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ΤοΤο  ΛογότυπόΛογότυπό  μαςμας



ΙστορικόΙστορικό
ΟΟ ΣύλλογοςΣύλλογος ΦίλωνΦίλων ∆ικτύου∆ικτύου ΙατρείωνΙατρείων
ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας ξεκίνησεξεκίνησε
τηντην λειτουργίαλειτουργία τουτου τοντον ΙούλιοΙούλιο τουτου 2012.2012.
ΤονΤον ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου 2012 2012 μεμε πρωτοβουλίαπρωτοβουλία τηςτης
ΙατρικήςΙατρικής ΕταιρείαςΕταιρείας ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας
πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε στοστο ΑμφιθέατροΑμφιθέατρο τουτου ΓενικούΓενικού
ΝοσοκομείουΝοσοκομείου ΚαλαμάταςΚαλαμάτας ηη 11ηη συνάντησησυνάντηση
συντοπιτώνσυντοπιτών μαςμας, , πουπου πίστευανπίστευαν στηνστην
αναγκαιότητααναγκαιότητα δημιουργίαςδημιουργίας ενόςενός ∆ικτύου∆ικτύου ΙατρείωνΙατρείων
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης. . 
ΑπόΑπό τηντην συνάντησησυνάντηση αυτήαυτή προκύπτειπροκύπτει μιαμια
ΕπιτροπήΕπιτροπή ΠρωτοβουλίαςΠρωτοβουλίας. . 



ΣτιςΣτις 10 10 ΜαρτίουΜαρτίου τουτου ίδιουίδιου έτουςέτους, , στοστο ΑμφιθέατροΑμφιθέατρο τηςτης
ΦιλαρμονικήςΦιλαρμονικής ηη ΕπιτροπήΕπιτροπή ΠρωτοβουλίαςΠρωτοβουλίας πραγματοποιείπραγματοποιεί
ανοικτήανοικτή συνάντησησυνάντηση –– συζήτησησυζήτηση όσωνόσων επιθυμούσανεπιθυμούσαν νανα
συμμετάσχουνσυμμετάσχουν στοστο εγχείρημαεγχείρημα τουτου ∆ικτύου∆ικτύου ΙατρείωνΙατρείων
ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας..
ΗΗ ΕπιτροπήΕπιτροπή ΠρωτοβουλίαςΠρωτοβουλίας ενδυναμωμένηενδυναμωμένη επιτείνειεπιτείνει τηντην
προσπάθειάπροσπάθειά τηςτης νανα στήσειστήσει τοτο ΙατρείοΙατρείο ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης στηνστην
πόληπόλη μαςμας επιχειρώνταςεπιχειρώντας νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει στήριξηστήριξη, , πόρουςπόρους
αλλάαλλά καικαι χώροχώρο στέγασηςστέγασης. . 
ΣυνάντησεΣυνάντησε τουςτους εκπροσώπουςεκπροσώπους τωντων τοπικώντοπικών αρχώναρχών, , τοτο
∆ήμαρχο∆ήμαρχο, , τοντον ΣεβασμιότατοΣεβασμιότατο ΜητροπολίτηΜητροπολίτη ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας, , 
τοντον ∆ιοικητή∆ιοικητή τουτου ΝοσοκομείουΝοσοκομείου ΚαλαμάταςΚαλαμάτας, , τοντον πρόεδροπρόεδρο
τουτου ΕργατικούΕργατικού ΚέντρουΚέντρου, , τοντον πρόεδροπρόεδρο τουτου ΕπιμελητηρίουΕπιμελητηρίου
καικαι ζήτησεζήτησε τηντην βοήθειάβοήθειά τουςτους γιαγια τηντην ανεύρεσηανεύρεση χώρουχώρου καικαι
πόρωνπόρων..



ΠαράλληλαΠαράλληλα ηη ΕπιτροπήΕπιτροπή ΠρωτοβουλίαςΠρωτοβουλίας, , σεσε
συνεργασίασυνεργασία μεμε δικηγόροδικηγόρο καικαι εθελόντριαεθελόντρια
τουτου ∆ικτύου∆ικτύου, , κατέθεσεκατέθεσε στοστο ΠρωτοδικείοΠρωτοδικείο
γιαγια έγκρισηέγκριση τοτο ψηφισμένοψηφισμένο απόαπό ΣυνέλευσηΣυνέλευση
καταστατικόκαταστατικό γιαγια τηντην ίδρυσηίδρυση τουτου ΣυλλόγουΣυλλόγου
ΦίλωνΦίλων τουτου ∆ικτύου∆ικτύου ΙατρείωνΙατρείων ΚοινωνικήςΚοινωνικής
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας αποκτώνταςαποκτώντας
τελικώςτελικώς, , νομικήνομική υπόστασηυπόσταση τοντον ΙούλιοΙούλιο τουτου
2012.2012.



ΤαυτότηταΤαυτότητα
 τουτου

 ΣυΣυ..ΦιΦι..∆∆..ΙΙ..ΚΚ..ΑλΑλ..

ΕίναιΕίναι ΝΝ..ΠΠ..ΙΙ..∆∆, , μημη κερδοσκοπικούκερδοσκοπικού
χαρακτήραχαρακτήρα..
∆ΕΝ∆ΕΝ επιχορηγείταιεπιχορηγείται απόαπό τοτο ΚΡΑΤΟΣΚΡΑΤΟΣ, , 
τοτο ΕΣΠΑΕΣΠΑ, , τοντον ∆ΗΜΟ∆ΗΜΟ, , ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ήή τηντην
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ..
ΈχειΈχει καταστατικόκαταστατικό..
ΛειτουργείΛειτουργεί μόνομόνο απόαπό εθελοντέςεθελοντές. . 



ΈδραΈδρα  τουτου
ΈδραΈδρα

 
τουτου

 
ΣυλλόγουΣυλλόγου

 ΦίλωνΦίλων
 

τουτου
 

∆ικτύου∆ικτύου
 είναιείναι

 
ηη

 
ΚαλαμάταΚαλαμάτα..

ΣτεγάζεταιΣτεγάζεται
 

σεσε
 

χώροχώρο
 τουτου

 
ΙατρείουΙατρείου

 ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης,  ,  στοστο
 κτήριοκτήριο

 
τηςτης

 
ΣχολήςΣχολής

 ΝοσοκόμωνΝοσοκόμων, , στοστο
 χώροχώρο

 
τουτου

 
ΠαλαιούΠαλαιού

 ΝοσοκομείουΝοσοκομείου
 ΚαλαμάταςΚαλαμάτας. . 



ΣκοπόςΣκοπός

ΒασικόςΒασικός
 

σκοπόςσκοπός
 

τουτου
 

ΣυλλόγουΣυλλόγου
 

είναιείναι
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μεμε
 κάθεκάθε

 
τρόποτρόπο

 
καικαι

 
μέσομέσο

 
ενίσχυσηενίσχυση

 
τηςτης

 λειτουργίαςλειτουργίας
 

τουτου
 

ΙατρείουΙατρείου
 

ΚοινωνικήςΚοινωνικής
 ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

 
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας, , καθώςκαθώς

 
καικαι

 
ηη

 προσφοράπροσφορά
 

εθελοντικήςεθελοντικής
 

εργασίαςεργασίας, , ηη
 

υλικήυλική, , 
χρηματικήχρηματική

 
καικαι

 
ηθικήηθική

 
υποστήριξηυποστήριξη

 
τουτου

 εγχειρήματοςεγχειρήματος
 

τουτου
 

««∆ικτύου∆ικτύου
 

ΙατρείωνΙατρείων
 ΚοινωνικήςΚοινωνικής

 
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

 
ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας

 
»»..



ΟμάδαΟμάδα  στόχοςστόχος

ΟιΟι  ασθενείςασθενείς
 τουτου

 ΙατρείουΙατρείου
 ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης, , δηλδηλ. . άνεργοιάνεργοι

 καικαι
 ανασφάλιστοιανασφάλιστοι, , συντοπίτεςσυντοπίτες

 μαςμας, , 
ΈλληνεςΈλληνες

 καικαι
 μετανάστεςμετανάστες

 τηςτης
 ΚαλαμάταςΚαλαμάτας, , αλλάαλλά

 καικαι
 τηςτης

 ευρύτερηςευρύτερης
 περιοχήςπεριοχής

 τουτου
 νομούνομού

 μαςμας..



ΠόροιΠόροι  τουτου
ΟιΟι

 
ΠόροιΠόροι

 
τουτου

 
ΣυλλόγουΣυλλόγου

 
προέρχονταιπροέρχονται

 
απόαπό::

ΕγγραφέςΕγγραφές καικαι ΣυνδρομέςΣυνδρομές μελώνμελών τουτου..
ΟιΟι εκούσιεςεκούσιες εισφορέςεισφορές, , συνδρομέςσυνδρομές, , 
χορηγίεςχορηγίες, , κληροδοτήματακληροδοτήματα καικαι
κληροδοσίεςκληροδοσίες, , δωρεέςδωρεές μελώνμελών ήή τρίτωντρίτων, , 
φυσικώνφυσικών ήή νομικώννομικών προσώπωνπροσώπων ..
ΈσοδαΈσοδα απόαπό διάφορεςδιάφορες εκδηλώσειςεκδηλώσεις τουτου
ΣυλλόγουΣυλλόγου. . 
ΚάθεΚάθε άλλοάλλο έσοδοέσοδο, , πουπου νόμιμανόμιμα έρχεταιέρχεται απόαπό
οποιαδήποτεοποιαδήποτε πηγήπηγή..



ΟΟ ΣύλλογοςΣύλλογος ΦίλωνΦίλων τουτου ∆ικτύου∆ικτύου
διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται τουςτους πόρουςπόρους τουτου μεμε
διαφάνειαδιαφάνεια καικαι δικαιοσύνηδικαιοσύνη, , παρέχειπαρέχει σεσε
όλουςόλους τουςτους δωρητέςδωρητές αποδείξειςαποδείξεις γιαγια τιςτις
δωρεέςδωρεές τουςτους καικαι αιτιολογημένααιτιολογημένα
παραστατικάπαραστατικά γιαγια τοτο πουπου
χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν οιοι δωρεέςδωρεές τουςτους. . 
ΦροντίζειΦροντίζει γιαγια τηντην εξοικονόμησηεξοικονόμηση τωντων
πόρωνπόρων καικαι διαθέτειδιαθέτει τυχόντυχόν πλεονάσματαπλεονάσματα σεσε
άλλεςάλλες δομέςδομές αλληλεγγύηςαλληλεγγύης ήή ακόμαακόμα καικαι
υγειονομικούςυγειονομικούς σχηματισμούςσχηματισμούς σεσε ένδειαένδεια
πόρωνπόρων..



ΣυνεργασίεςΣυνεργασίες

ΤονΤον ΙατρικόΙατρικό ΣύλλογοΣύλλογο ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας..
ΤονΤον ΟδοντιατρικόΟδοντιατρικό ΣύλλογοΣύλλογο ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας..
ΤοΤο ΣύλλογοΣύλλογο ΝοσηλευτώνΝοσηλευτών//τριώντριών ΕΣΥΕΣΥ
ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας..
ΤοπικούςΤοπικούς δημοτικούςδημοτικούς καικαι δημόσιουςδημόσιους
φορείςφορείς..
ΠεριφερειακέςΠεριφερειακές δομέςδομές..
ΕθελοντικέςΕθελοντικές οργανώσειςοργανώσεις..



∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες
ΟργάνωσηΟργάνωση εμβολιασμούεμβολιασμού παιδιώνπαιδιών..
ΣυνδιοργάνωσηΣυνδιοργάνωση ΕθελοντικήςΕθελοντικής ΑιμοδοσίαςΑιμοδοσίας..
ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης τηςτης τοπικήςτοπικής
κοινωνίαςκοινωνίας, , προωθώνταςπροωθώντας τοτο πνεύμαπνεύμα κοινωνικήςκοινωνικής
αλληλεγγύηςαλληλεγγύης καικαι προσφοράςπροσφοράς..
ΗΗ συλλογήσυλλογή φαρμακευτικούφαρμακευτικού υλικούυλικού. . 
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή σεσε δράσειςδράσεις αλληλεγγύηςαλληλεγγύης πουπου
οργανώνουνοργανώνουν άλλοιάλλοι φορείςφορείς..
∆ιοργάνωση∆ιοργάνωση μουσικήςμουσικής βραδιάςβραδιάς σεσε συνεργασίασυνεργασία
μεμε τοτο ΜουσικόΜουσικό ΣχολείοΣχολείο ΚαλαμάταςΚαλαμάτας..



ΑνάπτυξηΑνάπτυξη πρωτοβουλίαςπρωτοβουλίας γιαγια τοντον
συντονισμόςσυντονισμός τωντων ΕθελοντικώνΕθελοντικών δράσεωνδράσεων
αλλάαλλά καικαι τωντων ∆ημόσιων∆ημόσιων δομώνδομών τηςτης
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας, , πουπου δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται στοστο
χώροχώρο τηςτης υγείαςυγείας καικαι τηςτης πρόνοιαςπρόνοιας..
ΚύριοΚύριο, , όμωςόμως, , μέλημαμέλημα τουτου ΣυλλόγουΣυλλόγου
αποτελείαποτελεί ηη ενεργόςενεργός στήριξηστήριξη τωντων δράσεωνδράσεων
τουτου ΙατρείουΙατρείου ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ΚαλαμάταςΚαλαμάτας::
μεμε ανθρώπινοανθρώπινο δυναμικόδυναμικό, , καικαι
υλικήυλική υποδομήυποδομή –– οικονομικήοικονομική στήριξηστήριξη..



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
τουτου  ΙατρείουΙατρείου  
ΚοινωνικήςΚοινωνικής  
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης  
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας



ΛογότυποΛογότυπο  ΙατρείουΙατρείου



ΙστορικόΙστορικό  ιατρείουιατρείου
ΤοΤο ΙατρείοΙατρείο ιδρύθηκειδρύθηκε τοντον ΜάιοΜάιο τουτου 2012, 2012, μεμε
πρωτοβουλίαπρωτοβουλία τηςτης ΙατρικήςΙατρικής ΕταιρείαςΕταιρείας
ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας, , μεσούσηςμεσούσης τηςτης ανθρωπιστικήςανθρωπιστικής
κρίσηςκρίσης, , πουπου μαστίζειμαστίζει τηντην χώραχώρα μαςμας σανσαν
συνέπειασυνέπεια τηςτης οικονομικήςοικονομικής κρίσηςκρίσης, , μεμε
στόχοστόχο νανα μηνμην μείνειμείνει κανέναςκανένας
ανασφάλιστοςανασφάλιστος καικαι άνεργοςάνεργος κάτοικοςκάτοικος τηςτης
περιοχήςπεριοχής μαςμας, , μόνιμοςμόνιμος ήή
παρεπιδημώνπαρεπιδημών,, χωρίςχωρίς,, στοιχειώδηστοιχειώδη έστωέστω, , 
ιατρικήιατρική καικαι κοινωνικήκοινωνική φροντίδαφροντίδα. . 



ΣτήθηκεΣτήθηκε μεμε εθελοντικήεθελοντική εργασίαεργασία, , 
εθελοντικέςεθελοντικές προσφορέςπροσφορές υλικώνυλικών καικαι
υπηρεσιώνυπηρεσιών απόαπό ευρύτατοευρύτατο φάσμαφάσμα
εργαζομένωνεργαζομένων καικαι επιστημόνωνεπιστημόνων τηςτης πόληςπόλης
μαςμας, , εξοπλίστηκεεξοπλίστηκε μεμε δωρεέςδωρεές υλικώνυλικών καικαι
ιατρικώνιατρικών μηχανημάτωνμηχανημάτων, , ενισχύεταιενισχύεται μεμε
φάρμακαφάρμακα καικαι οικονομικέςοικονομικές προσφορέςπροσφορές απόαπό
τοτο υστέρημαυστέρημα τουτου λαούλαού καικαι απόαπό επώνυμουςεπώνυμους
καικαι ανώνυμουςανώνυμους δωρητέςδωρητές, , ενώενώ λαμβάνειλαμβάνει
φάρμακαφάρμακα καικαι υλικάυλικά απόαπό μεμονωμένουςμεμονωμένους
δωρητέςδωρητές καικαι απόαπό τοτο εξωτερικόεξωτερικό..



∆ιαθέτει∆ιαθέτει::
ΠαθολογικόΠαθολογικό ιατρείοιατρείο
ΠαιδιατρικόΠαιδιατρικό ιατρείοιατρείο
ΟδοντιατρείοΟδοντιατρείο
ΦαρμακείοΦαρμακείο, , καικαι
ΈναΈνα δίκτυοδίκτυο ιατρώνιατρών, , άλλωνάλλων υγειονομικώνυγειονομικών
ειδικοτήτωνειδικοτήτων καικαι κοινωνικώνκοινωνικών
επιστημονικώνεπιστημονικών, , οιοι οποίοιοποίοι παρέχουνπαρέχουν τιςτις
υπηρεσίεςυπηρεσίες τουςτους στοστο δικόδικό τουςτους χώροχώρο
εργασίαςεργασίας..



ΤοΤο  ∆ίκτυο∆ίκτυο
ΤοΤο ∆ίκτυο∆ίκτυο ΙατρείωνΙατρείων ΚοινωνικήςΚοινωνικής
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης αποτελείταιαποτελείται απόαπό ιατρείαιατρεία καικαι
εργαστήριαεργαστήρια αυτοαπασχολούμενωναυτοαπασχολούμενων
εξειδικευμένωνεξειδικευμένων εθελοντώνεθελοντών γιατρώνγιατρών,  ,  πουπου
προσφέρονταιπροσφέρονται καικαι συμμετέχουνσυμμετέχουν ενεργάενεργά καικαι
χωρίςχωρίς αμοιβήαμοιβή στηνστην κοινήκοινή προσπάθειαπροσπάθεια. . 
ΠροσφέρειΠροσφέρει δευτεροβάθμιαδευτεροβάθμια φροντίδαφροντίδα
καικαι εργαστηριακόεργαστηριακό έλεγχοέλεγχο..
ΣτοΣτο ∆ίκτυο∆ίκτυο περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται καικαι ιδιώτεςιδιώτες
ψυχολόγοιψυχολόγοι καικαι φυσιοθεραπευτέςφυσιοθεραπευτές..



ΗΗ προσέγγισηπροσέγγιση τωντων ασθενώνασθενών σεσε γιατρούςγιατρούς
τουτου ∆ικτύου∆ικτύου γίνεταιγίνεται μετάμετά απόαπό εξέτασήεξέτασή τουςτους
στοστο ΙατρείοΙατρείο ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης καικαι συνεννόησησυνεννόηση
τωντων γιατρώνγιατρών μεμε τουςτους συναδέλφουςσυναδέλφους τουςτους
τουτου ∆ικτύου∆ικτύου ήή τηςτης γραμματείαςγραμματείας τουτου
ΙατρείουΙατρείου. . ∆εν∆εν επιτρέπεταιεπιτρέπεται, , στοστο όνομαόνομα τουτου
ΙατρείουΙατρείου ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης, , νανα πηγαίνειπηγαίνει κανείςκανείς
γιαγια εξετάσειςεξετάσεις χωρίςχωρίς νανα έχειέχει τοτο απαιτούμενοαπαιτούμενο
παραπεμπτικόπαραπεμπτικό απόαπό τοτο γιατρόγιατρό τουτου ΙατρείουΙατρείου
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης καικαι τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη
προσυνεννόησηπροσυνεννόηση. . 



ΏρεςΏρες  ΛειτουργίαςΛειτουργίας
ΓραμματείαΓραμματεία: : ∆ευτέρα∆ευτέρα έωςέως καικαι ΠαρασκευήΠαρασκευή
πρωίπρωί

 
9:00 9:00 έωςέως

 
καικαι

 
13:00, 13:00, απόγευμααπόγευμα

 
ώρεςώρες

 λειτουργίαςλειτουργίας
 

τωντων
 

ιατρείωνιατρείων
ΠαθολογικόΠαθολογικό ΙατρείοΙατρείο: : 
∆ευτέρα∆ευτέρα

 
απόγευμααπόγευμα

 
14:30 14:30 μεμε

 
16:3016:30

ΤρίτηΤρίτη
 

απόγευμααπόγευμα
 

16:00 16:00 έωςέως
 

19:0019:00
ΤετάρτηΤετάρτη

 
πρωίπρωί

 
9:30 9:30 έωςέως

 
13:0013:00

ΤετάρτηΤετάρτη
 

απόγευμααπόγευμα
 

17:00 17:00 μεμε
 

19:0019:00
ΠαρασκευήΠαρασκευή

 
πρωίπρωί

 
9:30 9:30 έωςέως

 
13:0013:00



ΠαιδιατρικόΠαιδιατρικό ΙατρείοΙατρείο: : 
ΤρίτηΤρίτη

 
πρωίπρωί

 
10:00 10:00 μεμε

 
12:00   12:00   

ΤετάρτηΤετάρτη
 

απόγευμααπόγευμα
 

17:00 17:00 μεμε
 

19:00 19:00 
ΠέμπτηΠέμπτη

 
πρωίπρωί

 
10:00 10:00 μεμε

 
12:00  12:00  

ΠαρασκευήΠαρασκευή
 

πρωίπρωί
 

8:30 8:30 μεμε
 

10:30.10:30.
ΟδοντιατρείοΟδοντιατρείο: : 
∆ευτέρα∆ευτέρα

 
15:00 15:00 μεμε

 
17:00 17:00 

∆ευτέρα∆ευτέρα
 

17:00 17:00 μεμε
 

19:00, 19:00, μόνομόνο
 

γιαγια
 

παιδιάπαιδιά
ΤρίτηΤρίτη

 
απόγευμααπόγευμα

 
18:00 18:00 μεμε

 
20:30 20:30 

ΤετάρτηΤετάρτη
 

απόγευμααπόγευμα
 

17:00 17:00 μεμε
 

19:00 19:00 
ΠαρασκευήΠαρασκευή

 
απόγευμααπόγευμα

 
18:00 18:00 μεμε

 
20:00 20:00 



ΦαρμακείοΦαρμακείο:: ώρεςώρες λειτουργίαςλειτουργίας τωντων
ΙατρείωνΙατρείων
ΥπέρηχοιΥπέρηχοι: : κατόπινκατόπιν ραντεβούραντεβού
ΟιΟι εξωτερικοίεξωτερικοί ιατροίιατροί, , συνεργάτεςσυνεργάτες τουτου
∆ικτύου∆ικτύου ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης, , δέχονταιδέχονται μεμε
ραντεβούραντεβού πουπου προγραμματίζονταιπρογραμματίζονται
απόαπό

 
τοτο

 
ΚοινωνικόΚοινωνικό

 
ΙατρείοΙατρείο..



ΙατρικήΙατρική  φροντίδαφροντίδα
ΗΗ φροντίδαφροντίδα πουπου παρέχεταιπαρέχεται στοστο ΙατρείοΙατρείο
είναιείναι πρωτοβάθμιαπρωτοβάθμια..
ΟιΟι γιατροίγιατροί καικαι οδοντίατροιοδοντίατροι τουτου ιατρείουιατρείου, , μεμε
εξαιρετικήεξαιρετική προθυμίαπροθυμία, , εξετάζουνεξετάζουν εθελοντικάεθελοντικά
καικαι δωρεάνδωρεάν, , χωρίςχωρίς διακρίσειςδιακρίσεις καικαι
αποκλεισμούςαποκλεισμούς, , τουςτους ασθενείςασθενείς, , μόνιμουςμόνιμους ήή
εποχιακούςεποχιακούς κατοίκουςκατοίκους τηςτης περιοχήςπεριοχής μαςμας
πουπου έχουνέχουν αποκλειστείαποκλειστεί απόαπό τιςτις δημόσιεςδημόσιες
δομέςδομές υγείαςυγείας καικαι πρόνοιαςπρόνοιας, , όπωςόπως τοτο ΕΣΥΕΣΥ
καικαι τατα ασφαλιστικάασφαλιστικά ταμείαταμεία. . 



ΟδοντιατρείοΟδοντιατρείο
ΤοΤο οδοντιατρείοοδοντιατρείο τουτου ΙατρείουΙατρείου παρέχειπαρέχει μόνομόνο
εργασίεςεργασίες θεραπευτικούθεραπευτικού περιεχομένουπεριεχομένου καικαι
όχιόχι προσθετικήςπροσθετικής..
∆ηλαδή∆ηλαδή,,

 
πραγματοποιούνταιπραγματοποιούνται::

ΕξαγωγέςΕξαγωγές..
ΣφραγίσματαΣφραγίσματα..
ΕνδοδοντικέςΕνδοδοντικές εργασίεςεργασίες ((απονευρώσειςαπονευρώσεις).).
ΠεριοδοντικέςΠεριοδοντικές εργασίεςεργασίες ((καθαρισμοίκαθαρισμοί, , 
αντιμετώπισηαντιμετώπιση ουλίτιδαςουλίτιδας καικαι περιοδοντίτιδαςπεριοδοντίτιδας, , 
περιοδοντικάπεριοδοντικά αποστήματααποστήματα).).



∆ΕΝ∆ΕΝ
 

πραγματοποιούνταιπραγματοποιούνται::
ΧειρουργικέςΧειρουργικές εξαγωγέςεξαγωγές καικαι χειρουργικάχειρουργικά
περιστατικάπεριστατικά..
ΠροσθετικέςΠροσθετικές εργασίεςεργασίες, , δηλαδήδηλαδή
στεφάνεςστεφάνες ((θήκεςθήκες), ), γέφυρεςγέφυρες, , ολικέςολικές καικαι
μερικέςμερικές οδοντοστοιχίεςοδοντοστοιχίες ((μασέλεςμασέλες καικαι
μηχανάκιαμηχανάκια).).
ΟρθοδοντικέςΟρθοδοντικές εργασίεςεργασίες..
ΛεύκανσηΛεύκανση..



ΦαρμακείοΦαρμακείο
ΤοΤο ΙατρείοΙατρείο ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης ΚαλαμάταςΚαλαμάτας διαθέτειδιαθέτει
φαρμακείοφαρμακείο, , υπόυπό τηντην επίβλεψηεπίβλεψη καικαι ευθύνηευθύνη
εθελοντώνεθελοντών φαρμακοποιώνφαρμακοποιών, , τοτο οποίοοποίο
εμπλουτίζεταιεμπλουτίζεται απόαπό τιςτις δωρεέςδωρεές φαρμάκωνφαρμάκων τωντων
πολιτώνπολιτών καικαι φορέωνφορέων. . 
ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου διαθέτουμεδιαθέτουμε τοτο φάρμακοφάρμακο πουπου
χρειάζεταιχρειάζεται οο ασθενήςασθενής, , οο οποίοςοποίος εξετάζεταιεξετάζεται στοστο
ΙατρείοΙατρείο, , τουτου δίδεταιδίδεται ∆ΩΡΕΑΝ∆ΩΡΕΑΝ τηντην ίδιαίδια στιγμήστιγμή. . 
ΕάνΕάν δενδεν έχουμεέχουμε τοτο φάρμακοφάρμακο, , διευκολύνουμεδιευκολύνουμε τοντον
ασθενήασθενή αναζητώνταςαναζητώντας τοτο σεσε άλλουςάλλους φορείςφορείς όπωςόπως
οο ΕρυθρόςΕρυθρός ΣταυρόςΣταυρός, , τοτο ΚοινωνικόΚοινωνικό ΦαρμακείοΦαρμακείο
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας, , τατα ΚΙΑΚΙΑ τηςτης υπόλοιπηςυπόλοιπης ΕλλάδοςΕλλάδος. . 



ΆλλεςΆλλες  ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

ΚοινωνικήΚοινωνική ΥποστήριξηΥποστήριξη απόαπό κοινωνικούςκοινωνικούς
λειτουργούςλειτουργούς. . 
∆ιευκόλυνση∆ιευκόλυνση μεμε τιςτις γραφειοκρατικέςγραφειοκρατικές
διαδικασίεςδιαδικασίες..
ΨυχολογικήΨυχολογική υποστήριξηυποστήριξη, , καικαι
ΓενικάΓενικά οτιδήποτεοτιδήποτε μπορείμπορεί νανα βοηθήσειβοηθήσει τοντον
ασθενήασθενή καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου στιςστις
δεδομένεςδεδομένες συνθήκεςσυνθήκες..



ΕθελοντέςΕθελοντές
ΤοΤο ΙατρείοΙατρείο αριθμείαριθμεί περίπουπερίπου 250 250 εθελοντέςεθελοντές..
ΟιΟι 120 120 είναιείναι ενεργοίενεργοί εθελοντέςεθελοντές πουπου
δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται σεσε σταθερήσταθερή βάσηβάση μέσαμέσα καικαι
έξωέξω απόαπό τοτο χώροχώρο τουτου ΙατρείουΙατρείου..
ΑπόΑπό αυτούςαυτούς οιοι 60 60 εθελοντέςεθελοντές προσφέρουνπροσφέρουν τιςτις
υπηρεσίεςυπηρεσίες τουςτους στοστο ΙατρείοΙατρείο, , απόαπό τουςτους οποίουςοποίους οιοι
17 17 είναιείναι ιατροίιατροί, , οδοντίατροιοδοντίατροι καικαι φαρμακοποιοίφαρμακοποιοί, , οιοι
υπόλοιποιυπόλοιποι είναιείναι νοσηλευτέςνοσηλευτές, , ψυχολόγοιψυχολόγοι, , 
ΚοινωνικοίΚοινωνικοί ΛειτουργοίΛειτουργοί, , ΕπισκέπτριεςΕπισκέπτριες ΥγείαςΥγείας, , 
εργαλειοδότριεςεργαλειοδότριες καικαι άτομαάτομα πουπου απασχολούνταιαπασχολούνται
στηστη γραμματείαγραμματεία καικαι τοτο φαρμακείοφαρμακείο ..



∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι
ΜέχριΜέχρι σήμερασήμερα στοστο ΙατρείοΙατρείο έχουνέχουν εξεταστείεξεταστεί
επτακόσιοιεπτακόσιοι

 
((700700) ) ασθενείςασθενείς,,

οιοι
 

οποίοιοποίοι
 

έχουνέχουν
 

εξυπηρετηθείεξυπηρετηθεί
 

μεμε
 

κλινικέςκλινικές
 καικαι

 
εργαστηριακέςεργαστηριακές

 
εξετάσειςεξετάσεις, , εμβόλιαεμβόλια, , 

οδοντιατρικέςοδοντιατρικές
 

εξετάσειςεξετάσεις
 

καικαι
 

οδοντιατρικέςοδοντιατρικές
 εργασίεςεργασίες

 
κατάκατά

 
μέσονμέσον

 
όροόρο

 
6 6 φορέςφορές

 έκαστοςέκαστος, , δηλαδήδηλαδή
 

έχουνέχουν
 

πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί
 κατάκατά

 
προσέγγισηπροσέγγιση

 
4.0004.000

 
εξετάσειςεξετάσεις

 
καικαι

 ΙατρικέςΙατρικές
 

πράξειςπράξεις..
ΑπόΑπό αυτούςαυτούς περίπουπερίπου τοτο 60% 60% είναιείναι
ΕλληνικήςΕλληνικής υπηκοότηταςυπηκοότητας. . 



∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά
ΟιΟι

 
ενδιαφερόμενοιενδιαφερόμενοι

 
πρέπειπρέπει

 
νανα

 προσκομίσουνπροσκομίσουν
 

στοστο
 

ΙατρείοΙατρείο: : 
ΤηνΤην ταυτότηταταυτότητα ήή τοτο διαβατήριοδιαβατήριο τουςτους, , εάνεάν
είναιείναι μετανάστεςμετανάστες..
ΒεβαίωσηΒεβαίωση απόαπό τοντον ασφαλιστικόασφαλιστικό τουςτους
φορέαφορέα ότιότι δενδεν έχουνέχουν πλέονπλέον
ιατροφαρμακευτικήιατροφαρμακευτική περίθαλψηπερίθαλψη..
ΉΉ υπεύθυνηυπεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου ΝΝ.1599/86 .1599/86 στηνστην
οποίαοποία νανα δηλώνουνδηλώνουν ότιότι είναιείναι
ανασφάλιστοιανασφάλιστοι. . 
ΚάρταΚάρτα ανεργίαςανεργίας, , εάνεάν είναιείναι καικαι άνεργοιάνεργοι..



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



∆υνατά∆υνατά  ΣημείαΣημεία
ΜοναδικότηταΜοναδικότητα τουτου ΙατρείουΙατρείου ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης στηνστην
ευρύτερηευρύτερη γεωγραφικήγεωγραφική περιοχήπεριοχή..
ΗΗ θέσηθέση τουτου μέσαμέσα στηνστην πόληπόλη..
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη δικτύουδικτύου εθελοντώνεθελοντών..
ΙκανοποιητικόςΙκανοποιητικός βαθμόςβαθμός ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης τηςτης
τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας..
ΣημαντικήΣημαντική προσπάθειαπροσπάθεια καικαι υπευθυνότηταυπευθυνότητα τωντων
εθελοντώνεθελοντών,, καλέςκαλές διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις
μεταξύμεταξύ τωντων εθελοντώνεθελοντών..
ΜηχανοργάνωσηΜηχανοργάνωση τουτου ΙατρείουΙατρείου..



ΑδύναταΑδύνατα  ΣημείαΣημεία

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια χώρωνχώρων.  .  
ΠεριορισμένοςΠεριορισμένος ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός..
ΈλλειψηΈλλειψη μόνιμουμόνιμου προσωπικούπροσωπικού..
ΠεριορισμένηΠεριορισμένη ΤεχνικήΤεχνική ΥποστήριξηΥποστήριξη..
ΕλλιπήςΕλλιπής ενημέρωσηενημέρωση τουτου προγράμματοςπρογράμματος
απόαπό τουςτους συνεργάτεςσυνεργάτες εθελοντέςεθελοντές ιατρούςιατρούς
τουτου δικτύουδικτύου..



ΕυκαιρίεςΕυκαιρίες
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης στήριξηςστήριξης τουτου ΙατρείουΙατρείου απόαπό τουςτους
φορείςφορείς πουπου τοτο υποστηρίζουνυποστηρίζουν..
ΒελτίωσηΒελτίωση συνεργασιώνσυνεργασιών –– συντονισμούσυντονισμού μεταξύμεταξύ
τωντων φορέωνφορέων γιαγια καλύτεροκαλύτερο αποτέλεσμααποτέλεσμα..
ΕμπλουτισμόςΕμπλουτισμός προγραμμάτωνπρογραμμάτων καικαι παρεχομένωνπαρεχομένων
υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε ασθενείςασθενείς, , πουπου τοτο έχουνέχουν ανάγκηανάγκη..
ΣτενότερηΣτενότερη συνεργασίασυνεργασία μεμε ΤριτοβάθμιαΤριτοβάθμια
ΕκπαιδευτικάΕκπαιδευτικά ΙδρύματαΙδρύματα..
ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου προγράμματοςπρογράμματος μηχανοράνωσηςμηχανοράνωσης..
ΑύξησηΑύξηση αριθμούαριθμού εθελοντώνεθελοντών καικαι μελώνμελών ΣυλλόγουΣυλλόγου



ΑπειλέςΑπειλές

ΠεριορισμένοιΠεριορισμένοι χρηματικοίχρηματικοί πόροιπόροι γιαγια τηντην
περαιτέρωπεραιτέρω ανάπτυξηανάπτυξη τουτου..
ΑύξησηΑύξηση τουτου αριθμούαριθμού τωντων ανασφάλιστωνανασφάλιστων
συμπολιτώνσυμπολιτών μαςμας, , πουπου αντιμετωπίζουναντιμετωπίζουν
προβλήματαπροβλήματα υγείαςυγείας λόγωλόγω τηςτης οικονομικήςοικονομικής
κατάστασηςκατάστασης καικαι τωντων μνημονίωνμνημονίων. . 
ΠιθανήΠιθανή ««επαγγελματικήεπαγγελματική»» εξουθένωσηεξουθένωση τωντων
εθελοντώνεθελοντών..



ΤοΤο  όραμάόραμά  μαςμας

ΗΗ
 

∆ημιουργία∆ημιουργία
 

ενόςενός
 

ΣύγχρονουΣύγχρονου
 

καικαι
 ΠολυδύναμουΠολυδύναμου

 
ΙατρείουΙατρείου

 
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

 πουπου
 

θαθα
 

έχειέχει
 

δυνατότηταδυνατότητα
 

νανα
 

παρέχειπαρέχει
 καικαι

 
άλλεςάλλες

 
ποιοτικέςποιοτικές

 
υπηρεσίεςυπηρεσίες, , 

ευκαιρίεςευκαιρίες
 

καικαι
 

δράσειςδράσεις
 

γιαγια
 

τουςτους
 συνανθρώπουςσυνανθρώπους

 
μαςμας

 
μεμε

 
χαμηλόχαμηλό

 οικονομικόοικονομικό
 

εισόδημαεισόδημα
 

αλλάαλλά
 

καικαι
 

χαμηλόχαμηλό
 βιοτικόβιοτικό

 
επίπεδοεπίπεδο..



Προγραμματισμένες  δράσεις
2η Αιμοδοσία Αλληλεγγύης, την Τετάρτη
31.7.2013 στο Πνευματικό Κέντρο της
πόλης μας από 9:00π.μ. – 13:30 μ.μ..
Μουσική βραδιά Αλληλεγγύης στην
προκυμαία στο Λιμάνι το Σεπτέμβρη σε
συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο
Καλαμάτας. 
Συμμετοχή στο τριήμερο εκδηλώσεων που
οργανώνει το Κέντρο νέων 27,28,29/7 στο
Πάρκο του ΟΣΕ.



Προγραμματισμός  δράσεων

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Εθελοντών.
Σχεδιασμός και λειτουργία ομάδων
υποστήριξης ασθενών.
∆ημιουργία εργαστηρίων δημιουργικής
απασχόλησης ασθενών.
Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του
Ιατρείου.
Εύρεση νέων σταθερών χορηγών.



ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε
γιαγια  τηντην

προσοχήπροσοχή  σαςσας..


	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
	Το Λογότυπό μας 
	Ιστορικό
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	 Ταυτότητα του Συ.Φι.Δ.Ι.Κ.Αλ.
	Έδρα του 
	Σκοπός
	Ομάδα στόχος
	Πόροι του 
	Slide Number 11
	Συνεργασίες 
	Δραστηριότητες
	Slide Number 14
	�������ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ �του Ιατρείου �Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας
	Λογότυπο Ιατρείου
	Ιστορικό ιατρείου
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Το Δίκτυο
	Slide Number 21
	Ώρες Λειτουργίας
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Ιατρική φροντίδα
	Οδοντιατρείο 
	Slide Number 27
	Φαρμακείο
	Άλλες Υπηρεσίες
	Εθελοντές
	Δικαιούχοι
	Δικαιολογητικά
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	Δυνατά Σημεία
	Αδύνατα Σημεία
	Ευκαιρίες
	Απειλές
	Το όραμά μας
	Προγραμματισμένες δράσεις
	Προγραμματισμός δράσεων
	Slide Number 41

