
Περιοχές δράσης
Καστελλόριζο, Σύμη, Κάσος, Αμοργός, Ανάφη, Κίμωλος, Φολέγανδρος,     
Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Αστυπάλαια, Σίφνος,   
Σέριφος, Σίκινος, Ίος, Λειψοί, Αρκοί, Πάτμος, Φούρνοι, Γαύδος, 
Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Οινούσσες, Τήλος, Νίσυρος, Θύμαινα, Μήλος, 
Κύθνος,   Αντίπαρος, Χάλκη, Αλόννησος, Κάρπαθος, Φαρμακονήσι.

Η ομάδα υγείας της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού, αρχικά, θα μεταβεί και 
θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, τον Ιανουάριο του 2014, στο Καστελλόριζο.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (www.aemy.gr) ιδρύθηκε με το νόμο  
3292/2004 και αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) που τελεί υπό 
την εποπτεία του κράτους. Εποπτεύει και διαχειρίζεται: 1) την Πολυκλινική 
Ολυμπιακού Χωριού, 2) το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης/Αποθεραπείας Κερατέας 
– Κ. Πρίφτης, 3) το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς 
της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. 
Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική 
διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και 
διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα 
που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως 
αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος
Αγωγής - Προαγωγής Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας
που θα υλοποιήσει η

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού
με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.), 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για εξωνοσοκομειακή φροντίδα, 

προληπτική ιατρική και παροχή υπηρεσιών και εξειδικευμένων 
συμβουλών Δημόσιας Υγείας, οργανώνει και προσφέρει δράσεις 

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στους κατοίκους νησιών 
και απομακρυσμένων περιοχών, με τη βοήθεια κινητών ιατρικών μονάδων, 

δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (www.snf.org).

 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες
των Κινητών Ιατρικών Μονάδων

► Ψηφιακή μαστογραφία
► Υπερηχογραφία (άνω - κάτω κοιλίας,  θυρεοειδούς, triplex αγγείων)
► Ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος
► Έλεγχος από Γενικό Ιατρό: αντιμετώπιση παθολογικών, 
παιδιατρικών, γυναικολογικών, γηριατρικών περιστατικών.
► Γυναικολογικός έλεγχος: γυναικολογική εξέταση, κολπικός 
υπέρηχος, εξέταση μαστού, test Pap, σύστημα τηλεϊατρικής για έγκυες 
γυναίκες με εγκατάσταση καρδιοτοκογράφων.
► Καρδιολογικός έλεγχος: καρδιολογική εξέταση, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, διαγνωστική προσέγγιση υπέρτασης- 
δυσλιπιδαιμίας, triplex καρδιάς, αορτής, Holter ρυθμού 24/48ώρου.
► Νευρολογικός έλεγχος: διάγνωση συνήθων νευρολογικών 
παθήσεων (ημικρανίες, επιληψία, άνοιες, εγκεφαλικά, Parkinson), 
τροποποίηση θεραπείας, περαιτέρω διάγνωση με εξετάσεις.
► Οδοντιατρικός έλεγχος: ενδοστοματική εξέταση παιδιών, εφήβων 
και ηλικιωμένων, οδηγίες στοματικής υγιεινής. Στα παιδιά ηλικίας 6-18 
ετών θα πραγματοποιηθεί φθορίωση.
► Οφθαλμολογικός έλεγχος: άμεση και έμμεση οφθαλμοσκόπηση, 
διαθλαστικός έλεγχος, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, βυθοσκόπηση, 
ορθοπτικός έλεγχος, εξέταση αντίληψης χρωμάτων και στερεοσκοπικής 
όρασης.
► Ορθοπαιδικός έλεγχος: μέτρηση οστικής πυκνότητας, έλεγχος 
ανωμαλιών σπονδυλικής στήλης-άνω κάτω άκρων σε παιδιά και 
ενήλικες.
► Παιδιατρικός έλεγχος: πλήρης έλεγχος της υγείας του παιδιού.
► Πνευμονολογικός έλεγχος: αντιμετώπιση παθήσεων αναπνευστικού 
συστήματος, λειτουργικός έλεγχος πνευμόνων: απλή σπιρομέτρηση, 
καμπύλη ροής -όγκου, αντιστάσεις αεραγωγών, διατασιμότητα, στατικοί 
και δυναμικοί όγκοι, υπολειπόμενος όγκος αέρα, οξυμετρία.
► Ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος: έλεγχος με φορητά συστήματα, 
ωτοακουστικές εκπομπές, ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, εύκαμπτη 
ενδοσκόπηση.

► Ψυχολογική Υποστήριξη: επαγγελματικός προσανατολισμός, 
διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών και ψυχικών 
διαταραχών, διαταραχών προσωπικότητας, σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, εξαρτήσεις, σχολικός εκφοβισμός.
► Έλεγχος από Γενικό Χειρουργό: χειρουργική αντικειμενική εξέταση, 
χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς και μαστού, έλεγχος κιρσών κάτω άκρων. 
► Διατροφικός έλεγχος: αξιολόγηση διατροφικής πρόσληψης και 
φυσικής δραστηριότητας, μετρήσεις βασικού μεταβολισμού, σωματικού 
βάρους, ύψους, περιφέρειας μέσης, ΔΜΣ, ανάλυση σύστασης σώματος, 
μέτρηση οξειδωτικού στρες και αντιοξειδωτικής ικανότητας, αξιολόγηση 
πρόσληψης αντιοξειδωτικών, αναγνώριση υποθρεψίας / παχυσαρκίας
► Έλεγχος από επισκέπτη υγείας: δράσεις πρόληψης και αγωγής 
υγείας (έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης, ανίχνευση παιδιών με χαμηλό 
ανάστημα, έλεγχος ρύθμισης διαβητικών ασθενών και επανεκπαίδευση 
σε θέματα ρύθμισης του σακχάρου τους, ενημερωτικές ομιλίες).

Με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», εγκαταστάθηκαν στην Πολυκλινική 
υπερσύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος, με την βοήθεια του οποίου θα 
πραγματοποιείται η περαιτέρω διερεύνηση και σταδιοποίηση των εξεταζομένων 
με παθολογικά ευρήματα που θα χρήζουν Τριτοβάθμιας Περίθαλψης (μαγνητική 
καρδιάς, μαστού, κ.α.) και Ψηφιακός Ορθοπαντομογράφος, για οδοντιατρικές 
απεικονίσεις (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ασθενούς, 
σύμφωνα με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας που 
εφαρμόζεται στην Πολυκλινική. Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνεται 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο ISO 27001:2007- Ασφάλεια Διακινούμενης 
Πληροφορίας.
Έντυπο ενημερωτικό υλικό,
θα παρέχεται σχετικά με την πρόληψη των υπό διερεύνηση νοσημάτων. 
Ενημερωτικές ομιλίες, 
στον σχολικό και γενικό πληθυσμό για μείζονα θέματα υγείας.
Οι κινητές μονάδες και ο ιατρικός εξοπλισμός, δωρεά του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος», που θα χρησιμοποιούνται στις αποστολές, το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα βρίσκονται στην Πολυκλινική ή στο 
Κέντρο Υγείας, Αποκατάστασης - Αποθεραπείας Κερατέας ή σε Κέντρα 
Υποδοχής Αστέγων - Μεταναστών και σε υποβαθμισμένες περιοχές του 
λεκανοπεδίου, διαθέσιμα προς χρήση για την κάλυψη υγειονομικών 
αναγκών. 


