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Η συνεργασία των Γιατρών του 
Κόσμου, τo GIVMED και του TPP μέσω 
των προγραμματισμένων δράσεων 
που συμβάλλουν στην ανάδειξη 
των προβλημάτων πρόσβασης στη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, του 
νομικού πλαισίου που τα διέπει και 
τις δράσεις συνηγορίας αναμένεται να 
υποστηρίξει  το καθολικό ανθρώπινο 
δικαίωμα στην υγεία. 

Το GIVMED | Share medicine Share life είναι 
μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, που εξασφαλί-
ζει την πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων 
σε φάρμακα. Το επιτυγχάνει μέσω ενός αποτελε-
σματικού ηλεκτρονικού δικτύου ιδιωτικών και 
δημόσιων φορέων για τη δωρεά φαρμάκων σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ενεργειών ενημέ-
ρωσης για το ευρύ κοινό για την πρόσβαση στο 
φάρμακο. Παράλληλα πραγματοποιεί ενέργειες 
για την βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος 
σχετικά με την δωρεά φαρμάκων και παρέχει 
εκπαιδεύσεις σε θέματα σχετικά με το φάρμακο.

Το ThePressProject είναι ένα ανεξάρτητο 
μέσο μαζικής ενημέρωσης, καθώς λειτουργεί 
αποκλειστικά από συνδρομές και δωρεές των 
αναγνωστών του. Ως στόχο έχει την ανάδειξη 
του πρωτογενούς ρεπορτάζ, της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της τεκμηριωμένης πα-
ράθεσης των γεγονότων. Επιπροσθέτως, πέρα 
από την ειδησεογραφία σε επίπεδο κειμένων, 
παράγει καθημερινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα. 
Οι εκπομπές του αναμεταδίδονται σε όλη την 
Ελλάδα μέσω δικτύου επίγειων ραδιοφωνικών 
σταθμών, καθώς επίσης παράγει και διαδικτυα-
κές τηλεοπτικές εκπομπές.

Το έργο «Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το 
Φάρμακο για Όλους» υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίη-
σης τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσω-
πεία (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 χρη-
ματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως 
EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση 
και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των 
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προα-
γωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προά-
σπιση 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.

Όπου υπάρχουν άνθρωποι



Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας (ΓτΚ), ιδρύθηκαν 
το 1990 και αποτελούν μία ιατρική ανθρωπιστι-
κή οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των 
ΓτΚ. Κινητήρια αρχή είναι ότι κάθε ανθρώπινη 
ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοή-
θεια, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, σεξουα-
λικό προσανατολισμό, θρησκεία ή ιδεολογία. Κα-
τά συνέπεια, οι ΓτΚ, δρώντας με βάση τις αρχές 
της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, έχουν 
δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο 
εντός όσο και εκτός της χώρας με στόχο την πα-
ροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών 
σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες 
που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοι-
νωνική στήριξη και συνηγορία για την προάσπι-
ση των δικαιωμάτων τους, με μακροπρόθεσμο 
στόχο να καταστήσουν το ευ ζην βασικό ανθρώ-
πινο δικαίωμα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ΓτΚ, στηριζόμενοι σε 
επαγγελματίες αλλά και εθελοντές, λειτουργούν 
8 Ανοιχτές Πολυκλινικές σε ηπειρωτική και νη-
σιωτική Ελλάδα, εκτελούν ιατρικές αποστολές 
σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έχουν 
ιατρική παρουσία στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενί-
ας προσφύγων και στα ξενοδοχεία προσωρινής 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, διατηρούν 
2 δομές φιλοξενίας (αστέγων και γυναικών σε 
επισφάλεια), παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, εκτελούν προγράμματα 
ψυχικής υγείας με έμφαση στη συνηγορία, ενη-
μερώσεις-εκπαιδεύσεις σε σχολεία για θέματα 
υγείας και ψυχικής υγείας,  πρόγραμμα μείωσης 
βλάβης από τη χρήση ουσιών και καμπάνιες ενη-
μέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για 
το δικαίωμα των πιο ευάλωτων στην υγεία.

Γιατροί του Κόσμου
/ Ελλάδας

www.mdmgreece.gr

Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την 
ανάδειξη των πρακτικών ζητημάτων που 
δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση 
των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη,  την αξιολόγηση του 
αντίστοιχου νομικού πλαισίου και την 
διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Η 
επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιδιώκεται 
με τις ακόλουθες δράσεις:

Tο έργο “Ανοίγοντας την Πρόσβαση 
στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους” 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
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 Έργο 
είναι διετούς διάρκειας και η υλοποίηση του  
ξεκίνησε  τον Μάρτιο του 2020.

Σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει 
για την πρόσβαση του συνόλου 
των πολιτών και ιδιαίτερα των 
πιο ευάλωτων (π.χ. ηλικιωμένων, 
προσφύγων, ανέργων, χρόνιων και 
ψυχιατρικών ασθενών) σε ποιοτικές 
δωρεάν υπηρεσίες υγείας και σε 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.  

Συλλογή μαρτυριών ασθενών για τη δυσκολία 
πρόσβασης σε ιατρικές και διαγνωστικές 
εξετάσεις 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 
πολιτικής με βάση την επεξεργασία 
μαρτυριών, μελέτης, έρευνας.

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

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία 
και το Φάρμακο για Όλους


