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     Θεσσαλονίκη: 01.12.2022                                                                                                              

     Αρ. Πρωτ: 235 

 

Προς: Δ.Σ και Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

 

Θέμα:  Γιατροί του Κόσμου - Κάλεσμα για εθελοντική προσφορά ιατρικών υπηρεσιών 

 

Αξιότιμοι / ες ιατροί - μέλη του Ι.Σ.Θ,  

 

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

κοινωνικών ομάδων, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας και ψυχολογική υποστήριξη στο πλαίσιο του ανοιχτού πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης 

(Πτολεμαίων 29Α). 

Αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού την 5η Δεκεμβρίου, απευθύνουμε 

κάλεσμα στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

διερευνώντας το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν με τις πολύτιμες τους υπηρεσίες το έργο των 

Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη. Το πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου είναι 

ανοιχτό Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 08:00 έως και τις 18:00 και βρίσκεται στην οδό 

Πτολεμαίων 29α στο κέντρο της πόλης. Κάθε υγειονομικός / εθελοντής μπορεί να προσφέρει 

τις πολύτιμες υπηρεσίες του με την περιοδικότητα και στο χρονικό πλαίσιο που τον 

διευκολύνει και του επιτρέπουν οι λοιπές υποχρεώσεις του.     

 Η εθελοντική προσφορά παροχής ιατρικών υπηρεσιών είναι το κύριο χαρακτηριστικό των 

Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος, παρέχοντας υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ως προς την πρόσβαση τόσο σε δομές του Ε.Σ.Υ όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο 

πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην παρούσα φάση, προσφέρουν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πάνω από πενήντα εθελοντές - ειδικοί ιατροί διαφόρων 

ειδικοτήτων.  
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Ευελπιστώντας να σας έχουμε κοντά μας και αρωγούς στο έργο μας, θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο σας. 

 

 Για οτιδήποτε περαιτέρω παραμένω στη διάθεση σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

Ρούσος Αθανάσιος      

Συντονιστής πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης   

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

t.rousos.mdmgreece@gmail.com - 6984412046 

 

Οικονόμου Ηλίας-Μάριος 

Ιατρός – Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

ilias-marios.oikonomou@eypgreece.org  
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Φωτογραφικό υλικό του έτους 2022 

 

                

Εικόνα 1 & 2. Γυναικολογική εξέταση πολίτη άνευ ασφαλιστικής κάλυψης και παιδιατρική εκτίμηση νηπίου / αιτούντος  διεθνούς 
προστασίας 

 

           

Εικόνα 3  & 4. Εμβολιασμός κατά του Covid 19 σε  πρόσφυγα από την Ουκρανία και σε γηγενή πληθυσμό που διαβιεί σε 
επισφαλείς συνθήκες στέγασης 



 

 

             

Εικόνα 5 & 6. Οφθαλμιατρικός έλεγχος  ανασφάλιστων πολιτών 

 

          

Εικόνα 7 & 8.  ΩΡΛ εκτίμηση ασθενούς με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και λήψη ιατρικού ιστορικού / νευρολογική πρώτη  
εκτίμηση σε ασθενή με διαταραχές μνήμης  



 

     

Εικόνα 9  & 10. Υπέρηχος νεφρών ασθενούς κατόπιν παραπομπής από φορέα υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων  και ορθοπεδική 
εκτίμηση σε εκτοπισμένη ομογενή από την Οδησσό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*    *    * 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο 

αποτελείται από 17 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Η.Π.Α., Ιαπωνία,  Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Ταυτόχρονα 

ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις 

ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. 

Συμπληρώνοντας 32 χρόνια συνεχούς δράσης το 2022, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη 

συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα 

αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.  

Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, 

υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη 

προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί 

προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, 

τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την 

αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 


