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Αξιότιμε Πρόεδρε,
Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δράση της
προληπτικής ιατρικής με το Νέο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» που επιθυμεί να
πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για τα παιδιά / μαθητές του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ζητώντας την πολύτιμη συνεργασία και στήριξή σας.
Το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής 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.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής
από το 2002, όπου έως και σήμερα έχουν εξεταστεί δωρεάν περισσότερα από 144.584
παιδιά, σε όλη την Ελλάδα.
Για την εφαρμογή της δράσης, ο Οργανισμός θα διαθέσει:
Το νέο κινητό πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο
για παροχή Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής και Ωτορυνολαρυγγολογικής εξέτασης και
στελεχώνεται από εθελοντές γιατρούς, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό
του Οργανισμού μας.
Σε προληπτικό ιατρικό / οδοντιατρικό 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 / οδοντιατρικό 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.
Καθημερινά 30 περίπου μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχουν τη δυνατότητα να
εξεταστούν δωρεάν από τους γιατρούς που εθελοντικά θα στελεχώνουν το ιατρείο του
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ».
Το πρόγραμμα λειτουργίας του κινητού πολυϊατρείου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» θα ξεκινήσει την
Δευτέρα 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2022.

Ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Κυριακή 10:00 έως 19:00
Η δράση της προληπτικής ιατρικής θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη τήρηση όλων των
μέτρων ασφάλειας κατά του Covid19. Πιο συγκεκριμένα:
1. Θα λαμβάνονται στο ακέραιο όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και
υγιεινής.
2. Θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες απολυμάνσεις, όπως απαιτείται και προβλέπεται.
3. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και οι εξεταζόμενοι θα λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.
Η συγκεκριμένη Δράση Προληπτικής Ιατρικής θα αποτελεί μέρος μιας μεγάλης Δράσης
Ολιστικής Πρόληψης για την εκπαιδευτική κοινότητα (παιδιά / μαθητές/τριες,
γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς) αλλά και για κάθε άλλο/η ευαισθητοποιημένο/η πολίτη
του Δήμου Θεσσαλονίκης η οποία θα περιλαμβάνει επίσης:
 Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για μικρούς και μεγάλους, επάνω σε
θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους
αλλά και το μέλλον τους (πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες
θεματικές). Η δράση υλοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο
Συμφώνου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 2009
και είναι επιστημονικά εγκεκριμένες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι
δράσεις διαμορφώνονται ειδικά και προσκαλούν για συμμετοχή σχολικές ομάδες
όλων των βαθμίδων (πρωινά καθημερινών), Συλλόγους Γονέων/Κηδεμόνων
(απογεύματα καθημερινών) και Εκπαιδευτικούς (απογεύματα καθημερινών). Η
συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Κινητό Εργαστήριο
Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», έναν μοναδικό και
πλήρως εξοπλισμένο χώρο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που
αξιοποιούν τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας.
 Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας προς ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του
Νοσοκομείου της περιοχής, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.). Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Κινητό Εργαστήριο
Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
 Bazaar του Οργανισμού με πολλά εποχιακά είδη, χειροποίητες κατασκευές και
είδη με Χαμόγελο, πάντα σε προσιτές τιμές!
 Σταθμό Ενημέρωσης με επίκεντρο το έργο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στην περιοχή και ευρύτερα πανελλαδικά, καθώς επίσης για τους τρόπους
εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιεί ο Οργανισμός, καθώς επίσης
παράλληλες Δημιουργικές δράσεις για παιδιά με σκοπό την ενημέρωσή τους
για τα Δικαιώματα των Παιδιών.
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

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

