
Όπου υπάρχουν άνθρωποι

Απολογισμός δράσης
έκτακτης παρέμβασης
των Γιατρών του Κόσμου
εν μέσω της πανδημίας
του Covid19

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΎΝΙΟΣ 2020

Covid19



Οι Γιατροί του Κόσμου, από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμο-

γής των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης περί περιορισμού 

μετακινήσεων των πολιτών και αναστολής λειτουργιών δια-

φόρων επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, 

βρέθηκαν στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας, συ-

νεχίζοντας το σύνολο των δράσεων τους, αλλά και σχεδιά-

ζοντας και υλοποιώντας νέες δράσεις και προγράμματα, με 

στόχο πάντα την υποστήριξη, ενημέρωση και παροχή βοή-

θειας στους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας. 
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Παρέμβαση Υποστήριξης Άστεγων Ατόμων 
σε Αθήνα και Πειραιά

Κατά το διάστημα αναφοράς, κινητά κλιμάκια των Γιατρών του Κόσμου αποτελού-

μενα από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, ψυχολόγο και διοικητικό-οδηγό χαρτο-

γράφησαν, προσέγγισαν και παρείχαν βοήθεια σε 324 μοναδικά άτομα ενώ πραγ-

ματοποιήθηκαν συνολικά 48 εξορμήσεις. Τα κλιμάκια των ΓτΚ διένειμαν 1.200 kit 

υγιεινής και προστασίας τα οποία περιλάμβαναν 5.862 μονάδες μη τρόφιμων ειδών 

(προστατευτικό υλικό, ενημερωτικό υλικό, αντισηπτικά και απολυμαντικά προϊόντα, 

υπνόσακοι) και 3.545 μονάδες τρόφιμων ειδών (νερό, τυποποιημένη ξηρά τροφή, 

χυμοί, καφές, είδη άρτου) . 

Εξαιτίας του αναγκαστικού κλεισίματος πολλών ξενοδοχείων με φθηνό μίσθωμα σε 

Αθήνα και Πειραιά και την ύπαρξη μόνο 6 ξενοδοχείων της περίοδο της καραντίνας 

για διαμονή με ακριβό μίσθωμα επιπλέον άτομα οδηγήθηκαν σε επισφαλείς συνθή-

κες διαβίωσης ή και στη διαβίωση στο δρόμο. Ταυτόχρονα η αναγκαστική έξοδος 

πολλών νοσηλευόμενων από δημόσια νοσοκομεία λόγω διάθεσης κλινών για την 

αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού τα οποία πολύ συχνά έβρισκαν ένα καταφύγιο 

στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων 

καθώς και οι δυσμενείς οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του lockdown επι-

βάρυναν επιπρόσθετα πολλά φτωχά νοικοκυριά και οικογένειες συμβάλλοντας στην 

αύξηση του πληθυσμού των ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο.

Συγκεκριμένα οι ομάδες πεδίου υλοποίησαν 36 επιτόπιες παρεμβάσεις σε Αθήνα και 

Πειραιά. Τις ομάδες πεδίου συνέδραμαν παραπάνω από 25 εθελοντές των Γιατρών 

του Κόσμου με πολυετή εμπειρία στις παρεμβάσεις στο δρόμο καθώς και 10 φοιτη-

τές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατρική Καταστροφών-Παγκόσμια Υγεία της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ KIT ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οι Γιατροί του Κόσμου, με στόχο να προσεγγί-
σουν και να παρέχουν ιατρική και κοινωνική 
στήριξη στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των 
αστέγων, πραγματοποιούν πρόγραμμα street 
work με επισκέψεις σε περιοχές του κέντρου 
της Αθήνας και του Πειραιά, όπου ομαδικά δια-
βιούν άστεγα άτομα.

  Δείτε το video στο youtube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tR4lxW_zVgk&feature=emb_logo
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Ενίσχυση Λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων

Η δράση των Γιατρών του Κόσμου για την ενίσχυση του νέου Πολυδύναμου Κέντρου 

Αστέγων του Δήμου Αθηναίων εκκίνησε μετά από σχετική πρόσκληση του Δήμου 

Αθηναίων για εθελοντική προσφορά στο Κέντρο Αστέγων από Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση, στοχεύοντας 

στην έναρξη αποτελεσματικής λειτουργίας της νεοσύστατης δομής και στην άμεση 

ανακούφιση και προστασία του άστεγου πληθυσμού της πόλης εν μέσω της πανδη-

μίας του νέου κορωνοϊού, τόσο μέσα από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

στους εξυπηρετούμενους της δομής όσο και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο ΚΥΑΔΑ 

και στο Δήμο Αθηναίων.

Οι Γιατροί του Κόσμου κινήθηκαν στους ακόλουθους πέντε άξονες 
παροχής βοήθειας στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων: 

1    Παροχή τεχνικής υποστήριξης διαδικασιών ένταξης ωφελούμενων, εσωτερικού κανονισμού λει-

τουργίας και αρμοδιοτήτων προσωπικού του Υπνωτηρίου στο ΚΥΑΔΑ 

2    Δωρεά ιατρικών εργαλείων, αναλωσίμων και εξοπλισμός ιατρείου του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων 

3    Ενημέρωση, Διασύνδεση και Παραπομπή του Πληθυσμού Αναφοράς μέσω του προγράμματος 

street-work των Γιατρών του Κόσμου

4    Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης με κινη-

τή μονάδα, ιατρούς, νοσηλευτές και διασύνδεση με το Ανοικτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στην Αθήνα

5    Εθελοντική κάλυψη των θέσεων Φροντιστών Υπνωτηρίου σε καθημερινή βάση 

Πριν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου, οι Γιατροί του Κόσμου βασιζόμενοι στην 

εμπειρία που έχουν από την υλοποίηση προγραμμάτων υποδοχής και στέγασης ευ-

άλωτων ομάδων για πάνω από 20 έτη καθώς και την πρόσφατη τεχνογνωσία που 

φέρουν από το Υπνωτηρίο Αστέγων, παρείχαν σε έντυπη μορφή τις εσωτερικές δια-

δικασίες, τον κανονισμό λειτουργίας και την περιγραφή καθηκόντων των επαγγελμα-

τίων του Υπνωτηρίου μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΚΥΑΔΑ. Παράλλη-

λα επισκέφθηκαν το χώρο της δομής εκφράζοντας τις προτάσεις τους για την τελική 

διαμόρφωση των συνθηκών ασφαλείας του χώρου πριν την έναρξη λειτουργίας.

Με την έναρξη λειτουργίας της δομής οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν μία ιατρική κι-

νητή μονάδα και υγειονομικό προσωπικό (γιατρούς και νοσηλευτές) για την κάλυψη 

των αναγκών υγείας των εξυπηρετούμενων. 
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Σχεδιασμός

Η υγειονομική κάλυψη αρχικά αφορούσε στην πρόληψη, με τη λήψη ιατρικού ιστο-

ρικού, ζωτικών σημείων, και πραγματοποίηση κλινικής εξέτασης κατά τη διαδικασία 

υποδοχής των εξυπηρετούμενων στο κέντρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι 

την στιγμή που εισέρχονταν ήταν ελεύθεροι συμπτωμάτων που θα παρέπεμπαν σε 

λοίμωξη του αναπνευστικού (Covid19) και ήταν ελεύθεροι μολυσματικών ασθενειών 

που θα μπορούσαν να μεταδοθούν με την καθημερινή επαφή (πχ δερματοπάθειες).

Μεσοπρόθεσμος στόχος της ιατρονοσηλευτικής ομάδας ήταν η προαγωγή της υγεί-

ας των ωφελούμενων και η άμμεση αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων που είχαν 

παραμεληθεί από διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της ομάδας ήταν η επανένταξη των ωφελούμενων στο σύ-

στημα υγείας, η ενθάρρυνση τους μέσω της συμβουλευτικής για την φροντίδα του 

εαυτού και η υιοθέτηση συνηθειών που στοχεύουν την προσωπική ευεξία. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων καθώς και την παρουσία 

άλλων οργανώσεων, οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν τις υπηρεσίες τους αρχικά σε 

καθημερινή βάση 09.00 - 17.00 και από τις 20/4/2020 τρεις φορές την εβδομάδα (Δευ-

τέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 09.00 - 15.00). Το κλιμάκιο απαρτίζοταν από δύο νοσηλευ-

τές (πλήρες ωράριο) και έναν γιατρό (μειωμένο ωράριο). 

Οι εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου που κάλυπταν τις θέσεις 3 φροντιστών, κάλυ-

πταν 7 ημέρες την εβδομάδα την βάρδια 15:00 - 23:00.

Με συνέπη παρουσία, ο εκπρόσωπος της ομάδας πεδίου των ΓτΚ συμμετείχε στην 

εβδομαδιαία ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση του ΚΥΑΔΑ. Αντίστοιχα τα μέλη 

της επιστημονικής επιτροπής συμμετείχαν με συνέπεια όποτε πραγματοποιήθηκαν 

στις 2 σχετικές συναντήσεις.

Κατά την περίοδο παρουσίας του ιατρικού κλιμακίου των Γιατρών του Κόσμου με 

κινητή μονάδα στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, εξετάστηκαν 87 άτομα, και πραγ-

ματοποιήθηκαν στο σύνολο 202 συνεδρίες. Από τα εξυπηρετούμενα άτομα, 77 ήταν 

άνδρες και 10 ήταν γυναίκες. 

Aπό τους εξυπηρετούμενους 69 άτομα ήταν Έλληνες και 18 πολίτες άλλων χωρών. 

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) προσκόμισαν 47 άτομα.

Από τους εξεταζόμενους 30 έπασχαν από χρόνια νόσο. Ωφελούμενοι ασθενείς με 

αρτηριακή υπερτάση βρέθηκαν 20, με σακχαρώδη διαβήτη 9, και εξ́ αυτών 6 είχαν 

ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου.

87

202

21

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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Έγιναν 21 παραπομπές για τακτικό έλεγχο από ιατρούς ειδικοτήτων στο Ανοιχτό Πο-

λυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου αλλά 6 δεν παρουστιάστηκαν στο προγραμμα-

τισμένο ραντεβού τους. Πιο συγκεκριμένα 16 άτομα παραπέμφθηκαν σε Παθολόγο 

και 5 σε Καρδιολόγο. Πραγματοποιήθηκε 1 επείγουσα παραπομπή με κλήση ΕΚΑΒ.

Προκλήσεις

Ασθενείς που προσήλθαν στο ιατρείο είχαν χαμηλή συμμόρφωση στις οδηγίες και 

τις συστάσεις των υγειονομικών μελών της ομάδας. Η συμπεριφορά αυτή εξομα-

λύνθηκε έπειτα από επανειλημμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, χτίζοντας δεσμούς 

εμπιστοσύνης με τον ασθενή και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλάνο σχετι-

κά με την υγεία του. Η συνθήκη διαβίωσης στο δρόμο είναι ένας πολύ επικίνδυνος 

παράγοντας για την υγεία των άστεγων ατόμων, και συχνά παρατηρείται άτομα τα 

οποία διαβιούν σε επισφαλής συνθήκες να παραμελούν την φροντίδα του εαυτού. 

Η ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση της 
ομάδας με συνέπεια, 
γνήσιο ενδιαφέρον και 
ενσυναίσθηση για την 
κάλυψη των αναγκών 
των ασθενών ήταν τα 
συστατικά που οδήγησαν 
στα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα για τους 
εξυπηρετούμενους.
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Συνέχιση Λειτουργίας Ιατρικών Υπηρεσιών 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Τα Ανοικτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου συνέχισαν την λειτουργία τους 

αδιάλλειπτα καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του lockdown. To υγειονομικό προσω-

πικό παρείχε τις υπηρεσίες του εκ περιτροπής κατά την πρώτη περίοδο του lockdown 

ενώ στη συνέχεια έγινε προσαρμογή του προγράμματος ώστε να υπάρχει καθημερι-

νή παρουσία ειδικοτήτων παθολόγου και παιδιάτρου.

Στο Ανοικτό Πολυϊατρείο της Αθήνας κατά το διάστημα αναφοράς εξυπηρετήθηκαν 

συνόλικά 942 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 2.228 επισκέψεις στα ιατρεία. Στο Πο-

λυϊατρείο της Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 897 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 

2.583 επισκέψεις στα ιατρεία. Στην Αθήνα η πλειοψηφία των ωφελούμενων ήταν 

παιδιά (55%) ενώ στη Θεσσαλονίκη άτομα ηλικίας μεταξύ 35-60 ετών (43%). Αναφο-

ρικά με το φύλο, στην Αθήνα έλαβαν ιατρική φροντίδα 429 άνδρες και 364 γυναίκες, 

ενώ στη Θεσσαλονίκη 350 άνδρες και 399 γυναίκες. Στο σύνολο των ωφελούμενων 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (1.542) 183 από τα άτομα που επισκέφθηκαν τα ιατρεία 

αναζητώντας ιατρική βοήθεια ήταν άνω των 65 ετών, (8% των ωφελούμενων στην 

Αθήνα και 17% των ωφελούμενων στη Θεσσαλονίκη).

Παράλληλα το υγειονομικό προσωπικό πραγματοποίησε τακτική περιοδική ενημέρω-

ση / εκπαίδευση στα υπόλοιπα στελέχη των Γιατρών του Κόσμου, ενώ όλοι οι επισκέ-

πτες των ιατρείων έλαβαν ενημέρωση στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου του Covid19.

1.542

7637794.811

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο εμβολιασμός αποτελεί την κορωνίδα της Δη-
μόσιας Υγείας και της Πρόληψης και η εξάλειψη 
των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβο-
λιασμό αποτελεί στόχο των Ηνωμένων Εθνών 
μέχρι το 2030. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
έχουν εξασφαλίσει, από τον Οκτώβριο του 2019 
και κυρίως μέσω δωρεών, περίπου 3.000 εμβό-
λια τα οποία καλύπτουν τον βασικό εμβολιασμό 
των παιδιών σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. 
Έτσι, τους τελευταίους 8 μήνες έχουν εμβολι-
αστεί από τους ΓτΚ Ελλάδας περισσότερα από 
2.000 παιδιά και ενήλικες, αντιμετωπίζοντας 
ασθένειες όπως Ανεμευλογιά, Διφθερίτιδα, Τέ-
τανο, Κοκκύτη, Πολιομυελίτιδα, Ηπατίτιδα Β και 
άλλες.
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Δράση Διενέργειας Ιατρικού Ελέγχου Ταξιδιωτών σε 
καραντίνα σε Ξενοδοχεία της Αττικής

Οι Γιατροί του Κόσμου στις 15/04 επισημοποίησαν την συνεργασία τους με τον ΕΟΔΥ 

στο πλαίσιο απόκρισης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε συνεργασία και συ-

ντονισμό με το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΔΥ και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, οι Γιατροί του Κόσμου με υγειονομικό προσωπικό και διερ-

μηνείς (όποτε χρειαζόταν) επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση και επικοινωνούν εξ 

αποστάσεως με τους ταξιδώτες που διαμένουν στα ξενοδοχεία. Συνολικά κατά το 

διάστημα αναφοράς οι Γιατροί του Κόσμου κάλυψαν 8 ξενοδοχεία στην περιοχή των 

Δήμων Αθήνας. Ν. Φαλήρου, Γλυφάδας. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 5 επισκέ-

ψεις με κινητό κλιμάκιο για έλεγχο 19 συνολικά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πριν 

και μετά την νοσηλεία τους ενώ πραγματοποιήθηκαν παραπάνω από 40 τηλεφωνι-

κές επικοινωνίες ταξιδιωτών με το ιατρικό προσωπικό των ΓτΚ στο πλαίσιο follow up. 
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Κατ’οίκον ιατροφαρμακευτική βοήθεια και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μοναχικά 
ηλικιωμένα άτομα

Κατά το διάστημα του lockdown οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν ιατρική και ψυ-

χοκοινωνική υποστήριξη σε μοναχικούς ηλικιωμένους ανθρώπους που ήδη ήταν 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελούμενων της οργάνωσης και λόγω των περιοριστι-

κών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας αποκλείστηκαν προσωρινά στα 

σπίτια τους. Παράλληλα νέοι ωφελούμενοι κατεγράφησαν σε συνεργασία με τις δη-

μοτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες μη κυβερνητικών φορέων σε διαφορετικούς 

δήμους της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι δικαιούχοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη αριθμούν τους 

680. Οι ομάδες των ΓτΚ που απαρτίζονται από κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολό-

γο και νοσηλευτή έχουν πραγματοποιήσει παραπάνω από 450 επισκέψεις πόρτα σε 

πόρτα και 270 δικαιούχοι έλαβαν δωρεάν φαρμακευτική βοήθεια. Παράλληλα κατά 

τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, οι ομάδες πραγματοποίησαν και την εκτέλεση ηλε-

κτρονικών συνταγών σε συνεργασία και σε συνέχεια κατάλληλης παραπομπής από 

τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων (Αθήνα, Πέραμα, Κερατσίνι, Θεσσαλονίκη κ.α.). Στο 

ίδιο διάστημα διεξήχθησαν 520 ψυχοκοινωνικές συνεδρίες και 160 ιατρικές. 

Παράλληλα τον Απρίλιο οι Γιατροί του Κόσμου αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογί-

ες και μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (booking 

clinic) ανταποκρίθηκαν σε 59 αιτήσεις ιατρικών ραντεβού εξ αποστάσεως με κύ-

ριο αίτημα την ενημέρωση και την πληροφόρηση σχετικά με τα συμπτώματα του 

Covid19. Οι ασθενείς ενθαρρύνθηκαν να προγραμματίσουν ξανά ένα ραντεβού 

μέσω της πλατφόρμας για follow up, ενώ κάποιες από τις περιπτώσεις (12) ήδη λάμ-

βαναν βοήθεια κατ’ οίκον.

Στο ίδιο πλαίσιο οργάνωσαν και ξεκίνησαν την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμ-

ματος μέσω της διανομής tablet και ειδικής εφαρμογής (app) με τον τίτλο «Διαδικτυ-

ακή Συντροφιά» για την υποστήριξη –αρχικά- 10 μοναχικών και ευάλωτων ηλικιωμέ-

νων ατόμων τα οποία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις 

και προγράμματα υπό τον συντονισμό ειδικού ιατρού και επαγγελματιών ψυχοκοι-

νωνικής υποστήριξης των Γιατρών του Κόσμου.

680

450

270

780

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΕΛΑΒΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

  Δείτε το video στο youtube

https://www.youtube.com/watch?v=PdNy94CloZk&t
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Διανομή Προστατευτικού Υλικού και kit Υγιεινής 
στους ωφελούμενους και το προσωπικό του 
Υπνωτηρίου Αστέγων και στην ενδιάμεση δομή 
φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών τους σε 
κίνδυνο «Ραμόνα»

Κατά τη διάρκεια του lockdown οι στεγαστικές δομές των Γιατρών του Κόσμου δέχθη-

καν μεγάλη επιβάρυνση λόγω του γεγονότος ότι οι ωφελούμενοι παρέμεναν εντός 

της δομής όλο το 24ώρο. Από την πρώτη στιγμή οι ΓτΚ έδωσαν μεγάλη έμφαση στην 

ατομική υγιεινή και προστασία αλλά και την απολύμανση και καθαριότητα των χώ-

ρων σε καθημερινή βάση (2 φορές ανά ημέρα). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την αυξημένη ανάγκη σε υλικά καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και προστασίας. Συ-

νολικά διανεμήθηκαν παραπάνω από 3.000 είδη ατομικής προστασίας (γάντια, αντι-

σηπτικό υγρό, αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια, μάσκες) σε 75 ωφελούμενους. Παράλ-

ληλα το νοσηλευτικό προσωπικό διενεργούσε προληπτικό έλεγχο με θερμομέτρηση 

και παλμική οξυμετρία σε όλους τους ωφελούμενους και το προσωπικό των δομών 

ενώ σε συνεργασία με το ΚΥΑΔΑ παρέχεται η επισιτιστική κάλυψη των ωφελούμενων 

2 φορές την ημέρα. 

Η Ραμόνα ήταν ένα παιδί δικό μας που έφυγε 
πολύ νωρίς από τη ζωή. Οι Γιατροί του Κόσμου 
την τιμούν δίνοντας το όνομά της στη δομή.
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Ανοίγοντας την πρόσβαση στην Υγεία 
και το Φάρμακο για όλους

Το έργο «Ανοίγοντας την πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο» το οποίο χρημα-

τοδοτείται από τον ΕΟΧ και υλοποιείται σε συνεργασία με το GIVMED και το «The 

Press Project», ξεκίνησε πρόσφατα με την διεξαγωγή μιας διαδικτυακής συνάντησης 

μεταξύ των εταίρων του έργου και του Διαχειριστή του Προγράμματος εκ μέρους του 

δωρητή. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη ερωτηματολογίου σχετικά με την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική, την σύνταξη οδηγιών για τη 

συλλογή μαρτυριών και την καταγραφή σχετικών μαρτυριών κ.α. Επίσης, μια έρευνα 

σχετικά με την πρόσβαση στην υγεία και το φάρμακα βρίσκεται σε εξέλιξη. H πανδη-

μία του Covid19 αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, την έλλειψη συνεργασίας και αλληλεγ-

γύης ανάμεσα σε χώρες που αντί να αλληλοϋποστηριχθούν μπροστά στον κίνδυνο, 

επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για την «πρωτιά στην σωτηρία» αλλά και την 

αδυναμία των συστημάτων δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο, να διαχειριστούν μια 

τέτοιας έκτασης επιδημία. Οι ακριβοπληρωμένες ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρίες 

και κλινικές από την άλλη, που άνθησαν σε βάρος των δημόσιων συστημάτων κατά 

κανόνα, έλαμψαν δια τα απουσίας τους. Για άλλη μια φορά, το κερδοσκοπικό μο-

ντέλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατέδειξε την ανεπάρκειά του αναφορικά με την 

αντιμετώπιση των αναγκών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Τα δημόσια κονδύλια 

για την έρευνα πρέπει να δίνονται ακολουθώντας ισχυρές δεσμεύσεις, όρους και 

πλήρη διαφάνεια και όχι να αποτελούν «λευκές επιταγές» προς τις φαρμακευτικές 

εταιρίες. Προς τον σκοπό αυτό, οι ΓτΚ χαιρετίζουν τις νέες πρωτοβουλίες για την 

κατάργηση των μονοπωλίων και των ερασιτεχνιών που πάρθηκαν στο πλαίσιο του 

Covid19. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την πρόσβαση στο φάρμακο για όλους 

και για την επικράτηση ενός συστήματος παγκόσμιας υγειονομικής κάλυψης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα

https://eea-acf.mdmgreece.gr

Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την ανάδειξη των 
πρακτικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη,  την αξιολόγηση 
του αντίστοιχου νομικού πλαισίου και την δι-
αμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Η επίτευξη 
των ανωτέρω στόχων επιδιώκεται με τις ακό-
λουθες δράσεις:

  Συλλογή μαρτυριών ασθενών για τη δυσκολία 
πρόσβασης σε ιατρικές και διαγνωστικές εξε-
τάσεις και εκπόνηση έρευνας

  Μελέτη του νομικού πλαισίου και ποιοτική 
έρευνα για δωρεά φαρμάκων – κοινωνικά 
φαρμακεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

  Ερευνητική δημοσιογραφία – Εποπτεία του 
παρόντος συστήματος υγείας-φαρμάκου

  Πρόταση εξορθολογισμού της εθνικής πολι-
τικής με βάση την επεξεργασία μαρτυριών, 
μελέτης, έρευνας.

  Συνηγορία με ενημερωτική καμπάνια, υπέρ 
των ευάλωτων πολιτών, ενίσχυση της φωνής 
τους – διάχυση στα ΜΜΕ

Το έργο «Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους» υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 
(ΓτΚ Ελλάδας) και εταίρους το GIVMED και το The Press Project (TPP). Το πρόγραμμα Active citizens fund, 
ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρημα-
τοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA 
Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πο-
λιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της 
επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη και το Solidarity Now.
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Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Ρομά κοινοτήτων στα 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης

Οι Γιατροί του Κόσμου υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των πληθυσμών Ρομά καθώς 

και την πρόσβασή τους σε απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Κατά 

τη διάρκεια τoυ lockdown, το έργο τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει διανομές 

ειδών υγιεινής και πρώτης ανάγκης στους κατοίκους των καταυλισμών. Επίσης, η 

ομάδα των ΓτΚ σε συνεργασία με τον σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, υλο-

ποίησαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες και τα εθνικά πρωτόκολλα υγείας για τον Covid19 μετα-

φράστηκαν στη διάλεκτο των Ρομά και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης. 

Οι ΓτΚ καλούν τους τοπικούς δήμους να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας 

(όπως η συλλογή και διακομιδή των απορριμμάτων), ενώ παρακολουθούν επίσης την 

κατανομή του πρόσθετου εθνικού προϋπολογισμού (2,2 εκατομμυρίων ευρώ) που 

έχει δεσμευτεί από την κυβέρνηση για την προστασία και στήριξη των πληθυσμών 

Ρομά κατά τη διάρκεια του Covid19.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα

www.mdmgreece.gr

https://mdmgreece.gr/limoxi-apo-neo-koronoio-covid-19-odigies-profilaxis-sta-romani-metafrasi-odigion-tou-eodi/
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Προάσπιση Δικαιωμάτων

Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν συντάξει και συνυπογράψει πολυάριθμες ανοικτές και 

ιδιωτικές επιστολές και δηλώσεις σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία για 

όλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το γεγονός ότι ο κίνδυνος διασποράς του 

Covid19 και άλλων μεταδοτικών ασθενειών είναι σημαντικά υψηλότερος για τους 

«κλειστούς» ή/και τους μη προνομιούχους και φτωχούς πληθυσμούς. Οι ΓτΚ έχουν 

επίσης συνυπογράψει αρκετές ανοιχτές και κλειστές δηλώσεις σχετικά με περιστα-

τικά έμφυλης βίας στους καταυλισμούς και την επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης 

των δομών αυτών ενόψει (και) της πανδημίας. 

Οι ΓτΚ προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα καθώς και την 

δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται άμεσα και ουσιαστικά σε επείγουσες καταστά-

σεις ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια σύνθετη κρίση, όπως αυτή που 

διαμορφώνεται στην χώρα μας, και περιλαμβάνει μελλοντικές πιθανές εξάρσεις του 

ιού αλλά και άλλες προκλήσεις για την υγεία και τη δημόσια υγεία.

4 συστάσεις από την κοινή δήλωση των μελών 
του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου 
για την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid19. H κοινή δήλωση του Διεθνούς Δικτύου 
των ΓτΚ, περιελήφθη στην τελική λίστα δηλώ-
σεων μη κρατικών φορέων κατά την διάρκεια 
της 73ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Υγείας WHA73 

“Παρά την διαδεδομένη αντίληψη ότι υπάρχει 

σύνδεση ανάμεσα στους μετακινούμενους 

πληθυσμούς και την εισαγωγή ή/και διάδοση 

μεταδιδόμενων ασθενειών, δεν υπάρχει συστηματικός 

συσχετισμός ανάμεσα στα δύο. Σε ″κλειστούς 

πληθυσμούς″, όπως είναι τα ΚΥΤ και οι δομές 

φιλοξενίας, ο ιός μπορεί να μεταδίδεται ταχύτατα σε 

σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό οφείλεται 

στον συγχρωτισμό και τις κακές συνθήκες υγιεινής 

και αναδεικνύει ακόμα πιο καθαρά την ανάγκη 

αποσυμφόρησης και την μεταφορά των ανθρώπων 

αυτών σε εναλλακτικές μορφές διαμονής.”

Απόσπασμα του δελτίου τύπου «Οι διακρίσεις δεν προστατεύουν από τον COVID-19» 
που συνυπέγραψαν οι Γιατροί του Κόσμου με άλλες 25 οργανώσεις
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Λέσβος 

Από τον Ιανουάριο του 2019, οι Γιατροί του Κόσμου είναι ο μοναδικός ιατρικός οργα-

νισμός στο Καρά Τεπέ που φιλοξενεί έως και 1.300 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

Η δράση της οργάνωσης αφορά την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο και των με-

ταναστών σε βασική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της αναπαρα-

γωγικής και ψυχικής υγείας καθώς και τον εντοπισμό περιπτώσεων έμφυλης βίας. 

Επιπλέον, η παροχή απαραίτητων πληροφοριών και υποστήριξης σχετικά με τη λει-

τουργία και την πρόσβαση στις εθνικές πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ιατρικές 

δομές, προσδιορίζεται ως προϋπόθεση για την προστασία και διαφύλαξη βασικών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Από τον Απρίλιο του 2020, οι ΓτΚ λαμβάνουν επίσης μέτρα για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid19 στο Καρά Τεπέ (περιοχή καραντίνας για τις 

νέες αφίξεις), σε ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και στη Μόρια. 

Από τον Μάιο του 2020 έχει ξεκινήσει ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα, 
σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω της 
πανδημίας του Covid19. Η νέα προσέγγιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

  Ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαμένουν σε ξενοδοχεία 

  Ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων στην περιοχή απομόνωσης της Μόριας 

  Ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των νεοαφιχθέντων στην περιοχή καραντίνας 

στο Καρά Τεπέ 

  Εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση/διάθεση προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό που 

υποστηρίζει τις νέες αφίξεις στην περιοχή απομόνωσης στο Καρά Τεπέ

Ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση της πανηδμίας σε παιδιά, στη δομή φιλοξε-
νίας προσφύγων στο Καρά Τεπέ της Λέσβου.
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Επιπλέον, οι ΓτΚ έχουν αναπτύξει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο (BCP) με σκοπό τον εντο-

πισμό και τον σχεδιασμό κρίσιμων λειτουργιών, διαδικασιών και υπηρεσιών. Το σχέ-

διο βασίζεται σε μια σταδιακή κινητοποίηση και περιλαμβάνει διατάξεις και μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν στη «φάση περιορισμού», την «φάση καθυστέρησης» και τη 

«φάση μετριασμού του κινδύνου» αντίστοιχα. Αξιολογεί επίσης και εντοπίζει πιθα-

νούς κινδύνους και απειλές ανάλογα με τη φάση και χαρτογραφεί τις ανάγκες και τις 

δράσεις άλλων φορέων. 

Οι ΓτΚ παραμένουν σε επαφή και συνεργασία με τον ΕΟΔΥ/Υπ. Υγείας, τις περιφε-

ρειακές και τοπικές αρχές και άλλους παράγοντες του χώρου της υγείας και της 

κοινωνίας των πολιτών στο νησί, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του 

προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού που βρίσκεται στη Λέσβο, συμπερι-

λαμβανομένου του σχεδιασμού και της εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης και 

των συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών. Κε-

ντρικό στοιχείο της προσέγγισής μας παραμένει η αλληλεπίδραση και ο σεβασμός 

των απόψεων των δικαιούχων που υπηρετούμε.

Η κινητή μονάδα των ΓτΚ στη Λέσβο

Διαβάστε περισσότερα για το πρό-
γραμμα “Υπηρεσίες Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας και Ψυχοκοι-
νωνικής Υποστήριξης στο Καρά 
Τεπέ”, που χρηματοδοτείται από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην 
ιστοσελίδα

www.mdmgreece.gr

https://mdmgreece.gr/missions/stin-ellada/programmata/ipiresies-protovathmias-frontidas-igias-ke-psichokinonikis-ipostirixis-sto-kara-tepe-2020/
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4.225

2.028 15 47

15.801 19.743 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΓΤΚ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ COVID19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ COVID19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΓΤΚ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν σε ετοιμότητα και επιχειρη-

σιακή εκγρήγορση, συνεχίζοντας τις δράσεις τους στο πλαίσιο 

πρόληψης και αντιμετώπισης του Covid19. To γεγονός της άρσης 

του lockdown και της χαλάρωσης των μέτρων δεν σημαίνει ότι 

ο κίνδυνος διασποράς της νόσου μεταξύ των πλέων ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων έχει εξαλειφθεί 
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Ευχαριστούμε όλους όσους υποστήριξαν οικονομικά την υλοποίηση των δράσεων 

των Γιατρών του Κόσμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid19

Ευχαριστούμε όλους όσους υποστήριξαν σε είδος και υπηρεσίες την υλοποίηση των δράσεων 

των Γιατρών του Κόσμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid19

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΎΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΎΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | BERLINER FORUM 

GRIECHENLANDHILFE & INNATURA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | ΚΑΖΙΑΝΗΣ - SUPER MARKET | THE GOVERNOR – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΛΑΒΡΑΝΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ| ΝΟΜΗ ESHOP | ΔΕΣΜΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΡΟΎΛΑΣ ΡΟΎΒΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ | APIVITA | NOVIBET | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | INNOVIS PHARMA 

AEBE | DEMO Α.Β.Ε.Ε. | MERCK | ΚΎΚΝΟΣ | ZAGORI ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ | BARILLA HELLAS AE | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ 

Δ.ΜΑΣΟΎΤΗΣ ΑΕ | PROCTER & GAMBLE | PHARMASERV-LILLY | METRO ABEE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | GLAXOSMITHKLINE  

ΜΕΓΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΎΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. | UNIFARMA | BOOKING CLINIC | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΎΓΕΙΑΣ



Όπου υπάρχουν άνθρωποι

Γιατροί του Κόσμου
Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα

T: 210.32.13.150, F: 210.32.13.850, e-Mail: info@mdmgreece.gr

www.mdmgreece.gr

http://www.mdmgreece.gr

