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

«Εμείς [...] ασκούμε το λειτούργημά μας κατά
πως υπαγορεύει η συνείδησή μας και, χωρίς να
υπολογίζουμε πόνο, κούραση ή οποιαδήποτε άλλη
σωματική ή ψυχική ταλαιπωρία. Εμείς [...] ζώντας
ανάμεσα σε ανθρώπινες υπάρξεις, που έχουν την
ανάγκη μας και αποζητούν τη φροντίδα μας [...]
κάνουμε κτήμα μας την αγωνία, την ανασφάλεια, τον
πόνο, αλλά και τις ελπίδες τους [...] ανησυχούμε βαθιά,
βλέποντας την καθημερινή αλλοτρίωση των αξιών στο
όνομα του χρήματος, της εκμετάλλευσης, της δίψας για
εξουσία [...] την αυξανόμενη αποξένωση του ανθρώπου
από τον άνθρωπο και την εγκατάλειψή του στο έλεος
της μοίρας του.»

Ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ υπήρξε ο ιδρυτής και Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας επί σειρά ετών.
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ίδρυσε το 2007 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»
στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων, εξειδικευμένης
κατάρτισης και επαγγελματικής ανέλιξης των επαγγελματιών υγείας στους τομείς της Αναπτυξιακής Βοήθειας,
της Ανθρωπιστικής Δράσης και της Διεθνούς Ανάπτυξης.
Έφυγε από κοντά μας στις 19 Φεβρουαρίου 2021.
Ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ άλλαξε την ζωή μας, όπως άλλαξε
τη ζωή κυριολεκτικά χιλιάδων ανθρώπων σε ανάγκη στα
πέρατα του κόσμου.

του Πολιτικού Ακτιβισμού μεταδίδοντας μας την αγάπη του
και τον σεβασμό του για το ανθρωπιστικό ιδεώδες και την
ανθρωπιστική δράση.

Γιατρός του Κόσμου, του δρόμου και του πολέμου, ο Ρόζενμπεργκ εγχείρισε, περιέθαλψε και προστάτευσε θύματα
φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Το κενό του
δεν θα αναπληρωθεί ποτέ ωστόσο υπάρχουν ανάμεσά μας
οι συνεχιστές του έργου που φέρει τη σφραγίδα του και
ακολουθεί το παράδειγμά του. Σκληρός και απαιτητικός συνεργάτης και προϊστάμενος, ήταν πρώτα από όλα σκληρός
και απαιτητικός από τον εαυτό του.

Δεινός διαπραγματευτής, ο Ρόζενμπεργκ συνηγόρησε, έπεισε, μίλησε και ενήργησε με όλες του τις δυνάμεις, ακόμα
και στις πιο προκλητικές συνθήκες και διεθνή περιβάλλοντα
με σημαία την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια.
Ξεχωριστή ηγετική φυσιογνωμία, σχεδίασε, διαμόρφωσε
και υλοποίησε μοναδικά προγράμματα και παρεμβάσεις
συνδυάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όραμα της
κοινωνικής αλλάγης και της δράσης στο πεδίο.
Αψεγάδιαστος στην εύρεση και διαχείριση πόρων, ο Ρόζενμπεργκ στήριξε το Ελληνικό αλλά και το Διεθνές δίκτυο
των ΓτΚ, φέρνοντας ιδέες, μέσα, πόρους, ενέργεια και Λόγο
ώστε να γίνει το όραμα πραγματικότητα.
Πλήθος συνάδελφων, ενεργών πολιτών, μελών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα εργάστηκαν
δίπλα του και έμαθαν κοντά του.
Ο Ρόζενμπεργκ υπήρξε ο Δάσκαλος μεθόδων και πρακτικών
που μας ενέπνευσαν δημιουργικά όταν πρωτοξεκινήσαμε
το 1990 και μας συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Ο Ρόζενμπεργκ
μας έφερε σε επαφή με τον κόσμο του Ανθρωπισμού και

Εκείνοι που τον έζησαν και τον θυμούνται, αισθάνονται το
πέρασμά του από τις ζωές τους ανεξίτηλο. Ο Ρόζενμπεργκ
δεν ήταν άνθρωπος που περνούσε απαρατήρητος. Ιδιαίτερη
προσωπικότητα, ξεχωριστό και πολύπλευρο ταλέντο, τα επιτεύγματά του εκτείνονται πέραν του χώρου της Κοινωνίας
των Πολιτών, σε επιστημονικό, ιατρικό κα πολιτικό επίπεδο.
Εμείς στους ΓτΚ, με κάποιο τρόπο, πιστεύαμε ότι ο Ρόζενμπεργκ δεν θα φύγει ποτέ. Έμενε έτσι κι αλλιώς αγέραστος
καθώς τα χρόνια περνούσαν, κάτι σαν τις δυνάμεις των
μύθων, σαν εκείνες τις φιγούρες-σύμβολα που δεν αλλοιώνονται και δεν αλλάζουν, ενισχύοντας την σχετική θεωρία
που κυκλοφορούσε ανάμεσα μας σαν αστείο. Και ξαφνικά
χάθηκε. Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστος αλλά πιστέψαμε ότι
θα νικήσει και την αρρώστια όπως τόσες και τόσες άλλες
μάχες στην ζωή του. Για άλλη μια φορά μας εξέπληξε. Αυτή
την φορά, ξεκίνησε για μια αποστολή χωρίς να μπορεί να
μας πάρει μαζί του.
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ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥ
Ξεκινώντας να γράφω το σημείωμα για τον ετήσιο απολογισμό δράσης των Γιατρών του
Κόσμου, αντιλαμβάνομαι για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικά αποτελέσματα φέρνει μία
ομάδα που δρα ενωμένη και βασισμένη σε κοινές πανανθρώπινες αξίες. Είναι αυτό το
αίσθημα αλληλεγγύης που αναδύεται μεταξύ των εργαζομένων, μεταξύ των εθελοντών μας
κι ακόμα μεταξύ των ωφελουμένων μας και που συνεχίζει να μας γεμίζει με ενέργεια και
θέληση για αλλαγή.
Όπως και κάθε χρονιά, έτσι και το 2021, ξεκινήσαμε όλοι μαζί, αγνοώντας δυστυχώς ότι
κάποιον θα χάναμε στη πορεία. Θεόφιλε, τίμησες όλες σου τις ιδιότητες και με το παραπάνω: Γιατρός, καθηγητής, ακτιβιστής, μα πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Μας υποστήριξες και
μας ενέπνευσες όλες και όλους εμάς, εδώ στους Γιατρούς του Κόσμου, που βρεθήκαμε στον
δρόμο σου.
Ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ υπήρξε ο ιδρυτής των Γιατρών του Κόσμου - Ελλάδας, το 1990.
Έτσι, βρέθηκε στην κορυφή της δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού κινήματος στην χώρα
όταν η κοινωνία των πολιτών και η δράση της ήταν ακόμα εν πολλοίς άγνωστοι όροι στην
Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου του 2021. Κανείς μας δεν πίστευε ότι
μπορούσε αυτό να συμβεί ποτέ. Με την υποστήριξη και την έμπνευσή σου Θεόφιλε, έχουμε
ήδη διανύσει μία σημαντική απόσταση όλοι μαζί, και εξακολουθούμε στοχεύουμε ακόμα πιο
μακριά. Θα είσαι για πάντα μαζί μας.
Μαζί λοιπόν, προσωπικό, εθελοντές, Διοικητικό Συμβούλιο και υποστηρικτές, μπορούμε και
βρισκόμαστε σήμερα, μετά από 32 αδιάλειπτα χρόνια, κοντά στους συνανθρώπους μας που
στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους.
Μέσα στο 2021 αποκρυσταλλώθηκε η αλλαγή πολιτικής και προσέγγισης στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, όπου ο φόβος απέναντι
στις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας παγκόσμιας πανδημίας είχε κυριαρχήσει και μαζί με αυτόν
οι αλλεπάλληλες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και τα αυστηρότερα μέτρα μετακίνησης και
δημόσιας ασφάλειας.
Το 2021 ωστόσο ακολουθήθηκε μία διαφορετική πορεία, με την ελληνική πολιτεία να επιλέγει την αποφυγή της απαγόρευσης μετακινήσεων και τον ταχύτερο δυνατό εμβολιασμό
του πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως, καλλιεργήθηκε το αφήγημα της ατομικής ευθύνης του
πολίτη ως όχημα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ ο ρόλος της πολιτείας στην
διασφάλιση της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας πέρασε σε δεύτερο πλάνο. Ως εκ τούτου, πολλοί -οι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία- μείνανε αθωράκιστοι απέναντι σε έναν κίνδυνο
που δεν κάνει διακρίσεις και που βλάπτει τον οποιονδήποτε.

Μέσα στο 2021, εκτός από την πανδημία, σημαντικά κοινωνικά γεγονότα κλώνισαν την κοινή
γνώμη. Πρωτοφανή περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας είδαν το φως της
δημοσιότητας, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων συνέχισαν
να είναι αντίξοες και να δημιουργούν ψυχοπιεστικές καταστάσεις σε ευάλωτα άτομα, όπως
μητέρες και παιδιά, η εντεινόμενη κλιματική αλλαγή δημιούργησε απρόσμενες περιβαλλοντικές κρίσεις, ενώ η ενεργειακή φτώχεια διευρύνθηκε αγγίζοντας και τα νοικοκυριά του
μεσαίου εισοδήματος. Οι Γιατροί του Κόσμου στέκονται πάντα στο πλευρό των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων, ωστόσο αξιολογούν και σταθμίζουν τις ανάγκες υποστήριξης
και εκείνων των ανθρώπων και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού.
Συλλογικά και συμπεριληπτικά, συνεχίσαμε:
• Να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας στα Πολυϊατρεία μας στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη,
αλλά και στην Καβάλα, την Φολέγανδρο, τη Χάλκη και αλλού.
• Την φροντίδα της υγείας των προσφύγων στα σημεία υποδοχής.
• Την άμεση περίθαλψη και την επείγουσα στέγαση στο Υπνωτήριο Αστέγων, όλων εκείνων
που διαβιούν στο δρόμο.
• Να προστατεύουμε γυναίκες αιτούσες άσυλο από τον κίνδυνο έμφυλης βίας, ρατσισμού
και περιθωριοποίησης, προσφέροντας έναν ασφαλή χώρο διαμονής σε εκείνες και τα
παιδιά τους αλλά και μία δίκαιη ευκαιρία στην διαδικασία αίτησης ασύλου.
• Να θέτουμε σε προτεραιότητα τη Μητέρα και το Παιδί σε όλο το φάσμα των δράσεών μας.
• Τον αγώνα για την επίτευξη της Καθολικής Κάλυψης της Υγείας, όπως έχει τεθεί άλλωστε
και στην ατζέντα του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030.
• Να ενεργοποιούμαστε επιτακτικά σε επείγουσες καταστάσεις ανάγκης, όπως στις καταστροφικές φωτιές της Βόρειας Εύβοιας το καλοκαίρι του 2021 και στο σεισμό που έπληξε
την Ελασσόνα.
Ακόμη, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμευτήκαμε στη δημιουργία και
την υλοποίηση ενός πολυετούς Στρατηγικού Πλάνου (2022 - 2025). Ως θεματικοί άξονες των
δράσεων των Γιατρών του Κόσμου κατά τα επόμενα χρόνια, τέθηκαν:
• Οι Ευάλωτοι πληθυσμοί και Περιβάλλον
• Οι Πρόσφυγες και Μετανάστες
• Η Υγεία και Προστασία Μητέρας και Παιδιού
• Η Ανάπτυξη Ικανοτήτων - Ένταξη και Συμπερίληψη
• Η άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις.
Έτσι, οργανωμένα και ομαδικά επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε να μένουμε αφοσιωμένοι στον άνθρωπο,
χωρίς καμία διάκριση, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Χαρά Τζιουβάρα
Πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδας
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το 2021 υπήρξε μία ακόμη χρονιά κατά την οποία εξακολούθησε να περιορίζεται ο ανθρωπιστικός χώρος, μειώνοντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες για
την οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών να διεκδικήσει τα δικαιώματα των πιο
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι κοινωνικοοικονομικές πιέσεις καθώς και
εξωγενείς παράγοντες ώθησαν ακόμα περισσότερο κόσμο στο κατώφλι του
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ενώ για όσους ήδη διαβιούσαν υπό
δυσμενείς συνθήκες δεν υπήρξε η επαρκής μέριμνα για την βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού τους πλαισίου.
Η πανδημία συνέχισε να ασκεί μεγάλη πίεση στο σύστημα
υγείας, με μεγάλο βαθμό νέων νοσηλειών και θανάτων.
Παρά τις προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή εμβολιαστική κάλυψη, άτομα χωρίς επαρκή πρόσβαση στην υγεία,
όπως αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες χωρίς έγγραφα και
άστεγοι που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, παραβλέφθηκαν για μία
ακόμη φορά από τις θεσμικές διαδικασίες, παραμένοντας
ανοχύρωτοι απέναντι σε έναν τέτοιο κίνδυνο.
Επιπλέον, στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου,
τέθηκαν βασικά ζητήματα προστασίας των μετακινούμενων
πληθυσμών από τρίτες χώρες προς την ΕΕ. Συνεχίστηκε η
προσπάθεια εδραίωσης της αντίληψης ότι η αναζήτηση Διεθνούς Προστασίας και η πρόσβαση στο άσυλο για Πολίτες
Τρίτων Χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στη Μεσόγειο και όχι
θεμελιώδες ζήτημα σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λειτουργίας του Κράτους Δικαίου των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στη Μεσόγειο
καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά αποτροπής ανθρώπων
που αναζητούσαν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά εδάφη. Ωστόσο, η ανάγκη για ασφαλείς διόδους για τους ανθρώπους
που ακολουθούν τον δρόμο της αναγκαστικής μετανάστευσης παραμένει μεγάλη. Ιδίως σε μία περίοδο όπου οι
παγκόσμιες ανισότητες έχουν ενταθεί ενώ παράλληλα οι
κλιμακούμενες πολεμικές συρράξεις, διώξεις αυταρχικών
καθεστώτων και φυσικές καταστροφές ωθούν εκατοντάδες
εκατομμυρίων ανθρώπων στην αναγκαστική μετανάστευση
προς τις χώρες της Δύσης.
Εκτός του διακυβεύματος της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνία βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη
με σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα, αντιμετωπίζοντας
μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Copernicus, το
καλοκαίρι του 2021 καταγράφηκαν από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία 428 δασικές πυρκαγιές, με εκείνες στην Β. Εύβοια
να αποτελούν το αποκορύφωμα αυτών των συμβάντων. Τις

πυρκαγιές στις περιοχές αυτές διαδέχτηκαν τους φθινοπωρινούς μήνες πλημμύρες εξίσου σοβαρές, οι οποίες έπληξαν
εκατοντάδες νοικοκυριών. Επιπλέον, σεισμικές δονήσεις
έπληξαν σφοδρά διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως την
Ελασσόνα, το Αρκαλοχώρι στην Κρήτη και στη Θεσσαλία.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκκενώσεις ήταν μαζικές,
ενώ περιουσίες και κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Δεδομένων των ανωτέρω συνθηκών, οι Γιατροί του Κόσμου
πιστεύουν ότι η Κοινωνία των Πολιτών οφείλει να έχει την
άμεση δυνατότητα να παρεμβαίνει θεραπευτικά σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, κινητοποιώντας μέσα και
ανθρώπους κατευθείαν από τον πληθυσμό, χωρίς την πολυπλοκότητα που άλλες διαδικασίες συχνά εμφανίζουν. Έτσι,
καθιστώντας την απαραίτητη γεφύρωση μεταξύ του απλού
πολίτη και του κρατικού μηχανισμού, ο ρόλος της Κοινωνίας
των Πολιτών είναι καθοριστικός ως προς τη διαμόρφωση
και την υλοποίηση συμπεριληπτικών, αποτελεσματικών και
αποδοτικών δημόσιων πολιτικών.
Επομένως, απαιτείται περισσότερη συνεργασία, πολυφωνία
και ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ της πολιτείας και της
Κοινωνίας των Πολιτών με στόχευση μία αποτελεσματική
και βιώσιμη πολυεπίπεδη συνεργασία. Όλες οι συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα κατά το έτος αυτό
ακολουθώντας περιβαλλοντικά, οικονομικα και κοινωνικά
θέματα, ασκούν ισχυρές πιέσεις στο σύνολο του πληθυσμού, με μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτούς που παραμένουν
στο περιθώριο.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να υπηρετούν τις καταστατικές τους αρχές δουλεύοντας μαζί με τις ευάλωτες
κοινότητες, οραματιζόμενοι την κοινωνική αλλαγή.
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ΑΝΟΙΧΤΆ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΊΑ
Οι κοινωνικές δομές των Ανοιχτών Πολυϊατρείων των Γιατρών
του Κόσμου λειτουργούν για παραπάνω 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 Ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών
του Κόσμου λειτουργούν σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων για την κάλυψη των
αναγκών υγείας των ευάλωτων ομάδων.
Τα Ανοικτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου συνέχισαν
αδιάλειπτα τη λειτουργία τους καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, ανεξαρτήτως των μερικών ή καθολικών μέτρων περιορισμού της μετακίνησης, με στόχο την συνέπεια στην παροχή
υγειονομικής περίθαλψης σε κοινωνικά ευάλωτους πολίτες.
Tο πρόγραμμα προσαρμόστηκε στο νομικό πλαίσιο της
τήρησης των αποστάσεων και της αποφυγής συγχρωτισμού
των ασθενών, θεσπίζοντας τις επισκέψεις ασθενών κατόπιν
ραντεβού, ενώ παράλληλα εξασφαλίζοντας την καθημερινή
παρουσία ενός παιδιάτρου, ενός κοινωνικού λειτουργού,
ενός ψυχολόγου και των αντίστοιχων διερμηνέων.
Καθ’ όλη την διάρκεια του 2021, στο Πολυϊατρείο των Αθηνών
εξυπηρετήθηκαν συνολικά 2.581 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 5.932 επισκέψεις στα ιατρεία. Στο Πολυϊατρείο της
Θεσσαλονίκης αντιστοίχως εξυπηρετήθηκαν 2.450 άτομα
και πραγματοποιήθηκαν 5.591 επισκέψεις. Παράλληλα, το
ιατρικό προσωπικό δρομολόγησε τακτικές ενημερώσεις ή/
και εκπαιδεύσεις στο λοιπό προσωπικό και στους εθελοντές
των ΓτΚ, ενώ οι επισκέπτες των ιατρείων λάμβαναν τις κατάλληλες πληροφορίες και εξοπλισμό προσωπικής προστασίας
(PPE) στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου κατά της Covid-19.
Ακόμα, μεταξύ των δραστηριοτήτων πρόληψης της υγείας
των ΓτΚ, έχει καθιερωθεί επίσημα η συνεργασία με τη ΜΚΟ
«Θετική Φωνή» στο πλαίσιο των Ανοικτών Πολυϊατρείων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν Check-Points ώστε
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλονται σε ταχείες διαγνωστικές
εξετάσεις και να λαμβάνουν την κατάλληλη συμβουλευτική
υποστήριξη και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον HIV.

5.031
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

11.523
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ COVID-19,
ΟΙ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΊΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ MONO
ΚΑΤΌΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΎ.

ΑΘΗΝΑ
Σαπφούς 12, 10553
Τ: 210.32.13.485
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πτολεμαίων 29Α, 54630 Τ:
2310.56.66.41

Όλοι οι ωφελούμενοι των Ανοικτών Πολυϊατρείων των ΓτΚ είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανισότητες,
σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και βιώνουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως μακροχρόνια ανεργία, εισοδηματική φτώχεια, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και απουσία δικτύων υποστήριξης, ενώ αναζητούν άμεσα, φιλικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Μεταξύ των ωφελούμενων
συμπεριλαμβάνονται επίσης άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και παιδιά που ζουν στον δρόμο, σε ξενώνες, σε προγράμματα
παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ
Η δράση του Κοινωνικού Οδοντιατρείου έρχεται
να καλύψει 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.
Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Οδοντιατρείου των Γιατρών του Κόσμου συμπεριλαμβάνουν:
• Οδοντιατρικό έλεγχο, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών που επισκέπτονται το
Οδοντιατρείο των ΓτΚ στην Αθήνα
• Οδοντιατρικός έλεγχος και βασική περίθαλψη
ασθενών μέσω της Κινητής Μονάδας των ΓτΚ
• Ενημερωτικές εκστρατείες για τη στοματική
υγεία, την οδοντιατρική πρόληψη και την φροντίδα του στόματος.
Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, στηρίχθηκαν στην εξειδικευμένη εμπειρία των ΓτΚ
μέσω της οδοντιατρικής κλινικής που λειτουργεί
εντός της Ανοιχτής Πολυκλινικής Αθηνών από το
2014, καθώς και μέσω της κινητής οδοντιατρικής
μονάδας.
Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έλαβαν εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα 910 μοναδικά
άτομα ενώ διενεργήθηκαν 2.031 επισκέψεις στο
Κοινωνικό Οδοντιατρείο για την τέλεση ενός
συνόλου 2.100 οδοντιατρικών πράξεων.
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ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΥΓΕΊΑΣ
ΓΥΝΑΊΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΎ
Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν θέσει ως προτεραιότητα των θεματικών τους δράσεων
την προστασία και την φροντίδα της γυναίκας και παιδιού.
Μέσα στο 2021, παρασχέθηκαν υπηρεσίες
φροντίδας παιδιού και σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας μέσα από τη δράση «Μητέρα & Παιδί» με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής πρόσβασης στη φροντίδα
υγείας και την πρόληψη ευάλωτων κοινωνικά εγκύων, νέων μητέρων και νεογνών.
Κατά την διάρκεια του έτους, το Παιδιατρικό Τμήμα των ΓτΚ στην Αθήνα δεχόταν
κατ’ εξακολούθηση ασθενείς από διάφορες
δομές, όπως τοπικές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή κέντρα υποδοχής στην
Αθήνα (π.χ. Ελαιώνας), καθώς οι εν λόγω
πληθυσμοί αντιμετώπισαν αυξημένη δυσκολία στην πρόσβαση στο τοπικό δημόσιο
νοσοκομείο τους τελευταίους μήνες λόγω
των αυξημένων μέτρων για την Covid-19
αλλά και της έλλειψης υπηρεσιών διερμηνείας στις δημόσιες δομές υγείας.

Μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων
outreach στην ευρύτερη περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, μόνιμο προσωπικό
και εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου κάλυψαν τα σημαντικότερα σημεία που κατά
καιρούς εντοπίζονταν άστεγοι πρόσφυγες
και μετανάστες και τους επισκέπτονταν
σε εβδομαδιαία βάση, δίνοντας προτεραιότητα στον γυναικείο πληθυσμό. Η
ομάδα outreach των ΓτΚ αποτελούταν από
παιδίατρο, μαία, κοινωνικό λειτουργό και
διερμηνέα. Η πλειοψηφία των γυναικών που
βρίσκονταν σε κίνδυνο βρέθηκε να διαμένει
σε περιοχές όπως: πλατεία Βικτωρίας, στο
πάρκο του Πεδίον του Άρεως, στο πάρκο
FIX, στην πλατεία Κολιάτσου καθώς και σε
διάφορες γειτονιές της Κυψέλης.
Με τη συγκεκριμένη δράση, οι Γιατροί του
Κόσμου κατάφεραν να φροντίσουν ευάλωτες
γυναίκες και παιδιά εξομαλύνοντας τις δυσκολίες της μητρότητας. Παράλληλα με την
ιατρική φροντίδα, η Οργάνωση παρείχε βρεφικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη υποστήριξη
σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού.
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ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Η πανδημία Covid-19 επέβαλε βίαια την προσαρμογή των ανθρώπων σε
νέες κοινωνικές επιταγές, δημιουργώντας απομόνωση, φόβο και αίσθημα ανασφάλειας καλύπτοντας τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο με το προσωπείο δύσκολων συναισθημάτων, ωθώντας
πολλούς ειδικούς να μιλήσουν για απώλεια της ψυχικής ισορροπίας
μιας ολόκληρης γενιάς. Στην Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και ύφεσης, καθώς επίσης ενός πρωτοφανούς προσφυγικού
κύματος κατά την περίοδο 2015-2021, ο ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος
στις ευάλωτες κοινωνικα ομάδες είναι τεράστιος.
Μέσα από το πρόγραμμα οι Γιατροί του Κόσμου συνέχισαν
να 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. Η ομάδα Ψυχικής Υγείας λειτούργησε
συμπληρωματικά στις υπηρεσίες του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας προσφέροντας και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
στους ασθενείς. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (MHPSS) προσφέρθηκαν τόσο σε δια
ζώσης εξατομικευμένες συνεδρίες όσο και εξ αποστάσεως
σε άτομα με δυσκολίες ή προβλήματα μετακίνησης.

Η μέθοδος της ομάδας των ΓτΚ εδράζεται στην συνθετική
ψυχοθεραπεία, που συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε εξατομικευμένο επίπεδο, διατηρώντας πάντα μια προσωποκεντρική προσέγγιση
για τον κάθε υποστηριζόμενο. Οι συνεδρίες εξατομικεύονται στις μοναδικές ανάγκες του κάθε ωφελούμενου και δεν
συγκρίνονται με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Επιπλέον,
η ομάδα δρα στην βάση της συμπερίληψης των ωφελούμενων, με την προθυμία να ζητήσει τη γνώμη τους και να
καταγράψει τις προσωπικές τους προτάσεις και πλάνο
συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχολογική υποστήριξη
Ψυχιατρική φροντίδα και συνεδρίες ψυχοθεραπείας
Διάγνωση
Κοινωνική υποστήριξη/συμβουλευτική
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών έπειτα από ατομική αξιολόγηση των αναγκών
Παραπομπή για ενσωμάτωση στο εθνικό σύστημα υγείας και στα κοινοτικά κέντρα
Κλινική παρακολούθηση
Θεραπεία και χορήγηση φαρμάκων, όπου κριθεί αναγκαίο
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ΚΟΙΤΏΝΤΑΣ
ΠΊΣΩ
Η Σ. κατάγεται από το Αφγανιστάν.
Στην ηλικία των 12 ετών ξεκίνησε
να παρακολουθεί μαθήματα στο
σχολείο. Η ίδια ήταν ιδιαίτερα
χαρούμενη για τη δυνατότητα αυτή,
η οποία όμως δεν διήρκησε για
μεγάλο διάστημα. Ο λόγος που η Σ.
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το
σχολείο, ήταν η επιθυμία του ενός
εκ των τριών αδελφών της, για να
την ωθήσει σε γάμο με έναν αρκετά
μεγαλύτερο ηλικιακά άνδρα. Ο συγκεκριμένος αδερφός της είναι μέλος
του κινήματος των Ταλιμπάν και η
συμπεριφορά του της προκαλούσε
από τότε φόβο.

Oταν η Σ. εξέφρασε την επιθυμία της να μην
προβεί σε γάμο με τον συγκεκριμένο άνδρα
αυτό αποδείχθηκε μοιραίο καθώς δέχθηκε
σωματική επίθεση από τα μέλη της οικογένειάς
της, τα οποία προσπάθησαν με βία να την μεταπείσουν. Η ίδια μετά το τραγικό αυτό συμβάν
αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα της με τη
βοήθεια ενός μακρινού της ξαδέλφου, για τον
οποίο έτρεφε αισθήματα. Αρχικά, κατέφυγαν
σε ένα χωριό μακριά από εκεί που έμεναν. Εκεί
έζησαν για ένα διάστημα, χάρη στη βοήθεια των
φίλων του μακρινού της ξαδέλφου, ο οποίος
στη διάρκεια του διαστήματος αυτού έγινε
ο σύζυγός της και μαζί απέκτησαν μία κόρη.
Οι Ταλιμπάν κατάφεραν να τους εντοπίσουν
και προέβησαν σε βίαιη συμπεριφορά προς
το σύζυγό της με την ίδια να είναι αυτόπτης
μάρτυρας. Όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια
«σταμάτησαν να τον χτυπούν όταν πίστευαν
ότι είναι νεκρός». Η επίθεση αυτή προκάλεσε
σοβαρές συνέπειες στην υγεία του οι οποίες
του στερούν τη δυνατότητα να εργαστεί σε ορισμένες θέσεις απασχόλησης. Η ίδια αισθάνεται
υπεύθυνη για την επίθεση αυτή και διακατέχεται από έντονες ενοχές μέχρι και σήμερα. Μετά
από αυτό το τραυματικό συμβάν, αποφάσισαν
να εγκαταλείψουν εντελώς τη χώρα τους και
να προσφύγουν σε κάποιο πιο ασφαλές μέρος.
Τα τελευταία 3 χρόνια η Σ., ο σύζυγός της και
η κόρη τους βρίσκονται στην Ελλάδα, όπου
προσπαθούν κάνουν μία νέα αρχή μακριά από τα
προβλήματα του παρελθόντος.
Η τωρινή κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν, έχει ανασύρει μνήμες από το παρελθόν
της. Οι ειδήσεις, τα νέα και οι εξελίξεις που παρακολουθεί σχετικά με τη χώρα της, της προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και αποστροφή.
Στο μυαλό της, βρίσκονται συνεχώς τα νεαρά
κορίτσια τα οποία, όπως και αυτή, θα στερηθούν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, θα
αναγκαστούν σε πρώιμο γάμο με συντρόφους
που δεν θα μπορούν οι ίδιες να επιλέξουν και
θα ζουν υπό ένα καθεστώς βίας και καταπίεσης.

Eίναι σα να βλέπω τον εαυτό
μου για δεύτερη φορά να
ξεριζώνεται από τον τόπο του.
Να βιώνω ξανά την αγωνία
για το αν θα υπάρχω την
επόμενη ώρα, την επόμενη
μέρα. Καμία γυναίκα,
κανένας άνθρωπός να μη
ζήσει τέτοια συμφορά.
Ταυτόχρονα βιώνει αντικρουόμενα συναισθήματα, ντροπής αλλά και ανακούφισης αφού
γνωρίζει ότι η οικογένεια της μέσα σ’ αυτό
το σκηνικό είναι ασφαλής λόγω του αδερφού
της που είναι μέλος των Ταλιμπάν. Ωστόσο, το
σημάδι στο μέτωπό της από τον ξυλοδαρμό που
υπέστη, όταν εξέφρασε την αντίρρησή της στον
εξαναγκαστικό γάμο, της υπενθυμίζει διαρκώς
ότι οι κοπέλες στο Αφγανιστάν δεν μπορούν
να αποφασίσουν οι ίδιες για τον εαυτό τους και
δεν επιτρέπεται να διαφωνήσουν με όσα τους
επιβάλλονται από την οικογένειά τους. Τέλος,
της προκαλεί αισιοδοξία το γεγονός ότι η κόρη
της μεγαλώνει μακριά από ένα τέτοιο περιβάλλον και προσπαθεί να την προστατέψει με κάθε
δυνατό τρόπο ενώ την ίδια στιγμή ο σύζυγός
της προσπαθεί να συμβάλει στην αποδέσμευσή
της από τις ενοχές του παρελθόντος και στην
δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας μέσω
της υποστηρικτικής του συμπεριφοράς.
Όταν ήρθε η ώρα να φύγει από το γραφείο είπε
φανερά συγκινημένη «είναι σα να βλέπω τον
εαυτό μου για δεύτερη φορά να ξεριζώνεται
από τον τόπο του. Να βιώνω ξανά την αγωνία
για το αν θα υπάρχω την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα. Καμία γυναίκα, κανένας άνθρωπός
να μη ζήσει τέτοια συμφορά»
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΊΩΣΗ
ΚΙΝΔΎΝΟΥ COVID-19
Μέσα στο πλαίσιο της επιδίωξης για την εμβολιαστική
κάλυψη των ευάλωτων ομάδων που αποκλείστηκαν από τις
πρώτες δόσεις του γενικού εμβολιασμού κατά της Covid-19,
διενεργήθηκε από τις ομάδες πεδίου των Γιατρών του
Κόσμου επικοινωνιακή εκστρατεία για την ορθή και έγκαιρη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευάλωτων πληθυσμών που στερούνται την πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση, αναφορικά με την αναγκαιότητα και την ωφέλεια
των εμβολιασμών. Συγκεκριμένα, κατόπιν επισκέψεων γιατρών και κοινωνικών λειτουργών στα ΚΥΤ της Λέσβου, αλλά
και σε δομές προσφύγων στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα,
προσεγγίστηκαν ευάλωτα άτομα για την έγκυρη ενημέρωσή
τους γύρω από τις δυνατότητες εμβολιασμού και ελέγχου
κατά της Covid-19 με διανομή φυλλαδίων και ειδών ατομικής προστασίας.
Παράλληλα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, στα Ανοιχτά
Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου διενεργούνταν τακτικά rapid tests σε καθημερινή βάση για την ενίσχυση της
πρόληψης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3.200
Covid-19 rapid tests από τις ομάδες των Πολυϊατρείων της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και 1.100 rapid tests στο
Υπνωτήριο Αστέγων για την προστασία του συνόλου των
φιλοξενούμενων της δομής. Ειδικότερα, η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης διεξήγαγε εξειδικευμένες παρεμβάσεις
streetwork για τον ταχυδιαγνωστικό έλεγχο αστέγων και
την άμεση παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
Η οργάνωση επίσης ενεργοποιήθηκε στα τέλη του 2021 για
την ανάληψη της εμβολιαστικής κάλυψης των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων όπως οι αιτούντες άσυλο, οι μη αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι άστεγοι χωρίς χαρτιά, μέσα
από το πρόγραμμα Vaccines for All που ξεκίνησε επισήμως
στις αρχές του επόμενου έτους. Παράλληλα, οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αξία του εμβολίου
και της εμβολιαστικής κουλτούρας συνεχίστηκαν τακτικά
από τους επαγγελματίες στα Ανοικτά Πολυϊατρεία αλλά και
στις δομές φιλοξενίας των Γιατρών του Κόσμου.
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ΜΕΊΩΣΗ ΒΛΆΒΗΣ

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, 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.
Η ομάδα streetwork των Γιατρών του Κόσμου, για όλη την διάρκεια του
έτους δραστηριοποιήθηκε σε στοχευμένες περιοχές ενδιαφέροντος της
Αθήνας και του Πειραιά, όπου παρουσιάζεται αυξημένος πληθυσμός περιθωριοποιημένων ατόμων όπως τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών.
Η αρχή της μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του «Δικαιώματος στην Υγεία» των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης, τόσο σε
σχέση με τη πρόληψη της μετάδοσης του ιού HIV και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με
υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικές δομές.

510
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.200
ΕΠΑΦΕΣ

41

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
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ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΆ
ΝΗΣΙΆ ΤΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ
Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος,
βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη,
παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, χωρίς διακρίσεις
στους κατοίκους ακριτικών νησιών, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας.

Παρά τους περιορισμούς που συνεχίστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος του 2021, εξαιτίας του κινδύνου από την
Covid-19, που μειώθηκε αλλά δεν εξαλείφθηκε, οι Γιατροί
του Κόσμου, εξυπηρετώντας την ανάγκη της συμπερίληψης
ακόμα και των πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων και περιοχών της Ελλάδας εξακολούθησαν τις δράσεις τους στα
ακριτικά νησιά του Αιγαίου.
Παρατηρώντας την επάνοδο των ρυθμών ζωής του νησιού
κατά το δεύτερο μισό του 2021, η επιτόπια ομάδα των Γιατρών του Κόσμου συνέχισε να πραγματοποιεί τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid, PCR), ενώ συνεχίστηκαν εξίσου
δραστικά οι τακτικές αιμοληψίες και οι εξετάσεις καθώς
κρίθηκε απαραίτητη η ενδελεχής παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των χρονίως πασχόντων.
Το Ιατρείο της Φολεγάνδρου έχει στελεχωθεί με
εξειδικευμένο και έμπειρο Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα έχει εξοπλιστεί πλήρως
παρέχοντας την δυνατότητα διεξαγωγής αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και υπερήχων.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εξασφάλιση
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, τόσο για τους κατοίκους της Φολεγάνδρου, όσο και για τους κατοίκους
τριών γειτονικών νησιών, της Σικίνου, της Ηρακλειάς
και των Κουφονησίων, μέσω μηνιαίων επισκέψεων
που πραγματοποιούνται σε αυτά.

Η λειτουργία του ιατρείου των Γιατρών του Κόσμου συνεχίστηκε σε καθημερινή βάση για το σύνολο του 2021, παραμένοντας στελεχωμένο με εξειδικευμένους ιατρούς καθώς και
πλήρως εξοπλισμένο, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των
μόνιμων κατοίκων του νησιού στη πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας. Τα περιστατικά που υποστηρίχθηκαν από τους Γιατρούς του Κόσμου περιλάμβαναν την διεξαγωγή αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και υπερήχων, καθώς επίσης και την διακομιδή ασθενών
σε επείγοντα περιστατικά. Οι υπηρεσίες υγείας στο νησί
της Φολεγάνδρου και τα κοντινά νησιά (Σίκινος, Ηρακλειά,
Κουφονήσια) παρέχονται υπό την εποπτεία της Υγειονομικής Περιφέρειας.

1.278

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.242
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

659
COVID-19
TESTS
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΔΡΆΣΗΣ

ΑΣΤΕΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΥΠΝΩΤΉΡΙΟ ΑΣΤΈΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΤΈΓΟΥΣ
Η λειτουργία της κοινωνικής δομής του Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών
του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων απευθύνεται σε εκείνο το μέρος του πληθυσμού που διαβιεί σε ακατάλληλες συνθήκες και είναι εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους υγείας και ασφάλειας. Καθ’όλη την διάρκεια του έτους 60
άστεγα άτομα 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.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και
σε συνέχεια της επί σειρά ετών – παρουσίας τους στο πεδίο, οι Γιατροί του
Κόσμου οργάνωσαν ειδικές ομάδες πεδίου (streetwork) για τους άστεγους
πολίτες που διαμένουν στον αστικό ιστό και δε διαθέτουν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια
προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, στη δημόσια ενημέρωση και σε
βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.
Ο σχεδιασμός της δράσης πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες των αστέγων στον αστικό ιστό της Αθήνας και του
Πειραιά καθώς και όμορων Δήμων όπως ο Δήμος Καλλιθέας και ο Δήμος
Μοσχάτου-Ταύρου. Η χαρτογράφηση των σημείων όπου διαβιούσαν μαζικά
άστεγοι κατά τη περίοδο αναφοράς, περιλάμβανε 14 κύρια σημεία διαβίωσης, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού σε σταθμούς Μέσων
Μεταφοράς, σε κεντρικές πλατείες πλησίον εμπορικών δρόμων και στο
Λιμάνι του Πειραιά.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΎΣ
ΦΟΡΕΊΣ
Αξίζει να σημειωθεί πως τα κλιμάκια
streetwork των Γιατρών του Κόσμου επελέγησαν από θεσμικούς φορείς ως τα πλέον
κατάλληλα για παρατήρηση πεδίου και
εκτίμησης αναγκών. Κατά αυτόν τον τρόπο
ανώτατοι εκπρόσωποι του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, μεταξύ των οποίων η Υφυπουργός Εργασίας και ο Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας αλλά και η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
συμμετείχαν σε παραπάνω από 5 δράσεις,
βλέποντας από κοντά το φαινόμενο και
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεση λήψη μέτρων και χάραξης νέας στρατηγικής την επανένταξη των άστεγων ατόμων.

Ο αριθμός των ωφελούμενων της δράσης για το 2021 ανήλθε στα 425
άστεγα άτομα, εκ των οποίων το 23% είναι γυναίκες και 77% είναι άνδρες.
Ο μέσος όρος ηλικίας των ωφελούμενων ήταν μεταξύ 40 έως 60 ετών, ενώ
καταγράφηκε σχεδόν ο ίδιος αριθμός Ελλήνων αστέγων και μεταναστών
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πολιτών τρίτων χωρών. Από αυτά
τα άτομα, 31 ανήκαν σε 5 πολυμελείς άστεγες οικογένειες με ανήλικα τέκνα
που εντοπίστηκαν στο Λιμάνι του Πειραιά.
Ειδικότερα οι ομάδες πεδίου έχουν πραγματοποιήσει παραπάνω από 140
επιτόπιες παρεμβάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, με μέσο όρο τις 3 εξορμήσεις ανά εβδομάδα και περίπου 750 ώρες συνολικής παρουσίας στο
δρόμο, ενώ διαμοιράστηκαν συνολικά 2.725 kit με είδη πρώτης ανάγκης,
ενώ επίσης παραδόθηκαν 180 υπνόσακοι.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου οργάνωσαν
δράση street work στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στους
ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Δείκτες Παρακολούθησης

Αποτέλεσμα

Κύρια σημεία διαβίωσης

14

Ωφελούμενοι

425

Αποστολές

144

Ενέργειες

1.200

Παραπομπές

320

Ωφελούμενοι που εντάχθηκαν σε κοινωνικές δομές

77

Συμμετοχές Εθελοντών

25

Συμμετοχές Ασκούμενων

6

Kit Υγιεινής και PPE Covid-19

2.725

Επισιτιστικά Είδη

5.825

77% 23 %

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΝΟΜΆΖΟΜΑΙ Μ.Χ.
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΕΝΆΜΙΣΗ ΧΡΌΝΟ
ΜΈΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΘΉΚΗ ΠΟΥ
ΜΟΥ ΔΙΈΘΕΣΕ Ο ΑΔΕΡΦΌΣ ΜΟΥ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη. Πέρασα πολύ δύσκολα
παιδικά χρόνια. Είχα 4 αδέρφια, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, μας κακοποίησε και η
μητέρα μας κι εγώ, ως μεγαλύτερος από τα αγόρια, έπρεπε
να φροντίζουμε τα αδέρφια μου. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε, ήρθαμε στην Αθήνα. Εργάστηκα ως μαρμαρουργός.
Όταν παντρεύτηκα, η γυναίκα μου και εγώ μετακομίσαμε
στο Κ. Έζησα εκεί για περίπου πέντε χρόνια μέχρι που κάποια
στιγμή έχασα τη δουλειά μου το 2002. Επειδή δεν άντεχα
να μην δουλεύω, ήρθα στην Αθήνα, επέστρεψα στην παλιά
μου δουλειά και σκοπός μου ήταν να βοηθήσω οικονομικά
την οικογένειά μου. Λόγω του ότι υπήρχαν προβλήματα στη
σχέση μου με τη γυναίκα μου, αποφασίσαμε να χωρίσουμε.
Έχω πολύ καλή σχέση μαζί της κυρίως λόγω της κόρης μου.
Αγαπώ πολύ την κόρη μου και τη στηρίζω και θα συνεχίσω να
τη στηρίζω. Δεν γνωρίζει την κατάστασή μου αυτή τη στιγμή
και δεν θέλω να το μάθει. Όταν έχασα τη δουλειά και το σπίτι
μου, μπήκαν στη ζωή μου οι Γιατροί του Κόσμου. Με βοήθησαν στην ιατρική μου κάλυψη μιας και ήμουν ανασφάλιστος
και μου παρείχαν μια θέση στο Υπνωτήριο Αστέγων όπου
έμεινα για δυόμιση χρόνια.

Βρήκα δουλειά και αποφάσισα να φύγω. Πρόσεχα ένα
ζευγάρι ηλικιωμένων και αφότου πέθαναν, έμεινα άστεγος
για άλλη μια φορά. Τότε ένιωσα ότι είχα χάσει κάθε ελπίδα,
σκέφτηκα να δώσω τέλος στη ζωή μου καθώς, δεν έβρισκα
πλέον νόημα· οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι δεν με υποστήριζαν και κουράστηκα να ζω σε αυτές τις συνθήκες.
Τότε περίπου μού τηλεφώνησε η κοινωνική λειτουργός των
ΓτΚ. Μου έδωσε ελπίδα και κίνητρο να επανενεργοποιηθώ
και να ξαναμπώ σε κίνηση. Με έγραψε στο πρόγραμμα του
δήμου για να λαμβάνω τρόφιμα σε καθημερινή βάση. Οι ΓτΚ
έδωσαν ξανά νόημα στη ζωή μου. Τώρα πρόκειται να λάβω
την οικονομική ενίσχυση του κράτους στο τέλος του μήνα,
και την κάρτα διατροφής και θα ζήσω πιο ανθρώπινα. Επιπλέον, θα καταφέρω να μαζέψω χρήματα για να βρω σπίτι.
Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για μένα.
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ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ
ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
Οι Ιατρικές Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν επί σειρά ετών δορυφορικά και σε συμπληρωματικότητα με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία της οργάνωσης. Στελεχωμένες
από έμπειρους επαγγελματίες υγείας, παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα που αφορά στον
παιδιατρικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό και γενικό προληπτικό έλεγχο καθώς και έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν προληπτικές υπηρεσίες οδοντιατρικής, παιδο-οδοντιατρικής και
οφθαλμολογική υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς και κυρίως σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και σε δυσπρόσιτες ημιαστικές περιοχές και που συχνά
δεν διαθέτουν τη κατάλληλη πρόσβαση σε φροντίδα υγείας.

Με την εξοπλισμένη
Ιατρική Κινητή Μονάδα,
οι ΓτΚ ταξιδεύουν
σε απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας
και πραγματοποιούν
ιατρικούς ελέγχους στους
κατοίκους των περιοχών.

ΣΤΌΧΟΙ ΔΡΆΣΗΣ
• Έγκαιρη Διάγνωση και Πρόληψη Υγείας στο γενικό πληθυσμό
• Παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών
• Ευαισθητοποίηση και αγωγή υγείας στη σχολική κοινότητα
• Διασύνδεση και παραπομπή στο δημόσιο σύστημα υγείας
• Επείγουσα Φαρμακευτική κάλυψη
• Πρόληψη και Έλεγχος μετάδοσης της Covid-19

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος,
μέσα από την καθημερινή εμπειρία
τους και τη συλλογή στατιστικών
δεδομένων*, έχουν παρατηρήσει μια δραματική αύξηση της
ζήτησης για υπηρεσίες βασικής
και πρωτοβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης τόσο στα αστικά
κέντρα όσο και στην επαρχία.
Οι κάτοικοι απομακρυσμένων και
αγροτικών περιοχών, τόσο της
ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας - ιδίως κατά τους
χειμερινούς μήνες - έχουν μειωμένη πρόσβαση σε δομές υγείας
(νοσοκομεία και κέντρα υγείας) είτε
λόγω μεγάλων αποστάσεων που
πρέπει να διανύσουν είτε λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών που
αποκλείουν τη μετακίνησή τους.
Ταυτόχρονα, το Εθνικό Σύστημα
Υγείας εμφανίζει παθογένειες
και δυσκολίες που έχουν ως εκ
τούτου δημιουργήσει κενά στην
καθολική κάλυψη των αναγκών
του πληθυσμού. Μέρος των αδυναμιών αυτών οφείλονται στην
χρηματοοικονομική κρίση της
χώρας, με επακόλουθα τη μείωση
του εισοδήματος, την αύξηση της
ανεργίας αλλά και τη μείωση των
δαπανών υγείας.

* Στοιχεία που συλλέγονται από τα Ανοικτά Πολυϊατρεία των ΓτΚ Ελλάδας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τις δράσεις με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες και την
πρόσφατη Έρευνα των ΓτΚ Ελλάδας για την προσβασιμότητα του πληθυσμού της χώρας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου δραστηριοποιήθηκαν μέσα από την
εθελοντική ιατρική τους ομάδα στην περιοχή της Καβάλας και το 2021. Βασικές δράσεις υπήρξαν η δωρεά ειδών
ατομικής προστασίας και φαρμάκων, καθώς επίσης και οι
ενημερώσεις παιδιών γύρω από ζητήματα υγείας. Μέσα στο
έτος στηρίχθηκαν τα γηροκομεία της περιοχής, ο σύλλογος
“Πνοή”, το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καβάλας, το Κέντρο
Υγείας, το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου, το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων στην Ελευθερούπολη και το Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελματικής Κατάρτισης με είδη ατομικής υγείας και σε κάποιες
περιπτώσεις, με φαρμακευτικό και παραϊατρικό υλικό.
Επίσης σημαντικές υπήρξαν οι επισκέψεις σε σχολεία της
Καβάλας από το ιατρικό προσωπικό και εθελοντές ιατρούς,
κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές και οι μαθήτριες
του Ειδικού Δημοτικού και του 24ου Δημοτικού Καβάλας
ενημερώθηκαν για θέματα πρόληψης και στοματικής υγιεινής, ενώ παρέλαβαν οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες και
παιχνίδια. Η ίδια ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο μιας επίσκεψης στη δομή φιλοξενίας προσφύγων “Ασημακόπουλου” σε συνεργασία με την οργάνωση
Solidarity Now. Παρόμοια ενημερωτική δράση έλαβε χώρα
και στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. Μεταξύ των ενημερωτικών
δραστηριοτήτων, υπήρξε η δυνατότητα χορήγησης εμβολίων επί τόπου σε παιδιά που δεν διέθεταν ΑΜΚΑ.

Πιστεύοντας πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, η ομάδα εθελοντών του παραρτήματος των ΓτΚ στην Καβάλα, επισκέπτεται τακτικά
σχολικές μονάδες και δομές, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα υγείας και την έμπρακτη υποστήριξη με την προσφορά
ιατρικής φροντίδας και ειδών ανάγκης.
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ΣΕΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΑΣΣΌΝΑ
Ο καταστροφικός σεισμός στην
Ελασσόνα της 3ης Μαρτίου, όπως
κάθε φυσική καταστροφή, έγινε
αφορμή για να αναδειχθούν όχι
μόνο οι κατεπείγουσες ανάγκες των
πληγέντων αλλά και οι ξεχωριστές
ανάγκες των ανθρώπων που έχουν
χάσει την αυτονομία τους.
Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία
με την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια, ενεργοποιήθηκαν άμεσα στις
σεισμόπληκτες περιοχές προσφέροντας
βοήθεια σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα κλιμάκιο
αποτελούμενο από εννέα έμπειρα στελέχη
της Οργάνωσης, προερχόμενα από διαφορετικές ειδικότητες (ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) βρέθηκαν δίπλα στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής στηρίζοντάς τους σχετικά με τη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης.
Η ομάδα πεδίου παρείχε ιατρική βοήθεια,
καθώς επίσης και ψυχολογική υποστήριξη,
ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ήρθαν
αντιμέτωποι με την απώλεια του σπιτιού
τους. Συνελέχθησαν και διατέθηκαν είδη
πρώτης ανάγκης, με προτεραιότητα στους
κατοίκους των οποίων τα σπίτια θεωρήθηκαν μη κατοικήσιμα από τις Αρχές. Σκηνές, υποστρώματα, υπνόσακοι (sleeping
bags), κουβέρτες, ιατρικά και παρα-ιατρικά
αναλώσιμα ήταν μεταξύ των ειδών που
δόθηκαν άμεσα σε όσους κατοίκους της
περιοχής που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τέτοιου βεληνεκούς
καταστροφές δοκιμάζουν τις κοινωνίες και
πάντα επηρεάζουν δυσανάλογα τους πιο
ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Από σπίτι σε σπίτι,
από χωριό σε χωριό,
η ομάδα μας πρόσφερε
φροντίδα στους
συνανθρώπους μας,
διενεργώντας ιατρικές
εξετάσεις, δίνοντας είδη
προστασίας αλλά και
συζητώντας τις αγωνίες και
όλα τα προβλήματα και
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Η ομάδα επισκέφθηκε τις γύρω σεισμόπληκτες περιοχές από το επίκεντρο του
καταστροφικού σεισμού, όπως το Δαμάσι,
το Μεσοχώρι, το Βλαχογιάννι, το Αμούρι,
το Πραιτώρι, τη Μαγούλα και το Δομένικο,
πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, εξετάζοντας τους κατοίκους και καταγράφοντας τις
ανάγκες για περαιτέω βοήθεια.
Στο πλαίσιο της βοήθειας για τους σεισμόπληκτους κατοίκους στην Ελασσόνα, οι
Γιατροί του Κόσμου εξασφάλισαν κρεβάτι
και αναπηρικό αμαξίδιο για ένα νέο παιδί
στο φάσμα του αυτισμού που ζούσε κλεισμένο μέσα στο δωμάτιο του, ενώ επίσης
μερίμνησαν και για την εγκατάσταση ενός
κοντέινερ στην αυλή του σπιτιού του. Μέρος
της υποστήριξης στην οικογένεια υπήρξε
και η ορθή ενημέρωσή της σχετικά με τα
δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.
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ΣΤΉΡΙΞΕ ΚΑΙ ΕΣΎ ΤΙΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΏΝ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ
ΠΡΌΣΦΕΡΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ
Siret | Σύνορα Ρουμανίας και Ουκρανίας για την υποστήριξη των εκτοπισμένων ανθρώπων από την Ουκρανία

Με την οικονομική στήριξή σου, βοηθάς τους
Γιατρούς του Κόσμου να συνεχίσουν να φροντίζουν
τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

ΠΆΡΕ ΜΈΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ

Ο εθελοντισμός προάγει την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών στην προάσπιση δικαιωμάτων και
ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη.

mdmgreece.gr
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ
ΒΌΡΕΙΑ ΕΎΒΟΙΑ

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΤΩΝ ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΩΝ
ΣΥΝΑΝΘΡΏΠΩΝ ΜΑΣ
Από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 οι Γιατροί του
Κόσμου πραγματοποίησαν 38 αποστολές με κινητές ομάδες αποτελούμενες από επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ
ένας υπεύθυνος πεδίου εργαζόταν σε καθημερινή βάση, για να διευκολύνει καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών γραφείων των ΓτΚ
Ελλάδας, των τοπικών υπηρεσιών και της κοινότητας της Ν. Εύβοιας.
Καθώς σταδιακά εμπλέκονταν και άλλοι φορείς στην παροχή υπηρεσιών
υγείας, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, οι ΓτΚ προχώρησαν στην κατάλληλη ρύθμιση για την παροχή υλικής υποστήριξης σε
φτωχές οικογένειες και νοικοκυριά που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
καθώς και σε νέους φοιτητές πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 και τις οικογένειές τους.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2022, οι ΓτΚ κατέγραψαν και υποστήριξαν συνολικά 200 πυρόπληκτα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων 22 πρωτοετών φοιτητών πανεπιστημίου και 73 μελών των οικογενειών τους, 69
ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 50 παιδιά σχολικής
ηλικίας και 37 εργάτες γης με παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, MHPSS,
ενώ εξασφαλίστηκε επίσης οικονομική βοήθεια μέσω του προμήθεια
κουπονιών Super Market. Ο συνολικός αριθμός των δημοτικών σχολείων
της περιοχής είναι 17 και ο αριθμός των νηπιαγωγείων είναι 15. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών στην περιοχή εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 873
και ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών φοιτητών πανεπιστημίου σε 71.
Οι 5 αποστολές που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν
επανδρωμένες με εξειδικευμένους γιατρούς, με επίκεντρο την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας. Όσον αφορά την τοπική σχολική κοινότητα, οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν είδη ατομικής προστασίας και
αντισηπτικά, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για την πρόληψη κατά
της Covid-19.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΔΡΆΣΗΣ
ΣΤΗΝ Β. ΕΎΒΟΙΑ
(ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2021 - ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2022)

421

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΆΜΕΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

198

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΆΤΟΜΑ ΈΛΑΒΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

200

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ
ΈΛΑΒΑΝ ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΉ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΏΝ

37

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΏΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΉΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΆ
ΈΛΑΒΑΝ ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΥΛΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

800

ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΙ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΈΛΑΒΑΝ
PPE ΚΑΙ IPC ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ COVID-19

1

ΤΟΠΙΚΉ ΔΟΜΉ ΥΓΕΊΑΣ ΕΞΟΠΛΊΣΤΗΚΕ
ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΉΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ
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Η κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, έφτασε με δυσκολία στην είσοδο
του χωριού, μέσα από καμένα δάση και πεσμένες ηλεκτρικές κολώνες και καλώδια.
Οι περισσότεροι κάτοικοι ξενύχτησαν στην πλατεία. Ήταν όλοι ταλαιπωρημένοι,
αναστατωμένοι, ανήσυχοι, χωρίς τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Στο βάθος καθισμένη κι αμίλητη η κ. Μ., ετών 92. Ήταν μαζί με πολλούς ακόμα
στην πλατεία. Η πιο μεγάλη απ' όλους! Πλησίασα για να την ρωτήσω πώς ένιωθε
και τι χρειαζόταν. "Είμαι καλά κορίτσι μου" μου είπε, παρά την ταλαιπωρία της.
"Έζησα να το δω κι αυτό!" Άρχισα να την εξετάζω. "Έχουμε μάθει από προβλήματα,
μου είπε. Αλλά ο άνθρωπος, κόρη μου, έχει μεγάλη δύναμη μέσα του.
Πάμε ξανά από την αρχή", μου είπε και μου έκλεισε το μάτι...

ΑΝΑΦΟΡΆ ΔΡΆΣΗΣ - 2021
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ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

A STEP FORWARD

ΑΝΟΙΚΤΌ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΙΤΟΎΣΕΣ
ΆΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥΣ

Στόχος του έργου “A Step Forward” είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει γυναίκες και τα παιδιά τους κατά την περίοδο της εξέτασης της αίτησης ασύλου αλλά και
η γρήγορη ανεύρεση βιώσιμων λύσεων για την ομαλή διαβίωσή τους στη χώρα. Το
Ανοικτό Κέντρο Διαμονής λειτουργεί προσφέροντας όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες
στις γυναίκες και τα παιδιά τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζεται
να καλυφθούν, ώστε να αξιοποιηθεί ο χρόνος παραμονής τους στο Ανοικτό Κέντρο.
Το Ανοιχτό Κέντρο Διαμονής ξεκίνησε τη λειτουργία του τον
Ιανουάριο του 2021, βρίσκεται κοντά σε σταθμό του Μετρό
και σε κοντινή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία και το
Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα.
Ως προς την ένταξη στη δομή δίνεται προτεραιότητα
βάσει κριτηρίων ευαλωτότητας, όπως οι μητέρες με παιδιά
βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, ή γυναίκες που διατρέχουν
κίνδυνο σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Για τα αγόρια μονογονεϊκών οικογενειών, η φιλοξενία είναι δυνατή εφόσον δεν
έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τα
κορίτσια δεν τίθεται ηλικιακός περιορισμός. Η υπηκοότητα,
η θρησκεία και ο αυτοπροσδιορισμός ταυτότητας φύλου,
δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού από τη δομή.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της
νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους
πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο. Η δομή είναι δυναμικότη-

τας 44 συνολικά θέσεων και λειτουργεί ως ενδιάμεση δομή
φιλοξενίας και ολοήμερης διαβίωσης, για τις ευάλωτες
γυναίκες αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους.
Για τις γυναίκες αιτούσες άσυλο παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας (παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας μέσω του ανοιχτού πολυϊατρείου της Αθήνας),
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής,
διερμηνείας, γλωσσομάθειας, ενδυνάμωσης, δημιουργικής
απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και τα τοπικά
σχολεία πραγματοποιούνται εγγραφές των παιδιών στο
εκπαιδευτικό σύστημα.
Για την διευκόλυνση της διαβίωσης των ωφελουμένων αλλά
και την ουσιαστική και ποιοτική κοινωνικής ένταξη αυτής
της ευάλωτης ομάδας ανθρώπων πραγματοποιήθηκε πληθώρα δράσεων με πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όπως συμμετοχή σε φεστιβάλ θεάτρου και
κινηματογράφου, επισκέψεις σε μουσεία της Αθήνας, καθώς
επίσης και διεξαγωγή μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων
για παιδιά.
Καθ’ όλη την διάρκεια του 2021 φιλοξενήθηκαν και υποστηρίχθηκαν 134 άτομα (συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων
γυναικών και των παιδιών τους), ενώ 71 ωφελούμενα άτομα
ενισχύθηκαν προς την αυτόνομη διαβίωση, εξασφαλίζοντας επιτυχώς σταθερή κατοικία και κατάλληλες συνθήκες
διαβίωσης.

Οι γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενούνται, έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες
δημιουργικής απασχόλησης, ώστε να αξιοποιηθεί ο χρόνος παραμονής
τους στο Ανοικτό Κέντρο Διαμονής.
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ΛΕΣΒΟΣ

ΔΡΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΥΠΟΔΟΧΉΣ
ΠΟΛΙΤΏΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ
Οι Γιατροί του Κόσμου, με συνεχή παρουσία στο νησί της
Λέσβου από το 2011 (πολύ πριν τη μεταναστευτική κρίση
που ξέσπασε το 2015), και έχοντας καθιερώσει ένα ευέλικτο
modus operandi τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για
την τοπική κοινωνία, έθεσαν ως βασική προτεραιότητά των
δράσεών τους, τη θωράκιση του ευάλωτου προσφυγικού
πληθυσμού απέναντι στην πανδημία Covid-19, προωθώντας
την εμβολιαστική κουλτούρα και συνεχίζοντας τις δράσεις
ευαισθητοποίησης. Ταυτόχρονα το Παιδιατρικό Τμήμα
ήταν υπεύθυνο για την ενημέρωση και προετοιμασία των
παιδιών και των γονέων σχετικά με την προστασία και την
τήρηση των κανόνων υγιεινής για τα παιδιά που φοιτούσαν
σε δημόσια σχολεία. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας
με τον ΕΟΔΥ η ιατρική παρουσία των Γιατρών του Κόσμου
λειτουργεί και ως ένας έγκαιρος μηχανισμός προειδοποίησης και πρόληψης αύξησης κρουσμάτων Covid-19 εντός του
camp στο Μαυροβούνι.

Δίπλα στους πρόσφυγες που παραμένουν στο νησί της Λέσβου, στο Καρά Τεπέ κι έπειτα στο Μαυροβούνι, οι Γιατροί
του Κόσμου προσφέρουν την υποστήριξή τους, βασισμένοι
σε 4 άξονες δράσεων:
1. ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΥΓΕΊΑΣ: Ακολουθώντας τα
θεσμοθετημένα πρωτόκολλα της οργάνωσης, η ιατρική
ομάδα των Γιατρών του Κόσμου διεξάγει διαγνώσεις,
άμεση θεραπεία συμπτωμάτων, φροντίδας και εκτίμηση
αναγκών των χρονίως πασχόντων προσφύγων, ενώ διευκολύνει τις παραπομπές περιστατικών προς το κέντρο
υγείας του νησιού.
2. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΥΓΕΊΑΣ ΠΑΙΔΙΟΎ: Το παιδιατρικό τμήμα της
ομάδας πεδίου περιθάλπει και φροντίζει παιδιά που
έχουν υποστεί σοβαρή σωματική κακουχία και που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατάλληλα για την ηλικία τους, ενώ
παράλληλα διενεργούνται παραπομπές στο Κέντρο Υγείας της Μυτιλήνης για επείγοντα περιστατικά.
3. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΥΓΕΊΑΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ: Το γυναικολογικό τμήμα
της ομάδας πεδίου προσφέρει υπηρεσίες Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής Υγείας σε γυναίκες μόνες, σε μητέρες και σε εγκύους, διενεργεί ομαδικές και ατομικές ενημερώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και σχετικά με
τον προγραμματισμό οικογένειας.
4. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ: O Ψυχολόγος της ομάδας
παρέχει συμβουλευτική, αναλαμβάνει αξιολογήσεις
αναγκών ψυχικής υγείας και συμβάλλει στη μείωση της
δυσφορίας και στη βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας
των προσφύγων, ενώ παραμένει σε επαγρύπνηση για τον
εντοπισμό ζητημάτων έμφυλης βίας και κακοποιητικών
συμπεριφορών, ώστε να καταστεί εφικτή η γρήγορη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Συνολικά, οι ΓτΚ παρείχαν εξατομικευμένες υπηρεσίες
υγείας σε περισσότερα από 8.601 άτομα, τα οποία δεν
μπορούσαν να ταξιδέψουν ή να επισκεφτούν κάποια ιατρική
υπηρεσία εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας τόσο στις περιόδους έξαρσης όσο και ύφεσης, οι ΓτΚ υποστήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν ιδρύματα και άλλες οργανώσεις στο
νησί της Λέσβου, δωρίζοντας ιατροφαρμακευτικό υλικό και
είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και ευάλωτα άτομα από την
τοπική κοινότητα που λόγω της πανδημίας απομονώθηκαν,
δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη καθημερινότητά τους.

Η 27ΧΡΟΝΗ Κ. ΈΦΤΑΣΕ ΣΤΗ ΛΈΣΒΟ ΑΠΌ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΆΝ το Φεβρουάριο του 2019 μαζί με
το σύζυγό της. Το να αφήσουν πίσω τη χώρα τους δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά και οι δύο
ήξεραν πως έπρεπε να βρουν ένα καλύτερο μέρος για να μεγαλώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά
τους. Αφού έφτασαν στην Τουρκία, έπρεπε να διασχίσουν τη θάλασσα με μια μικρή βάρκα,
στοιβαγμένοι μαζί με άλλους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν στη Λέσβο. Για τους
ίδιους ήταν τρομακτική εμπειρία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που έμπαιναν σε βάρκα και οι
καιρικές συνθήκες ήταν πολύ κακές. Είχαν ακούσει για τους κινδύνους αυτού του ταξιδιού,
αλλά πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω. Τελικά, αφού έφτασαν στη Λέσβο, εγκαταστάθηκαν στο ΚΥΤ της Μόριας. Η Κ. θυμάται την πρώτη φορά που συνάντησε τους Γιατρούς του Κόσμου, όταν χρειάστηκε παιδίατρο για τα δύο από τα τρία της παιδιά λόγω σοβαρών θεμάτων
υγείας. Η ομάδα μας εξάτασε τα παιδιά και κανόνισε τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο για να
λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Από τότε, κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για οποιοδήποτε
ιατρικό θέμα, η Κ. απευθύνεται στην ομάδα μας. “Για κάποιο διάστημα με παρακολουθούσε γυναικολόγος και ψυχολόγος, και έπειτα από όλα αυτά που περάσαμε φεύγοντας από το Αφγανιστάν, είναι
πολύ σημαντική βοήθεια. Είναι πάντα δίπλα μας, προσπαθώντας να μας βοηθήσουν με όποιο τρόπο
μπορούν, προσπαθώντας να μας κάνουν να νιώσουμε ξανά ασφαλείς” λέει η Κ.
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ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ
ΑΤΌΜΩΝ ΤΡΊΤΗΣ
ΗΛΙΚΊΑΣ

Η έξαρση της πανδημίας Covid-19, ανέδειξε μεταξύ άλλων
και το θέμα της μοναχικότητας των ηλικιωμένων ατόμων.
Άτομα τρίτης ηλικίας χρειάστηκε να μείνουν και συνεχίζουν
να μένουν μακριά από τους οικείους τους, αφενός λόγω των
περιοριστικών μέτρων και αφετέρου φοβούμενοι για την
υγεία τους. Σε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση βρέθηκαν οι
άνθρωποι που ζουν εντελώς μόνοι, χωρίς συγγενείς και ως
εκ τούτου χωρίς δίκτυα υποστήριξης.
Ακολουθώντας την προηγούμενη χρονιά, και για το 2021
η δράση στηρίχθηκε στην κατ’ οίκον παροχή βοήθειας με
επισκέψεις πόρτα – πόρτα, στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και στο πρόγραμμα
της Διαδικτυακής Συντροφιάς.
Η ομάδα των ΓτΚ απαρτίζεται από κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολόγο και νοσηλευτή οι οποίοι πραγματοποιούσαν
επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι για δωρεάν φαρμακευτική
βοήθεια των ηλικιωμένων μέσω της εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών σε συνεργασία και σε συνέχεια κατάλληλης
παραπομπής από τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, αλλά
και εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους ωφελούμενους για
συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Οι επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
των Γιατρών του Κόσμου ήταν καθημερινά διαθέσιμοι για εξ
αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη με συστηματική χρήση των νέων μέσων τηλεπικοινωνίας, πάνω στα οποία
είχε προηγηθεί σχετική εκπαίδευση στους ωφελούμενους,
κατά το προηγούμενο έτος.
Η Διαδικτυακή Συντροφιά αποτελεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας, το οποίο έχει στόχο έχει να ελαττώσει
όσο περισσότερο γίνεται το αίσθημα της μοναξιάς που
βιώνει μεγάλο μέρος της ηλικιωμένης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Για αυτόν τον λόγο, μοναδικό κριτήριο για
την ένταξη κάποιου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η
μοναχικότητα και όχι η οικονομική κατάσταση.
Μέσα από την εφαρμογή της Διαδικτυακής Συντροφιάς, μία
ομάδα ηλικιωμένων παρακολουθούσε καθόλη τη διάρκεια
του 2021 σε εβδομαδιαία βάση, παρουσιάσεις για τη διατή-

Η ιστορία του κ. Β.

Ο κ. Β αποτελεί μία περίπτωση
ασθενούς ηλικιωμένου γύρω από
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Είναι τετραπληγικός και ως εκ τούτου μη αυτοεξυπηρετούμενος, σε
ηλικία 80 ετών. Ο κ. Β δεν διαθέτει
κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο και
βρίσκεται αντιμέτωπος διαρκώς
με ένα βαρύ αίσθημα μοναξιάς
και κοινωνικής απομόνωσης. Η
σύνταξή του επίσης δεν επαρκεί
για να του καλύψει τις ιατρικές
και φαρμακευτικές ανάγκες
που η ιδιαίτερη κατάστασή του
απαιτεί. Η ομάδα των ΓτΚ, κατά
την διάρκεια των επισκέψεων της
από σπίτι σε σπίτι διαπίστωσε τις
συνθήκες ζωής του κ. Β και του
παρείχε την απαραίτητη ιατρική
και ψυχοκοινωνική φροντίδα, ενώ
συνεχίζει να παρακολουθεί την
πορεία της υγείας του.

ρηση της υγείας τους, πως
να κάνουν ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις στον
χώρο τους, και συμμετείχαν
σε συζητήσεις για θέματα
που αφορούν την τρίτη ηλικία. Εκτός από την ομαδική
συνομιλία μέσω βίντεο, ο
κάθε ηλικιωμένος μπορεί να
πραγματοποιήσει ατομικές
συνεδρίες συμβουλευτικής
με το γιατρό και τον ψυχολόγο. Η εφαρμογή εκτός
των άλλων, παρέχει και τη
δυνατότητα ακρόασης ηχογραφημένων βιβλίων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2021, 706 ηλικιωμένοι επωφελήθηκαν των
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και ιατρικής
περίθαλψης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 356 κατ’
οίκον επισκέψεις και 849
διαδικτυακές συνεδρίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Μέσα από την Διαδικτυακή Συντροφιά, έλαβαν
επιτυχώς χώρα επιπλέον
393 ιατρικές συνεδρίες,
ενώ μέσα στο πλαίσιο
του προγράμματος οι ΓτΚ
κάλυψαν τα κόστη για την
εκτέλεση 388 φαρμακευτικών συνταγών και παραδόθηκαν στους ωφελούμενους
συνολικά 1.508 φαρμακευτικά σκευάσματα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
υλοποιούνται ενημερωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
ετησίως 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
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως
(διαδικτυακά) αλλά και δια ζώσης, μετά από έκκληση του
εκάστοτε σχολείου και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το πρόγραμμα προσβλέπει στην
ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού
και ενεργής συμμετοχής στα κοινά ανάμεσα στην μαθητική
κοινότητα, επιδιώκοντας να προσεγγίζει εξίσου απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας όπου μαθητεύουν παιδιά με
περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες
μη τυπικής εκπαίδευσης.
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

1.460

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΟΊΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΆΡΜΑΚΟ
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
Ο γενικός στόχος αυτού του
προγράμματος είναι να προβάλλει και να διεκδικήσει αλλαγές στις ανισότητες που υφίστανται στον τομέα της υγείας
και να διατυπώσει ρεαλιστικές
προτάσεις πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι
άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση
σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από το έργο «Ανοίγοντας την
πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για όλους» στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του
Κόσμου Ελλάδας και εταίρους το GΙVMED και το The Press Project, έδωσε
τη δυνατότητα να γίνει αποτύπωση και ανάλυση μιας σειράς λόγων που
συνιστούν εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη στην χώρα μας, κυρίως για
τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Στην τελική
έκθεση του προγράμματος, αποτυπώθηκε μία σειρά προτάσεων πολιτικής
πάνω στους άξονες της καθολικής πρόσβασης στην υγεία, των κοινωνικών
φαρμακείων και της αντιμετώπισης της πανδημίας, οι οποίες επικοινωνήθηκαν σε ιθύνοντες δημόσιων φορέων και θεσμών.
Μεταξύ άλλων, η πανδημία Covid-19 αποκάλυψε τόσο την έλλειψη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών, έναν παράγοντα θεσμικής
φύσης που αφήνει ανοχύρωτη την δημόσια υγεία απέναντι σε επείγουσες
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όσο και άλλους παράγοντες εκτός του
θεσμικού πλαισίου που υπονομεύουν την καθολική πρόσβαση στα φάρμακα και σε υπηρεσίες υγείας. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις αφορούν το
πραγματικό κόστος υπηρεσιών υγείας και του φαρμάκου στην Ελλάδα, τη
δυσκολία πρόσβασης διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων σε μονάδες υγείας,
την ανισομερή κατανομή υγειονομικού προσωπικού ανά την επικράτεια, την
κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος και των χαρακτηριστικών του
για πολίτες τρίτων χωρών, τα ενδονοσοκομειακά κόστη, τις -δυσβάσταχτες
για τα φτωχότερα νοικοκυριά- ιδιωτικές δαπάνες και βεβαίως τις άτυπες
πληρωμές (“φακελάκια”).
Η δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα θα έπρεπε να χορηγείται κατόπιν
συμφωνιών που θα περιέχουν με σαφήνεια τις δεσμεύσεις, τους όρους και
πλήρη διαφάνεια, και όχι να αποτελεί μια «λευκή επιταγή» στις φαρμακευτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα των παραπάνω πολιτικών εν μέσω της πανδημίας Covid-19: η -δικαιολογημένη- αμφισβήτηση προς την φαρμακοβιομηχανία
και τις προθέσεις της μετατράπηκε σε -αδικαιολόγητη- αμφισβήτηση των
εμβολίων, ενισχύοντας το αντιεμβολιαστικό κίνημα, τις θεωρίες συνομωσίας
και εν τέλει τους πραγματικούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.
Ακόμα και μετά το πέρας του προγράμματος, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να αγωνίζονται για την πρόσβαση όλων στα φάρμακα, καθώς και για
την καθιέρωση ενός παγκόσμιου συστήματος ιατρικής ασφάλισης.

▶ Διαβάστε ολόκληρη την Έρευνα για την Ιατροφαρμακετυκή Περίθαλψη: https://mdmgreece.gr/iatrofarmakeftiki-perithalpsi/
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ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΡΟΜΆ
Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων των Γιατρών του Κόσμου παραμένει η ενδυνάμωση της κοινότητας Ρομά μέσω
της πληροφόρησης του πληθυσμού για τα δικαιώματά του,
καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος δημόσιας υγείας, για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας καθώς και για ζητήματα ενδυνάμωσης και κοινωνικής
συνοχής.
Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στην κοινότητα Ρομά
προωθούνται και υλοποιούνται εμβολιασμοί, ιδιαίτερα στον
παιδικό και ανήλικο πληθυσμό, ενώ οι δομές των Ανοικτών
Πολυϊατρείων, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη παρέχουν ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε
μέλη της κοινότητας Ρομά. Παράλληλα χαρτογραφούνται
διαρκώς οι ανάγκες και οι συνθήκες διαβίωσης του εν λόγω
πληθυσμού. Στην βάση αυτή οι Γιατροί του Κόσμου επεξεργάζονται τις δυνατότητες τους να εμπλέκουν τις κοινότητες
Ρομά σε προγράμματα ένταξης και ενδυνάμωσης, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και την ίση
μεταχείριση τους.

2021
OBSERVATORY
REPORT
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ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ
ΑΝΙΣΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ
ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΣΉΜΕΡΑ
Η Έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Υγεία αποτελεί μία μελέτη σύμπραξης
διαφόρων εθνικών παραρτημάτων των Γιατρών του Κόσμου, επάνω στους αποκλεισμένους
ανθρώπους από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη. Η Έκθεση περιέχει δεδομένα και μαρτυρίες που έχουν συλλεγεί από τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου σε 7
Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ του Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Ουσιαστικά, αποτελεί την
συνέχεια του έργου που επιτελέστηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της
Ευαλωτότητας στην Υγεία και της Έκθεσης των Γιατρών του Κόσμου το 2019 και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το University College London (UCL).
Η Έκθεση του 2021 «Unheard, Unseen, Untreated: Health Inequalities in Europe today»
αποτελεί μία προσπάθεια γνωστοποίησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα
σε μία εποχή όπου εξαιτίας της Covid-19, οι ανισότητες αυτές αναδύθηκαν στην επιφάνεια
ακόμα πιο έντονα απ’ ότι στο παρελθόν. Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην καταγραφή
των συνθηκών και της κατάστασης υγείας των ατόμων που παραλείπονται από τις εθνικές
στατιστικές και αναφορές του τομέα της υγείας.
Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που επισκέφτηκαν τα προγράμματα των Γιατρών του
Κόσμου στις διάφορες χώρες, κι οι οποίοι αποτελούν το δείγμα της Έκθεσης αυτής, ζούσαν
κάτω από το όριο της φτώχειας. Μεταξύ των εμποδίων που οι ίδιοι ανέφεραν ως προς την
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ήταν το εισόδημα, η έλλειψη κατανόησης λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, η γλώσσα και η γραφειοκρατία. Οι άνθρωποι που προέρχονται
από τις ομάδες αυτές επίσης παρουσίασαν συχνά ανεπίλυτα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, ενώ δεν είναι αμελητέο το ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν και από
κάποια χρόνια ασθένεια.
Με την δημοσιοποίηση και την προώθηση των ευρημάτων της Έκθεσης αυτής, οι Γιατροί
επιδιώκουν την βελτίωση της προσβασιμότητας των θεσμικών συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης, την ενίσχυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των
εμποδίων στην υγεία για τα πιο ευάλωτα άτομα με τη συμπερίληψή τους στη συλλογή
δεδομένων και την εφαρμογή μίας επιστημονικής προσέγγισης βασισμένης στα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα.

UNHEARD, UNSEEN,
AND UNTREATED:
HEALTH INEQUALITIES
IN EUROPE TODAY

78.2 47.5
%

των ατόμων που εξετάσαμε ανέφεραν ότι δεν
έχουν υγειονομική κάλυψη (9.981/12.767), και
μόνο το 9,2% των μεταναστών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
(799/8.696) και των 10,3% των μεταναστών από
την ΕΕ/ΕΟΧ (178/1.730) ανέφεραν πλήρη κάλυψη.

%

των ωφελούμενων, ζούσαν σε επισφαλή
κατοικία (7.127/14.993), ενώ ένας στους πέντε
ή το 18,9% δεν είχε στέγη ή έμενε σε πρόχειρη
κατοικία (2.837/14.993). Ένα υψηλότερο ποσοστό,
35,1%, των μεταναστών από την ΕΕ/ΕΟΧ ζούσε
χωρίς στέγη (776/2.211), σε σύγκριση με το 19,5%
των μεταναστών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (1.901/9.737) ή το
19,6% των υπηκόων (89/453).

3.1

%

των ατόμων που επισκέφθηκαν
τα προγράμματα των ΓτΚ ήταν
ημεδαποί (593/18.962).

▶ Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των ΓτΚ: https://mdmgreece.gr/ekthesi-diethnous-paratiritiriou-2021
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ΔΊΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
Υπό το πρίσμα της συνεργασίας και του κοινού οράματος για την προάσπιση των κοινών
αξιών και στόχων για μια δικαιότερη και πιο
ανθρώπινη κοινωνία, οι Γιατροί του Κόσμου
συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή δίκτυα για
την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ΓτΚ αποτελούν ενεργό μέλος
των δικτύων FEANTSA (European Federation of National
Organisations Working with the Homeless) και VOICE
(Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) για
περισσότερο από μια δεκαετία. Οι ΓτΚ συμμετέχουν επίσης
στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Υπεύθυνη Έρευνα και
Ανάπτυξη και τα Προσιτά Φάρμακα, καθώς επίσης λαμβάνουν μέρος και στις διαβουλεύσεις της EASO (European
Union Agency for Asylum), του FRA (European Union Agency
for Fundamental Rights) και του EPHA (European Public
Health Alliance). Ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ,
συμμετέχουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μείωση
των Ευπαθειών στην Υγεία.
Ως προς το εθνικό επίπεδο, οι Γιατροί του Κόσμου είναι
μέλη και δηλώνουν ενεργά το παρόν στις παρακάτω ομάδες
εργασίας και δίκτυα:
• Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την
Κατοικία
• Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα
Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)
• Εθνική Πλατφόρμα για τα Ναρκωτικά (National Drug
Platform)
• Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
• Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των Προσφύγων στην Ελλάδα
(MHPSS Working Group)
• Ομάδα Συνηγορίας (Advocacy Working Group)
• Συμμαχία για το Κλίμα
• Ομάδα Εργασίας για το Νομικό Πλαίσιο του Εθελοντισμού στην Ελλάδα
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 2021

20.960

Παρατίθεται ο Οικονομικός Απολογισμός των Γιατρών του Κόσμου για το έτος
2021 με οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις πηγές εσόδων καθώς και την βασική κατανομή των εξόδων της Οργάνωσης. Η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων των Γιατρών του Κόσμου, είναι αναρτημένη στην
επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης, www.mdmgreece.gr

ΘΕΣΜΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ

1.517.603,89€

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

46.872
753 120

977.963,71€
ΕΣΟΔΑ
2021

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
• Περιβάλλον και Ευάλωτοι Πληθυσμοί
• Πρόσφυγες και Μετανάστες
• Υγεία και Προστασία Μητέρας και Παιδιού
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων - Ένταξη και Συμπερίληψη
• Άμεση Ανταπόκριση σε Επείγουσες Καταστάσεις

19,51%

ΙΔΙΏΤΕΣ

608.955,71€

31,33%

ΛΟΙΠΆ ΈΣΟΔΑ

16.057,34€
ΣΥΝΟΛΟ

3.120.580,65€

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

14 5

48,63%

ΙΔΡΎΜΑΤΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΔΑΠΆΝΕΣ ΈΡΓΩΝ

88,73 %

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

11,27 %

ΕΞΟΔΑ
2021

0,53%
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας αποτελούν μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία,
Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία) και δραστηριοποιείται ανά την υφήλιο.

1.6M 400
ΑΝΑΦΟΡΆ ΔΡΆΣΗΣ - 2021

ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ
Οι δωρεές –χρηματικές ή σε
είδος– από εταιρείες, ιδρύματα,
θεσμούς ή ιδιώτες αποτελούν
ένα βασικό στοιχείο των Γιατρών
του Κόσμου, ως η κύρια πηγή
πόρων για την υλοποίηση του
έργου μας, αφού μας παρέχουν
τα αναγκαία μέσα και τις δυνάμεις να συνεχίζουμε με στοχευμένες δράσεις απέναντι στην
κοινωνία και τον συνάνθρωπο.
Μέσω των υποστηρικτών μας,
μάς επιτρέπεται η ενίσχυση της
φυσικής μας παρουσίας σε κάθε
γωνιά της χώρας, δίπλα στους
πιο ευάλωτους, δίπλα σε αυτούς
που βρίσκονται σε ανάγκη.
ΚΆΘΕ ΔΩΡΕΆ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎΤΙΜΗ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΛΎ ΌΛΟΥΣ
ΌΣΟΙ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΑΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΆ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΈΡΑΣΕ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ
ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
www.mdmgreece.gr

AEGEAN AIRLINES, ALPHA BANK, ALPHACONS A.E. INTELLIGENT TECHNOLOGY
SOLUTIONS, BOSUNG ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (HELLAS) Ε.Π.Ε, BURNER SOLUTIONS,
CORFU GENERAL CLINIC, CORFU SEA FARM S.A., DAIKIN AIRCONDITIONING
SYSTEMS, DIAMOND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε., EMBASSY OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, FPI TRANSPORTS IKE, GENERATION Y INTERNATIONAL E BUSINESS EXPERTS IKE, GLAXOSMITHKLINE, GORGONA DI
STEFANO AMARYTHOS, GΕΝΕRΑLΙ ΗΕLLΑS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, HENKEL, HIGHLAND DISTILLERS LIMITED, HOLISTC SCHOOL,
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ISTITUTO SCUDI DI SAN MARTINO,
KORA BAKERY ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ, LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ Α.Ε., LOGFLEX LIMITED (NOVIBET), MARE MARINE ENTERPRISES LTD,
MCBS IKE, MEDISYL A.E., METRO ΑΕΒΕ, MOTO TREND SA, MTC HEALTHPACK
IKE, OILCHEM A.E., POWER HEALTH HELLAS, PRINTEC ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, SCHELDE ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,
SILVER PALM ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., SLOVAK AID, SPECIFAR ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ST LAWRENCE, UK
ONLINE GIVING FOUNDATION DONATION, VDGG EV SPENDEN GRIECHENLAN,
VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPME NT HELLAS ΑΕ, ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
ΒΕΚΤΟΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Ε.Π.Ε., ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Γ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., ΓΕΡΟΝΤΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΓΙΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ, ΓΡΗΓ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ, Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,
Δ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ Κ ΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕ, Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ (POLINDE), Δ. ΚΟΚΟΡΗΣ Μ ΕΠΕ, Δ. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. , ΕURΟCΑΤΕRΙΝG Α.Ε., ΕΚΕΨΕ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ, ΕΥΦΥΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ι.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ , ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΔΡΥΜΑ
Α. & Ι. ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ, ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ,
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Η ΜΑΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ,
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ
Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΙΚΗΜΑ Ε.Π.Ε., ΜΈΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ
ΑΘΗΝΏΝ, ΜΕΤRΟLΑΒ Π. ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε., ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΜΟRΑΧ ΜΕDΙΑ
Α.Ε., ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
ΜΠΑΓΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ. Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ Α.Ε.,
ΝΤΙΖΕΛ ΜΑΡΙΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε., ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Σ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ AKNOPHARM A.E., ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε., ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΙΤΣΙΛΟΣ & Γ. ΦΟΥΡΛΑΣ, ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΝΟΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, ΣYGLISIS O.E .,
ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε., ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ε.Π.Ε., ΣΤ’ ΤΑΞΗ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ, ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΑ ΤΕCΗΝΟLΟGΥ CΟΝSULΤΙΝG, ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ/Δ.Τ. ΤΡΥΞ ΑΕ, Φ. ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε., ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ, ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Χ. & Θ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΖΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
Α.Ε., ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥΣ
ΔΉΜΟ ΑΘΗΝΑΊΩΝ | ΔΉΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | ΔΉΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΉΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΈΝΗΣ | ΔΉΜΟ ΕΥΌΣΜΟΥ | ΔΉΜΟ ΝΕΆΠΟΛΗΣ
- ΣΥΚΕΩΝ | ΔΉΜΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ | ΔΉΜΟ ΠΕΙΡΑΙΆ | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ | ΘΕΤΙΚΉ ΦΩΝΉ | HIGGS | NKUA - MSC IN MEDIA & REFUGEE/MIGRATION FLOWS | NKUA - MSC. GLOBAL HEALTH
- DISASTER MEDICINE | INTERSOS HELLAS | ΚΈΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ | WE NEED BOOKS | ΔΊΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | SOLOMON | ΚΜΟΠ - SOCIAL ACTION & INNOVATION CENTRE | SYNCNIFY | CITIZENS
IN POWER | CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ | MOVEMENT ON THE GROUND |
ELDIROM (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΡΟΜΆ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΏΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ) | READLAB | UNESCO ZΑΚΎΝΘΟΥ | ΚΕΘΙ | GERMAN
SPORT UNIVERSITY / DSHS | ERICEIRA SURF CLUBE | KLUB ZA OSNAŽIVANJE MLADIH 018 / KOM 018 | NATIONAL AND
KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS – NKUA (SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

To εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου, έχει διετή θητεία. Συνέρχεται σε μηνιαία βάση στο
πλαίσιο της δημοκρατικής διακυβέρνησης του φορέα και
της συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησης των
στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού της οργάνωσης.

Γενική Διευθύντρια

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν κατά τη
Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2021

Διαχείριση / Συντονισμός Έργων & Δομών

Πρόεδρος
Τζιουβάρα Χαρίκλεια (Χαρά)
Παιδίατρος – Νεογνολόγος

Α΄ Αντιπρόεδρος
Ανδρούτσος Αντώνιος
Οικονομολόγος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Θάνου Ευγενία

Επιχειρησιακός Διευθυντής
Υφαντής Αναστάσιος

Γιοβανιού Άννα
Κλήμης Αιμίλιος
Μπάκας Γιώργος
Νικολαΐδου Ιωάννα
Ξένου Έλλη
Πετραδέλλης Κώστας
Ρούσος Θάνος
Τζανεδάκη Αλίκη
Υφαντής Αναστάσιος
Φασούλη Μαρία
Χιώτης Στράτος

Γιαννακόπουλος Ιωάννης
Φωτοειδησεογράφος/Δάσκαλος Φωτογραφίας

Προάσπιση Δικαιωμάτων & Συνηγορία

Γεν. Γραμματέας

Logistics / Procurement / Δωρεές

Τερζίδης Αγάπιος (Άγης)
Παιδίατρος

Λιανού Άρτεμις
Καραγιώργου Κατερίνα
Σταματίου Κωνσταντίνα

Ειδ. Γραμματέας

Ξένου Έλλη

Οικονόμου Ηλίας – Μάριος
Ιατρός

Οικονομική Υπηρεσία

Ταμίας

Διαχείριση Εθελοντών/ριων

Σκολαρίκος Χρήστος
Προγραμματιστής Η/Υ

Μαυρίκου Αγγελική

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων

Γκόβαρη Αγγελική

Σμαραΐδου Βασιλική

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Καλαγιά Μαρία
Οικονομολόγος

Τμήμα Επικοινωνίας
Βερονίκης Θοδωρής

Μέλος
Κανάκης Νικήτας
Οδοντίατρος

IT

Μέλος

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν επίσης όλο το προσωπικό, τους εθελοντές και τις εθελόντριες για την πολύτιμη
συνεισφορά τους

Εμμανουήλ Λευτέρης

Μαρίνος Νικόλαος
Ιατρός (Ορθοπαιδικός Χειρουργός)

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

mdmgreece.gr

