
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013  
Πληροφορίες για την Προληπτική Ιατρική: 
 
Τάνια Περιμένη  
Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας 
Τηλ.: 210 7483655 – 693 652 3041 
E-mail: ippokratis@hamogelo.gr 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
  
Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη Δράση της «Προληπτικής 
Ιατρικής/Οδοντιατρικής» που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» στα παιδιά που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και να ζητήσουμε 
τη στήριξή σας. 
 
Η «Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική» λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, βάσει 
μνημονίου που έχει υπογράψει ο Σύλλογος με το ως άνω Υπουργείο και σε συνεργασία πάντα με 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά. 
 
Για την εφαρμογή της δράσης, ο Σύλλογος διαθέτει: 
 
Το κινητό πολυϊατρείο  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα, να υποβληθούν, 
σε μία επίσκεψη, σε προληπτικό οδοντιατρικό, παιδιατρικό, οφθαλμιατρικό, και 
ωτορινολαρυγγολογικό  έλεγχο 
 
Και  
 
Την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη που δύναται να μεταβαίνει σε ορεινά 
χωριά, δυσπρόσιτα σημεία κ.ά.  
 
Οι ως άνω μονάδες στελεχώνονται από εθελοντές οδοντιάτρους/ιατρούς των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Συλλόγου. 
 
Σε προληπτικό οδοντιατρικό/ιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά τα οποία συνοδεύονται 
από τους γονείς / κηδεμόνες ή για τα οποία οι γονείς / κηδεμόνες τους έχουν υπογράψει σχετική 
υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση που τα συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί). 
 
 
 
 
 

Προς: Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Νομού 
Ηρακλείου,  
 
Κύριο  Γρηγόρη Πασπάτη 
 
e-mail: info@ish.gr   

                            Αριθμ. Πρωτ: 263676 /τπ 



Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό οδοντιατρικό ή/και ιατρικό έλεγχο παραδίδεται 
ατομικό  δελτίο προληπτικού  ελέγχου,  προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν  γνώση 
και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών θα τηρεί, μόνο, δελτίο με τα 
αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για  
στατιστικούς λόγους. 
 
Αναφορικά δε με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης στην Περιφέρεια της Κρήτης, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 
11 Φεβρουαρίου 2013, ημερομηνία και της επίσημης έναρξης της δράσης για το έτος 2013 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013.  
 
Σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχει οριστεί η 
έναρξη του προγράμματος την Παρασκευή 1 Μαρτίου και ώρα 8:30 π.μ. και η λήξη του 
προγράμματος την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 2:30μ.μ. έτσι, ώστε να συνεχίσουμε στην 
επόμενη Περιφερειακή Ενότητα. 
 
Στόχος μας είναι να εγκατασταθεί ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» σε κεντρικό σημείο της πόλης του 
Ηρακλείου που θα μας υποδειχθεί. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι  8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. και 
5:00μ.μ – 8:00μ.μ.  
 
Στον «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ», όπως ήδη ειπώθηκε, κάθε παιδί / μαθητής θα μπορεί να υποβληθεί σε 
προληπτικό έλεγχο, που θα πραγματοποιούν οι εθελοντές γιατροί των τεσσάρων ειδικοτήτων.   
 
Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας ζητήθηκε και θα 
προβούμε σε προληπτικό έλεγχο, δίνοντας προτεραιότητα στα ανασφάλιστα παιδιά του Δήμου 
συμβάλλοντας στο έργο που ασκούν τα κοινωνικά ιατρεία αλληλεγγύης του Δήμου.     
 
Η σύμφωνη γνώμη και συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι απαραίτητες,  
προκειμένου το εγχείρημα αυτό να καταστεί εφικτό. 
 
Καθώς και η συγκατάθεσή του Συλλόγου σας για την ενδεχόμενη γνωμάτευση, από τους 
γιατρούς που επιθυμούν να συμμετέχουν, των πιστοποιητικών υγείας των παιδιών, κατά 
προτεραιότητα των ανασφάλιστων και σύμφωνα, πάντα, με τα αρχεία που έχει στη διάθεσή 
της η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Σας παρακαλούμε να δεχτείτε το αίτημά μας να επανδρώσετε το πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», 
καθώς, η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών από τους γιατρούς είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη 
για τη διενέργεια τέτοιου είδους προληπτικής Ιατρικής και όχι μόνο, βέβαια. 
 
Περιμένοντας την απάντησή σας, σάς ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, διευκρίνιση και για τον από κοινού 
προγραμματισμό, αν κι εφόσον συμφωνείτε. 
 
Mε εκτίμηση,  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                           
Κώστας Γιαννόπουλος                                                               Χρήστος Καμμιλάτος  

Πρόεδρος                                        Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ,                                      
Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του 
Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 


