
Όμιλος Υγεία: Ταξίδι αλληλεγγύης σε Τήλο και Νίσυρο      
 

 

Ένα ταξίδι αλληλεγγύης και προσφοράς γεμάτο ΥΓΕΙΑ πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 

στην Τήλο και τη Νίσυρο, στο πλαίσιο της 7ης κατά σειρά δράσης του προγράμματος Εταιρικής  

Υπευθυνότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ «Ταξιδεύουμε για την ΥΓΕΙΑ». 

 

Ομάδα  60 εθελοντών που αποτελούταν από ιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 

του Ομίλου, προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους των δύο αυτών απομακρυσμένων 

νησιών.  

 

Τόσο οι κάτοικοι της Τήλου όσο και της Νισύρου υποδέχτηκαν με συγκίνηση αυτή τη δράση, ενώ 

παράλληλα δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το επίπεδο της εξυπηρέτησης, τη φιλική προσέγγιση και την 

άψογη οργάνωση. 

 

Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν στα δημοτικά σχολεία των ακριτικών νησιών, τα οποία κυριολεκτικά 

θύμιζαν τα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ο οποίος με δικά του έξοδα ανέλαβε το στήσιμο της 

απαραίτητης υποδομής ώστε οι κάτοικοι να εξεταστούν με ασφάλεια και ταχύτητα. 

 

Συνολικά, εξετάστηκαν 684 κάτοικοι και πραγματοποιήθηκαν 3153 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. 

Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο της Τήλου (Λιβάδια) την Πέμπτη και την Παρασκευή 

6-7 Ιουλίου και στο Δημοτικό Σχολείο της Νισύρου (Μανδράκι) το Σάββατο και την Κυριακή 8-9 Ιουλίου 

από ομάδα 26 ιατρών, 16 ειδικοτήτων που περιλάμβανε αγγειοχειρουργούς, αναισθησιολόγους, 

ακτινοδιαγνώστες, γυναικολόγους, δερματολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, ορθοπεδικούς, 

ουρολόγους, οφθαλμιάτρους, παθολόγους, παιδιάτρους, πνευμονολόγους, χειρουργούς, πλαστικούς 

χειρουργούς και ωτορινολαρυγγολόγους. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, 

περιελάμβαναν αιματολογικoύς ελέγχους, υπερηχογραφήματα, triplex αγγείων, pap-test, 

καρδιογραφήματα, triplex καρδιάς, σπιρομετρήσεις και οφθαλμολογικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα 

διενεργήθηκαν με επιτυχία 20 μικροεπεμβάσεις και 5 κατ οίκον επισκέψεις. 

 

Σημείο αναφοράς στην Τήλο αποτέλεσε το επείγον περιστατικό μιας εγκύου παραθερίστριας από το 

Ισραήλ, όπου η έγκαιρη διάγνωση της σοβαρότητας του προβλήματος από τους γυναικολόγους που 

συμμετείχαν στην εξόρμηση της έσωσε τη ζωή. 

 

Η προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε αυτά τα δύο νησιά συνοδεύτηκε από δύο σημαντικές δωρεές. Στο 

Δήμο της Τήλου προσφέρθηκε ένα Σύστημα Τηλεϊατρικής, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Το Σύστημα Τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σε 

πραγματικό χρόνο ιατρικά δεδομένα από την Τήλο στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ, όπου 

εξειδικευμένοι ιατροί σε 24ωρη βάση θα παρακολουθούν ζωτικές παραμέτρους (βιοσήματα) ασθενών 

όπως καρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου, θερμοκρασίας και 

αναπνευστικού ρυθμού. Παράλληλα, προσφέρει απευθείας επικοινωνία με εικόνα και ήχο των ιατρών 

της Τήλου με τους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ καθώς και μεταφορά εικόνας του ασθενή στο συμβουλευτικό 

κέντρο του ΥΓΕΙΑ για την αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού. Στον Δήμο της Νισύρου, κλιμάκιο 

εθελοντών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρέδωσε 5 υπολογιστές, 1 laptop και 1 πολυμηχάνημα – εκτυπωτή. 

 

Η Δήμαρχος της Τήλου κα Μαρία Καμμά- Αλιφέρη ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους και τους 

εθελοντές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που παρευρέθηκαν στο νησί, τονίζοντας ότι «αυτή ήταν η πρώτη φορά 

που πραγματοποιήθηκε μια τόσο οργανωμένη εξόρμηση στο νησί μας. Τόσες ειδικότητες, τέτοια 

οργάνωση και το σπουδαιότερο είναι ότι όλα αυτά θα καταγραφούν και θα υπάρχουν στο αρχείο του 

ΥΓΕΙΑ αλλά και στο ιατρείο του νησιού. Ο κόσμος της Τήλου ένιωσε έκπληξη βλέποντας το δημοτικό 



σχολείο να έχει μετατραπεί σε ένα μικρό νοσοκομείο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο και είναι πολύ 

σημαντικό για εμάς. Μας δίνετε τεράστια δύναμη» πρόσθεσε. 

 

 Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος ευχαρίστησε για την προσφορά 

του ΥΓΕΙΑ στους κατοίκους του νησιού, τονίζοντας ότι «ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Μια 

σπουδαία πρωτοβουλία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που έστειλε τους καλύτερους γιατρούς για τους κατοίκους 

μας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ο κόσμος της Νισύρου αγκάλιασε αυτή τη 

δράση και όλοι εξέφρασαν την τεράστια ικανοποίησή τους για την υποδοχή, το επίπεδο εξυπηρέτησης 

και την οργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας. Μακάρι να μπορέσετε να μας ξανάρθετε». 

 

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης 

τόνισε: «Έχουν προηγηθεί άλλες 6 ενέργειες «Ταξιδεύουμε για την Υγεία», πραγματοποιήσαμε την 7η 

στα νησιά Τήλο- Νίσυρο και υποσχόμαστε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Βρεθήκαμε κοντά σε 

ανθρώπους που έχουν δύσκολη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, και καλέσαμε όλους όσους 

διαγνώστηκαν με κάποιο πρόβλημα να έρθουν στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και να τα 

αντιμετωπίσουμε δωρεάν. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους εθελοντές για την εξαιρετικά 

συγκινητική προσφορά τους, αφού βρέθηκαν εδώ με μεγάλη ευχαρίστηση, παρέχοντας με χαμόγελο 

τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Ανταμοιβή μας είναι οι ευχαριστίες που τόσο 

απλόχερα μας χάρισαν οι κάτοικοι, δίνοντάς μας τη δύναμη να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε με 

μοναδικό σκοπό την Υγεία». 
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