεια για τη ανεύρεση λύσης στο
πρόβλημα παραμονής, διαμονής και σίτισης των 140 Σύρων προσφύγων που έχουν παραμείνει στη πόλη μας από
το περασμένο Απρίλιο. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται η αναλγησία της κρατικής μηχανής, η αδιαφορία, το κώλυμα θεσμικών πλαισίων που οδηγούν σταθερά
τους ανθρώπους στην απόγνωση και στη γκρίζα ζώνη της
παρανομίας. Για μια ακόμη φορά ακούσαμε από τα επίσημα χείλη της πολιτείας ότι αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της μετανάστευσης και οι όποιες πρωτοβουλίες είναι ατομικές και εξωθεσμικές.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει το σύνολο της Οργάνωσής
μας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την έγκριση επιδότησης ύψους 10.000 ευρώ για την ενίσχυση των σκοπών του
Ανοιχτού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης. Πρώτη φορά εγκρίνεται η επιχορήγηση χρηματικού ποσού για τους Γιατρούς
του Κόσμου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευγνώμονες στο Δημοτικό Συμβούλιο
και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κο Ιωάννη Μπουτάρη για
την κατανόηση και την στήριξη προς τις εκκλήσεις μας. Η κα
Χαχαμίδου, ο κος Σούπαρης και ο κος Μέγας επισκέφτηκαν, κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, τους Αντιδημάρχους κο Καπόν και την κα Γούλα, καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κο Αβραμόπουλο ώστε να
εκφράσουν και κατ’ ιδίαν τις ευχαριστίες τους.
Επίσκεψη δεχτήκαμε την 1η του μήνα από τον Γάλλο
Πρόξενο και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Christophe LE RIGOLEUR και τη βοηθό του. Ο Πρόξενος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο Πολυϊατρείο και το αποτέλεσμα που δικαίωσε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τις προσπάθειες μας. H κα Χαχαμίδου και
η κα Γκαρανέ ξενάγησαν τον Πρόξενο και συζήτησαν μαζί
του για διάφορα θέματα σχετικά με την στήριξη της Οργάνωσης, καταλήγοντας στη συνδιοργάνωση μιας έκθεσης
έργων τέχνης από το ΣΚΕΤΒΕ, με σκοπό μέρος των εσόδων να διατεθεί στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης. Η
συγκεκριμένη έκθεση θα είναι η δεύτερη που διοργανώνεται με τον ίδιο σκοπό.
Στις 14 Ιουλίου, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της
Γαλλίας, η κα Γκαρανέ, μετά από επίσημη πρόσκληση του
Προξένου, έδωσε το παρόν σε δεξίωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Ένα σύντομο και λιτό τελετουργικό στη μνήμη του αγαπημένου μας Αλέκου Φτίκα πραγματοποιήσαμε στο Πολυϊατρείο, με αφορμή την δωρεά μιας βιβλιοθήκης εις μνήμην του από τους φίλους του και την κα Νικηφόρου Σοφία,
τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Η παρουσία της αγαπημένης του συζύγου με την οποία αναπολήσαμε στιγμές με
τον κύριο Αλέκο, μας συγκίνησε δεόντως.

από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και με τη βοήθεια της εθελόντριας, σκηνοθέτιδας Κας Κατερίνας Γκιουλμιχαλάκη, ετοιμάστηκε
αυτόν το μήνα ένα βιντεάκι για το Πολυϊατρείο και τις δράσεις της Οργάνωσης μας, με σκοπό την προώθηση του
έργου μας και την αφιέρωση του σε όλους όσους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του. Ευχαριστούμε πολύ την κα
Γκιουλμιχαλάκη για την εξαίρετη συνεργασία, καθώς και
για την προσφορά της.
Η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, το ΠΕΔΥ-Μονάδα Υγείας Λάρισας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς ξεκίνησαν αυτόν το μήνα και θα
συνεχίσουν συγκεντρώσεις φαρμάκων για την ενίσχυση
του Πολυϊατρείου μας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά όλους τους εργαζόμενους των φορέων και υπηρεσιών αυτών για την αμέριστη συμπαράσταση.
Επίσκεψη δεxτήκαμε προς τα τέλη του μήνα στο Πολυϊατρείο από ένα Γερμανό που έδειξε μεγάλη ευαισθητοποίηση για τα αποτελέσματα της κρίσης στην Ελλάδα, με αφορμή μια εργασία που εκπονούσε στην Εκπαίδευση. Επιπλέον, δεχτήκαμε επίσκεψη από την Πρόεδρο των Θυγατέρων της Πηνελόπης Me Te από την Σουηδία, η οποία μαζί με άλλες εκπροσώπους της οργάνωσης τους, σε ταξίδι τους σε Μακεδονία και Θράκη και γνωρίζοντας για το
έργο που επιτελούμε, θέλησαν να επισκεφτούν το Πολυϊατρείο και να δωρίσουν βοηθήματα όρασης για τους ασθενείς που εξυπηρετούμε. Η κα Γκαρανέ είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει με αμφότερους, μεταφέροντας τα προβλήματα που βιώνουν εκατοντάδες συμπολιτών μας και τις προσπάθειες της Οργάνωσης μας πανελλαδικά να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες.
Με τους εθελοντές μας, υγειονομικούς και διοικητικούς,
να αποχωρούν σταδιακά λόγω θέρους, το Πολυϊατρείο
μας παρέμεινε κλειστό από 4-22 Αυγούστου. Ο μήνας Ιούλιος έκλεισε με περίπου 1.100 επισκέψεις ασθενών,
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Δελτίο Τύπου και φωτογραφίες για το νέο Πολυϊατρείο
προωθήσαμε αυτόν τον μήνα στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της Οργάνωσης μας, τα οποία βρήκαν ανταπόκριση και έτυχαν ιδιαίτερης προβολής από δημοσιογράφους
σε τοπικές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Επίσης, χάρη στην χορηγία του απαραίτητου εξοπλισμού
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Πιο συγκεκριμένα, στα τέλη του μήνα το γραφείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας για τη συμμετοχή μας και αυτή τη χρονιά στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης και παράλληλα για το στήσιμο όλου
του προγράμματος υγειονομικών και διοικητικών εθελοντών για τη λειτουργία του Πολυϊατρείου.
Στις αρχές του μήνα η κα Γκαρανέ παρευρέθηκε μαζί
με τον κο Συμεωνίδη σε συνάντηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με εκπροσώπους φορέων της πόλης.
Η νέα αντιπεριφερειάρχης κα Βούλα Πατουλίδου, η οποία
και ζήτησε αυτήν τη συνάντηση, είχε ως στόχο να γνωρίσει
τους εκπροσώπους των πιο ενεργών δομών παροχής φροντίδας, να ενημερωθεί για το έργο και τις ανάγκες όλων
μας και να δηλώσει ανοιχτή και παρούσα σε συνεργασία
και αλληλοϋποστήριξη και την ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Επιπλέον, δεχτήκαμε επίσκεψη από 2 εκπροσώπους του
συλλόγου Θυγατέρες της Πηνελόπης Metera από την Γερμανία για να προσφέρουν μια δωρεά σε βοηθήματα όρασης (σκελετούς και φακούς) για τους ανασφάλιστους που
υποστηρίζονται στο Πολυϊατρείο μας. Τις κυρίες ξενάγησε
η κα Γκαρανέ στον χώρο και ενημέρωσε για τη δράση μας,
ενώ τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη για χρηματική ενίσχυση με
σκοπό την στήριξη και συνέχιση του έργου μας πανελλαδικά, λόγω της ραγδαίας αύξησης των ανασφάλιστων.
Τέλη του μήνα, συμμετείχαμε σε συνέντευξη τύπου για
την προώθηση της δράσης «Τρέξε χωρίς Τερματισμό»
που θα υλοποιηθεί 1-3 Σεπτεμβρίου στο χώρο της ΔΕΘ. Το
Ανοιχτό Πολυϊατρείο μας, το ορφανοτροφείο θηλέων ΜΕΛΙΣΣΑ και το Ελληνικό Παιδικό Χωριό του Φιλύρου θα ενισχυθούν οικονομικά από αυτήν τη συνέργεια του αθλητικού συλλόγου ΕΡΜΗΣ 1877, της HELEXPO και των διοργανωτών των STREET RELAYS, καθώς τα μέτρα που βαδίζουν ή τρέχουν οι συμμετέχοντες θα μετατραπούν σε ευρώ για την υποστήριξη των σκοπών μας.
Τέλος, με την χορηγία της DION MOTORS και την υποστήριξη της ARTEFACT LLC, από τέλη Αυγούστου τρέχει μια ακόμη δράση για την υποστήριξη της Οργάνωσης
μας. Πρόκειται για μια ενέργεια που αφορά ως επί το πλείστον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτελείται από
μία εφαρμογή στο facebook όπου οι χρήστες καλούνται με
τις μικρές του συνεισφορές να συμμετάσχουν σε μία κοινή δράση υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα θα κοινοποιείται
μέσω μίας φυσικής εγκατάστασης στο χώρο του ΟΣΕ στη
Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Κατερίνη. Η συνεισφορά
θα μεταφράζεται σε χιλιόμετρα, και τα likes του κοινού θα
μετατρέπονται σε κόστος καυσίμου και θα αποδίδεται το
100% της αξίας τους από την Dion Motors στην Οργάνωση μας. Μια εξαιρετικά πρωτότυπη ενέργεια που ελπίζουμε
να βρει την μέγιστη δυνατή ανταπόκριση.
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Κατά το μήνα Ιούλιο οι δράσεις του Παραρτήματος
Καβάλας των Γιατρών του Κόσμου έχουν ως εξής:

ενέργειες των Γιατρών του Κόσμου για παροχή βοήθειας στη Γάζα.

Την 1η Ιουλίου, χορηγήθηκαν φάρμακα στην Ογκολογική και Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Κατά την παράδοσή τους δόθηκε συνέντευξη τύπου
στον τηλεοπτικό σταθμό «center» από την υπεύθυνη του
παραρτήματος κα Γιοβανιού και τον Διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας κο Κοπατσάρη, ο οποίος εξέφρασε και τις
ευχαριστίες του προς την Οργάνωση.

Στις 29 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση
των μελών του Διοικητικού του Κοινωνικού ΙατρείουΦαρμακείου, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος
και ο γ. γ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καβάλας, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν με το
Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο για ορισμένες εργασίες θεραπευτικού περιεχομένου.

Στις 3 του μήνα, η Περιφέρεια Αν. Μακ.-Θράκης και ο Δήμος Καβάλας διοργάνωσαν συγκέντρωση-διαμαρτυρία
στην κεντρική πλατεία της πόλης ενάντια στην εγκατάσταση LNG στην περιοχή. Στην εκδήλωση πήρε μέρος και το
Παράρτημα Καβάλας των Γιατρών του κόσμου με την έντονη παρουσία των μελών του.

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

Κάποιες ημέρες αργότερα, στις 10 Ιουλίου, δεχτήκαμε
επιστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας (Γραφείο
Ασφάλειας) με την οποία μας ζητούσαν να τους ενημερώσουμε για τις δυνατότητες συνδρομής μας στην παροχή
πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε μη νόμιμους μετανάστες. Κατόπιν συνεννόησης με τη Γενική Διευθύντρια της Οργάνωσης
κα Θάνου απαντήσαμε θετικά στο αίτημά τους.

Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι
Γιατροί, οι Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνωσης στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας, στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το μήνα Ιούλιο εκδόθηκαν 217 συνταγές και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 6.960€.

Στις 22 Ιουλίου συμμετείχαμε στη συγκέντρωση/διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Καπνεργάτ,η παρουσία των αρχών της πόλης για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας.
Από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια» διοργάνωσε φεστιβάλ αθλημάτων και παιχνιδιών με τίτλο «Europe is our
planground φτου και παίζει» με τη συμμετοχή της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Στην
εκδήλωση αυτή, η οποία διεξαγόταν κάθε μέρα και σε διαφορετική γειτονιά της πόλης, συμμετείχε και το Παράρτημα Καβάλας με δικό του πάγκο, όπου εθελόντριες της Οργάνωσης πουλούσαν προϊόντα που παρασκεύασαν οι ίδιες
και διένειμαν έντυπο υλικό για ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τις δράσεις της Οργάνωσης.
Στις 24 του μήνα δόθηκε συνέντευξη στον τηλεοπτικό
σταθμό και στην εφημερίδα «Πρωινή» από την υπεύθυνη του Παραρτήματος Καβάλας κα Γιοβανιού με θέμα τις

πατρα
Την Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014, η κοινωνική λειτουργός κα
Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου παρευρέθηκε στην 4η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών κατά τη διάρκεια του οποίου διαβάστηκε ο απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν υπό το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΜ.
Την ίδια ημέρα, η παιδίατρος κα Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου
και η νοσηλεύτρια κα Αγγελική Τσαγρή παρείχαν διατροφικές συμβουλές στα παιδιά του παιδικού σταθμού «Ηλιοχώρα». Στην εν λόγω δράση, η οποία έγινε σε συνεργασία με
την Ακαδημία Αρχιμαγείρων, γονείς των παιδιών προσέφεραν χρήματα για τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου.
Την Τρίτη 22 Ιουλίου, η κοινωνική λειτουργός παρευρέθηκε στην ενημερωτική συνάντηση με τίτλο: Fragmentation
and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple
Impacts of the European Crisis - Διάσπαση και Αποκλεισμός:
Κατανοώντας και Υπερβαίνοντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης, η οποία έλαβε χώρα στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Εργαστηριού Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
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Το γραφείο και το Πολυϊατρείο κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων του Αυγούστου παρέμεινε κλειστό. Επανερχόμαστε, ωστόσο, τέλη Αυγούστου με προετοιμασία για την
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και φέτος με την στήριξη της ΔΕΗ θα παρέχουμε δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου σε ένα υπερσύγχρονο περίπτερο στο χώρο της
HELEXPO. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης του προγράμματος του Πολυϊατρείου, καθώς νέοι ιατροί ξεκινούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ξεκινούμε, επιπλέον, με τις μεθόδους της Δια Βίου Μάθησης, σεμινάρια και εκπαίδευση των διοικητικών εθελοντών μας και
βέβαια με τα εγκαίνια του νέου μας Πολυϊατρείου, το οποίο
δρομολογείται τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου.
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