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Ειςαγωγή
Η Ευρϊπθ βρίςκεται ςιμερα αντιμζτωπθ με το μεγαλφτερο κφμα μετανάςτευςθσ από τον
Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο. Αυτι θ μεγάλθσ κλίμακασ ειςροι προςφφγων αμφιςβθτεί τθν
ςυνοχι, τισ αξίεσ και τα ιδανικά τθσ Ευρϊπθσ και απαιτεί ςυντονιςμζνθ δράςθ ανάμεςα ςε
όλα τα κράτθ μζλθ αλλά και τθν παγκόςμια κοινότθτα.
Πάνω από το 90% των αφίξεων ςτθν Ευρϊπθ προζρχονται από χϊρεσ που βρίςκονται ςε
κατάςταςθ πολζμου ι ςυρράξεων, όπωσ θ Συρία, το Αφγανιςτάν, το Ιράκ και τθ Σομαλία.
Φεφγοντασ για να ςωκοφν από το κάνατο, τθ βία, τθν καταπίεςθ και τισ διϊξεισ ςτισ χϊρεσ
καταγωγισ τουσ, αυτοί οι άνκρωποι είναι απελπιςμζνοι να φτάςουν ςτθν Ευρϊπθ και δεν
διςτάηουν να κζςουν ςε κίνδυνο ακόμθ και τθν ίδια τουσ τθ ηωι για να επιτφχουν το ςτόχο
τουσ. Οι Σφριοι αντιπροςωπεφουν το 55% των αφίξεων κατά το 2015, ωσ ςυνζπεια του
εμφυλίου πολζμου που ταλανίηει τθν χϊρα τουσ από το 2011.1
Η Ελλάδα είναι θ κφρια πφλθ ειςόδου, τόςο μζςω των χερςαίων ςυνόρων τθσ με τθν
Τουρκία ςτο Βορρά, και, κυρίωσ, μζςω των καλάςςιων ςυνόρων τθσ με τθν Τουρκία ςτο
Αιγαίο. Κατά τθ διάρκεια του 2015, περίπου ζνα εκατομμφριο προςφφγων και μεταναςτϊν
ζφταςαν ςτθν Ελλάδα, ςτθν πλειοψθφία τουσ, κεωρϊντασ τθν Ελλάδα ωσ τον πρϊτο
ςτακμό ςτθν Ευρϊπθ και ωσ μια χϊρα μεταβατικι ςτο ταξίδι τουσ προσ τον τελικό τουσ
προοριςμό ςτισ βορειότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Τα ελλθνικά νθςιά που κυρίωσ δζχονται πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ είναι θ Λζςβοσ, θ Χίοσ,
θ Κωσ, θ Σάμοσ και θ Λζροσ, ανάμεςα ςε άλλα. Η Λζςβοσ ζχει κλθκεί να επωμιςτεί το
μεγαλφτερο βάροσ, δεχόμενθ τον μεγαλφτερο αρικμό αφίξεων. Από τον Ιανουάριο μζχρι το
τζλοσ Δεκεμβρίου του 2015 υπολογίηεται ότι ζχει δεχτεί πάνω από 500.000 πρόςφυγεσ,
αρικμόσ που αντιπροςωπεφει πάνω από το 50% των ςυνολικϊν αφίξεων ςτθν ελλθνικι
επικράτεια.2
Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδοσ (ΓτΚ – Ελλάδοσ) ςυμπλθρϊνοντασ, το 2015, 25 χρόνια
ςυνεχοφσ ανκρωπιςτικισ δράςθσ, βρίςκονται δίπλα ςε κάκε άνκρωπο που χρειάηεται
προςταςία και βοικεια. Οι ΓτΚ βρζκθκαν δίπλα ςτουσ Σφριουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ
από τθν αρχι τθσ ςφρραξθσ και ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτισ ανάγκεσ των Σφριων
προςφφγων που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα, όπωσ επίςθσ και ςτισ ανάγκεσ όλων των
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προςφυγικϊν και μεταναςτευτικϊν πλθκυςμϊν που ζχουν φτάςει ςτθν ελλθνικι
επικράτεια.
Οι ΓτΚ Ελλάδοσ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ιταν παρόντεσ και ενεργοί προςφζροντασ
ενιςχυμζνεσ υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, ενϊ ςυνεχίηουν να
παρζχουν ιατρικι περίκαλψθ και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε Υπθκόουσ Τρίτων Χωρϊν
οι οποίοι φτάνουν ςτθν Ελλάδα.
Στθ διάρκεια των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν, οι ΓτΚ – Ελλάδοσ ζχουν αυξιςει όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ, μζςω
των τρεχουςϊν παρεμβάςεων τουσ ςε Λζςβο, Χίο, Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Καβάλα, Πάτρα
και Χανιά, ενϊ ζχουν επεκτείνει τισ δραςτθριότθτεσ τουσ και ςε άλλεσ περιοχζσ που
απαιτοφν άμεςθ παρζμβαςθ, όπωσ θ Ειδομζνθ και θ Τιλοσ.
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Παρεμβάςεισ των ΓτΚ – Ελλάδασ για τουσ Υπηκόουσ Τρίτων Χωρών που
βρίςκονται ςτη χώρα

Οι Γιατροί του Κόςμου ενιςχφουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ δομζσ και προγράμματα με
ςκοπό τθν καλφτερθ ανταπόκριςθ ςτισ υψθλζσ και αυξανόμενεσ προςφυγικζσ και
μεταναςτευτικζσ ροζσ που καταφκάνουν κακθμερινά ςτθν Ελλάδα. Παράλλθλα, οι
Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ αναπτφςςουν νζεσ παρεμβάςεισ ςε ςθμεία ειςόδου
και εξόδου των Υπθκόων Τρίτων Χωρϊν όπωσ νθςιά του Αιγαίου, Ζβρο και
Ειδομζνθ.

Με βάςθ τθν εμπειρία τουσ και τθ διαρκι αξιολόγθςθ των αναγκϊν, οι ΓτΚ Ελλάδασ
ςυνεχίηουν να λειτουργοφν και να ενιςχφουν τα Ανοιχτά Πολυιατρεία, το Υπνωτιριο
αςτζγων, κακϊσ και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ ςε Ακινα, Πειραιά, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα,
Καβάλα, Χανιά. Ταυτόχρονα, επεκτείνουν τισ δράςεισ τουσ ςε Λζςβο, Χίο, Τιλο,
Ειδομζνθ, υλοποιϊντασ ταυτόχρονα καινοτόμα προγράμματα, όπωσ το Πρόγραμμα
παρζμβαςθσ ςε πλοία που μεταφζρουν υπθκόουσ τρίτων χωρϊν ςτθν θπειρωτικι
Ελλάδα
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Ανοιχτά Πολυιατρεία
Τα Ανοιχτά Πολυιατρεία των Γιατρϊν του Κόςμου λειτουργοφν με βαςικό ςτόχο τθν
παροχι πρωτοβάκμιασ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ κακϊσ και κοινωνικισ και
ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςε άτομα που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ,
όπωσ μετανάςτεσ χωρίσ διοικθτικά ζγγραφα, πρόςφυγεσ, άποροι, αναςφάλιςτοι,
άςτεγοι κακϊσ και ςε κάκε άλλο άτομο με περιοριςμζνθ ι μθδενικι πρόςβαςθ ςτο
Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ.
Εκελοντζσ γιατροί όλων των ειδικοτιτων παρζχουν πρωτοβάκμια ιατρικι
περίκαλψθ, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ αςκενείσ να πραγματοποιιςουν
δωρεάν εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, μζςω παραπομπϊν ςε ςυνεργαηόμενουσ φορείσ.
Στο πλαίςιο λειτουργίασ των Ανοιχτϊν Πολυιατρείων, εντάςςονται θ Κοινωνικι
υπθρεςία και το τμιμα Ψυχολογικισ υποςτιριξθσ.
Τα Ανοιχτά Πολυιατρεία των Γιατρϊν του Κόςμου λειτουργοφν ςε Ακινα, Πζραμα,
Θεςςαλονίκθ, Χανιά, Καβάλα και Πάτρα.

Παιδιατρικά Τμήματα
Οι υπθρεςίεσ παροχισ παιδιατρικισ φροντίδασ απευκφνονται ςε όλα τα παιδιά με
περιοριςμζνθ ι/και μθδενικι πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα υγείασ. Οι υπθρεςίεσ που
προςφζρονται είναι οι ακόλουκεσ:
Παροχι

δωρεάν

παιδιατρικισ

περίκαλψθσ,

διαγνωςτικοφ

ελζγχου

και

παρακολοφκθςθσ
Προλθπτικι φροντίδα και αγωγι υγείασ
Παροχι βαςικϊν παιδιατρικϊν φαρμάκων
Προςφορά εμβολιαςτικισ κάλυψθσ
Παροχι οδοντιατρικισ φροντίδασ
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Κοινωνική Υπηρεςία
Η Κοινωνικι υπθρεςία ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων
και δυςκολιϊν τόςο των ατόμων που φιλοξενοφνται ςτισ δομζσ των Γιατρϊν του
Κόςμου όςο και όςων απευκφνονται ςε αυτιν μζςω των Ανοιχτϊν Πολυιατρείων.
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Κοινωνικι υπθρεςία αναλαμβάνει τθ λιψθ κοινωνικοφ
ιςτορικοφ (καταγραφι κοινωνικϊν ςτοιχείων και αιτθμάτων εξυπθρετοφμενων), τθν
παροχι κοινωνικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, κοινωνικισ ςυμβουλευτικισ και
ςτιριξθσ (ενθμζρωςθ εξυπθρετοφμενων για τα δικαιϊματα τουσ και τισ
δυνατότθτεσ τουσ για πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ και κοινωνικισ
αρωγισ) και τθν ενθμζρωςθ για κζματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.

Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί ςε υφιςτάμενθ Δομι Φαρμακείου των Γιατρϊν
του Κόςμου, θ οποία λειτουργεί παράλλθλα με το πρόγραμμα Ανοιχτό Πολυιατρείο,
από το 1997, με ςτόχο τθν δωρεάν παροχι φαρμάκων, τόςο ςτουσ αςκενείσ που
παρακολουκοφν οι ιατροί των ΓτΚ, όςο και ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ που αν και
ζχουν ανάγκθ φαρμάκων, δεν ζχουν τθν οικονομικι ι και τθν αςφαλιςτικι
δυνατότθτα

να

τα

προμθκευτοφν

(απαραίτθτθ

είναι

θ

φπαρξθ

ςυνταγογραφοφμενθσ φαρμακευτικισ αγωγισ).

Ξενώνασ Αιτοφντων Άςυλο
Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ αυτοφ, το οποίο υλοποιείται από κοινοφ με το
Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ, είναι θ παροχι βελτιωμζνων υπθρεςιϊν
ςε Αιτοφντεσ Άςυλο ςτθν Ελλάδα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ευάλωτεσ περιπτϊςεισ
(μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, άνδρεσ και γυναίκεσ δίχωσ υποςτθρικτικό περιβάλλον
και πθγι ειςοδιματοσ, με ι χωρίσ παιδιά).
Μζςω του Ξενϊνα ο οποίοσ μπορεί να φιλοξενιςει ζωσ και 70 άτομα παρζχονται
επιπλζον πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ (Ανοιχτό Πολυιατρείο), κοινωνικισ
ςυμβουλευτικισ και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ.
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Νομικι ςυνδρομι παρζχεται μζςω του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ,
θ οποία περιλαμβάνει τθ διαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςτθν
Ελλάδα, τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του αιτιματοσ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ
οικογενειακισ επανζνωςθσ και μετεγκατάςταςθσ.
Οι φιλοξενοφμενοι επιπλζον ζχουν τθ δυνατότθτα εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ και
Αγγλικισ γλϊςςασ μζςω των εκπαιδευτικϊν τμθμάτων τθσ «Πυξίδασ» του Ελλθνικοφ
Συμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ.
Πζραν τθσ ςτζγαςθσ παρζχονται ςίτιςθ, είδθ ατομικισ υγιεινισ, διερμθνεία,
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ για τα παιδιά.
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Παρζμβαςη των ΓτΚ Ελλάδασ για τουσ πολίτεσ τρίτων χωρών ςτο πλαίςιο τησ
προςφυγικήσ / μεταναςτευτικήσ κρίςησ
Η Ελλάδα, λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ
τθσ, ςυνιςτά τθν κφρια πφλθ ειςόδου για
χιλιάδεσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ
προσ το ταξίδι τουσ ςτθν Ευρϊπθ. Κατά
τθ διάρκεια του 2015, περιςςότεροι από
800.000

Υπικοοι

Τρίτων

Χωρϊν

ζφταςαν ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ μζςω
καλάςςθσ

από

τθν

Τουρκία.3

Τοποκεςίεσ, όπωσ θ Λζςβοσ, θ Χίοσ, θ
Σάμοσ, θ Λζροσ, μεταξφ άλλων, είναι τα
βαςικά ςθμεία ειςόδου ςτθ χϊρα. Η κατάςταςθ ςτα ελλθνικά νθςιά είναι κρίςιμθ,
κακϊσ οι ροζσ κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2015 αυξικθκαν κατά
850%, ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2014, ςφμφωνα με το UNHCR.
Κατά τθ διάρκεια του 2015, περιςςότεροι από 700 πνίγθκαν ι αγνοοφνται ςτο
Αιγαίο (Ελλθνικά και Τουρκία χωρικά φδατα). Ζωσ τϊρα (22/01/2016), περίπου
38.000 άτομα,4 κυρίωσ πρόςφυγεσ ζχουν φτάςει ςτα ελλθνικά νθςιά και τα νοφμερα
των αφίξεων αναμζνονται να παραμείνουν υψθλά.
Οι ΓτΚ Ελλάδοσ παρζχουν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ανκρωπιςτικι βοικεια,
είδθ

πρϊτθσ

ανάγκθσ

(κουβζρτεσ,

υπνόςακουσ,

είδθ

ρουχιςμοφ,

προπαραςκευαςμζνα τρόφιμα, κα) ςτουσ Υπθκόουσ Τρίτων Χωρϊν που φτάνουν
τόςο ςτα νθςιά όςο και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα.
Οι βαςικζσ υπθρεςίεσ που παρζχουν οι Γιατροί του Κόςμου ςε όλα τα ςθμεία
παρζμβαςισ τουσ είναι οι ακόλουκεσ:
Ιατρικι Εξζταςθ
Παροχι υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και φαρμάκων
Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ
Ταυτοποίθςθ ευπακϊν ομάδων
3
4

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/611c78f9f78c262d26995fad5e76a17d/i-ypati-armosteia-e-12.html
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Παραπομπι ευπακϊν ομάδων ςε δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ
Διανομι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ
Διερμθνεία

Παρζμβαςη ςτη Λζςβο
Η Λζςβοσ (που ςυχνά αποκαλείται Μυτιλινθ λόγω
του ονόματόσ τθσ πρωτεφουςασ τθσ) είναι ζνα
ελλθνικό νθςί που βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό
Αιγαίο Πζλαγοσ. Ζχει ζκταςθ 1.632 τετραγωνικά
χιλιόμετρα με ακτογραμμι μικουσ 320 χιλιομζτρων,
κακιςτϊντασ τθ το τρίτο μεγαλφτερο ελλθνικό νθςί.
Χωρίηεται από τθν Τουρκία από το ςτενό τθσ
Μυτιλινθσ.
Ο πλθκυςμόσ τθσ Λζςβου είναι περίπου 86.000, το
ζνα τρίτο εκ των οποίων ηει ςτθ Μυτιλινθ, ςτθ
νοτιοανατολικι πλευρά του νθςιοφ.

Μόρια: Η κινθτι μονάδα τθσ Ελλθνικισ Υπθρεςίασ Πρϊτθσ Υποδοχισ ςτθ Λζςβο
βρίςκεται 6 χλμ βόρεια από το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Οι ΓτΚ
παρεμβαίνουν ςτθ Μόρια όπου παρζχουν ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ,
ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ και είδθ ανκρωπιςτικισ βοικειασ.
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Καρά Τεπζ: Το Καρά Τεπζ είναι ζνασ ανεπίςθμοσ καταυλιςμόσ για Πολίτεσ Τρίτων
Χωρϊν ςτθ Μυτιλινθ, τθν πρωτεφουςα τθσ Λζςβου, που δθμιουργικθκε τον Ιοφνιο
2015 εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ χϊρων προκειμζνου να φιλοξενθκοφν οι ΠΤΧ ςτο νθςί.
Οι ΓτΚ Ελλάδοσ παρζχουν πρωτοβάκμια ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ ςτο
Καρά Τεπζ κακϊσ και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ.

Λζςβοσ
Αφίξεισ Υπηκόων Τρίτων Χωρών

742 1039 3403 5440 8025

135063
103409
89690
65614
51592
33481
1662426054

Λζςβοσ
Εξεταςθζντεσ από ΓτΚ
6372

4569
397

510

1573 1996
760 1060

2800

3220

3765 3600

2623
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Παρζμβαςη ςτη Χίο
Οι ΓτΚ Ελλάδοσ δραςτθριοποιοφνταν από
το 2012 ζωσ το Νοζμβριο 2015 ςτο κζντρο
ταυτοποίθςθσ ςτο Μερςινίδι, ςτθ Χίο,
όπου παρείχαν υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ
υγειονομικισ

περίκαλψθσ

ςτουσ

Υπθκόουσ Τρίτων Χωρϊν. Οι υπθρεςίεσ
παρζχονταν

από

ζνα

ιατρό,

ζναν

νοςθλευτι, ζναν κοινωνικό λειτουργό, δφο διερμθνείσ. Οι υπθρεςίεσ που
παρζχονται περιλαμβάνουν ιατρικό ζλεγχο, πρωτοβάκμια υγειονομικι περίκαλψθ,
παροχι φαρμάκων και ιατρικϊν αναλωςίμων και τζλοσ διανομι ειδϊν
ανκρωπιςτικισ βοικειασ. Το Κζντρο Ταυτοποίθςθσ ςτο Μερςινίδι Χίου ςταμάτθςε
τθ λειτουργία του το Νοζμβριο 2015 και δθμιουργικθκε καινοφργιοσ καταυλιςμόσ
ςτθ Σοφδα τθσ Χίου. Οι ΓτΚ βρίςκονται ςτο νζο καταυλιςμό όπου παρζχουν
υπθρεςίεσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ κακϊσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ
ςυμβουλευτικισ ςτουσ Υπθκόουσ Τρίτων Χωρϊν.

Χίοσ
Αφίξεισ Υπηκόων Τρίτων Χωρών
27140

225

463

3357 5491
845 2198

7955 5994

11234

23082 24806
10801
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Χίοσ
Εξεταςθζντεσ από ΓτΚ
1057 1035 1076

121

146

174

333

311

436

453

621

632

421

Παρζμβαςη ςτην Τήλο
Από τον Ιοφνιο του 2015, οι ΓτΚ Ελλάδοσ εγκατζςτθςαν ζνα ιατρικό κλιμάκιο (ζναν
ιατρό και ζναν νοςοκόμο) ςτο νθςί τθσ Τιλου προκειμζνου να παρζχουν μια πρϊτθ
πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ ςτο γενικό πλθκυςμό και ςτουσ νεοειςαχκζντεσ
(Υπθκόουσ Τρίτων Χωρϊν) ςτο νθςί. Αυτι θ παρζμβαςθ από τουσ ΓτΚ Ελλάδοσ ιταν
μεγάλθσ ςθμαςίασ δεδομζνου ότι ζωσ τότε δεν υπιρχαν ςτο νθςί, δομζσ υγείασ για
τουσ κατοίκουσ οι οποίοι αναγκάηονταν να μεταβαίνουν ςε άλλα νθςιά (διαδικαςία
πολφ δφςκολθ κυρίωσ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα) για να εξεταςτοφν από γιατρό.
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Παρζμβαςη ςτην Ειδομζνη
Η Ειδομζνθ είναι ζνα μικρό χωρίο ςτο Κιλκίσ, κοντά ςτα ςφνορα με τθν ΠΓΔΜ
(πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ). Από τθν τελευταία
εβδομάδα του Αυγοφςτου 2015, ο αρικμόσ των προςφφγων και μεταναςτϊν που
κακθμερινά φτάνει και παραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτθν Ειδομζνθ ζχει αυξθκεί
ραγδαία.
Η παρζμβαςθ των ΓτΚ ξεκίνθςε ςτισ 23
Αυγοφςτου
διοικθτικό
πρϊτθ

2015

όταν

κλιμάκιο

επίςκεψθ.

ιατρικό

και

πραγματοποίθςε

μια

Οι

ζνα

επιςκζψεισ

ζχουν

οργανωκεί από το Ανοιχτό Πολυιατρείο ςτθ
Θεςςαλονίκθ προκειμζνου να παραςχεκεί
ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ κακϊσ
και ανκρωπιςτικι βοικεια ςτουσ υπθκόουσ
τρίτων χωρϊν, που ζφκαςαν ςτθν περιοχι.
Τα κλιμάκια επιςκζπτονται κακθμερινά το πεδίο παρζχοντασ ιατρικι και
φαρμακευτικι υποςτιριξθ, ΚΙΤ πρϊτων βοθκειϊν και είδθ προςωπικισ υγιεινισ.
‘Ζωσ το Δεκζμβριο του 2015, παραςχζκθκε ιατρικι και φαρμακευτικι υποςτιριξθ
ςε 10.045 άτομα.
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Παρζμβαςη ςτην Αττική
Η πλειοψθφία των υπθκόων τρίτων χωρϊν που φτάνουν ςτα νθςιά, πρόκειται να
περάςουν από τθν Αττικι, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ τουσ προσ τα βόρεια
ςφνορα τθσ Ελλάδασ.
Οι υπάρχουςεσ δομζσ δεν κάλυπταν τισ ανάγκεσ των πλθκυςμϊν αυτϊν ιδθ πριν
από τισ αυξθμζνεσ προςφυγικζσ ροζσ. Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθ δθμιουργία
ακατάλλθλων και υπό-ςτελεχωμζνων δομϊν φιλοξενίασ, όπωσ ακλθτικά ςτάδια
(Στάδιο ςτο Γαλάτςι, ςτάδιο Χόκεϊ ςτο Ελλθνικό κα), μίασ πρόςκετθσ δομισ
(Ελαιϊνασ) και τζλοσ πολλϊν ανεπίςθμων καταυλιςμϊν ςε πλατείεσ όπωσ θ πλατεία
ςτθ Βικτϊρια.
Από τον Οκτϊβριο του 2015 οι Γιατροί του Κόςμου παρεμβαίνουν με δφο κινθτζσ
ιατρικζσ ομάδεσ οι οποίεσ παρζχουν 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα πρωτοβάκμιεσ
υπθρεςίεσ υγείασ και φαρμακευτικι κάλυψθ ςε περιοχζσ τθσ Αττικισ δίνοντασ
ζμφαςθ κυρίωσ ςε επείγουςεσ και ευάλωτεσ περιπτϊςεισ.

Στο πλαίςιο των

παρεμβάςεων υπάρχει δυνατότθτα παραπομπισ ςτο Ανοιχτό Πολυιατρείο ςτθν
Ακινα. Παράλλθλα με τθν παροχι υπθρεςιϊν γίνεται διανομι ανκρωπιςτικισ
βοικειασ. Από τον Οκτϊβριο του 2015 ζωσ και τον Ιανουάριο του 2016, ζχουν
παραςχεκεί υπθρεςίεσ ςε 3.395 περιςτατικά.
Οι ιατρικζσ ομάδεσ είναι ςτελεχωμζνεσ από δφο γιατροφσ και δφο νοςθλευτζσ οι
οποίοι είναι υπεφκυνοι για τον ιατρικό ζλεγχο των πλθκυςμϊν και ςυγκεκριμζνα
ςτοχεφουν ςτθν:
Προςταςία και προαγωγι των πρωτοβάκμιων ιατρικϊν αναγκϊν των
πλθκυςμϊν μζςω τθσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ιατρικισ περίκαλψθσ
Αξιολόγθςθ

και

αντιμετϊπιςθ

των

ιατρικϊν

αναγκϊν

μζςω

τθσ

ταυτοποίθςθσ των περιςτατικϊν που χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ
Παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςε άτομα που ανικουν ςε ευάλωτεσ
ομάδεσ όπωσ ζγκυεσ γυναίκεσ, (αςυνόδευτα) ανιλικα, θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ,
μονογονεικζσ οικογζνειεσ, κφματα βίασ και trafficking.
Οι ομάδεσ αποτελοφνται επίςθσ από ζναν κοινωνικό λειτουργό και 4 διερμθνείσ
(φαρςί και αραβικά).
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Παρζμβαςη ςτα πλοία που μεταφζρουν υπηκόουσ τρίτων χωρών από τα νηςιά
ςτην ηπειρωτική Ελλάδα
Στόχοσ

του

παρόντοσ

προγράμματοσ

είναι

θ

παροχι

πρωτοβάκμιασ

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε πλοία τθσ
εταιρείασ (Hellenic Seaways) που χρθςιμοποιοφνται ωσ επί το πλείςτον για τθ
μεταφορά υπθκόων τρίτων χωρϊν από τα νθςιά προσ τθν θπειρωτικι Ελλάδα. Ο
παραπάνω πλθκυςμόσ περνά κατά μζςο όρο 10 ϊρεσ εν πλω, ζωσ τθν άφιξι του
ςτα λιμάνια τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ (κυρίωσ Πειραιά και Καβάλα). Η ιατρικι
παρουςία ζωσ ςιμερα ςτα πλοία ιταν ανφπαρκτθ. Κάκε ιατρικι ομάδα των ΓτΚ
αποτελείται από ζνα ιατρό, ζνα νοςθλευτι, δυο κοινωνικοφσ λειτουργοφσ ι
ψυχολόγουσ και δυο διερμθνείσ (αραβικά και φαρςί) και βρίςκεται ςτα πλοία από
τον Ιανουάριο 2016. Στόχοσ είναι να αντιμετωπιςτοφν τα επείγοντα ιατρικά
περιςτατικά και να εντοπιςτοφν άτομα που τυχόν ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικά
ομάδεσ και χριηουν περαιτζρω ψυχοκοινωνικισ βοικειασ και υποςτιριξθσ κακϊσ
και παραπομπϊν ςτουσ κατάλλθλουσ φορείσ.
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Επίλογοσ
Σφμφωνα με τισ ομάδεσ των Γιατρϊν του Κόςμου Ελλάδοσ, τα ιατρικά προβλιματα τα οποία
ζχουν διαγνωςκεί, κατά τθ διάρκεια του 2015, και ςυςχετίηονται με τθν «προςφυγικι
κρίςθ» είναι τα ακόλουκα: τραυματιςμοί λόγω τθσ μεγάλθσ διάρκειασ του ταξιδιοφ,
μυοςκελετικοί πόνοι, υψθλόσ πυρετόσ, προβλιματα του αναπνευςτικοφ, άςκμα,
γαςτρεντερολογικά προβλιματα, αμυγδαλίτιδεσ και πονοκζφαλοι. Επιπλζον, πολλζσ ζγκυεσ
γυναίκεσ υποφζρουν από ψυχικζσ διαταραχζσ. Οι τραυματικζσ εμπειρίεσ ςτισ χϊρεσ
καταγωγισ των προςφφγων, το δφςκολο ταξίδι, κακϊσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι
απϊλειεσ ςυγγενικϊν προςϊπων ι ςυνταξιδιωτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ κακϊσ
επίςθσ θ ανθςυχία και θ αβεβαιότθτα για το μζλλον ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν
ψυχικι υγεία των ανκρϊπων αυτϊν και είναι μία κατάςταςθ θ οποία κα πρζπει να
αντιμετωπιςκεί.
Παρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των ΜΚΟ, των τοπικϊν και
κρατικϊν αρχϊν ςτθν Ελλάδα ϊςτε να αναλθφκοφν αποτελεςματικζσ δράςεισ προκειμζνου
να αντιμετωπιςτεί το προςφυγικό ηιτθμα με ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, οι ΓτΚ
Ελλάδοσ εφιςτοφν τθν προςοχι για τθν ανάγκθ άμεςθσ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν οι οποίεσ
κα διαςφαλίςουν τθν αςφαλι είςοδο των προςφφγων και των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα.
Προτείνεται οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ να περιλαμβάνουν: εξακρίβωςθ των ςτοιχείων των
ατόμων, χοριγθςθ διοικθτικϊν / νομιμοποιθτικϊν εγγράφων, παροχι υπθρεςιϊν κυρίωσ
ςτουσ ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ, διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ ι τθσ μετεγκατάςταςθσ του
πλθκυςμοφ και, τζλοσ τον εξανκρωπιςμό των νόμων και τθσ εφαρμογισ τουσ, όπωσ επίςθσ
το ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό δράςθσ

για τθ διαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ υποδοχισ και

ςυνκθκϊν φιλοξενίασ. Τθν ίδια ςτιγμι, δε κα πρζπει να ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για ζνα
Ελλθνικό αλλά για ζνα Ευρωπαϊκό ηιτθμα. Οι ΓτΚ εντείνουν το κάλεςμα τουσ για
ςυντονιςμό όλων των ςυμμετεχόντων φορζων ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν περιςςότερεσ
νόμιμεσ οδοί για τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ προσ τθν Ευρϊπθ αλλά και προσ
οπουδιποτε αλλοφ. Με αυτόν τον τρόπο όλο και λιγότεροι άνκρωποι που χριηουν
διεκνοφσ προςταςίασ κα είναι αναγκαςμζνοι να καταφφγουν ςε επικίνδυνα μονοπάτια.
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