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ΓΙΑΤΡΟΙ, ΜΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Α∆ΥΝΑΜΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Σ την Ελλάδα του Μνηµονίου, 
οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι 
και οι κάτοικοι των αποµα-

κρυσµένων περιοχών αποδεικνύονται 
«παιδιά ενός κατώτερου θεού» και 
θα παρέµεναν αποκοµµένοι από την 
περίθαλψη αν δεν υπήρχαν τα κοινω-
νικά ιατρεία, τα κινητά πολυϊατρεία 
και οι εθελοντές που στέκονται στο 
πλευρό των αδύναµων. Χάρη στις 
κοινωνικές δοµές του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, της Εκκλησίας, της 
«Praksis», του Ιδρύµατος «Σταύρος 
Νιάρχος», των «Γιατρών του Κόσµου» 
και του «Χαµόγελου του Παιδιού» και 
στα οδοιπορικά των εθελοντών που 
στελεχώνουν την «Οµάδα Αιγαίου», ο 
τελευταίος κάτοικος της πιο ακριτικής 
περιοχής έχει δικαίωµα στην υγεία. 

Αποκούµπι των ανέργων και των 
ανασφάλιστων το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής του ΙΣΑ και τα παρατή-
µατά του, στα οποία πραγµατοποι-
ήθηκαν 33.222 εργαστηριακές εξε-
τάσεις σε συνεργασία µε τα δηµόσια 
νοσοκοµεία. Το ιατρείο κοινωνικής 
αποστολής χειρίστηκε 34 ογκολογι-
κά περιστατικά για χηµειοθεραπεία 
και δύο ογκολογικά περιστατικά για 
ακτινοθεραπεία, ενώ εισήγαγε άλλα 
38 περιστατικά για χειρουργικές 
επεµβάσεις και νοσηλεία στα νοσο-
κοµεία. Στο πλαίσιο των δράσεων, 
παραδόθηκαν στα κοινωνικά φαρ-
µακεία 82.000 φάρµακα από φαρµα-
κοποιούς και φαρµακευτικές εταιρίες, 
άλλα 80.000 φάρµακα για σοβαρές 

παθήσεις αξίας ενός εκατοµµύριου 
ευρώ από αµερικανική φαρµακευτική 
εταιρία και συγκεντρώθηκαν στους 
δήµους 400.000 φάρµακα από πο-
λίτες ενώ παραδόθηκαν σε παρα-
µεθόριες περιοχές άλλα 180.000 
φάρµακα. 

Κινητά πολυϊατρεία 
Και ενώ τα αδύναµα κοινωνικά 
στρώµατα συρρέουν στα κοινωνικά 
ιατρεία, οι κινητές ιατρικές µονάδες 
του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» 
που δωρήθηκαν στην Πολυκλινική 
του Ολυµπιακού Χωριού οργώνουν 
θάλασσες και βουνά. Ηδη ολοκλή-
ρωσαν την πρώτη τους επίσκεψη 
στο Καστελλόριζο και βρίσκονται 
σήµερα στην Αµοργό ενώ µέσα στο 
2014 θα χαράξουν ρότα για Κάσο, 
Αστυπάλαια, Πάτµο, Φολέγανδρο και 
Σίκινο. Στόχος του 5ετούς προγράµ-
µατος που υλοποιεί η Πολυκλινική 
του Ολυµπιακού Χωριού είναι να 
καλυφθούν οι ιατροδιαγνωστικές 
ανάγκες 55.000 κατοίκων στα απο-
µακρυσµένα νησιά. 

Πολυϊατρεία και κινητές ιατρικές 
µονάδες διαθέτουν οι «Γιατροί του 
Κόσµου», η «Praksis» και το «Χαµό-
γελο του Παιδιού» καλύπτουν τις 
ιατρικές ανάγκες της πλειονότητας 
των οικονοµικών µεταναστών και 
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. 

Το 2013 µε τη βοήθεια των «Γιατρών 
του Κόσµου» πραγµατοποιήθηκαν 
δωρεάν οφθαλµολογικές εξετάσεις 
σε 2.500 άτοµα ενώ οι Καστελλορι-
ζιοί «υιοθετήθηκαν» για ένα χρόνο 
από ελβετική φαρµακευτική εταιρία 
που καλύπτει όλα τα έξοδα για τη δι-
άγνωση και τη θεραπεία των οφθαλ-
µολογικών τους παθήσεων.

«Οµάδα Αιγαίου» 
Από το 1995, η «Οµάδα Αιγαίου», µια 
παρέα θαλασσόλυκων που αποτε-
λείται από γιατρούς και µη ιατρικό 
ανθρώπινο δυναµικό, πραγµατοποιεί 
κάθε Μάιο τον ετήσιο διάπλου του 
Αιγαίου, προσφέροντας ιατρικές 
εξετάσεις, πολύτιµο σχολικό εξοπλι-
σµό και σηµαντικά έργα υποδοµής 
στους κατοίκους των άγονων νησιών. 
Στους 19 πλόες που έχουν πραγµα-
τοποιηθεί µέχρι σήµερα, η «Οµάδα 
Αιγαίου» έχει διανύσει περισσότερα 
από 12.000 µίλια και επισκεφθεί 49 
προορισµούς, όπου έχουν διενερ-
γηθεί ιατρικές εξετάσεις σε 15.000 
κατοίκους και επιπλέον αιµατολογι-
κές εξετάσεις σε 4.000 κατοίκους. 
Στους σταθµούς της ανθρωπιστικής 
διαδροµής έχουν τοποθετηθεί: ένα 
σύστηµα αφαλάτωσης (στη Σίκινο), 
ένα φίλτρο αφαλάτωσης και δίκτυο 
υδροδότησης (στη Θύµαινα), 20 παι-
δικές χαρές, επτά γήπεδα 5x5 και 
δύο κλειστά γυµναστήρια. Επίσης, 
36 σχολεία έχουν εξοπλιστεί µε έξι 
τόνους εκπαιδευτικού υλικού. ■

Εθελοντές δίνουν
...δικαίωµα στην 
υγεία για όλους 

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
asvolou@e-typos.com

Λιλιπούτειος κάτοικος του 
Καστελλόριζου εξετάζεται στο 

πολυϊατρείο του Ιδρύµατος 
«Σταύρος Νιάρχος».

Τα σκάφη της «Οµάδας Αιγαίου» 
προσεγγίζουν την Αστυπάλαια.

Ο παθολόγος της 
«Οµάδας Αιγαίου» 

Γιώργος Πλουµίδης 
εξετάζει παππού 

στη Θηρασιά.

Ο «Ιπποκράτης», το κινητό πολυϊατρείο του «Χαµόγελου του Παιδιού», 
οργώνει την Εύβοια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
● www.mkoapostoli.com 

● www.snf.org
● www.mdmgreece.gr 
    και www.praksis.gr

● www.hamogelo.gr 
● el-gr.facebook.com/

omadaaigaiou.gr 

Info


