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αθηνα

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Athens Yoga Studio προσέφερε
δωρεάν μάθημα Yoga στα παιδιά που φιλοξενούνται στο
Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των ΓτΚ,
στο πλαίσιο του προγράμματος S.O.A.M. Με μεγάλη ευχαρίστηση τα παιδιά συμμετείχαν στο μάθημα, συνεργάστηκαν με τους δασκάλους και γνωρίστηκαν με τους συνομηλίκους τους που αντίστοιχα έλαβαν μέρος σε αυτή την πολύ όμορφη δράση. Ευχαριστούμε θερμά το Athens Yoga
Studio για την προσφορά του.
**S.O.A.M.: «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς
πληθυσμούς αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα».
Στις 18 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό
χώρο του METApolis, φωτογραφική έκθεση των Γιατρών
του Κόσμου με το φωτογραφικό υλικό του φωτογράφου
Dimitris the Athens, με τίτλο «100 tear drops for racism».
Η έκθεση διήρκεσε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι ΓτΚ ευχαριστούν την εταιρεία Photo lab για την πολύ σημαντική έκπτωση στην εκτύπωση των φωτογραφιών.

Επίσης, το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στον Πόρο και στην
Τροιζήνα, από τους Γιατρούς του Κόσμου με ειδικότητες
παιδιάτρου, ορθοπεδικού και γενικού ιατρού. Στη δράση
αυτή εξετάστηκαν 158 άτομα.
Στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και στο 94ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή «Ξυλάδικα», από
τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο σε 83 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
του βιβλίου «Γνωριμία με το Επώδυνο Πόδι», στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟS. Ο Συγγραφέας του βιβλίου,
γιατρός και εθελοντής, κος Ελ. Ντούνης, με τους συνεργάτες του, αφιέρωσαν το βιβλίο, καθώς και όλα τα έσοδα των
πωλήσεων στους ΓτΚ. Ευχαριστούμε θερμά τον κο Ντούνη
και τους Συνεργάτες του για την εξαιρετική τιμή, καθώς και
το βιβλιοπωλείο Ιανός για την παραχώρηση της αίθουσας.
Το διήμερο 27-28 Σεπτεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-

χους σε 110 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών
του Δήμου Λαμιέων. Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.
Το ίδιο διήμερο, 27-28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στην Πάρο από τους Γιατρούς του Κόσμου, με ειδικότητες οφθαλμίατρου, παιδίατρου, δερματολόγου και παθολόγου. Αξίζει να σημειωθεί
ότι εξετάστηκαν περισσότερα από 340 άτομα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην
εν λόγω αποστολή, καθώς και τον Σύλλογο Γυναικών Μάρπησσας και την Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας για την
πρωτοβουλία και συνεργασία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στη 12η Γιορτή
Εθελοντισμού με άλλους 40 εθελοντικούς οργανισμούς,
με το μήνυμα «One day to make a difference!», στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο. Οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο των
εθελοντικών οργανισμών, από τους ίδιους τους εθελοντές,
αλλά και μέσω ενημερωτικού υλικού. Θέατρο δρόμου, χορευτικά δρώμενα και διαδραστικά παιχνίδια γέμισαν με
ρυθμό και ενέργεια τη Γιορτή του Εθελοντισμού.
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Το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους σε 131 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών
του Δήμου Καβάλας. H δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.
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Στις 7-19 Σεπτεμβρίου 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 στην Ρόδο, στην Τήλο και στο Καστελόριζο όπου εξετάστηκαν συνολικά 601 άτομα. 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.
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Τη Δευτέρα, στις 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, παρουσία της νέας προέδρου της Δημοφέλειας, κας Ιωσηφίδου και του νέου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,
κου Λυχούνα, στην οποία ενημερώθηκαν για τα δύο χρόνια
προσφοράς και συμπαράστασης του Κοινωνικού ΙατρείουΦαρμακείου στους συμπολίτες μας.
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περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο
των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο του
Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα» υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.

Στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στο 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών, από τους
Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο σε 137 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Το «65+ Υγιής Γήρανση» είναι νέο πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου το οποίο υλοποιείται στο Ανοιχτό Πολυιατρείο Περάματος από 1η Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που επισκέπτονται τη δομή μας ενώ σε σταθερή βάση παρακολουθούνται 70 περιπτώσεις ηλικιωμένων. Οι άξονες του προγράμματος είναι (1) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και (2) η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη. Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, 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.

Την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συγκέντρωση της Οργάνωσης στο Ξενοδοχείο
«Ωκεανίς», στην οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για τις προγραμματισμένες δράσεις της νέας περιόδου που ξεκινάει.
Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, επισκέφτηκε την Καβάλα η κινητή παιδοοδοντιατρική μονάδα Λητώ με την υποστήριξη της Vodafone. Συγκεκριμένα, στην
Κεντρική Πλατεία Καβάλας, από τις 9:00 το πρωί έως
14:00, η μονάδα παρείχε:
• Παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο, και παρακολούθηση
• Φαρμακευτική αγωγή,
• Προληπτική φροντίδα
• Εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά.
Κατά τη συγκεκριμένη δράση εξετάστηκαν από τον
παιδίατρο 71 παιδιά και από τον οδοντίατρο 73 παιδιά.
Πραγματοποιήθηκαν 55 εμβολιασμοί με τα εξής εμβόλια:
HBVAXPRO, PENTAVAC, TETRAVAC, DTVAX, VARIVAX,
MMR, Vacta, Menveo, InFarix Hexa.
Δόθηκαν συνεντεύξεις από την υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Γιοβανιού και από τον οδοντίατρο της Οργάνωσης κο Κουγιουμτζόγλου στους τηλεοπτικούς σταθμούς
CENTER, ENA CHANNEL, καθώς επίσης και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης. Η δράση καλύφθηκε
από όλα τα ΜΜΕ. Με την παρουσία τους συμπαραστάθηκαν στη δράση μας ο Αντιδήμαρχος κος Λυχούνας, οι εκπρόσωποι της Vodafone κος Πέτρου και κα Μωραϊτη, καθώς και ο Σύλλογος «Πνοή», του οποίου τα μέλη μοίραζαν
δωρεάν παιχνίδια στα παιδιά που εξετάζονταν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, 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.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, παρευρεθήκαμε στον καφέ που διοργάνωσε ο Ροταριανός Όμιλος Καβάλας στο Ξενοδοχείο «Γαλαξία» για την ενίσχυση του Συλλόγου «Πνοή για
την οικογένεια και το παιδί». Στην εκδήλωση εκφράστηκαν
ευχαριστίες προς την Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου
και για το δωρεάν εμβολιασμό των παιδιών του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η κινητή οδοντιατρική μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιάδα» επισκέφθηκε δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής
υγείας 279 παιδιών. 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

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.
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Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη
υποστήριξή τους, τον μήνα Σεπτέμβριο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ,
COCA-COLA 3E HELLAS ABEE, TECHNIPETROL HELLAS A.E.,
TEXNOMETAΛ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, FOCACCINO, ΜΕΓΑ Α.Ε., ΔΕΗ
Α.Ε., ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ, ΗELEXPO,
ATHENS YOGA STUDIO, ΙΑΝΟS, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ,
ΔΕΣΜΟΣ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΕΑ ΚΥΒΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ,
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΛΗΣΙΟΝ», ΠΑΝΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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 το μήνα Αύγουστο εκδόθηκαν 313 συνταγές και χορηγήθηκαν
φάρμακα αξίας 11.388 ευρώ και κατά το μήνα Σεπτέμβριο
190 συνταγές και φάρμακα αξίας 6.309 ευρώ.
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ΠΑΤΡΑ
Επιπλέον, η ενέργεια της DION MOTORS που με κάθε
«Like» στο Facebook δίνει καύσιμα στους Γιατρούς του Κόσμου, ξεκίνησε και άρχισε με πολύ καλά δείγματα απήχησης από το κοινό. Τα likes και οι συμμετοχές των φίλων της
Οργάνωσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες.
Στις 13 Σεπτεμβρίου, η εθελοντική ομάδα Thessaloniki
Next2U διοργάνωσε συγκέντρωση φαρμάκων στη συμβολή
των οδών Τσιμισκή με Ικτίνου για να στηρίξει το έργο μας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν, καθώς
και τους πολίτες που ενίσχυσαν με φάρμακα την δράση.
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Η κα Γκαρανέ, η Πρόεδρος της Συντονιστικής μας Επιτροπής, κα Χαχαμίδου, ο κος Διαμαντόπουλος και ο κος Σούπαρης υποδέχτηκαν στο Πολυϊατρείο μας στις 25 Σεπτεμβρίου
τον κο Καπρίνη, Επίκουρο Καθηγητή της Ψυχιατρικής με μια
ομάδα 17 Γάλλων και Καταλανών κοινωνικών λειτουργών που
ασχολούνται με τη διαπολιτισμική Ψυχιατρική και έρχονται να
ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές της Ελλάδας.
Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο εγκαινιασμός του περιπτέρου μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της ΔΕΗ για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά. Τα μέλη του Δ.Σ. και η Γεν. Διευθύντρια της Οργάνωσης που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν
και να συζητήσουν με τους εκπροσώπους της ΔΕΗ, ενώ την
δεύτερη ημέρα δεχτήκαμε επίσκεψη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κο Μανιάτη, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και ενημερώθηκε για το έργο μας από την Πρόεδρο μας κα Μαϊλλη. Με το δελτίο τύπου και τις ανακοινώσεις, εκδηλώθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα τοπικά ΜΜΕ, τα οποία
και προώθησαν την εν λόγω δράση και στον ηλεκτρονικό και
στον έντυπο τύπο, αλλά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές κυρίως του Δημοτικού Ραδιοφώνου και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. Η ΔΕΘ έκλεισε στις 14 του μήνα και το περίπτερο μας επισκέφτηκαν πάνω από 5.500 πολίτες, εκ των οποίων οι 1.363 δέχτηκαν και την πρωτοβάθμια, προληπτική εξέταση των εθελοντών ιατρών μας.
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Το τριήμερο, 1-3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, επίσης, με τεράστια επιτυχία ένας αγώνας δρόμου, διαφορετικός από τους άλλους, με μήνυμα «Τρέξε χωρίς Tερματισμό». Ο αγώνας κράτησε 48 ώρες, μέσα στον χώρο της
HELEXPO. Πάνω από 2.000 ήταν οι συμμετοχές, χάρη στις
οποίες ενισχυθήκαμε τόσο εμείς, με 2.100 ευρώ, όσο και το
ορφανοτροφείο θηλέων Μέλισσα και το Ελληνικό Παιδικό
Χωριό Φιλύρου με το ίδιο ποσό. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες που είχαμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και
από κοντά για την συμμετοχή και την στήριξη τους, ήταν ο
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κος Ορφανός, ο αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης,
κος Καλαφάτης, αθλητές του ΑΡΗ, όπως ο κος Καραθανάσης και ο κος Μανωλόπουλος, οι παρουσιαστές της εκπομπής WORLD PARTY, ο Πρόεδρος της HELEXPO, κος Τζήκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ποζρικίδης, δημοτικοί
σύμβουλοι όλων των παρατάξεων του Δ. Θεσσαλονίκης και
πολλοί ακόμη. Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στον διοργανωτή της συγκεκριμένης δράσης κο Λευθέρη Πλακίδα και
στον Αθλητικό Σύλλογο ΕΡΜΗ1877 για την εξαιρετική πρωτοβουλία και διοργάνωση.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
την υπεύθυνη του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας (καταγγελία, νομική υποστήριξη, επιθυμία αίτησης ασύλου).
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την υπεύθυνη της Κίνησης Υπεράσπισης για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και των Προσφύγων, όπου έγινε ενημέρωση για
το έργο τους, αλλά και για τα μαθήματα ελληνικών που
προσφέρουν στους μετανάστες.
Στις 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
εθελόντρια του Δικτύου Αποκατάστασης Οικογενειακών
Δεσμών, από την οποία έγινε σχετική ενημέρωση για την
δράση του δικτύου.
Στις 22 Σεπτεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφτηκαν το νηπιαγωγείο «Ρόζ Μπαλόνι», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο χώρο και σε συνεργασία με
την Ελληνική Ακαδημία Αρχιμαγείρων. Σκοπός της δράσης
ήταν η ενημέρωση για το Ανοιχτό Πολυιατρείο της Πάτρας,
αλλά και για τις παροχές και τα προγράμματα που υλοποιεί η οργάνωση.
Στις 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
την υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ημέρας
Praksis και της Στέγης Plus.

ΧΑΝΙΑ
Το Ανοικτό Πολυιατρείο λειτουργεί κάθε μέρα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών, 6 με 9 το απόγευμα, ενώ το πρωί εξυπηρετεί το νέο κοινωνικό ιατρείο
του τμήματος.
Κατά τη διάρκεια του μήνα, εθελοντής ιατρός επισκέφτηκε τις δικαστικές φυλακές για παροχή ιατρικής βοήθειας
σε φυλακισμένους.
Η κα Μαρία Δρακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αυτοματισμού των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρθηκε
στο πλαίσιο μιας ερευνητικής της εργασίας στο Ινστιτούτο
HUMLOG του Hanken School of Economics της Φινλανδίας να ενημερωθεί περισσότερο για το έργο μας, παίρνοντας κάποιες πληροφορίες απ΄ τον ΣΚΑΪ για το πρόγραμμα
«Όλοι Μαζί Μπορούμε». Συναντήθηκε και πήρε συνέντευξη από την κα Γκαρανέ, η οποία της περιέγραψε τις δράσεις και τους σκοπούς του Προγράμματος ΛΗΤΩ με την
υποστήριξη της VODAFONE στις περιοχές της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης, καθώς και τα οφέλη τέτοιων συνεργειών κυρίως λόγω της επικοινωνιακής προώθησης τους.
Μεταξύ 18-21 του μήνα πραγματοποιήθηκε το GreenWave
Festival, μια πολύ γνωστή ετήσια δράση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαμε με stand και εθελοντές για
την προώθηση του έργου μας καθημερινά, 18.00-22.00.
Οι ετοιμασίες για την τελετή εγκαινίων στις 6 Οκτωβρίου του
νέου Πολυϊατρείου μας στην Πτολεμαίων, ξεκίνησαν αυτόν
το μήνα και είναι πυρετώδεις. Ελπίζουμε να δούμε από κοντά όλα τα μέλη, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές μας.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο μικρό κηποθέατρο του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στο καφέ «το μουράγιο», δόθηκε
μουσική παράσταση των «Alba libre» , τα έσοδα της οποίας
ενίσχυσαν τις δράσεις του τμήματος Χανίων.
Την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, μέλη εθελοντές της
Οργάνωσης επισκέφτηκαν το δημοτικό σχολείο στα Νεροκούρου και προσέφεραν ιατροφαρμακευτικό υλικό για τις
ανάγκες του σχολείου.
Την προηγούμενη ημέρα, Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, γιατροί
εθελοντές προσέφεραν ιατρική εξέταση στους ναυαγούς μετανάστες που κατάφεραν να κρατηθούν ζωντανοί, μετά τη βύθιση του πλοίου που τους μετέφερε ανοικτά της Μάλτα. Παράλληλα, προσφέρθηκαν και κλινοσκεπάσματα που δωρήθηκαν από τη μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα «Porto Platania».
To τμήμα διατηρεί μια σελίδα στα Χανιώτικα Νέα, όπου
κάθε Τετάρτη ενημερώνει τους πολίτες για τις δράσεις των
ΓτΚ στην πόλη μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα υπάρχει ραδιοφωνική συνέντευξη, όπου και πάλι αναλύονται τα προβλήματα, οι δράσεις και οι στόχοι του τμήματος Χανίων.

Ομιλία-εκδήλωση προετοιμάζουμε με θέμα «Δωρεά Οργάνων Σώματος» στη μνήμη του αγαπημένου μας εθελοντή, καρδιολόγου Αλεξάνδρου Φτίκα που έκλεισε ένα χρόνο που έφυγε από κοντά μας. Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα για τη Δωρεά Οργάνων την 1η Νοεμβρίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 18.00-21.00.
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Με εκατοντάδες επισκέψεις ασθενών κλείνει ο Σεπτέμβριος στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης, και κυρίως με πλήθος ανασφάλιστων παιδιών που προσέρχονται
για εμβολιασμό και χορήγηση πιστοποιητικών υγείας. Μέχρι τις 25 του μήνα οι επισκέψεις ξεπέρασαν τις 1300.
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