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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Capacity building to raise awareness on sexual and reproductive health (SRH)” 

 

Αθήνα – Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, ξεκινούν ένα νέο πρόγραμμα για να 

ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των προσφύγων που φιλοξενούνται σε 

ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και για να ενισχύσουν τις 

δεξιότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται καθημερινά με τις ανάγκες του 

μεταναστευτικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα “Capacity building to raise awareness on 

sexual and reproductive health (SRH)” στοχεύει να υποστηρίξει τόσο των 

μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό όσο και τους επαγγελματίες που του προσφέρουν 

υπηρεσίες, παρέχοντας τους στοχευμένα σεμινάρια  από ειδικούς επαγγελματίες (γιατρούς 

και νοσηλευτές) στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (π.χ. σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.α). Η 

εκπαίδευση θα είναι εστιασμένη σε εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες του μεταναστευτικού 

πληθυσμού που διαβιούν σε δύο είδη δομών φιλοξενίας: αφενός μεν σε γυναίκες και 

οικογένειες που φιλοξενούνται σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

αφετέρου δε σε ανήλικους που στεγάζονται σε  ξενοδοχεία προσωρινής φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Ο στόχος του προγράμματος είναι μέσω της εκπαίδευσης να 

ενισχυθούν οι δεξιότητες τουλάχιστον 80 επαγγελματιών και 280 ωφελούμενων, οι οποίοι 

θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα ως ενισχυτικός παράγοντας στην ευαισθητοποίηση του 

προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες (Φεβρουάριος ως Ιούλιος 2019) και 

χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
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*    *    * 
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, Τουρκία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 

Σουηδία). 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. 

 

*** 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Χριστίνα Τσορού των Γιατρών του Κόσμου 

Ελλάδας,  

Email: missionsdesk@mdmgreece.gr, Tel: +30 210 32 13 150 
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