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Συνεργασία µε ΙΣΑ-Γιατρούς του Κόσµου-Αρχ/πή 

Σύµφωνο συνεργασίας υπέγραψε ο ∆ήµος µας µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και την Οργάνωση «Ιατροί 

του Κόσµου», εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργία του πρώτου Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής της 

Αρχιεπισκοπής... 

Συνεργασία του ∆ήµου µε τον Ιατρικό Σύλλογο,  
τους Γιατρούς του Κόσµου & την Αρχιεπισκοπή 

 
 
Σύµφωνο συνεργασίας υπέγραψε ο ∆ήµος µας µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και την 

Οργάνωση «Ιατροί του Κόσµου», εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργία του πρώτου Ιατρείου 

Κοινωνικής Αποστολής  της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην πόλη µας. 

Το Ιατρείο, που θα είναι το πρώτο παράρτηµα του δικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής της 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και θα λειτουργεί µε την υποστήριξη και υπό την εποπτεία του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών και µε τη βοήθεια των Γιατρών του Κόσµου, θα ενισχύσει µε ανθρώπινο δυναµικό το Ιατρείο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήµου µας,  που θα στεγάζεται στο κτίριο της ΧΕΝ, στη Λεωφ. Μαρ. Αντύπα. 

Έτσι, το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα παρέχει πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στους 

ανασφάλιστους και άπορους δηµότες µας (ενήλικες και παιδιά), που λόγω του αποκλεισµού τους 

από την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παραµελούν την υγεία τους, µε σοβαρές συνέπειες τόσο 

για τους ίδιους, όσο και για τη δηµόσια υγεία. 

Το Ιατρείο, που θα παρακολουθείται από Επιστηµονικό ∆ιευθυντή, τον οποίο θα ορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος, 

και θα τελεί υπό το συντονισµό επιτροπής µε µέλη από τον Ιατρικό Σύλλογο, το ∆ήµο και τους Γιατρούς του 

Κόσµου, θα λειτουργεί µε εθελοντές γιατρούς, µέλη του Ι.Σ.Α., και εθελοντές δηµότες της πόλης µας στη 

διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη, ενώ τον εξοπλισµό και τα λειτουργικά έξοδα θα τα καλύπτει 

αποκλειστικά ο ∆ήµος. 

Εκτός από την ιατρική περίθαλψη, το Ιατρείο θα παρέχει και φαρµακευτική κάλυψη σε όσους το 

επισκέπτονται, οι οποίοι, µετά την εξέτασή τους από τους ιατρούς, και εφ’ όσον χρήζουν 

φαρµακευτικής αγωγής, θα λαµβάνουν τα φάρµακα που χρειάζονται δωρεάν. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, διενεργήθηκε το Σάββατο, 23/6/12, µε µεγάλη επιτυχία, συλλογή 

φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού από τους πολίτες και τους φορείς της πόλης µας, για τη διανοµή τους σε 

ανθρώπους που τα χρειάζονται και αδυνατούν να τα προµηθευτούν. 

Η λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήµου εντάσσεται στο δίκτυο κοινωνικής παροχής 

πρωτοβάθµιας υγείας και φαρµακευτικής φροντίδας που αναπτύσσεται στο ∆ήµος µας, σε συνδυασµό µε τις 

υπόλοιπες µονάδες και δράσεις, όπως είναι  η µονάδα πρόληψης και αντιµετώπισης νόσου Αλτσχάιµερ και η 

µονάδα οστεοπόρωσης στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Καρδιολογική µονάδα για έκτακτα 

περιστατικά, που θα λειτουργήσει άµεσα, η µεταφορά της µόνιµης έδρας του ΕΚΑΒ το οποίο θα εγκατασταθεί 

στο αµέσως επόµενο διάστηµα στο ∆ήµο µας, το δεύτερο  ∆ηµοτικό Ιατρείο που θα λειτουργήσει στην Αγ. 

Μαρίνα και το Κοινωνικό Φαρµακείο, που καλύπτει τις ανάγκες σε φάρµακα των κοινωνικά ευάλωτων 

οµάδων της πόλης µας. 
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