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Θεσσαλονίκη, 14.12.21 

Αρ. πρωτ: 194 
 
Δ.Σ και Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

 
 
Αξιότιμες / οι ιατροί, 
 

Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ καλές γιορτές, με υγεία και ευτυχία σε εσάς και στα οικεία σας 
πρόσωπα. 

 
 Με το παρόν θα ήθελα σας ενημερώσω ότι αναφορικά με τη στήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος, προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο πλαίσιο του ανοιχτού πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης 
(Πτολεμαίων 29Α). 

 
Στο πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας πάνω από τριανταπέντε εθελοντές - ειδικοί ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 
ενώ από τον Νοέμβριο του 2019 υλοποιείται πρόγραμμα ενίσχυσης του κοινωνικού 
πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με επιπλέον 
ιατρικές ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Στο κοινωνικό 
πολυϊατρείο λειτουργεί επιπροσθέτως κοινωνικό φαρμακείο του οποίου τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα χορηγούνται κατόπιν ιατρικής εκτίμησης και σύστασης του εκάστοτε εθελοντή 
ιατρού.         

 
Η εθελοντική προσφορά παροχής υγειονομικών υπηρεσιών είναι το κύριο χαρακτηριστικό 

των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο και με την πανδημία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι ανάγκες για παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού και κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
είναι διαρκώς αυξανόμενες. Η ομάδα στόχου των Γιατρών του Κόσμου είναι οι ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το σύνταγμα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα στον φορέα μας 
απευθύνονται για υπηρεσίες άστεγοι συμπολίτες μας, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα άνευ 
ασφαλιστικής ικανότητας, άτομα που διώκονται στις χώρες καταγωγής τους λόγω 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων  και σεξουαλικού προσανατολισμού, αιτούντες 
διεθνούς προστασίας και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, 
αποφυλακισμένοι και επιζήσαντες έμφυλης βίας και βασανιστηρίων.  
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Η ανάγκη για εθελοντές ιατρούς στο πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης είναι διαρκώς αυξανόμενη 

για την πιο αποτελεσματική και άμεση παροχή υπηρεσιών στις παραπάνω κοινωνικές 
ομάδες. Με βάση τα αιτήματα για ιατρικές υπηρεσίες και προσπαθώντας να προσαρμόσουμε 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ανάγκες της κοινότητας, προκύπτει ανάγκη για το σύνολο 
των ιατρικών ειδικοτήτων (αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες της παθολογικής – 
διαβητολογικής, παιδιατρικής, ψυχιατρικής, γυναικολογικής, οφθαλμιατρικής, νευρολογικής, 
ουρολογικής, γενικής ιατρικής, καρδιολογικής και ορθοπεδικής  ειδικότητας). 

 
Με την παρούσα επιστολή απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ιατρούς του Ιατρικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διερευνώντας το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν με τις πολύτιμες 
τους υπηρεσίες το έργο των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη. Το πολυϊατρείο των 
Γιατρών του Κόσμου είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 08:00 έως και τις 18:00 και βρίσκεται 
στην οδό Πτολεμαίων 29α. Κάθε υγειονομικός εθελοντής μπορεί να προσφέρει τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του με την περιοδικότητα που μπορεί και στο χρονικό πλαίσιο που τον 
διευκολύνει και του επιτρέπουν οι λοιπές υποχρεώσεις του.   

 
Λόγω της πανδημίας ο οργανισμός δέχεται επισκέψεις ασθενών αποκλειστικά με 

ραντεβού, ενώ υποχρεωτικός είναι ο εμβολιασμός του συνόλου του προσωπικού. Επίσης 
σύμφωνα και με τις οδηγίες, πραγματοποιούνται τα απαραίτητα rapid test στους ασθενείς 
του φορέα. 

 
Ευελπιστώντας στην συνέχιση της εποικοδομητικής μας συνεργασίας, θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για το χρόνο σας. 
 
 Για οτιδήποτε περαιτέρω παραμένω στη διάθεση σας. 
 

 
Με εκτίμηση, 
 
Ρούσος Αθανάσιος      
Συντονιστής πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης   
Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 
 
 
Οικονόμου Ηλίας-Μάριος 
Ιατρός – Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 
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