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Editorial

Σε αριθμούς

2 3Γιατροί του Κόσμου Press Kit - Αϊτή, 2 χρόνια μετά

αϊτή, 12 ιανουαρίου 2010 
Πριν από δύο χρόνια, ένας καταστροφικός σεισμός έπληξε 
το Port-au-Prince, την πρωτεύουσα της Αϊτής, και τα περί-
χωρά της. Όλοι θυμόμαστε ακόμη τις εικόνες που μετα-
δίδονταν από τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα σε όλο τον 
κόσμο. δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στην καταστροφή 
και το συσσωρευμένο πόνο εκείνης της περιόδου. οι ανα-
μνήσεις είναι ακόμη επώδυνες. 

ή τραγωδία αυτή, που παρουσιάστηκε από ορισμένους ως 
μια ευκαιρία « για την ανοικοδόμηση της Αϊτής σε καλύτε-
ρες βάσεις », λειτούργησε ως καθρέφτης της προϋπάρ-
χουσας φτώχειας σε μια χώρα που ήταν ήδη ισοπεδωμένη 
ακόμη και πριν από το σεισμό, παραδομένη σε πελατειακά 
συμφέροντα, χωρίς πραγματικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
χωρίς πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για τους πε-
ρισσότερους, τους πιο φτωχούς, που ζούσαν με λιγότερα 
από 1 ή 2  δολάρια την ημέρα, μια χώρα που εξαρτιόταν 
ήδη από τη διεθνή βοήθεια.

ή παγκόσμια κινητοποίηση για τη βοήθεια των θυμάτων 
της καταστροφής στις 12 ιανουαρίου 2010 ήταν άμεση και 
δυναμική. οι εθελοντικές προσφορές, ιδιαίτερα από ιδιώ-
τες – αλλά και από κράτη και οργανισμούς με πρωτοπόρες 
τις γειτονικές ήνωμένες Πολιτείες – στήριξαν την, χωρίς 
προηγούμενο, αποστολή μέσων για τις διεθνείς ομάδες δι-
άσωσης προς βοήθεια των επιζώντων. Αυτή η κινητοποίηση 
έδωσε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια τη δυνατότητα επιβί-
ωσης σε όλους όσους είχαν χάσει τα πάντα και βρέθηκαν 
άστεγοι ή σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, χωρίς δουλειά, 
χωρίς πόρους και χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Στο Port-au-Prince, καθώς και σε άλλες πιο αγροτικές περι-
οχές της χώρας, αναπτύχθηκαν απαραίτητα προγράμματα 
αρωγής τα οποία συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, αναπλη-
ρώνοντας, ελλείψει καλύτερης εναλλακτικής, την απουσία 
ενός ισχυρού και οργανωμένου κράτους αναμένοντας 
θεωρητικά τη λειτουργία των υποσχεθέντων προγραμμά-
των ανοικοδόμησης.

Στην Αϊτή οι προσωρινές λύσεις που ελήφθησαν για να 
αντιμετωπιστεί η έκτακτη αυτή κατάσταση καθώς και οι πα-
ρελκόμενες, μετατρέπονται δυστυχώς σε μακροπρόθεσμες 
έως και μόνιμες, το οποίο κι αποτελεί δίλημμα. οι Αϊτινοί το 
έχουν κατανοήσει και δεν τρέφουν αυταπάτες. «ή ανοικο-

δόμηση δεν προχωράει ικανοποιητικά» μας λένε. Γνωρίζουν 
καλύτερα από άλλους ότι η ανοικοδόμηση της χώρας τους 
δεν εξαρτάται από τις μΚο. χωρίς ένα ικανοποιητικό διεθνές 
σχέδιο τίποτα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί. Ήδη όμως η 
προσοχή των κρατών απομακρύνεται από την Αϊτή.

Όπως διαπιστώνουν κάθε μέρα οι ομάδες μας, οι Αϊτινοί είναι 
αποφασισμένοι να ξαναπάρουν την τύχη στα χέρια τους. Στις 
γειτονιές του Port-au-Prince, αλλά και στις αγροτικές περιοχές 
της Petit-Goâve και της Grande Anse, που ξεχειλίζουν από ενέρ-
γεια και αποφασιστικότητα, επιδεικνύουν ένα αξιοθαύμαστο 
θάρρος για να παρακάμψουν τις δυσκολίες της καθημερινότη-
τας και για να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν ένα διαφορε-
τικό μέλλον. ή δυσκολία του εγχειρήματος και οι επισφαλείς 
συνθήκες διαβίωσης μοιάζουν να μην έχουν σημασία... δύο 
χρόνια μετά το σεισμό, είναι καθήκον μας να τους τιμήσουμε. 

Αναμφίβολα, η εξάρτηση από την ανθρωπιστική βοήθεια έχει 
αυξηθεί μετά το σεισμό. οι μΚο ωστόσο, επιβάλλεται να 
αντιληφθούν τον προσωρινό τους ρόλο. ο Αϊτινός λαός είναι 
απαραίτητο να επανακτήσει τη δυνατότητα πολιτικής βούλη-
σης και διαχείρισης, ώστε το νέο κράτος που θα συσταθεί να 
μπορεί να έχει βιωσιμότητα. Παρόλα αυτά οι μΚο θα πρέπει 
να αποτελέσουν μακροπρόθεσμοι αρωγοί της προσπάθει-
άς τους, μιας και το κράτος αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να 
συσταθεί εκ νέου. Έτσι οι Γιατροί του Κόσμου θα παραμείνουν 
ενεργοί στη χώρα, πάντοτε όμως σε στενή συνεργασία με τις 
εθνικές και τοπικές υγειονομικές αρχές.

ΔραςΈις 
  το 2011 πραγματοποιήθηκαν από τις ομάδες των Για-

τρών του Κόσμου σχεδόν 250.000 ιατρικές εξε-
τάσεις και γνωματεύσεις και χειρουργικές επεμβάσεις.

  περισσότερες από 4.000 ιατρικές γνωματεύσεις πραγ-
ματοποιούνται κάθε εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων 
των εμβολιασμών) από τις οποίες το 55% αφορά παιδιά 
κάτω των 5 ετών και το 11.5% έγκυες γυναίκες.

  5 ζώνες δράσης 
Port-au-Prince, τμήματα της δυτικής και της κεντρικής 
αϊτής, Grande Anse και Nippes.

ςτη δυτική αϊτή: 

• ςτο Port-au-Prince: αντιμετώπιση κρουσμάτων χολέ-
ρας, πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, υποσιτισμός, φροντίδα θυμάτων 
βίας και ψυχοκοινωνικών περιπτώσεων..

• ςτην περιοχή Goave και Leogane: κοινοτικές δράσεις, 
υγειονομική εκπαίδευση, πρόληψη και αντιμετώπιση 
κρουσμάτων χολέρας, πρωτοβάθμια υγειονομική φροντί-
δα, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, υποσιτισμός, 
μαιευτική και παιδιατρική  φροντίδα στο νοσοκομείο στην 
Petit Goave.

• ςτην κεντρική αϊτή: υγειονομικές προωθητικές 
δράσεις και δράσεις για την πρόληψη της χολέρας σε 
κοινότητες και κατ’ οίκον.
Το 2011, σχεδόν 6 000 οικογένειες δέχτηκαν κατ’ οίκον επισκέψεις 
στη Leogane και στις κεντρικές περιοχές της Αϊτής.

• ςτην Grande Anse: πρωτοβάθμια υγειονομική φροντί-
δα, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, υποσιτισμός, 
πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων χολέρας.
Το 2011, σχεδόν 22 000 άτομα επωφελήθηκαν από τις δράσεις 
πρόληψης. 

• ςτην Nippes: πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων 
χολέρας.

ΧορηγιΈς
  Έπειτα από το σεισμό, το συνολικό ποσό που συγκε-

ντρώθηκε από το δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου 
ανήλθε στα  24,1 εκατομμύρια ευρώ (31,5 
εκατομμύρια δολάρια ήΠΑ)

  το 2010,  οι Γιατροί του Κόσμου συγκέντρωσαν 17,8 
εκατομμύρια ευρώ (10,3 εκατομμύρια ιδιωτικές και 
7,5 εκατομμύρια δημόσιες χορηγίες)

  το 2011, οι Γιατροί του Κόσμου συγκέντρωσαν 6,3 
εκατομμύρια ευρώ (0,1 εκατομμύρια ιδιωτικές και 
6,2 εκατομμύρια δημόσιες χορηγίες)

οι ΔαπανΈς 
  από τον ιανουάριο του 2010 μέχρι τον οκτώβριο 

του 2011, το διεθνές δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου 
δαπάνησε για τις δράσεις του στην Αϊτή το συνολικό 
ποσό των 19 εκατομμυρίων ευρώ (24,8 εκατομμύρια 
δολάρια ήΠΑ).

  5,1 εκατομμύρια Έυρώ (δημόσια κεφάλαια στην 
πλειονότητά τους) προορίζονται και για τη χρημα-
τοδότηση των προγραμμάτων του διεθνούς δικτύου 
των ΓτΚ για το 2012..

οι ΥποςτηρικτΈς των γτκ το 2011
   ACDI/AHI, Chaîne du Bonheur, Comunidad Madrid, 

Diputación de Leon, ECHO, Fundacion Cooperacion 
y Ciudanía, Castilla y Leon, MRI Canadienne, Region 
Wallone, Sternstunden Foundation, OMS, UNASUR, 
UNICEF.

ομαΔΈς

  το Σεπτέμβριο του 2011: 748 άτομα στην Αϊτή από τα 
οποία το 95% ήταν Αϊτινοί.

  36 άτομα εκπατριζόμενο και 712 άτομα εντόπιο 
προσωπικό. 



Lovely και Louis

μετά τις 12 ιανουαρίου, όταν δηλαδή χρειάστηκε να 
μετεγκατασταθούν οι οικογένειες των οποίων τα σπίτια 
υπέστησαν ζημιές, ενώ τα μικρά παιδιά έμειναν με τους 
γονείς τους, οι έφηβοι εγκαταστάθηκαν σε σκηνές, 
πολλές φορές αρκετά μακριά από τις οικογένειές τους. 
επακόλουθο αυτού, η δραματική αύξηση των γεννήσεων 
από νεαρά κορίτσια που μόλις είχαν ‘αφήσει’ την παιδική 
ηλικία. ή Lovely ήταν σχεδόν παιδί όταν ο Louis γεννή-
θηκε. Πέρασε περισσότερη από μία ώρα να με κοιτάζει 
να ζωγραφίζω και ένιωθα ότι δεν θα έφευγε εάν δεν είχα 
ζωγραφίσει το μωρό της.

Dona και Venese 

Στέκονται με γενναι-
ότητα μπροστά από 

την μικρή κλινική 
τους. είναι έτοιμοι. 

ή χολέρα θα πρέπει 
να έχει το νου της!

Marie

ή Marie με υποδέχεται στην μικρή της σκηνή 
στο Κέντρο Θεραπείας χολέρας. Πριν μπω, 
πλένω με χλώριο τα χέρια μου. Ακούγεται ο 
ήχος από το ‘ποτισμένο’ με χλώριο χαλάκι κάτω 
από τα πόδια μου. διαδικασία υποχρεωτική. 

με ξεναγεί στα εννιά τετραγωνικά μέτρα, που 
λάμπουν από καθαριότητα. Ένα μόνο κρεβάτι. 
Άδειο. Σηκώνει τα καπάκια των κατσαρολικών 
σαν να μου έχει ετοιμάσει φαγητό. Κάνω ένα 
νεύμα και τη ρωτάω τι ήταν εκείνο το μεγάλο 
κατεστραμμένο κτήριο εκεί πέρα. μου απαντά-
ει στα Κρεόλ και εγώ καταλαβαίνω τα μισά : 
ήταν πανεπιστήμιο, σχολή αρχιτεκτονικής. εκεί 
δούλευε. Στα μάτια της βλέπω τους φοιτητές 
της, τη ζωντάνια, τη γνώση, τις ελπίδες για το 
μέλλον. Βλέπω τη λύπη. 

Στέκεται, καθισμένη ήρεμα σε αυτή την όμορφη 
σκάλα που δεν οδηγεί πλέον πουθενά.  Όταν 
τελειώνω, φεύγει χαμογελώντας,  σήμερα είναι 
ήρεμα, δεν θα είχε άλλον ασθενή.

το νεκροταφείο 

Στο Dano, το μικρό νεκροταφείο δεν γλίτωσε από το σεισμό. οι νεκροί σείστηκαν μαζί με τους ζωντα-
νούς. εδώ, η συνύπαρξη των δύο κόσμων είναι εμφανής, το Dano αποτελεί μια περιοχή όπου  οι τελετές 
βουντού έχουν βαθιές ρίζες. τα μαυσωλεία που χτίσαμε για να στεγάσουμε τα σώματα των θυμάτων είναι 
συχνά καλύτερης κατασκευής από τα σπίτια των επιζώντων. τελείωσα το σχέδιό μου περιτριγυρισμένος 
από ένα τσούρμο από ενθουσιασμένα πιτσιρίκια, που δεν είχαν σε καμία περίπτωση κεφάλια ζόμπι. 

Δύο αδέλφια 

Στην έξοδο της Grand-Goâve βρίσκεται 
ένα μέρος με σκηνές στη σειρά η μία 
μετά την άλλη. Ένα γήπεδο που έχει 
επιταχθεί, όπως και όπου αλλού έπληξε 
ο σεισμός. εκεί συναντήσαμε δύο αδέλ-
φια που έζησαν το ίδιο δράμα. Πέρασαν 
48 ώρες κάτω από τα χαλάσματα, τραυ-
ματισμένοι, πριν διασωθούν. τα μάτια 
του μεγαλύτερου είναι δύο μαύρες 
τρύπες στις οποίες κρύβεται ακόμη και 
σήμερα ο φόβος. τα μάτια του μικρότε-
ρου θέλουν μόνο να γελάνε. 

« γιατί  να ζωγραφίζουμε όταν είναι 
τόσο πιο εύκολο να βγάζουμε φωτογρα-
φίες; λέμε βγάζω μια φωτογραφία, δεν 
λέμε βγάζω μια ζωγραφιά. από το ρήμα 
βγάζω, προτιμώ το ρήμα κατανοώ ». 

Συγγραφέας και εικονογράφος, ο Rémi 
Courgeon ζωγραφίζει την Αϊτή και τους 
Αϊτινούς για τους Γιατρούς του Κόσμου. 
Ένα ημιτελές πορταίτο που μπορούμε να 
επισκεφτούμε στο 
www.medecinsdumonde.org.

, ,
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Grande-Anse
Les Nippes

Petit-Goâve Grand-Goâve

Léogâne

Mirebalais

Cité Soleil

Port-au-Prince

  30 000 ασθενείς που έχουν πληγεί από τη χολέρα έχουν 
δεχθεί τη φροντίδα των ΓτΚ από τον οκτώβριο του 2010

οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν φροντίδα στο Port-au-
Prince, στην περιοχή Goave, στη Nippes (Miragoane), στις 
κεντρικές περιοχές (Mirebalais και Lascahobas) και στην 
Grande Anse
  15 μονάδες Αντιμετώπισης της χολέρας (UTC)
  3 Κέντρα Αντιμετώπισης της χολέρας (CTC)
  28 Σημεία αντιμετώπισης Αφυδάτωσης μέσω στοματικής 

χορήγησης (PRO)

  Τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω  χολέρας αγγίζουν το 1,4% του συνο-
λικού πληθυσμού αλλά ποικίλλουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή: 
κυμαίνονται από 4,1% στην Grande Anse μέχρι 0,7% στο Port au 
Prince. 
Πηγή: www.mspp.gouv.ht

αϊτή
2 χρονια μετα 
Δύο χρόνια μετά το σεισμό, οι ομάδες των γιατρών του κόσμου 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα από το 1989, βρίσκονται 
κοντά στους αϊτινούς και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη προ-
σοχή στα παιδιά κάτω των πέντε ετών και στις έγκυες γυναίκες 
: η πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, η σεξουαλική και ανα-
παραγωγική υγεία, η στήριξη γυναικών θυμάτων βίας καθώς 
και η ψυχοκοινωνική στήριξη, αποτελούν μέρος των δράσεων 
των γτκ. 
Φέτος, οι δερματικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού συστήματος, οι εντερικές παθήσεις, οι υδαρείς διάρροιες και 
η αναιμία αποτελούν τις κυριότερες νόσους στις οποίες επικε-
ντρώνονται οι ομάδες των ΓτΚ. ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης 
στις περιπτώσεις υποσιτισμού, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως 
στις περιοχές Goave, Grande Anse και Port-au-Prince. μετά τον 
οκτώβριο του 2010, για να αντιμετωπιστεί η επιδημία χολέρας 
που έπληξε τη χώρα, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναπτύξει 
δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων χολέρας 
στις περισσότερες περιοχές.

Από την αρχή της επιδημίας, τον οκτώβριο του 2010, περισσό-
τερο από μισό εκατομμύριο Αϊτινοί έχουν πληγεί από τη χολέρα. 
μέχρι τα τέλη νοεμβρίου του 2011, έχουν αναφερθεί περισσό-
τεροι από 6.900 θάνατοι. Από τις πρώτες ημέρες, οι Γιατροί του 
Κόσμου κινητοποίησαν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Ένα 
χρόνο μετά, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ασθένειας έχουν 
ενταχθεί  πλήρως στα προγράμματα των ΓτΚ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η χολέρα στην Αϊτή θα συνεχίσει να 
αποτελεί επιδημία για δύο με τρία χρόνια ακόμη.  Παρά την φθί-
νουσα πορεία της επιδημίας, σημαντικές εστίες παρουσιάστηκαν 
το 2011 ιδιαίτερα στο Port-au-Prince, στο Artibonite και τις κεντρι-
κές, βόρειες και δυτικές περιοχές της Αϊτής. Αν και η κατάσταση 
ελέγχθηκε γρήγορα στην πρωτεύουσα, χάρη στην παρουσία 
πολυάριθμων ανθρωπιστικών οργανώσεων, δεν ισχύει το ίδιο για 
τις αγροτικές περιοχές όπως την Grande Anse, οι οποίες είναι 
απομονωμένες, με έλλειψη υγειονομικής φροντίδας και οι οποίες 
έχουν ανάγκη τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου. 

οι κοινότητες της Αϊτής, έχουν ενεργό ρόλο στις δράσεις των 
Γιατρών του Κόσμου,  καθώς θεωρούμε ότι μέσω αυτών η κατα-
πολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας θα είναι πιο αποτελεσμα-
τική: μετάδοση μηνυμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, 
διανομή εξοπλισμού προστασίας και υγιεινής, επιδημιολογική 
επαγρύπνηση και παραπομπή ύποπτων κρουσμάτων. οι επισκέ-
ψεις κατ’ οίκον, οι κοινοτικές συναντήσεις και τα ειδικά σεμινάρια 
που οργανώνονται στα σχολεία δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης 
μηνυμάτων όσον αφορά την ενημέρωση και την προστασία, τα 
οποία μεταδίδονται επίσης και από τα κοινοτικά ραδιόφωνα.

Όπως σε όλες τις δράσεις τους, έτσι κι εδώ, οι Γιατροί του Κό-
σμου εργάζονται σε στενή συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές 
και τους τοπικούς εταίρους τους. μια σχέση που έχει δημιουργη-
θεί εδώ και 20 χρόνια και έχει δομηθεί από κοινού με τις οργανώ-
σεις της Αϊτής. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2011, οι ΓτΚ ξεκίνησαν 
συνεργασία με το ύπουργείο δημόσιας ύγείας και Πληθυσμού 
(MSPP) με στόχο μια στρατηγική ένταξης της αντιμετώπισης της 
χολέρας στο σύστημα υγείας.

δύο χρόνια μετά το σεισμό, το σύστημα υγείας στην Αϊτή 
δεν έχει ακόμη πλήρως ανοικοδομηθεί: η απουσία κυβέρ-
νησης και η αδυναμία του δημόσιου μηχανισμού υγείας, 
έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή μιας στρατηγικής 
ανοικοδόμησης ενός συστήματος που όφειλε σήμερα να 
προσφέρει ουσιαστική περίθαλψη στους πιο ευάλωτους 
πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων εγκύων γυναικών και 
παιδιών  κάτω των πέντε ετών.

δεδομένου ότι η δωρεάν πρόσβαση σε δομές υγείας απο-
τελεί βασικό συστατικό στην αποτελεσματικότερη  παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι Γιατροί του Κόσμου 
στο τέλος του 2011, πραγματοποίησαν σχετική έρευνα 
ώστε και μέσω στατιστικών στοιχείων να μπορούν να προ-
ωθήσουν τη σημαντική αυτή παράμετρο. επιπλέον, το νέο 
στοιχείο που προστέθηκε στα δεδομένα είναι ότι όπου έχει 
υιοθετηθεί η δωρεάν πρόσβαση στη φροντίδα, υπάρχει και 
πιο ορθολογική χρήση των πόρων. 

Αξιόπιστη στρατηγική : το ύπουργείο ύγείας της Αϊτής 
(MSPP) υποστηρίζει ολοένα και περισσότερες πρωτοβου-
λίες και προγράμματα υπέρ της κοινωνικής προστασίας 
στους τομείς της υγείας και της δωρεάν περίθαλψης για 
τις έγκυες γυναίκες και τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, 
ανάμεσα σταοποία:

• ή ανάπτυξη ενός προγράμματος για την εφαρμογή ενός 
εθνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας στον τομέα 
της υγείας, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας διυπουργικής 
ομάδας εργασίας και αποκομίζει οφέλη από την τεχνική 
υποστήριξη μέσω της γαλλικής συνεργασίας.

• το πρόγραμμα «Manman ak timoun an Santé»1, το οποίο 
στηρίζεται από τον Πού/PAHO2 και χρηματοδοτείται μέσω 
της Καναδικής Συνεργασίας (Canadian Cooperation), στο-
χεύει στην παροχή δωρεάν μαιευτικής και βρεφικής φροντί-
δας σε εξήντα περίπου νοσοκομειακές μονάδες στο σύνολο 
της χώρας και στη σταδιακή επέκταση του συστήματος 
αυτού σε κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

το «Manman ak timoun an santé» αποτελεί ένα βήμα προς 
τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος περίθαλψης και 
συστατικό στοιχείο ενός μελλοντικού εθνικού συστήματος 
υγείας.

η πολιτική της δωρεάν πρόσβασης στην υγεία μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά το συνολικό σύστημα Υγείας της 
χώρας, εφόσον βέβαια μπορεί να διατηρήσει μια συνεχή 
χρηματοδότηση και έναν καλό προγραμματισμό. 
οι γιατροί του κόσμου στηρίζουν συνεπώς τη δωρεάν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας για τις έγκυες γυναί-
κες και τα παιδιά κάτω των 5 ετών στο σύνολο της αϊτής 
και την αναγνώρισή της από ένα νομικό πλαίσιο έως το 
τέλος του 2012. 
η κυβέρνηση της αϊτής και οι διεθνείς δωρητές πρέπει 
να παρέχουν γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη 
χρηματοδότηση πολιτικών δωρεάν πρόσβασης στους πιο 
ευάλωτους πληθυσμούς. 

η Χολερα εΔραίωνεταί

  επίπεδα θνησιμότητας παιδιών κάτω των πέντε 
ετών στην αϊτή: 86/ 1000

  επίπεδα μητρικής θνητότητας: 630/100 000 
Έρευνα για τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και 
τη χρήση των υπηρεσιών, 2005-2006, Emmus IV

1 - «Μητέρες και παιδιά στην υγεία»
2 - Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας / Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας
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ύπεράσπιση της δωρεάν φροντίδας για έγκυες 
γυναίκες και παιδιά κάτω των 5 ετών στην Αϊτή 

Οι ΓτΚ οργανώνουν εκστρατείες «μαζικής ευαισθητοποίησης». Η λέξη μπορεί 
να φοβίζει, αλλά είναι φανταστικό. Ένα φορτηγό με ένα DJ περνάει από όλες τις 
γωνιές της Cité Soleil, εκπέμποντας χιλιάδες watt για να τραβήξει την προσοχή 
όλων σε υγειονομικά ζητήματα: χολέρα, θηλασμός, ακόμη και για το πρόβλημα 
των βιασμών. Όλοι χορεύουν. Περνάει το μήνυμα. Έχει αποτέλεσμα !

Στο Port-au-Prince, το νοσοκομείο του Saint-Michel περι-
βάλλεται από στενούς δρόμους. ύποδέχεται εκατοντάδες 
ασθενείς κάθε μέρα, προς μεγάλη ευχαρίστηση των εμπό-
ρων μπανάνας και ζαχαροκάλαμων. 


