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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δράση της
προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που επιθυμεί να
πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα
παιδιά/μαθητές του Δήμου Νέας Προποντίδας, ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη
και την πολύτιμη συνεργασία του Συλλόγου σας.
Το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας,
βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Οργανισμός μας με τα ως
άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς
φορείς και συλλόγους, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.
Η δράση «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», απευθύνεται στα παιδιά όλης της Ελλάδας και
πραγματοποιείται μέσα από την ένωση, τη συνεργασία και την ανιδιοτελή
συμμετοχή των τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και Νοσοκομείων.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής
Ιατρικής/Οδοντιατρικής από το 2002, όπου έως και σήμερα έχουν εξεταστεί
συνολικά περισσότερα από 126.000 παιδιά.
Για την εφαρμογή της δράσης, ο Οργανισμός θα διαθέσει:
Την κινητή ιατρική μονάδα πρόληψης, η οποία θα στελεχώνεται από
εθελοντές παιδιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό
του Οργανισμού μας.
Σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά, τα οποία
συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες/εκπαιδευτικούς κι έχουν μαζί τους
υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.
Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, παραδίδεται
ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να
λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων
των παιδιών θα τηρεί μόνο δελτίο με τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου,
χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για στατιστικούς λόγους.

Το πρόγραμμα λειτουργίας της κινητής ιατρικής μονάδας πρόληψης προτείνεται
να ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου 2019.
Προκειμένου, να κατορθώσουμε όλοι μαζί να σταθούμε σε αυτήν την κρίσιμη
περίοδο δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη, θα θέλαμε να ζητήσουμε την
εθελοντική συμμετοχή από τα μέλη του Συλλόγου σας έτσι ώστε να γίνετε
αρωγοί της προσπάθειας αυτής για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή και διευκρίνιση.
Mε εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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