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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν την εκστρατεία εμβολιασμού 
στους καταυλισμούς προσφύγων 

 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν την εκστρατεία εμβολιασμού σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας για την προαγωγή υγείας και την πρόληψη των παιδιών 
προσφύγων. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 4.500 εμβολιασμοί σε παιδιά 
ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 15 ετών κατά 11 συνολικά παθήσεων και σε 12 
καταυλισμούς προσφύγων. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
 
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν την εκστρατεία εμβολιασμού από τις 21 
Νοεμβρίου για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες θα υλοποιηθούν εμβολιασμοί με προγραμματισμένες ιατρικές 
επισκέψεις στις παρακάτω περιοχές που δραστηριοποιείται η οργάνωση με 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ελληνικό, Μαλακάσα, Σχιστό, Κατσικάς, 

Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Δολιανά, Φανερωμένη, Τρίκαλα, Βόλος, Ραιδεστός και Καβάλα.  
 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν 4.500 εμβολιασμοί σε παιδιά 
ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 15 ετών κατά 11 συνολικά παθήσεων: ιλαρά, ερυθρά, 
παρωτίτιδα, πνευμονιόκοκκο, διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, 
Αιμόφιλο ινφλουένζα Β, Ηπατίτιδα Α και Β. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να υλοποιούν εκστρατείες εμβολιασμού, πάντα 

βάσει των διεθνών προτύπων και συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής 

Επιτροπής Εμβολιασμών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις θεμελιώδεις ανάγκες 

αυτών των ευάλωτων παιδιών. 
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* * * 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των 

ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 

Σουηδία). Ταυτόχρονα  ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό 

της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της 

ανεξαρτησία. 
Συμπληρώνοντας 26 χρόνια συνεχούς δράσης το 2016, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν 

αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία 

προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. 
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες 

γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 

χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των 

χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, 

το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την 

Ουγκάντα,  την Αλγερία κ.α. 
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με 

στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 

 

Σχετικά με την Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Κράτη Μέλη της είναι ο σημαντικότερος παγκόσμιος χορηγός ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Μέσω του Τμήματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ECHO), η ΕΕ βοηθά πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και καταστροφών κάθε 

χρόνο. Με έδρα στις Βρυξέλλες και ένα δίκτυο γραφείων ανά τον κόσμο, η ECHO παρέχει υποστήριξη 

στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς αποκλειστικά βάσει των ανθρωπιστικών αναγκών και χωρίς διάκριση 

φυλής, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων. 
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