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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ‐ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία
ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι 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).
Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην
ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική
πεποίθηση.
Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της
οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι
πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της
παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.
Οι ΓτΚ – Ελλάδας συμπληρώνοντας 24 χρόνια ανθρωπιστικής δράσης, συνεχίζουν να
υλοποιούν προγράμματα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και
προγράμματα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους,
προκειμένου να ωφεληθούν όσοι αποκλείονται από τις παροχές του συστήματος
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υγείας.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Οργανόγραμμα
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου έχει διετή θητεία. Για την περίοδο 2013‐
2015 η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος

Μαΐλλη Άννα

Παιδίατρος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Ανδρούτσος Αντώνης

Οικονομολόγος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Πλατιάς Ευάγγελος

Ορθοπεδικός

Γεν. Γραμματέας

Κανάκης Νικήτας

Οδοντίατρος

Ειδ. Γραμματέας

Κασσάρας Γεώργιος

Γενικός Χειρουργός

Ταμίας

Σκολαρίκος Χρήστος

Προγραμματιστής

Υπεύθυνος

Γιαννακόπουλος Γιάννης

Φωτοειδησεογράφος

Μέλος

Μουζάλας Ιωάννης

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Μέλος:

Νεοχωρίτης Γεώργιος

Ιατρός Φυσικής Ιατρικής&
Αποκατάστασης
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Καθηγητής Φωτογραφίας

Δημοσίων Σχέσεων
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Ανθρώπινο Δυναμικό
Οι δράσεις της οργάνωσης πραγματοποιούνται μέσω της πολύτιμης συνεργασίας και
στήριξης των εθελοντών μας. Οι ΓτΚ Ελλάδας το 2014 συνεργάστηκαν με πάνω από
600 εθελοντές (γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό, οδοντιάτρους και διοικητικούς
διαφόρων ειδικοτήτων) σε δράσεις και προγράμματα που κατέστησαν τους ΓτΚ ως μια
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από τις μεγαλύτερες ιατρικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναπτύξει πλήθος
δράσεων με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίες
λόγω της περιθωριοποίησης, στερούνται πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και δομές για την
κατοχύρωση του βασικού βιοτικού τους επιπέδου.

Οι εν λόγω δράσεις στοχεύουν στην παροχή των εξής υπηρεσιών:

Ιατρικές Υπηρεσίες
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, πιστοί στον καταστατικό τους στόχο, έχουν αναπτύξει πλήθος
δράσεων με στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακά
ομάδες, οι οποίες στερούνται πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική
περίθαλψη.
Εθελοντές

γιατροί

και

νοσηλευτές παρέχουν δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
όπως

μετανάστες

χωρίς

διοικητικά έγγραφα, άποροι,
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω των Κινητών Ιατρικών
Μονάδων, πραγματοποιούν επισκέψεις σε περιοχές του Νομού Αττικής καθώς και της
ελληνικής περιφέρειας με στόχο την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης σε άτομα
που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
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ανασφάλιστοι, άστεγοι, καθώς και κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο
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Κοινωνική Υπηρεσία
Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας των Γιατρών του Κόσμου παρέχει υπηρεσίες
κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους εξυπηρετούμενους της Οργάνωσης. Οι
εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές της Διαμεθοδικής Κοινωνικής
Εργασίας και σε συνεργασία με ένα οργανωμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η εξατομικευμένη
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αντιμετώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων.
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Ψυχολογική Υποστήριξη
Το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης αποτελείται από 12 εθελοντές ψυχολόγους και έχει
στόχο την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης και βραχυπρόθεσμης (6 έως 12 μήνες)
παρέμβασης. Σε συνεργασία με παιδοψυχίατρο παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε
παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές αλλά και μαθησιακές δυσκολίες.
Παράλληλα, παρέχεται και η δυνατότητα οικογενειακής συμβουλευτικής, όπου κρίνεται
αναγκαίο.

Επισιτισμός
Η υπηρεσία επισιτιστικής υποστήριξης οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες αφορά στη διανομή πακέτων τροφίμων, μέσω των Ανοιχτών Πολυιατρείων και της
κοινωνικής υπηρεσίας. Οι περιοχές δραστηριοποίησης των ΓτΚ στον εν λόγω τομέα είναι η
Αθήνα και το Πέραμα. Τα πακέτα τροφίμων που διανέμονται εμπεριέχουν βασικά είδη
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διατροφής, όπως ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, ελαιόλαδο, γάλα, κα.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2014
I.

Δομές

Ανοιχτά Πολυϊατρεία
Τα Ανοιχτά Πολυιατρεία των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν με βασικό στόχο την παροχή
πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής και ψυχολογικής
υποστήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες
χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες, άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι καθώς και σε κάθε
άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ανοιχτά Πολυϊατρεία
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Πέραμα
Χανιά

Αριθμός
Ωφελουμένων
7.360
2.573
4.074
1.634
1.850

Αριθμός
Επισκέψεων
41.751
14.597
23.110
9.269
10.494

Εθελοντές γιατροί όλων των ειδικοτήτων παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ενώ
δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να πραγματοποιήσουν δωρεάν εργαστηριακές
εξετάσεις, μέσω παραπομπών σε συνεργαζόμενους φορείς. Στο πλαίσιο λειτουργίας των
Ανοιχτών Πολυιατρείων, εντάσσονται η Κοινωνική υπηρεσία και το τμήμα Ψυχολογικής
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υποστήριξης.
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Τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα, στο Πέραμα, στη
Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, λειτουργούν με πόρους της οργάνωσης. Η λειτουργία του
Ανοιχτού Πολυιατρείου της Πάτρας ενισχύεται από την χρηματοδότηση του Ιδρύματος
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«Σταύρος Νιάρχος».
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Παιδιατρικά Τμήματα Πολυιατρείων
Οι Γιατροί του Κόσμου μόνο στη διάρκεια του 2014 προσέφεραν μέσω των παιδιατρικών
τμημάτων των Ανοιχτών Πολυιατρείων και των προγραμμάτων κινητών μονάδων υπηρεσίες
παιδιατρικής φροντίδας σε περισσότερα από 29.000 παιδιά.

Παιδιατρικά Τμήματα
Πολυιατρείων

Αριθμός Ωφελουμένων

Αριθμός
Επισκέψεων

Αριθμός
Εμβολίων

Αθήνα

3.532

4.744

2.242

Θεσσαλονίκη

3.748

6.676

1.218

Πάτρα

2.060

3.669

1.173

Πέραμα

512

1.152

912

Χανιά

385

686

234

Οι υπηρεσίες παροχής παιδιατρικής φροντίδας απευθύνονται σε όλα τα παιδιά με
περιορισμένη ή/και μηδενική πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Οι υπηρεσίες που
προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

 Προληπτική φροντίδα και αγωγή
υγείας.

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

 Παροχή βασικών
φαρμάκων.

παιδιατρικών

 Προσφορά εμβολιαστικής κάλυψης
σε παιδιά.
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 Παροχή
δωρεάν
παιδιατρικής
περίθαλψης, διαγνωστικού ελέγχου
και
παρακολούθησης,
Παροχή
δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής.
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Το 2014 καλύφθηκε η φαρμακευτική περίθαλψη 12.777
περιπτώσεων



Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρείχε τις υπηρεσίες του σε 1.999
ωφελούμενους

Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική υπηρεσία στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και
δυσκολιών τόσο των ατόμων που φιλοξενούνται στις δομές των Γιατρών του Κόσμου όσο
και όσων απευθύνονται σε αυτήν μέσω των Ανοιχτών Πολυιατρείων. Πιο συγκεκριμένα, η
Κοινωνική υπηρεσία αναλαμβάνει τη λήψη κοινωνικού ιστορικού (καταγραφή κοινωνικών
στοιχείων και αιτημάτων εξυπηρετούμενων), την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών, κοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης (ενημέρωση εξυπηρετούμενων για τα
δικαιώματα τους και τις δυνατότητες τους για πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και
κοινωνικής αρωγής) και την ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ψυχολογική Υπηρεσία
Το τμήμα Ψυχολογικής υποστήριξης αποτελείται από εθελοντές ψυχολόγους και έχει στόχο
την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης και βραχυπρόθεσμης (6 μήνες έως 12)
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παρέμβασης.
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Κοινωνικό Φαρμακείο
Το έργο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» υλοποιείται στα
πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προωθεί την ανάπτυξη και λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου,
μεταξύ άλλων δομών, έχει δημιουργηθεί το Κοινωνικό Φαρμακείο.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε υφιστάμενη Δομή Φαρμακείου των Γιατρών του
Κόσμου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα Ανοιχτό Πολυιατρείο, από το 1997, με
στόχο την δωρεάν παροχή φαρμάκων, τόσο στους ασθενείς που παρακολουθούν οι ιατροί των
ΓτΚ, όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς που αν και έχουν ανάγκη φαρμάκων, δεν έχουν την
οικονομική ή και την ασφαλιστική δυνατότητα να τα προμηθευτούν (απαραίτητη είναι η ύπαρξη
συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής).
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Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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Ξενώνας Αιτούντων Άσυλο
Το έργο υλοποιείται

από τους Γιατρούς του Κόσμου σε συνεργασία με το Ελληνικό

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Ευάλωτων
Αιτούντων Άσυλο (μονογονεϊκές οικογένειες, άνδρες και γυναίκες δίχως υποστηρικτικό
περιβάλλον και πηγή εισοδήματος, με ή χωρίς παιδιά), δυναμικότητας 70 θέσεων
φιλοξενίας.
Στόχος του κέντρου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού μέσω της αύξησης των
θέσεων υποδοχής και η συμβολή στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών για τους
Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα.
Το

Κέντρο

Υποδοχής

παρέχει

ιατρικές υπηρεσίες (πρωτοβάθμια
φροντίδα
Ανοιχτού

υγείας)

μέσω

Πολυϊατρείου

του
της

Αθήνας, καθώς η πλειοψηφία των
φιλοξενούμενων

αντιμετωπίζει

παθήσεις που χρήζουν κλινικής
και εργαστηριακής εξέτασης σε
τακτά

χρονικά

διαστήματα.

Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει στους φιλοξενούμενους κοινωνικές υπηρεσίες, μέσω της
Κοινωνικής υπηρεσίας των Γιατρών του κόσμου, με σκοπό την τακτική παρακολούθηση των
αιτημάτων τους, η οποία γίνεται με την υποστήριξη διερμηνέων. Νομική συνδρομή
παρέχεται μέσω του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η οποία περιλαμβάνει τη
διασφάλιση πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, την παρακολούθηση της

φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
μέσω των εκπαιδευτικών τμημάτων της «Πυξίδας» του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες.
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πορείας του αιτήματος, καθώς και τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Επίσης, οι
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Το 2014:


Φιλοξενήθηκαν 184 άτομα.



Παρασχέθηκε στέγη σε 62 παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.



Κύριες χώρες καταγωγής των φιλοξενούμενων είναι Αφγανιστάν,
Κονγκό και Συρία.

Πέραν της στέγασης παρέχονται σίτιση, είδη ατομικής υγιεινής, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, διερμηνεία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση για
τα παιδιά.
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη Οργανώσεων που
βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (SOAM)»,
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009‐2014. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔOM, Διαχειριστική Αρχή
του προγράμματος S.O.A.M.

Υπνωτήριο Αστέγων
Το έργο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» υλοποιείται στα
πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προωθεί την ανάπτυξη και λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου,
μεταξύ άλλων δομών, έχει δημιουργηθεί το Υπνωτήριο Αστέγων.
Η δομή φιλοξενείται σε χώρο ο οποίος έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αθηναίων,
(Αλικαρνασσού 49, Ακαδημία Πλάτωνος).
Το υπνωτήριο λειτουργεί καθημερινά με σταθερό ωράριο (21.00μμ έως 12.00 πμ) και

στελεχωθεί από διοικητικούς υπαλλήλους, άτομα προσωπικό καθαριότητας και κοινωνικό
λειτουργό.

Το 2014:


Φιλοξενήθηκαν 341 άτομα.



Παρασχέθηκε στέγη σε 275 άνδρες, 66 γυναίκες και 3 παιδιά.



Κύριες χώρες καταγωγής των φιλοξενούμενων είναι Ελλάδα,
Αφγανιστάν, Ιράν και Συρία.

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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προσφέρει διανυκτέρευση σε τουλάχιστον 50 αστέγους ανά ημέρα. Η Κοινωνική Δομή έχει
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Επιπρόσθετα, το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας των Γιατρών του Κόσμου παρέχει υπηρεσίες
κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους επωφελούμενους του Προγράμματος,
σύμφωνα με τις αρχές της Διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας και σε συνεργασία με ένα
οργανωμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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II.

Κινητές Μονάδες:

Αδαμαντιάδα
Το έργο

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών

Αναγκών Παίδων Αθηνών» στηρίζεται στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας (Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας) και των Γιατρών του Κόσμου και υλοποιείται για το 2014 με

την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.

Μέσω μιας άρτια εξοπλισμένης κινητής οδοντιατρικής μονάδας, πραγματοποιούνται
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 60 δημοτικά σχολεία των Αθηνών, με θεματολογία τη
στοματική υγιεινή. Παράλληλα, οι 50 εθελοντές οδοντίατροι που στελεχώνουν την κινητή
μονάδα ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών όλων των τάξεων των δημοτικών
σχολείων που επισκέπτονται και πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7.754 παιδιά της ομάδας

Το 2014:


Παρασχέθηκε οδοντιατρική φροντίδα σε 7.754 παιδιά.



Αντιμετωπίστηκαν 22.281 προβληματικά δόντια.



Διαγνώστηκαν 2.350 περιστατικά ορθοδοντικής φύσης

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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– στόχου.
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Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον
Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δρόμοι της Αθήνας
Το πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας» έχει ως στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή
πρωτοβάθμιας

ιατρικής

φροντίδας

και

ψυχοκοινωνικής

συμβουλευτικής

σε

τοξικοεξαρτημένα άτομα. Το πρόγραμμα στηριζόμενο στις αρχές της μείωσης της βλάβης
και της παρέμβασης στο δρόμο (streetwork) υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου
από το 1998.

Πρόγραμμα
Διανομή Υλικού
Δρόμοι της Αθήνας
30.734 σύριγγες σε
3.747 περιστατικά

Ιατρικές Υπηρεσίες
611 περιστατικά

Η μείωση της βλάβης, περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρουν οι συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου (π.χ ενδοφλέβια
χρήση ουσιών εξάρτησης)
χωρίς όμως να συνδέονται
απαραίτητα με τη διακοπή
της χρήσης. Η αρχή της
της

βλάβης

βασίζεται στην προστασία
του

“δικαιώματος

στην

υγεία” των ατόμων που

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

μείωσης
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κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης, τόσο σε σχέση με τη πρόληψη της μετάδοσης του ιού του
AIDS και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των
ατόμων αυτών με τις υπηρεσίες υγείας.

Μέσω μιας κινητής μονάδας, εθελοντές γιατροί, νοσηλευτές, επαγγελματίες ψυχικής
υγείας και διοικητικοί προσφέρουν:
•

πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη προβλημάτων που σχετίζονται ,είτε με τις
συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού (λοιμώξεις, υποσιτισμό, τραυματισμούς, κλπ),
είτε προβλημάτων που έχουν σχέση με τον τρόπο λήψης ναρκωτικών (κυρίως
θρομβοφλεβίτιδες και αποστήματα),

•

παρεμβατικές δράσεις με στόχο την μείωση της εξάπλωσης του HIV και της
ηπατίτιδας, μέσω της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην προσφορά νέων
συριγγών με παράλληλη ανταλλαγή,

 απόσυρση των ήδη χρησιμοποιημένων και ταυτόχρονη προώθηση της αποφυγής του
μοιράσματος συριγγών με άλλους χρήστες,
 προσφορά ενός ειδικού kit με όλα τα απαραίτητα υλικά για την προώθηση της
ασφαλούς χρήσης, την ενημέρωση των χρηστών για την ηπατίτιδα και το ΑIDS, τους
τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από μία ενδεχόμενη μόλυνση καθώς και την
διανομή προφυλακτικών,
ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014
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Λητώ
Η Παιδο‐οδοντιατρική κινητή μονάδα
Λητώ, δημιουργήθηκε το 2003 με στόχο
την προαγωγή ιατρικής φροντίδας σε
παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες
περιοχές

της

Ελλάδας,

που

αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή
κοινωνικούς λόγους.
Το πρόγραμμα «ΛΗΤΩ» προσφέρει δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο
καθώς και οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση. Επιπλέον, παρέχει φαρμακευτική
αγωγή και εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Αριθμός Παιδιών

Λητώ

679

Αριθμός Παιδιών που
εμβολιάστηκαν
433

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Πρόγραμμα
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Πρόγραμμα Αστέγων

Το 2014:


Ωφελήθηκαν 100 άτομα.



Η ομάδα έδρασε στις περιοχές Κέντρο Αθήνας, Πεδίον Άρεως και
Πειραιάς



Κύριες χώρες καταγωγής ωφελουμένων η Ελλάδα και το
Αφγανιστάν.

Οι Γιατροί του Κόσμου, με στόχο να προσεγγίσουν και να παρέχουν ιατρική και κοινωνική
στήριξη στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των αστέγων, πραγματοποιούν πρόγραμμα
streetwork με επισκέψεις σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά, όπου
ομαδικά διαβιούν άστεγα άτομα.
Σε αρχικό στάδιο γίνεται καταγραφή της κατάστασης τους, των συνθηκών διαβίωσης, λήψη
ιστορικού και χαρτογράφηση των σημείων που καταλύουν. Στη συνέχεια η ομάδα των
Γιατρών του Κόσμου που απαρτίζεται από γενικό γιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό
και

διοικητικό

υπάλληλο,

παρέχει

ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη,

κοινωνική

συμβουλευτική και ενημέρωση για τα σημεία όπου μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια
(σίτιση, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη). Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, η
ομάδα παρέχει είδη πρώτης ανάγκης (υπνόσακοι, κουβέρτες) καθώς και πρόχειρο γεύμα
και νερό.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Η Coca‐Cola Τρία Έψιλον ενίσχυσε τη δράση των Γιατρών του Κόσμου με την παροχή ειδών.
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Υγεία για Όλους
Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω του προγράμματος ιατρικού ελέγχου «Υγεία για Όλους»
προσφέρουν παιδιατρικό, γυναικολογικό και οφθαλμολογικό διαγνωστικό

έλεγχο

σε

γυναίκες και παιδιά που κατοικούν σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στο γυναικείο πληθυσμό είναι η γυναικολογική
κλινική εξέταση, η ψηλάφηση μαστού, μαθήματα ψηλάφησης στήθους και ενημέρωση για
τον τρόπο μείωσης των κινδύνων ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μήτρας, το τεστ ΠΑΠ,
ο ενδοκολπικός υπέρηχος, ο οφθαλμολογικός έλεγχος, το καρδιογράφημα, ο υπέρηχος
άνω/κάτω κοιλίας και η μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και διαβήτη.
Στον παιδικό πληθυσμό παρέχεται παιδιατρικός διαγνωστικός έλεγχος, οφθαλμολογικός
έλεγχος,

καρδιογράφημα,

υπέρηχος

άνω/κάτω

κοιλίας,

μέτρηση

χοληστερίνης,

τριγλυκεριδίων και διαβήτη ενώ τέλος υπάρχει η δυνατότητα παιδικού εμβολιασμού και

Πληθυσμοί
Αριθμός
Ωφελουμένων

Άνδρες
2.383

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Γυναίκες
5.443

Παιδιά
2.087

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

παροχής παιδιατρικής φαρμακευτικής αγωγής.
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Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολική χρηματοδότηση της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής
προσφοράς που υλοποιούνται από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση
ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Το 2014:
Ωφελήθηκαν 9.913 άτομα.



Πραγματοποιήθηκαν 19 επισκέψεις σε 33 περιοχές.



Εμβολιαστήκαν 700 παιδιά.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014
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Υποστήριξη Ρομά
Οι περισσότεροι καταυλισμοί Ρομά βρίσκονται κοντά σε υποβαθμισμένες περιοχές, χωρίς
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό και οι κάτοικοι τους είναι συχνά
εκτεθειμένοι σε πληθώρα μολύνσεων και μικροβίων. Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω ειδικά
διαμορφωμένης Κινητής Ιατρικής Μονάδας, υποστηρίζουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα
των Ρομά στην ελληνική επικράτεια, πραγματοποιώντας ένα πρόγραμμα παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η
εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, η προληπτική φροντίδα, η αγωγή υγείας, η
καταγραφή των στοιχείων και των αναγκών του πληθυσμού για υγειονομική και
επιδημιολογική μελέτη αλλά και οι παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω
ιατρική φροντίδα και κοινωνική στήριξη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με πόρους των Γιατρών του Κόσμου και το 2014

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

ωφελήθηκαν από αυτό 185 παιδιά.
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III.

Υλοποιούμενα Προγράμματα

Παιδικός Εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στον τομέα της πρόληψης
νοσημάτων. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στην Ελλάδα που προέρχεται από
οικογένειες οι οποίες πλήττονται από μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων,
αντιμετωπίζει δυσκολία πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με συνέπεια τη μη λήψη της
απαραίτητης εμβολιαστικής κάλυψης.

Δράση

Αριθμός
Ωφελουμένων

Παιδικός Εμβολιασμός 4.712

Αριθμός Εμβολίων
5.507

Το πρόγραμμα «Παιδικοί Εμβολιασμοί» λειτουργεί κυρίως μέσω των Ανοιχτών Πολυιατρείων
των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα, στο Πέραμα, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και στην Πάτρα
καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μέσω της Κινητής Μονάδας, προσφέροντας
διαγνωστικό παιδιατρικό έλεγχο και εμβολιαστική κάλυψη, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών (διφθερίτιδας, τετάνου, κοκίτη, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α και Β,
ανεμοβλογιάς, HPV, MenC, PCV και MMR).
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου με την υποστήριξη της «Ελληνικής
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Smile Project
Το Smile Project παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη σε
παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε επαπειλούμενη οικονομικά κατάσταση και
αδυνατούν να καλύψουν τα κόστη οδοντιατρικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα αποσκοπεί
και στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε ενήλικες.
Ομάδα επαγγελματιών οδοντιάτρων στο Πολυϊατρείο της Αθήνας, αλλά και μέσω μίας
άρτια εξοπλισμένης κινητής οδοντιατρικής μονάδας, η οποία πραγματοποιεί επισκέψεις σε
σχολεία και σε διάφορες περιοχές της χώρας, παρέχει οδοντιατρική θεραπεία σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες νέων και ενηλίκων, δίνοντας έμφαση επίσης στην ανάγκη οδοντιατρικής
πρόληψης και στοματικής υγιεινής.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου με την υποστήριξη της
«Ελληνικής Πρωτοβουλίας – The Hellenic Initiative».
Δράση

Αριθμός
Ωφελουμένων

Κατηγορίες
Ωφελουμένων

Smile Project

3.762

Ενήλικες 830

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014
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65+ Υγιής Γήρανση
Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρινόμενοι στις συνθήκες και στις πρωτοφανείς δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας, επιτείνουν τις δράσεις τους με σκοπό την
κάλυψη και την ενίσχυση ατόμων άνω των 65 ετών παρέχοντας τους εξειδικευμένη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική φροντίδα.
Η ηλικία των 65 ετών, η οποία ταυτίζεται και με την ηλικία της συνταξιοδότησης, αποτελεί
το όριο πάνω από το οποίο ένας ασθενής θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως γηριατρικός. Σε
αυτό το πλαίσιο οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν το πρόγραμμα “65+ Υγιής Γήρανση” στο
Ανοιχτό Πολυϊατρείο του Περάματος.

Η 1η βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής και
φαρμακευτικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους. Μέσω του προγράμματος, τα άτομα άνω
των 65 ετών που προσέρχονται στο Πολυϊατρείο του Περάματος δέχονται ιατρικές

αλλά και των διαφόρων ασθενειών που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον υπάρχει ειδική μέριμνα
για την παραπομπή τους σε άλλες ειδικότητες ιατρών εντός της δομής των Γιατρών του
Κόσμου εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Η 2η βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άτομα που έχουν χάσει το σύντροφο τους
λόγω θανάτου. Παρέχεται συναισθηματική αξιολόγηση και συμβουλευτική, παροχή
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υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ψυχολογικό, κοινωνικό και συμβουλευτικό,
διεξαγωγή συμβουλευτικών ή θεραπευτικών συνεδριών, ενώ τέλος πραγματοποιείται
διασύνδεση με υπηρεσίες πρόνοιας και με την ευρύτερη κοινότητα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση.

Δράση
65+ Υγιής Γήρανση

Αριθμός
Ωφελουμένων
251

Αριθμός Επισκέψεων
1.704

Πρόληψη – Εξέταση – Υποστήριξη
Το έργο «Δημόσια Υγεία: Πρόληψη, Εξέταση, Υποστήριξη» στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση
της HIV λοίμωξης και στην αύξηση της προσβασιμότητας στην ιατρική και ψυχοκοινωνική
φροντίδα μέσα από την ενεργητική ανεύρεση και τον αρχικό έλεγχο στην κοινότητα ατόμων
με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και HEP C .
Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση για τους τρόπους
μετάδοσης και προφύλαξης των HIV και HEP C, η εξέταση, ενώ τέλος, παρέχεται
ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξέτασης.
Στις περιπτώσεις θετικών διαγνώσεων, υπάρχει άμεση διασύνδεση με κέντρα
εξειδικευμένης φροντίδας (ΜΕΛ) ενώ προσφέρεται και Άμεσα Επιτηρούμενη Θεραπεία
(ΑΕΘ) στις δομές. Παράλληλα, διεξάγονται δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για
τους τρόπους μετάδοσης, τις μεθόδους πρόληψης, την σημασία της προληπτικής εξέτασης
και την άρση του στιγματισμού.

και Κέντρο Ζωής.
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
ΕΟΧ 2009‐2014. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
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Δράση
Πρόληψη – Εξέταση – Υποστήριξη

Αριθμός
Ωφελουμένων
25

Κατηγορίες
Ωφελουμένων
15 Άνδρες
10 Γυναίκες

Επιδημιολογική Μελέτη
Στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών
Ηπατιτίδων B, C και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινούμενους
Πληθυσμούς», καθώς και στα πλαίσια του υποέργου «Σχεδιασμός, Συλλογή και Ανάλυση
Δεδομένων – Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Αξιολόγηση Πράξης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007‐2013», εκπονείται επιδημιολογική μελέτη από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών «Διεθνής Ιατρική‐Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας και τις ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου και PRAKSIS.
Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η εκτίμηση του επιπολασμού των ιογενών ηπατιτίδων B
και C και της HIV λοίμωξης στο γενικό ενήλικο πληθυσμό καθώς και σε ειδικούς
πληθυσμούς στόχους – Τσιγγάνοι/Ρομά και μετανάστες – και των καθοριστικών του

στόχου, ο εμβολιασμός των επίνοσων ατόμων των ειδικών πληθυσμών στόχων
(Τσιγγάνων/Ρομά και μετανάστες), και η ατομική συμβουλευτική και σύνδεση με το
σύστημα παροχής υγείας οροθετικών ατόμων.
Για το έτος 2014 συμπληρώθηκαν 11 ερωτηματολόγια.
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Θύματα εγκλημάτων μίσους
Το έργο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων
μίσους» αφορά στην αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών με
έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Τα στάδια που θα ακολουθούνται είναι η αναγνώριση και
καταγραφή των περιστατικών, η παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής υποστήριξης, η παροχή
νομικής

στήριξης/συνοδείας,

η

διαρκής

ψυχοκοινωνική

υποστήριξη,

η

νομική

εκπροσώπηση των θυμάτων και τέλος η παραγωγή έκθεσης αποτελεσμάτων και
συστάσεων προς τις αρχές.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής και
αντιμετώπισης των ρατσιστικών εγκλημάτων, το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Οι δύο βασικοί στόχοι του
προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους
και μέσω των υπηρεσιών αυτών η ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών
προβλημάτων και η διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, το
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, τη ΜΕΤΑδραση και την ColourYouth.
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
ΕΟΧ 2009‐2014. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Θύματα εγκλημάτων μίσους

Αριθμός
Κατηγορίες
Ωφελουμένων Ωφελουμένων
18

15 Άνδρες
2 Γυναίκες
1 Διεμφυλική Γυναίκα

Προέλευση: Έρευνα ΓτΚ για έτος 2014

Οι κύριες χώρες καταγωγής των ωφελούμενων είναι Ελλάδα, Αφγανιστάν και Μπαγκλαντές.
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Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μυτιλήνης

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
υπηκόους τρίτων χωρών (πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες). Λόγω των υψηλών
πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή
πίεση μεταναστευτικών ροών».
Στο πρόγραμμα δικαιούχος και συντονιστής είναι η

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και

συνδικαιούχος και συνεργάτης είναι οι Γιατροί του Κόσμου.
Σκοπός του έργου είναι η αμοιβαία
συμβαλλόμενων

για

την

κάλυψη

συνεργασία

πρωτοβάθμιας

και

αλληλοϋποστήριξη των

υγειονομικής

περίθαλψης

και

ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εισερχόμενους χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
στην ελληνική επικράτεια, υπηκόους τρίτων χωρών κατά την διάρκεια της παραμονή τους

Στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Γιατροί του Κόσμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
περιλαμβάνεται ο ιατρικός έλεγχος, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φροντίδας, η
παροχή

ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης,

η

διάθεση

φαρμακευτικών

σκευασμάτων,

κλινοσκεπασμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής, ιματισμού και υπόδησης στην Κινητή Μονάδα Β,
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που δραστηριοποιείται στην περιοχή Μόρια της Λέσβου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.

Σημείο Εισόδου Χίου
Οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονται στο
Κέντρο Ταυτοποίησης στο Μερσινίδι της
Χίου

όπου

παρέχουν

πρωτοβάθμια

υγειονομική περίθαλψη σε μετανάστες
χωρίς

τα

απαραίτητα

νομιμοποιητικά

έγγραφα καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών
που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Γιατροί του
Κόσμου

στο

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

περιλαμβάνεται ο ιατρικός έλεγχος, η
παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και
φροντίδας,

η

διάθεση

φαρμακευτικών

σκευασμάτων και η διανομή ειδών ένδυσης
και υπόδησης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους των
Γιατρών του Κόσμου.
Δράση

Αριθμός
Ωφελουμένων

Κατηγορίες Ωφελουμένων

Σημείο Εισόδου Χίου

2.445

2.144 Άνδρες
301 Γυναίκες
Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΣΑΣΕΙΣ

Κλινική Μόντε
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας, από το 2009,
είναι παρόντες στην Ουγκάντα (περιοχή Luweero,
χωριό Monde) με ένα έργο πρωτοβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης. Βασικός στόχος της αποστολής αυτής
είναι η υποστήριξη της δομής υγείας που βρίσκεται
στο

Monde.

Οι

άμεσοι

δικαιούχοι

του

προγράμματος είναι οι κάτοικοι του χωριού (πάνω
από το 50% είναι κάτω των 14 ετών), ενώ οι έμμεσοι
δικαιούχοι είναι ο ευρύτερος πληθυσμός της
περιοχής (περίπου 400.000 άτομα). Από τον
Αύγουστο του 2009, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν
ανακαινίσει πλήρως το ιατρείο, ενώ παράλληλα
έχουν αναλάβει τη στελέχωση του ιατρείου με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τον
εξοπλισμό με ιατρικά μηχανήματα καθώς και τον ανεφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα
φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα.
Στο πλαίσιο της αποστολής, εθελοντές γιατροί ταξιδεύουν στην Ουγκάντα, σε τακτά χρονικά
διαστήματα

και

πραγματοποιούν εξειδικευμένες ιατρικές

εξετάσεις,

καθώς

και

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό της κλινικής.
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Κεφαλονιά | Ιανουάριος 2014
Σε συνέχεια των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν το νησί της Κεφαλονιάς στις
αρχές του έτους 2014, οι Γιατροί του Κόσμου, σε συνεργασία με το Π.Μ.Σ. Διεθνής Ιατρική –
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας μετέβησαν στο νησί με σκοπό την υποστήριξη του πληθυσμού.
Συνολικά οργανώθηκαν 2 αποστολές με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς
λειτουργούς καθώς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Κατά την πρώτη αποστολή, η οποία
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής,
εμφιαλωμένο νερό κ.α) λειτούργησε με διπλό σκοπό. Αφενός την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών και αφετέρου τη διερεύνηση των συγκεκριμένων αναγκών του πληθυσμού.
Η οργάνωση σε πρώτο στάδιο εγκατάστησε προσωρινό ιατρείο στο Κλειστό Γυμναστήριο
του Ληξουρίου και προσέφερε κατά τις πρωινές ώρες πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ενώ στη συνέχεια με κινητή ιατρική μονάδα, επισκέφθηκε χωριά της Κάτω Γης
με στόχο την εκτίμηση της κατάστασης και παράλληλα την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η δεύτερη αποστολή της οργάνωσης, η οποία, σε συνέχεια της αξιολόγησης των
συγκεκριμένων αναγκών του πληθυσμού, στελεχώθηκε και από Κοινωνικούς Λειτουργούς
καθώς και Ψυχολόγους, μετέφερε και πάλι ανθρωπιστική βοήθεια η οποία διανεμήθηκε
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απευθείας στις οικογένειες σε άμεση ανάγκη.

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

34

Σερβία | Μάιος 2014

Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας
του Μαΐου του 2014 , εξαιρετικά υψηλές
βροχοπτώσεις που προκλήθηκαν από ένα
σύστημα χαμηλής πίεσης («Yvette») που
σχηματίστηκε πάνω από την Αδριατική
έπληξαν τη Σερβία.
Η ποσότητα της βροχής που έπεσε στη
δυτική

Σερβία

στο

διάστημα

μιας

εβδομάδας, ήταν ισοδύναμη με βροχή
τριών

μηνών

συνθήκες.

κάτω

Εξαιτίας

από
των

κανονικές
πλημμυρών

περίπου 32.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν
να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Η
καταστροφή οδήγησε σε 51 θύματα, εκ
των οποίων 23 οφείλονταν σε πνιγμό.
Λόγω

της

πλημμύρας,

αρκετές

εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν ζημιές.
Συνολικά

1,6

εκατομμύρια

άτομα

επηρεάστηκαν είτε άμεσα είτε έμμεσα
από την καταστροφή.
Οι Γιατροί του Κόσμου οργάνωσαν δύο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να
παραδώσουν υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά την πρώτη αποστολή μεταφέρθηκαν και

τόνοι ιατρικού εξοπλισμού, τροφίμων και ειδών ένδυσης που συλλέχθηκαν από τους
Γιατρούς του Κόσμου και την πρωτοβουλία “Αλληλέγγυοι”, μια Εθελοντική Ομάδα Δράσης
των Σέρβων που ζουν στη Νότια Πιερία. Η δεύτερη αποστολή πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή της Svornick στη Βοσνία, κατά την οποία παραδόθηκαν άλλοι 20 τόνοι με είδη
πρώτης ανάγκης, όπως ιατρικά αναλώσιμα, χαρτικά, είδη προσωπικής υγιεινής, προϊόντα
καθαρισμού, είδη ένδυσης και εμφιαλωμένο νερό.
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παραδόθηκαν στο νοσοκομείο Stefan Visoki της πόλης Smederevska Palanka περίπου 20
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Σουρούτς Τουρκίας σύνορα με Κομπάνι Συρίας | Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014

Το Σεπτέμβριο του 2014, η κουρδική πόλη Kobane στη Συρία υπήρξε στο προσκήνιο των
διεθνών μέσα ενημέρωσης, σε συνέχεια της πολιορκίας της από τις δυνάμεις του Ισλαμικού
Κράτους του Ιράκ και την Εγγύς Ανατολής (ISIS). Καθώς μαίνονταν σκληρές μάχες μέσα στην
πόλη, ένα μεγάλο τμήμα του άμαχου πληθυσμού αναγκάστηκε σε εκτοπισμό και βρήκε
καταφύγιο σε καταυλισμούς οι οποίοι είχαν στηθεί στην τουρκική πόλη Suruç.
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας,

σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό τμήμα του

Πανεπιστημίου της Αθήνας «Διεθνής Ιατρική‐Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» τον Οκτώβρη του
2014 αποφάσισαν να οργανώσουν διερευνητική αποστολή στην περιοχή, με πρωταρχικό
στόχο, την αξιολόγηση των αναγκών των εκτοπισμένων πληθυσμών.
Ο επικείμενος σκληρός χειμώνας και η σημαντική πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών ήταν η
σημαντικότερη παρατήρηση, καθώς και η έλλειψη συνθηκών υγιεινής.
Στις αρχές Νοεμβρίου του 2014, οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν έκκληση για τη
συγκέντρωση ειδών ένδυσης και υπόδησης, κλινοσκεπασμάτων και τροφίμων με σκοπό την
παράδοση

τους

στους

πρόσφυγες του Σουρούτς.
Στις αρχές Δεκεμβρίου του
2014,

μεταφέρθηκαν

συνολικά πάνω από 7 τόνοι
ανθρωπιστικού
οποίοι

υλικού,

οι

παραδόθηκαν

απευθείας στους πρόσφυγες
καταυλισμών

δεύτερη
οργάνωσης.
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Συμμετοχή ΓτΚ σε Δίκτυα & Πλατφόρμες

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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Εκδηλώσεις 2014

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

21 Φεβρουαρίου 2014
Καμπάνια Ευαισθητοποίησης των Γιατρών του Κόσμου «Δωρεάν Υγεία για τους Ανασφάλιστους»
κατά τη διάρκεια του Διεθνούς συνεδρίου των αντιπροσωπειών των Γιατρών του Κόσμου στην
Αθήνα

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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7 Απριλίου του 2014
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας | Καμπάνια Ευαισθητοποίησης των Γιατρών του Κόσμου
«Δεν είναι αριθμοί, είναι ΟΝΟΜΑΤΑ»

3.000.000 ανασφάλιστοι | 7.000.000 ασφαλισμένοι αντιμέτωποι με την ανασφάλεια

Είναι η μικρή Νικολέτα Β. 4 χρονών, που πάσχει από κρίσεις επιληψίας, ζει με την άνεργη
μητέρα της, πρέπει να κάνει εγκεφαλογράφημα και εργαστηριακές εξετάσεις για τα
φάρμακα που παίρνει, χρειάζεται φάρμακα και εμβόλια και δεν υπάρχει κανένα Σύστημα
Υγείας που να μπορεί να καταφύγει.

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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Είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, με όνομα και επίθετο, υγεία, οικογένεια, φίλους, γενετικό προφίλ,
σχέσεις, προσδόκιμο επιβίωσης, συναισθήματα...
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Είναι η Grace E., αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία, που στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης
της, της αρνήθηκαν τον προγραμματισμένο αιματολογικό έλεγχο σε δημόσιο μαιευτήριο,
δωρεάν, αναφαίρετο δικαίωμά της από την ισχύουσα νομοθεσία. Δυστυχώς ακόμη 3
νοσοκομεία της αρνήθηκαν δωρεάν εξέταση. Μετά από παρέμβαση των ΓτΚ, η Grace
εξυπηρετήθηκε από ιδιώτη χορηγό. Κανένα Σύστημα Υγείας δεν υπήρξε γι’ αυτήν και το
μωρό της.
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Είναι ο Θοδωρής Χ. 45
χρονών, με καρκίνο σε
εξέλιξη, που πρέπει να κάνει
αξονική τομογραφία.
Χρειάζεται
χειρουργική
επέμβαση
και
χημειοθεραπεία και όμως δεν
υπάρχει κανένα Σύστημα
Υγείας για να τον περιθάλψει.

Ζει σε σπίτι χωρίς ρεύμα
και θέρμανση. Χρειάζεται
συχνή ιατρική φροντίδα για
να μπορεί να ζει την
παιδική του ηλικία. Δεν
υπάρχει κανένα Σύστημα
Υγείας για να τον καλύψει.
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Είναι ο μικρός Άγγελος Γ. 6
χρονών, που πάσχει από
σακχαρώδη διαβήτη τύπου
1. Ζει με τους δυο ανέργους
γονείς του. Πρέπει να
μετράει το σάκχαρο του
πολλές φόρες την ημέρα.
Χρειάζεται ινσουλίνη και
σωστή διατροφή.
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Είναι ο Γιώργος Χ. 50 χρονών, με
χρόνια πάθηση του εντέρου,
άνεργος με οικογένεια.
Πρέπει να κάνει εργαστηριακές
εξετάσεις
και
βιοψία.
Χρειάζεται φάρμακα και ιατρική
παρακολούθηση
για
τις
επιπλοκές της νόσου του.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Δεν έχει πρόσβαση σε κανένα
Σύστημα Υγείας.
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13 Μαΐου 2014
H «Tεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, οι θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι encardia με
φίλους καλεσμένους καλλιτέχνες διοργάνωσαν συναυλία για τη στήριξη του έργου των ΓτΚ

| 100 δάκρυα από τα χιλιάδες που χύνονται για τα θύματα όλων των μορφών ρατσισμού…
| 100 γυναίκες από τις χιλιάδες που κλαίνε για όσους αποκλείονται από την κοινωνία ως
διαφορετικοί»…
Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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16 Ιουνίου 2014
‘Έκθεση φωτογραφίας «100 tear drops for racism»
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08 Σεπτεμβρίου 2014
Παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με
την υποστήριξη της ΔΕΗ
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28 Σεπτεμβρίου 2014
Οι Γιατροί του Κόσμου στη 12η
γιορτή για τον εθελοντισμό
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25 Σεπτεμβρίου 2014
Παρουσίαση του βιβλίου «Γνωριμία με το Επώδυνο Πόδι», του γιατρού και εθελοντή
κο Ελ. Ντούνης και των συνεργατών του, που αφιερώνουν το βιβλίο καθώς και όλα τα
έσοδα των πωλήσεων στους ΓτΚ.

45

06 Οκτωβρίου 2014
Εγκαίνια του νέου Πολυιατρείου των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη
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18 Οκτωβρίου 2014
Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουν στο Φεστιβάλ «Το μικρό Παρίσι των Αθηνών 2014»
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22 Νοεμβρίου 2014
Γιορτή Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Αδαμαντιάδας | Ενός προγράμματος που υποστήριξε
τη στοματική υγεία χιλιάδων παιδιών του Δήμου της Αθήνας
Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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08 Νοεμβρίου 2014
Οι Γιατροί του Κόσμου συγκεντρώνουν τρόφιμα και κουβέρτες για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι
Συρίας
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01 Δεκεμβρίου 2014
Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα του AIDS

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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05 Δεκεμβρίου 2014
Λίγο γάλα για πολλά παιδιά . . .

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

19 Δεκεμβρίου 2014
Οι Γιατροί του Κόσμου βραβεύονται για το έργο τους από την Ακαδημία Αθηνών

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
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Υποστηρικτές

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν ιδιαιτέρως θερμά για την πολύτιμη συνεργασία και
συνεισφορά τους τις εταιρείες: Γαλαξίας, Όμιλος Σαράντης, Barilla, 3αλφα, Γιώτης,
Ελληνικός Φούρνος Μπρακόπουλος Α.Β.Ε.Ε.Τ., Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε., ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε, Vivartia, Biokid, Friesland Campina, My Market, Βενέτης Α.Β.Ε.Ε.Τ., ΑΒ
Βασιλόπουλος, Procter & Gamble, L’ Oreal, Cocomat, Hondos Center, Kορρές,
Παπουτσάνης, Nivea BCS, Luna, ΗΡΑ ΒΕΒΕ ΑΕΒΕ, Κωτσόβολος, Βιοιατρική, Οφθαλμολογικό
Κέντρο Αθηνών,

PETSIAVAS, Servier, Cana, Violak, FAMAR, ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε., V & L Violak International A.E, Chiesi Hellas, FASMA Med,
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, Σαραντίτης Α.Ε., InterMED, Βιανέξ, Uni‐Pharma, ΙΦΕΤ Α.Ε., ΕΒΟ,
Invoclar Vivadent AG, GAP Α.Ε., D.L.B. Α.Ε., Environdent, Airtickets, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ Α.Ε,
Ξενοδοχείο Hilton, Ξενοδοχείο Astir Palace Resort Βουλιαγμένης, Ξενοδοχείο Τοξότης ΑΞΕ,
Τράπεζα Πειραιώς, Aegean Baltic Bank, Nέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας Α.Τ.Ε.,
Mega Channel, Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Σπανίδη Α.Ε «Το Σχολείο της
Φύσης», ΤΕΡΝΕ Ο.Ε., όμιλος ΙΑΣΩ, όμιλος ΥΓΕΙΑ – μαιευτήρια ΛΗΤΩ, όμιλος ΥΓΕΙΑ –
μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ, LEO Pharma, Demo | Pharmaceutical Industry, Abbott Ελλάς,
International law firm | Hill Dickinson, Verisfield, Aegean Airlines, ANEK Lines, Coca‐
Cola Τρία Έψιλον, Αττικό Μετρό Α.Ε., ΔΕΗ, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ΜΕΓΑ ΑΕ, Mega
Channel, Agrino, Fresenius Kabi Hellas A.E.E., Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | Μπισκότα
Παπαδοπούλου, Merck A.E Hellas, AbbVie Pharmaceuticals S.A., Εκπαιδευτικός Όμιλος
ΑΚΤΟ.
Τα ιδρύματα: Ίδρυμα Αγγελικούση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα Σαμούρκα, Κέντρο

Jaharis Foundation, Holy Apostles Philoptochos Society, Region Île‐de‐France, Greek
Orthodox Church of Manchester, Ομάδα Ελληνικής Ομογένειας Βερολίνου, Επιτροπή
Γυναικών Κολωνίας, Επιτροπή Ελλήνων Επιστημόνων του Τορόντο, “Solidarité Citoyenne
pour la Grèce – Αλληλεγγύη των Πολιτών για την Ελλάδα“, Σύνδεσμος Ελληνογερμανικής
Φιλίας, Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, Οργανισμός Κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ,
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Συμπαράστασης Ανθρώπου, Μαζί για το Παιδί, Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων AIIC,
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Άγιος Σάββας / Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος
Παντελεήμων, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο Έλενα Βενιζέλου και
Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας ευχαριστούν επίσης για την πολύτιμη βοήθειά τους
το Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου και ιδιαιτέρως τις αντιπροσωπείες Βελγίου,
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Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Ολλανδίας.
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