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Το Kοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης ξεκινάει τη λειτουργία του και
ζητάει εθελοντές από τον υγειονομικό κλάδο και όχι μόνο. Διανύουμε μια περίοδο που η
ελληνική κοινωνία βιώνει μια απίστευτη ανθρωπιστική κρίση και ένα μεγάλο μέρος της είναι
αποκλεισμένο από τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Παράλληλα
με τη διάλυση και το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων,τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις
χιλιάδων υγειονομικών,τις τεράστιες ελλείψεις σε δομές υγείας,υλοποιείται και η
ολοκληρωτική διάλυση των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ(ΙΚΑ)

Επειδή η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση επιβίωσης όσων πληττόμαστε από τις πολιτικές
που οδηγούν στις περικοπές των δαπανών για την υγεία θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε να
μένουμε θεατές σ’ αυτή την κατάσταση.
Υγειονομικοί και άλλοι εθελοντές πήραμε την πρωτοβουλία δημιουργίας ενός Κοινωνικού
Ιατρείου-Φαρμακείου Αλληλεγγύης στη Νέα Σμύρνη.Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και εδώ
μέριμνά μας είναι το εγχείρημα αυτό να αγκαλιαστεί από όλη την κοινωνία και να
αποτελέσει χώρο συνεισφοράς και ενεργού δράσης υγειονομικών και μη, υπερβαίνοντας
κομματικές αντιπαραθέσεις. Γι’ αυτό άλλωστε διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού τα
αυτόνομα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος.
Στην προσπάθειά αυτή έχουμε καλέσει εξαρχής όλες τις συλλογικότητες της Ν. Σμύρνης να
συνεισφέρουν κινητοποιώντας τα μέλη τους, κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο
μέλλον. Το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο θα είναι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, όπου όλες
οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ανοιχτό, δημοκρατικό τρόπο και όλοι θα συμμετέχουν
ισότιμα. Η πόρτα τους θα είναι πάντα ανοιχτή.
Σήμερα η προσπάθειά μας είναι έτοιμη να τελεσφορήσει χάρη στην έγκριση που δόθηκε,
μετά από παρέμβασή μας, για να αναλάβει ο δήμος το κόστος του ενοικίου του ιατρείου.
Το Κοινωνικό Ιατρείο –Φαρμακείο Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης αποτελεί μια δομή, πλήρως
εθελοντική, που θα προσφέρει πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σε
ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους πολίτες. Σκοπός μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε
το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να αναδείξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την αναγκαιότητα
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στήριξης όλων αυτών που σήμερα είναι αποκλεισμένοι από αυτό και να διεκδικήσουμε όλοι
και όλες μαζί το δικαίωμα στη δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης δε θα χρηματοδοτείται από
κανένα φορέα (πέρα από την ενοικίαση χώρου που εξασφαλίστηκε μετά από τη διεκδίκηση
της πρωτοβουλίας προς το Δήμο Νέας Σμύρνης) αλλά θα δέχεται δωρεές σε είδος ή
υπηρεσίες προκειμένου να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες, διαφυλάσσοντας με αυτό
τον τρόπο την ανεξαρτησία και την αυτοτέλειά του.

Στην κατευθυνση αυτή:

-ζητάμε από υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, να δηλώσουν διαθεσιμότητα ώστε να
φτιάξουμε το πρόγραμμα λειτουργίας του Κοινωνικού ιατρείου.
-ζητάμε εθελοντές που θέλουν με την παρουσία τους να συμβάλουν στη γραμματειακή
υποστήριξη.
-ζητάμε από τα φαρμακεία της Νέας Σμύρνης να προσφέρουν φάρμακα για την οργάνωση
του φαρμακείου.

Όσοι και όσες λοιπόν θέλετε να συμβάλλετε με την ιδιότητα σας στη στελέχωση του
Κοινωνικού Ιατρείου-φαρμακείου Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης μπορείτε να επικοινωνήσετε
είτε με mail στη διεύθυνση thaliaph@gmail.com είτε με τα τηλέφωνα 6947125140 και
6973538974, δηλώνοντας τις ώρες που είστε διαθέσιμοι.
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