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Αθόνα,  08 Υεβρουαρύου 2016 

Αρ. Πρωτ. :53    

 

Προσ :  

Ιατρικό Σύλλογο Πύργου- Ολυμπίασ/ Τηλ:  26210 22311/ Φαξ: 26210 20044                                 

Κοιν: 

Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείασ/ Τηλ: 26210-23888 /Φαξ: 26210-23888 

 

Οι Γιατρού του Κόςμου/Medecins du Monde, εύναι μύα διεθνόσ, ιατρικό, ανθρωπιςτικό Μη 

Κυβερνητικό Οργϊνωςη. Δραςτηριοποιεύται τηρώντασ αυςτηρϊ την επιχειρηςιακό τησ 

ανεξαρτηςύα, με μοναδικό γνώμονα τισ ανϊγκεσ των πληθυςμών και τισ δυνατότητεσ των 

ομϊδων τησ να προςφϋρουν βοόθεια ςε μεγϊλεσ αλλϊ και ςιωπηρϋσ κρύςεισ του πλανότη μασ. 

Οι Γιατρού του Κόςμου ανταποκρινόμενοι ςτισ ανϊγκεσ τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και πιςτού 

ςτην ιδϋα πωσ η υγεύα αποτελεύ πανανθρώπινο δικαύωμα, υλοποιούν ςτα πλαύςια των 

δρϊςεων τουσ, δωρεϊν προληπτικό και διαγνωςτικό εξϋταςη, με τη ςυμβολό κινητών 

μονϊδων. 

 

το πλαύςιο αυτό, το πρόγραμμα οδοντιατρικόσ κϊλυψησ παιδιών και ενηλύκων, Smile Project, 

και το πρόγραμμα παιδικών εμβολιαςμών, Child Immunization, των Γιατρών του Κόςμου, 

ςυνεχύζεται για ακόμα ϋνα ϋτοσ με την υποςτόριξη τησ Ελληνικόσ Πρωτοβουλύασ (The Hellenic 

Initiative-THI).  

Σα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα υλοποιούνται όδη τα τελευταύα δύο χρόνια ςε όλη την Ελλϊδα, 

και ϋχουν ωσ ςκοπό να βοηθόςουν ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ παιδιών, νϋων και ενηλύκων 

που εξαιτύασ τησ παρατεταμϋνησ οικονομικόσ κρύςησ αδυνατούν να καλύψουν τα κόςτη για 

την ιατρικό περύθαλψό τουσ.  

Σα προγρϊμματα εξαςφαλύζουν ςε πολύτεσ που ϋχουν ανϊγκη, ανοιχτό πρόςβαςη ςε υψηλόσ 

ποιότητασ ιατρικϋσ υπηρεςύεσ και μϋςω τησ δωρεϊσ τησ Ελληνικόσ Πρωτοβουλύασ, από τον  
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Φεβρουάριο του 2014 έωσ και ςήμερα, 16.862 άνθρωποι έχουν επωφεληθεί λαμβϊνοντασ 

δωρεϊν τη φροντύδα των εθελοντών γιατρών του οργανιςμού. 

 

Ειδικότερα, μϋςω τησ Κινητόσ Ιατρικόσ Μονϊδασ, οι κϊτοικοι τησ περιοχόσ θα ϋχουν την 

ευκαιρύα να υποβληθούν ςε: 

 Προληπτικό οδοντιατρικό ϋλεγχο 

 Γυναικολογικό εξϋταςη (Χηλϊφηςη μαςτού, Σεςτ PAP) 

 Παιδιατρικό διαγνωςτικό ϋλεγχο και εμβολιαςμό  

 

το ςημεύο αυτό θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι θα επιςκεφθούμε τον Δήμο Αρχαίασ 

Ολυμπίασ ςτισ 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου 2016 και να ςασ καλϋςουμε αρωγούσ ςτη 

προςπϊθειϊ μασ αυτό. Θα παρακαλούςαμε να ενημερωθούν οι γιατρού του Ιατρικού υλλόγου 

Πύργου-Ολυμπύασ και του Οδοντιατρικού υλλόγου Ηλεύασ και να προςκληθούν να 

ςυμμετϊςχουν, εϊν το επιθυμούν, για τη διευκόλυνςη του ϋργου τησ αποςτολόσ. 

 

Η ςυνεργαςύα μασ με τουσ τοπικούσ φορεύσ και η ποιότητα δουλειϊσ αποτελούν βαςικό 

μϋριμνα των ΓΙΑΣΡΨΝ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ. ασ ευχαριςτούμε και πϊλι για το ενδιαφϋρον και τη 

ςυνεργαςύα ςασ και παραμϋνουμε ςτη διϊθεςη ςασ για περαιτϋρω πληροφορύεσ και 

διευκρινύςεισ.  

 

 Με εκτύμηςη,   

                                                                                                                                   υντονιςτϋσ  Προγρϊμματοσ 

                                                                                                                                    Υλωροπούλου Βϊςια    

                                                                                                                                    αμαρτζό Φριςτύνα 

                                                                                                                        Email: missionsdesk@mdmgreece.gr 

   

Ευγενύα Θϊνου                                                                                   

Διευθύντρια των Γιατρών του Κόςμου Ελλϊδοσ                      

 Τηλ. Επικοινωνίασ: 210-32.13.150               
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