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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
1. Οι Γιατροί του Κόσμου εκκίνησαν την ανθρωπι-

στική αποστολή τους στο σύνορο του Σιρέτ της 

Ρουμανίας στις 10.03.2022.

2. Μια Κινητή Ιατρική Μονάδα βρίσκεται έκτοτε με 

σταθερή παρουσία στο Σιρέτ, στελεχωμένη με 

ιατρικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και εθε-

λοντές, συμπεριλαμβανομένων γενικού ιατρού, 

γυναικολόγου και παιδιάτρου. Μέχρι σήμερα, την 

λειτουργία της Κινητής Μονάδας έχουν υποστη-

ρίξει συνολικά 40 εθελοντές υγείας, εκ περιτρο-

πής σε ομάδες των 4 ατόμων.

3. Οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν πρωτοβάθμια 

φροντίδα και προστασία της υγείας (συμπερι-

λαμβανομένης των πρώτων βοηθειών, της ψυχι-

κής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) στα 

σύνορα του Σιρέτ, ενώ παράλληλα επισκέπτονται 

7 χώρους στέγασης προσφύγων που διαφεύγουν 

από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι οποίοι έχουν 

δημιουργηθεί κοντά στο Σιρέτ, τους οποίους και 

υποστηρίζουν. Μέχρι στιγμής, η ιατρική ομάδα πε-

δίου των Γιατρών του Κόσμου  έχει εξυπηρετήσει 

συνολικά περισσότερους από 1.500 ασθενείς που 

βρίσκονται εν κινήσει. Μεταξύ αυτών περιλαμβά-

νονται περιστατικά με ήπια συμπτώματα (κρυολό-

γημα, γρίπη, λιποθυμία κ.λπ.), καταστάσεις επεί-

γουσας ανάγκης (φροντίδα τραυμάτων) αλλά και 

χρόνιοι ασθενείς που χρειάζονται πιο σύνθετη θε-

ραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

4. Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν συγκεντρώσει μέ-

χρι στιγμής περίπου 67 τόνους ειδών πρώτης 

ανάγκης (κυρίως φάρμακα και ιατρικά αναλώσι-

μα) και έχουν ήδη διεκπεραιώσει 7 ανθρωπιστι-

κές αποστολές στην Ουκρανία, συνοδεύοντας τα 

απεσταλμένα είδη.

5. Η μεγαλύτερη υλική αποστολή πραγματοποιήθη-

κε στις 24.03.2022, με την επιτυχή παράδοση 30 

τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από τους Για-

τρούς του Κόσμου στους εσωτερικά εκτοπισμέ-

νους ανθρώπους της Ουκρανίας, σε συντονισμό 

με την Περιφέρεια του Λβιβ και τον οργανισμό 

HELPUKRAINE.

6. Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία επίσης με 

την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρω-

πιστικής Αρωγής του Ελληνικού Υπουργείου Εξω-

τερικών υποστήριξαν τη νοτιοανατολική περιοχή 

της Οδησσού, μεταφέροντας φορτία ανθρωπιστι-

κής βοήθειας (είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και 

ιατρικά αναλώσιμα) στις αρχές του Απριλίου.

7. Οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με τις τοπι-

κές αρχές του Λβιβ και του Τσερνίβτσι, και με τη 

HELPUKRAINE όσον αφορά την αποστολή ειδών 

αρωγής σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην 

Ουκρανία.

8. Περισσότεροι από 1.800 διεθνώς εκτοπισμένοι 

στην Ελλάδα έχουν λάβει υποστήριξη και υπη-

ρεσίες υγείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής συμβου-

λευτικής, της διασύνδεσης με το ΕΣΥ και της δι-

ανομής ειδών πρώτης ανάγκης και πακέτων με 

τρόφιμα).

9. Μέχρι στιγμής, 13.000 άτομα έχουν ωφεληθεί 

άμεσα από τις παρεμβάσεις των Γιατρών του Κό-

σμου, ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι υπολογίζονται 

σε περίπου 400.000.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσικής Ομοσπον-

δίας στην Ουκρανία ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρί-

ου 2022. Συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 7,1 

εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσω-

τερικό της Ουκρανίας, ενώ περίπου 6,5 εκατομμύρια 

έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα1.

Υπολογίζεται επίσης ότι 18 εκατομμύρια άνθρωποι 

έχουν πληγεί με κάποιο τρόπο στις εμπόλεμες και γύ-

ρω περιοχές της Ουκρανίας. Η κλιμάκωση των συ-

γκρούσεων προκάλεσε άμεση και απότομη αύξηση 

των ανθρωπιστικών αναγκών, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στις γειτονικές χώρες που δέχονται πρόσφυ-

γες. Πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε περιοχές με 

κλιμακούμενες συγκρούσεις και εξαιτίας της διακοπής 

των υπηρεσιών, αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές 

τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, 

του νερού και των φαρμάκων.2 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου συνεχόμενου μήνα εχθρο-

πραξιών, αυτές συγκεντρώνονται περισσότερο στο 

ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Οι μάχες 

έχουν ως αποτέλεσμα θύματα αμάχους και σημαντι-

κές ζημιές σε υποδομές και κτίρια, ιδίως στις πόλεις 

Μαριούπολη και Τσερνίχιφ. Πυραυλικές επιθέσεις ανα-

φέρθηκαν γύρω από τις πόλεις Χερσώνα, Κίεβο, Μα-

ριούπολη και Μυκολαίβ, καθώς και στη δυτική πόλη 

Λβιβ. Ο απολογισμός των αμάχων από τη συνεχιζόμε-

νη στρατιωτική επίθεση συνεχίζει να αυξάνεται. Στις 

18 Μάϊου, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)3 κατέγραψε 

3.778 νεκρούς και 4.186 τραυματίες, δηλαδή συνολι-

κά 7.564 απώλειες αμάχων από τις 24 Φεβρουαρίου.

 1 UNHCR, 2022 (Source: https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html) 
 2 UNHCR, Flash Update #9, 2022 (Source: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-9-21-april-2022) 
 3 UNHCR, Flash Update #7, 2022 (Source: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-7-6-april-2022)
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ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΏΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ;

ΠΟΛΩΝΙΑ 
3.505.890

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
27.308

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
961.270

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
644.474

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
442.316

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 
471.223

7,1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΡΩΣΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
919.934

ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Από τις 22 Μαΐου 2022, περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν 

εγκαταλείψει την Ουκρανία, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αναζητεί προστα-

σία στις γειτονικές χώρες της ΕΕ: Πολωνία (3.505.890) Ρουμανία (961.270), Ουγγα-

ρία (644.474) και Σλοβακία (442.316), ενώ ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων 

έχει μετακινηθεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (471.223) στη Ρωσική Ομοσπον-

δία (919.934) και στη Λευκορωσία (27.308), ενώ επιπλέον 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι 

παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας.4

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους είναι ευάλωτες 

περιπτώσεις, όπως ηλικιωμένοι, μητέρες που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους και 

άτομα με αναπηρίες, καθώς το ουκρανικό κοινοβούλιο κήρυξε στρατιωτικό νόμο, 

απαγορεύοντας στους άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών να εγκαταλείψουν τη χώρα.

 4 UNHCR, Data Portal (Source: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine) 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 
SUCEAVA, RADAUTI, MILISAUTI & SIRET 
Η συνοριακή περιοχή του Σιρέτ ξεκίνησε ως ένα κα-

λά οργανωμένο σημείο διέλευσης ή ανακατεύθυν-

σης και εξακολουθεί να λειτουργεί ως τέτοιο. Ένας 

σημαντικός αριθμός περιπτώσεων μεταξύ του εκτο-

πισμένου πληθυσμού χρειάζεται επείγουσα ψυχολο-

γική υποστήριξη (PFA) λόγω συμπτωμάτων άγχους 

και κρίσεων πανικού. Οι επιτακτικές ανάγκες, όπως 

αυτές εκφράζονται από τους πρόσφυγες περιλαμ-

βάνουν την επικείμενη μεταφορά τους, τη διαμονή 

κατά τη διέλευση, τις πρώτες βοήθειες και την πα-

ροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Οι ανάγκες 

αυτές καλύπτονται επί του παρόντος από τους αν-

θρωπιστικούς φορείς που βρίσκονται στα σύνορα 

και στα προσωρινά κέντρα διέλευσης.

Εκτός από τους ασθενείς με χρόνιες, μη μεταδοτι-

κές ασθένειες, όπως τα καρδιακά προβλήματα και 

ο σακχαρώδης διαβήτης, υπάρχει ανάγκη υποστήρι-

ξης των ασθενών με διαγνωσμένη επιληψία και ψυ-

χικές διαταραχές που βιώνουν μια ξαφνική διακοπή 

της θεραπείας τους.

Τα καθημερινά περιστατικά μπορεί να ποικίλλουν, 

ενώ ως επί το πλείστον περιλαμβάνουν: 

• Χρόνιους ασθενείς (διαβήτης, υψηλή πίεση) που 

δεν μπόρεσαν να αγοράσουν/μεταφέρουν μαζί 

τους τα φάρμακά τους.

• Βακτηριακές λοιμώξεις

• Ασθενείς που παρουσιάζουν αφυδάτωση από την 

πολύωρη οδήγηση/αναμονή

• Παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα

Στις αρχές Μάϊου σημειώθηκε περαιτέρω μείωση 

των ροών που εισέρχονται από το ουκρανικό έδα-

φος στο Σιρέτ, με τον αριθμό των προσφυγικών 

ροών να είναι πλέον λίγο μεγαλύτερος από 1.000 

90% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10% ΑΝΔΡΕΣ

35% ΕΝΗΛΙΚΕΣ 65% ΠΑΙΔΙΑ
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άτομα την ημέρα. Υπάρχουν νέες κτιριακές εγκατα-

στάσεις που έχουν πλέον δημιουργηθεί σε κοντινή 

απόσταση από τον συνοριακό σταθμό.

Ωστόσο, οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν ο μό-

νος οργανισμός που διαθέτει γιατρό στο πεδίο με 

συνέπεια 7 ημέρες/εβδομάδα. Η παρουσία των υπο-

λοίπων ιατρικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υφί-

σταται μέσα από κατά βάση εθελοντές νοσηλευτές. 

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι, λόγω της αύξησης των 

τιμών στο εσωτερικό της Ουκρανίας, οι άνθρωποι 

που παραμένουν και ζουν στη νότια Ουκρανία περ-

νούν τα σύνορα με τη Ρουμανία, για λόγους ανατρο-

φοδότησης, ιδίως βενζίνη και βασικά αγαθά, καθώς 

και να βρουν απλά φάρμακα, ενώ στη συνέχεια επι-

στρέφουν στην Ουκρανία.

Κατά τις επισκέψεις της ομάδας των Γιατρών του Κό-

σμου στο τοπικό νοσοκομείο του Σιρέτ, σημειώθη-

καν τα εξής: 

• Το νοσοκομείο δέχεται περίπου 30 παραπομπές 

σε καθημερινή βάση, που αφορούν άτομα που 

έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία (15-20 ενήλι-

κες, 5-10 ανήλικοι). 

• Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν καρδιαγ-

γειακά νοσήματα ή μικροτραυματισμούς. 

• Λόγω της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού το νοσο-

κομείο παραπέμπει τους ασθενείς σε άλλα νοσο-

κομεία της περιοχής, στα ενδότερα της Ρουμανίας.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου 

έχει παράσχει υπηρεσίες σε συνολικά 1.500 άτομα 

σε μετακίνηση, με μέσο όρο 25-30 άτομα σε καθη-

μερινή βάση.
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ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: 
CHERNIVTSI
Το Τσερνίβτσι είναι η μεγαλύτερη πόλη στο νότιο 

τμήμα της Ουκρανίας, με μόνιμο πληθυσμό 250.000 

κατοίκων και βρίσκεται στα 45 χιλιόμετρα από το 

σύνορο του Σιρέτ. Επί του παρόντος εκτιμάται ότι 

περίπου 300.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν 

μετεγκατασταθεί στο Τσερνίβτσι, ενώ οι μεγάλες 

αυτοκινητοπομπές των προηγούμενων εβδομάδων 

έχουν μειωθεί σημαντικά. Πλέον, ο χρόνος αναμο-

νής για την είσοδο στη Ρουμανία μπορεί να διαρκέ-

σει 15-20 λεπτά, όταν στα τέλη Μαρτίου υπολογιζό-

ταν ότι έφτανε τις 3 ώρες.

Μετά τον βομβαρδισμό μιας αυτοκινητοπομπής στις 

18 Μαρτίου, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς, 

σημειώθηκαν επίσης βομβαρδισμοί σε απόσταση 

40 χιλιομέτρων από την πόλη Τσερνιβτσί. Κατά την 

διάρκεια του Απριλίου σημειώθηκαν βομβαρδισμοί 

ακόμα και στην περιφέρεια αστικών περιοχών, όπως 

για παράδειγμα το Τσερνιβτσί, προκαλώντας έντο-

νες ανησυχίες για την ασφάλεια των ανθρώπων που 

ζουν στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές, πάνω από 

210 κοινωνικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις, 

περισσότερα από 120 εκπαιδευτικά ιδρύματα, περί-

που 40 ιατρικές εγκαταστάσεις και 25 ακόμη εγκα-

ταστάσεις κρίσιμων υποδομών έχουν υποστεί ζη-

μιές ή έχουν πληγεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Επί του παρόντος, οι άνθρωποι που μετακινού-

νται φαίνεται να ανήκουν σε φτωχότερα κοινωνικά 

στρώματα, ενώ η οικονομική δυσπραγία είναι πλέ-

ον πιο εμφανής, καθώς η οικονομία της Ουκρανί-

ας αντιμετωπίζει συνολικό πληθωρισμό των τιμών. 

Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις έχουν εντα-

θεί, ενώ οι ουκρανικές αρχές απαγορεύουν επίσης 

στους τραυματίες και σε όσους δεν έχουν διαβατή-

ριο να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει στον υπερπληθυ-

σμό χιλιάδων εκτοπισμένων στην πόλη Τσερνίβτσι, 

οι οποίοι διαμένουν διασκορπισμένοι στους καταυ-

λισμούς που έχουν δημιουργηθεί στη γύρω περιοχή.

Τα προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, τις διοι-

κητικές διαδικασίες και τις καθυστερήσεις στις με-

τακινήσεις, παραμένουν τόσο στην υπόλοιπη χώρα 

όσο και στον ουκρανικό νότο. Όσο συνεχίζονται οι 

ένοπλες συγκρούσεις στα δυτικά, αναμένονται πε-

ραιτέρω προκλήσεις για τους μετακινούμενους. Τα 

γραφεία καταγραφής έχουν δημιουργηθεί εντός της 

πόλης Τσερνιβτσί, υπεύθυνα για την καταγραφή των 

εσωτερικά εκτοπισμένων που φθάνουν από άλλες 

πόλεις. Ιατρικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων 

ασθενοφόρων και οχημάτων) έχει επίσης μεταφερθεί 

στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αφήνοντας τα 

νοσοκομεία και τις ιατρικές εγκαταστάσεις στο νότο 

και τα δυτικά μάλλον ανεπαρκώς εξοπλισμένα. Ανα-

φέρεται επίσης ότι υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα, 

ενέσιμα και ινσουλίνη, κυρίως στη βόρεια Ουκρανία.

Η ομάδα πεδίου των Γιατρών του Κόσμου έχει δημιουρ-

γήσει κανάλια επικοινωνίας με την πόλη Τσερνιβτσί, 

αξιολογώντας τις ανάγκες του εσωτερικά εκτοπισμέ-

νου πληθυσμού και παρακολουθώντας τις προσφυγι-

κές ροές προς τη Ρουμανία από το Σιρέτ. Μέχρι στιγ-

μής, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν διαπιστώσει ότι οι 

κύριες ανάγκες στα τοπικά κέντρα υγείας και νοσοκο-

μεία αφορούν: την κινητικότητα (ασθενοφόρα), ιατρι-

κό εξοπλισμό, φάρμακα, ιατρικό προσωπικό (ειδικώς 

γυναικολόγους και παιδίατρους). Σημειώνεται επίσης 

ότι μεγάλος μέρος του ιατρικού εξοπλισμού και του 

προσωπικού έχουν μεταφερθεί στην Ανατολική Ου-

κρανία για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανά-

γκες υγείας, λόγω των ένοπλων συγκρούσεων.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 23 Απριλίου 2022, το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτης κατέγραψε ότι περίπου 30.000 πρόσφυ-

γες από την Ουκρανία έχουν καταφύγει στην Ελλά-

δα από την έναρξη της πολεμικής κρίσης, με τους 

περισσότερους από αυτούς να φιλοξενούνται προ-

σωρινά από συγγενείς και μέλη της τοπικής ουκρα-

νικής κοινότητας στη χώρα. Ωστόσο, αυτή η δυνατό-

τητα φιλοξενίας οικογενειών προσφύγων υφίσταται 

περισσότερο βραχυπρόθεσμα, και όχι ως μία μακρο-

πρόθεσμη λύση. 

Όσον αφορά τις ανάγκες των οικογενειών που έχουν 

καταγραφεί από τις υπηρεσίες των Γιατρών του Κό-

σμου, οι εκτοπισθέντες αντιμετωπίζουν κυρίως ση-

μαντικές υλικές στερήσεις, άγχος και αγωνία ενώ 

βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης και 

σε σημαντικό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 

φτώχειας. Αν και οι άνθρωποι που υποστηρίζονται 

στην Ελλάδα εκφράζουν συχνά την αισιοδοξία της 

σύντομης επιστροφής στην πατρίδα, υπάρχουν ανά-

μεσά τους περιπτώσεις με την προθυμία να απασχο-

ληθούν έστω και προσωρινά στην Ελλάδα, προκει-

μένου να εξασφαλίσουν τα βασικά στις οικογένειές 

τους (να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

του πληθυσμού αποτελείται από γυναίκες με ανήλι-

κα παιδιά).

Στις αρχές Απριλίου, οι ελληνικές δημόσιες υπηρε-

σίες ξεκίνησαν επίσημα τη διαδικασία για την πα-

ροχή προσωρινής προστασίας στα περιφερειακά 

γραφεία ασύλου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την 

Πάτρα και το νησί της Κρήτης και εισήγαγαν μια ει-

δική ιστοσελίδα για τον λόγο αυτό, καθώς επίσης 

δημιουργήθηκαν πλατφόρμες που προσφέρουν πλη-

ροφορίες στους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Σύμ-

φωνα με το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν τη 

δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά μέ-

σω μιας ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Προκειμέ-

νου να προχωρήσουν στην ψηφιακή αίτηση, οι πρό-

σφυγες καλούνται να δώσουν μόνο μια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτό το πρώιμο στά-

διο. Η διαδικασία διεξάγεται από το προσωπικό της 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-

λου σε διευρυμένο ωράριο και με τη συνδρομή του 

Οργανισμού Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: Οι Γιατροί 

του Κόσμου παραμένουν στο σύνορο Σιρέτ, πα-

ρέχοντας υπηρεσίες υγείας με την κινητή μονάδα 

στην περιοχή (πρώτες βοήθειες, βασική πρωτο-

βάθμια υγειονομική περίθαλψη και ενημέρωση), 

ενώ εξακολουθούν να αξιολογούν την κατάστα-

ση των προσφυγικών ροών στη βορειοανατολική 

Ρουμανία και τη Μολδαβία με σκοπό την κλιμά-

κωση της παρουσίας και της υποστήριξής τους.

2. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Οι Για-

τροί του Κόσμου έχουν ήδη παραδώσει επιτυχώς 

7 φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αν-

θρώπους σε ανάγκη μέσα στην Ουκρανία, σε συ-

νεργασία με τις τοπικές αρχές του Λβιβ (στα δυ-

τικά) και τις τοπικές αρχές του Τσερνιβτσί (στα 

νότια). Σε συνεργασία με άλλα τμήματα του διε-

θνούς δικτύου των Γιατρών του Κόσμου σχεδιά-

ζουν επίσης να αυξήσουν την (υλική) υποστήριξη 

σε νοσοκομεία που έχουν ανάγκη στο εσωτερικό 

της Ουκρανίας. Η πιο πρόσφατη διανομή υλικού 

έλαβε χώρα επιτυχώς στις 17 Μαΐου, σε 5 τοπικές 

νοσοκομειακές δομές του Τσερνίβτσι.

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν ήδη 

δημιουργήσει ένα Γραφείο Βοήθειας (Helpdesk) 

με απευθείας διερμηνεία από και προς τα Ουκρα-

νικά/Ρωσικά, στο πλαίσιο της λειτουργίας των 

Πολυκλινικών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Το γραφείο είναι επανδρωμένο με έμπειρους κοι-

νωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και έχει 

ως αποστολή να παρέχει ψυχοκοινωνική και υλι-

κή υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

ευάλωτου αυτού πληθυσμού. Μέχρι στιγμής πε-

ρισσότεροι από 1.800 διεθνώς εκτοπισμένοι πο-

λίτες από την Ουκρανία έχουν λάβει υπηρεσίες 

στα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων:

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θεραπεία 

• Πληροφόρηση και καθοδήγηση στις δημόσιες 

υπηρεσίες: Έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνι-

κής Ασφάλισης, Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, 

κάρτας ανεργίας, πιστοποίησης αναπηρίας κ.λπ. 

• Κοινωνική συμβουλευτική: ενημέρωση/προσα-

νατολισμός, παραπομπή για στέγαση, προώθη-

ση της απασχόλησης.

• Διερμηνεία από τα ουκρανικά ή τα ρωσικά στα 

ελληνικά και αντίστροφα

• Αγωγή και προαγωγή της υγείας και προώθηση 

των εμβολιασμών ρουτίνας. 

• Προστασία Covid-19: Εμβολιασμός, ταχυδιαγνω-

στικός έλεγχος και υποστήριξη 

• Παροχή υλικής βοήθειας (τρόφιμα και είδη πρώ-

της ανάγκης) 

• Παροχή στέγασης

Την 1η Μαΐου 2022, οι Γιατροί του Κόσμου ξεκί-

νησαν τη λειτουργία των Κέντρων Εμβολιασμού 

για τον Covid-19 εντός των Ανοιχτών Πολυϊατρεί-

ων τους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με στό-

χο την αύξηση της πρόσβασης στον εμβολιασμό 

για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των ουκρανών προσφύγων, προκειμένου να προ-

στατευθεί η υγεία τους και να μειωθεί η εξάπλω-

ση της πανδημίας.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:
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