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Αντί προλόγου
Σε εποχές τόσο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως αυτές που βιώνουμε στην πατρίδα μας τα
τελευταία χρόνια, οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι βρίσκονται
στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού, της πιο ακραίας ένδειας.
Ολα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα – το δικαίωμα στην τροφή, την εργασία, την υγειονομική περίθαλψη και
τη στέγαση – είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό.
Βλέπετε η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση
σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό. Παράλληλα παρακωλύουν τη συμμετοχή
των ομάδων αυτών στη δημόσια ζωή, τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές που τους αφορούν και
την προσφυγή τους σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση της αδικίας.
Φτώχεια δεν σημαίνει μόνο ανεπαρκή εισοδήματα και υλικά αγαθά, αλλά και έλλειψη πόρων, συνθηκών
ασφάλειας, και κυρίως ευκαιριών. Έλλειψη που υπονομεύει την αξιοπρέπεια και κάνει τους φτωχούς ακόμη
πιο ευάλωτους. Η φτώχεια έχει να κάνει επίσης με την εξουσία: καθορίζει το ποιος την ασκεί και ποιος όχι,
τόσο στη δημόσια ζωή όσο και στην οικογένεια.
Το να φτάσει κανείς στην καρδιά του σύνθετου πλέγματος των σχέσεων εξουσίας στο πολιτικό, οικονομικό
και κοινωνικό πεδίο είναι κρίσιμης σημασίας για την κατανόηση και αντιμετώπιση παγιωμένων μορφών
διακρίσεων, ανισοτήτων και αποκλεισμών που καταδικάζουν τα άτομα, τις κοινωνίες και τους λαούς σε πολλές
γενιές φτώχειας.
Σε τελική ανάλυση η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία.
Νεόπτωχοι, μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες, ψυχικά ασθενείς και όσοι διαβιούν
στο κοινωνικό περιθώριο βρίσκονται σήμερα πέρα από το φάσμα μιας βαθιάς και μόνιμης φτώχειας. Αλλά
μπροστά στον κίνδυνο, ενός πολλαπλού και πολύπλευρου κοινωνικού αποκλεισμού που έχει όλα τα στοιχεία
–για εκείνους- μιάς ανθρωπιστικής κρίσης.
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Σε τόσο δύσκολους καιρούς, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, δεν είναι πλέον ούτε αυτονόητο, ούτε
προφανές, ούτε αυταπόδεικτο. Αυτό ακριβώς το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα έχουμε υποχρέωση γιατροί και
νοσηλευτές, να υπερασπιστούμε.
Όχι μόνο με τη δράση και τη φυσική μας παρουσία αλλά και δυναμώνοντας τη φωνή μας και οπλίζοντας τις
προσπάθειες μας με τα απαραίτητα ερευνητικά και θεωρητικά εφόδια. Γιατί ‘’ταπεινοί και καταφρονεμένοι’’
δικαιούνται ίδιο ενδιαφέρον, αντίστοιχη φροντίδα, ισότιμη μέριμνα.
Mε μιά άλλη ιατρική. Τη δική μας.
Μία ιατρική των μεγάλων αριθμών, μία ιατρική των πενιχρών μέσων , μία «ιατρική του δρόμου».
Δίπλα στους πιο ευάλωτους, τους πιο παραμελημένους. Σε εκείνους που βρίσκονται παραπεταμένοι στο
περιθώριο της κοινωνίας. Που τους προσπερνάμε χωρίς να τους ρίξουμε ούτε μια ματιά. Τους «αόρατους»
φτωχοδιάβολους των πολεών μας. Τους «ταπεινούς και καταφρονεμένους».
Γιατί αυτή η Ιατρική δεν ρωτάει από που κρατάει η σκούφια σου, ούτε σε ποιο Θεό πιστεύεις. Δεν ξεχωρίζει
χρώμα ούτε καταγωγή. Δεν κρίνει, δεν επιλέγει, δεν ηθικολογεί. Δεν ζητάει ανταλλάγματα.
Αυτή η Ιατρική, παρηγορεί, φροντίζει. Αλλά και πάνω από όλα καταγράφει τη Μαρτυρία, δίνει φωνή σε εκείνους
που δεν ακούγονται.
Αυτή η Ιατρική θεραπεύει. Ακόμα και την αδικία…
Χάρη στη δική σας βοήθεια και στήριξη συνεχίζουμε.
Γιατί η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων Γιατρών όλα αυτά τα 28 χρόνια είναι τα μέλη μας, οι εθελοντές μας, ο
απλός κόσμος που στήριξε και στηρίζει με τόση ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία την προσπάθεια μας. Και όσο η
συμμετοχή στους Γιατρούς του Κόσμου θα συνεχίζει να σημαίνει κόπο, δάκρυα και ιδρώτα θα συνεχίζουμε να
είμαστε περήφανοι πως εκφράζουμε μια Ελλάδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης,
Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου

Σχετικά με την αναφορά
Το 2017 αντιμετωπίσαμε όλα αυτά που άφησε η μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση όπως τα βιώνουν οι
συνάνθρωποί μας στην πατρίδα μας. Οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι,
αυτοί που βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού και της πιο ακραίας ένδειας.
Είδαμε να μπαίνουν σε αμφισβήτηση βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην τροφή, την εργασία,
την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.
Δικαιώματα που είναι βαρύνουσας σημασίας για τον πληθυσμό αυτό, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό
και πολιτισμικό αποκλεισμό.
Πρόσφυγες, μετανάστες, με ή χωρίς χαρτιά, μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, Ρομά, και νεόπτωχοι βρίσκονται
σήμερα πέρα από το φάσμα μιας βαθιάς και μόνιμης φτώχιας μπροστά στον κίνδυνο, ενός πολλαπλού και
πολύπλευρου κοινωνικού αποκλεισμού που έχει όλα τα στοιχεία μιας ανθρωπιστικής κρίσης.
Εμείς όλοι λοιπόν, στους Γιατρούς του Κόσμου εστιάσαμε μέσα από τα προγράμματα μας (πολυιατρεία, κινητές
μονάδες, ξενώνες φιλοξενίας), οι ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι στο να υπερασπιστούμε
αυτά το δικαιώματα, όχι μόνο με τη δράση και την φυσική μας παρουσία, αλλά και δυναμώνοντας την φωνή μας,
οπλίζοντας τις προσπάθειές μας με τα απαραίτητα ερευνητικά και θεωρητικά εφόδια.
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Μόλις μέσα στον προηγούμενο χρόνο οι Γιατροί του Κόσμου κληθήκαμε να περιθάλψουμε και να βοηθήσουμε
ένα σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας μέσα από τις υπηρεσίες μας. Μόνο τα Πολυϊατρεία μας, το 2017 τα
επισκέφτηκαν πάνω από 62.000 άνθρωποι για ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα για τα οποία δεν είχαν πρόσβαση
στο εθνικό σύστημα υγείας.
Φέτος, κλείσαμε είκοσι οκτώ χρόνια συνεχούς δράσης και δεν μπορώ να μην σκεφτώ όλους τους ανθρώπους
που έχω γνωρίσει, όλους τους εθελοντές, τους ιατρούς, νοσηλευτές, τους διοικητικούς και όλους αυτούς που
συμμετείχαν σε αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού, όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς μας.
Χωρίς τη συνδρομή τους και την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να τα πέτυχουμε όλα αυτά.
Και τις επόμενες χρονιές λοιπόν, στόχος των Γιατρών των Κόσμου είναι η άμεση και αποτελεσματική παροχή
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2018 εστιάζουμε στην υγεία και οπωσδήποτε στην ψυχική υγεία, στη
στήριξη της γυναίκας και του παιδιού που βάλλονται ποικιλοτρόπως από τις συνέπειες των δυσκολιών, του
αποκλεισμού και της στέρησης δικαιωμάτων και στους ανθρώπους που στερούνται στέγης και εργασίας.
Στόχος μας είναι να γίνουμε η φωνή όλων των ανθρώπων που μας χρειάζονται και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε
στο πλευρό αυτών που ο κόσμος σιγά- σιγά ξεχνά..
Σας ευχαριστούμε όλους!
…..όπου υπάρχουν άνθρωποι.
Ευγενία Θάνου
Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου

Τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος

Περιεχόμενα

Εθελοντισμός

Υγεία

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ψυχική Υγεία

Οικονομικός Απολογισμός

Άστεγοι

Δράσεις Δημοσιότητας

Γυναίκα & Παιδί

Υποστηρικτές

Πρόσφυγες

Χρονολόγιο
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Υγεία

Υγεία
Ανοιχτά Πολυιατρεία

61.741

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

23.787

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

33,3%
Γυναίκες

37,62%
Άνδρες

29,07%
Παιδιά

Τα 8 Ανοιχτά Πολυιατρεία που λειτουργούν οι Γιατροί του Κόσμου σε
Αθήνα, Πειραιά, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά και Κατερίνη
αποτελούν την καρδιά της Οργάνωσης. Το 2017 παρείχαν πρωτοβάθμια
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Επιπλέον, στο κέντρο της Αθήνας όλη τη χρονιά που πέρασε παρείχαν
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώ έγινε προσπάθεια
να ενισχυθεί η διασύνδεσή τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα απο
το πρόγραμμα «Επείγουσας Διαχείρισης Ευάλωτων Περιπτώσεων».
Οι ιατρικές υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από τις ειδικότητες ιατρών
και επαγγελματιών υγείας, μεταξύ άλλων, παθολόγου, καρδιολόγου,
γυναικολόγου, παιδίατρου, ψυχιάτρου, ορθοπεδικού, οφθαλμίατρου,
πνευμονολόγου, ακτινολόγου, φυσιοθεραπευτή, νοσηλετή, μαίας,
κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και διαπολιτισμικού μεσολαβητή διερμηνέα.

Υγεία
Κινητές Μονάδες

Κινητές μονάδες στην Λέσβο

Σημεία Παρέμβασης

409
Καβάλα

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

Θεσσαλονίκη

537

Δράμα

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

Θεσσαλία

100%

Αιτωλοκαρνανία

Αττική
Ηλεία
Δωδεκάνησα

2.227

0%

Συνολικός αριθμός ωφελούμενων

61,61%

20,05%

18,34%

Παιδιά

Άνδρες

Γυναίκες

Κινητές μονάδες στα ακριτικά νησία

4463

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

2837

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

Οι κινητές μονάδες των Γιατρών του Κόσμου συνέχισαν και το 2017
να βοηθούν ανθρώπους όπου παρουσιάστηκε ανάγκη. Σε τακτική βάση
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πολλά σημεία της Περιφέρειας όπου
παρουσιάστηκε κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας, κυρίως λόγω της
έλλειψης πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι των εκάστοτε περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό της στήριξης των πιο απομακρυσμένων περιοχών
συνέχισε να λειτουργεί και το πρόγραμμα των Ακριτικών Νησιών, με
μόνιμη παρουσία στη Χάλκη και συχνές επισκέψεις σε νησιά όπως η
Σύμη και η Νίσυρος. Παράλληλα, οι κινητές μας μονάδες επισκέφθηκαν
τους χώρους όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
(προσφυγικά camps) παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως
οδοντιατρική κάλυψη και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας.

Υγεία
Μείωση Βλάβης

61.333

Συνολικός Αριθμός διανεμηθέντων συρίγγων

21.000

Συνολικός Αριθμός διανεμηθέντων προφυλακτικών

1.837

Συνολικός Αριθμός ιατρικών γνωματεύσεων

552

Συνολικός Αριθμός HIV & HCV rapid tests

Έχοντας ως στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας
ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε χρήστες ουσιών, οι
Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν από το 1998 το πρόγραμμα «Δρόμοι της
Αθήνας». Πρόκειται για το παλαιότερο πρόγραμμα της Οργάνωσης που
επιδιώκει και 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 μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του
“δικαιώματος στην υγεία” των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών
εξάρτησης, τόσο σε σχέση με την πρόληψη της μετάδοσης του ιού του
HIV και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και σε ό,τι αφορά τη
σύνδεση των ατόμων αυτών με τις υπηρεσίες υγείας.
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Ψυχική Υγεία

Ψυχική Υγεία

3.981

47,70%

Άνδρες

Γυναίκες

100%

52,30%

0%

0%

100%

Αριθμός Επισκέψεων

34,30%

65,70%

Παιδιά

Ενήλικες

Ο τομέας της ψυχικής υγείας αποτέλεσε βασική
μέριμνα των Γιατρών του Κόσμου κατά τη διάρκεια
του 2017. Με την πεποίθηση ότι η ψυχική υγεία
είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία, οι ΓτΚ
υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν μια σειρά
από προγράμματα που παρέχουν συμβουλευτική σε
περιπτώσεις ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.
Οι ομάδες των ΓτΚ παρείχαν υπηρεσίες ψυχικής
υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Χίο
και τη Λέσβο, δυο από τα νησιά που δέχονται την
πλειονότητα των προσφυγικών αφίξεων, στα
περισσότερα κέντρα φιλοξενίας της ενδοχώρας,
στο πολυιατρείο του «Προγράμματος Διαχείρησης
Ευάλωτων Περιπτώσεων» που λειτουργεί στο
κέντρο της Αθήνας αλλά και στον ξενώνα Ανήλικων
Αιτούντων Άσυλο, που λειτουργεί επίσης στο κέντρο
της Αθήνας. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που
έβλεπαν οι Γιατροί του Κόσμου σε καθημερινή βάση
τη χρονιά που πέρασε, ήταν εξαιρετικά σημαντική η
ολιστική πλαισίωση που τους βοηθά να αποκτήσουν
ξανά πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά
τους.
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Άστεγοι

Άστεγοι

20.075

100%

Συνολικός Αριθμός διανυκτερεύσεων

82%

18%

Άνδρες

Γυναίκες

0%

Ηλικιακή κατανομή
0-5
< 18
18 - 25
26 - 40
41 - 59
60+ 		

3
4
15
24
57
20

Η αστεγία έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση στην
Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα κατά τα τελευταία
χρόνια. Οι Γιατροί του Κόσμου, για ακόμα μία
χρονιά, ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη εκατοντάδων
συνανθρώπων μας για ασφαλή στέγη, συνεχίζοντας
τη λειτουργία του υπνωτηρίου αστέγων, βασιζόμενοι
αποκλειστικά στους πόρους της Οργάνωσης.
Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί κατά τη διάρκεια
της νύχτας και καλύπτει την ανάγκη για στέγη όσων
είναι αναγκασμένοι να ζουν στο δρόμο. Παράλληλα και
παρά τις δυσκολίες κατάφερε να παρέχει υπηρεσίες
ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής
στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης,
σίτισης,
ψυχολογικής
υποστήριξης,
νομικής
συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και
κοινωνικής επανένταξης.
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Γυναίκα & Παιδί

Γυναίκα & Παιδί

24.187

Επισκέψεις γυναικών
(Διάφορες ιατρικές υπηρεσίες)

3.032

Επισκέψεις σε Γυναικολόγο / Μαιευτήρα

4.221

Επισκέψεις Νεογέννητων σε Παιδίατρο

6.144

baby Kits που μοιράστηκαν

Την ανάγκη δωρεάν πρόσβασης στην περίθαλψη
εγγύων, νέων μητέρων και νεογνών κάλυψε το
πρόγραμμα Μητέρα & Παιδί, ξεπερνώντας κάθε
προσδοκία και στόχο που είχε τεθεί κατά την έναρξή
του, το 2016.
Το 2017, συμπλήρωσε ενάμιση χρόνο λειτουργίας
και μέσω αυτού οι Γιατροί του Κόσμου κατάφεραν
να φροντίσουν πολλαπλάσιες γυναίκες και παιδιά,
απ’ ότι είχε προβλεφθεί αρχικά, εξομαλύνοντας τις
δυσκολίες της μητρότητας για χιλιαδες γυναίκες.
Εκτός από την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, παρείχαν
βρεφικό εξοπλισμό αλλά και έμπρακτη υποστήριξη
στις μητέρες - θύματα βίας, μέσω των προγραμμάτων
οικογενειακού προγραμματισμού και με την ελπίδα ότι
στο μέλλον θα καταφέρουν να τους παρέχουν ακόμα
περισσότερα, όπως στέγη και ασφαλές καταφύγιο.
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Πρόσφυγες

Πρόσφυγες

104.846

Συνολικός Αριθμός ιατρικών επισκέψεων

329

Συνολικός Αριθμός εργαζόμενων στο προσφυγικό

Κινητές Μονάδες
Συνολικός Αριθμός φιλοξενούμενων στο
Κέντρο Υποδοχής Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

100%

171

155

120

Συνολικός Αριθμός φιλοξενούμενων στο
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

0%

Συνολικός Αριθμός φιλοξενούμενων στο
Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο

20,05%

18,34%

61,61%

Άνδρες

Γυναίκες

Παιδιά

Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων
Αιτούντων Άσυλο

63,2% 36,8%
Άνδρες
Γυναίκες

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

100%
Άνδρες

Σε όλη τη διάρκεια του 2017 οι Γιατροί του Κόσμου
βρέθηκαν για μία ακόμα χρονιά στο πλευρό των πιο
ευάλωτων πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων. Οι
πρόσφυγες συγκαταλέγονται αδιαμφισβήτητα μέσα
σε αυτούς. Πιστοί στην ιδέα ότι κάθε ανθρώπινο
ον πρέπει να έχει πρόσβαση στην περίθαλψη, οι
Γιατροί του Κόσμου κατάφεραν να παρέχουν ιατρική
φροντίδα σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται
εγκλωβισμένοι σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίστηκε
η καθημερινή παρουσία σε τέσσερις γεωγραφικές
περιοχές της ενδοχώρας και σε περισσότερες
από δεκαπέντε δομές φιλοξενίας προσφύγων,
ανακουφίζοντας καθημερινά τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία έχουν βρεθεί άνθρωποι ξεριζωμένοι από
της πατρίδες τους.
Κατά το έτος 2017 οι Γιατροί του Κόσμου λειτούργησαν
3 στεγαστικές δομές για περιπτώσεις αιτούντων
άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. Δίνοντας έμφαση
στην ολιστική προσέγγιση υποστήριξης, όλες οι δομές
των ΓτΚ παρείχαν σε καθημερινή βάση, υπηρεσίες
στέγασης, σίτισης, αξιοπρεπείς συνθήκες ατομικής
υγιεινής και διαβίωσης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, νομική συνδρομή, εκπαίδευση και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καλύπτοντας έτσι
όλες τις βασικές ανάγκες αυτών των πολύ ευάλωτων
ανθρώπων, οικογενειών και ασυνόδευτων παιδιών
που αναζητούσαν προστασία στην Ελλάδα.
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Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

547

0%

100%

Συνολικός Αριθμός εθελοντών σε όλη την Ελλάδα

72%

19%

9%

Ιατρικό
Νοσηλευτικο
προσωπικό

Προσωπικό
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διοικητικό
προσωπικό

Από την ίδρυση των Γιατρών του Κόσμου, ο
εθελοντισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο της
λειτουργίας και της ύπαρξης της οργάνωσης.
Δεκάδες ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι απευθύνονται
σε εμάς καθημερινά για να προσφέρουν τις
δυνατότητες και τη βοήθειά τους για όλους εκείνους
που χρειάζονται βοήθεια. Ήταν ένα μεγάλο «δώρο» που
δέχτηκαν οι ΓτΚ και τη χρονιά που πέρασε. Το τεράστιο
δίκτυο των εθελοντών και των εθελοντριών κάλυψε
ένα σημαντικό εύρος αναγκών και έχει καταφέρει να
συνδράμει με τον πιο ενεργό τρόπο στην μακρόχρονη
πορεία της οργάνωσης.
Δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είναι
απαραίτητοι στο να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας
προς όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη αλλά
κάθε είδους ειδικότητα και πρωτίστως, η θέληση και
η εσωτερική ανάγκη για βοήθεια όλων εκείνων που
βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και έχουν ανάγκη
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που καταφέρνουν
να προσφέρουν οι ΓτΚ σε καθημερινό επίπεδο.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δίκτυα και συνεργασίες
Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies – VOICE
European Federation of National Organisations Working with the
Homeless – FEANTSA
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants PICUM
Fundamental Rights Platform (FRP) of the EU Agency for Fundamental
Rights (FRA)
European Asylum Support Office (EASO) Consultative Forum

Η κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι
η παροχή υγειονομικής φροντίδας, στήριξης και
προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ωστόσο, καμία θεραπεία και βοήθεια δεν μπορεί να
βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων μακροπρόθεσμα
χωρίς την αναγκαία κοινωνική αλλαγή. Στηριζόμενοι
πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί του Κόσμου
μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης της
πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Παρεμβάσεις
Η Ετήσια έκθεση του διεθνούς
δικτύου των Γιατρών του Κόσμου
αναφορικά με την πρόσβαση
σε
υγειονομική
περίθαλψη
ευάλωτων ομάδων, με βάση τα
ιατρικά και κοινωνικά ιστορικά
που συλλέχθηκαν το 2016
σε 14 χώρες της Ευρώπης
αποκαλύπτει πως τα εθνικά
συστήματα υγείας στην Ευρώπη
αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων. Η έκθεση
επισημαίνει ότι οι πολιτικές
λιτότητας θέτουν τη δημόσια
υγεία σε κίνδυνο και προτρέπει
τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις να
επιβεβαιώσουν τις δεσμεύσεις
τους για καθολική ιατρική
κάλυψη.
Τα
παιδιά
αποτελούν
προτεραιότητα
για
τους
Γιατρούς του Κόσμου. Με
αφορμή τη παγκόσμια μέρα
ψυχικής υγείας, οι Γιατροί
του Κόσμου μίλησαν για την
ψυχική υγεία των ασυνόδευτων
παιδιών. Πολλά από τα παιδιά
αυτά έχουν βιώσει τον πόλεμο,

τη βία, την εκμετάλλευση.
Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη
την φροντίδα μας ώστε να
επουλωθούν τα ψυχικά τους
τραύματα. Κατέθεσαν, επίσης,
παρατηρήσεις στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ σχετικά με την προστασία
των παιδιών στην Ελλάδα και τη
συμμόρφωση της Ελλάδας προς
τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με
το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών
και Πολιτικών Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίσανε
τον αγώνα τους φθηνότερα
φάρμακα. Για το σκοπό αυτό
κατέθεσαν νέα προσφυγή κατά
της πατέντας του Sofosbuvir, της
κύριας δραστικής ουσίας για την
παραγωγή του φαρμάκου κατά
της Ηπατίτιδας C. Παράλληλα,
από κοινού με άλλες 30
οργανώσεις από όλη την Ευρώπη,
συνυπόγραψαν ανοιχτή επιστολή
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ζητώντας την κατάργηση των
λεγόμενων “συμπληρωματικών

πιστοποιητικών προστασίας”, που
επιτρέπουν στις φαρμακευτικές
να
χρησιμοποιούν
αθέμιτα
διατάξεις της νομοθεσίας περί
πνευματικής/βιομηχανικής
ιδιοκτησίας για να διατηρούν
υψηλές
τιμές
σε
κρίσιμα
φάρμακα. Στόχος η πρόσβαση
στην θεραπεία να καταστεί
δυνατή για όλους όσοι την έχουν
ανάγκη
Το 2017 η χώρα μας συνέχισε
να βρίσκεται στο επίκεντρο
της προσφυγικής κρίσης. Ως
Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας
επισημάναμε τους κινδύνους
για την υγεία όσων διαβιούν
στα χότσποτς στα νησιά και
επισημάναμε ότι η διαβίωση
ανθρώπων σε αξιοπρεπείς και
ασφαλείς συνθήκες είναι μείζον
ζήτημα το οποίο τοποθετείται
πέρα και πάνω από όποιες
πολιτικούς
στόχους
και
προτεραιότητες.

Εκπροσώπησή
Ο Πρόεδρος των Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδος, κος Νικήτας
Κανάκης, συμμετείχε σε κοινή
συνεδρίαση της Οικονομικής
και
Κοινωνικής
Επιτροπής
Ελλάδας και της “European Economic and Social Committee”
με θέμα τις επιπτώσεις των
μέτρων λιτότητας στη χώρα
μας. Ο κος Κανάκης μοιράστηκε
την εμπειρία των Γιατρών του
Κόσμου σχετικά με τη διαχείριση
της ανθρωπιστικής κρίσης, των
προγραμμάτων
προσαρμογής
και τις επιπτώσεις τους στην
ελληνική κοινωνία.
Η Δρ. Χαρά Τζιουβάρα, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου των
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος,
Παιδίατρος/Νεογνολόγος,
πήρε μέρος σε συζήτηση, που
διοργάνωσε το περιοδικό TIME
κατά την διάρκεια των εργασιών
της 72ης Συνόδου της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, στη Νέα Υόρκη, με θέμα
την Προσφυγική Κρίση και τον
αντίκτυπο που έχει αυτή στις
εγκύους γυναίκες.

Εκδηλώσεις
Τον
Ιούνιο
του
2017,
συμμετείχαμε
στο
διήμερο
παγκόσμιο συνέδριο για τα
παιδιά που μετακινούνται που
γίνεται στο Βερολίνο. Στο ειδικό
θεματικό πάνελ για την υγεία και
την εκπαίδευση συζητήσαμε για
το πώς θα διασφαλίσουμε ως
διεθνής κοινότητα σε κάθε παιδί
πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, εμβόλια και κατάλληλες
συνθήκες για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας του.
Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα
και
η
καταπολέμηση
της
μισαλλοδοξία
αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για την
κοινωνική συνοχή. Ως ενεργό
μέλος του Δικτύου Καταγραφής
Ρατσιστικής βίας, συμμετείχαμε
σε συνεδρίαση της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας,
Νεολαίας και Δικαιωμάτων του
ανθρώπου της Βουλής, με αφορμή
την ετήσια έκθεση του Δίκτυο
Καταγραφής
Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας.
,

Για
τους
Γιατρούς
του
Κόσμου η πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και η προαγωγή της σεξουαλικής
και αναπαραγωγικής υγείας
αποτελεί προτεραιότητα.
Με αφορμή τον απολογισμό
δράσης για το 2016 για το έργο
«Μητέρα & Παιδί» διοργανώσαμε
σχετική ημερίδα με τίτλο “Unspoken Voices”. Στο πλαίσιο
αυτής
αναδείχθηκαν
τα
κυριότερα θέματα πρόσβασης σε
υπηρεσίες μητρικής φροντίδας
ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν
προτάσεις πολιτικής για τη
διασφάλιση της μητρικής υγείας.
Ως
Γιατροί
του
Κόσμου
διοργανώσαμε
επιστημονική
διημερίδα
με
θέμα
την
«Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε
μετακινούμενους πληθυσμούς».
Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών
ημερών συζητήθηκαν σημαντικά
ζητήματα όπως η σχέση ψυχικής
υγείας και μετανάστευσης, η
προστασία ευάλωτων ομάδων,
γυναικών και παιδιών, θυμάτων

βασανιστηρίων, σεξουαλική βίας,
trafficking κ.ά.
Με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός έτους εφαρμογής της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες,
από κοινού με άλλες οργανώσεις,
πραγματοποιήσαμε
στις
16
Μαρτίου
κοινή
συνέντευξη
Τύπου.
Μιλήσαμε
για
τις
σημαντικές επιπτώσεις που
έχουν οι πολιτικές στη φυσική και
ψυχική υγεία των προσφύγων και
μεταναστών και για την ανάγκη
για μια βιώσιμη και λειτουργική
ευρωπαϊκή
μεταναστευτική
πολιτική.
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Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός
‘Εσοδα 2017

Έξοδα 2017

Ευρωπαικά

8.069.525,04

64.5%

1.227.627,83

9.8%

Θεσμικά

Έξοδα Διοικητικής
Λειτουργίας

Σωματεία

1.096.279,54

8.7%

Ιδιώτες

542.717,14

4.3%

Δαπάνες προγραμμάτων

93.4%

Λοιπά έξοδα

Ιδρύματα

1.178.172,38

9.4%

204.366,93

1.6%

192.729,71

1.5%

Εταιρείες

Λοιπά έσοδα

0%

6.3%

100%

0.3%

Σε αυτό το σημείο της αναφοράς, παρατίθενται τα
στοιχεία που αφορούν τις πηγές εσόδων για τους
Γιατρούς του Κόσμου καθώς και ο καταμερισμός των
εξόδων.
Καθώς η διαφάνεια είναι από τις βασικές αρχές που
διέπουν τη λειτουργία των Γιατρών του Κόσμου, στην
επίσημη ιστοσελίδα μας (www.mdmgreece.gr) υπάρχει
πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών
στοιχείων από τον ισολογισμό του 2017 ο οποίος
προκύπτει μετά από έλεγχο ορκωτών λογιστών.
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Δράσεις Δημοσιότητας

Δράσεις Δημοσιότητας

57

Συνέδρια, Σεμινάρια, Δράσεις Δημοσιότητας

14

Ιατρική κάλυψη - συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα

3

Βραβέυσεις

Το 2017 για τους Γιατρούς του Κόσμου ήταν μία χρονιά
με τόσο έντονη παρουσία στη δημοσιότητα όσο και οι
δράσεις της Οργάνωσης στο πεδίο.
Η δημοσιότητα για τους Γιατρούς του Κόσμου δεν
αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στη διαφήμιση της
οργάνωσης με τη στενή έννοια του όρου. Αντιθέτως,
έχει την ευρύτητα που βοηθάει στο να προάγεται η
Μαρτυρία ως αξία και ως πρακτική. Να έχουμε σαφή
τοποθέτηση σε αυτά που αφορούν τους ανθρώπους
και τα δικαιώματά τους. Να διεκδικούμε το καλύτερο
και το πιο δίκαιο αλλά και να μοιραζόμαστε τις καλές
πρακτικές.
Επί της ουσίας, να δυναμώνει η φωνή αυτών που λόγω
της ευάλωτης θέσης τους δεν μπορούν να ακουστούν.
Για αυτό το λόγο ήμασταν όλη τη χρονιά εκεί που έπρεπε
με τη φωνή και την παρουσία μας σε εκδηλώσεις,
συνέδρια, ΜΜΕ, Social Media ώστε να ακουστούμε όσο
πιο δυνατά μπορούμε.

Δράσεις Δημοσιότητας

82η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Εγκαίνια της Maison Marasil

11η Αντιρατσιστική Γιορτή

Ο Patric Young στον Ξενώνα
“Ελαία”

Έκθεση φωτογραφίας “LOSS”

Επιστημονική Διημερίδα των
Γιατρών του Κόσμου
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
σε μετακινούμενους
πληθυσμούς

Ημερίδα των ΓτΚ
“UNSPOKEN VOICES”

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ημερίδα “Τέχνη και Ψυχιατρική

Συνέντευξη για το πρόγραμμα
“Μητέρα και Παιδί”

72ή Σύνοδος της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ

Βραβεία SuperBrands
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Υποστηρικτές

Υποστηρικτές
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι μας υποστήριξαν και τη χρονιά που
πέρασε
Η κάθε δωρεά, χρηματική ή σε είδος, από εταιρίες, ιδρύματα, θεσμούς
ή ιδιώτες είναι εξίσου σημαντική για την υποστήριξη και τη συνέχεια
του έργου μας προς όφελος των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας.
Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες και στη στήριξη σας, όσο
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη της φροντίδας μας.

Chanel Fondation
(MAC AIDS FUND) MAC COSMETICS - ESTEE LAUDER HELLAS ΑΕ
ACT4GREECE
Aegean Baltic Bank
Ayuntamiento de Gijón
Church of Jesus Christ of Latter‐day Saints (LDS)
Jaharis Family Foundation (JFF)
Limmat Foundation
MSD/under MSD for Mothers Initiative
Peaceboat
Syrian American Medical Society (SAMS)
Swiss Solidarity
The Hellenic Initiative Canada - Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά
TRAFIGURA
VISA HELLAS
We do What we Can Foundation
Αλληλεγγύη - Solidarity Now / Solidarity Now
Δ.Ε.Η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Τ.Α.Μ.Ε (AMIF)
Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη
Γεωργία και τα Τρόφιμα
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO)
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG Health)
Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (DG Home)
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ, EEA Grants)
Erasmus +
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2013-2015
Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα
Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για
τους Πρόσφυγες (UNHCR)
Περιφέρεια Αττικής
A.E.K. FC
AEGEAN AIRLINES
Aegean Speed Lines
ANEK Lines
Blue Star Ferries
CREAID
Deree-The American College of
Greece
Dodekanisos Seaways
HELLENIC SEAWAYS
Hill Dickinson International
INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
IWOG: Διεθνής Σύλλογος Γυναικών
Ελλάδος
MARE MARINE ENTERPRISES LTD.
NJV ATHENS PLAZA
NORTH OPTICAL CENTER ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ODEON S.A.
SEAJETS
STAMPER - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.
TERENCE YOUNG
Vassardanis International
Prosthetics - Sankey International
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α ΥΙΟΙ ΑΕ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ
ΔΕΔΔΗΕ
ΟΠΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΥΔΑΠ
ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑ ΑΕ
ΟΠΤΙΚΑ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΕΛΕΥΚΟΣ ΣΕΛΙ
Ομιλος Σαράντη
Οπτικά Γιαννάκη - G optics
ΟΠΤΙΚΑ ΣΑΪΑ ΖΑΚΛΙΝ
ΠΕΝΤΕ ΑΕ (Γαλαξίας)
ΠΣΒΑΚ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΩΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. – MAISON MARASIL
Φωτογραφικά Είδη - All About
Digital Photos
F.H.L. H. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες Α.Β.Ε.Ε.
METRO AEBE

Εις Μνήμην
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ ΑΔΑΜ
ΕΛΛΗΣ ΣΚΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΕΚΑΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΙΑΜΗ
ΜΗΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΔΑΜ-ΣΑΛΒΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΝΙΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΒΕΚΙΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

Ετήσια Αναφορά Δράσης

58

Χρονολόγιο

1990
Ίδρυση
Γιατρών του Κόσμου
Ελλάδος

1997
1992
Αρμενία

1994

1995

Αρμενία
Αίγυπτος
Αλβανία

Αζερμπαϊτζαν
Β.Κορέα
Κόσοβο
Βοσνία

2001

Βενεζουέλα
Σερβία
Μαυροβούνιο

Σερβία
Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης
Ξενώνας Ναυσικά

1993

1996

1998

Σομαλία

Λίβανος
Ουζμπεκιστάν
Παλαιστίνη
Αλβανία

Ονδούρα
Δρόμοι Αθήνας

2003
Ιράκ
Ξενώνας Καλυψώ

2000

1991
Κουρδιστάν
Ιράν

Κουρδιστάν
Λίβανος
Αλβανία
Πολυιατρεϊο Αθήνας

1999

Σερβία

2002
Ιράκ
Συρία

2004
Νταρφούρ
Ιράκ

2007
2005
Αλγερία
Ινδονησία
Τζιμπουτί

Πολυιατρείο Χανιά
Πολυιατρείο Καβάλα
Κινητή Μονάδα “Ζωή”

2017

2009
Ουγκάντα

2011
Τανζανία

2015
2013
Υπνωτήριο Αστέγων

Τήλος
Λέσβος
Ειδομένη
Χίος

2010
2008
2006
Μονάδα Ίρις
Αλγερία
Σρι Λάνκα

Ξενώνας Αιτούντων
άσυλο

Αϊτή
Κέντρο προσωρινής
Διαμονής αιτούντων
άσυλο Σπερχειάδα
Πολυιατρεϊο Πέραμα
Λέσβος

2012

2014

Πολυιατρεϊο Πάτρας
Χίος

Κεφαλονιά

2016
ECHO
Relocation
“Μητέρα και Παιδί”
Ξενώνας “Ελαία”
Πολυϊατρείο Πειραιά
Φολέγανδρος

ECMU
“Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας και Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης στη B. Eλλάδα”

Πώς μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά τη δράση των Γιατρών του Κόσμου – Ελλάδας
Ηλεκτρονικά
Μπορείτε μέσα απο το website των ΓΙατρών του Κόσμου (mdmgreece.gr) να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PAYPAL ή EASYPAY της WINBANK
(Τράπεζα Πειραιώς) και στη συνέχεια να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη, στο 210 32 13 150.
Τηλεφωνικά μέσω Πιστωτικής κάρτας
Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 32 13 150, δίνοντας μας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (Visa, Mastercard, American Express, Diners),
μπορείτε να συνεισφέρετε το ποσό που επιθυμείτε.
Μέσω WEB-BANKING
Κάνοντας ηλεκτρονική μεταφορά μέσα από το Web Banking της τράπεζας σου σε έναν από τους λογαριασμούς μας.
Κατάθεση μέσω Τράπεζας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217
IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 / SWIFT: ETHNGRAA
ALPHA BANK
Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401
IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 / SWIFT: CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640
IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 / SWIFT: PIRBGRAA
EUROBANK
Αρ. Λογ/σμού: 0026/0003/01/0100789826
IBAN: GR92 0260 0030 0000 1010 0789 826 / SWIFT: EFGPGRAA
Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύτιμη για τη Δράση μας.
Σας ευχαριστούμε !

