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Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης
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Το Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
άνοιξε τις πύλες του το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2013
στις εγκαταστάσεις του Καπνικού Σταθμού. Παρόντες
ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος
Τσαυτάρης, μέλη του ΔΣ των ΓτΚ και πλήθος συμπολιτών, εθελοντές και οικογένειες με τα παιδιά τους.

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας
σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Η ελληνική αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ)
συμμετείχε, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Ιατρικής
Εταιρίας Νέας Υόρκης, στην παρουσίασή της που διοργανώθηκε για την Ελληνική κοινότητα και είχε τίτλο: «Το
Ελληνικό Σύστημα Υγείας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης». Η παρουσίαση έγινε στο Σταθάκειο πολιτιστικό κέντρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης στην Αστόρια στις 16 Οκτωβρίου. Αυτή η
συνάντηση προέκυψε μετά από μία σειρά επαφών με αυτή την σημαντική φιλανθρωπική οργάνωση που ξεκίνησαν
στα τέλη του 2012, όταν η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Νέας
Υόρκης άρχισε να μελετά τρόπους για να βοηθήσει στην
παροχή ιατρικής φροντίδας για τον ελληνικό πληθυσμό
που υποφέρει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Ο κύριος Νικήτας Κανάκης, Γενικός Γραμματέας και
πρώην Πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου, μαζί με την κυρία Ευγενία Θάνου (Γενική Διευθύντρια των ΓτΚ) και την κυρία Χριστίνα Ψαρρά
(Υπεύθυνη Αποστολών των ΓτΚ) άνοιξαν την ημερίδα μιλώντας για την σκληρή πραγματικότητα της έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανασφάλιστους
στην Ελλάδα. Στην παρουσίαση της Τετάρτης βρισκόταν
επίσης ο κύριος Πάνος Μινογιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ογκολογικού Κέντρου «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα και λέκτορας στο πανεπιστήμιο
Columbia της Νέας Υόρκης. Ο «Άγιος Σάββας» έχει βοηθήσει τους Γιατρούς του Κόσμου στις δράσεις τους σε
πολλές περιπτώσεις. Ο κύριος Μινογιάννης ανέλυσε την
οικονομική διάσταση της κρίσης στο ελληνικό σύστημα
υγείας και τα μέτρα που έχουν παρθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο κύριος Νικόλαος Μεζίτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης ανέλαβε το ρόλο του ρυθμιστή της συζήτησης που έγινε στο κλείσιμο της ημερίδας. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, κύριος Γιώργος
Ηλιόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, κύριος Χρήστος Βουρνάς, ο Πρόεδρος του τμήματος των Γιατρών του Κόσμου
στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος Henry Chang, οι κύριοι Γιώργος Λιακέας και Στέλλα Λυμπέρη, Αντιπρόεδροι α’
και β’, αντιστοίχως, της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Νέας Υόρκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, κύριος
Πάνος Αδαμόπουλος, η κυρία Βασιλική Φιλιώτη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Καθηγητών «Προμηθέας»,
ο Φίλιππος Βόγης, Ταμίας του Ιδρύματος Hellenic Relief
Foundation και πρώην Κυβερνήτης του
AHEPA της 5ης περιφέρειας του New Jersey, αντιπρόσωποι της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Νέας Υόρκης, γιατροί, εκπαιδευτικοί, ΜΜΕ και πολλά μέλη της ελληνικής
κοινότητας έδωσαν το παρόν. Το συμπέρασμα όλων των

Μπορεί σε πολλούς να φάνταζε αδύνατο, όμως η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Nομού Πιερίας κατάφερε να επαναφέρει στη χρήση υπέρ του κοινωνικού συνόλου ένα
δημόσιο κτίριο εγκαταλειμμένο στην φθορά του χρόνου,
όπως το οραματίστηκαν μαζί με τους ΓτΚ, και η λειτουργία του ξεκινά τον Δεκέμβριο.
Ένα Κοινωνικό Ιατρείο, με χώρους απλά διαμορφωμένους -κουζίνα, τουαλέτα, αίθουσα αναμονής, εξεταστήριο- έτοιμους να υποδεχθούν τους ανασφάλιστους πολίτες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης, όλα έργο πολύμηνης εθελοντικής εργασίας και προσφοράς επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας.
Πρόκειται για χώρο του ΥΠΑΑΝ, που παραχωρήθηκε για
τους σκοπούς του ΚΙΚ. Ήδη είχε εγκατασταθεί εκεί το
Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ μέσω της παρουσίας του
υπουργού μας παραχωρήθηκε και ο όροφος, όπου θα
στεγαστεί το Κοινωνικό Φαρμακείο. Επίσης, υπήρξε και
δέσμευση στήριξης για τον στόχο της ΕΟΔνΠ να στεγαστεί εκεί το «Μουσείο Καπνού Πιερίας».
Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον
την ξενάγηση στους παραπάνω χώρους, με τον κ. Τσαυτάρη να δηλώνει μετά το πέρας της: «ακριβώς επειδή σας
εμπιστευόμαστε, γι’ αυτό και σας παραδώσαμε τους χώρους. Οι υπάρχουσες και σχολάζουσες υποδομές και τέτοιου είδους κοινωνικές δραστηριότητες πρέπει να αξιοποιούνται για το κοινό συμφέρον».

συμμετεχόντων ήταν ότι η κατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας είναι σοβαρή και χειροτερεύει μέρα με
τη μέρα. Οι πιθανότητες βελτίωσης, τουλάχιστον προς το
παρόν, είναι ελάχιστες. Η ελληνοαμερικάνικη κοινότητα
και οι ειδικοί της, έχουν τόσο την βούληση όσο και τα μέσα ώστε να κάνουν την διαφορά και να βοηθήσουν στην
ανακούφιση του δοκιμαζομένου αυτή τη στιγμή ελληνικού λαού.
Το απόγευμα της Πέμπτης, στο νοσοκομείο Lenox Hill, οι
αντιπρόσωποι των Γιατρών του Κόσμου συναντήθηκαν με
τον κύριο Νικόλαο Μεζίτη και αντιπροσώπους της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Νέας Υόρκης, καθώς και με τον κύριο Γρηγόριο Παπαδέα από το Κολοράντο, μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Νέας Υόρκης, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επικεφαλής ιατρό της κατασκήνωσης Ιωνίων Νήσων στην Ελλάδα. Μελετήθηκαν
διεξοδικά οι ανάγκες των κλινικών των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν κινητές μονάδες, εμβόλια, εξοπλισμός διαγνωστικού εργαστηρίου
και προμήθειες. Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν πάνω από
600 εθελοντές γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στην ελληνική επικράτεια. Μολαταύτα, όπως εξήγησε η πρόεδρος
της ελληνικής αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου,
κυρία Λιάνα Μαΐλλη, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS FM 91.5 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ την περασμένη εβδομάδα, οι άνεργοι και ανασφάλιστοι Έλληνες
με δυσκολία πρόσβασης στο σύστημα υγείας ανέρχονται
σε 4 εκατομμύρια. Οι συμμετοχές που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για την πρόσβαση σε δημόσια
νοσοκομεία, κλινικές και φάρμακα είναι πολύ συχνά δυσβάσταχτες. Πολλά παιδιά δε γίνονται δεκτά στο σχολείο
διότι δεν είναι εμβολιασμένα.
Οι συναντήσεις ήταν επιτυχείς, ευαισθητοποιώντας το
κοινό και καταδεικνύοντας τις ανάγκες ώστε να σκιαγραφηθεί και να εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης.

Βεβαίως, η περίσταση απαιτούσε ένα κέρασμα και έτσι
οι καλεσμένοι απόλαυσαν σπιτικές παραδοσιακές λιχουδιές, που ετοίμασαν φίλες και μέλη της ΕΟΔνΠ. Νωρίτερα, ο Αντιπρόεδρος των ΓτΚ Σπύρος Κλουδάς παρουσίασε το έργο και την προσωπικότητα του Αλέκου Φτίκα, του
οποίου το όνομα φέρει το ΚΙΚ.
«Ήταν ιδεολόγος, κοινωνιστής. Προορισμός της ζωής
του οι αδύναμοι», είπε ο κ. Κλουδάς. Οι ΓτΚ και η ΕΟΔνΠ,
ευχαρίστησαν την οικογένειά του, για τα ιατρικά εργαλεία
και την εν γένει προσφορά τους προς το ΚΙΚ.
Η χαρά ήταν μεγάλη για όσους κόπιασαν για αυτό το έργο και το έβλεπαν ολοκληρωμένο, ενώ πολλαπλασιάστηκε, όταν άκουσαν τα όσα θετικά είχε να πει ο υπουργός
για τη δράση τους. Η ΕΟΔνΠ έχει πλέον, όχι απλώς την
έγκριση, αλλά την παρότρυνση για να χρησιμοποιήσει τις
υποδομές του ΥΠΑΑΝ για το καλό της τοπικής κοινωνίας, κάτι που αναμένεται να ευνοήσει την περαιτέρω δράση προς αυτή την κατεύθυνση.
Ήδη από την επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει σχολαστική
προετοιμασία των εθελοντών που στελεχώνουν το ΚΙΚ
«Αλέκος Φτίκας», οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα έχουν
να αντιμετωπίσουν πολλή δουλειά από την πρώτη κιόλας
ημέρα λειτουργίας. Εκτός από τις 400 οικογένειες που
έρχονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα είναι μέσα
στους επωφελούμενους του ΚΙΚ, αναμένονται και πολλοί
ακόμα ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, οι οποίοι άλλωστε
είναι και ο λόγος που υπήρχε η ανάγκη ίδρυσης του ΚΙΚ.
Μετά την αποχώρηση του υπουργού, η γιορτή ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να δείχνουν ότι το ΚΙΚ
«Αλέκος Φτίκας» έχει ήδη αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Μια αίσθηση περηφάνιας και ευθύνης ήταν διάχυτη, καθώς η Κατερίνη ανήκει στις λίγες ελληνικές πόλεις
που έχουν αυτήν τη σημαντική δομή υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους αδύνατους της κοινωνίας και η προσπάθεια για τη λειτουργία της θα πρέπει
να συνεχιστεί με την ίδια ένταση.
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ϊλλη Λιάννα - Πρόεδρος των ΓτΚ, ο κ. Μουζάλας Γιάννης-Μέλος του ΔΣ και ο κ. Υφαντής Τάσος-Κοινωνικός λειτουργός της Οργάνωσης.
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Στις 25-26 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό
event με θέμα «Ημέρες Υγείας –Special days», από το περιοδικό Fitness & Spa και το aboutwellness.gr, στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, όπου συμμετείχαν και οι
Γιατροί του Κόσμου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού
για την προσφορά τους σε θέματα Υγείας, καθώς και για
τις δράσεις της Οργάνωσης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των ΓτΚ, κ. Πλατιάς Ευάγγελος, Β’
Αντιπρόεδρος του ΔΣ-Ορθοπεδικός, μίλησε το Σάββατο
26 Οκτωβρίου στον LOVE RADIO 97.5 FM για την συνολική προσφορά των ΓτΚ.

Το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονάδα
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 273 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Φυλής. Αξίζει
να σημειωθεί ότι εμβολιάστηκαν 151 παιδιά. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.
Στις 8 και 9 Οκτωβρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά»
επισκέφθηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ζωής στον
Ασπρόπυργο όπου προχώρησε σε παιδιατρική, οφθαλμολογική και οδοντιατρική εξέταση των παιδιών για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας.
Στις 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση έναρξης του Κοινωνικού Ιατρείου Κατερίνης «Αλέκος Φτίκας»,
με παρόντες τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, τα μέλη του ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου
και πλήθος συμπολιτών, φίλων και οικογενειών με τα παιδιά τους. Μια πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας «Αλληλέγγυοι» σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.
Στις 16 Οκτωβρίου, στο ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Σταθάκειο στην Αστόρια Νέας Υόρκης, οι Γιατροί του Κόσμου
και η Ελληνική Ιατρική Κοινότητα Νέας Υόρκης πραγματοποίησαν ομιλία και συζήτηση με θέμα «Η Υγεία κατά την περίοδο της λιτότητας».
Στις 18-20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στην περιοχή των Καλαβρύτων από τους
Γιατρούς του Κόσμου με ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, οφθαλμίατρου, γυναικολόγου, παιδίατρου, δερματολόγου, ψυχίατρου, ορθοπεδικού και φυσιοθεραπευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάστηκαν περισσότερα από
600 άτομα. Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου των απανταχού Νασιωτών.

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στην Ημερίδα με τίτλο «Ο Κύκλος της Βίας: Βιωματικές προσεγγίσεις-πρακτικές αντιμετώπισης», μια διοργάνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακκογιάννης. Εκπρόσωπος των ΓτΚ ήταν ο κοινωνικός λειτουργός της Οργάνωσης κ. Υφαντής Τάσος με θέμα παρουσίασης «Η ρατσιστική Βία από τα μάτια των ΓτΚ».
Επίσης, το διήμερο 19-20 Οκτωβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας
σε 223 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αθηναίων, στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τη δράση
αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.
Στις 20 Οκτωβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στην 4η Μπιενάλε της Αθήνας στη δεύτερη θεματική ενότητα του AGORA-ΚΥΚΛΟΣ: Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκπρόσωποι των ΓτΚ που συμμετείχαν ήταν η κα. Μα-

Η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο
σε κατοίκους, που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την
Novartis. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α) 12-13 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε τον Δήμο Ηλιουπόλεως-Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου εξετάστηκαν
122 άτομα.
Β) 14 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το Δήμο Ν. Ηρακλείου-Α’ ΚΑΠΗ, όπου εξετάστηκαν 49 άτομα.
Γ) 15 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το Δήμο Περιστερίου-Γ’
ΚΑΠΗ, όπου εξετάστηκαν 58 άτομα.
Δ) 16 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το Δήμο ΑθηναίωνΠνευματικό Κέντρο, όπου εξετάστηκαν 27 άτομα.
Ε) 17 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το Δήμο-Πειραιά Δημοτική Πινακοθήκη, όπου εξεταστήκαν 48 άτομα.
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 Οκτωβρίου, σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α) 13-15 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε τα Τρίκαλα όπου εξετάστηκαν 229 άτομα.
Β) 29-31 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε την Λάρισα όπου εξετάστηκαν περισσότερα από 200 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.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Αττική, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, από τον κοινωνικό λειτουργό
της Οργάνωσης κ. Υφαντή Τάσο. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Enough!- Πρόγραμμα προώθησης της ανοχής στη διαφορετικότητα και
πρόληψης της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η κινητή ιατρική
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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θεσσαλονικη

Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα.

Ιδιαίτερη αύξηση στους ανήλικους ασθενείς είχαμε αυτόν το μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δεχτήκαμε σχεδόν 1.500
επισκέψεις στο ανοιχτό Πολυϊατρείο, εκ των οποίων σχεδόν το 50% ήταν παιδιά.
Με τη διερεύνηση του ζητήματος για τη χρήση του ονόματος της Οργάνωσής από τρίτους για ίδιους σκοπούς, ασχοληθήκαμε διεξοδικά και αυτόν το μήνα, αναζητώντας τους
υπευθύνους που αποσπούν χρήματα χρησιμοποιώντας την
Οργάνωση, ώστε να κινηθούμε νομικά.
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Με την επίσκεψη του κου Κασσάρα στη Θεσσαλονίκη,
κανονίσαμε την επιτόπια έρευνα και καταγραφή των πλέον σημαντικών στοιχείων για τα ακίνητα που διεκδικούμε
προς παραχώρηση, ενώ συνάντηση είχαμε και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELEXPO, κο Ποζρικίδη. Το θέμα
της παραχώρησης χώρου προς χρήση γραφείου και Πολυϊατρείου για το παράρτημα μας στη Θεσσαλονίκη, απασχόλησε πρωτίστως αυτόν το μήνα, τόσο το Δ.Σ και την επιτροπή του γραφείου, όσο και το προσωπικό.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται εθελοντικά, από την 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, 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. Το
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.
Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη
υποστήριξή τους, το μήνα Οκτώβριο 2013:
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., MERC A.E., ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., L’OREAL, ΔΕΛΤΑ
ΑΒΕΕ, Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ, CHIESI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., VIOLAK
INTERNATIONAL A.E., ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε., Α. ΔΕΡΒΟΣ
& Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΟΡΣΤΑΡ Α.Ε., ΕΟΠΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΑΜΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ,
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ,
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΑΩ», ΔΙΑΔHΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ARC, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Helmsic. Η κα Τατσίδου με τον κο Διαμαντόπουλο επισκέφτηκαν την ιατρική σχολή για να ενημερώσουν τους φοιτητές ιατρικής-μέλη της ΕΕΦΙΕ.
Ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από ομάδα εθελοντών
μας στο 1ο Δημοτικό Φιλύρου και συγκεκριμένα σε μαθητές των Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεων. Επιπλέον, επίσκεψη με παιδίατρο και διοικητικούς εθελοντές πραγματοποιήσαμε στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, όπου εξετάστηκαν
18 ανασφάλιστα παιδιά στα οποία και δόθηκαν πιστοποιητικά υγείας.
Συνάντηση με την ομάδα των διοικητικών εθελοντών του
Πολυϊατρείου πραγματοποιήσαμε στο γραφείο για αναδιάρθρωση του προγράμματος, αλλαγή πόστων και ωραρίου εθελοντών, ενεργοποίηση νέων εθελοντών, γνωριμία
με κανονισμούς και υποχρεώσεις κλπ. Από εδώ και στο
εξής, οι συναντήσεις των εθελοντών θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, ενώ ετοιμάζεται και συνάντηση με τους
εθελοντές υγειονομικούς του Πολυϊατρείου.

Μια διαφορετική σκυταλοδρομία, στην οποία συμμετείχαμε με 7 εθελοντές, πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Πύργο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας MOVE. Η
σκυταλοδρομία «Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο» βραβεύτηκε από τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας
NowWeMove και στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης πάνω
από 20 οργανώσεις έλαβαν μέρος. Οι δικοί μας εθελοντές
έτρεξαν με το σλόγκαν «Γιατροί του Κόσμου: κινούνται για
τον συνάνθρωπο, ενάντια στον καρκίνο», ενώ είχαμε και
stand με 3 ακόμη εθελοντές στον Λευκό Πύργο με το πέρας του αγώνα, για την προώθηση ενημερωτικού υλικού.

Αφιέρωμα στη δράση της Οργάνωσής μας έκανε η δημοτική τηλεόραση και συγκεκριμένα η νεανική εκπομπή «Free
Fall», με εκτενές ρεπορτάζ για το Πολυϊατρείο μας. Επιπλέον, η κα Σελίδου, η κα Κζούνια και η κα Καφετζή ενημέρωσαν στην ραδιοφωνική εκπομπή του κ Γιατζόγλου ALPHA
9,65 για τη δράση μας στη Θεσσαλονίκη.

Με πρωτοβουλία της OTE-COSMOTE συγκεντρώθηκαν
φάρμακα από τους υπαλλήλους του οργανισμού, παρουσία εθελοντών μας στις 30 & 31 Οκτωβρίου στα γραφεία
τους επί της Καρ. Ντηλ 33 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνεισέφεραν με φάρμακα και βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης.

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης για τη χρηματική τους δωρεά, καθώς και όλους τους ιδιώτες και τα φαρμακεία που μας στηρίζουν, τόσο χρηματικά, όσο και με δωρεές φαρμάκων.

Χρηματικές δωρεές εις μνήμην του αείμνηστου Αλέκου
Φτίκα δεχτήκαμε με σκοπό την ενίσχυση των σκοπών μας
και θα θέλαμε να ευχηθούμε αυτές τις δύσκολες στιγμές
καλό κουράγιο στην οικογένεια και στους συγγενείς και να
ευχαριστήσουμε θερμά για την στήριξη.

Ο Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου-Κορδελιού συγκέντρωσε φάρμακα στα γραφεία τους απ΄ τα μέλη και τους
φίλους τους και τους ευχαριστούμε θερμά.
Εντατικές εργασίες και για την ομάδα χορηγιών αυτόν το
μήνα, της οποίας οι εθελοντές μαζί με την κα Γκαρανέ άρχισαν να έχουν επαφές και συναντήσεις με εταιρείες, σωματεία, κλπ, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οι
προσπάθειες της Οργάνωσής μας.
Συναντήσεις είχε η κα Τατσίδου με εκπροσώπους των δύο
φοιτητικών παρατάξεων ΕΕΦΙΕ και Helmsic σχετικά με την
πραγματοποίηση του προγράμματος συμμετοχής των φοιτητών της ιατρικής σχολής στο Πολυϊατρείο. Το χειμερινό εξάμηνο συνεχίζει η ΕΕΦΙΕ και το εαρινό συνεχίζει η
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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, καθώς και ενημέρωση 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.
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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η Κινητή
Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση
-Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερματολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.
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καβαλα

Στις 10 Οκτωβρίου, από την Υπεύθυνη του Παραρτήματος
δόθηκαν συνεντεύξεις στον Τηλεοπτικό σταθμό Center και
σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τις δράσεις της Οργάνωσης, τις αποστολές και τη λειτουργία του
Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου Καβάλας.
Δυο μέρες μετά, στις 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε
αποστολή στο Δήμο Νέστου και συγκεκριμένα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Προαστίου και Ερατεινού με σκοπό τον
εμβολιασμό παιδιών της περιοχής. Στην αποστολή συμμετείχαν ο γιατρός της Οργάνωσης Ούντα –Χατίμ Παύλος, η
νοσηλεύτρια Χαψή Σοφία, η υπεύθυνη του Παραρτήματος
Γιοβανιού Άννα και οι διοικητικοί Γιαννούλα Τάνια και Κουγιουμτζόγλου Έφη. Η αποστολή έγινε στους καταυλισμούς
των Ρομά σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Δήμου Νέστου κα Μαρία Γατούλα και το προσωπικό του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Χρυσοχωρίου. Εξετάστηκαν 55 παιδιά ηλικίας 1 έως17 ετών και εμβολιάστηκαν με 63 εμβόλια.
Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι CENTER στηρίζοντας την
Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου προβάλει καθημερινά
το τηλεοπτικό σποτ της Οργάνωσης.
Καθόλη τη διάρκεια του μήνα, από τα γραφεία του Παραρτήματος, χορηγήθηκαν φάρμακα σε ανασφάλιστους
πολίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί έγιναν από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης.
Στις 29 Οκτωβρίου, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα
Γιοβανιού Άννα με τη γιατρό κα Παπαδοπούλου Μαρία επισκέφτηκαν το Κέντρο Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ Κιβωτός και
εμβολίασαν άτομα σε απεξάρτηση με εμβόλια Ηπατίτιδας
και Αντιτετανικά.
Η συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Καβάλας συνεχίζεται με τη συμμετοχή γιατρών, νοσηλευτών
και διοικητικών της Οργάνωσης και αυτόν το μήνα εξετάστηκαν 156 ασθενείς και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας
6.674 ευρώ. Ο αριθμός που εξυπηρετεί το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο ανέρχεται σε 496 άτομα.
Στις 29 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το
Δήμαρχο Καβάλας και τον Πρόεδρο της Δημοφέλειας,
όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του
Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.

Το φθινόπωρο έχει μπει ημερολογιακά, αλλά ο καιρός στην
πόλη μας θυμίζει καλοκαίρι. Οι άρρωστοι, όμως, παρά τον
καλό καιρό συνωθούνται στο Πολυϊατρείο μας και όπως
συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο η πρώτη ομάδα σε ποσοστό
ασθενών είναι δυστυχώς, η Ελληνική.
Το μήνα που πέρασε:
Το τριήμερο από 21 ως 23 Οκτωβρίου, οργανώσαμε μαζί
με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εθελοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ήταν μια
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προσφορά αίματος, που τόσο χρειαζόμαστε και μια έκκληση
προς τους συνανθρώπους μας για να κάνουμε όλοι μαζί
την ελπίδα πράξη. Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στην ενέργεια αυτή μέσω των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και
του τοπικού τύπου. Κι ο κόσμος επιβράβευσε την κίνησή
μας με το ενδιαφέρον και την προσέλευσή του.

το επίσημο κράτος αποχωρεί από τα παραδοσιακά του καθήκοντα και αφήνει να τα αναλάβουν εθελοντικές οργανώσεις σαν τη δικιά μας.
Όπως κάθε μήνα, δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην
τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία σελίδα.
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα, για τα νέα των Πολυϊατρείων μας, μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού
«Δίκτυο FM».
Μιλήσαμε στο τηλεοπτικό κανάλι «Κρήτη TV», παγκρήτιας
εμβέλειας, για τον εθελοντισμό και τις δράσεις μας.
Στα ιατρεία μας εξετάστηκαν το μήνα αυτό 266 άτομα και
τους χορηγήθηκε και φαρμακευτική αγωγή.

Στις 25 Οκτωβρίου, παρευρεθήκαμε στην παρουσίαση της
ποιητικής συλλογής του ψυχολόγου Χαραλαμπάκη Αναστασίου «Βρέχει σιωπές απόψε». Ο συγγραφέας παραχώρησε μέρος των εσόδων της έκδοσης, στους Γιατρούς του
Κόσμου. Την παρουσίαση επιμελήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εθελόντρια Στρατινάκη Κική. Στο πάνελ των ομιλητών
συμμετείχε και η εθελόντρια Μουλουδάκη Ελευθερία, που
μίλησε για τον εθελοντισμό στις μέρες της κρίσης. Μια εισήγηση πέρα από τα συνηθισμένα που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και περίσκεψη από τους παρευρισκομένους,
καθώς η εθελόντρια προβληματίστηκε πάνω στα όρια της
προσφοράς και της αλληλεγγύης, αφού διαπιστώνουμε ότι
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Στις 3 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου Καβάλας έγινε συνάντηση, όπου συζητήθηκε το
θέμα της διοργάνωσης Ραδιομαραθώνιου προκειμένου να
συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά εμβολίων για άπορα παιδιά.
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Το Παράρτημα Καβάλας, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων και ανταποκρινόμενο στους στόχους της Οργάνωσης κατά το μήνα Οκτώβριο, πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

πατρα
Το Ανοικτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην
Πάτρα στηρίζει δομές δημόσιου και εύρυτερου δημόσιου τομέα προβαίνοντας σε δωρεές σε γάλα, φάρμακα και
ρούχα.
Τον Οκτώβριο ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Πρωινό
για όλους», δράση κατά την οποία καλύπτονται οι ανάγκες
σε πρωινό δέκα οικογενειών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και κοινωνικής υποστήριξης στο
Ανοικτό Πολυιατρείο.
Επιπλέον, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 φοιτητές/τριες του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πατρών
ξεκίνησαν την εργαστηριακή πρακτική τους άσκηση στο
Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας.
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