
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Αlpha Bank στο πλευρό των Γιατρών του Κόσμου για το Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Ηλικιωμένων εν μέσω πανδημίας Covid-19 

 

Η Alpha Bank στηρίζει σταθερά το έργο των Γιατρών του Κόσμου ενισχύοντας αυτή τη φορά το 
πρόγραμμα παροχής βοήθειας στους ευάλωτους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, των οποίων η ζωή και 
η καθημερινότητα έχουν πληγεί από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19. 

Συγκεκριμένα, οι Γιατροί του Κόσμου, με τη συνδρομή της Alpha Bank,  αναλαμβάνουν δράση 
επείγουσας παρέμβασης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 60 ετών που πάσχουν 
από χρόνια νοσήματα και βρίσκονται μόνοι στο σπίτι τους, δίχως εισόδημα και χωρίς τη δυνατότητα 
βοήθειας από συγγενικά τους πρόσωπα. 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλικιωμένων των Γιατρών του Κόσμου καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 
της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας και περιλαμβάνει δράσεις όπως, η κατ’ οίκον παράδοση 
φαρμάκων, η παροχή ιατρικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από απόσταση, η 
παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, η υποστήριξη συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται 
από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αθηναίων και η ad hoc κάλυψη αναγκών σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. 
 
Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο μας και να στηρίξουν τους συμπολίτες μας που βρίσκονται 
σε ανάγκη. 

Στον λογαριασμό της Alpha Bank 199 00 2002 002401, η Οργάνωση δέχεται δωρεές για το Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο του αγώνα της για την προστασία των ευάλωτων ατόμων. 

 

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 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. 


