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Παίδων ΜΗΤΕΡΑ - Γιατροί του Κόσμου: Εκτεταμένο πρόγραμμα
δωρεάν εμβολιασμού για παιδιά
Την έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται
στο Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα, ανακοίνωσαν από κοινού το Παιδιατρικό
Νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και οι Γιατροί του Κόσμου, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, χθες 11 Δεκεμβρίου.
Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, ανταποκρίθηκε με
ευαισθησία στο αίτημα της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για στήριξη των εν λόγω οικογενειών και
προσέφερε αρχικά 300 βασικά εμβόλια 8 διαφορετικών κατηγοριών στα παιδιά που πλέον -λόγω
της οικονομικής κρίσης- έχουν χάσει το βασικότερο δικαίωμά τους: αυτό της πρόσβασης στην
υγεία και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Πολυϊατρείο του
Περάματος, οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνοδεία ασθενοφόρου του νοσοκομείου,
παρέδωσαν τα εμβόλια, παρουσία του Δημάρχου Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη,
εκπροσώπων των Γιατρών του Κόσμου και συνεργαζόμενων με την Οργάνωση παιδιάτρων της
ευρύτερης περιοχής.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας κ. Νικήτας Κανάκης,
ευχαρίστησε τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την ευγενική προσφορά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
κίνηση αυτή θα δώσει το έναυσμα και σε άλλους φορείς να ευαισθητοποιηθούν στους δύσκολους
αυτούς καιρούς προς όφελος των παιδιών. Όπως τόνισε «Στα Πολυϊατρεία μας τόσο στην Αθήνα
όσο και στο Πέραμα, έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του παιδικού πληθυσμού που χρήζει
απαραιτήτως εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς οι γονείς στην πλειοψηφία τους είναι άποροι και
ανασφάλιστοι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε έστω τους βασικούς
εμβολιασμούς σε όλα τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι
υποχρέωση όλων μας να διεκδικούμε τα βασικά δικαιώματα των παιδιών και να εργαζόμαστε
καθαρά προς το συμφέρον τους και την γενικότερη υγεία (σωματική, κοινωνική και ψυχική) του
κάθε παιδιού».
Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ομότιμος καθηγητής
κος Χρήστος Μπαρτσόκας υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στις ανάγκες
των παιδιών, ιδιαίτερα σήμερα, στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Όπως είπε «Για τον

παιδιατρικό πληθυσμό, η πρόληψη αξίζει όσες χίλιες θεραπείες και για το λόγο αυτό είμαστε εδώ,
κάνοντας αυτήν την κοινωνική προσφορά προς όφελος των παιδιών. Τα εμβόλια έχουν σώσει
εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο και μέσω αυτών, η επιστήμη έχει καταπολεμήσει σοβαρές
ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, η διφθερίτιδα κα., ενώ ακόμη για τη χώρα μας οι
ηπατίτιδες συνεχίζουν να αποτελούν μάστιγα, την οποία ελπίζουμε με τους εμβολιασμούς και τους
κανόνες υγιεινής να εξαλείψουμε άμεσα».
«Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το πλέον ολοκληρωμένο τριτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη χώρα»,
κατέληξε, «στα 10 σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, στέκεται με σεβασμό και υπευθυνότητα δίπλα
στο παιδί και την οικογένεια, καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες του».

