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Αξιότιμοι/ες ιατροί του νομού Θεσσαλονίκης

Με το παρόν θα όθελα να ςασ ενημερώςω ότι αναφορικϊ με τη ςτόριξη ευπαθών κοινωνικών
ομϊδων, οι Γιατρού του Κόςμου Ελλϊδοσ προςφϋρουμε πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ και
ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη ςτο πλαύςιο του ανοιχτού πολυώατρεύου Θεςςαλονύκησ (Πτολεμαύων
29Α).
Στο πολυώατρεύο των Γιατρών του Κόςμου, παρϋχουν υπηρεςύεσ πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ
υγεύασ πϊνω από πενόντα εθελοντϋσ - ειδικού ιατρού διαφόρων ειδικοτότων, ενώ από το Νοϋμβριο
του προηγούμενου ϋτουσ υλοποιεύται πρόγραμμα ενύςχυςησ του πολυώατρεύου με τη
χρηματοδότηςη τησ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ, το οπούα ςυμπεριλαμβϊνει τϋςςερισ
ιατρικϋσ ειδικότητεσ και δύο νοςηλευτϋσ. Στο πολυώατρεύο επύςησ υπϊρχει απόθεμα φαρμϊκων –
τα οπούα χορηγούνται κατόπιν ςύςταςησ ειδικού ιατρού - τα οπούα προκύπτουν αποκλειςτικϊ
από δωρεϋσ ιδιωτικών φαρμακεύων καθώσ και κοινωνικών/δημοτικών ιατρεύων των ϋντεκα
δόμων του νομού Θεςςαλονύκησ.
Η εθελοντικό προςφορϊ παροχόσ υπηρεςιών εύναι το κύριο χαρακτηριςτικό του ανοιχτού
πολυώατρεύου των Γιατρών του Κόςμου. Η ομϊδα ςτόχου που υποςτηρύζει ο φορϋασ εύναι οι
ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ όπωσ αυτϋσ ορύζονται από το ΦΕΚ 4019/2011 Αρ. φύλλου 216. Πιο
ςυγκεκριμϋνα ςτο πολυώατρεύο των Γιατρών του Κόςμου μπορούν να αναζητόςουν φροντύδα
υγεύασ και ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη ϊςτεγοι, ϊνεργοι/μακροχρόνια ϊνεργοι, ϊτομα με
αναπηρύεσ (Α.με.Α), χρόνιοι πϊςχοντεσ (ςοβαρϊ παθολογικϊ προβλόματα, ψυχικϋσ αςθϋνειεσ),
αποφυλακιςμϋνοι, χρόςτεσ και πρώην χρόςτεσ ψυχοτρόπων ουςιών, οροθετικού, ϊτομα από
θρηςκευτικϋσ ό πολιτιςμικϋσ μειονότητεσ, ρομϊ, μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, ανόλικοι παραβϊτεσ,
γυναύκεσ επιζόςαντεσ ϋμφυλησ βύασ, θύματα εμπορύασ ανθρώπων (trafficking), αιτούντεσ αςύλου,
οικονομικού μετανϊςτεσ, παλιννοςτούντεσ και πληγϋντεσ από θεομηνύεσ και φυςικϋσ
καταςτροφϋσ.
Η ανϊγκη για εθελοντϋσ ιατρούσ εύναι διαρκώσ αυξανόμενη για την πιο αποτελεςματικό και
ϊμεςη παροχό υπηρεςιών ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ εντόσ πολυώατρεύου αλλϊ και ςε εξωτερικϋσ
δρϊςεισ (όπωσ επιςκϋψεισ ςε ςωφρονιςτικϊ καταςτόματα, κϋντρα προςτατευτικόσ φύλαξησ,
δομϋσ φιλοξενύασ προςφύγων).
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Με την παρούςα επιςτολό απευθύνουμε κϊλεςμα ςε όλουσ τουσ γιατρούσ του Ιατρικού
Συλλόγου Θεςςαλονύκησ ωσ προσ το ενδεχόμενο να υποςτηρύξουν με τισ υπηρεςύεσ τουσ το ϋργο
των Γιατρών του Κόςμου ςτη Θεςςαλονύκη. Το πολυώατρεύο εύναι ανοιχτό καθημερινϊ από τισ
08:00 ϋωσ και τισ 17:00 και βρύςκεται ςτην οδό Πτολεμαύων 29Α. Λόγω τησ πανδημύασ ο φορϋασ
δουλεύει αποκλειςτικϊ με προγραμματιςμϋνα ραντεβού και τηρούνται όλα τα μϋτρα προςταςύασ
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Ε.Ο.Δ.Υ.
Για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφορύα παραμϋνω ςτη διϊθεςη ςασ. Ευχαριςτώ εκ των
προτϋρων για το χρόνο ςασ.

Ρούςοσ Αθανάςιοσ
Συντονιςτήσ πολυΰατρείου Θεςςαλονίκησ
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