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Δελτίο Τύπου 
 
  

Η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. και οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν 
δωρεάν περίθαλψη και φροντίδα σε βρέφη και εγκύους. 

  
  

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019 

  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας και η ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, σε συνεργασία με την αλυσίδα 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , στέκονται υπεύθυνα δίπλα στα παιδιά και στις νέες μητέρες που βρίσκονται 

σε ανάγκη. Η σύμπραξη αφορά στο πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου «Μητέρα & Παιδί», 

το οποίο εστιάζει στην προστασία και στη φροντίδα των εγκύων και των βρεφών στην 

Ελλάδα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. 

  

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη σε εγκύους και 

νεογνά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στην περιοχή της 

Αθήνας, μέσα από το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου. Αναλυτικότερα το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών σε βρέφη και 

παιδιά, κάλυψη φαρμακευτικού /υγειονομικού υλικού καθώς και διανομή βρεφικών 

ειδών baby kits. 

  

Έως και τις 16 Απριλίου, αγοράζοντας συγκεκριμένα προϊόντα της ΜΕΓΑ σε ειδικές 

προσφορές στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε όλη την Ελλάδα, οι καταναλωτές συμβάλλουν 

στην ενίσχυση του προγράμματος. Γιατί τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το να στηρίξεις 

τη ζωή ενός βρέφους και μιας μητέρας που βρίσκονται σε ανάγκη. 

  

Το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» στοχεύει στην ενίσχυση της μητρικής και βρεφικής 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα 

Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, με τίτλο “Πράξεις Φροντίδας”. 
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 * * * 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς 

Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Καναδάς, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια 

ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της 

Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Συμπληρώνοντας 29 χρόνια 

συνεχούς δράσης το 2019, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των 

πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα 

αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην 

Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και 

τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με 

περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας 

ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί 

προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι 

Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την 

Αλγερία κ.α. Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς 

που την έχουν ανάγκη. 

 
 

 


