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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ανακοίνωςθ προγράμματοσ «Μθτζρα και Παιδί» 
 

Οι Γιατροί του Κόςμου ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ «Μητζρα και 

Παιδί» το οποίο κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ δράςθσ “MSD For Mothers”. 

Πρόκειται για ζνα διετζσ πρόγραμμα (Ιοφνιοσ 2016 ζωσ Μάρτιοσ 2018) που εςτιάηει ςτθν 

προςταςία και τθ φροντίδα των εγκφων και των βρεφϊν ςτθν Ελλάδα, πριν, κατά τθν 

διάρκεια και μετά τον τοκετό. 

Κατά τθν διετι υλοποίθςι του, το πρόγραμμα κα προςφζρει δωρεάν περίκαλψθ ςε 

8.400 ζγκυεσ γυναίκεσ και νεογνά και θ χρθματοδότθςι του κα ανζλκεί ςε 750.000 

δολάρια. 

Το πρόγραμμα ζρχεται να καλφψει όςεσ γυναίκεσ βρίςκονται ςτθν Ελλάδα και ζχουν 

ανάγκθ, δθλαδι ςτον ελλθνικό πλθκυςμό με καμία ι περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε 

υγειονομικι περίκαλψθ, ςε εκνοτικζσ ομάδεσ που ηουν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ 

ςτθν Ελλάδα και φυςικά ςε πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ.  

 

Το πρόγραμμα «Μητζρα και Παιδί» εντάςςεται ςτθν παγκόςμια πρωτοβουλία «MSD for 

Mothers», τθσ ομϊνυμθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ,  με ςκοπό τθ βελτίωςθ και τθν 

προςταςία τθσ ηωισ των εγκφων και των νεογνϊν. Με το πρόγραμμα αυτό και μζςω 

εξειδικευμζνων ςυνεργαςιϊν, θ MSD επιδιϊκει να προςφζρει καλφτερθ υγειονομικι 

περίκαλψθ και πρωτοποριακι υποςτιριξθ ςε εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςτον 

ανεπτυγμζνο και υπό ανάπτυξθ κόςμο. 

  

«Κάκε δφο λεπτά μια γυναίκα πεκαίνει λόγω επιπλοκών ςτθν εγκυμοςφνθ και τον τοκετό, 
δθλαδι περίπου 800 γυναίκεσ τθν θμζρα. Στθν πλειονότθτα των περιπτώςεων, οι 
κάνατοι αυτοί κα μποροφςαν είχαν αποφευχκεί αν οι γυναίκεσ είχαν πρόςβαςθ ςε 
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ για τθν μθτρότθτα πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά τον 
τοκετό. Μπορείτε να φανταςτείτε ζναν κόςμο όπου καμία μθτζρα δεν κα χάνει τθ ηωι 
τθσ κατά τθ διάρκεια του τοκετοφ; Εμείσ μποροφμε. Αυτι είναι θ παγκόςμια δζςμευςθ 
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του προγράμματοσ MSD For Mothers.  Kαι είμαςτε υπεριφανοι που ανακοινώνουμε τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ και ςτθν Ελλάδα μζςω των αξιζπαινων εταίρων μασ», 
ανζφερε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ Τφπου ο Naveen Rao, Global Lead τθσ MSD για το 
πρόγραμμα MSD for Mothers.  
 

Η αφορμι για τον ερχομό του προγράμματοσ «MSD for Mothers» ςτθν Ελλάδα, είναι θ 

κατάςταςθ που επικρατεί λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ αφξθςθσ 

των προςφυγικϊν και μεταναςτευτικϊν ροϊν, με μεγάλο μζροσ των πλθκυςμϊν αυτϊν 

να ζχει εγκλωβιςτεί μόνιμα ςτθ χϊρα μασ.  

 

Όςον αφορά τθ μθτρικι και βρεφικι υγεία, τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία του ΟΟΣΑ 

δείχνουν αφξθςθ του αρικμοφ των ελλιποβαρϊν νεογνϊν πάνω από 16% μεταξφ 2008 

και 2011. Σφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Αρχι το 2014 καταγράφθκαν ςτθ χϊρα μασ 

79.975 γεννιςεισ από Ελλθνίδεσ (ποςοςτό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπζσ (ποςοςτό 

13,2%). Τα αντίςτοιχα ςτοιχεία για το 2013 ιταν 80.940 (ποςοςτό 86,0%) και 13.194 

(ποςοςτό 14,0%). Οι γεννιςεισ εκτόσ γάμου το 2014 ςε απόλυτουσ αρικμοφσ, 

παρουςίαςαν αφξθςθ 13,1% ςε ςχζςθ με το 2013 και ανιλκαν ςε 7.165 (ποςοςτό 7,8% 

επί του ςυνόλου των γεννιςεων) από 6.337 (ποςοςτό 6,7% επί του ςυνόλου) που ιταν 

το 2013.  

 
«Οι ζγκυεσ και τα παιδιά αποτελοφν βαςικι προτεραιότθτα για τουσ Γιατροφσ του 
Κόςμου κακώσ είναι το πιο ευάλωτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ. Η εγκυμοςφνθ όπωσ και θ 
παιδικι θλικία δεν είναι πρόβλθμα. Ζχει προβλιματα. Αυτό που επικυμοφμε είναι να 
διαςφαλίςουμε ότι κάκε γυναίκα μπορεί να φζρει με αςφάλεια ςτον κόςμο ζνα παιδί και 
να το υποςτθρίξει και μετά. Τον ςτόχο αυτό μποροφμε να τον πετφχουμε με το 
πρόγραμμα «Μθτζρα & Παιδί» ςε ςυνζχεια όλων όςων ζχουμε κάνει μζχρι ςτιγμισ», 
ανζφερε ο Νίκθτασ Κανάκθσ, Πρόεδροσ των Γιατρών του Κόςμου Ελλάδασ.  
 

«Φζτοσ, θ MSD ςυμπλθρώνει 125 χρόνια θγετικισ παρουςίασ ςτο χώρο τθσ Υγείασ. Η 
ςθμαντικι αυτι επζτειοσ ςυμπίπτει με τθν ζλευςθ του προγράμματοσ MSD For Mothers 
ςτθν Ελλάδα, ςε μια πολφ κρίςιμθ περίοδο για τθ χώρα. Θεωριςαμε λοιπόν, υποχρζωςι 
μασ να εξαςφαλίςουμε τθν πραγματοποίθςθ τθσ διεκνοφσ πρωτοβουλίασ «MSD for 
Mothers» ςτθν Ελλάδα. Και είμαςτε πολφ περιφανοι για τθ ςυνεργαςία μασ με τουσ 
Γιατροφσ του Κόςμου και  το  πρόγραμμα «Μθτζρα & Παιδί», τα οφζλθ του οποίου κα 
ςυνεχίςουν να υπάρχουν και μετά τθν λιξθ του», ανζφερε ο Haseeb Ahmad, Διευκφνων 
Σφμβουλοσ τθσ MSD για τθν Ελλάδα, Κφπρο και Μάλτα. 
 

Το πρόγραμμα «Μητζρα και Παιδί» ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ μθτρικισ και βρεφικισ 

πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν υποςτιριξθ των 



                                                                                   
 

υπαρχουςϊν δομϊν τθσ οργάνωςθσ Γιατροί του Κόςμου ςτθν Ελλάδα (πολυκλινικζσ ςε 

Ακινα, Πζραμα, Πειραιά, Πάτρα, Θεςςαλονίκθ και Χανιά αλλά και κινθτζσ μονάδεσ), 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αυξθμζνθ «ελεφκερθ» πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι 

περίκαλψθ για τισ γυναίκεσ και τα βρζφθ. Τθν ίδια ςτιγμι κα προςπακιςει να ενιςχφςει 

τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ με τθν προςφορά δωρεάν πρόςβαςθσ ςε εκπαιδευτικό υλικό 

οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ μζςω πλατφόρμασ e-

learning.  

 
Πηγές: 

http://www.msdformothers.com/docs/MSDFM_in_europe.pdf 

 
*    *    * 

Σχετικά με τουσ Γιατροφσ του Κόςμου Ελλάδασ 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ δθμιουργικθκαν το 1990 και αποτελοφν μζροσ του Διεκνοφσ Δικτφου των ΓτΚ το οποίο 

αποτελείται από 15 ςυνολικά τμιματα (Αργεντινι, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Η.Π.Α., 

Ιαπωνία, Ιςπανία, Καναδάσ, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουθδία). Ταυτόχρονα  ωςτόςο παραμζνουν μία γνήςια 

ελληνική οργάνωςη που ακολουκεί το δικό τθσ μονοπάτι βαςιηόμενθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλάδασ, διατθρώντασ τθν 

οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. 

Συμπλθρώνοντασ 26 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ το 2016, οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ ζχουν αναγνωριςτεί ςτθ ςυνείδθςθ των 

πολιτών, ωσ μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ θ οποία προωκεί τα ςυναιςκιματα αλλθλεγγφθσ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ. 

Με δεκάδεσ προγράμματα ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτθν Ελλάδα και ςε αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, Ζλλθνεσ γιατροί, υγειονομικό 

προςωπικό, διοικθτικοί και τεχνικοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ με περιςςότερουσ από 600 εθελοντζσ ζχουν βρεθεί ςε περίπου 50 χώρεσ του πλανήτη 

προςφζροντασ ιατρική, ανθρωπιςτική βοήθεια. Στθ διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ζχουν πραγματοποιθκεί προγράμματα 

ιατρικισ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ςτο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιςτάν, τθ Σρι Λάνκα, τθν Ινδονθςία, τθ Σερβία, το Σουδάν, τθν 

Παλαιςτίνθ, τθν Αϊτι, τθ Γάηα, τθν Ουγκάντα,  τθν Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ ςυνεργάηονται με άλλεσ διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ με ςτόχο τθν 

αποτελεςματικότερθ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτουσ πλθκυςμοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ. 

*    *    * 
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