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Αθήνα 8 Απριλίου 2019 

Δελτίο Τύπου 

 

Μοζαμβίκη: H χολέρα εξαπλώνεται μετά το πέρασμα του κυκλώνα Idai 

Οι περιπτώσεις χολέρας αυξάνονται στη Μοζαμβίκη μετά το χτύπημα του κυκλώνα Ιντάι που στοίχισε 

την ζωή σε τουλάχιστον 500 άτομα. Περισσότεροι από 200 άλλοι πέθαναν επίσης στη γειτονική 

Ζιμπάμπουε και στο Μαλάουι ενώ εκατοντάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων χολέρας αναμένεται να αυξηθεί κατά τις 

προσεχείς εβδομάδες, όταν τα νερά της πλημύρας θα υποχωρήσουν κι άλλο. Περισσότερα από 1.000 

κρούσματα έχουν ήδη αναφερθεί, κυρίως στην Μπέιρα, μια από τις περιοχές που χτυπήθηκαν πιο 

πολύ από την καταιγίδα της 14ης Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Ussein Isse, εθνικό διευθυντή ιατρικής 

βοήθειας της Μοζαμβίκης, μαζική εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα 

ενώ οι απαραίτητες προμήθειες εμβολίων άρχισαν να καταφθάνουν  στην χώρα. Εν τω μεταξύ, 

χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί 

περαιτέρω: καθώς τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερα πτώματα.  

Κλιμάκιο επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ βρίσκεται ήδη στο 

πεδίο και εργάζεται για την αποκατάσταση των πληγέντων και την ενίσχυση του τοπικού 

συστήματος υγείας. Η ευρεία φτώχεια που μαστίζει τους κατοίκους της χώρας σε συνδυασμό με τα 

υπερβολικά υψηλά ενδημικής ελονοσίας (81% στις αγροτικές περιοχές και 58% στα αστικά κέντρα) 

είναι παράγοντες που λειτουργούν επιβαρυντικά και δυστυχώς αναμένεται να συνεχίζουν να 

επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες αποκατάστασης της υγείας του πληθυσμού στην μακρά 

διάρκεια. Η Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και η Ζιμπάμπουε θα συνεχίσουν να χρειάζονται υποστήριξη 

και βοήθεια για αρκετό καιρό ακόμα αφού η χρόνια υποβάθμιση των χωρών αυτών έχει λειτουργήσει 

αρνητικά στο σύνολο των παροχών κοινωνικής πρόνοιας προς τους πολίτες.  

 Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εκτός από εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν ήδη αποστείλει στην χώρα 

ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικών αναλωσίμων από το στοκ 

που διατηρούν στην Ευρώπη για παρόμοιες καταστάσεις. 

Είναι η ώρα που ο λαός της Μοζαμβίκης μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ και εμείς θα 

ανταποκριθούμε στο κάλεσμά του. Μπορεί η Μοζαμβίκη να είναι «εκεί μακριά», οι ΓτΚ όμως 

βρίσκονται όπου υπάρχουν άνθρωποι…    
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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 29 χρόνια συνεχούς δράσης το 2019, 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. 

 

 


