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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Φυσιολογικές Αντιδράσεις σε Μη Φυσιολογικές Καταστάσεις»
Ενημερωτική συζήτηση στο Δήμο Ραφήνας θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου από τις
11:00 έως τις 13:00, στο Κ.Α.Π.Η. Ραφήνας, οι Γιατροί του Κόσμου. Η οργάνωση που βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των συνανθρώπων μας που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους, παραμένει στην περιοχή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση, που θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τις «Φυσιολογικές Αντιδράσεις σε μη
Φυσιολογικές Καταστάσεις».
«Όλοι μας κατανοούμε πως η καταστροφή της πυρκαγιάς είχε και έχει τεράστιο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς,
προσωπικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς κ.ο.κ. Ωστόσο ένα κεντρικό κομμάτι το οποίο δεν
άφησε κανέναν ανεπηρέαστο είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις. Στη ομιλία- συνάντηση με τους Γιατρούς του
Κόσμου θα δούμε αναλυτικότερα ποιες είναι αυτές, πως εκδηλώνονται και πως μπορούμε να βοηθήσουμε»
σημειώνουν οι ψυχολόγοι της οργάνωσης που πραγματοποιούν καθημερινά συνεδρίες με συνανθρώπους μας
στην περιοχή της Ραφήνας.
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής, το οποίο
χρηματοδοτείται από το The Coca Cola Foundation, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
* * *
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται
από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία,
Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική
οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και
διοικητική της ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των
πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό
προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας
ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και
ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την
Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α.
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

