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Αξιότιµε κύριε Καραδέδε,
Με την παρούσα, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τη ∆ράση
της προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής « ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που επιθυµεί να
πραγµατοποιήσει ο Οργανισµός «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο ∆ήµο
Ξάνθης, ζητώντας τη σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου σας καθώς
και την πολύτιµη συνεργασία και στήριξή σας.
Το πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου
Υγείας, βάσει µνηµονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Οργανισµός
µας µε τα ως άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα µε περιφερειακούς
και τοπικούς φορείς και συλλόγους, µε στόχο την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.
Η ∆ράση «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» απευθύνεται στα παιδιά όλης της Ελλάδας και
πραγµατοποιείται µέσα από την ένωση, τη συνεργασία και την ανιδιοτελή
συµµετοχή των τοπικών Ιατρικών/Οδοντιατρικών Συλλόγων και
Νοσοκοµείων.
Το
Χαµόγελο
του
Παιδιού»
υλοποιεί
προγράµµατα
προληπτικής
ιατρικής/οδοντιατρικής σε όλη την Ελλάδα από το 2002, όπου έως και το 2014
έχουν συνολικά εξεταστεί 57.550 παιδιά.

Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης δράσης, ο Οργανισµός θα
διαθέσει:
Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» , όπου τα παιδιά έχουν
την δυνατότητα να υποβληθούν, σε µία επίσκεψη, σε προληπτικό
οδοντιατρικό και ιατρικό έλεγχο.

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στελεχώνεται από εθελοντές ιατρούς/οδοντιάτρους,
καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Οργανισµού µας.
Σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο υποβάλλονται µόνο τα παιδιά,
τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεµόνες/εκπαιδευτικούς κι
έχουν µαζί τους υπογεγραµµένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.
Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο,
παραδίδεται ατοµικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειµένου οι
γονείς/κηδεµόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιµετώπιση
τυχόν προβληµάτων. Το Χαµόγελο του Παιδιού, για λόγους προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων των παιδιών θα τηρεί µόνο δελτίο µε τα
αποτελέσµατα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδοµένα
των παιδιών και µόνο για στατιστικούς λόγους.
Το πρόγραµµα λειτουργίας του κινητού πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» , θα
ξεκινήσει τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου
και θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
Ώρες λειτουργίας 8:30 έως 16:30
Προκειµένου να κατορθώσουµε όλοι µαζί να σταθούµε σε αυτήν
την κρίσιµη περίοδο δίπλα στα παιδιά που µας έχουν ανάγκη, θα θέλαµε
να
ζητήσουµε
την
εθελοντική
συµµετοχή
Παιδιάτρου,
Οφθαλµιάτρου , Γενικού Γιατρού και ΩΡΛ από τα µέλη του
Συλλόγου σας και να γίνετε αρωγοί της προσπάθειας αυτής για τα
παιδιά του ∆ήµου Ξάνθης.
Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή
σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή και διευκρίνιση.
Mε εκτίµηση,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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