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Αγαπητοί κύριοι,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική προσφορά σας στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
Ελληνικού και πιο συγκεκριμένα για την δωρεά σας σε παιδικά γάλατα & πάνες για τα παιδιά που
φροντίζει & βοηθά το ιατρείο μας, τα οποία παραλάβαμε στις 13/10/2015. Για όλους εμάς, τους
εθελοντές του Ιατρείου, πράξεις όπως η δική σας είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας, αφού
ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν έμπρακτα το δύσκολο έργο μας.
Το Μ.Κ.Ι.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου 2011. Βασικοί σκοποί του είναι
αφενός μεν να προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους, άνεργους
και άπορους συμπολίτες μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση και αφετέρου να αναδείξει
το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που προκύπτει από την κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας και τις πολιτικές εγκατάλειψης και αποδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το ιατρείο στεγάζεται σε κτίριο που διέθεσε για το σκοπό αυτό ο Δήμος ΕλληνικούΑργυρούπολης. Φάρμακα που δεν έχουν λήξει, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα προέρχονται
από προσφορές δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων, που στηρίζουν το
Κοινωνικό Ιατρείο.
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Οργανώθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές, περισσότερους από 200 σήμερα (Ιατροί,
επαγγελματίες υγείας, προσωπικό Γραμματείας και Φαρμακείου), οι οποίοι πιστεύουν στην
αλληλεγγύη και στο δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην υγεία.
Κανείς από το προσωπικό του Ιατρείου ή τους εξωτερικούς συνεργάτες του, δεν αμείβεται και το
Μ.Κ.Ι.Ε. δεν δέχεται χρηματικές δωρεές, παρά μόνο σε είδος και υπηρεσίες, τις οποίες με τη σειρά
μας τις προσφέρουμε στους ασθενείς μας χωρίς κανένα κόστος για τους ίδιους.
Το Μ.Κ.Ι.Ε., σε πάνω από τρία χρόνια λειτουργίας, κάλυψε πάνω από 41.000 περιστατικά,
προσέφερε φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό σε δημόσια νοσοκομεία, ανέπτυξε συνεργασία με το
ογκολογικό τμήμα του «Σωτηρία» για την περίθαλψη ανασφάλιστων καρκινοπαθών, όπως επίσης
και με το «Σισμανόγλειο» & το Ασκληπιείο Βούλας. Επίσης, σε μηνιαία βάση ενισχύει 100
οικογένειες με παιδικά γάλατα και πάνες.
Η έμπρακτη βοήθεια & αλληλεγγύη σας μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, ώστε να μην μείνει
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!

Με εκτίμηση,
Μαρίττα Κόρλεϋ
Εθελόντρια Μ.Κ.Ι.Ε.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-20:00) και (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)
Ιστοσελίδα http://www.mkiellinikou.org/, Email mkiellinikou@gmail.com

