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Τιµούν τον όρκο του Ιτιποκράτη 
και εξετάζουν δωρεάν τους ασθενείς 

στα ιατρεία τους, απαλύνοντας 
τον πόνο τους µέσα στην 

κρίση. Γιατροί δεκαεννέα ειδικοτήτων 
στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν 

τις πόρτες των ιατρείων τους 
σε πολίτες σι οποίοι δεν έχουν 
τη δυνατότητα να πληρώσουν 
ιατρική επίσκεψη ή είναι ανασφάλιστοι 

και καταδικασµένοι, αν 
τύχει να αρρωστήσουν. 

Σε αντίθεση µε το στερεότυπο 
που θέλει TOUS YIOTpOUS 

να είναι διεφθαρµένοι λειτουργοί 
που πλουτίζουν 

παράνοµα από φακελάκια ασθενών 
και µίζες εταιριών, οι συγκεκριµένοι 

γιατροί αποδεικνύουν µε 
την εθελοντική tous προσφορά on 
προέχει n ανθρωπιά. 

Ηδη, έχουν εξετάσει περισσότερους 
από 1.300 ανθρώπους από 

τον Οκτώβριο, χάρη στο σύλλογο 
«Γιατροί εντός συνόρων», στον 
οποίο ανήκει n ιδέα και n υλοποίηση Tns 

πρωτοβουλίας, που αναµένεται 
να επεκταθεί και σε άλλους 

δήµους. 
«Κάθε βδοµάδα δέχοµαι στο 

ιατρείο µου ασθενείς στο πλαίσιο 
αυτού του προγράµµατος. To 

να δω µερικά άτοµα που έχουν 
ανάγκη να εξεταστούν είναι µια 
προσφορά που µπορώ να κάνω 
και ένα σηµαντικό βοήθηµα vf αυτούς 

tous ανθρώπους. Συµµετέχω 
εδώ και χρόνια στους "Γιατρούς 
εντός συνόρων", έχω κάνει αρκετές 

αποστολές στην επαρχία και 
σε ακριτικά νησιά και έχω δει ης 
ανάγκες που έχει ο κόσµος. Ειδικά 
και όταν κατάγεσαι από αγροτική 
οικογένεια, έχεις µεγαλύτερη ευαισθησία 

σε τέτοια ζητήµατα. Ετσι, 
δεν είχα κανέναν ενδοιασµό για 
το αν θα προσφέρω τις υπηρεσίες 
µου ή όχι», αναφέρει στον «ΑτΚ» ο 
ρευµατολόγος Αριστείδης Λαγουδάκης. 

Κάνουν πρόληψη, 
εξετάζουν, παρεµβαίνουν 

Χειρουργός ουρολόγος, µαστολόγος, 
οφθαλµίατρος, αγγειοχειρουργός 

και γενικός χειρουργός 
είναι µερικές ano ης ιατρικές ειδικότητες 

που βρίσκονται στη διάθεση 
των πολιτών. Προληπτικές 

εξετάσεις, ενηµέρωση και παρεµβάσεις, 
όπου χρειαστεί, κάνουν 

και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, 
όπως ογκολόγος, ενδοκρινολόγος, 

καρδιολόγος και φυσιοθεραπεύτρια. 

Στο πρόγραµµα συµµετέχει και 
ο δερµατολόγος ∆ηµήτριος Ιωαννίδης, 

καθηγητής ΑΠΘ, ο οποίος, 
όπως είπε στον «ΑτΚ», όταν του 
έγινε πρόταση να συµµετάσχει 

Εθελοντέε γιατροί 
εξετάζουν δωρεάν 

To κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν, επιστήµονες της Θεσσαλονίκης 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, 
δερµατολόγος, καθηγητής ΑΠΘ, 
όταν του έγινε πρόταση να συµµετάσχει 

στην προσπάθεια, δέχτηκε αµέσως 
µε το σκεπτικό ότι θα µπορέσει 

να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι 
δεν είναι σε θέση να πληρώσουν µια 
επίσκεψη σε ιδιωτικό ιατρείο 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ, 
πρόεδρος του ΙΣΘ: 
«To ποσοστό όσων δεν επισκέπτονται 

ιδιωτικό γιατρό αυξήθηκε από 
3,2% σε 26,1 %, ενώ ένα ποσοστό 
37,2% αναζητά ιατρική περίθαλψη 
µόνο όταν υπάρχει σοβαρό πρόβληµα 

υγείας» 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ, 
ρευµατολόγος: 
«To να δω µερικά άτοµα που έχουν 
ανάγκη να εξεταστούν είναι µια 
προσφορά που µπορώ να κάνω και 
ένα σηµαντικό βοήθηµα γι' αυτούς 
τους ανθρώπους» 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΙ∆ΗΣ, 
ιδιωτικός υπάλληλος: 
«Εδώ και χρόνια θα έπρεπε οι πολίτες 
να εξετάζονται δωρεάν. Και πριν από 
την κρίση υπήρχαν άνθρωποι που δεν 
είχαν ασφαλιστικό φορέα Χειροκροτώ 
την ιδέα γιατρών να εξετάζουν δωρεάν. 
Τελικά αυτό που κάνουν είναι λειτούργηµα 

Απλώς και εµείς οι πολίτες, µαζί 
µε κάποιους γιατρούς, φταίµε που τόσα 
χρόνια διατηρήσαµε αυτό το σύστηµα, 
µε τα «φακελάκια» κλπ, για το οποίο 
έχουµε όλοι µερίδιο ευθύνης» 

ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ, 
ιδιωτική υπάλληλος: 
«Ειδικά σήµερα που ο κόσµος 
περνάει δύσκολα, αξίζει ένα µεγάλο 
"µπράβο"σε όσους γιατρούς παίρνουν 

µέρος στην πρωτοβουλία 
∆είχνουν µε την πράξη τους γιατί 
έγιναν γιατροί ∆υστυχώς κάποιοι 
έχουν ξεχάσει για ποιο λόγο πήραν 
τον όρκο του Ιπποκράτη» 

ΚΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΑ, 
φοιτήτρια: 
«Είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες. Η κοινωνία µας 
έχει φτάσει σε πολύ άσχηµο σηµείο. 
Υπάρχει κόσµος που έχει ανάγκη να 
πάει στο γιατρό. Αν περιµένει να πάει 
σε νοσοκοµείο, συνήθως χρειάζεται 
να περιµένεις αρκετά. Μπράβο στους 
γιατρούς που συµµετέχουν» 

στην προσπάθεια, δέχτηκε αµέσως 
µε το σκεπτικό on θα µπορέσει να 
βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι 
δεν είναι σε θέση να πληρώσουν 
µια επίσκεψη σε ιδιωτικό ιατρείο. 

Οι περισσότεροι επισκέπτες 
που απευθύνονται στα ιατρεία των 
εθελοντών γιατρών είναι ανασφάλιστοι 

ή άνεργοι και δε διαθέτουν 
βιβλιάριο υγείας, ενώ ο ίδιος εκηµά 

on το επόµενο διάστηµα οι πολίτες 
που χρειάζονται περίθαλψη 

αλλά δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση 
α" αυτή θα αυξηθούν. 

«To πρόγραµµα πρέπει να συνεχιστεί. 
Ο κόσµος το έχει ανάγκη. 

Είναι εµφανές, αλλά όσο περνάει 
ο χρόνος το βλέπουµε όλο και περισσότερο», 

συµπληρώνει ο κ Λαγουδάκης. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

∆ηµήτρη Τσάµη, τα ιδιωτικά 
ιατρεία πλήττονται από την 

οικονοµική κρίση και την ανεργία 
και µειώνεται συνεχώς ο αριθµός 
των ασθενών που επιλέγουν ιδιώτες 

γιατρούς για τη θεραπεία τους. 
Ερευνα για λογαριασµό του ΕΘ 
σε 1.004 πολίτες του νοµού έδειξε 

on n εητσκεψιµότητα στα ιδιωτικά 
ιατρεία µειώθηκε ano 50,8% 

σε 32,7% σε σύγκριση µε πέρσι. 
Επιπλέον, αυξήθηκε το ποσοστό 
όσων δεν επισκέπτονται ιδιωτικό 
γιατρό από 3,2% σε 26,1%, ενώ 
ένα ποσοστό 37,2% αναζητά ιατρική 

περίθαλψη µόνο όταν υπάρχει 
σοβαρό πρόβληµα υγείας! «Η γνώµη 

µου είναι on µακροπρόθεσµα 
θα υπάρξα αντίκτυπος σε δείκτες 
υγείας της χώρας µας, όπως ο µέσος 

όρος ζωής και n αύξηση της 
εµφάνισης χρόνιων νοσηµάτων 
λόγω κακής πρόληψης», σχολίασε 
ο κ. Τσάµης. 

Η διαδικασία 
Για να δεχτούν δωρεάν τις υπηρεσίες 

των γιατρών, οι ενδιαφερόµενοι 
θα πρέπει να έχουν στα χέρια 

το ειςπτήριο - παραπεµπτικό από 
την 4η δηµοτική κοινότητα, όπου 
υλοποιείται προς το παρόν n πρωτοβουλία. 

Στη συνέχεια κλείνουν 
ραντεβού στο γιατρό που χρειάζονται 

και τον επισκέπτονται. 
«Η ανταπόκριση είναι πολύ 

µεγάλη, όχι µόνο από ανασφάλιστους 
αλλά και από ασφαλισµένους. 

Στόχος µας είναι n διεύρυνση 
της δράσης και σε άλλες περιοχές. 
Ηδη, αποστείλαµε πρόταση προς 
το δήµο Θεσσαλονίκης για να 
επεκταθεί το πρόγραµµα στα δηµοτικά 

διαµερίσµατα, ενώ υπάρχει 
ενδιαφέρον και από άλλους 

δήµους», επισηµαίνει ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος, πρόεδρος των 
«Γιατρών εντός συνόρων». 

Οσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν 
µπορούν να επικοινωνούν 

µε την 4η δηµοτική κοινότητα 
στα τηλέφωνα 2310915001, 

2310939797 και 2310944484. 

Εθελοντέε γιατροί 
εξετάζουν δωρεάν 
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