«Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού»

Η ιδέα του ΜΚΙΕ

Η ιδέα της δημιουργίας του ΜΚΙΕ «ανήκει» στον καρδιολόγο
Γιώργο Βήχα , Ιατρό καρδιολόγο .
Ο Γιώργος Βήχας μαζί με την μικρή, αρχικά, ομάδα εθελοντών,
πλησίασε τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και συζήτησαν
την υλοποίηση της ιδέας .
Η μικρή αρχική ομάδα έγινε και γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Στόχος του ΜΚΙΕ
Σκοπός του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου
Ελληνικού, (ή ΜΚΙΕ όπως μας αρέσει να το λέμε), είναι να
προσφέρει χωρίς καμία διάκριση δωρεάν πρωτοβάθμια
ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή σε όλους τους
ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους ασθενείς.
Στόχος του ιατρείου είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο που
είναι αποκλεισμένος από υπηρεσίες υγείας.
Δεν επιθυμούμε να υποκαταστήσουμε το δημόσιο σύστημα
υγείας. Παλεύουμε να είναι ανοιχτό σε όλους
και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Πως οργανωθήκαμε;
Το ιατρείο είναι μια αυτό-οργανωμένη εθελοντική
αλληλέγγυα πρωτοβάθμια δομή υγείας.
Ανώτατο όργανο είναι η συνέλευση των εθελοντών.
Η συνέλευση παίρνει τις αποφάσεις μετά από συζήτηση για τις
διαιδκασίες , την οργάνωση, τα προβλήματα και τις δράσεις του
ιατρείου, εκτός φυσικά από ιατρικά και θεραπευτικά θέματα.
Κάθε εθελοντής μπορεί να κάνει μια πρόταση προς την
συνέλευση και αυτή θα τεθεί προς ψήφιση μετά από
διαβούλευση όλων των εθελοντών που παρίστανται.

Ποιοι είναι οι «πυλώνες» του
ΜΚΙΕ;
Οι πυλώνες πάνω στους οποίους έχει «χτιστεί» το
ιατρείο είναι:
- Δεν δέχεται χρηματικές δωρεές.
- Δεν επιτρέπει την παραμικρή κομματική ανάμειξη
εντός της λειτουργίας του ή στις δραστηριότητες του.
- Δεν διαφημίζει κανέναν για την όποια δωρεά κάνει.
Και φυσικά οι 240 εθελοντές που προσφέρουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους χωρίς κανενός είδους απολαβή.

Υπο-ομάδες λειτουργίας
Για καθαρά οργανωτικούς σκοπούς λειτουργούν διάφορες
ομάδες που παράγουν συγκεκριμένο έργο.
Οι ομάδες αυτές προέκυψαν από τον μεγάλο όγκο δουλειάς.
- Ομάδα συντονισμού,
- Ομάδα γιατρών και θεραπευτών (με διάφορες υπό-ομάδες),
- Ομάδα φαρμακείου,
- Ομάδα οργάνωσης,
- Ομάδα επικοινωνίας,
- Ομάδα διαχείρισης υλικού,
- Ομάδα διαγνωστικών εξετάσεων.

Τι κάνουν οι ομάδες;
Ομάδα συντονισμού
Η ομάδα συντονισμού αποτελείται από 9 εκλεγμένους, από τη συνέλευση,
εθελοντές που συντονίζουν την προσπάθεια των εθελοντών του ιατρείου.
Βεβαιώνονται ότι το ιατρείο κινείται βάσει των αποφάσεων της συνέλευσης
αλλά και ότι λειτουργεί ομαλά. Το κάθε μέλος του συντονιστικού
παρακολουθεί συγκεκριμένο τομέα/τομείς της δράσης του ιατρείου.

Ομάδα γιατρών και θεραπευτών
Η ομάδα αποτελείται από όλους τους γιατρούς και θεραπευτές που
δραστηριοποιούνται στο ιατρείο και είναι χωρισμένη σε διάφορες υπόομάδες, όπως π.χ. ψυχολόγων, οδοντιάτρων κλπ., οι οποίοι και συντονίζουν
όλο το ιατρικό και θεραπευτικό έργο του ιατρείου. Η ομάδα έχει 100 μέλη
αυτή τη στιγμή.

Τι κάνουν οι ομάδες;
Ομάδα φαρμακείου
Η ομάδα αποτελείται από φαρμακοποιούς και άλλους εθελοντές που έχουν
εκπαιδευτεί για να προσφέρουν υπηρεσία στο φαρμακείο, π.χ. στη διαλογή
και έλεγχο φαρμάκων που μας δίνουν οι πολίτες, τακτοποίηση
φαρμακείου,αναζήτηση φαρμάκων κ.α και αποτελείται από 35 εθελοντές.
Ομάδα οργάνωσης
Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του ιατρείου, κάτι σαν το
υπουργείο εσωτερικών. Από το φτιάξιμο καρτελών για ραντεβού μέχρι το
βάψιμο των χώρων του ιατρείου.
Ομάδα διαγνωστικών εξετάσεων
Η ομάδα αυτή εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών , που
έχουν ανάγκη να κάνουν κάποια διαγνωστική εξέταση, π.χ. αιματολογικές
εξετάσεις, ακτινογραφίες, μαγνητικές κλπ. Σε συνεργαζόμενες εξωτερικές
μονάδες δωρεάν.

Τι κάνουν οι ομάδες;
Ομάδα επικοινωνίας
Σηκώνει όλο το βάρος της διάδοσης των επικοινωνιακών αναγκών του
ιατρείου. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι 1 γκρουπ και 1 προφίλ στο
Facebook, 2 blogs (1 ελληνόφωνο και 1 αγγλόφωνο), 1 λογαριασμό στο
twitter. Το ιατρείο είναι πολύ εξωστρεφές και δέχεται δεκάδες επισκέψεις
κάθε μήνα από Ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, αλλά και διάφορες ανθρωπιστικές
οργανώσεις από όλη την υφήλιο. Η ομάδα έχει 16 μέλη αυτή τη στιγμή.
Ομάδα διαχείρισης υλικών
Δεχόμαστε κάθε βδομάδα πολλά υλικά τα οποία πολλές φορές το ιατρείο μας
και οι ασθενείς του δεν τα έχουν άμεσα ανάγκη. Η ομάδα αυτή έχει αναλάβει
να διαχειριστεί όλα αυτά τα υλικά και είτε τα φυλάμε στην αποθήκη μας είτε
τα προωθούμε σε διάφορες άλλες οργανώσεις ή ακόμα και δημόσια
νοσοκομεία ή ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη.

Πως διατηρούμε την
ανεξαρτησία μας;
Το ιατρείο δεν χρηματοδοτείται από ΚΑΝΕΝΑΝ (πέραν των
λειτουργικών εξόδων που καλύπτει ο Δήμος ΕλληνικούΑργυρούπολης). Κάποια χρήματα όταν προκύπτει κάποια ανάγκη
καλύπτεται από τους εθελοντές μας, δηλαδή εμείς οι εθελοντές του
το χρηματοδοτούμε. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται στο έπακρο
η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία μας. Δίνουμε μεγάλη βάση στην
διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και στις δραστηριότητας μας.
Ένα καλό παράδειγμα για το πως λειτουργούμε είναι οι εκκλήσεις
που κάνουμε για συγκεκριμένα φάρμακα που έχουν ανάγκη κάποιοι
ασθενείς μας και δεν έχουμε να τους τα διαθέσουμε.

Παράδειγμα διαφάνειας
Όταν κάνουμε μια έκκληση πλήθος πολιτών έρχεται σε επαφή μαζί μας.
Το πιο εύκολο για εμάς θα ήταν να ζητήσουμε χρηματική βοήθεια.
Δεν γίνεται για δύο λόγους:
1. Θέλουμε να γίνουν οι πολίτες κοινωνοί στο πρόβλημα. Να ένεργοποιηθούν και να
αγοράσουν οι ίδιοι το φάρμακο και να το φέρουν.
2. Έτσι γνωρίζουν από κοντά το ΜΚΙΕ , μέσω ξενάγησης και συζήτησης μαζί τους.
Αυτός ο δρόμος είναι πιό δύσκολος και χρονοβόρος για τον πολίτη και μπορεί να
χάσουμε δωρητές αλλά μας εξασφαλίζει διαφάνεια και ενεργοποιεί τον πολίτη, γιαυτό
τον επιλέξαμε.
Κάποιες φορές προτρέπουμε τους πολίτες που τηλεφωνούν να επιλέξουν οι ίδιοι το
φαρμακείο της αρεσκείας τους και το φαρμακείο μας αποστέλλει τα φάρμακα.

Και τώρα τι …;
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ενεργοποιείται σε δύο
μέτωπα.
Α) Στην καθημερινή μάχη για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων
ιατροφαρμακευτικών αναγκών μιας κοινωνίας που ο ιστός της έχει
διαρραγεί.
Β) Στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην επισήμανση των κακώς
κείμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω δράσεων και επικοινωνιακών
προσπαθειών.
Το δεύτερο είναι απαραίτητο γιατί δεν υποκαθιστούμε το δημόσιο Σύστημα
Υγείας, απλά ενεργοποιηθήκαμε στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος και
ταυτόχρονα διεκδικούμε την επίσημη λύση αυτού, μέσα από την ανάδειξη
και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
Ενδεικτικά από τις αρχές του 2013 οργανώσαμε:
12-13 Ιανουαρίου
Κλιμάκιο γιατρών και εθελοντών μεταβαίνει στην Πάρο. Πάνω από 230 πολίτες
εξετάστηκαν δωρεάν.
28 Ιανουαρίου
Ιατρικό κλιμάκιο εθελοντών μας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
επισκέπτεται το οικοτροφείο «Άγιοι Ανάργυροι» στην Κάντζα, στο οποίο φιλοξενούνται
πενήντα δύο άτομα με νοητική υστέρηση αλλά και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Παροχή
βοήθειας με φάρμακα και υγιειονομικό υλικό.
30 Ιανουαρίου
Παραδίδουμε υλικά στην ΜΚΟ "Κλίμακα", στον ξενώνα του "Ερυθρού Σταυρού" και στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας.
14 Φεβρουαρίου
Οργανώνουμε αιμοδοσία με την Τράπεζα αίματος “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ”.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!

25 Φεβρουαρίου
Μεγάλη ομάδα γιατρών και ακτιβιστών από την Γερμανία επισκέπτονται το ιατρείο
εντυπωσιασμένοι από διάφορα δημοσιεύματα.
Αποτέλεσμα οργανώσεις αλλά και μεμονωμένοι πολίτες από όλη την Γερμανία μας
συνδράμουν συνεχώς με βοήθεια (φάρμακα, μηχανήματα κλπ.), ενώ οι Γερμανοί
επισκέπτες αυξάνονται. Πλήθος δημοσιευμάτων στον Γερμανικό τύπο δημοσιοποιεί την
κατάσταση μας.
27 Φεβρουαρίου
Δημοσιοποιούμε την κατάσταση μιας εξαμελούς οικογένειας χωρίς νερό και κανόνες
υγιεινής με αποτέλεσμα την εντός λίγων ημερών επανασυνδεση της παροχής.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
23 Μαρτίου
Το ΜΚΙΕ εκπροσωπείται στο Παρίσι σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την συλλογικότητα
Collectif: Solidarité franco - grecque pour la Santé στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για να
ευαισθητοποιηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανασφάλιστοι
πολίτες στη χώρα μας

31 Μαρτίου
Συμμετέχουμε για 2η συνεχή χρονιά στην δενδροφύτευση του ελαιώνα στο παλιό αεροδρόμιο του
Ελληνικού.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!

13 Απριλίου
Επίσκεψη στο ιατρείο της Προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ελβετίδας βουλευτή Λιλιάν Μορί
Πασκιέ, στα πλαίσια διήμερη ς επίσκεψης στην Ελλάδα για την προετοιμασία της
έκθεσης του Γάλλου Χριστιανοδημοκράτη βουλευτή Ζαν Λουί Λορέν, για την «Ισότιμη
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη» στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αυτής της
επίσκεψης θα φανούν 2 μήνες μετά με ψήφισμα που εκδίδει το Συμβούλιο της Ευρώπης.
21 Απριλίου
Φίλοι του ΜΚΙΕ οργανώνουν Πασχαλινό bazaar για την ενίσχυση του και την αγορά
φαρμάκων.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
23 Απριλίου
Επίσκεψη στο ΜΚΙΕ Άγγλων με επικεφαλής τον βουλευτή Andrew Love,
την Pilgrim Tucker, εκπρόσωπο του εργατικού συνδικάτου Unite Union,
εκπροσώπους μεγάλων συνδικάτων της Αγγλίας (των συγκοινωνιών,
νοσοκόμων, πυροσβεστών κ.ά.), εκδότες και δημοσιογράφους, όλοι μέλη
της πρωτοβουλίας Greece Solidarity Campaign

28 Απριλίου
Η θεατρική ομάδα του ΜΚΙΕ παρουσιάζει την θεατρική
παράσταση, για μικρούς και μεγάλους, ‘’Το μυστικό της
ευτυχισμένης βασίλισσας’’.
Βρεφικά γάλατα, πάνες, φάρμακα συλλέχθηκαν για τις ανάγκες
των ασθενών του ιατρείου.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!

27 Απριλίου
Ο κ. Cephas Lumina, ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του γραφείου της Ύπατης
Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε, επισκέπτεται το ιατρείο μας, στα
πλαίσια της μελέτης που έκανεστην Ελλάδα για τις κοινωνικές συνέπειες των άκαμπτων
πολιτικών
λιτότητας που επιβάλλονται και που ωθούν ένα διαρκώς διογκούμενο
ποσοστό ανθρώπων στη χώρα μας να ζει σε συνθήκες «ακραίας φτώχειας».

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
21 Μαΐου
Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ναόμι Κλάιν και ο
σκηνοθέτης σύζυγός της Έϊβι Λιούις επισκέφθηκαν το
ΜΚΙΕ και συνομίλησαν με ασθενείς και εθελοντές.
Τα πλάνα που γυρίστηκαν θα χρησιμοποιηθούν στη νέα
ταινία που ετοιμάζει ο Έϊβι Λιούις με θέμα την
καταστροφή της μεσαίας τάξης.
4 Ιουνίου
Ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με το Γ.Ν. "Θριάσιο".
7-8 Ιουνίου
Παίρνουμε μέρος στο Alter Summit, γνωριζόμαστε με πολλά κοινωνικά ιατρεία και
φαρμακεία από όλη την Ελλάδα αλλά και κινήματα από όλη την Ευρώπη.
01 Ιουλίου
Με δελτίο τύπου ανακοινώνουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε ψήφισμα στις
26/06 όπου ζητάει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στα δημόσια συστήματα
υγείας όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!

04 Ιουλίου
Παίρνουμε μέρος στην διαμαρτυρία των εργαζόμενων του Γ.Ν. "Ασκληπιείο" Βούλας για
το κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου.
16 Ιουλίου
Ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας "Παρατηρητηρίου θεμάτων υγείας" , όπου
δεχόμαστε καταγγελίες πολιτών και παράλληλα καταγράφουμε όλα τα σημαντικά
θέματα υγείας.

Λίγες ημέρες αργότερα έγινε προσπάθεια παραβίασής του

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
17 Ιουλίου
Πρώτη συνάντηση όλων των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων στο Ελληνικό και
αποφασίζεται η σύσταση Παναττικού συντονιστικού οργάνου.
18 Ιουλίου
Καταγγέλλουμε δημόσια τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πάνου Ευσταθίου ότι
ψεύδεται σε ρεπορτάζ του BBC όταν απαντάει σε ερώτηση της δημοσιογράφου Zeinab
Badawi και λέει ότι «όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας». Το
εκτενές ρεπορτάζ του BBC για την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε στην Ελλάδα
προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση και το ΜΚΙΕ γίνεται αποδέκτης μηνυμάτων
συμπαράστασης από δεκάδες πολίτες από το εξωτερικό.
25 Ιουλίου
Δεχόμαστε email από το γραφείο του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του
Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Nils Muižnieks με το οποίο μας ενημερώνουν ότι ο επίτροπος
θα περιμένει με ανυπομονησία τα πρώτα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου θεμάτων
υγείας.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
14 Αυγούστου
Το ΜΚΙΕ έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Responding Together» (Ανταποκρινόμαστε
Μαζί) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έλαβαν απόφαση να
αναδείξουν το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ως μια Δράση «παράδειγμα»
σχετικά με τον τρόπο που οι πολίτες αυτοοργανώνονται και προσπαθούν να
αντεπεξέλθουν ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

11 Σεπτεμβρίου
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, σε συνεργασία με την Κλινική Στοματολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη προληπτικών στοματολογικών ελέγχων
στο οδοντιατρείο του ΜΚΙΕ.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
27 Σεπτεμβρίου
Έναρξη διεθνούς καμπάνιας συλλογής υπογραφών
μέσω του AVAAZ με στόχο την πρόσβαση όλων στις δημόσιες
δομές υγείας.
05 Οκτώβρη
Υποδεχόμαστε την Ελληνοαυστραλιανή οργάνωση "Πρεσβευτές της Ελλάδας" και
γινόμαστε αποδέκτες μεγάλης δωρεάς φαρμάκων
για τους ασθενείς μας.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
5-6 Οκτώβρη
Νέο κλιμάκιο γιατρών και εθελοντών επισκέπτεται και πάλι την Πάρο και προσφέρει
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στους κατοίκους του νησιού.
21 Οκτώβρη
Ξεκινά σε πόλεις της Ιταλίας το καραβάνι αλληλεγγύης που
διοργανώθηκε από την Ιταλική φεμινιστική οργάνωση «Donne nella
Crisi» (Γυναίκες της Κρίσης), μαζί με άλλες Ιταλικές οργανώσεις και
αλληλέγγυες συλλογικότητες, με σκοπό την ενημέρωση των Ιταλών
για τις συνθήκες υγείας των ανασφάλιστων στην χώρα μας αλλά και
την συγκέντρωση βοήθειας προς το ΜΚΙΕ.
Το καραβάνι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καθόλη την
διάρκεια΄του υπήρχε διαδικτυακή σύνδεση καθώς και εκπρόσωπος
του ιατρείου εκεί.

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!
05 Νοεμβρίου
Αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος
«Responding Together» (Ανταποκρινόμαστε Μαζί), λάβαμε μέρος
στην συνδιάσκεψη με θέμα "Πώς να δημιουργήσουμε κίνητρα, ώστε να αποφύγουμε την
κατασπατάληση πόρων και να κάνουμε καλύτερη χρήση τους" στο Στρασβούργο.
08 Νοεμβρίου
Βράβευση του ΜΚΙΕ στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης με θέμα "Μεθοδολογίες Μάθησης" από το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο . Η επιλογή έγινε μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία , όπου το ΜΚΙΕ ήρθε
πρώτο στον τομέα των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Υγεία.

Το επόμενο διάστημα θα οργανωθούν πλήθος εκδηλώσεων υποστηρικτικού κυρίως

Η λύση; Δράση, δράση, δράση!

Το επόμενο διάστημα θα οργανωθούν πλήθος
εκδηλώσεων υποστηρικτικού κυρίως χαρακτήρα όπως Bazaar,
συναυλία αλληλεγγύης, παιδικές θεατρικές παραστάσεις κ.α
όπου θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε υλική βοήθεια
για τους ασθενείς μας αλλά και παράλληλα να
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ανασφάλιστοι ασθενής.

«Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού»

Γιατί μαζί μπορούμε να
κάνουμε το όνειρο

πραγματικότητα.
Κανένας μόνος στην κρίση!

http://mki-ellinikou.blogspot.com/

