
 

 

Οι παρεμβάσεις της PRAKSIS στην Πλατεία Βικτωρίας και στο Κλειστό Γήπεδο 

Την Τρίτη 22/9/2015, το Σάββατο 26/9/2015 και τη Κυριακή 27/9/2015

Γήπεδο TAE KWON DO στο Φάληρο. 

του χώρου ήταν η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανθρώπους 

που βρισκόταν εκεί και επιθυμούσαν να εξεταστούν. 

Η διεπιστημονική ομάδα της PRAKSIS, αποτελούμενη από Ιατρό, Νοσηλευτή

Διαμεσολαβητή και Βοηθητικό Προσωπικό

του γηπέδου.  Στις τρεις (3) παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν η ιατρική ομάδα τ

υπηρεσίες της σε ενενήντα τέσσερις (94) 

ανώτερου αναπνευστικού, και μυοσκελετικά προβλήματα.

Επιπλέον η ομάδα street work της PRAKSIS

τον κόσμο που συγκεντρώνεται στον χώρο σχετικά με τις δωρεάν υπηρεσίες που μπορεί να αναζητήσει τόσο 

στο Πολυιατρείο Αθήνας (που βρίσκεται λίγα μέτρα από τη πλατεία), καθώς επίσης και για τ

Υποδοχής Αστέγων Αθήνας και το Medical

Οι ανάγκες των πληθυσμών αυτών,

προσωπική υγιεινή. Σε ότι αφορά την ιατρική υποστήρι

παιδιατρική φροντίδα για τα παιδιά και γυναικολογική φροντίδα για τις έγκυες γυναίκες, καθώς και τη 

θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από 

 

 

 

Η PR.A.K.S.I.S., Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας, ιδρύθηκε το 

2004 με σκοπό την ανακούφιση από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων και την υπεράσπιση των 

και της υλοποίησης προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Η

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λέσβο και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη με μια 

πληθώρα προγραμμάτων. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

στην Πλατεία Βικτωρίας και στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON

Την Τρίτη 22/9/2015, το Σάββατο 26/9/2015 και τη Κυριακή 27/9/2015
, 
η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS

στο Φάληρο. Σκοπός  της παρέμβασης , όπως αυτή συμφωνήθηκε με τους διαχειριστές 

του χώρου ήταν η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανθρώπους 

που βρισκόταν εκεί και επιθυμούσαν να εξεταστούν.  

AKSIS, αποτελούμενη από Ιατρό, Νοσηλευτή, Κοινωνικό Ε

Βοηθητικό Προσωπικό, προσέφερε τις υπηρεσίες της σε χώρο που της παραχωρήθηκε εντός 

τις τρεις (3) παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν η ιατρική ομάδα της PRAKSIS

υπηρεσίες της σε ενενήντα τέσσερις (94) ενήλικες, με κύριες παθήσεις γαστρεντερίτιδες, λοιμώξεις του 

ανώτερου αναπνευστικού, και μυοσκελετικά προβλήματα. 

PRAKSIS, συνεχίζει να επισκέπτεται τη Πλατεία Βικτωρίας και να ενημερώνει 

τον κόσμο που συγκεντρώνεται στον χώρο σχετικά με τις δωρεάν υπηρεσίες που μπορεί να αναζητήσει τόσο 

στο Πολυιατρείο Αθήνας (που βρίσκεται λίγα μέτρα από τη πλατεία), καθώς επίσης και για τ

Medical Services Extended στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας.

πληθυσμών αυτών, αφορούν κατά κύριο λόγο, την ιατρική περίθαλψη, 

αφορά την ιατρική υποστήριξη, τα περισσότερα από τα αιτήματα αφορούν 

παιδιατρική φροντίδα για τα παιδιά και γυναικολογική φροντίδα για τις έγκυες γυναίκες, καθώς και τη 

θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από τις κακές συνθήκες διαβίωσης τους.   

., Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας, ιδρύθηκε το 

2004 με σκοπό την ανακούφιση από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, μέσω της δημιουργίας 

και της υλοποίησης προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Η PRAKSIS

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λέσβο και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

γική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη με μια 
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PRAKSIS δραστηριοποιείται 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λέσβο και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

γική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη με μια 



Κεντρικά Γραφεία : Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201 

Πολυϊατρείο Αθήνας : Παιωνίου 5 & Αχαρνών, 104 40 Αθήνα, τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145, Fax: 

2310.551730  

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι 

Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986 

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 

501040, Fax: 2310 527518  

Business Coaching Center: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 

210.5205201 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας : Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574  

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά: Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432                    

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης : Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938 

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388   

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Τριών Ιεραρχών 45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481  

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα : Τσαμαδού 38, 262 22 Πάτρα, τηλ: 2610 321933 

 

 


