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Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

Αγαπητή κυρία Αργυροπούλου- Πατάκα, 

 

Κάνουµε έκκληση για Παιδιάτρους, Γενικούς Γιατρούς και Παθολόγους µε στόχο τη στελέχωση 

του Κινητού Πολυϊατρείου του Οργανισµού µας, το οποίο από τις 26 Απριλίου έως και τις 05 

Μαϊου 2016 θα βρίσκεται στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών ∆ιαβατών 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να παρέχει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στα χιλιάδες παιδιά 

πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί. 
 

Ο «Ιπποκράτης» θα λειτουργεί 10πµ – 9µµ καθηµερινά και θα στελεχώνεται τόσο από έµµισθο 

προσωπικό του Οργανισµού όσο και από εθελοντές γιατρούς. 

 

Ωστόσο οι ανάγκες είναι τεράστιες και ο αριθµός των παιδιών που χρήζουν ιατρικής εξέτασης 

υπέρογκος για αυτό και ζητάµε τη συνδροµή σας για την εξασφάλιση εθελοντών παιδιάτρων 

και γενικών γιατρών. 

 

Επιγραµµατικά, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε όλες τις 

δυνάµεις του βρίσκεται δίπλα στα παιδιά παρέχοντας τους : 

 

� Ιατρική βοήθεια στα παιδιά µε το κινητό πολυϊατρείο «Ιπποκράτης» 

 

� ∆ιακοµιδές σε νοσοκοµεία Παίδων µε τα ασθενοφόρα µας 

 

� Στήριξη σε τρόφιµα & είδη πρώτης ανάγκης 

 

� ∆ηµιουργική Απασχόληση 

 

Η κάθε ενέργεια για τα παιδιά πρόσφυγες και µετανάστες που υλοποιεί «Το Χαµόγελο του 

Παιδιού» πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς (Υπουργείο 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,  Ελληνική 

Αστυνοµία, Ε.Κ.Α.Β., ΚΕΕΛΠΝΟ, ∆ηµόσια Νοσοκοµεία & Κέντρα Υγείας,  Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, καθώς και το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη Ιατρικών Θεµάτων των Παιδιών) ώστε 
να εξασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η διαφάνεια. 

 

Ευχόµαστε να σας έχουµε συµµάχους στην υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουµε 
για το χαµόγελο κάθε παιδιού στην Ελλάδα! 

Με εκτίµηση, 

 

 
 

Κώστας Γιαννόπουλος 

Πρόεδρος ∆.Σ.  


