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Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" 

εμβολίασαν παιδιά πρόσφυγες 

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" 

ολοκλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την εμβολιαστική καμπάνια σε παιδιά προσφύγων 

και αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε διαμερίσματα του Νομού Ιωαννίνων. Οι εμβολιασμοί 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική 

ιατρική φροντίδα για πρόσφυγες στην Ελλάδα", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια.  

Κατά τις δύο ημέρες των εμβολιασμών, προσήλθαν στο ειδικά διαμορφωμένο ιατρείο στο 

χώρο του Νοσοκομείου, 130 παιδιά προσφύγων από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, 

ηλικίας από 2 μηνών έως 15 ετών. Όλα τα παιδιά, αφού εξετάστηκαν από το προσωπικό των 

Γιατρών του Κόσμου, εμβολιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  

Ο Γρηγόρης Βουλαλάς, ιατρικός τεχνικός σύμβουλος των Γιατρών του Κόσμου που ήταν 

παρών σε όλη τη διαδικασία ανέφερε ότι "η οργάνωση κι εκτέλεση της εμβολιαστικής 

καμπάνιας από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τη συνδρομή του δευτεροβάθμιου δημόσιου 

συστήματος υγείας, δε θα μπορούσε παρά να αποτελεί πρόδρομο της ενσωμάτωσης των 

προσφύγων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων ήταν 

αγαστή και ο συντονισμός ιδιαίτερα αποτελεσματικός, χωρίς επίπτωση στην ομαλή λειτουργία 

του νοσοκομείου, το οποίο τη μία μέρα εξυπηρετούσε και τα επείγοντα περιστατικά λόγω 

γενικής εφημερίας". 

"Πιστεύουμε ότι οι δομές υγείας πρέπει να είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη 

και ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν άνοιγμα σε όλη την κοινωνία", δήλωσαν οι Επισκέπτριες 

Υγείας του Γ.Ν. "Γ.Χατζηκώστα, Μαρία Φασουλή και Ελένη Νάσιου, οι οποίες παραχώρησαν 

το ιατρείο τους όπου και υλοποιήθηκε η εμβολιαστική καμπάνια. 

 

 

 

 



 
 

* * * 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Από την αρχή της δράσης τους, οι ΓτΚ - Ελλάδας έχουν υλοποιήσει 

πλήθος προγραμμάτων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων 

υπηρεσιών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στο διάστημα αυτό οι ΓτΚ Ελλάδας έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες ανά 

τον κόσμο προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Με βάση την εμπειρία τους και τη διαρκή αξιολόγηση των 

αναγκών, οι ΓτΚ - Ελλάδας συνεχίζουν να λειτουργούν και να επεκτείνουν τις παρεμβάσεις τους σε όλη την Ελλάδα, με τις 

σταθερές δομές τους, τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία (επτά συνολικά σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), το 

Υπνωτήριο Αστέγων, και τους Ξενώνες, και τις κινητές τους μονάδες. Έχοντας συμπληρώσει φέτος 26 χρόνια συνεχούς 

ανθρωπιστικής δράσης, οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και 

βοήθεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή ιδεολογικών 

πεποιθήσεων.  

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. 

 


