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Η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας 

στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Συνολικά, πριν από την εισβολή δυνάμεων του ρω-

σικού στρατού, ο αριθμός των καταγεγραμμένων εκτοπισμένων ατόμων στο 

εσωτερικό της χώρας ήταν πάνω από 1,46 εκατομμύρια1.

Εκτιμάται ότι 12,65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί στις περιοχές που 

υπόκεινται σε ζημιές και καταστροφές από τον πόλεμο εντός της Ουκρανίας. 

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων προκάλεσε άμεση και απότομη αύξηση των 

ανθρωπιστικών αναγκών, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις γειτονι-

κές χώρες που δέχονται πρόσφυγες. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευ-

μένοι σε περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα κλιμακούμενες συγκρούσεις, ενώ 

παράλληλα εξαιτίας της άμεσης διακοπής των υπηρεσιών, αδυνατούν να κα-

λύψουν τις βασικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, του 

νερού και των φαρμάκων2.

ΥΠΌΒΑΘΡΌ

 1 ACAPS, Ukraine (Source: https://www.acaps.org/country/ukraine/crisis/conflict) 
 2 UNHCR, Ukraine Situation Flash Update #3 (Source: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-3-15-march-2022)

https://www.acaps.org/country/ukraine/crisis/conflict
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-3-15-march-2022
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ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΏΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ;

ΠΟΛΩΝΙΑ 
2.144.244

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
4.938

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
555.021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
324.397

ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΉΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 
371.104

 Η ΡΩΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΙΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΤΟ 2014

ΡΩΣΙΚΉ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
271.254

 3  UNHCR, Operational Data Portal - Ukraine Refugee Situation 
(Source: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.177471717.1925686798.1647518123-384959352.1632983098) 

ΧΏΡΕΣ ΥΠΌΔΌΧΗΣ
Μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2022 περισσότεροι από 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εγκα-

ταλείψει την Ουκρανία, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αναζητά προστασία στις γει-

τονικές χώρες της ΕΕ: Πολωνία (2.144.244), Ρουμανία (555.021), Όυγγαρία (324.397) και 

Σλοβακία (220.977), ενώ ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων έχει μετακινηθεί προς τη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας (371.104), τη Ρωσική Όμοσπονδία (271.254) και τη Λευκορω-

σία (4.938). Επιπλέον 1,85 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτε-

ρικό της χώρας3.

Η πλειονότητα των Ουκρανών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους αποτελείται από ευάλω-

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

μα με αναπηρία, καθώς το ουκρανικό κοινοβούλιο έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο, με τον 

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

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.177471717.1925686798.1647518123-384959352.163298
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΌΥΜΑΝΙΑ
Η ρουμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι ήταν έτοιμη 

και σε θέση να υποδεχθεί περισσότερους από 500.000 Όυκρανούς πολίτες. 

Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας του Μαρτίου ο πραγματικός αριθμός των ρο-

ών έχει ήδη υπερβεί την ανακοινωθείσα δυναμικότητα από την κυβέρνηση της 

Ρουμανίας.

Οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στη Ρουμανία δεν προέρχονται μόνο από γει-

τονικές πόλεις κοντά στα σύνορα, αλλά από όλη την Ουκρανία, με ορισμένους 

να ταξιδεύουν δύο έως τρεις ημέρες για να φτάσουν στα νότια ουκρανικά σύ-

νορα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ρουμανικού Υπουργείου Εσωτερι-

κών, η Πολιτική Προστασία (Inspectoratul pentru Situații de Urgență - SMURD) 

έχει ενεργοποιήσει περισσότερους από 300 πυροσβέστες που εργάζονται για 

να υποστηρίξουν τις ομάδες πεδίου στις 8 περιοχές που συνορεύουν με την 

Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να διαχειριστούν την κατά-

σταση που έχει δημιουργηθεί από την τρέχουσα εξέλιξη.

Έχοντας ήδη δημιουργήσει προσωρινούς καταυλισμούς προσφύγων, οι ρου-

μανικές αρχές δήλωσαν στις αρχές Μαρτίου ότι είχαν τη δυνατότητα να παρέ-

χουν στέγαση και τροφή για 201 άτομα ανά καταυλισμό, σε συνολικά 39 προ-

επιλεγμένες τοποθεσίες. 

Προετοιμασία προσωρινής δομής υποδοχής προσφύγων 
από την τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Σουτσάβα, Ρουμανία. 02/03/2022
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Καθένας από τους χώρους αυτούς είναι εξοπλισμένος με σκηνές, πτυσσόμενα 

κρεβάτια, κλιματισμό και φωτισμό, υπνόσακους, νερό, χώρους ατομικής υγι-

εινής και ανοιχτή κουζίνα. Παράλληλα κατασκευαστικές εταιρείες ανακαινί-

ζουν χώρους για τη στέγαση υπηρεσιών και προσωπικού στα σημεία εισόδου 

σε ένα πλαίσιο ετοίμοτητας για το δεύτερο κύμα προσφύγων.

Στη παρούσα φάση η πλειονότητα του πληθυσμού μένει για λίγες ώρες ή λίγες 

ημέρες στα ενδεδειγμένα σημεία για τους πρόσφυγες και στη συνέχεια μετακι-

νείται προς το Βουκουρέστι ή σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου διαμένουν σε φί-

λους, συγγενείς, ξενώνες ή δωμάτια ξενοδοχείων ενώ ένας σημαντικός αριθμός 

Ουκρανών πηγαίνει στο αεροδρόμιο της Σουτσάβα ή του Ιασίου για να προλά-

βει μια πτήση με συχνότερους προορισμούς την Ιταλία, το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ.

Ανακατασκευή παλιάς αποθήκης σε κέντρο υπηρεσιών για πρόσφυγες 
στο Σιρέτ της Ρουμανίας. 23/04/2022
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Η ΕΙΚΌΝΑ ΑΠΌ ΤΌ ΣΙΡΕΤ
Στο Σιρέτ της Βόρειας Ρουμανίας - το πιο πολυσύχναστο σημείο διέ-

λευσης των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών από την αρχή της κρίσης 

- μεγάλες αυτοκινητοπομπές άνω των 9-12 χιλιομέτρων συνεχίζονται 

καθημερινά, ενώ πολλοί άνθρωποι περνούν τη νύχτα στα χωράφια, πε-

ριμένοντας να περάσουν στην άλλη πλευρά. Όι ουρές για την είσοδο 

στη Ρουμανία μπορεί να διαρκέσουν από 2 έως 20 ώρες. 

Την 3η εβδομάδα του Μαρτίου, περνούν ημερησίως από το σύνορο του 

Σιρέτ περίπου 4.000 άτομα κατά μέσο όρο, κυρίως με ιδιωτικά αυτοκί-

νητα. Τη Παρασκευή 18 Μαρτίου μία αυτοκινητοπομπή βομβαρδίστη-

κε με αποτέλεσμα 2 αυτοκινήτα να χτυπηθούν ολοσχερώς και οι επι-

βαίνουσες οικογένειες να χάσουν τη ζωή τους, σηματοδοντάς έτσι μία 

προσωρινή αναχαίτιση του αριθμού των ροών τις επόμενες ημέρες μετά 

το γεγονός του βομβαρδισμού. Το Σιρέτ, ωστόσο, παραμένει το σημείο 

εισόδου της Ρουμανίας που δέχεται τις περισσότερες ροές σε σύγκριση 

με τα άλλα σημεία των ανατολικών συνόρων (Iasi, Husi, Galati, Braila). 

Οι ανάγκες βάσει προτεραιοτήτων, μεταξύ των προσφύγων περιλαμβά-

νουν τη μετέπειτα μεταφορά, τη στέγαση κατά τη διέλευση, τις πρώ-

τες βοήθειες και την παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. 

Οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται επί του παρόντος από τους ανθρωπι-

στικούς φορείς που είναι παρόντες στα σύνορα και στα προσωρινά κέ-

ντρα διέλευσης.

Ο πεζός μετακινούμενος πληθυσμός απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες 

με παιδιά και λιγότερο από ηλικιωμένα άτομα. Οι ηλικιωμένοι, τα άτο-

μα με χρόνιες ασθένειες και οι έγκυες γυναίκες έχουν συχνά ανάγκη από 

πρώτες βοήθειες. Παραμένουν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο 

χώρο και στη συνέχεια επιβιβάζονται σε λεωφορεία προς τις επαρχια-

κές πόλεις, σε χωριά για διανυκτέρευση ή απευθεία στα κοντινά αερο-

δρόμια και στη συνέχεια στον τελικό τους προορισμό. 

Αναφορικά με τις ανάγκες σε πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας και την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη: Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να συμπληρω-

θεί, καθώς παρατηρούνται μεταξύ του μετακινούμενου πληθυσμού πε-

90% WOMEN

10% MEN

35% ADULTS

65% MINORS
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ριστατικά έκτακτης ανάγκης, όπως κρίσεις πανικού και κρίσεις άγχους. 

Οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν τη κινητή ιατρική μονάδα των Γιατρών 

του Κόσμου αναφέρουν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε φάρ-

μακα, σε ενέσιμα και σε ινσουλίνη, κατά κύριο λόγο στο βόρειο τμήμα 

της Ουκρανίας (από το Κίεβο και πάνω) αλλά και στο νότο, επίσης.

Όσο περνούν οι μέρες τα ψυχολογικά προβλήματα γίνονται πιο έντο-

να. Ορισμένοι ψυχολόγοι κυκλοφορούν στο σημείο μιλώντας σε διάφο-

ρες γλώσσες. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες έγινε χορήγηση 

ήπιων αντικαταθλιπτικών από την ιατρική ομάδα των Γιατρών του Κό-

σμου, κατόπιν κλινικής αξιολόγησης και συνεργασίας με επείγοντες ψυ-

χολόγους για άμεση ψυχολογική θεραπεία.

Μέχρι στιγμής η κατάσταση στο εν λόγω σύνορο εξακολουθεί να είναι 

πολύ καλά οργανωμένη και η διασυνοριακή περιοχή λειτουργεί ως ση-

μείο διέλευσης. Οι άνθρωποι εφοδιάζονται εν κινήσει πολύ γρήγορα με 

ρούχα, τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και επιβιβάζονται σε λεωφορεία 

για το εσωτερικό (είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υποδοχής είτε 

σε ξενοδοχεία/ενδιάμεσες στάσεις για να συνεχίσουν την επομένη προς 

τον τελικό τους προορισμό).
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συντονισμού των ρουμανικών αρχών 

αποφασίστηκε ότι δεν θα ισχύουν διόδια για τις ανθρωπιστικές απο-

στολές και τη μεταφορά ανθρωπιστικού υλικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί ασυνόδευτοι ανήλικοι, αλλά η 

ομάδα συντονισμού και οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και επα-

γρύπνηση για τον εντοπισμό πιθανών ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική περιφέρεια της Σουτσεάβα έχει ούτως 

ή άλλως ελλείψεις στον τομέα της υγείας, καθώς οι περιφέρειες στο 

βόρειο τμήμα της Ρουμανίας είναι γενικά φτωχές, ακόμη και πριν από 

την κρίση.
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ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΤΏΝ ΓΙΑΤΡΏΝ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ

ΣΤΗΝ ΡΌΥΜΑΝΙΑ

Η εθελοντική αποστολή των Γιατρών του Κόσμου-Ελλάδας στα σύνορα 

του Σιρέτ στη βορειοανατολική Ρουμανία ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Μαρ-

τίου. Η πρώτη αποστολή παρέδωσε τις πρώτες ιατρικές και φαρμακευτι-

κές προμήθειες στην τοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση #HELPUKRAINE.

Στις 24/03/2022 οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας παρέδωσαν 25 τό-

νους ανθρωπιστικής βοήθειας με αποδέκτη των Ουκρανικό λαό μετά 

από συντονισμό με τη Περιφέρεια της Λβιβ και την HELPUKRAINE. Η 

ανθρωπιστική βοήθεια περιλάμβανε υγειονομικό υλικό, φάρμακα, είδη 

πρώτης ανάγκης και τρόφιμα είδη. Στην αποστολή συμμετείχε και ο Δή-

μος Κατερίνης ενισχύοντας το φορτίο των Γιατρών του Κόσμου με επι-

πλέον 5 τόνους προμηθειών. 

Ταυτόχρονα, μια Κινητή Μονάδα Υγείας (ΚΜΥ) προσφέρει υπηρεσίες επί 

τόπου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ημερών λειτουργίας της ΚΜΥ, η 

ιατρική ομάδα των Γιατρών του Κόσμου έχει φροντίσει 420 διερχόμενα 

ευάλωτα άτομα που είχαν ανάγκη επείγουσας ιατρικής φροντίδας, πα-

ράλληλα οι γιατροί πραγματοποιούν επισκέψεις στις προσωρινές δο-

μές υποδοχής παρέχοντας βοήθεια στους πρόσφυγες που έχουν ιατρι-

κές ανάγκες.

Μέχρι σήμερα 12 συνολικά εθελοντές υγείας σε ομάδες των 4 μελών 

έχουν εκ περιτροπής υποστηρίξει τη λειτουργία της μονάδας. 

Οι εθελοντικές ομάδες υγείας έχουν στελεχωθεί από γενικό ιατρό, παι-

δίατρο, γυναικολόγο, νοσοκόμα και μαία, κοινωνικό λειτουργό ενώ ένας 

συντονιστής πεδίου βοηθά την ομάδα και εκπροσωπεί την οργάνωση 

στην τοπική ομάδα εργασίας και στις συντονιστικές συναντήσεις.

Μέσω της ΚΜΥ, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν παράσχει τα απαραίτητα εί-

δη ατομικής προστασίας στα άτομα που τα έχουν ανάγκη, προκειμένου 

να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον Covid-19. 
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SIRET

RĂDĂUȚI

MILIȘĂUȚI

SUCEAVA

SIMINICEA

Η επιτόπια ομάδα των Γιατρών του Κόσμου-Ελλάδας που πραγματοποιεί επι-

σκέψεις στα σημεία υποδοχής και στέγασης στη Βορειοανατολικής Ρουμανί-

ας, κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα όσον αφορά 

τη χωρητικότητα και την πληρότητα.

Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί χώροι για τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων κο-

ντά στα σύνορα με το Siret, δύο ακόμη στο Radauti, ένα κλειστό γήπεδο στο 

Milisauti και ένα ακόμη στο Dumbraveni και τέλος, ένα σχολείο στην περιοχή 

Suceava (απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα): 

Τοποθεσία Δυναμικότητα χώρου Φιλοξενούμενοι 
(στις 14/03/2022)

Φιλοξενούμενοι 
(στις 23/03/2022)

Tabara Siret 402 55 8

Scoala Siret 140 10 15

Radauti Corturi 162 0 0

Radauti Sala de Sport 230 30 21

Milisauti Sala de Sport 593 8 0

Dumbraveni Sala de sport 250 18 107

Scoala Suceava 200 10 4

ΣΥΝΌΛΌ 1.977 131 155
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Όσον αφορά τις υγειονομικές ανάγκες των προαναφερθέντων σημείων δια-

μονής διαπιστώθηκε ότι όλοι τους είναι κλειστοί και ασφαλείς χώροι (κυρίως 

σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις) και εντοπίζονται γεωγραφικά κοντά σε 

μικρές και μεσαίες πόλεις της επαρχίας της Ρουμανίας. Στους χώρους αυτούς 

υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί και φαρμακεία εντός, χωρίς ωστόσο η παρουσία 

των γιατρών να είναι καθημερινή. Σύμφωνα με την παρούσα πληροφόρηση, 

τοπικά ασθενοφόρα παραμένουν σε γενική ετοιμότητα για να μεταφέρουν τα 

επείγοντα περιστατικά σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα παραμείνουν στο σύνορο του Σιρέτ και τον Απρίλιο 

ακολουθώντας τη προσέγγιση της συνεχούς αξιολόγησης αναγκών στο πεδίο 

εν όψει του ενδεχόμενου άμεσης κλιμάκωσης των προσφυγικών ροών στη περι-

οχή και της πιθανής πολυήμερης παραμονής στις προσωρινές δομές υποδοχής.
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ΣΤΗΝ ΌΥΚΡΑΝΙΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου διαθέτουν μια ομάδα 90 επαγγελματιών στη χώρα ήδη 

πριν από την εισβολή, στη πλειοψηφία τους Ουκρανοί, με εκτεταμένη εμπει-

ρία στον τομέα της υγείας και της εργασίας σε επείγουσες καταστάσεις: για-

τροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, προσωπικό προμηθειών, διοικητικής υποστήρι-

ξης και συντονισμού, μεταξύ άλλων.

Γεωγραφικά, οι Γιατροί του Κόσμου δραστηριοποιούνται σήμερα στις ακόλου-

θες περιοχές:

• Στα ανατολικά, υποστηρίζοντας την περιφέρεια του Λουχάνσκ και του Ντό-

νετσκ και την πόλη Χάρκοβο η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώ-

ρας με 1.433.886 κατοίκους, η οποία παραμένει πολιορκημένη. Υπάρχουν 

τοπικά γραφεία στο Μπαχμούτ και στο Σιβεροντόνετσκ.

• Στο κεντρικό νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, υποστηρίζοντας την πόλη 

Ντνίπρο, όπου διαθέτουν ένα πεδίο δράσης. Η τέταρτη πιο πυκνοκατοικη-

μένη πόλη της χώρας με 980.948 κατοίκους η οποία έχει πληγεί σημαντι-

κά από τους βομβαρδισμούς και στη πρωτεύουσα του Κιέβου με 2.954.300 

κατοίκους το οποίο παραμένει υπό πολιορκία. Στο Κίεβο και στο Χάρκο-

βο, το προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως για τον εντοπισμό των ανα-

γκών υγείας.

Επιπλέον, οι Γιατροί του Κόσμου υποστηρίζουν τη περιφέρεια Τσερνίβτσι, στα 

νοτιοδυτικά της χώρας, όπου επίσης διατηρούν ένα τοπικό γραφείο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις φαρμακευτικού υλικού και 

ιατρικών προμηθειών στα ακόλουθα επτά νοσοκομεία:

• Νοσοκομείο Machnikov στην πόλη Ντνίπρο

• Νοσοκομείο Rubizne στο Λουχάνσκ

• Νοσοκομείο Sievierodonetsk στο Λουχάνσκ

• Νοσοκομείο Lysychansk στο Λουχάνσκ

• Νοσοκομείο Konstantinovka στο Ντονέτσκ

• Νοσοκομείο Svilodarsk στο Ντονέτσκ

• Νοσοκομείο Bakhmut στο Ντονέτσκ 

4 αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη για:

• Τσερνίβτσι

• Ντνίπρο Κέντρο Μητρικής Φροντίδας

• Τρία τοπικά νοσοκομεία στο Χάρκοβο

• Το Κέντρο Τραύματος του Κιέβου
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Οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με πληθυσμούς σε ζώνες συγκρούσεων 

στα ανατολικά, υποστηρίζοντάς τους με βασικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι κινητές μονάδες υγείας προς το παρόν 

δε λειτουργούν λόγω της σφοδρότητας των συγκρούσεων.

• Δημιουργούμε κινητές μονάδες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μονά-

δων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πόλεις Ντνίπρο 

και Τσερνίβτσι για την υποστήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων σε κέντρα 

συλλογικών καταλυμάτων και περιοχές διέλευσης (όπως τα σύνορα).

• Έχουμε αναπτύξει συνεργασία με την OCHA και τον ΔΟΜ για τη δημιουργία 

ενός συστήματος μεταφοράς εντός της Ουκρανίας για να εξασφαλιστεί η 

παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας (προμήθειες των ΓτΚ και προμήθειες 

από τρίτους) σε διάφορες τοποθεσίες σε εθνικό επίπεδο.

• Αυτή την εβδομάδα, οι ομάδες εργάζονται εντατικά για την πραγματοποί-

ηση αξιολογήσεων, σε σε συντονισμό με τις αρχές, προκειμένου να προε-

τοιμαστούν για μελλοντική βοήθεια και υπηρεσίες και συντονίζουν τα σχέ-

δια προμηθειών.

• Οι συνάδελφοί μας στην Ουκρανία εργάζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες 

συνθήκες, ενώ πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να μπαίνουν τακτικά σε 

καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Αρκετοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε πό-

λεις που είτε είναι ήδη πολιορκημένες (όπως το Χάρκοβο ή το Κίεβο) ή βρί-

σκονται υπό βομβαρδισμό.
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Όσον αφορά τις γραμμές δράσης, οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου άρχι-

σαν να εργάζονται από την αρχή της σύγκρουσης σε τρεις τομείς δραστηριο-

τήτων με στόχο την κάλυψη των επειγουσών υγειονομικών αναγκών των εκτο-

πισμένων και μη εκτοπισμένων πληθυσμών που έχουν πληγεί από την ένοπλη 

σύγκρουση στην Ουκρανία. 

Οι παρακάτω δραστηριότητες αποτελούν το πλαίσιο της παρέμβασης των Για-

τρών του Κόσμου:

1. Η παροχή επειγουσών και μη επειγουσών προμηθειών υγείας σε κέντρα 

υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), για τη διασφάλιση της συνέ-

χειας των υπηρεσιών, και σε συλλογικές ομάδες ή κέντρα μετάβασης των 

εκτοπισμένων, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγειονομική περί-

θαλψη. Οι Γιατροί του Κόσμου αξιολογούν ήδη και παραδίδουν βασικά εί-

δη έκτακτης ανάγκης, όπως φάρμακα, αναλώσιμα και ιατρικό εξοπλισμό, 

με στόχο να αποφευχθεί η διακοπή των υπηρεσιών στους περιοχές όπου 

βρίσκονται.

2. Μελλοντικά: παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης 

της ψυχικής υγείας, στον μη εκτοπισμένο πληθυσμό που πλήττεται από τις 

συγκρούσεις στην ανατολική περιοχή της χώρας και στον εσωτερικά εκτο-

πισμένο πληθυσμό στο Ντνίπρο και στο Τσερνίβτσι. Αυτή η γραμμή δρά-

σης θα πρέπει επίσης να συνίσταται στην υποστήριξη του εκτοπισμένου 

πληθυσμού σε συλλογικά και μεταβατικά κέντρα και στον μη εκτοπισμένο 

πληθυσμό μέσω κινητών μονάδων που καλύπτουν προβλήματα γενικής και 

ψυχικής υγείας, καθώς και δωρεές κιτ υγείας (για παράδειγμα όπως κιτ μη-

τρότητας και βασικών φαρμάκων).

3. Αύξηση της υλικοτεχνικής ικανότητας της οργάνωσης για να διασφαλιστεί 

η παράδοση των ανθρωπιστικών αποστολών βοήθειας στις περιοχές πα-

ρέμβασής της είτε για τους Γιατρούς του Κόσμου είτε για άλλες οργανώ-

σεις που δεν είναι παρούσες στο πεδίο.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου διαθέτουν τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία τους, τα στε-

γαστικά τους προγράμματα και τις Κινητές Μονάδες Υγείας στην Αθή-

να, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα για την περίθαλψη και τη προστα-

σία των προσφύγων που καταφθάνουν στην Ελλάδα από την Ουκρανία.

Οι ομάδες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης έχουν ήδη υποδε-

χθεί και παράσχουν βοήθεια στο πρώτο κύμα των Ουκρανών πολιτών 

που έφτασαν στην Ελλάδα. Για την καλύτερη διασύνδεση των προσφύ-

γων, έχουν αναρτηθεί αφίσες με πληροφορίες και έναν χάρτη στα ου-

κρανικά σε φανερή θέση στην Πρεσβεία της Ουκρανίας, στο συμβου-

λευτικό γραφείο της Θεσσαλονίκης, στους σταθμούς λεωφορείων στην 

πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα και στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσ-

σαλονίκη αντίστοιχα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επικοινω-

νήσουν απευθείας με τους Γιατρούς του Κόσμου για βοήθεια.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται για την πρόληψη και 

την προστασία του πληθυσμού από τον Covid-19, παρέχοντας άμεσα εί-

δη ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), προγραμματί-

ζοντας εμβολιασμούς κατά του Covid-19 για όσους ενδιαφέρονται και 

πραγματοποιώντας ταχύ διαγνωστικό έλεγχο (Rapid Test) στους ενδι-

αφερόμενους.

Η παροχή υλικής βοήθειας σε ουκρανικές οικογένειες που έχουν ήδη 

φθάσει στην Ελλάδα είναι μία από τις προτεραιότητες των Γιατρών του 

Κόσμου για την κάλυψη βασικών αναγκών των ανθρώπων, ενώ παράλ-

ληλα το Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας «Α Step Forward» είναι ήδη έτοιμο 

να  φιλοξενήσει τις πρώτες περιπτώσει ευάλωτων γυναικών και μητέ-

ρων με παιδιά που καταφεύγουν από την Ουκρανία στην Ελλάδα.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Helpdesk των Γιατρών του Κόσμου παρέ-

χουν την κατάλληλη κοινωνική και διοικητική υποστήριξη στους Ουκρα-

νούς πολίτες που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, παρέ-

χοντας τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση στην Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη, διευκολύνοντας παράλληλα τον προσανατολισμό τους 

στην ελληνική κοινωνία.

Οι Γιατροί του Κόσμου επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους για τους 

Ουκρανούς πολίτες που συνεχίζουν να εκτοπίζονται καθημερινά, ανα-

ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІКАРІ СВІТУ»
ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ
ВЖЕ ЗАРАЗ!

ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ 
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ, ПСИХОЛОГІЧНУ І 
СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ТА ПРОДУКТИ 
ХАРЧУВАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ АДРЕСАМИ:
АФІНИ
SAPPHOUS 12, 105 53
ТЕЛ: +30.210.32.13.150

САЛОНІКИ
PTOLEMAION 29A, 546 30
ТЕЛ: +30.2310.56.66.41

Αφίσα με πληροφορίες και χάρτες στα Ουκρανικά
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ζητώντας ασφάλεια και προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγ-

μής, 350 άτομα λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι 

Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ιατρικές και παραϊ-

ατρικές προμήθειες για την υποστήριξη και ανακούφιση του λαού της 

Ουκρανίας. 

Μέχρι και τις 23/03/2022, περίπου 14.000 πολίτες της Ουκρανίας είχαν 

φτάσει στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από τους οποίους φιλοξενούνται 

από την τοπική ουκρανική κοινότητα, συγγενείς και φίλους.

H Όλγα είναι πρόσφυγας από τη 
Μαριούπολη. Έφτασε στο Ανοικτό 
Πολυϊατρείο μας στην Αθήνα μετά 
από σχετικές πληροφορίες που διά-
βασε σε ανάρτηση σε διαδικτυακή 
πλατφόρμα, αναζητώντας υπηρεσί-
ες παιδιάτρου και παιδοψυχολόγου 
για τη φροντίδα των δύο ανήλικων 
παιδιών της. Η Ολγα αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει την πατρίδας της, 
τη δεύτερη εβδομάδα των εχθρο-
πραξιών, αναζητώντας ασφάλεια 
για τη ζωή των παιδιών της. Ο σύζυ-
γός της δεν τους ακολούθησε αφού 
έμεινε στην Ουκρανία λόγω της επι-
βολής του στρατιωτικού νόμου. 
Η οικογένεια φιλοξενείται προσωρι-
νά από συγγενικό της πρόσωπο το 
οποίο όμως δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα για να τους βοηθήσει.
Προσφέραμε στην Όλγα και στα δυο 
μικρά παιδιά της, τις υπηρεσίες που 
χρειαζόντουσαν καθώς επίσης και 
την απαραίτητη επισιτιστική και φαρ-
μακευτική βοήθεια, την οποία θα συ-
νεχίσουμε να δίνουμε για όσο χρονι-
κό διάστημα χρειαστεί. Οι Κοινωνικοί 
Λειτουργοί του Γραφείου Βοήθειας 
των Γιατρών του Κόσμου φροντίζουν 
για την κατάλληλη κοινωνική και δι-
οικητική υποστήριξη της οικογένειας 
της Όλγας αλλά και για τις άλλες εκα-
τοντάδες περιπτώσεις ουκρανών πο-
λιτών που έχουν καταφύγει μέχρι και 
σήμερα στην Ελλάδα, παρέχοντας τις 
υπηρεσίες τους καθημερνά, σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, διευκολύνοντας πα-
ράλληλα τον προσανατολισμό τους 
στην Ελληνική κοινωνία.
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