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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εθελοντικό πρόγραμμα προσφοράς Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου από την Ελληνική 

Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 10 - Χαλάνδρι)  σε συνεργασία με την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού 

& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

 

Δωρεά προληπτικής ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής κάλυψης σε συνανθρώπους μας 

ανασφάλιστους και ανέργους, που έχουν ανάγκη, ξεκινά την 25η Απριλίου, 2015 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 

2 του Καταστατικού της (A.M.E.: 29763, αρ.διατ. Ειρ/κείου Χαλανδρίου: 31/23-09-2013) προχώρησε στις 

απαραίτητες διαδικασίες τόσο στον Ιατρικό Σύλλογο, όσο και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς 

και στην ανεύρεση χώρου, εξοπλισμού και στελέχωσης με στόχο την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών 

υγείας. 

Η επικοινωνία με τους εξεταζόμενους/ες θα γίνεται κυρίως μέσω των δύο κοινωνικών σωματείων της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και συγκεκριμένα του ΚΕΣΟ, Σωματείο Υποστήριξης Οικογένειας, και του 

Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που 

τελούν υπό την προεδρεία του Μακαριωτάτου κ.κ. Ιερωνύμου Β’. 

Πέραν του κυρίου στόχου προσφοράς σε παθολογικές καταστάσεις, θα γίνονται και πρωτοβάθμια 

προληπτική φροντίδα όπως test PAP και έλεγχος για την εντόπιση τραχηλικής βλάβης της γυναίκας, 

υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων , εξέταση μαστού, και υπερηχογράφημα μαστών, καθημερινά 

από τις 9:30 – 17:00. 

Θα λειτουργεί επίσης Καρδιολογικό – Παθολογικό – Παιδιατρικό – Χειρουργικό και Δερματολογικό 

Ιατρείο, δύο φορές την εβδομάδα από τις 9:00 – 14:00. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις: Γενική Αίματος, Χοληστερίνη, 

Σάκχαρο, Ουρία και Τρανσαμινάσες, εάν κρίνεται απαραίτητο.  

Κάθε Τετάρτη το απόγευμα από τις 17:00-19:00 θα λειτουργεί επίσης συμβουλευτικός σταθμός ειδικά 

για ζευγάρια  με υπογονιμότητα και με την παρουσία ιατρού γυναικολόγου, εξειδικευμένου στην 

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, εξειδικευμένης μαίας και ειδικής ψυχολόγου που θα απαντούν στα ερωτήματα 

του ζευγαριού με πειστικότητα και κατανόηση σύμφωνα με την προϋπάρχουσα καθημερινή εμπειρία και 

την διεθνή βιβλιογραφία. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6800525 & 210-6894326). 

Η επεξεργασία των βιολογικών εκκριμάτων κόλπου – τραχήλου θα γίνεται στο εργαστήριο Histo-

Medica που πρόθυμα ανέλαβε αυτή την υπηρεσία υγείας. 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνονται στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε., όσον αφορά την ομάδα 

εξετάσεων του Προληπτικού Ελέγχου (Γενική Αίματος, Χοληστερίνη, Σάκχαρο, Ουρία και Τρανσαμινάσες) 

όπως έχουν προταθεί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ επιλεκτικά όπου υπάρχει ανάγκη θα γίνεται 

υπερηχογράφημα μαστών ή μαστογραφία στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε., επίσης. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο (Παπανικολή 10-Χαλάνδρι), τις ίδιες ώρες, 

10:00-14:00 καθημερινά και συνεργάζεται όπως και το Κοινωνικό Ιατρείο, με την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών και συγκεκριμένα τα σωματεία ΚΕΣΟ (Ακαδημίας 95-Αθήνα) και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου - Νέος Κόσμος) που λειτουργούν υπό την προεδρεία του 

Μακαριωτάτου κ.κ. Ιερωνύμου Β’. 

Χορηγοί είναι οι Φαρμακοποιοί του Λεκανοπεδίου Αττικής και οι Φαρμακοβιομηχανίες με έδρα την 

Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν άμεσα. 

Τα φάρμακα θα χορηγούνται, εκτός από τα χημειοθεραπευτικά και τα αντικαρκινικά, σε 

ανασφάλιστους, άνεργους και οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας μετά από ιατρική συνταγή για 

χρόνια νοσήματα (αντιϋπερτασικά, αντιρευματικά κ.α.) καθώς και αντιβιοτικά, γαστοπροστατευτικά ή 

εμβολιασμοί κυρίως έναντι του ιού HPV, που ενοχοποιείται για την πρόκληση κακοήθους βλάβης στον 

τράχηλο της μήτρας ή έναντι του πνευμονιοκόκκου και της γρίπης. 

Η προσφορά των ανωτέρω κοινωνικών υπηρεσιών (ιατρικών – φαρμακευτικών) θα γίνεται 

ανεξάρτητα στο χώρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 10 – Χαλάνδρι), 

όπου βρίσκεται και το Συνεδριακό Κέντρο της εταιρείας καθώς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο του e-learning 

Προγράμματος «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» που υλοποιείται από το Καλοκαίρι του 2013 σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Ο υπάρχων άνετος χώρος, ο εξοπλισμός, η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, αλλά και η 

επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από εξαίρετους συναδέλφους θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη και 

αξιόπιστη προσφορά υγείας. 

Η επιτροπή επιστημόνων που θα καλύπτει το κοινωνικό Ιατρείο και το Κοινωνικό φαρμακείο θα 

αποτελείται από τους κάτωθι, μετά από έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: 

1. Γ.Δάικο, Καθηγητή Παθολογίας, ΕΚΠΑ, 

2. Π.Ζηρογιάννη, Νεφρολόγο, 

3. Ε.Λαγγώνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, 

4. Ι.Μωυσίδη, Παιδίατρο-Αλλεργιολόγο, 

5. Κ.Σφακιανούδη, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, εξειδικευμένο στην Υπογονιμότητα και στην 

Εξωσωματική Γονιμοποίηση, 

6. Δ.Παπαντωνάτο, Πνευμονολόγο, 

7. Κ.Ανδρίτσο, Ουρολόγο, 

8. Α.Μιχαλόπουλο, Ακτινολόγο, Δ/ντή Ακτινολογικού Εργαστηρίου Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε. 

9. Ν.Γούτα, Επ.Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 

10. Δ.Βλαχοδημητρόπουλο, Επ.Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 

11. Ν.Νίτσο, Μικροβιολόγο,  Δ/ντή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε. 

12. Γ.Κουμαντάκη, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, Χειρουργό Μαστού, Υπεύθυνο Ιατρείου Μαστού, 

Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε. 

13. Ν. Σουρέτη, Κλινική Φαρμακοποιό, 

14. Α.Παππά, Ιατρό Υπ/νης Αναπαραγωγής, 

15. Γ.Μαρίνο, Γενικό Ιατρό, ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο, 

16. Μ.Πίνη, Διευθύντρια ΚΕΣΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

17. Κ.Δήμτσα, Διευθυντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

18. Ι.Νανά, Καθηγητή Καρδιολογίας, ΕΚΠΑ.  

19. Σ.Καυκόπουλος, Ειδικ. Γενικής Ιατρικής. 

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής άγει τον 2ο χρόνο λειτουργίας της και οργανώνει το 5ο 

Επιστημονικό της Συμπόσιο με ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, στις 25 Απριλίου 2015 ημέρα Σάββατο, 

στο Συνεδριακό Κέντρο της εταιρείας (οδός Παπανικολή 10, Χαλάνδρι). Η επιστημονική αυτή εκδήλωση 

γίνεται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Γενετικής και της Oμάδας Παιδιατρικής/ Περιγεννητικής 
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Παθολογοανατομίας της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. Στόχος μας είναι η από κοινού 

αντιμετώπιση θεμάτων Περιγεννητικής Ιατρικής και η αναγκαιότητα συνεργασίας των Κλινικών Ιατρών 

Μαιευτήρων/Γυναικολόγων, των βιολόγων, των γενετιστών, των παιδιάτρων, καθώς επίσης και των 

παθολογοανατόμων. 

Παρά τα υψηλά ποσοστά Περιγεννητικής Φροντίδας ισάξια άλλων ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών Χωρών, 

πιστεύουμε ακράδαντα ότι η βιολογία σήμερα, οι γενετικές εξελίξεις που με τις νέες τεχνικές προσεγγίζουν 

διαγνωστικά και κατ’ επέκταση θεραπευτικά, καθώς και η βοήθεια του Περιγεννητικού 

Παθολογοανατόμου και του Γενικού Παιδιάτρου, θα απαντήσουν σε ερωτήματα βασικά. Επιπλέον, θα 

οδηγήσουν άμεσα στη μελλοντική μείωση ακόμα περισσότερο των ποσοστών, τόσο της θνησιμότητας της 

Περιγεννητικής όσο και της Νεογνικής περιόδου. 

Οι πληροφορίες που θα καταθέσουν οι ειδικοί και ευαισθητοποιημένοι ομιλητές στα ποικίλα θέματα 

του συμποσίου θα επιτρέψουν μέσω της ανταλλαγής απόψεων και νέων δεδομένων που έχουν προκύψει 

να γίνουν κτήμα των κλινικών, που με την σειρά τους θα τροφοδοτήσουν την έρευνα με νέα ερωτήματα 

αλλά κυρίως θα βοηθήσουν τη γυναίκα, αυριανή μητέρα, σε ορθότερη και ευρύτερη πρόληψη και 

πρόγνωση νοσημάτων προς όφελος της επόμενης γενεάς. 

Η Περιγεννητική Παθολογοανατομία παρέχει απαντήσεις στον κλινικό ιατρό και στην οικογένεια που 

βιώνει την απώλεια του κυήματος σε όλες τις ηλικίες κύησης. Βασισμένη στην εξέταση του εμβρύου και 

του πλακούντα αποσκοπεί όχι μόνο στη διευκρίνιση των αιτίων και των μηχανισμών του ενδομητρίου και 

νεογνικού θανάτου, αλλά και συνεισφέρει καθοριστικά στην επίτευξη τελικής διάγνωσης σε περιπτώσεις 

πάσχοντος εμβρύου με παθολογικά ευρήματα από τον προγεννητικό έλεγχο, καθοδηγώντας στην 

πρόγνωση. 

Παράλληλα, με τη βοήθεια των βασικών επιστημών και κυρίως της βιολογίας, η κλινική διάγνωση 

οδηγείται από την συμπτωματολογία και την απεικόνιση στην πρόγνωση μέσω της πρόληψης. Ακολούθως, 

η κλινική πρακτική θα γίνει αποτελεσματικότερη στο χρόνο της διάγνωσης και της ταλαιπωρίας του ασθενή 

με την έγκαιρη εντόπιση, που θα οδηγήσει στη σωστή φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση. Μέσα 

από τη βιολογία η ανάπτυξη της γενετικής έδωσε νέα πνοή στην πρόγνωση, με δυνατότητες μελέτης των 

παθολογικών γονιδίων και κατά συνέπεια την παράκαμψή τους, με τη βοήθεια της προεμφυτευτικής 

διαδικασίας άμεσα ή της γονιδιακής θεραπείας στο προσεχές μέλλον. 

Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν, θα ενισχύσουν πολύ τις προσπάθειες των τριών επιστημονικών 

εταιρειών που συνεργάστηκαν για να προσφέρουν αυτό το πλούσιο πρόγραμμα, σε όλους που έχουμε 

υποσχεθεί να υπηρετούμε και να φροντίζουμε την υγεία του ανθρώπου. 

Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε με χαρά να συμμετάσχετε σε αυτά τα επιστημονικά βήματα 

εξέλιξης όπως θα καταθέσουν οι εξαιρετικοί ομιλητές αλλά και οι συντονιστές που θα προεδρεύσουν. 

Με βαθιά εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής 

Ευγένιος Κουμαντάκης 
 

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 

Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
Πρόεδρος του Συνεδρίου 

 

Δρ Κωνσταντίνος Πάντος 
 

Διευθυντής Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε. 
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας 

Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
 

 


