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Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ οδοντιατρικισ κάλυψθσ (Φεβρουάριοσ 

2014 – Ιοφνιοσ 2015), πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια οδοντιατρικι φροντίδα 

παραςχζκθκε ςε παιδιά και ενθλίκουσ που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςκολίεσ και 

αδυνατοφν να καλφψουν τα κόςτθ τθσ οδοντιατρικισ κεραπείασ τουσ.  

Με τθ ςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Πρωτοβουλίασ, ομάδα οδοντιάτρων των Γιατρϊν του Κόςμου 

παρείχαν οδοντιατρικι περίκαλψθ ςε αςκενείσ που προςιλκαν ςτα οδοντιατρικά τμιματα 

των Ανοιχτϊν Πολυιατρείων τθσ Οργάνωςθσ ςε Ακινα και Πζραμα. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ, πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε περιοχζσ εκτόσ Αττικισ και μζςω 

μιασ άρτια εξοπλιςμζνθσ κινθτισ οδοντιατρικισ μονάδασ, εξετάςτθκαν παιδιά και ενιλικεσ 

και ζγιναν οι απαραίτθτεσ οδοντιατρικζσ ενζργειεσ.  

Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα παρείχε και ορκοδοντικι 

κεραπεία για τισ περιπτϊςεισ όπου κάτι τζτοιο ιταν αναγκαίο. Περιπτϊςεισ αςκενϊν ςε 

άςχθμθ οδοντιατρικι κατάςταςθ που ζχρθηαν περαιτζρω ορκοδοντικισ αγωγισ 

καταγράφθκαν από τουσ οδοντιάτρουσ και τουσ εκελοντζσ, με ςκοπό να γίνει παραπομπι 

ςε ορκοδοντικοφσ και να πραγματοποιθκεί θ απαραίτθτθ ορκοδοντικι κεραπεία.  

 

 

 

 

 

  

 

A) Πρόγραμμα οδονηιαηρικής κάλσψης παιδιών και ενηλίκων 
“Smile Project” 

 



 

Βάςει τθσ ιατρικισ καταγραφισ που πραγματοποιικθκε, ςυνολικά εξετάςτθκαν 2.422 

ενιλικεσ και 6.003 παιδιά. Ορκοδοντικι κεραπεία παραςχζκθκε ςε 54 άτομα. 

 Ακολουκεί λεπτομερισ πίνακασ ανά περιοχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 Αρικμόσ παιδιϊν που 
εξετάςτθκαν  

Αρικμόσ ενθλίκων που 
εξετάςτθκαν  

Πολυιατρείο Αθήνασ  1.423 1.602 

Πολυιατρείο Περάματοσ  684 736 

Επιςκζψεισ / Κινητζσ 
μονάδεσ  

3.896 64 

Σφνολο παρεμβάςεων  6.003 2.402 

 



 

 

B) Πρόγραμμα Παιδικού Εμβολιαζμού “Childhood 
Immunization” 

 

Στο διάςτθμα Φεβρουάριοσ 2014 ζωσ και Ιοφνιοσ 2015, μζςω του προγράμματοσ παροχισ 

παιδιατρικισ φροντίδασ, παιδιατρικόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ και εμβολιαςτικι κάλυψθ 

ςφμφωνα με το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ προςφζρκθκε ςε ςθμαντικό αρικμό 

παιδιϊν με τθν υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Πρωτοβουλίασ.  

Σφμφωνα με το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ τα εμβόλια κατά τθσ διφκερίτιδασ, του 

τετάνου, του κοκκφτθ, τθσ πολιομυελίτιδασ, του αιμόφιλου, τθσ θπατίτιδασ Α   και Β  , τθσ 

ανεμοβλογιάσ , τθσ μθνιγγίτιδασ, του πνευμονιοκόκκου και τθσ ιλαράσ, παρωτίτιδασ και 

ερυκράσ είναι υποχρεωτικά. Ωςτόςο, αυξάνεται ο αρικμόσ των παιδιϊν που παραμζνουν 

ανεμβολίαςτα, λόγω τθσ τεράςτιασ ζλλειψθσ ιατρικοφ / υγειονομικοφ προςωπικοφ ςτισ 

δομζσ δθμόςιασ υγείασ αλλά και λόγω τθσ ζλλειψθσ κάποιων εμβολίων από τθ χϊρα μασ.              

Επιπλζον, οι κάτοικοι των απομακρυςμζνων περιοχϊν και των ακριτικϊν νθςιϊν 

αντιμετωπίηουν ακόμθ μεγαλφτερα προβλιματα κακϊσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμθ και 

οι βαςικζσ δομζσ υγείασ ςτεροφνται ιατρικοφ προςωπικοφ όλων των ειδικοτιτων κακϊσ και 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.          

Μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, ο απαραίτθτοσ παιδιατρικόσ ζλεγχοσ και θ 

πλιρθσ εμβολιαςτικι κάλυψθ προςφζρκθκαν ςτα παιδιά που επιςκζφκθκαν τα 

παιδιατρικά τμιματα των Ανοιχτϊν Πολυιατρείων των Γιατρϊν του Κόςμου ςε Ακινα, 

Πζραμα, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα και  Χανιά. Επιπλζον, με τθν κινθτι παιδιατρικι μονάδα 

πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε ςχολεία ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ  κακϊσ και ςε 

ιδρφματα όπου φιλοξενοφνται παιδιά.      

Βάςει τθσ ιατρικισ καταγραφισ ςυνολικά εξετάςτθκαν και εμβολιάςτθκαν 6.878 παιδιά και 

πραγματοποιικθκαν  7.981 εμβολιαςμοί.                               

 

  



 

Ακολουκεί λεπτομερισ πίνακασ ανά περιοχι.  

 

 

 

 

 

                    

 Αρικμόσ παιδιϊν που 
εμβολιάςτθκαν  

Αρικμόσ εμβολίων  

Πολυιατρείο Αθήνασ  2.777 2.971 

Πολυιατρείο Περάματοσ 972 1.168 

Πολυιατρείο Θεςςαλονίκησ  1.095 1.507 

Πολυιατρείο Πάτρασ  1.392 1.517 

Πολυιατρείο Χανίων  245 314 

Επιςκζψεισ / Κινητζσ 
μονάδεσ  

397 504 

Σφνολο Παρεμβάςεων  6.878 7.981 

 


