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Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας για τα παιδιά της
Αθήνας
Πρόσκληση σε συνέντευξη Τύπου: 6 Μαρτίου Βιβλιοπωλείο Ιανός Σταδίου 24 Αθήνα

Οι Γιατροί του Κόσμου με αφορμή την οδοντιατρική πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ», που έχει
ως στόχο την αντιμετώπιση πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών σε παιδιά της Αθήνας, σας
προσκαλούν σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 6 Μαρτίου στις 11 π.μ. στο
βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24, Αθήνα.
Το πρόγραμμα «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ», μέσω των εθελοντών παιδοοδοντιάτρων που το
στελεχώνουν και μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρικής μονάδας, περιλαμβάνει
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 60 δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων και
πρωτογενή έλεγχο της στοματικής υγείας των παιδιών. Οι εθελοντές παιδοοδοντίατροι,
που στελεχώνουν την κινητή μονάδα, ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών και
πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7.500 παιδιά της Αθήνας. Βασικός στόχος του προγράμματος
είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν τα παιδιά των
οικογενειών που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τη βασική περίθαλψη. Η παραπομπή για
τις δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο
των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων.
Στη συνέντευξη Τύπου, την πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ» θα παρουσιάσουν τα μέλη της
επιστημονικής επιτροπής του έργου: κ. Χρήστος Ναούμης Οδοντίατρος – Περιοδοντολόγος,
εθελοντής Οδοντίατρος των Γιατρών του Κόσμου, κ. Νικήτας Κανάκης, Παιδοοδοντίατρος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης, Γενικός Γραμματέας των Γιατρών του Κόσμου, Δρ.
Μιχάλης Καλαβρυτινός, Οδοντίατρος, Ορθοδοντικός, Υπεύθυνος Παρεμβατικών Δράσεων,
Αντιπρόεδρος Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος,

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,

κ. Αντώνης Αμπαριώτης,

Οδοντίατρος, Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αθηναίων, Υπεύθυνος Ανάπτυξης, Υποδομής και
Αναλωσίμων. Χαιρετισμό στη συνάντηση θα απευθύνει η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου,
Παιδίατρος, κ. Άννα Μαΐλλη.
Το έργο «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών
Αναγκών Παίδων Αθηνών», ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», στηρίζεται στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και των Γιατρών του Κόσμου και υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου
Αθηναίων.
Η πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ» φιλοδοξεί να λάβει θεσμικό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα
με την προσέλκυση χορηγών και τη σταδιακή ενεργοποίηση περισσότερων μελών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης της σχολικής και επιστημονικής κοινότητας σε όλη την χώρα.
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Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των
Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Η.Π.Α., Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και
Αργεντινή). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό
της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της
ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 24 χρόνια συνεχούς δράσης το 2014, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα
συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες
γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη
προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν
πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την
Τανζανία, την Αλγερία κ.α.
Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που
την έχουν ανάγκη.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο την επιχειρησιακή όσο και
την οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού
τμήματος.

