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Επιπτώσεις της κρίσης 
στην υγεία παιδιών και γυναικών

Σύνοψη της συζήτησης στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
27 Νοεμβρίου 2013

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε 
από κοινού με  τους Ευρωβουλευτές:

Karin KADENBACH (S&D)
Jean-Luc BENNAHMIAS (ALDE)
Νίκος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ (Πράσινοι)
Antonio LΣPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Δρ Λιάνα ΜΑΪΛΛΗ- Πρόεδρος της MdM Ελλάδας και εθελό-
ντρια παιδίατρος. H Δρ Μαΐλλη εξήγησε τις συνέπειες της έλλει-
ψης  παροχής περίθαλψης κατά την κύηση και τον τοκετό στην 
Ελλάδα, καθώς και την επικίνδυνα χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη 
του πληθυσμού.
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http://mdmgreece.gr/attachments/508_Synopsi_Strohullhs_Trapezhs.pdf
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Δράσεις Ιανουαρίου
αθηνα

Στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία των 
Γιατρών του Κόσμου, η επίσημη παρουσίαση του έργου 
«Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων». Το Κέντρο 
Υποδοχής που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας προσφέ-
ρει στέγη, σίτιση και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμ-
βουλευτική, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη, υπηρεσίες διερμηνείας και εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
σε άτομα που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Οι διαθέ-
σιμες θέσεις φιλοξενίας προσφέρονται σε ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού στόχου, όπως μονογονεϊκές οικογέ-
νειες με παιδιά και ευάλωτες γυναίκες. Το Έργο υλοποι-
είται στο πλαίσιο του Προγράμματος «SOAM- Υποστηρίζο-
ντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό 
σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα», το οποίο χρηματοδο-
τείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λι-
χτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή 
του προγράμματος S.O.A.M. 

Στις 10-15 Ιανουαρίου, οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών 
του Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαι-
δευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, παρείχαν δωρεάν μεταξύ άλλων γυναικολογικό έλεγ-
χο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρι-
κές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό στο Νομό Ξάνθης 
και στο Νομό Καβάλας.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συ-
νολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από 
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Το διήμερο 11-12 Ιανουαρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 75 παι-
διά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στην περιοχή Λα-
γκαδά στη Θεσσαλονίκη. Τη δράση αυτή συνδιοργανώ-
νουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας 
των ΓτΚ, στη «Κυπριακή Εστία» στην Πλάκα, παρουσία πολ-
λών φίλων, εθελοντών και υποστηρικτών της Οργάνωσης.
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Στις 20-23 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου στην περιοχή των Χανίων από τους Γιατρούς 
του Κόσμου με ειδικότητες οφθαλμίατρου, γυναικολόγου 
και παιδίατρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάστηκαν περισ-
σότερα από 400 άτομα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην εν λόγω αποστολή.

Στις 24 Ιανουαρίου, το Νηπιαγωγείο «Φωτεινή» επισκέ-
φτηκε τα γραφεία της Οργάνωσης, όπου και προσέφεραν 
παιχνίδια, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες της 
Οργάνωσης. Ακολούθησε δημιουργική απασχόληση στα 
παιδιά μέσα από δραστηριότητα (ζωγραφική), από την κοι-
νωνικό λειτουργό της Οργάνωσης, κα Νάνσυ Ρετινιώτη.

Στο πλαίσιο της πρακτικής για το μεταπτυχιακό μου στη 
συνθετική συμβουλευτική είχα την τιμή να γίνω δεκτή 
στην Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου. Η ομάδα που 
κλήθηκα να γνωρίσω και να διευκολύνω με ψυχολογική 
υποστήριξη μέσα από τα προγράμματα street work (προ-
σφερόμενη βοήθεια σε εξωτερικούς χώρους) των Για-
τρών του Κόσμου ήταν οι άστεγοι.

Ξεκινήσαμε πειραματικά προκειμένου να διαπιστώσουμε 
αν θα ήταν δυνατή η ψυχολογική υποστήριξη χωρίς τις 
συνθήκες που δημιουργούνται σε ένα κλειστό και προ-
στατευμένο χώρο και επιπλέον πηγαίνοντας εμείς στο 
χώρο τους. Η αρχή είχε δυσκολίες και για εμάς τους 
ίδιους που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα και για τους 
επωφελούμενους.

Οι δικές μας δυσκολίες παρουσιαζόταν περισσότερο στο 
γεγονός ότι είχαμε απέναντί μας μια ομάδα ανθρώπων 
που είχε χτυπηθεί από τη ζωή πολύ σκληρά και έπρεπε 
να ξεπεράσουμε την αίσθηση του οίκτου, το σύνδρομο 
του σωτήρα και την αίσθηση της ανεπάρκειας. Υπήρξαν 
αρκετές αμφιβολίες και ερωτήματα στο αν μπορούμε να 
προσφέρουμε κάτι θεραπευτικό.

Οι συνάνθρωποι που συνάντησα στο πρόγραμμα των 
αστέγων είχαν χάσει την αίσθηση της εμπιστοσύνης και 
της αγνής προσφοράς και ήταν πολύ πιο δύσκολο να 
ανοιχτούν και να αποδεχτούν ότι απλά περνούσαμε από 
τα «σπίτια» τους προκειμένου να προσφέρουμε σχέση 
ισότιμη με αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Χρειάστηκε πολύ πείσμα, σταθερότητα, δέσμευση και ει-
λικρίνεια για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη πόρτα της 
ψυχής τους. Όμως τι ανταμοιβή μας περίμενε όταν τελι-
κά μας εμπιστευόντουσαν!

Η ανταπόκρισή τους ήταν μέχρι και συγκινητική όταν κά-
ποιες φορές μας περίμεναν με προσμονή και λαχτάρα 
και μας παραπονιόντουσαν όταν τύχαινε -λόγω καιρικών 
ή κοινωνικών συνθηκών- να φανούμε ασυνεπείς στην 
επίσκεψή μας.

Σαν συμπέρασμα αποκόμισα ότι μπορούμε να χτίσουμε 
«θεραπευτική» σχέση μαζί τους και να τους προσφέρου-
με ελπίδα και δύναμη στη ζωή τους. Η αμηχανία και η 
ενοχή που αισθανόμαστε μπροστά σε αυτούς τους αν-
θρώπους προκαλεί την αδιαφορία και την αποφυγή που 
είναι ότι χειρότερο για την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Ευχαριστώ την Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου που 
μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω ότι η αξία της ζωής 
είναι στην ύπαρξη.

Φλωρεντία Ζωγράφου
Εθελόντρια Συνθετική Σύμβουλος 

Ψυχικής υγείας στους ΓτΚ»

Χωρίς στέγη 
στους δρόμους 

της Αθήνας

Στις 24-26 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου στην περιοχή της Εύβοιας από τους Γιατρούς 
του Κόσμου με ειδικότητες οφθαλμίατρου, γυναικολόγου, 
παιδίατρου, γενικού ιατρού, ορθοπεδικού και φυσικοθερα-
πευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάστηκαν περισσότερα από 
500 άτομα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους προσφέρθη-
καν να συνδράμουν στην εν λόγω αποστολή, καθώς και για 
την πολύτιμη προσφορά του το Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου και 
Αγίας Άννας για την στήριξη και τη φιλοξενία.

Το διήμερο 25-26 Ιανουαρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 126 παι-
διά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στην περιοχή της 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Τη δράση αυτή συνδιοργα-
νώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 28 Ιανουαρίου οι ΓτΚ συμμετείχαν στο Χαριστικό Πα-
ζάρι Αλληλεγγύης που διοργανώσε ο ΟΚΑΝΑ στο χώρο 
«ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» (απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά) κα-
θώς πρόσφεραν ρούχα και είδη ιματισμού σε όσους τα 
έχουν ανάγκη.
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Με μεγάλη αισιοδοξία και ελπίδα για την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών του Ανοιχτού Πολυϊατρείου μας στη Θεσσαλονί-
κη μας βρήκε το νέο έτος! Βρέθηκε νέος χώρος προς ενοι-
κίαση, πλησίον της Ι. Δραγούμη επί της οδού Πτολεμαίων 
29Α στον 3ο όροφο, στον οποίο θα μετεγκατασταθούμε 
κατόπιν των εργασιών ανακαίνισης. Το κόστος για τη δια-
μόρφωση του χώρου δεν είναι μικρό, ωστόσο πάρα πολλά 
μέλη και φίλοι των Γιατρών του Κόσμου έσπευσαν να προ-
σφέρουν χρηματικές δωρεές, χορηγίες υλικών, εθελοντική 
εργασία και τους ευγνωμονούμε για την άμεση και θετική 
τους ανταπόκριση. Έτσι, ο πρώτος μήνας του χρόνου ξε-
κίνησε με μια σειρά ενεργειών για τη διαμόρφωση του νέ-
ου χώρου, την εύρεση χορηγιών και συνεχείς επαφές και 
συναντήσεις για τα θέματα που αφορούν στα παραπάνω.

Η κινητή παιδο-οδοντιατρική μονάδα ΛΗΤΩ, με την χο-
ρηγία της VODAFONE και την υποστήριξη του ΣΚΑΪ, επι-
σκέφτηκε 2 φορές αυτόν το μήνα την Θεσσαλονίκη, πραγ-
ματοποιώντας επισκέψεις στο Δήμο Λαγκαδά και στο Δήμο 
Καλαμαριάς, όπου εξετάστηκαν συνολικά 126 παιδιά, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν 64 εμβολιασμοί. Ευχαριστούμε αντί-
στοιχα αμφότερους τους εκπροσώπους της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης για την ανταπόκριση, ιδιαίτερα δε οφείλουμε 
να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς και η Αντιδημαρ-
χία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγεί-
ας μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και αξιοσημείωτη ορ-
γάνωση και συντονισμό και αυτό διαφάνηκε και στην τερά-
στια προσέλευση των δημοτών που είχαν ανάγκη. 

Οι εθελοντές που απαρτίζουν την ομάδα χορηγιών ξεκί-
νησαν εργασίες με συναντήσεις και επαφές, οι εθελοντές 
της ομάδας στατιστικών επίσης είχαν μεγάλο φόρτο εργα-
σίας για να ολοκληρώσουν όλα τα στατιστικά του έτους με 
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θΕσσαλονικη

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Ιανουάριο 2014:

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ 
ΟΕ, TECHNIPETROL HELLAS S.A., COCA COLA HELLAS A.E., 
ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε., ΜΕΓΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., 
BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, ALLSEAS MARINE S.A., NCR 
HELLAS S.A., TEFLON CLUB, JEEP FORUM, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ-
ΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΡ.ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΓΙΑ-
ΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΛΗΣ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΙΩ-
ΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΠΗ Α’ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, KOINΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΩΝ, ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρωτοβάθ-
μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχολο-
γική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, 
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν 
χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρί-
θηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η κινητή ιατρική 
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η Κινητή Ια-
τρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε καθημερινή βάση με γε-
νικό ιατρό, δερματολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κρατούμε-
νους του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποί-
οι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, κα-
θώς και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του 
Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυ-
ναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κου-
βερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των το-
πικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό, όπως, επίσης, και άλλων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται εθελο-
ντικά, από την 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέρουν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη σε μετανάστες.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», πα-
ρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία 
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον 
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέ-
τα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοι-
νωφελές Ίδρυμα.

τη βοήθεια της κας Τατσίδου, οι εθελοντές των ενημερώ-
σεων στα σχολεία πραγματοποίησαν 4 ενημερώσεις αυτόν 
το μήνα και ξεκίνησαν εκπαίδευση σε νέα μέλη υπό το συ-
ντονισμό της κας Γκαρανέ.

Συγκεντρώσεις γάλακτος εβαπορέ για παιδιά και φαρ-
μάκων πραγματοποιήθηκαν από εθελοντές και φίλους των 
Γιατρών του Κόσμου στο Γομάτι και στην Μ. Παναγιά Χαλ-
κιδικής. Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας εκεί 
που έσπευσαν να προσφέρουν τα είδη για να ενισχυθούν 
οι άποροι και ανασφάλιστοι που στηρίζονται απ΄ το Πολυϊα-
τρείο μας. Συγκέντρωση φαρμάκων, επίσης, σε εκδήλωση 
πραγματοποίησε και ο παιδικός σταθμός Balloon Land, τη 
διεύθυνση του οποίου ευχαριστούμε θερμά για την ενεργο-
ποίηση των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι προσέφεραν 
τις ποσότητες. Ευχαριστούμε επίσης για τις δωρεές φαρ-
μάκων όλους τους ιδιώτες και τα φαρμακεία της πόλης.

Η κα Τατσίδου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους συμ-
βουλευτικών κέντρων και καταφυγίων για κακοποιημένες 
γυναίκες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματο-
ποιήθηκε αλληλοενημέρωση των υπηρεσιών και συζητή-
θηκαν οι τρόποι της μεταξύ μας συνεργασίας και δικτύω-
σης για την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη των υποστηρι-
ζόμενων γυναικών. 

Με πάνω από 1.600 επισκέψεις ασθενών στο ανοιχτό 
Πολυϊατρείο ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του χρόνου, εκ των 
οποίων το 45% περίπου είναι ανήλικα παιδιά.
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Πατρα χανια

Το Παράρτημα Καβάλας ξεκίνησε τη νέα χρονιά δυνα-
μικά προκειμένου να συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο 
δύσκολο ρόλο της ανακούφισης και εξυπηρέτησης των 
αναγκών των πασχόντων συμπολιτών μας. Κατά το μήνα 
Ιανουάριο οι δράσεις μας έχουν ως εξής:

Στις 10 Ιανουαρίου, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Άν-
να Γιοβανιού με το Νομίατρο Παπαδόπουλο Χρήστο μετέβη-
καν στο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος και στον καταυλισμό 
των Πηγών του Δήμου Νέστου, μετά από παράκληση της 
Δ/ντριας του Δημοτικού Σχολείου, και εμβολίασαν 37 παι-
διά Ρομά με το εμβόλιο Havrix Vaqta, καθώς και 6 ενήλικες.

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για 
όλους» που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ένω-
ση Ελλήνων Εφοπλιστών και στη δική μας περιοχή. Η κινη-
τή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου που στάλθηκε από την 
Αθήνα με κλιμάκιο γιατρών, οφθαλμίατρο τον κο Καζαντζί-
δη Λάζαρο, παιδίατρο την κα Προβατά Ασημίνα και μαίες 
τις κυρίες Λάφια Άντζελα και Ελπακιάδου Μαρία, νοσηλεύ-
τρια την κα Τσιαγκούδη Ευλαμπία, συντονιστή τον κ. Πιέρο 
Θεοκλή, οδηγό μονάδας τον κο Φουντούκο Γιώργο και με 
την υπεύθυνη του Παραρτήματος Καβάλας κα Άννα Γιοβα-
νιού στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, πραγματο-
ποίησε στο Νομό Καβάλας τις παρακάτω επισκέψεις:

Στις 12-01-2014 στο γραφείο αιμοδοτών του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας , το οποίο ευγενώς παραχωρήθηκε από τη δι-
οίκηση του Επιμελητηρίου . Εξετάστηκαν 11 παιδιά Ρομά 
και πραγματοποιήθηκαν 16 εμβολιασμοί με TETRAVAC, 
PENTAVAC, HBVAXPRO, HAVRIX , VAQTA.

Στις 13 Ιανουαρίου, στο Δήμο Νέστο και συγκεκριμένα 
στο αγροτικό ιατρείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Λεκά-
νης εξετάστηκαν 6 παιδιά από την παιδίατρο, 44 ενήλικες 

από τον οφθαλμίατρο και οι μαίες πραγματοποίησαν 12 
ελέγχους μαστού και 7 Test Pap.

Στις 14 και 15 Ιανουαρίου, στο Δήμο Παγγαίου και συ-
γκεκριμένα στο Κοινοτικό Κατάστημα και Αγροτικό Ια-
τρείο του Δημοτικού Διαμερίσματος του Πλατανότο-
που, η παιδίατρος εξέτασε 34 παιδιά και πραγματοποιή-
θηκαν 15 εμβολιασμοί με MENVEO, MMR, PREVENAR, 
VARIVAX, MENIGITEC, PENTAVAC, TETRAVAC, HAVRIX, 
HBVAXPRO. Ο οφθαλμίατρος εξέτασε συνολικά 78 ενήλι-
κες, ενώ από τις μαίες έγιναν ψηλαφίσεις μαστού σε 29 γυ-
ναίκες και πραγματοποιήθηκαν 24 Test Pap.

Το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του έκοψε το «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου 
Καβάλας στου οποίου το Διοικητικό συμμετέχει και το Πα-
ράρτημα των Γιατρών του Κόσμου. Το «Κοινωνικό Φαρμα-
κείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας λειτουργεί σε πολύ καλό 
επίπεδο, με πληθώρα φαρμάκων. Οι δικαιούχοι του ανέρ-
χονται στους 550 και για το 2013 εκδόθηκαν 1.828 συντα-
γές και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 750.000 €.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έγιναν χορηγίες φαρ-
μάκων στις παρακάτω κλινικές: Ψυχιατρική, Ογκολογική, 
Πνευμονολογική, Χειρουργική και στο τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών.

Επίσης, έγιναν δωρεές στα Γηροκομεία «Κωνστάντειο», 
«Πουλίδειο» και Χρυσουπόλεως.

Την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, το Παράρτημα Καβάλας 
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του στο ξενοδοχείο «Ωκεανίς» 
της πόλης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κος Γρανάς, η Αντιδήμαρ-
χος κα Βαβαλέσκου, η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού 

Την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, η Αγγελική Τσαγρή και η Δή-
μητρα Μήλια Αργείτη παρευρέθηκαν στο τμήμα ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Πάτρων και ενημέρωσαν τους φοιτη-
τές σχετικά με τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου. 

Επιπλέον, την ίδια ημέρα η κοινωνική λειτουργός Κυρια-
κοπούλου Κωνσταντίνα μίλησε στο διεθνές συνέδριο του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος 
Cultural Mediators in a Multicultural Europe» ( Πολιτισμικοί 
Μεσολαβητές σε μία πολυπολιτισμική Ευρώπη), στο πλαί-
σιο του προγράμματος “Sonetor”, το οποίο διοργανώθηκε 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με την υποστήριξη 
της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και της ΑΔΕΠ (Αναπτυξι-
ακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών).

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμ-
μετείχαν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου 
Πατρέων. 

Καθ’όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου φοιτητές/τριες του 
τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πατρών, καθώς 
επίσης και φοιτητές/τριες του τμήματος Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΕΙΡΩΝ 
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο Ανοικτό 
Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα. 

Ο πρώτος μήνας του χρόνου, μπήκε και στο παράρτημα 
Χανίων με τις εξής δράσεις:

Από τις 20 έως τις 23 Ιανουαρίου, οι κινητές μονάδες των 
Γιατρών του Κόσμου επισκέφθηκαν το νομό Χανίων. Οφθαλ-
μίατρος, Γυναικολόγος και Παιδίατρος ήταν οι ειδικότητες 
ιατρών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες 
των Χανίων. Δευτέρα 20 και Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στα ια-
τρεία μας στα Χανιά, ενώ την Τρίτη 21 Ιανουαρίου στα ακριτι-
κά Σφακιά και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στην πανέμορφη 
Κίσαμο. Τόσο η φιλοξενία όσο και η υποδοχή που μας επε-
φύλαξαν οι κάτοικοι και οι φορείς των περιοχών ήταν συγκι-
νητική. Εξετάστηκαν περίπου 400 εξυπηρετούμενοι. Ευχα-
ριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους την Αρτοποιία «Το 
Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκη ΑΕΒΕ για την αγορά όλων των 
παιδικών εμβολίων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φαλελιανών «Η 
Δημιουργία», το Δήμο Κισσάμου, το Δήμο Σφακίων, το Ξενο-
δοχείο «Κύδων», το Ξενοδοχείο «Σαμαριά», την ΑΝΕΚ lines 
και όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουμε ακό-
μη ένα στόχο. Συναισθήματα ανάμικτα, συναισθήματα χα-
ράς, πόνου και υψηλής ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες 
που χρήζουν βοηθείας. Ως Γιατροί του Κόσμου είμαστε και 
θα είμαστε …όπου υπάρχουν άνθρωποι. 
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Συλλόγου κα Ρακιτζή και πλήθος μελών. Οι φορείς του τό-
που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εντυπωσια-
κή και ανιδιοτελή προσφορά της Οργάνωσης, όχι μόνο στο 
Νομό Καβάλας, αλλά και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 22 Ιανουαρίου, η υπεύθυνη του παραρτήματος και 
αρκετά μέλη, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του Ιατρικού 
Συλλόγου στο Νοσοκομείο Καβάλας με θέμα «30 χρόνια 
ΕΣΥ». Την ίδια ημέρα, η υπεύθυνη του παραρτήματος πα-
ραβρέθηκε στην κοπή πίτας του Σορροπτιμιστικού Ομίλου 
Καβάλας, όπου η Πρόεδρος του Ομίλου εκθείασε το ση-
μαντικό έργο των Γιατρών του Κόσμου. 

Την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, δεχτήκαμε πρόσκληση του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και 
Θάσου κ.κ. Προκοπίου για την κοπή πίτας του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η υπεύ-
θυνη του Παραρτήματος και δέχτηκε τις ευχαριστίες του 
Σεβασμιοτάτου για την προσφορά της Οργάνωσης.

Όλες οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν από τα τοπικά τηλεο-
πτικά κανάλια και από όλο τον έντυπο τύπο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγούνται φάρμακα 
από τα γραφεία του παραρτήματος σε ανασφάλιστους πο-
λίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί 
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυσού-
πολης και Ελευθερούπολης.

Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι Για-
τροί, οι Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνωσης 
στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας.

Κατά το μήνα Ιανουάριο εκδόθηκαν 235 συνταγές και 
χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 15.500€.

Δώρο ανεκτίμητης αξίας η παρακάτω μαντινάδα, αφιερω-
μένη στο έργο των Γιατρών του Κόσμου από τον Χρήστο Τσο-
ντάκη-Πρόεδρο του Συλλόγου Φαλλελιανών «Η Δημιουργία»:
«Πολλή Μαυρίλα Γύρω Μου,
Μια Ηλιακτίδα Δόσμου,
Αυτές που Φέρνουν Συνεχώς 
Όλοι Οι Γιατροί Του Κόσμου..»C.T

Η εθελόντρια μας-ιατρός κα Ελευθερία Μουλουδάκη 
παρευρέθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό «ΚΥΔΩΝ», όπου εκ-
προσώπησε τους Γιατρούς του Κόσμου ενημερώνοντας το 
κοινό για τις δράσεις μας. 

Τόσο στους τηλεοπτικούς σταθμούς «ΚΥΔΩΝ» και «ΝΕΑ 
Τηλεόραση», όσο και σε λοιπά τοπικά ΜΜΕ δόθηκαν συ-
νεντεύξεις και έγιναν εκτενείς αναφορές για το έργο μας: 
«Antennafm.gr, Flashnews.gr, Zarpa.gr, Χανιώτικα Νέα, 
Αγώνας της Κρήτης». 

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά 
στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημε-
ρίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδο-
μαδιαία σελίδα. 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας κάθε πρώτη και 
τρίτη Τετάρτη του μήνα για τα νέα των Πολυϊατρείων μας 
μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθ-
μού «Δίκτυο FM».
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