
ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  

Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ρεθύμνου 

 
Το Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου λειτουργεί από το Ιούλιο του 2008. Αρχικά 
στεγαζόταν στο χώρο του Δ΄ΚΑΠΗ που παραχώρησε ο Δήμος, και από τον Οκτώβριο του 2009 
μετακόμισε σε ανεξάρτητο χώρο στην Καστρινογιαννάκη 12 στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.  
 

 
Είναι μια εθελοντική προσπάθεια γιατρών, 
φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, οδοντίατρων 
και εθελοντών από τους εργαζόμενους στις 
κοινωνικές δομές του Δήμου.  
 
Ο σκοπός του Ιατρείου είναι η στήριξη των 
ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
υγεία, φάρμακα και εμβόλια η ανάδειξη του 
μεγέθους του προβλήματος, τόσο σε σχέση με τον 
αποκλεισμό ενός μέρος του πληθυσμού από 
βασικές παροχές Υγείας όσο και σε θέματα 
πρόληψης και Δημόσιας Υγείας.  

 
Το Ιατρείο μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες ή αλλοδαποί ανεξάρτητα 
από το εάν είναι νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα. Το Ιατρείο δεν απευθύνεται σε άτομα που έχουν 
δυνατότητα να προσεγγίσουν το σύστημα υγείας με άλλο τρόπο (Διαθέτουν ταμείο Πρόνοιας ή έχουν 
άλλου είδους ασφάλειας) 
 
 
Για την πρωτοβουλία τους μιλήσαμε με την υπεύθυνη της Ιατρικής Ομάδας, την κ. Ελένη Ιωαννίδου . 
 
  
Συνέντευξη στον Πάνο Βασιλάκη 
  
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την δημιουργία του ιατρείου; 

Η ιδέα ξεκίνησε αρχικά από μία ομάδα γιατρών που εργαζόμαστε στο ΕΣΥ και που αντιμετωπίζαμε 
δυσκολίες στο «χειρισμό» ανασφάλιστων ασθενών κυρίως για χρόνια προβλήματα υγείας. Στο 
επείγον πρόβλημα όλοι θα προσεγγίσουν το σύστημα Υγείας ακόμα και εάν χρειάζεται να 
πληρώσουν. Η σωστή αντιμετώπιση όμως των χρόνιων προβλημάτων υγείας (σακχαρώδης διαβήτης, 
καρδιοπάθειες, υπέρταση υπερλιπιδαιμία) όσο και η πρόληψη (εμβολιασμοί παιδιών, τεστ Παπ, 
μαστογραφία, παρακολούθηση εγκυμοσύνης) αποτελούν ένα οικονομικό βάρος που για έναν 
ανασφάλιστο είναι δυσβάσταχτο. Σαν αποτέλεσμα βλέπαμε ασθενείς εντελώς παραμελημένους 
έγκυες που έρχονταν στο Νοσοκομείο μόνο για να γεννήσουν και πλήρως ή ατελώς εμβολιασμένα 
παιδιά. Αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι κατά 90% είναι μετανάστες χωρίς έγγραφα είναι οι οικονομικά 
ασθενέστεροι και εκείνοι που λόγω και των άσχημων συνθηκών διαβίωσης αντιμετωπίζουν πιο 
σοβαρά προβλήματα. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια δομή που θα προσφέρει σε αυτούς 
τους ανθρώπους οι οποίοι είτε από ανέχεια είτε από φόβο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το 
δημόσιο σύστημα Υγείας μια διέξοδο. Φυσικά το εγχείρημα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. 
 
Πώς σας δέχτηκε η τοπική κοινωνία; 



 
Μας δέχτηκαν αρχικά με συμπάθεια και στη συνέχεια όταν έγινε αντιληπτό ότι η παρουσία μας ήταν 
συνεπής και η προσφορά μας σταθερή και ουσιαστική με ενθουσιασμό. Η τοπική κοινωνία μας έχει 
αγκαλιάσει και συμμετέχει ενεργά είτε με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, είτε με την ενεργό 
συμμετοχή είτε σαν εθελοντές (αυτή τη στιγμή είμαστε ενεργά 60 εθελοντές και μέσω του δικτύου 
στην πόλη, δηλαδή συνεργαζόμενοι, άλλοι τόσοι). Σημαντική είναι βέβαια και η στήριξη από τις 
τοπικές αρχές και  τον ιατρικό σύλλογο, 

 
Ποιά προβλήματα αντιμετωπίσατε, ποιά αντιμετωπίζετε και πώς τα επιλύετε; 

Το βασικότερο πρόβλημά μας είναι το οικονομικό. Αγοράζουμε όλα τα εμβόλια και αυτό είναι το 
βασικό μας έξοδο που ανέρχεται όμως σε 40.000 ευρώ περίπου ετησίως. Τα χρήματα αυτά 
εξασφαλίζονται κατά κύριο λόγω από δραστηριότητες του Ιατρείου (πάρτυ, εκδηλώσεις κλπ) και από 
δωρεές πολιτών. Οργανωτικά προβλήματα φυσικά και υπάρχουν, αλλά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ 
απλή δομή λειτουργίας. Οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από γενικές συνελεύσεις. Δεν υπάρχει 
διοικητικό συμβούλιο, ούτε νομική υπόσταση του ιατρείου. 

 
Γνωρίζετε αν υπάρχουν άλλες ανάλογες κινήσεις σαν την δική σας στην Ελλάδα; 

Ανάλογες κινήσεις δεν υπάρχουν με την έννοια της σταθερής παρακολούθησης χρόνιων νοσημάτων, 
εγκυμοσύνης και πλήρης εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών. Υπάρχουν τα πολυιατρεία των Γιατρών του 
Κόσμου τα οποία όμως έχουν πίσω τους μια επίσημη οργάνωση, και δέχονται κυρίως έκτακτα 
περιστατικά. Τον τελευταίο καιρό γίνονται προσπάθειες οργάνωσης ανάλογων ιατρείων σε πολλές 
πόλεις όπως σε Θεσσαλονίκη, Πρέβεζα, Κιλκίς, Μυτιλήνη με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή και 
ελπίζουμε να ευοδωθούν οι προσπάθειές τους 

Τέλος, σε χώρο απέναντι από το ιατρείο, όπου θα είναι και η υποδοχή των ασθενών, ετοιμάζεται 
μόνιμο χαριστικό παζάρι όπου θα μπορεί κάποιος να προσφέρει ότι δεν του χρειάζεται και αντίστοιχα 
να το παίρνει όποιος το έχει ανάγκη. Αυτό θα απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο στους 
ανασφάλιστους. 
 
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελείται από πέντε ιατρεία και ένα Φαρμακείο: 

• Το Παθολογικό Ιατρείο 
• Tο Παιδιατρικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται και εμβολιάζονται παιδιά αλλά και 

εξυπηρετούνται έκτακτα περιστατικά. Η προμήθεια των εμβολίων γίνεται με την αγορά τους 
και αποτελεί το βασικότερο έξοδο του Ιατρείου 

• To Οδοντιατρικό Ιατρείο όπου εξυπηρετούνται έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά (εμφράξεις, 
απονευρώσεις, εξαγωγές) αλλά κυρίως γίνεται προληπτικό παιδιατρικό Οδοντιατρείο και 
φθορίωση των δοντιών των παιδιών 

• Το Γυναικολογικό Ιατρείο όπου γίνεται: Δωρεάν παρακολούθηση εγκύων, Χορήγηση 
φαρμάκων, Έκτακτα γυναικολογικά περιστατικά, Πρόληψη καρκίνου τραχήλου της μήτρας και 
μαστού (με τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία) 

• Το Καρδιολογικό Ιατρείο όπου υπάρχει η δυνατότητα για Ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
υπερηχογράφημα καρδιάς και παρακολουθούνται χρόνια Καρδιολογικά περιστατικά 

• Tο Φαρμακείο όπου δίνονται δωρεάν φάρμακα για έκτακτα και για χρόνια περιστατικά όπως 
επίσης και εμβόλια. Τα φάρμακα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ανακυκλοφορία 
φαρμάκων 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του ιατρείου 
http://www.ethiatreio.com/ 
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