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Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ) είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην
Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Στο πεδίο, οι ΓτΚ, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, διοργανώνουν αποστολές με στόχο την
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη.

Οι ΓτΚ Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μοναδική ελληνική οργάνωση. Συγχρόνως παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών
του Κόσμου που αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Η βασική αρχή που διέπει τις δράσεις των ΓτΚ είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην
ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από την εθνοτική του προέλευση, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ως εκ τούτου,
οι ΓτΚ καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, αυτή η ουδετερότητα δεν εμποδίζει τους ΓτΚ από το να
μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που διαπιστώνουν. Οι ΓτΚ καταπολεμούν την αδικία σε όλες τις μορφές της.
Σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΓτΚ αντιτίθενται αποφασιστικά στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των
μεταναστών χωρίς χαρτιά και των προσφύγων, των ανασφάλιστων, των αστέγων και άλλων ευπαθών ατόμων που έχουν μικρή ή καμία πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι ΓτΚ στηρίζονται στην αφοσίωση των εθελοντών και στην οικονομική υποστήριξη των δωρητών τους. Οι πόροι τους,
που προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιωτών, διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Συμπληρώνοντας 28
χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική
οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
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Αντί προλόγου
Oι ομοιότητες των κρίσεων ανά τον κόσμο έχουν κοινό χαρακτηριστικό και κέντρο τους τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο και την
ανάγκη για προστασία και μακροημέρευση. Κι αυτό σημαίνει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.
Ελεύθερη βούληση και έκφραση στη δημόσια σφαίρα. Το δικαίωμα να ζούμε σε έναν κόσμο ειρηνικό, που σέβεται -ή έστω
ανέχεται- τη διαφορετικότητα.
Το προφίλ ωστόσο των πιο πρόσφατων χρονικά κρίσεων έχει βεβαίως τα δικά του χαρακτηριστικά: το ζήτημα της αναγκαστικής
ή/και εθελούσιας μετακίνησης πληθυσμών εντός και εκτός συνόρων, αυτό που αλλιώς ονομάζουμε «μεταναστευτική/
προσφυγική» κρίση, εξελίσσεται σε ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει άμεσα τις πρακτικές και τις
πολιτικές των κρατών της Ευρώπης και της Αμερικής. Οι κρίσεις δεν συμβαίνουν πια και τόσο μακριά, ούτε είναι «υπόθεση
άλλων». Για την ακρίβεια χτυπούν την πόρτα μας. Είναι και εδώ.
Με την έννοια αυτή, οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων στη Συρία, η καταδίκη του συνόλου του λαού της Υεμένης σε πείνα και
αρρώστιες από την Σ. Αραβία συνοδευόμενη από την εκκωφαντική σιωπή της Δύσης και η εγκατάλειψη πλοίων, όπως το Sea
Watch, στα ανοικτά της Ευρώπης με τις Ευρωπαϊκές χώρες να αρνούνται να δεχτούν τους επιβάτες/πρόσφυγες στο έδαφός
τους, δεν είναι απλώς νέα «φαινόμενα». Είναι νέες πραγματικότητες που ζούμε και οι οποίες μας γυρίζουν πολλά χρόνια
πίσω.
Στον αντίποδα βρίσκονται οι αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών και η αυθόρμητη ανάπτυξη της αλληλεγγύης που μας
κάνουν να ελπίζουμε για το μέλλον. Τόσο αναφορικά με την υγεία όσο και με την ψυχική υγεία, αυτό που διαπιστώνουμε όχι
μόνο στην θεωρία αλλά και στην πράξη, είναι η άρρηκτη σχέση μεταξύ φυσικού και κοινωνικού παράγοντα. Η στενή σχέση
μεταξύ υγείας και συνθηκών, μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος, μεταξύ ασθένειας και ευαλωτότητας. Και η ευαλωτότητα
για μας δεν πηγάζει από την ασθένεια, δεν είναι «ιατρικοποιημένη». Είναι η φτώχεια που δημιουργεί την αρρώστια και όχι
το αντίθετο. Είναι η ανισότητα που προκαλεί τη βία και δημιουργεί την ανάγκη για θεραπεία και όχι το αντίθετο. Η ασθένεια
είναι σαφώς κοινωνικά προσδιορισμένη.
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Ο τομέας της υγείας λοιπόν είναι -ή τουλάχιστον οφείλει να είναι- ανοιχτός σε συνέργιες και συμπληρωματικότητα. Σε
περιόδους κρίσης, όπως η πρόσφατη προσφυγική/μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα, κανένας δεν είναι περιττός. Ο
τομέας της υγείας είναι επίσης ένας «υπερ-τομέας». Είναι ένας τομέας δράσης και πολιτικής που περιλαμβάνει πολλές
διαφορετικές κατηγορίες εντός του -όπως π.χ. η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση, η θεραπεία - και την ίδια στιγμή συνδέεται
άμεσα με άλλους τομείς ανθρωπιστικής δράσης όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, ο επισιτισμός, η επισιτιστική ασφάλεια κ.ά.
Βλέποντας το θέμα σε αυτή τη διάσταση, είναι επίσης προφανές ότι περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα στρατηγικών και μέσων
αντιμετώπισης και ότι δράσεις σχετικές με την υγεία υλοποιούνται και εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα.
Οι συνέπειες της κρίσης των τελευταίων ετών στη ψυχική υγεία των πολιτών τείνουν να υποτιμώνται ή τουλάχιστον να μην
συζητούνται τόσο πολύ όσο άλλα θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες ενδείξεις για την
ψυχολογική επιβάρυνση της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι υπάρχει μια
συνεχώς αυξανόμενη κρίση στην ψυχική υγεία των προσφύγων και των μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην
Ελλάδα. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο το ελληνικό σύστημα ψυχικής υγείας έχει αποδειχθεί ανεπαρκές και προβληματικό. Η
έλλειψη χρηματοδότησης και προσωπικού περιορίζουν τη πρόσβαση τόσο των Ελλήνων όσο και των πολιτών τρίτων χωρών
στην ψυχοκοινωνική περίθαλψη.
Στους Γιατρούς του Κόσμου είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τη δράση μας αλλά και για την επιλογή μας να στεκόμαστε
μάρτυρες παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πεδίο. Για το δικαίωμά μας να καταγγέλλουμε τέτοιου είδους
παραβιάσεις και συμπεριφορές όπου τις συναντούμε. Δεν έχουμε δική μας συνηγορία. Είμαστε όμως η φωνή εκείνων που
εξυπηρετούμε. Διηγούμαστε τις δικές τους ιστορίες, τα δικά τους προβλήματα, μεταφέρουμε τις δικές τους διεκδικήσεις. Οι
Γιατροί του Κόσμου είμαστε το μέσο. Όχι το μήνυμα.
Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου

Σχετικά με την αναφορά
Οι Γιατροί του Κόσμου, σε μία πορεία 29 ετών πλέον, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στέγασης, μέσω του συνόλου των δράσεών τους.
Παράλληλα, σε δύσκολες και κρίσιμες περιόδους, ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος όλων για την υγεία, τη στέγαση, την κοινωνική προστασία, την
εκπαίδευση και την εργασία.
Έχοντας καταφέρει να αναγνωρίζονται τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στην διεθνή κοινότητα ως ένας σημαντικός
οργανισμός κοινωνικής αρωγής, οι Γιατροί του Κόσμου, υλοποιούν δράσεις με στόχο την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.
Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι άποροι, οι ανασφάλιστοι, οι άστεγοι,
οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες και τα παιδιά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.
Το 2018 ήταν για εμάς μία ακόμα επίπονη χρονιά, με αρκετές δυσκολίες τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για τις
ομάδες των προσφύγων και των μεταναστών. Οι Γιατροί του Κόσμου κλήθηκαν να λάβουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση
παρεμβάσεων ιατρικής φροντίδας, καθώς και έκτακτων παρεμβάσεων ανακούφισης πληθυσμών, όπως στην περίπτωση των
καταστροφικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική.
Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι συμπολίτες μας και καλούμαστε από καρδιάς
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας όπου μας έχουν ανάγκη. Η χώρα μας δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την κοινωνική, οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση και μέσα από τα προγράμματά μας συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην κοινωνική ενσωμάτωση,
στο δικαίωμα στην υγεία όλων και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με διαφάνεια και λογοδοσία.
Ως Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου βασική μου αποστολή είναι η εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου για τον
οργανισμό, με κεντρικό στόχο πάντα τον άνθρωπο. Σκοπός μας παραμένει η συνεχής μεγιστοποίηση της αξίας του έργου των
Γιατρών του Κόσμου προς τους ωφελούμενους και την ευρύτερη κοινωνία.
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Κρίσιμο σταθμό στην μέχρι τώρα πορεία μας έχει αποτελέσει η ουσιαστική συνεργασία μας με εθνικούς και διεθνείς φορείς,
καθώς και με πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό την πραγματοποίηση αποτελεσματικών συνεργιών και
δράσεων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.
Μέσα από τα ανοικτά μας πολυϊατρεία , τις κινητές ιατρικές μονάδες και τις δομές φιλοξενίας μας καθώς και μέσα από τους
επαγγελματίες υγείας, τους εργαζομένους και τους εθελοντές που συνδράμουν στο έργο μας, στεκόμαστε ως υπερασπιστές
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυναμώνουμε τη φωνή μας ώστε να μεταφέρουμε τις ανάγκες των
συνανθρώπων μας και να τους βοηθήσουμε να ακουστούν.
Τη χρονιά που πέρασε σε πανελλαδικό επίπεδο, καταφέραμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από
40.000 ωφελούμενους στο σύνολο των προγραμμάτων μας.
Στα τόσα χρόνια συνεχούς δράσης, νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί και έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας όλοι μαζί. Θα
ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας και συμμετείχαν στις αποστολές των Γιατρών του
Κόσμου.
Κυρίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς μας, όπου χωρίς τη συνδρομή και την υποστήριξή
τους δεν θα τα είχαμε καταφέρει τόσο αποτελεσματικά.
Μένουμε πάντα στο πλευρό των συνανθρώπων μας, υψώνοντας το ανάστημά μας, για όλους όσους μας χρειάζονται.
Σας ευχαριστούμε όλους!
...όπου υπάρχουν άνθρωποι.
Ευγενία Θάνου
Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου

Τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα

Περιεχόμενα

Εθελοντισμός

Υγεία

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ψυχική Υγεία

Ακαδημαϊκές συνεργασίες

Διαχείριση Κρίσεων

Οικονομικός Απολογισμός

Άστεγος πληθυσμός

Δράσεις Δημοσιότητας

Γυναίκα & Παιδί

Υποστηρικτές

Μετακινούμενοι πληθυσμοί

Χρονολόγιο
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Υγεία

Υγεία
Ανοικτά Πολυιατρεία

53.838

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

20.071

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

43%
Γυναίκες

57%
Άνδρες

Κατανομή ανά ομάδα ηλικίας
Ανήλικοι < 18:
18 - 25: 		
26 - 40: 		
41 - 59: 		
60+ : 			

21%
11%
28%
22%
18%

Για ακόμα μία χρονιά τα ανοικτά πολυϊατρεία της οργάνωσης σε Αθήνα, Πέραμα,
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά και Καβάλα αποτέλεσαν την προμετωπίδα
των δράσεων της οργάνωσης. Μέσα στο 2018 παρείχαν πρωτοβάθμια
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ανθρώπους
που αντιμετώπισαν εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Παράλληλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρασχέθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες
φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ευάλωτους πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο μέσω των προγραμμάτων “Emergency Case Management Unit”,
“Bridges” και “Open Minds”. Κοινή προτεραιότητα και των τριών αποτέλεσε η
ενίσχυση ευάλωτων πληθυσμών αναφορικά με τη διασύνδεσή τους με το Εθνικό
Σύστημα Υγείας.
Η παροχή υπηρεσιών επιτελέστηκε από γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλους
επαγγελματίες υγείας οι οποίοι
υποστήριξαν παραπάνω από 20.000 ανθρώπους που αναζήτησαν φροντίδα το
2018. Κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη και φροντίδα διαδραμάτισαν οι εθελοντές
των ΓτΚ οι οποίοι προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.

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
Κρήτη

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

0%

7.399

61,61%

20,05%

18,34%

Παιδιά

Άνδρες

Γυναίκες

Φροντίδα Υγείας στα ακριτικά νησιά

4.917

Αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων

1.799

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

Μία από τις βασικές στοχεύσεις του έργου των Γιατρών του Κόσμου είναι η
στήριξη ανθρώπων σε περιοχές που παρουσιάζεται κενό στην παροχή υπηρεσιών
υγείας λόγω γεωγραφικής θέσης. Έτσι, μέσα στο 2018, οι κινητές μονάδες της
οργάνωσης επισκέφτηκαν πάνω από 20 περιοχές της ελληνικής επικράτειας
όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν έλλειψη στη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες
καθώς επίσης και πολλά σχολεία της χώρας παρέχοντας σε αυτά παιδιατρική και
οδοντιατρική κάλυψη.
Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ενίσχυσης απομακρυσμένων περιοχών, συνέχισε να
λειτουργεί, για 3η χρονιά, το πρόγραμμα στήριξης Ακριτικών νησιών, με μόνιμη
παρουσία στη Χάλκη και τη Φολέγανδρο και συχνές επισκέψεις σε νησιά όπως η
Σύμη, η Νίσυρος, το Κουφονήσι, η Ηρακλειά και η Σίκινος.

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

Οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν από το 1998 το πρόγραμμα «Δρόμοι της
Αθήνας» με στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής
φροντίδας και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών. Μέσω
του προγράμματος υλοποιούνται συντονισμένες παρεμβάσεις, στο κέντρο της
πόλης, που στοχεύουν στην πρόληψη των συνεπειών που προκύπτουν από τις
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 τη πρόληψη της μετάδοσης του ιού του HIV και των άλλων μολυσματικών
ασθενειών, όσο και σε ότι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με υπηρεσίες
υγείας και θεραπευτικές δομές.
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Ψυχική Υγεία

Ψυχική Υγεία

11.791

Αριθμός Επισκέψεων

57%

43%

Άνδρες

Γυναίκες

0%

0%

100%

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

100%

3.086
10%

90%

Παιδιά

Ενήλικες

Open Minds

Πάγια θέση των Γιατρών του Κόσμου είναι ότι η ψυχική υγεία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εν γένει υγείας ενός
ατόμου. Μέσα στο 2018 η οργάνωση φρόντισε να επεκτείνει
τις δράσεις της στον τομέα της ψυχικής υγείας δίνοντας
έμφαση στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Απώτερο στόχο αποτέλεσε η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης, η αντιμετώπιση του στίγματος που
αντιμετωπίζουν οι λήπτες των υπηρεσιών και η προώθηση
της ψυχικής υγείας στην κοινότητα.
Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες των ΓτΚ συνέχισαν και το 2018
να παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη δομή φιλοξενίας
προσφύγων στο Καρά Τεπέ της Λέσβου και στο ανοικτό
πολυϊατρείο της Αθήνας μέσω των προγραμμάτων “Emergency Case Management Unit” και “Bridges”.
Την ίδια στιγμή, με τη λειτουργία του προγράμματος “OPEN
MINDS”, οι Γιατροί του Κόσμου στόχευσαν στην αντιμετώπιση
προβλημάτων ψυχικής υγείας ατόμων που προέρχονται από
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες παρέχοντας πρόσβαση σε
ψυχική και κοινωνική υποστήριξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
με βασικό γνώμονα τον σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα αυτών. Επιπλέον η οργάνωση, σε συνεργασία με
τη “Zeuxis”, ξεκίνησε στην Αθήνα τη λειτουργία του «Κέντρου
ημέρας για την Ψυχολογική και την Κοινωνική Υποστήριξη
Παιδιών Μεταναστών και Προσφύγων» με σκοπό την
ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και την ένταξή τους
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Άμεση ήταν, τέλος,
η παρέμβαση των Γιατρών του Κόσμου στις πληγείσες,
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου, περιοχές
της Ανατολικής Αττικής μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στους κατοίκους.
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Διαχείριση Κρίσεων

Πυρόπληκτος πληθυσμός
Ραφήνα - Νέα Μάκρη

1.985

100%

Παρεμβάσεις

506

Συνολικός Αριθμός Ωφελούμενων

917

Ιατρικές Παρεμβάσεις

1.068
0%

Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

57%

43%

Άνδρες

Γυναίκες

100%

Ανταποκρινόμενοι, άμεσα, στις ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική, οι Γιατροί του Κόσμου
συνέστησαν ιατρικό-ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο, το οποίο έφτασε στην περιοχή για
εκτίμηση της κατάστασης το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Από την επομένη
συστάθηκε ολοκληρωμένη αποστολή με εθελοντές της οργάνωσης η οποία
απαρτιζόταν από ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους,
διοικητικούς και οδηγούς.

11%

89%

Παιδιά

Ενήλικες

Κατά το πρώτο χρονικό διάστημα σκοπός της αποστολής ήταν η άμεση ανακούφιση
των πληγέντων μέσω της παροχής ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής
περίθαλψης και πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας (PFA). Στη συνέχεια, μετά
τη παρέλευση της οξείας φάσης, δόθηκε βάση στη ψυχοκοινωνική παρέμβαση
καθώς, όπως ήταν λογικό, οι ανάγκες σε αυτόν τον τομέα της υγείας παρέμεναν
αυξημένες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση περιστατικών
διαχείρισης πένθους, διαταραχής μετατραυματικού στρες, κατάθλιψης, κρίσεων
πανικού, σωματοποίησης συμπτωμάτων κ.α. Παράλληλα οργανώθηκαν ομαδικές
συνεδρίες θεραπείας και ψυχοεκπαίδευσης ενώ διενεργήθηκαν και κατ’ οίκον
επισκέψεις σε πληγέντες, όταν αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

0%

Οι Γιατροί του Κόσμου είχαν καθημερινή παρουσία και συμμετοχή στα
συντονιστικά όργανα των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα-Νέα
Μάκρης, για τη διαχείριση της κρίσης.
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Άστεγος πληθυσμός

Άστεγος πληθυσμός

162

αριθμός επωφελούμενων

20.075

100%

Συνολικός Αριθμός διανυκτερεύσεων

85%

15%

Άνδρες

Γυναίκες

Κατανομή ανά ομάδα ηλικίας

0%

Ανήλικοι < 18:
18 - 25: 		
26 - 40: 		
41 - 59: 		
60+ : 			

2%
11%
22%
38%
27%

Η έλλειψη στέγης αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα για τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν
αυξηθεί δραματικά τα ποσοστά των ανθρώπων που ζούνε
χωρίς στέγη στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Οι Γιατροί
του Κόσμου αντιλαμβανόμενοι το χρέος τους προς την
ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα συνέχισαν για μία ακόμα
χρονιά τη λειτουργία του υπνωτηρίου αστέγων.
Η δομή αυτή λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας
καλύπτοντας τις στεγαστικές ανάγκες ανθρώπων που
είναι αναγκασμένοι να ζούνε στο δρόμο. Την ίδια στιγμή
καταβάλλεται προσπάθεια από το προσωπικό του
υπνωτηρίου ούτως ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ατομικής
φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
και διασύνδεσης με δομές στέγασης, σίτισης, νομικής
συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και
κοινωνικής επανένταξης.
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Γυναίκα & Παιδί

Γυναίκα & Παιδί
Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία
Υγεια του Παιδιού

31.857

Επισκέψεις γυναικών
(Διάφορες ιατρικές υπηρεσίες)

3.979

Επισκέψεις σε Γυναικολόγο / Μαιευτήρα

8.332

Επισκέψεις σε Παιδίατρο

6.152

baby Kits που μοιράστηκαν

Το 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»
που σαν στόχο είχε την διασφάλιση της δωρεάν πρόσβασης
στην περίθαλψη εγκύων, νέων μητέρων και νεογνών. Από τη
στιγμή της έναρξής του, το 2016, μέχρι και την ολοκλήρωσή
του, τον Μάιο του 2018, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στόχο
που είχε τεθεί καθώς οι Γιατροί του Κόσμου κατάφεραν να
φροντίσουν, σε αυτό το διάστημα, χιλιάδες γυναίκες και
παιδιά εξομαλύνοντας τις δυσκολίες της μητρότητας.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας μέσα από τα
ανοικτά τους πολυϊατρεία.
Παράλληλα με την ιατρική φροντίδα, η οργάνωση παρέχει
πακέτα βρεφικής φροντίδς και έμπρακτη υποστήριξη
στις μητέρες-θύματα βίας μέσω των προγραμμάτων
οικογενειακού προγραμματισμού.

Χάρτης Αντισύλληψης

Πλατφόρμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
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Μετακινούμενοι πληθυσμοί

Μετακινούμενοι πληθυσμοί

34.452

Συνολικός Αριθμός ιατρικών επισκέψεων

8.292

Κινητές Μονάδες

100%

Συνολικός Αριθμός επωφελούμενων

5.208

77

Συνολικός Αριθμός φιλοξενούμενων στο
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

0%

Συνολικός Αριθμός παραπομπών

20,05%

18,34%

61,61%

Άνδρες

Γυναίκες

Παιδιά

saferefugees.info

Survival Guide

Τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της επονομαζόμενης
«προσφυγικής κρίσης» στην Ευρώπη το 2015, οι Γιατροί του
Κόσμου στάθηκαν και το 2018 στο πλευρό των προσφυγικών
πληθυσμών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ελληνική
επικράτεια παρέχοντας ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα
σε χιλιάδες ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα κλιμάκια των ΓτΚ επιδίωξαν την πρόσβαση στην υγεία
των ευάλωτων αυτών πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων
έχοντας καθημερινή παρουσία στη Λέσβο, στη Χίο καθώς
και σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στις
τέσσερις γεωγραφικές περιοχές της ενδοχώρας.
Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των
ασυνόδευτων ανηλίκων αφενός μέσω των προγραμμάτων
ERACUMIC και PEDIA, με συνεχόμενη παρουσία ιατρικού
προσωπικού της οργάνωσης σε πάνω από δέκα ξενοδοχεία
φιλοξενίας ανά την Ελλάδα και αφετέρου μέσω της
λειτουργίας «Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»
στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη
συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην ολιστική προσέγγιση υποστήριξης με παροχή, σε
καθημερινή βάση, υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, αξιοπρεπών
συνθηκών ατομικής υγιεινής και διαβίωσης, υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,
εκπαίδευσης και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
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Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

555

100%

Συνολικός Αριθμός εθελοντών σε όλη την Ελλάδα

44%

0%

Επαγγελματίες
Υγείας

56%
Διοικητικό
προσωπικό

Ο εθελοντισμός αποτελεί το βασικό θεμέλιο των Γιατρών του
Κόσμου. Από την αρχή της ίδρυσής μας μέχρι και σήμερα
έχουμε δημιουργήσει ένα καταρτισμένο δίκτυο εθελοντών
που μέσα από τη θέλησή του για προσφορά, καλύπτει ένα
μεγάλο εύρος αναγκών και συνδράμει ενεργά στην ενίσχυση
της δυναμικής της οργάνωσης.
Το ανθρώπινο δυναμικό των εθελοντών μας δεν αποτελείται
μόνο από επαγγελματίες υγείας. Κάθε πολίτης και κάθε
επαγγελματίας μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της ολιστικής
μας προσέγγισης στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας,
αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας
που καταβάλλουμε για τη διασφάλιση του δικαιώματος της
πρόσβασης στην Υγεία για όλους και χωρίς περιορισμούς.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τη χρονιά που πέρασε,
εκατοντάδες εθελοντές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους
καθημερινά, συνεισφέροντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο
στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε
ανάγκη.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της
Ισπανίας, του Βελγίου, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα EU Aid
Volunteers – Technical Assistance, με στόχο την ενδυνάμωση
της οργάνωσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εθελοντών,
μέσω κατάλληλων εργαλείων, για τη διαχείριση κρίσεων και
τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αποστολές.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δίκτυα και συνεργασίες
Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουμε σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που μέσω
της συνεργασίας και του κοινού οράματος επιτυγχάνεται η συσπείρωση και
η ενδυνάμωση των φωνών μας ενώ ταυτόχρονα η ανταλλαγή εμπειριών και
τεχνογνωσίας καθιστά αποτελεσματικότερη την προώθηση των κοινών μας
στόχων και αξιών, για μία κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.
•

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

•

Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

•

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

•

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμιση της Φτώχειας

•

Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που μετακινούνται

Οι Γιατροί του Κόσμου πιστεύουμε στον καθολικό
μετασχηματισμό των αντιλήψεων της κοινωνίας ως
τη βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ισότιμης και
ελεύθερης πρόσβασης στην Υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο
αναλαμβάνουμε δράση για την προώθηση και διεκδίκηση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Για ακόμα μία χρονιά υψώσαμε τη φωνή μας μέσα από
μία σειρά δράσεων με κοινωνικό πρόσημο δρώντας
αποφασιστικά ενάντια στην παρεμπόδιση της πρόσβασης
στην υγεία και την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Μέσα από τις κοινωνικές μας παρεμβάσεις
απαιτήσαμε καθολικές λύσεις και στέρεες βάσεις που
στοχεύουν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
καθώς και στη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ζωής των
συνανθρώπων μας.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Παρεμβάσεις
Οι
ολοένα
και
περισσότερο
κλιμακούμενες συγκρούσεις ανά τον
κόσμο τα τελευταία χρόνια έχουν
οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά
σε μία γενικευμένη και ιστορική
για την εποχή μας παγκόσμια
κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Χιλιάδες νεκροί, τυφλά χτυπήματα
σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια,
εκατομμύρια εκτοπισμένοι, εξόριστοι
και αποκλεισμένοι, υποσιτισμός,
φτώχεια και υγειονομική κρίση
είναι ο μερικός απολογισμός
μίας ατελείωτης τραγωδίας ενός
κόσμου που παραπαίει και το
αποτέλεσμα μίας τυφλής και
ισοπεδωτικής βίας. Συρία, Υεμένη,
Γάζα, Αφγανιστάν, Μάλι, Κεντρική
Αφρική, Λιβύη είναι κάποιες από
τις περιοχές που τα ανθρώπινα
δικαιώματα παραβιάζονται διαρκώς
τη στιγμή που το Διεθνές Δίκαιο
καταστρατηγείται
και
κανένα
ψήφισμα δεν μπορεί να λειτουργήσει
σαν ασπίδα μπροστά σε αυτήν την
πρωτοφανή καταστροφή. Για τους

Γιατρούς τους Κόσμου η υπεράσπιση
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι
αδιαπραγμάτευτη. Το 2018, μέσα
από μία σειρά παρεμβάσεων και
καλεσμάτων -υπό το βλέμμα της
διεθνούς κοινότητας- οι Γιατροί του
Κόσμου συνέχισαν τον αγώνα τους
απαιτώντας πολιτικές λύσεις ώστε να
δοθεί ένα τέλος στη συνεχιζόμενη βία
που πλήττει την ανθρωπότητα και να
μπορέσουν οι λαοί ανά τον κόσμο να
ζήσουν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια.
Τον περασμένο Δεκέμβριο οι Γιατροί
του Κόσμου συνυπέγραψαν την κοινή
δήλωση διεθνών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων
χαιρετίζοντας
τις
πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ
αντιπροσωπειών της κυβέρνησης
της Υεμένης και ανταρτών Χούθι
στη Σουηδία, υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, σαν την
ελπίδα για ένα πρώτο βήμα μίας
ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ
των αντιμαχόμενων δυνάμεων.
Παράλληλα, με τη συμπλήρωση

7 χρόνων πολέμου στη Συρία
το 2018 και με περισσότερους
από 350.000 ταυτοποιημένους
θανάτους, οι Γιατροί του Κόσμου
μαζί με άλλες ανθρωπιστικές
οργανώσεις, απηύθυναν έκκληση
προς τα Ηνωμένα Έθνη για άμεση
πολιτική λύση και τερματισμό
των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα
καταδίκασαν
ανοιχτά
τις
παράπλευρες απώλειες αμάχων και
απαίτησαν την ελεύθερη πρόσβαση
ιατρικού
και
νοσηλευτικού
προσωπικού στις βομβαρδισμένες
περιοχές και την τήρηση της
ανθρωπιστικής ανακωχής για την
αντιμετώπιση των αυξανόμενων
αναγκών υγείας του άμαχου
πληθυσμού. Τον Μάιο του 2018, οι
Γιατροί του Κόσμου συνυπέγραψαν
κοινή δήλωση καταδικάζοντας τη
χρήση βίας του Ισραηλινού στρατού
εναντίον παλαιστινίων στη Γάζα που
κόστισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων
και άφησε πίσω της χιλιάδες
τραυματίες. Ήταν το αποκορύφωμα

μίας παρατεταμένης παραβίασης
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει
αποφέρει σημαντικές επιπτώσεις
στη ζωή των ανθρώπων που ζουν
στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.
Επίσης, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή
Ένωση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα
για την εφαρμογή του ψηφίσματος
2018/2663 (RSP) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί την
άμεση και άνευ όρων διακοπή του
αποκλεισμού και του κλεισίματος της
Λωρίδας της Γάζας.
Με τις πολεμικές συρράξεις να
κλιμακώνονται και την Ελλάδα στο
επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης
ως μία από τις βασικές πύλες εισόδου
στην Ευρώπη, οι Γιατροί του Κόσμου,
τον Μάρτιο του 2018, επισήμαναν
τις δραματικές επιπτώσεις που
έχει επιφέρει η συμφωνία μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας
στις συνθήκες ζωής και κράτησης
- και κατ’ επέκταση της υγείαςτων μεταναστών και προσφύγων.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 2

ετών από την σύναψη αυτής της
συμφωνίας, παρουσίασαν μέσα από
μία σειρά στοιχείων και αναφορών
τις ανακρίβειες και τους μύθους
γύρω από τους οποίους χτίστηκε το
αφήγημα της υποτιθέμενης επιτυχίας
και αναγκαιότητάς της.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης
και
ουσιαστικής
αντιμετώπισης της προσφυγικής
κρίσης, τον Σεπτέμβριο του 2018,
μαζί με άλλες 18 οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών, οι Γιατροί
του Κόσμου απαίτησαν από τις
Αρχές βιώσιμες λύσεις για την
αποσυμφόρηση των νησιών και
την άμεση βελτίωση των συνθηκών
υποδοχής
των
προσφύγων.
Παράλληλα
επισήμαναν
τις
ντροπιαστικές συνθήκες διαβίωσης
χιλιάδων ανθρώπων και την
καταπάτηση των βασικών τους
δικαιωμάτων.
Τη στιγμή που φαρμακευτικές
εταιρείες χρησιμοποιούν με αθέμιτο

τρόπο διατάξεις της νομοθεσίας
περί πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας διατηρώντας υψηλές
τιμές σε κρίσιμα φάρμακα, οι
Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν τον
αγώνα τους για την ενίσχυση της
Υγείας έναντι των φαρμακευτικών
μονοπωλίων. Το Δεκέμβριο του
2018 κατέθεσαν μαζί με άλλες 5
οργανώσεις προσφυγή κατά της
απόφασης του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Ευρεσιτεχνίας που υποστηρίζει
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της
Αμερικανικής
Φαρμακευτικής
Εταιρειας Gilead Science για το
βασικό φάρμακο κατά της Ηπατίτιδας
C, το sofosbuvir. Η απόφαση αυτή
επιτρέπει στην εταιρεία να χρεώνει
υπερβολικές τιμές για το φάρμακο.
Παρά τα επιχειρήματα που εξέφρασαν
οι οργανώσεις, το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
αποφάσισε να διατηρήσει
το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της
Gilead, καθιστώντας έτσι αδύνατη
την παραγωγή ή πώληση προσιτών

γενικών εκδοχών του φαρμάκου στην
Ευρώπη. Η προσφυγή στοχεύει στην
εξασφάλιση φθηνότερων φαρμάκων
και κατ’ επέκταση στην πρόσβαση
στη θεραπεία για όλους όσους
έχουν ανάγκη, θέτοντας τέλος στην
εκμετάλλευση των φαρμακευτικών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι Γιατροί του Κόσμου στο πλαίσιο
της έμφασης που δίνουν στον τομέα
της Περιβαλλοντικής Υγείας ως
άμεσα συνδεδεμένη με τη σωματική,
ψυχική και κοινωνική ευημερία
του
ατόμου,
αναλαμβάνουν
δράση για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διεκδίκηση
ενός πιο καθαρού πλανήτη. Το 2018
συνυπέγραψαν κοινή επιστολή, μαζί
με άλλoυς 33 φορείς και ΜΚΟ προς
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας,
απαιτώντας
τη
διαμόρφωση
περιβαλλοντικών πολιτικών και
μέτρων που θα στοχεύουν στην
καταπολέμηση
της
κλιματικής
αλλαγής και των ολέθριων συνεπειών
της.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εκπροσώπηση
Και το 2018, στο πλαίσιο ενίσχυσης
και ανάπτυξης διεθνών και εθνικών
συνεργασιών, οι Γιατροί του Κόσμου
συμμετείχαν ενεργά, καταθέτοντας
τις εμπειρίες τους και σημαντικά
ευρήματα,
σε
Συναντήσεις,
Σεμινάρια, Ημερίδες, Διεθνή και •
Εθνικά συνέδρια, με σκοπό να
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
εμποδίων αλλά και στον σχεδιασμό
καινοτόμων δράσεων στους τομείς
της υγείας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
•
Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν:
•

•

Στη διαβούλευση της Κοινωνίας
των Πολιτών στην Ελλάδα με
τον Ειδικό Ανεξάρτητο Εισηγητή
των Ηνωμένων Εθνών για την
Υγεία, Dr Dainius Puras, με θέμα
«Δικαίωμα στην Ψυχική Υγεία και
Μετακινούμενοι Πληθυσμοί».
Σε
ομάδα
συζήτησης
με •
την
Επίτροπο
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, κα Dunja Mija-

tovic, με κεντρική θεματολογία
τα δικαιώματα μεταναστών και
αιτούντων άσυλο καθώς και
τον αντίκτυπο της οικονομικής
κρίσης στους τομείς της υγείας
και της εκπαίδευσης.
Στο ετήσιο συνέδριο της
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
οργανώσεων που εργάζονται
με αστέγους (FEANTSA) στο
Βερολίνο για την εξάλειψη του
φαινομένου της έλλειψης στέγης
στην Ευρώπη.
Στην ομάδα εργασίας του Χάρτη
Αντισύλληψης 2018 (Contraception Atlas) του φόρουμ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη
(EPF) αναφορικά με το ζήτημα της
πρόσβασης στην αντισύλληψη
στην Ευρώπη και για το
φαινόμενο της γυναικολογικής
και μαιευτικής βίας.
Στο ανθρωπιστικό συνέδριο
«No More Excuses. Advocating
for Human Dignity in Times of

•

•

•

Crises» στο Βερολίνο, για την
αντιμετώπιση των εμποδίων που
προκύπτουν στην προσπάθεια
διασφάλισης
καλύτερων
συνθηκών
υποδοχής
και
διαβίωσης των μετακινούμενων
πληθυσμών.
Στο σεμινάριο της πλατφόρμας
διεθνούς
συνεργασίας
για
τους παράτυπους μετανάστες
(PICUM), όπου συζητήθηκαν
ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες
κράτησης ανήλικων μεταναστών.
Στον μηχανισμό αναφοράς και
στον σχεδιασμό δράσεων για
την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων.
Στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχιατρικής στην Κω σε
στρογγυλό τραπέζι με θέμα
«Ο Πρόσφυγας και ο Ξένος»,
παρουσιάζοντας τη σημαντική
δράση που έχουν αναπτύξει
στην παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας
και
ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε διαφορετικά

•

•

•

σημεία της χώρας
Στο Διεθνές Συνέδριο για την
Υγεία των Πνευμόνων που έλαβε
χώρα στη Χάγη παρουσιάζοντας
αποτελέσματα ελέγχων που
υλοποιήθηκαν
στη
Δομή
Φιλοξενίας στα Οινόφυτα σχετικά
με τη φυματίωση
Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης
στην Εσωτερική Παθολογία
περιγράφοντας τις υγειονομικές
ανάγκες
του
προσφυγικού
πληθυσμού με σκοπό την
αξιοποίησή τους από φωνές
σχεδιασμού της Δημόσιας Υγείας
Σε στρογγυλό τραπέζι του 5ου
Συνεδρίου Διαχείρισης Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας, με θέμα
την προαγωγή και την ενίσχυση
της υγειονομικής ανθεκτικότητας
των τοπικών κοινωνιών.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εκδηλώσεις
Η Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία
και Δικαιώματα (SRHR) αποτελούν
ένα σημαντικό πεδίο δράσης και είναι
μία από τις βασικές προτεραιότητες
των Γιατρών του Κόσμου στα πλαίσια
του στόχου για τη διαφύλαξη της
ψυχικής και σωματικής υγείας της
γυναίκας και του παιδιού. Με αφορμή
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
προγράμματος «Μητέρα και Παιδί»,
που είχε ως βασικούς πυλώνες την
παροχή υγειονομικής περίθαλψης
σε εγκύους και νεογνά ευάλωτων
πληθυσμιακών ομάδων καθώς και
την παροχή δωρεάν πρόσβασης
σε εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε
θέματα υγείας και οικογενειακού
προγραμματισμού, οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν τον Μάρτιο
του 2018 απολογιστική Συνέντευξη
Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα του έργου. Αυτά
ξεπέρασαν κατά πολύ τους αρχικούς
στόχους του προγράμματος.
Τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο
του προγράμματος EU Aid Volunteers

– Technical Assistance, οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν διημερίδα για
τον εθελοντισμό όπου παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι
οργανώσεων
της
Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και
εθελοντές. Οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν τις αρχές
του εθελοντισμού, να καταθέσουν
τις εμπειρίες τους αλλά και να
λάβουν μέρος σε δύο workshops
με θέμα «Εθελοντισμός στο πεδίο»
και «Ενδυνάμωση και Εκπαίδευση
εθελοντών».
Τον Ιούλιο του 2018 οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν σεμινάριο
στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας
στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ενισχύοντας την
ικανότητα
των
επαγγελματιών
υγείας στην παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης
σε
μετανάστες
και πρόσφυγες». Στο σεμινάριο
παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Knowledge Hub, ένα χρήσιμο ψηφιακό

εργαλείο
ανταλλαγής
γνώσης
και ιδεών, απευθυνόμενο σε
επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές
και εθελοντές που ασχολούνται
με μετανάστες και πρόσφυγες
της
τρέχουσας
προσφυγικής
κρίσης, καθώς και στους ίδιους
τους ωφελούμενους με στόχο τη
βελτίωση και την ενίσχυση της
παροχής ψυχολογικής υποστήριξης
στο ανθρωπιστικό πεδίο.
Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης
των δράσεων της οργάνωσης στον
τομέα της Ψυχικής Υγείας αλλά
και με αφορμή
το πρόγραμμα
αντιμετώπισης
προβλημάτων
ψυχικής υγείας ατόμων ευάλωτων
πληθυσμιακών
ομάδων
“Open
Minds”, οι Γιατροί του Κόσμου
διοργάνωσαν τον Νοέμβριο του
2018 Συνέντευξη Τύπου στην
οποία παρουσιάστηκαν τόσο τα
αποτελέσματα του προγράμματος
όσο και οι προκλήσεις και οι
αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο

τομέας της Ψυχικής Υγείας στην
Ελλάδα. Ταυτόχρονα οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν 4 θεματικά
workshops σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
στο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων
των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων,
επαγγελματίες
ψυχικής
υγείας
συζήτησαν για τις διάφορες
προκλήσεις που παρουσιάζονται και
για την ανάγκη για ολοκληρωμένες
και
πολυεπίπεδες
υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που
να προσαρμόζονται στις ανάγκες του
πληθυσμού και να αντιμετωπίζονται
κατάλληλα.
Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου
δημοσίευσαν τον Νοέμβριο πλήρη
αναφορά του προγράμματος εντός
της οποίας παρουσιάστηκαν κατόπιν
εμπεριστατωμένης έρευνας μερικά
από τα βασικά ευρήματα του
έργου. Επίσης παρουσιάστηκαν και
συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση
του υπάρχοντος συστήματος ψυχικής
υγείας στην Ελλάδα με στόχο να

αναλάβει η χώρα συγκεκριμένες
δράσεις και ευθύνες ως κράτος μέλος
της ΕΕ σε σχέση με το ευρύτερο
ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την
ψυχική υγεία και την ευεξία.
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Ακαδημαϊκές συνεργασίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκές συνεργασίες
Δίκτυα και συνεργασίες
Το κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί για τους Γιατρούς του Κόσμου βασικό
άξονα του ρόλου που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Μέσα από συνεργασίες με
Ακαδημαϊκά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς αναβαθμίζουμε
την ποιότητα των υπηρεσιών μας και ενισχύουμε ένα μοντέλο δυναμικής
προσέγγισης των εξυπηρετουμένων καθώς και τη συνεργασία και τις συνέργειες
ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο.

•

Ιατρική Σχολή- ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών

Φιλοσοφική Σχολή
•

Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας

•

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
•

Κέντρο

Διεθνούς

και

Ευρωπαϊκής

Πολιτικής

Οικονομίας

και

Διακυβέρνησης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•

MBA in Business Administration

Πανεπιστήμιο Πειραιά
•

Γραφείο Διασύνδεσης

Πάντειον Πανεπιστήμιο
•

Τμήμα Κοινωνιολογίας

•

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

•

Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

•

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
•

Τμήμα Γεωγραφίας

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
•

Τομέας Υγείας του Παιδιού

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
•

Τμήμα Νοσηλευτικής - ΠΜΣ Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική
Δημόσιας Υγείας

•

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

•

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
•

Τμήμα Βιολογίας

•

Τμήμα Ιατρικής

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

American College of Greece – Deree College

•

Alba Graduate Business School

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Metropolitan College

•

Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και

Mediterranean College

Αλληλέγγυα Ιθαγένεια»

St. Lawrence College

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος

St. Catherine’s British School

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

American Community Schools of Athens

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Hellenic Medical Students’ International Committee

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Baylor University (USA)

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Arcadia University (USA)

Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα

Toronto University (CAN)

Λεόντειος Σχολή

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (FR)

Λακωνική Σχολή Φραγκή

Middlesex University (UK)

Σχολή Μωραΐτη

Conventry University (UK)

Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο

•

Εκπαιδευτήρια Μαυρομάτη

Faculty of Health and Life Sciences

London Business School (UK)

Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Würzburg-Schweinfurt University (GER) – Master - International So-

Κολέγιο Saint-Paul Δελασάλ

cial Work with Refugees and Migrants

Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία

Polibienestar Research Institute (SP)

Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Cyprus University of Technology (CY)

Αμερικανικό Κολλέγιο ANATOLIA

Istanbul University (TU)

Ελληνογαλλική Σχολή ΚΑΛΑΜΑΡΙ

Kocaeli University (TU)

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Edunet Organisation (RO)

Leica Academy

Συνεργασία με Σχολικές

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Ελληνο-Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
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Δράσεις Δημοσιότητας

Δράσεις Δημοσιότητας

69

Διεθνή & εγχώρια Συνέδρια, Σεμινάρια,
Δράσεις Δημοσιότητας

16

Ιατρική κάλυψη - Συμμετοχή σε Αθλητικά Γεγονότα

3

Βραβέυσεις

Οι σύγχρονες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες μορφές
επικοινωνίας αποτελούν για εμάς ένα βασικό εργαλείο
μέσω του οποίου μας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε
τα ακανθώδη κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Μέσω
της έντονης παρουσίας μας σε συνέδρια, σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, καταφέραμε και
το 2018 να προβάλλουμε το έργο μας και να προτάξουμε
τη φωνή και τις αξίες μας. Να καλλιεργήσουμε το πνεύμα
της αλληλεγγύης και να σταθούμε αρωγοί στην ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας τη
σημαντικότητα της κοινωνικής προσφοράς και τα όποια
φαινόμενα παραβίασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Δράσεις Δημοσιότητας

83η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Ένα δέντρο απο γάλα

Raise Your Voice Festival

Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας
στην Αγιάσο Λέσβου

Ανθρωπιστικό Συνέδριο
Βερόλίνο “Όχι άλλες
δικαιολογίες! Συνηγορώντας
για ανθρώπινη αξιοπρέπεια
στην εποχή της κρίσης”

Διημερίδα των Γιατρών του
Κόσμου για τον εθελοντισμό

Δράση για τη Συρία «Πρόσβαση
στον άμαχο πληθυσμό και
απομάκρυνση των τραυματιών
από τη Συρία τώρα»

Επίσκεψη του Πορταγάλου
προέδρου Marcelo Rebelo
de Sousa στην κλινική των
Γιατρών του Κόσμου στη Δομή
Φιλοξενίας της Θήβας

Επίσκεψη Φοιτητών από
το Conventry University στα
πολυιατρεία μας

Ραφήνα - Αγώνας μνήμης για
τους πυροπαθείς

Σεμινάριο των ΓτΚ
«Ενισχύοντας την ικανότητα
των επαγγελματιών υγείας
στην παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης σε μετανάστες
και πρόσφυγες» στη Μυτιλήνη

Συναυλία των Γιατρών του
Κόσμου στη Λαμία
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Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός
Έξοδα 2018

‘Εσοδα 2018
Θεσμικοί πόροι

4.797.298,64

71.6%

Έξοδα Διοικητικής
Λειτουργίας

8.8%

Ιδιωτικοί πόροι

1.893.034,26

28.3%

6.057,47

0.1%

Αλλοι πόροι

0%

100%

Δαπάνες προγραμμάτων

91.2%

Η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών
στοιχείων των Γιατρών του Κόσμου από τον ισολογισμό της
εξεταζόμενης περιόδου, υπάρχει αναρτημένη στην επίσημη
ιστοσελίδα της οργάνωσης,www.mdmgreece.gr
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Υποστηρικτές

Action humanitaire - Athénée de Luxembourg
Aegean Airlines

Υποστηρικτές

Alpha Bank
Artion Security Systems AE

Ένα ευχαριστώ από καρδιάς

Attica Group

Το έργο των Γιατρών του Κόσμου συνεχίστηκε αδιαλείπτως και το 2018 χάρη
στη στήριξη σας. Θεσμικοί φορείς, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρίες και ιδιώτες
στάθηκαν δίπλα μας έμπρακτα και φέτος, δίνοντας μας την ευκαιρία να
βοηθήσουμε όσους το είχαν ανάγκη.
Η κάθε δωρεά, οικονομική ή σε είδος, είναι σημαντική και μας βοηθά να
βρισκόμαστε στο πλευρό των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές μας!

B+R Anasa Foundation gGmbH
Bwin
Coca Cola Foundation
Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε
Commit global translations
F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα & Γρανίτες AE
Fais Group
Fondation Chanel

Συνεργασίες

Το 2018 οι Γιατροί του Κόσμου συνεργαστήκαμε επιτυχώς με φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεθνούς Κοινότητας,
του Ακαδημαϊκου Χώρου και της Κοινωνίας των Πολιτών για την υλοποίηση
κοινωφελών δράσεων και έργων. Ευχαριστούμε θερμά όλους μας τους εταίρους
για τη συνεργασία τους.
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Αθηναίων
Δήμος Θεσσαλονίκης
Δήμος Λέσβου
Δήμος Μαραθώνα - Ν. Μάκρης
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

BETO A.E.B.E.

Υπηρεσία Ασύλου
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Middlesex University UK
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άρσις
Ζεύξις

Generali Hellas
Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς ΑΒΕΕ
Greek Orthodox Community of New South Wales LDS
Hill Dickinson LLP
Interlife
KMS Buildings AE
Latter-day Saint Charities
Limmat Stiftung
Mare Marine Enterprises Ltd
METRO
Minetta
MSD under MSD for Mothers Initiative
NJV Athens Plaza Hotel
Nokia Solutions and Networks Hellas S.A.

Open Society Foundations

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Peaceboat

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Procter & Gamble

Όμιλος Antenna

Spick and Span

Ομιλός Εταιρειών Υγείας Βιοϊατρική

The Jaharis Family Foundation

Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Visa

Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών

Witside

Αργυροχρυσοχόων

Αλληλεγγύη - Solidarity Now

Σμυρδέξ ΑΕ

Βενέτης

Φράγκος Α.Ε. Maison Marasil

ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΗ Α.Ε.
Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε - Όμιλος Vivartia

Οι

Δήμος Φαρσάλων

ευχαριστήσουν

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”

Διονύση Πλέσσα για την ιδιωτική του

Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

πρωτοβουλία στην υποστήριξη της δομής

Ελβετική Συνομοσπονδία

φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων.

Ελληνικά Πετρέλαια

Η ευγενική χορηγία έγινε στη μνήμη της

Ελληνική Κοινότητα Καταλονίας

Σοφίας και του Σπύρου Πλέσσα Λεωνίδη

Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας
Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Τ.Α.Μ.Ε (AMIF)
• Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO)
• Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME)
• Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης (DG JUSTICE)
• Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παιδεία, την Εκπαίδευση, τη Nέα Γενιά και τον Αθλητισμό: Erasmus+
• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ίδρυμα Μποδοσάκη

Γιατροί

του

Κόσμου
ιδιαιτέρως

θέλουν
τον

να

κύριο
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Χρονολόγιο

1990
1997

Ίδρυση
1994

Γιατρών του Κόσμου
Ελλάδος

1992
Αρμενία

1995

Κουρδιστάν

Αρμενία

Αζερμπαϊτζαν

Λίβανος

Αίγυπτος

Β.Κορέα

Αλβανία

Αλβανία

Κόσοβο

Πολυιατρεϊο Αθήνας

1999

2001

Βενεζουέλα

Σερβία

Σερβία

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης

Μαυροβούνιο

Ξενώνας Ναυσικά

Ιράκ
Ξενώνας Καλυψώ

Βοσνία
2000

1991
Κουρδιστάν
Ιράν

2003

2002
Ιράκ

1993

1996

1998

Σομαλία

Λίβανος

Ονδούρα

Νταρφούρ

Δρόμοι Αθήνας

Ιράκ

Ουζμπεκιστάν
Παλαιστίνη
Αλβανία

Σερβία

Συρία

2004

2007
2005
Αλγερία

Πολυιατρείο Χανιά
Πολυιατρείο Καβάλα

2017

2009
Ουγκάντα

2011
Τανζανία

Κινητή Μονάδα “Ζωή”

Ινδονησία

2015
2013

Κρίση υποδοχής

Υπνωτήριο Αστέγων

Τήλος

Τζιμπουτί

2006
Μονάδα Ίρις

Ξενώνας Αιτούντων
άσυλο

Αϊτή
Κέντρο προσωρινής
Διαμονής αιτούντων
άσυλο Σπερχειάδα

Αλγερία

Πολυιατρεϊο Πέραμα

Σρι Λάνκα

Λέσβος

Management Unit”
Δράσεις Ψυχικής Υγείας

Λέσβος - Χίος
Ειδομένη

2010
2008

“Emergency Case

2012

2014

Πολυιατρεϊο Πάτρας

Διαχείριση Κρίσεων

Χίος

Σεισμόπληκτου πληθυσμόυ
Κεφαλονιά

2018
2016

Διαχείριση Κρίσεων

Προσφυγική κρίση

Πυρόπληκτου πληθυσμού

“Μητέρα και Παιδί”

Κέντρο ημέρας

Ξενώνας “Ελαία”

μετακινούμενων παιδιών

Πολυϊατρείο Πειραιά

Υποστήριξη Ανηλίκων

Φολέγανδρος

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 !

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
mdmgreece.gr
mdmgreece-odoiporiko.gr

