ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥN
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική
οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισο-

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΊΑ

τήτων και των εμποδίων πρόσβασης στην υγεία. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης
είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια,

Οι κοινωνικές δομές των «Ανοικτών Πολυϊατρείων» λειτουργούν για
περισσότερο από 25 χρόνια βασιζόμενες στην εθελοντική προσφορά
επαγγελματιών υγείας με βασικό στόχο τη γεφύρωση της Δημόσιας Υγείας
με τις υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και τη
διευκόλυνση και διασύνδεση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων οι οποίες δεν
έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα Ανοικτά
Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη
θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι
πιστοποιημένος φορέας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων φροντίδας υγείας,
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στέγασης και ένταξης ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι εγγεγραμμένη οργάνωση στο Ευρωπαϊκό
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ
Η δράση του Κοινωνικού Οδοντιατρείου καλύπτει ένα σημαντικό κενό παρέχοντας όχι μόνο την απαραίτητη οδοντιατρική φροντίδα σε ευάλωτα παιδιά
και ενήλικες αλλά και συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση με στόχο την
υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς και συνηθειών που οδηγούν στη βελτίωση της στοματικής υγείας. Μεταξύ των ωφελούμενων του προγράμματος
περιλαμβάνονται επίσης ασυνόδευτοι ανήλικοι και παιδιά που διαβιούν σε
δομές παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα.

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΥΓΕΊΑΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΎ
Οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες φροντίδας υγείας της γυναίκας μέσα από ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Στοχεύοντας στις
πιο ευάλωτες γυναίκες, εξομαλύνοντας τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια
της κύησης αλλά και της μητρότητας. Στο πλαίσιο της παιδιατρικής
φροντίδας, καλύπτουν τις ανάγκες υγείας και τακτικού εμβολιασμού των
παιδιών, ενώ παράλληλα μεριμνούν για άλλα ζητήματα σχετικά με την
υγεία του παιδιού, όπως η δημιουργία και παρακολούθηση του βιβλιαρίου
υγείας και η συμπλήρωση Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Μέσα από το πρόγραμμα «Open Minds» οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν
βασικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των
Ανοικτών Πολυϊατρείων, με στόχο τη παροχή κατάλληλων υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που επισκέπτονται το Πολυϊατρείο για ιατρική περίθαλψη.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Παιδιατρικές εξετάσεις και συμβουλευτική
για νέες μητέρες. Τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν με βασικό στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης
σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αστέγων,
άπορων, ανασφάλιστων, μεταναστών/στριών χωρίς διοικητικά έγγραφα, προσφύγων/γισσών καθώς και σε κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη
ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν δορυφορικά
και σε συμπληρωματικότητα με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία της οργάνωσης.
Μία Κινητή Μονάδα, στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες υγείας,
παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα που αφορά στο παιδιατρικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό και γενικό προληπτικό έλεγχο ατόμων που διαβιούν σε
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Στο ίδιο πλαίσιο, ακόμα μία
Κινητή Μονάδα παρέχει προληπτικές υπηρεσίες Οδοντιατρικής, Παιδο-οδοντιατρικής και Οφθαλμολογικής Υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς και
κυρίως σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και
σε δυσπρόσιτες ημιαστικές περιοχές, τα οποία δεν έχουν τη κατάλληλη
πρόσβαση σε φροντίδα υγείας.

ΜΕΊΩΣΗ ΒΛΆΒΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΆΔΕΣ «ΔΡΌΜΟΙ ΤΗΣ
ΑΘΉΝΑΣ» ΚΑΙ «ΔΡΌΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ»
Το πρόγραμμα αποτελεί μια από τις μακροβιότερες δράσεις δημόσιας
υγείας των Γιατρών του Κόσμου. Αποσκοπεί στην μείωση βλάβης και την
παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε εξαρτημένα άτομα στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δίπλα στην ευρύτερη στρατηγική προσπάθεια της οργάνωσης προς
την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού περιθωριοποιημένων ομάδων από την πρόσβαση σε ασφαλείς, αποδεκτές, κατάλληλες
και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται
η προώθηση της εθελοντικής εξέτασης στην κοινότητα, της έγκαιρης
διάγνωσης, των παραπομπών, του ελέγχου και της θεραπείας του HIV, της
ιογενούς ηπατίτιδας και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
μέσω της προσέγγισης και της υποστήριξης από ομότιμους.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΩΝ ΓΤΚ
Προωθώντας τη διαρκή επιμόρφωση, οι ΓτΚ διαθέτουν εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό.

60+ | ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΑΤΌΜΩΝ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Φροντίδα υγείας και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη με την Κινητή Ιατρική Μονάδα

ΥΠΝΩΤΉΡΙΟ ΑΣΤΈΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΤΈΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗΣ | Ιατρικές εξετάσεις σε κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου προωθώντας ένα εναλλακτικό μοντέλο για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ατόμων Τρίτης Ηλικίας, εντός του αστικού
ιστού, διενεργούν επισκέψεις κατ’οίκον στο πλαίσιο παροχής υλικής βοήθειας και συμβουλευτικής υγείας και υγιεινής. Παράλληλα αξιοποιούν νέα
τεχνολογικά μέσα, με επίκεντρο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων
των ατόμων αυτών, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής και
ψυχολογικής βοήθειας, μέσω ομαδικών ή εξατομικευμένων συνεδριών με
τη διανομή tablet και χρήσης της εφαρμογής «Διαδικτυακή Συντροφιά».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Η λειτουργία της κοινωνικής δομής του Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών
του Κόσμου απευθύνεται σε εκείνο το μέρος του πληθυσμού που διαβιεί
σε ακατάλληλες συνθήκες και είναι εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους
υγείας και ασφάλειας. Άστεγοι άνθρωποι μπορούν να λάβουν άμεσα τις
υπηρεσίες της δομής, η οποία εκτός της στέγασης καλύπτει βασικές υλικές
ανάγκες, ανάγκες ατομικής υγιεινής καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
και ένταξη. Η δυναμικότητα της δομής είναι 55 άτομα. Επιπλέον, οι Γιατροί
του Κόσμου προκειμένου να προσεγγίσουν και να παρέχουν ιατρική και κοινωνική βοήθεια στον αυξανόμενο αριθμό των αστέγων, υλοποιούν δράσεις
street work σε εβδομαδιαία βάση, με επιτόπιες παρεμβάσεις σε περιοχές του
κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά. Η ομάδα street work, αποτελούμενη από
έμπειρους επαγγελματίες και εθελοντές, παρέχει ιατρική περίθαλψη, κοινωνική συμβουλευτική, διασύνδεση και πληροφόρηση σε αστέγους σχετικά
με τα μέρη που μπορούν να λάβουν βοήθεια, ενώ παράλληλα δίνονται βασικά
είδη πρώτης ανάγκης (υπνόσακοι, κουβέρτες), καθώς και σνακ και νερό.

Με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Γιατροί τυο
Κόσμου πραγματοποιούν ενημερωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους, απευθυνόμενα στη μαθητική κοινότητα
των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της
χώρας, με τις ακόλουθες θεματικές:
●● Ατομική Υγιεινή και Πρόληψη Λοιμώξεων
●● Πρώτες Βοήθειες
●● Εθελοντισμός και Ενεργός Συμμετοχή
●● Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Πρόληψη των Έμφυλων Διακρίσεων
●● Προώθηση του σεβασμού στη Διαφορετικότητα και στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και Πρόληψη των Κοινωνικών Διακρίσεων
Το πρόγραμμα προσβλέπει στην ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας
αλληλοσεβασμού και ενεργής συμμετοχής στα κοινά ανάμεσα στους μαθητές.

ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΊΩΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ COVID19

A STEP FORWARD
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής «A Step Forward» λειτουργεί όλο το 24ωρο
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές
συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση,
για ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά τους που αναζητούν προστασία στην
Ελλάδα, με ολοκληρωμένο τρόπο. Απώτερος σκοπός είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τις ωφελούμενες κατά την περίοδο της αίτησης
ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης, ψυχοκοινωνικής
ενδυνάμωσης και νομικής βοήθειας καθώς και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Η δυναμικότητα της δομής ανέρχεται σε 44 θέσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
Με πλήθος προγραμμάτων, στόχος των ΓτΚ είναι η εξασφάλιση
της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας και η διασφάλιση ότι αυτό είναι ένα βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα για όλους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της
προσφοράς, ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στις
δράσεις των ΓτΚ.

ΔΡΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ
ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ
Έχοντας παρουσία στο νησί από το 2012, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν
να δραστηροποιούνται στις δομές υποδοχής της Λέσβου στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών των Πολιτών Τρίτων Χωρών, με έμφαση στους τομείς
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, φροντίδας υγείας γυναικών και
παιδιών, αγωγής και προαγωγής υγείας. Παράλληλα στο πλαίσιο υποστήριξης των κατοίκων του νησιού, οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και δράσεις Δημόσιας Υγείας σε
τοπικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του νησιού.

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ
Κινητήρια αρχή των ΓτΚ είναι
ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει
δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια δίχως διακρίσεις, με βάση
τις αρχές της ουδετερότητας και
της αμεροληψίας.

ΠΕΡΑΜΑ | Κατ’ οίκον παράδοση υλικής
βοήθειας για την υποστήριξη κοινωνικά
ευάλωτων ατόμων της Τρίτης Ηλικίας

Τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν επίσημα ως
Εμβολιαστικά Κέντρα Covid-19 για να εξυπηρετήσουν άτομα χωρίς διοικητικά έγγραφα που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει
διενεργηθεί εμβολιαστική εκστρατεία για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού αλλά και των ευάλωτων
πληθυσμών που στερούνται την πρόσβαση στην έγκυρη και επιστημονική
πληροφόρηση. Μέσα από το σύνολο των δράσεων τους καθ’όλη τη διάρκεια
της πανδημίας, οι Γιατροί του Κόσμου διανέμουν τακτικά είδη ατομικής
προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και έντυπο υλικό ενημέρωσης) και
διενεργούν rapid tests για την ενίσχυση της πρόληψης.
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ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΡΟΜΆ

ΣΙΡΕΤ | Αποστολή των Γιατρών του
Κόσμου στα σύνορα Ρουμανίας /
Ουκρανίας, για τη φροντίδα και
υποστήριξη του προσφυγικού
πληθυσμού της Ουκρανίας

Οι Γιατροί του Κόσμου προάγουν σταθερά την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τις κοινότητες Ρομά, καθώς
επίσης και την τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής
της υγείας. Επιδιώκουν την τεκμηριωμένη συνηγορία και την δημιουργία
διαύλων εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά, και
των υπευθύνων λήψης θεσμικων αποφάσεων. Για την καταπολέμηση των
διακρίσεων απέναντι στους Ρομά και την βελτίωση της πρόσβασης σε
κοινοτικές υπηρεσίες, δημιουργούνται, σε συνεργασία με την κοινότητα,
πρωτοβουλίες για την καλύτερη παρακολούθηση και τη λογοδοσία περιστατικών βίας, όπου στοχεύονται Ρομά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ ΑΝΙΣΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ
Η δράση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Γιατρών του Κόσμου και οι
σχετικές εκθέσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήδη
επί μία δεκαετία, βασίζεται στα δεδομένα των εθνικών αντιπροσωπειών
του Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου στην Ευρώπη και καλύπτουν ένα
κενό στην υφιστάμενη επιστημονική γνώση, παρέχοντας μια απαραίτητη και στέρεη ανάλυση της κατάστασης της υγείας των πιο ευάλωτων
τμημάτων του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Στις εκθέσεις αυτές
καταδεικνύονται η ρεαλιστική δυνατότητα και οι βασικές προκλήσεις της
παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε αποκλεισμένες και παραμελημένες
κοινότητες μεταναστών, προσφύγων και άλλων μετακινούμενων ατόμων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου με σταθερή παρουσία επί σειρά ετών στην
επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ενεργοποιούνται με εξειδίκευση
στους τομείς της Υγείας, Προστασίας, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
καθώς και στη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ανταποκρινόμενοι στις
έκτακτες ανάγκες πληγέντων πληθυσμών και περιοχών ανά τον κόσμο,
με πιο πρόσφατη την αποστολή στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας για την
υποστήριξη των διεθνώς εκτοπισμένων πολιτών.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου, στην βάση της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες εργάζονται για τη διασφάλιση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών σε νοσοκομειακές
δομές και κέντρα υγείας αλλά και απευθείας στην κοινότητα, ενισχύοντας
προσπάθειες θεσμικής ανοικοδόμησης και κοινωνικής ανάκαμψης.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας τιμήθηκαν με το Βραβείο του Ευρωπαίου
Πολίτη 2022 για την ανταπόκρισή τους στην ανθρωπιστική κρίση που
ακολούθησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΔΏ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ.
ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΆΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ.

Όπου υπάρχουν άνθρωποι

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Σαπφούς 12
10553, Αθήνα
Τ: 210.32.13.150

Σαπφούς 12 (ισόγειο)
10553, Αθήνα
Τ: 210.32.13.485

Πτολεμαίων 29Α
54630, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310.56.66.41

Καράνου 13
65302, Καβάλα
Τ: 2510.227.224

mdmgreece.gr

