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Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες και παιδιά
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
20 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις στις γυναίκες και τα παιδιά που εξυπηρετούνται από
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσαν ότι θα παρέχουν στο εξής τα
Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Η προσφορά αυτή
αποφασίστηκε μετά από αίτημα του Ε.Κ.Κ.Α. και ανακοινώνεται με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2011.
Τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης,
στέκονται αρωγοί στο πολύτιμο έργο που προσφέρει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των
προβλημάτων υγείας των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρή κοινωνικό- συναισθηματική
κρίση κι έχουν ανάγκη από άμεση υποστήριξη.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.Α. εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη
προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ προς τις ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες ομάδες στις οποίες
παρέχει τις προνοιακές υπηρεσίες του.
Από την πλευρά της, η υπεύθυνη ιατρός & συντονίστρια της συνεργασίας κα Ελευθερία
Κρικέλη, Διευθύντρια της Α’ Παθολογικής κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, τόνισε ότι «Για εμάς, η γυναίκα
και το παιδί είναι το κέντρο του κόσμου μας. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στέκεται πάντοτε δίπλα στους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να συμβάλλουμε κι εμείς
από την πλευράς μας στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας που παρέχει το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξασφαλίζοντας τόσο την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων
υγείας των ανθρώπων αυτών, όσο και την ορθή αντιμετώπισή τους και τον περιορισμό
περαιτέρω επιβάρυνσης της υγείας τους».
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) είναι Ν.Π.Δ.Δ., υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αποστολή το συντονισμό,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του δικτύου των φορέων κοινωνικής πρόνοιας,
σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες κάλυψης έκτακτων κοινωνικών

αναγκών σε ευάλωτα άτομα και ομάδες πληθυσμού, όπως έφηβοι και έφηβες, γυναίκες –με ή
χωρίς παιδιά – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης - εκμετάλλευσης, παράνομης
εμπορίας και διακίνησης (trafficking), καθώς και ενήλικες που βρίσκονται σε κατάσταση
έκτακτης κοινωνικής ανάγκης. Στους Ξενώνες που διαθέτει, ειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό
παρέχει προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική
στήριξη. Σημειωτέον ότι, οι δραστηριότητες του Κέντρου έχουν στόχο την αντιμετώπιση της
κρίσης και την αποφυγή των κινδύνων που ελλοχεύουν από τις αρνητικές της επιπτώσεις.
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων, από την Πολιτεία ανατέθηκε προσφάτως
στο Ε.Κ.Κ.Α. η σύσταση και λειτουργία Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας (αριθ.
τηλεφωνικής γραμμής 1107), με αντικείμενο την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των
ανηλίκων, παράλληλα με τη λειτουργία της γραμμής άμεσης κοινωνικής βοήθειας (197) του
φορέα, η οποία λειτουργεί επιτυχώς από το 2003, σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και
παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη.

