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Πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα για τους πιο
ευάλωτους σε μια Ευρώπη σε κοινωνική κρίση:
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εστιάζοντας στις έγκυες και στα παιδιά

Διεθνές Συνέδριο των ΓτΚ | 13 Μαΐου 2014, Μαδρίτη
Με την παρούσα έκθεση, οι Γιατροί του Κόσμου Médecins Du Monde παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις
τους για το 2013 σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, καθώς και για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που δέχτηκαν ιατρική και φαρμακευτική
φροντίδα σε 25 από τα 160 ευρωπαϊκά προγράμματά μας.
Το 2013, αναλύθηκαν 29.400 περιστατικά (15.445 από αυτά αφορούσαν ιατρική εξέταση) σε 25 πόλεις, 8 ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία περιθάλφθηκαν 16.881 ασθενείς.
Οι ποσοτικές αναλύσεις τεκμηριώνονται από μαρτυρίες
των κατά τόπους ομάδων.
Αποφασίσαμε φέτος να διακηρύξουμε και πάλι την αναγκαιότητα της άνευ όρων πρόσβασης των εγκύων γυναικών σε προγεννητική παρακολούθηση και των παιδιών που
σήμερα στερούνται ασφάλισης στον βασικό εμβολιασμό.
Πρόκειται για άρνηση δικαιώματος που αντιβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και
στο σεβασμό των θεμελίων της δημόσιας υγείας.

Διαβάστε περισσότερα



Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ
Διαβάστε την Ευρωπαϊκή Αναφορά 2013 ΕΔΩ

Πρόσβαση σε προγεννητικό έλεγχο και εμβολιασμό
στην Ελλάδα, Γερµανία και Ηνωμένο Βασίλειο:
Βίντεο
Greece: http://youtu.be/jGFN_xmozOk
Germany: http://youtu.be/c-gs3lrHLLI
United Kingdom: http://youtu.be/pV8lysI2gpU

Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Photo: ©Αρχείο ΓτΚ, Μαδρίτη, Μάιος 2014 / Οι Πρόεδροι και Γενικοί Διευθυντές των χωρών του δικτύου των Γιατρών του Κόσμου κρατούν την Ευρωπαϊκή αναφορά του 2013 με θέμα την «Πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα για τους πιo ευάλωτους σε μια Ευρώπη σε κοινωνική κρίση: εστιάζοντας στις
έγκυες και τα παιδιά
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Δράσεις Μαΐου
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αθηνα

Στις 3 Μαΐου οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν δωρεάν προληπτικό ορθοπεδικό, καρδιολογικό και παιδιατρικό έλεγχο, καθώς επίσης και εμβολιασμό, στα παιδιά του
Δήμου Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο της Αθλητικής Εκδήλωσης «ΒΑΛΕ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ» στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.
Το διήμερο 3-4 Μαΐου, η κινητή Παιδιατρική Μονάδα
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους σε
παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Ιωαννίνων. Τη δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της
Vodafone.
Στις 13 Μαΐου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά, στο
Γκάζι, η συναυλία με σύνθημα «Στην κρίση απαντάμε με
αλληλεγγύη», όπου διοργάνωσαν η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, οι θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ, το
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ελληνικό συγκρότημα «ΕnCardia», με την υποστήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού 105,5 «Στο Κόκκινο» για την στήριξη του έργου των Γιατρών του Κόσμου.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς εκατοντάδες πολιτών παρευρέθηκαν στην «Τεχνόπολη» του
Δήμου Αθηναίων προσφέροντας γάλα και φάρμακα. Το
φαρμακευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε θα καλύψει άμεσα σημαντικές ελλείψεις των Ανοιχτών Πολυιατρείων των
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Τέλος, οι ΓτΚ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο
που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αλληλεγγύης και μετέφερε
το μήνυμα ελπίδας στους συνανθρώπους μας, καθώς επίσης
και όλους τους εθελοντές της Οργάνωσης που για ακόμα μια
φορά υποστήριξαν τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης με συνέπεια, κέφι και ενθουσιασμό.
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Στις 2 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού
ελέγχου στο 10ο Γυμνάσιο Αχαρνών, από τους Γιατρούς
του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και
παιδιατρικό έλεγχο. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, τις Θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που είχαν την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης, καθώς και την σημαντική υποστήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού 105,5 «Στο Κόκκινο». Ένα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης, στο συγκρότημα EnCardia για τη συμμετοχή τους, καθώς και για τη φιλική συμμετοχή της Γιώτας Νέγκα, του Κώστα Θωμαϊδη, του Ηλία Λογοθέτη και των μουσικών συνόλων των θεραπευτικών κοινοτήτων του «ΚΕΘΕΑ» που απογείωσαν τη βραδιά με το ταλέντο τους.

Στις 15 Μαΐου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα των Γιατρών
του Κόσμου, ομάδα εθελοντών της Οργάνωσης επισκέφθηκαν, μαζί με τα παιδιά, την έκθεση φωτογραφίας «Ένα κλικ
ο κόσμος μου», μιας έκθεσης γεμάτης πειραματισμούς, παιχνίδι, όνειρα και αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικία, στον
εκθεσιακό χώρο του METApolis στο Μοναστηράκι.
Στις 16 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού
ελέγχου στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Α.Ν.Υ. Λαγονησίου, «Η ΣΤΕΓΗ της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.», από τους Γιατρούς του
Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο σε
νέους με νοητική υστέρηση. Η δράση υλοποιείται με την
υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Στις 22 Μαΐου, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με βαθιές
σχέσεις αλληλεγγύης με το Σερβικό λαό από τα χρόνια των
πολέμων, έστειλαν άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στην πληγείσα από τις καταστροφικές πλημμύρες γειτονική μας Σερβία. Το πρώτο κοντέινερ 20 τόνων περιλάμβανε φαρμακευτικό υλικό, τρόφιμα και ρουχισμό που συγκεντρώθηκαν με
την πρωτοβουλία των «Αλληλέγγυων» της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, Σέρβων που ζουν στην περιοχή και
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Γιατρών του Κόσμου, καθώς επίσης το γάλα και οι παιδικές
τροφές που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν από τους Γιατρούς του Κόσμου σε άπορες οικογένειες.

των Γιατρών του Κόσμου. Την αποστολή των ειδών και την
τελική τους παράδοση, που έγινε στο νοσοκομείο “Stefan
Visoki” της πόλης Smederevska Palanka, συνόδευσε κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου που ξεκίνησε από το Πολυιατρείο των ΓτΚ «Αλέξανδρος Φτίκας» στην Κατερίνη και την
Αθήνα και μέλη της εθελοντικής ομάδας «Αλληλέγγυοι».
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Στις 23 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού
ελέγχου στα Άνω Λιόσια, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αλέξανδρος, από τους Γιατρούς του Κόσμου, οι οποίοι παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο σε Ρομά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας.
Στις 26 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε Φιλικός Αγώνας μεταξύ της ομάδας Δόξας Αγίας Άννας και της Α.Ε.Κ (Α΄ομάδα
του κου Δέλλα και Παλαίμαχοι), στο γήπεδο της Αγίας Άννας
στις Αχαρνές, για τα 40 χρόνια της ομάδας. Ο αγώνας ήταν
αφιερωμένος στους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ ευχαριστούν θερμά την Ομάδα Δόξας Αγίας Άννας για την πρωτοΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

www.mdmgreece.gr

Photo: ©ΓτΚ

Photo: ©ΓτΚ

Newsletter#24

Στις 27 Μαΐου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στο 4ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, που
πραγματοποιήθηκε στο Ηilton Athens Hotel με θέμα «Για
ένα καλύτερο αύριο» που στοχεύει στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα και τον Έλληνα πολίτη, με τη συμμετοχή 100 ΜΚΟ απ’ όλη την Ελλάδα.
Στις 30 Μαΐου, εργαζόμενοι από την φαρμακευτική εταιρεία Santoz Novartis, με αφορμή τη φετινή «Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς», βοήθησαν στον καθα-

ας 645 παιδιών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι
να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τη βασική τους οδοντιατρική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα»
υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.

ρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό
καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α) 5-9 Μαΐου επισκεφθήκαμε την Κω, όπου εξετάστηκαν
461 άτομα.
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βουλία διοργάνωσης και διεξαγωγής του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα με στόχο την στήριξη των δράσεων των ΓτΚ.

ρισμό-διακόσμηση του Υπνωτηρίου Αστέγων των ΓτΚ, στην
τακτοποίηση ρουχισμού, καθώς και στην προετοιμασία ελαφρού γεύματος για τους επωφελούμενους που φιλοξενεί
καθημερινά το Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο κέντρο της
Αθήνας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υπαλλήλους και
την εταιρεία Santoz Novartis για την στήριξη της δράσης.
Την ίδια μέρα, στις 30 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στα Άνω Λιόσια, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αλέξανδρος, από τους Γιατρούς του Κόσμου,
οι οποίοι παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό
έλεγχο σε Ρομά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη
της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Στις 31 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αποστολή
των ΓτΚ με προορισμό την περιοχή Svornick της Βοσνίας.
Οι 20 τόνοι των ειδών που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία των «Αλληλέγγυων» της εθελοντικής ομάδας δράσης
Ν. Πιερίας περιλάμβαναν φαρμακευτικό υλικό, χαρτικά, είδη υγιεινής, είδη καθαρισμού, ιματισμό και εμφιαλωμένα
μπουκάλια νερό. Ένα μέρος της βοήθειας παραδόθηκε
στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της πόλης Σβόρνικ
και τα υπόλοιπα δόθηκαν ιδιοχείρως σε πληγείσες οικογένειες. Οι ΓτΚ ευχαριστούν θερμά τη ΔΕΗ για την κάλυψη
των εξόδων μεταφοράς της αποστολής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, η κινητή ιατρική μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία
βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοίας και Σάββατο 12:00-14:00- στο Μεταξουργείο, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε
εξαρτημένα άτομα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς
και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών
δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό, όπως, επίσης, και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται εθελοντικά, από την 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες.
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Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, οι Γιατροί του
Κόσμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», πα-

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη
υποστήριξή τους, το μήνα Μάιο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ
ΟΕ, FOCACCINO, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ COCA COLA HELLAS 3 Ε,
SOLIDAARI, ΔΥΗΠ-ΔΕΗ Α.Ε., NUMIL HELLAS A.E., SANTOZ
NOVARTIS, GRIECHENLANDHILFE, ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΣΗ, ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ, ENCARDIA, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΕΘΕΑ, 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΕΤΑPOLIS, ΑΚΤΟ, ΛΑΪΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Α’ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ ΔΟΞΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΕΚ,
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ, ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, η κινητή οδοντιατρική
μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιάδα»
επισκέφτηκε 6 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων και
πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής υγεί-

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής
προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από την
ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπαθών
κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα
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Β) 28-30 Μαΐου επισκεφθήκαμε την Κύθνο, όπου εξετάστηκαν περισσότερα από 285 άτομα.

Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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καβαλα
Κατά το μήνα Μάιο, οι Γιατροί του Κόσμου εκπροσωπήθηκαν στο Μαραθώνιο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου
Καβάλα-Λυδία» που πραγματοποιήθηκε στις 4 του μήνα,
από το φίλο και μέλος της Οργάνωσης κο Ιωάννη Βλάχο.
Στις 14 Μαΐου αρκετά μέλη της Οργάνωσης παραβρέθηκαν στην εκδήλωση –ομιλία του Λυκείου των Ελληνίδων
Καβάλας με θέμα «Ψυχολογία παιδιού και εφήβου».
Στις 17 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης,
στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Καβάλας, στου οποίου είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και γλυκοζυομένης. Προσήλθαν 72 άτομα δικαιούχοι
και μη του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου.
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Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Μαΐου χορηγήθηκαν
εμβόλια στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Πρώην Παιδόπολης Αγ.Γεώργιος) Παράρτημα
Προστασίας παιδιού Καβάλας.
Στις 27 Μαΐου, η υπεύθυνη του παραρτήματος κα Άννα Γιοβανιού, με τη γιατρό κα Μαρία Παπαδοπούλου επισκέφτηκαν το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός και εμβολίασαν άτομα που είναι σε
απεξάρτηση με εμβόλια ηπατίτιδας Β και αντιτετανικά.

Το νέο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου
στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός! Οι εργασίες διαμόρφωσης ολοκληρώθηκαν και ευελπιστούμε ότι εντός του Ιουνίου θα είμαστε σε θέση να μετακομίσουμε. Σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, εθελοντές και φίλους της Οργάνωσης. Με πολλές ευχαριστίες για όσους βοήθησαν αυτήν τη μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια, οι Γιατροί του Κόσμου νιώθουν ευγνωμοσύνη!

Μία ημέρα αργότερα, στις 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε
απολογιστική ενημερωτική εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας για τα 2 χρόνια λειτουργίας, προσφοράς
και αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας. Η υπεύθυνη
του Παραρτήματος ενημέρωσε το κοινό για τη συμμετοχή
των Γιατρών του Κόσμου στο ΚΙΦ, η οποία για την περίοδο
Μαΐου 2012-Απριλίου 2013 ήταν:

Ιδιαίτερα έντονη προβολή και επικοινωνία σε τοπικά
ΜΜΕ είχαμε για το νέο Πολυϊατρείο, την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σερβία σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Πιερίας, καθώς και για τη Δημοσίευση της
Εθνικής Αναφοράς για την Ρατσιστική Βία.
Μαθητές της Β’ τάξης του Γ. Λυκείου Αγ. Αθανασίου επισκέφτηκαν το Πολυϊατρείο μας στο πλαίσιο της θεματικής
ενότητας για τον εθελοντισμό που υλοποιείται για την εκπαίδευση τους. Η κα Γκαρανέ ενημέρωσε για το έργο και
τις ανάγκες μας, καθώς και για τις αξίες του εθελοντισμού.
Πολλά ήταν τα ερωτήματα των νέων για την ξενοφοβία και
τον ρατσισμό.
Στις 6 του μήνα πραγματοποιήθηκε και η μουσική συναυλία για το «Καταφύγιο Γυναίκας», όπου και πραγματοποιήθηκε παράλληλη συγκέντρωση φαρμάκων με σκοπό
την ενίσχυση του Πολυϊατρείου μας. Εθελοντές μας βρέθηκαν εκεί για να στελεχώσουν το stand μας, ενημερώνοντας τους πολίτες και συγκεντρώνοντας τα προσφερόμενα φάρμακα. Οι εθελοντές μας δεχόντουσαν με ενθουσιασμό τη συνεχή θετική επιβράβευση των προσπαθειών μας
απ’ όλους όσους πλησίαζαν το stand.
Σε συνέλευση του Συλλόγου Ανασφάλιστων Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε η κα Γκαρανέ
κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δ.Σ , στα μέλη του
οποίου έκανε ενημέρωση για το έργο της Οργάνωσης και
τις υπηρεσίες του ανοιχτού Πολυϊατρείου.
Στην εορταστική εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης,
που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9
Μαΐου, παρευρεθήκαμε με εκπροσώπηση από την εθελόντρια της Οργάνωησης, κα Πασιαλή Αργυρώ.
Η κα Τατσίδου επισκέφτηκε τους εκπροσώπους των Γιατρών του Κόσμου της Ολλανδικής Αντιπροσωπείας, σε ταξίδι της στο εξωτερικό, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και θέρμη. Της δόθηκε η ευκαιρία να ενη-

• Χορηγία αντιγριπικών εμβολίων σε 18 δικαιούχους του
Κ.Ι.Φ.
• Χορηγία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε 15 ασθενείς.
μερώσει για τη δράση μας πανελλαδικά, καθώς και για τις
ανάγκες μας, με κατευθύνσεις των κεντρικών.
Επίσης, πραγματοποίησε ενημέρωση στους σπουδαστές
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης (4 τμήματα σπουδαστών) για
το έργο μας και τον εθελοντισμό, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών. Οι σπουδαστές ξεκίνησαν άμεσα
συγκέντρωση φαρμάκων τα οποία θα προσφερθούν από
αντιπροσωπεία τους στο Πολυϊατρείο μας.
Επιπρόσθετα, 2 ενημερώσεις πραγματοποιήσαμε στις 13
και στις 21 Μαΐου με παρουσιάσεις σχετικά με τις παθήσεις
της τρίτης ηλικίας στη ΧΕΝ Θεσσαλονίκης από την εθελόντρια νοσηλεύτρια κα Στεργίου Ελένη και από την εθελόντρια διατροφολόγο κα Κράνου Ιωάννα.
Συνάντηση με τους εθελοντές της ομάδας χορηγιών είχαμε αυτόν το μήνα βάζοντας σε προτεραιότητα θέματα για
την επικοινωνία και προώθηση του νέου μας Πολυϊατρείου,
την αύξηση των δωρεών, κλπ. Επίσης, συνάντηση διοικητικών εθελοντών πραγματοποιήσαμε αυτόν το μήνα στο χώρο της «Οικόπολις», ο οποίος μας διατέθηκε δωρεάν και
ευχαριστούμε θερμά τους ιθύνοντες που βρίσκονται πάντα
στο πλευρό μας. Στη συνάντηση οι εθελοντές του Πολυϊατρείου είχαν την ευκαιρία κατ’ αρχήν να ξεναγηθούν στο
νέο Πολυϊατρείο και να ενημερωθούν για τα νέα τους καθήκοντα με αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις ομάδες
και τους ρόλους των εθελοντών από την κα Γκαρανέ και
την κα Τατσίδου.

• Εμβολιασμοί σε 51 παιδιά με 150 εμβόλια.
Για την περίοδο Μαΐου 2013- Απριλίου 2014 ήταν:
• Χορηγία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε 15 ασθενείς.
• Εμβολιασμοί σε 98παιδιά με 228εμβόλια.
• Χορηγία αντιγριπικών εμβολίων σε 15 δικαιούχους του
Κ.Ι.Φ.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κος Ξ. Κροκίδης
ενημέρωσε για τη συνολική λειτουργία του Κ.Ι.Φ. Οι δικαιούχοι είναι 660 άτομα και έγιναν 3.700 επισκέψεις στο ιατρείο του Κ.Ι.Φ. Χορηγήθηκαν φάρμακα και φαρμακευτικό
υλικό αξίας 175.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 145.000 ευρώ χορηγήθηκαν στο Κ.Ι.Φ. και 30.000 ήταν δωρεές στο
Γ.Ν.Κ., στο Πουλίδιο και στο Κωνστάντιο Γηροκομείο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγούνται φάρμακα
από τα γραφεία του παραρτήματος σε ανασφάλιστους πολίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης.
Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι
Γιατροί, οι Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνωσης στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το μήνα Μάιο εκδόθηκαν 268 συνταγές και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 8.567€.

Με περίπου 1.250 επισκέψεις ασθενών κλείνει και ο τελευταίος μήνας της άνοιξης στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, ενώ όπως πάντα διεκπεραιώθηκε πλήθος θεμάτων υγείας για ασθενείς, παραπομπές σε εξωτερικούς
ιατρούς μας και οι βασικοί παιδικοί εμβολιασμοί οι οποίοι
άγγιξαν τους 130.

Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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Πολλές δράσεις για συγκεντρώσεις φαρμάκων δρομολογούμε για τον μήνα Ιούνιο, καθώς οι ελλείψεις μας είναι συνεχείς και αυξανόμενες. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα φαρμακεία που μας ενίσχυσαν και αυτόν το μήνα, καθώς επίσης και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφ. Ενότητας Ευρυτανίας, τον Ερυθρό Σταυρό
Άρτας, τον Εμπορικό Σύλλογο Πυλαίας και όλους τους ιδιώτες και επαγγελματίες για τις σημαντικές δωρεές τους σε
φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.
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XANIA

Την Τετάρτη 7 Μαΐου, το Τουρνουά Μπάσκετ Αλλυλεγγύης για ακόμη μια χρονιά έλαβε τέλος. Η εθελόντρια ιατρός
μας κα Ελευθερία Μουλουδάκη, μαζί με εθελοντές εκπροσώπησε την Οργάνωσή μας, προσφέροντας τις ιατρικές
της υπηρεσίες στους αθλητές. Τα τρόφιμα και τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν από το Τουρνουά δόθηκαν στους
Γιατρούς του Κόσμου.

Σάββατο, 24 Μαΐου στην πύλη Σαμπιονάρα η τέχνη, η ανησυχία για το περιβάλλον, το δικαίωμα του καθενός να έχει
πρόσβαση στο νερό ύψωσαν τη φωνή και τις δυνάμεις
τους στην έκθεση «clean water environment».
Οι Γιατροί του Κόσμου και 30 + καλλιτέχνες του Ευρωπαϊκού Νότου με ζωγραφική, video, γλυπτική, installation,
φωτογραφία, performance, χορό, κατασκευές, παιδικό
εργαστήριο και ομιλίες, διαμαρτύρονται με τον τρόπο τους
για τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο υδάτινο περιβάλλον
μας . Την έκθεση επιμελήθηκε ο κος Κοσμάς Λιλικακης
Η έκθεση θα συνεχιστεί εως την 1 Ιουνίου στην πύλη Σαμπιονάρα, ενώ θα υπάρχει μια παράλληλη έκθεση στο Νεώριο Μόρο έως τις 4 Ιουνίου.
Να ενώσουμε όλοι τη φωνή μας στο ότι το νερό είναι ένα
δημόσιο αγαθό και όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτό.
Στην έκθεση συμμετέχουν εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου, οι οποίοι μοιράζουν ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες, αλλά και ενημερώνουν για τις δράσεις και το έργο μας.
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Η εταιρία Μοβιακ χορήγησε στην Οργάνωσή μας έναν συμπυκνωτή οξυγόνου, προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες
αρκετών εξυπηρετούμενων μας. Τους ευχαριστούμε πολύ.
Την Πέμπτη 8 Μαΐου, έπειτα από πρόσκληση που λάβαμε
από την Εθελοντική Ομάδα «Κοινωνικοί Λειτουργοί Εντάξει», παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν με θέμα «Σερφάρω με Μέτρο, χωρίς να ρισκάρω».
Όλο το μήνα Μάιο συνεχίστηκε η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα με την ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική οργάνωση φοιτητών Ιατρικής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, φοιτητές ιατρικής πραγματοποιούν καθημερινά πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας.
Την Τρίτη 27 Μαΐου, οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους των εξής φορέων: ο
Ερυθρός Σταυρός, Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών και εκπρόσωπο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.
Την Παρασκευή 30 Μαΐου, έπειτα από πρόσκληση που
λάβαμε από την αντιδημαρχία Εθελοντισμού, Ισότητας Φύ-

λων & Ένταξης Μεταναστών, συμμετείχαμε στο 2ο Forum
Υγείας με θέμα «Παρόν και Μέλλον στην Υγεία. Ο ειδικότερος ρόλος της ως πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης». Η τοποθέτηση μας έγινε στην θεματική ενότητα «Αλληλεγγύη στην Υγεία», στην οποία ο λογοτέχνης
και δημοσιογράφος κ. Ιντζεγιάννης Σταύρος μας παρουσίασε, ενώ η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας αναφέρθηκε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές μας που καθημερινά
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να κάνουν πράξη το Δικαίωμα στην Υγεία. Επιπλέον, ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που στέκονται αρωγοί στο έργο μας με την προσφορά
τους σε φάρμακα και τρόφιμα. Τέλος, ευχαριστούμε:
- Το Φαρμακείο των κυρίων Κοτσιρίλου Χρήστου- Κοτσιρίλου
Δήμητρα για την συνεχιζόμενη στήριξη τους με φάρμακα
- Το Κοινωνικό Φαρμακείο της Πάτρας για την προσφορά
του σε φάρμακα.

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά
στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία σελίδα, ενώ είχαμε και ιδιαίτερη δημοσιότητα του έργου μας από το ραδιοφωνικό σταθμό Αντ1 Δυτικής Κρήτης.
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Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας κάθε πρώτη και
τρίτη Τετάρτη του μήνα για τα νέα των Πολυϊατρείων μας
μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού
«Δίκτυο FM».
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