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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
 

Η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα στη Καβάλα 
Οι Γιατροί του Κόσµου µε την υποστήριξη της Vodafone, συνεχίζουν την υλοποίηση του 
προγράµµατος δωρεάν ιατρικής φροντίδας παιδιών που το έχουν ανάγκη. Μέσα από µία σειρά 
επισκέψεων της Κινητής Παιδιατρικής και Οδοντιατρικής Μονάδας σε ηπειρωτικές και νησιωτικές 
περιοχές της χώρας, οι Γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε παιδιά που αντιµετωπίζουν 
δυσκολία πρόσβασης σε αυτές για οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα το Σάββατο 20 
Σεπτεµβρίου και την Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου  θα βρίσκεται  στην Κεντρική Πλατεία 
Καβάλας, από τις 9:00 το πρωί µέχρι τις 14:00 το µεσηµέρι. 
Η Μονάδα θα παρέχει δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση 
• φαρµακευτική αγωγή µε την παροχή βασικών παιδιατρικών φαρµάκων 
• προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας 
• εµβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά 

  
H Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα που δηµιούργησαν οι Γιατροί του Κόσµου µε την 
υποστήριξη της Vodafone, προσφέρει από το 2003 τις επιστηµονικές της υπηρεσίες σε όσους την 
έχουν ανάγκη. Έως σήµερα, περισσότερα από 55.000 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, έχουν δεχτεί τη 
φροντίδα και την περίθαλψη που χρειάζονταν σε 30 νησιά και 45 Νοµούς της Ελλάδας.  
 
 
 
 
*    *    * 
Σχετικά µε τους Γιατρούς του Κόσµου Ελλάδας 
Οι Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας δηµιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν µέρος του ∆ιεθνούς ∆ικτύου 
των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά τµήµατα (Γερµανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, 
ΗΠΑ, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και 
Αργεντινή). Ταυτόχρονα  ωστόσο παραµένουν µία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το 
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δικό της µονοπάτι βασιζόµενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας 
την οικονοµική και διοικητική της ανεξαρτησία. 
 
 
 
 
 
 
Συµπληρώνοντας 24 χρόνια συνεχούς δράσης το 2014, οι Γιατροί του Κόσµου έχουν αναγνωριστεί στη 
συνείδηση των πολιτών, ως µια αξιόπιστη και αποτελεσµατική οργάνωση η οποία προωθεί τα 
συναισθήµατα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. 
Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόµενες χώρες, Έλληνες 
γιατροί, υγειονοµικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 
 
Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας 
ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγµατοποιηθεί 
αποστολές 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 αποστολών, οι ΓτΚ συνεργάζονται µε άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µε 
στόχο την αποτελεσµατικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσµούς που την έχουν 
ανάγκη. 
Οι Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονοµία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και 
οικονοµική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηµατοδοτούν αποστολές µέσω του ελληνικού τµήµατος. 
  

 
 
 
 


