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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Γιατροί του Κόσμου και η BookingClinic συστρατεύονται με τον ΕΟΔΥ 
στη μάχη για τον Covid-19 / Μνημόνιο Συνεργασίας 

Με βιντεοκλήση από το σπίτι, σας καθοδηγούν και σας παραπέμπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου και η εταιρεία BookingClinic οργανώνουν επείγουσα δράση με στόχο τη δωρεάν, 
εξ αποστάσεως συμβουλευτική  και καθοδήγηση από έμπειρο ιατρικό προσωπικό για τον COVID-19, από 
το σπίτι, καθώς και την παραπομπή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  

Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, με τα έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του ιού COVID-19, την τεράστια πίεση που ασκείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την απορρόφηση των 
ύποπτων κρουσμάτων, καθώς και τις δυνατότητες αξιολόγησης και διάγνωσης, που μέρα τη μέρα 
υπερβαίνουν τις υποδομές του συστήματος υγείας, οι Γιατροί του Κόσμου και η εταιρία BookingClinic 
συστρατεύονται  προκειμένου να υποστηρίξουν την προσπάθεια της έγκυρης πληροφόρησης και της 
έγκαιρης εκτίμησης των πολιτών αναφορικά με τα συμπτώματα του COVID-19, με βάση τις οδηγίες του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία BookingClinic, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης #DigitalSolidarityGR προς επιχειρήσεις και οργανισμούς για έμπρακτη αλληλεγγύη και 
συνεργασία, με σκοπό να διευκολύνουν και να συνδράμουν στην αντικατάσταση βασικών υπηρεσιών με 
υπηρεσίες προσφερόμενες εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, διαθέτει δωρεάν την πλατφόρμα της 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εξ αποστάσεως συμβουλευτική του κοινού από εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό των Γιατρών του Κόσμου και η ομαλότερη παραπομπή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.  

Οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν αξιόπιστες και υπεύθυνες ιατρικές συμβουλές για την καθοδήγηση των 
πολιτών, με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την πανδημία και συμβάλλουν στην ευκολότερη 
παραπομπή των ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διευκολύνοντας τον ασθενή και αποφορτίζοντας 
τις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία στο στάδιο της αξιολόγησης των περιστατικών.    

Όλη η υπηρεσία παρέχεται με ασφάλεια από το σπίτι, από την οθόνη του υπολογιστή, χωρίς άσκοπες 
μετακινήσεις και επαφές, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Ακόμα, η “virtual” ιατρική 
επίσκεψη, μετά από καθορισμένο ηλεκτρονικό ραντεβού και η προσωπική συνομιλία με γιατρό συμβάλλει 
στην εμπιστοσύνη και την καλή ψυχολογία του κόσμου καθώς επίσης και στην ψύχραιμη αντιμετώπιση 
της κατάστασης. 

Η διαδικασία είναι εύκολη και με 4 απλά βήματα από την οθόνη του υπολογιστή του, ο ασθενής κλείνει 
το ραντεβού του με έναν από τους Γιατρούς του Κόσμου. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν ενώ δεν 
απαιτείται η εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής ή λογισμικού από τον χρήστη. Τα ραντεβού με τους 
Γιατρούς του Κόσμου θα πραγματοποιούνται τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10.00 ως 
20.00. 

Η εθελοντική δράση των Γιατρών του Κόσμου αποτελεί μέρος των συντονισμένων δράσεων της πολιτείας 
για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού COVID-19 υπό τις αρμόδιες αρχές.  

Η δράση υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Vidavo. 

Επισκεφτείτε το www.bookingclinic.com/coronavirus και κλείστε τώρα ραντεβού με έναν από τους 
Γιατρούς του Κόσμου! 

  

 

 

http://www.bookingclinic.com/coronavirus
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Μια δράση των 

 

 

 

 

 

Με την ευγενική υποστήριξη 

 

 

Με την παράκληση να δημοσιευτεί 

Πληροφορίες:  

Γιατροί το Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία: 2103213150,  6945405750, press@mdmgreece.gr, 

info@mdmgreece.gr  

BookingClinic: 6972407023, info@bookingclinic.com 

 

Πληροφορίες για τους συντάκτες 

Ποιοι είμαστε 

 

 

Η BookingClinic.com είναι μια διεθνής πλατφόρμα που συνδέει online ασθενείς με γιατρούς και 

Νοσοκομεία ή Κλινικές, για συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες καθώς και απευθείας κρατήσεις 

θεραπειών και επεμβάσεων. Με μία απλή διαδικασία προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να 

αναζητήσει, να συγκρίνει και να κάνει κράτηση μιας θεραπείας καθώς επίσης του προσφέρει τη 

δυνατότητα να συνομιλήσει με τον γιατρό του μέσω teleconference για την επίλυση κάθε ερωτήματος.  

Η BookingClinic αναδείχθηκε στους νικητές του Envolve Entrepreneurship Award 2019 του Libra Group υπό 

την αιγίδα του The Hellenic Initiative. Ακόμα, έχει βραβευτεί ως μια από τις 25 καλύτερες startups στον 

τομέα της Υγείας από το European Institute of Innovation & Technology (EIT Health) το 2018, στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης των Innostars Awards. Έχει επιλεγεί ως μία από τις 20 καλύτερες startups από τον 

διαγωνισμό της Εθνικής τράπεζας, NBG Seeds 2019 και μια από τις 10 καλύτερες startups που ξεχωρίζουν 

για την καινοτομία και την ευελιξία τους στον διαγωνισμό του Disrupt Greece 2018 (Fortune / ID-GC / 

Papastratos). 

Επίσης, η BookingClinic είναι μία από τις νεοφυείς εταιρείες που προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο 

θεματικό πάρκο ‘Digital Greece’ με τις 100 ελληνικές start-ups, που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας για δύο συνεχείς χρονιές. 

Η BookingClinic αποτελεί μέλος της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και της Elitour (Greek Medical 

Tourism Council). 

mailto:press@mdmgreece.gr
mailto:info@mdmgreece.gr
mailto:info@bookingclinic.com
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Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, 
ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο 
αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Πορτογαλία και Σουηδία). 

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική 
βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την 
ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της 
ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους 
εμποδίζει από το να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι 
γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν τους 
κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηρής διπλωματίας, είτε μέσω της παρέμβασής 
μας στα ΜΜΕ. 

Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν δημιουργήσει πλήθος 
προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και 
άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. 

Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας. Ωστόσο, οι δράσεις επεκτείνονται και πέρα απο το πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης: Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί του Κόσμου μιλούν ανοιχτά κατά της 
παρεμπόδισης της πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη 
πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. 


