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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τη νύχτα της 6ης Φεβρουαρίου 2023, στις 4:17 π.μ. τοπική ώρα, σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών έπληξε την 
Τουρκία και τη Συρία και η Τουρκία ανακοίνωσε τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες που 
επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην 
Τουρκική Δημοκρατία από το 1939. Ο σεισμός ακολουθήθηκε από 78 μετασεισμούς και χτύπησε την περιο-
χή για δεύτερη φορά το απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου στις 13:24 μ.μ. με μέγεθος 7,5 βαθμών στην επαρ-
χία Εκινόζου/Καχραμανμάρας. Στις 20 Φεβρουαρίου, ένας σεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ και ένας δεύτερος 
μεγέθους 5,8 Ρίχτερ έπληξαν επίσης τη νότια επαρχία του Χατάι της Τουρκίας, τρομοκρατώντας όσους 
έμειναν σε μια περιοχή που καταστράφηκε από τους δύο σεισμούς πριν από δύο εβδομάδες.

Μετά τον σεισμό της 20ης Φεβρουαρίου, ο Τουρκικός Ιατρικός Σύλλογος (Türk Tabipleri Birliği) είχε ανα-
κοινώσει ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή του Χατάι που να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες υγείας. Στις 27 Φεβρουαρίου, ένας άλλος σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών έπληξε τη νότια επαρ-
χία Μαλάτια της Τουρκίας. Τους σεισμούς ακολούθησαν συνολικά 9.990 μετασεισμοί. Οι σεισμοί οδήγησαν 
στην κατάρρευση πολλών κτιρίων στις πληγείσες περιοχές. Περισσότεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν πληγεί ενώ οι νεκροί είναι περισσότεροι από 53.000 μέχρι στιγμής. Στη Συρία έχουν αναφερθεί 
τουλάχιστον 7.259 νεκροί (4.600 στην ΒΔΣ), με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στο Χαλέ-
πι, τη Χάμα, τη Λατάκια και την Ταρτούς. Στην Τουρκία, οι αρχές καταμετρούν τουλάχιστον 45.089 νεκρούς. 
Περισσότερα από χίλια κτίρια έχουν καταρρεύσει εντελώς, γεγονός που εγείρει φόβους για ακόμη περισ-
σότερες ανθρώπινες απώλειες.



ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΓΚΕΣ

Τουρκία

Συνολικές ανάγκες: Σύμφωνα με τις άμεσες εκτιμήσεις των ΓτΚ Τουρκίας, στις σημαντικότερες ανάγκες 
συμπεριλαμβάνονταν τα κιτ ατομικής υγιεινής, ο χειμερινός εξοπλισμός, η στέγαση, ο ρουχισμός και τα 
τρόφιμα. Οι επιζώντες του σεισμού, ωστόσο, εξακολουθούν να χρειάζονται χειμερινό εξοπλισμό, είδη 
πρώτης ανάγκης, θερμάστρες, κιτ ατομικής υγιεινής, τρόφιμα, φάρμακα, περισσότερα κέντρα εξυπη-
ρέτησης καθώς και επείγουσα υγειονομική περίθαλψη. Το Χατάι και η Αντιόχεια εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά δυσπρόσιτες περιοχές.

Η συντριπτική επικράτεια της πόλης και τα κτίρια έχουν καταστραφεί εμποδίζοντας τους δρόμους. Ορι-
σμένα οδικά δίκτυα έχουν καταστραφεί εντελώς από τον σεισμό. Οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου 
του προσωπικού μας, κοιμούνται έξω στο κρύο. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με σκηνές δημιουργούνται 
αυτή τη στιγμή σε όλη την πόλη. Ανεξάρτητα από αυτό, ακόμη και μέσα στις σκηνές υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για θερμαντικά σώματα.  

Η περιοχή της Αντιόχειας, ειδικότερα, έχει εκκενωθεί σε μεγάλο βαθμό, με τους εναπομείναντες κατοί-
κους να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με σκηνές που διαχειρίζεται η AFAD. Από την 
άλλη πλευρά, ενώ ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε σκηνές, εξακολουθούν να υπάρχουν με-
ρικά χωριά στα οποία δεν έχουν προσφερθεί ακόμη ούτε οι βασικές υπηρεσίες. Ακόμα και στους καταυ-
λισμούς, οι εγκαταστάσεων υγιεινής και οι τουαλέτες είναι περιορισμένες, γεγονός που μπορεί να οδη-
γήσει σε προβλήματα υγείας λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής. Η υπερβολική συσσώρευση σκόνης 
στην πόλη έχει φτάσει σε επίπεδα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού. Ωστόσο, οι κάτοικοι 
σε άλλες συνοικίες παραμένουν αμετακίνητοι στην επιθυμία τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. 
Στην Αντιόχεια, ομάδες επισκέπτονται σπίτια για να εκτιμήσουν τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός. 
Ο πληθυσμός στην Αντιόχειας αυξάνεται μέρα με τη μέρα, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να ανοίγουν νέα 
παντοπωλεία και εμπορικά καταστήματα.

Επιπλέον, παρόλο που η κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο στη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης 
και ύδρευσης στο Χατάι, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές 
τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες. Υπάρχει πλήθος κινδύνων που σχετίζονται με τις κακές συνθήκες και 
τον μεγάλο συνωστισμό στις σκηνές/καταφύγια, ενώ φαίνεται να επιδεινώνουν το φαινόμενο της παι-
δικής εργασίας, τα περιστατικά έμφυλης βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την έλλειψη πρόσβασης 
στην εκπαίδευση κ.λπ. Ενώ οι ανάγκες αυξάνονται σε καθημερινή βάση, η διαθεσιμότητα εξοπλισμού 
και υποστήριξης, όπως κιτ ατομικής υγιεινής, τρόφιμα, καθαρό νερό κ.λπ. μειώνεται.





ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιατρικές Ανάγκες: Τα πρώτα ευρήματα της αξιολόγησης των Γιατρών του Κόσμου που διεξήχθη στο 
Hatay δείχνουν ότι οι πιο πιεστικές ανάγκες στην περιοχή σχετίζονται με την πρόσβαση στις δημόσι-
ες υπηρεσίες, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πρόκληση από το 60% των συμμετεχόντων. Τα νοσοκομεία 
έχουν υποστεί ζημιές και έχουν εκκενωθεί.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης των μεταδο-
τικών ασθενειών στις πληγείσες περιοχές. Έχουν αναφερθεί πολυάριθμα κρούσματα ατόμων που υπο-
φέρουν από τσιμπήματα και ψώρα, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση, ιδίως 
όσον αφορά τις υγειονομικές ανάγκες.

Η πυκνή σκόνη που προέρχεται από τα κτίρια που καταστράφηκαν από τον σεισμό αποτελεί επίσης 
σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικών ασθε-
νειών και άλλων σχετικών επιπλοκών της υγείας που προκαλούνται από την κακή ποιότητα του αέρα 
και τη ρύπανση. Τα νοσοκομεία της Σαχρά λειτουργούν σε επίπεδα κατώτερα των δυνατοτήτων τους ενώ 
ενεργοποιούνται κρατικά νοσοκομεία που έχουν υποστεί σχετικά λιγότερες ζημιές.



ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πρόσφυγες είναι πιο ευάλωτοι σε σχέση με την τοπική κοινότητα, καθώς πολλοί διστάζουν να 
συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Ενώ ο τοπικός πληθυσμός μπορεί να μην 
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην πρόσβαση σε τρόφιμα, οι πρόσφυγες εξακολουθούν να 
αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης σε σταθερή βάση. Οι Σύροι περνούν από το Χατάι στη βορειοδυτική 
Συρία λόγω των φόβων για τους συνεχιζόμενους μετασεισμούς και για να μείνουν με τους συγγενείς 
τους. Οι έγκυες γυναίκες είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες στους σεισμόπληκτους πληθυσμούς, καθώς 
πολλές από αυτές δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και οι ίδιες αγωνιούν για τον τοκετό. 
Επιπλέον, πολλές από αυτές δεν διαθέτουν βρεφικά είδη ή προιόντα για τον εαυτό τους.

Ανάγκες ψυχικής υγείας: Τα ψυχολογικά τραύματα που βιώνουν τα άτομα μετά από καταστροφές μπορεί 
να έχουν βαθιές και μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους, οδηγώντας συχνά σε διαταραχές 
ψυχικής υγείας. Ειδικά τα παιδιά και άλλοι ευάλωτοι πληθυσμοί μπορούν να επηρεαστούν σε 
μεγάλο βαθμό από τους συνεχιζόμενους μετασεισμούς και τον κίνδυνο για περαιτέρω καταρρεύσεις 
ήδη κατεστραμμένων κτιρίων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των σημαντικών συναισθηματικών 
και ψυχολογικών αναγκών των πληγέντων ατόμων. 

Πρόσφυγες: Ο σεισμός στην Τουρκία προκάλεσε τη μετεγκατάσταση των προσφύγων στη Σμύρνη και 
την Κωνσταντινούπολη. Μία από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που 
διαμένουν στις σεισμόπληκτες πόλεις είναι η έλλειψη επιλογών διαμονής στις επιμέρους πόλεις. Ως 
αποτέλεσμα, πολλοί πρόσφυγες αναγκάζονται να παραμένουν χωρίς χαρτιά και χωρίς πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Η νομική υποστήριξη για την 
καταγραφή και η πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες είναι κρίσιμες. 

Επιπλέον, ακόμη και αν οι πρόσφυγες καταγραφούν και εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους, θα 
είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου μετεγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της διατροφής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τους ήδη ευάλωτους πρόσφυγες, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την 
ανοικοδόμηση της ζωής τους.



ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπάρχει πληθώρα κινδύνων που σχετίζονται με την ατομική ασφάλεια λόγω των κακών συνθηκών 
στέγασης και του μεγάλου συνωστισμού, που επιδεινώνουν τα φαινόμενα παιδικής εργασίας, τα 
περιστατικά έμφυλης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση 
κ.λπ. Επιπλέον, μια άλλη σημαντική ανησυχία αφορά την ψυχική υγεία των πληγέντων ατόμων, η 
οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως μετατραυματικό στρες, άγχος, κατάθλιψη και δυσκολία αναγνώρισης 
συναισθημάτων. Επιπλέον, η κοινότητα υποδοχής αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές προκλήσεις 
όσον αφορά την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στην τρέχουσα κατάσταση, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί στην Τουρκία, 
αποτελώντας σημαντική απειλή για τους πρόσφυγες.

Για την υποστήριξη των προσφύγων που μετακομίζουν στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, πρέπει 
να καλυφθούν οι ακόλουθες ανάγκες:

1. Καταφύγιο,

2. Έπιπλα: ψύκτες, σόμπες, εστίες για μαγείρεμα, κρεβάτια, θερμάστρες κ.λπ.

3. Κάρτες αγοράς: τρόφιμα, είδη υγιεινής, εξοπλισμός καθαρισμού και βασικός    εξοπλισμός,

4. Ρούχα,

5. Βρεφικά είδη,

Ανάγκη σε υπηρεσίες: Προστασία (συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής βοήθειας, της νομικής 
βοήθειας για την καταγραφή και την παραπομπή των παιδιών σε σχολικές μονάδες προστασίας κ.λπ.), 
νομική βοήθεια, MHPSS, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης (χαρτογράφηση υπηρεσιών 
επίσης σημαντική), υγεία κ.λπ.



ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συρία 

Συνολικές ανάγκες: Στη βορειοδυτική Συρία (δυτικό Χαλέπι και βόρειο Ιντλίμπ) έχουν καταγραφεί 
σημαντικές ζημιές στις υποδομές στέγασης, διοίκησης και υγείας. Η κατάσταση είναι καταστροφική. 
Ο εξοπλισμός για τον καθαρισμό της περιοχής αργεί να φτάσει. Η πόλη Τζαντάιρις στην περιοχή 
του δυτικού Αφρίν έχει καταστραφεί. Οι άνθρωποι στο Τζαντάιρις πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τα 
νοσοκομεία στο Αφρίν για περίθαλψη, τα οποία απέχουν πάνω από 20 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο. 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πρόσθετες σκηνές, καθώς ένας σημαντικός αριθμός ατόμων στην 
περιοχή δεν διαθέτει επί του παρόντος επαρκή στέγη. Τα καταστήματα είναι ως επί το πλείστον ανοικτά 
και λειτουργούν στη Συρία μετά τον σεισμό, αλλά προκειμένου οι πληγέντες να είναι σε θέση να 
προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται, η οικονομική στήριξη καθίσταται απαραίτητη.



ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιατρικές ανάγκες: Πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν αναστείλει τις υπηρεσίες τους. 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επείγουσα ιατρική ανταπόκριση λόγω των μεγάλων ζημιών στα νοσοκομεία. 
Δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα και προμήθειες. Οι υγειονομικές υπηρεσίες χρειάζονται ιατρικά κιτ, κιτ 
υγιεινής, κιτ πρώτων βοηθειών που να περιλαμβάνουν επιδέσμους, χειρουργικά αναλώσιμα, καλύμ-
ματα κρεβατιών και στρώματα. Η άμεση εκτίημηση της OCHA δείχνει ότι η πρόσβαση σε βασικές υπη-
ρεσίες ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, χαμηλή, ενώ δεν αναφέρθηκε καμία πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη στο 20% των κοινοτήτων που αξιολογήθηκαν στο Δυτικό Χαλέπι και το Βόρειο Ιντλίμπ, οι 
οποίες επλήγησαν άμεσα.

Νέοι εκτοπισμοί και Σύριοι από την Τουρκία: Υπάρχουν νέοι εκτοπισμένοι άνθρωποι εντός της 
βορειοδυτικής Συρίας και από την Τουρκία στη Συρία. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις εκτοπισμού, 
οι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα δυτικά προάστια της περιοχής Αφρίν, μέσα στην ίδια την πόλη 
του Αφρίν, καθώς και από πυκνά σημεία εκτοπισμένων στην Ιντλίμπ (υποπεριοχή Ντάνα), όπου είναι 
ασφαλέστερα με σκηνές. Άνθρωποι από την τουρκική συνοριακή περιοχή Σαλκίν έχουν μετακινηθεί στις 
περιοχές του Ιντλίμπ.

Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι περίπου 42.000 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη 
Συρία λόγω του σεισμού και των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης στην Τουρκία. Πολλά άτομα έχουν 
μετεγκατασταθεί στο Ιντλίμπ λόγω του χαμηλότερου ποσοστού κατεστραμμένων κτιρίων στην περιοχή 
αυτή. Η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των επαναπατριζόμενων, που αναμένεται να ξεπεράσει του-
λάχιστον τα 150.000 άτομα, θα οδηγήσει σε σημαντική δημογραφική μεταβολή στην περιοχή.

Κατά συνέπεια, οι ανθρωπιστικές ανάγκες της περιοχής αναμένεται επίσης να αυξηθούν σημαντικά, με 
τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση του επιπέδου της απαιτούμενης βοήθειας τουλάχιστον κατά 
22%. Η κατάσταση αυτή ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις υπηρεσίες υγείας με τους Σύριους εκτοπισμένους 
από το Χατάι να προσέρχονται στα κέντρα υγείας των ΓτΚ στο Ιντλίμπ.



Ανταπόκριση Τουρκίας

Τα γραφεία των ΓτΚ στην Αντιόχεια έχουν υποστεί ζημιές. Το γραφείο είχε ενισχυθεί με την υποστήριξη 
και τη συνεργασία των κλιμακίων που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, αλλά μετά το 
σεισμό της 20ης Φεβρουαρίου υπέστη και πάλι σοβαρές ζημιές και δυστυχώς δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
για χρήση.

Οι κινητές ιατρικές ομάδες του ΓτΚ Τουρκίας βρίσκονται επί τόπου σε αγροτικές και αστικές περιοχές της 
επαρχίας Χατάι παρέχοντας συμβουλές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και φάρμακα, ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη και βασικές υπηρεσίες WASH.

MdM NWS Operations. Of its original 13 Primary Health Care Clinics (PHCCs), two have been closed permanently, while another 

three remain suspended due to funding cuts in July 2022.
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MdM Mobile Medical Units during visits to earthquake victims. February 2023, Hatay
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Σταθερές και Κινητές Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστή-
ριξης (PSS): Η οργάνωση των ΓτΚ διαθέτει 13 διαφορετικά κοντέινερ που δημιουργήθηκαν για να δη-
μιουργήσουν ένα καταφύγιο και έναν ασφαλή χώρο για το προσωπικό βραχυπρόθεσμα καθώς και να 
χρησιμεύσουν ως λειτουργικές εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών μακροπρόθεσμα. Ορισμένα 
κοντέινερ έχουν ήδη σχεδιαστεί ως κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αίθουσες δραστηριοτήτων 
και φαρμακεία.

Η οργάνωση των ΓτΚ έχει μια προσέγγιση με δύο άξονες: σταθερό και κινητό. Η σταθερή μονάδα του 
οργανισμού αποτελείται από έναν γιατρό, μια μαία και έναν κλινικό ψυχολόγο και χρησιμοποιεί τα 
κοντέινερ. Αντίθετα, η κινητή μονάδα διαχωρίζεται σε δύο ξεχωριστές ομάδες, η καθεμία από τις οποίες 
αποτελείται από έναν ψυχολόγο, μια νοσοκόμα, έναν χειριστή περιστατικών και έναν γιατρό. Αυτές οι 
κινητές ομάδες προσφέρουν επιτόπια βοήθεια από σκηνή σε σκηνή σε περιοχές όπου κυβερνητικοί και 
άλλοι φορείς παροχής βοήθειας αδυνατούν να παράσχουν υπηρεσίες. Οι παραπομπές μεταξύ των ομά-
δων γίνονται με βάση τις ανάγκες των αποδεκτών.

Μετά την επέλαση ενός δεύτερου σεισμού, ο οποίος έπληξε την περιοχή μόλις δύο εβδομάδες μετά την 
πρώτη δόνηση, η οργάνωση των ΓτΚ συνέχισε να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες στις πληγείσες κοινότητες, 
καθώς το προσωπικό των ΓτΚ βρίσκεται ήδη στην περιοχή. Ακόμη και τα κοντέινερ επηρεάστηκαν από 
τον δεύτερο σεισμό στις 20 Φεβρουαρίου.

Η μόλυνση του πόσιμου νερού ενέχει σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται με 
το νερό. Το σχέδιο που εφαρμόζει η οργάνωση των ΓτΚ είναι να παρέχει ενημερωτικές εισηγήσεις και 
κιτ με όλα τα απαραίτητα προϊόντα για την πρόληψη των αναφερόμενων ασθενειών. Οι συνεχιζόμενοι 
μετασεισμοί στην περιοχή αποτελούν σημαντική απειλή για τα άτομα, καθώς συνεχίζουν να βιώνουν 
τις τραυματικές επιπτώσεις του αρχικού σεισμού. Υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για αποτελεσματική και ολο-
κληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των σημαντικών συναισθηματικών και 
ψυχολογικών αναγκών των πληγέντων ατόμων.

Προς το παρόν, οι ΓτΚ παρέχουν πρώτες βοήθειες, δυνατότητα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων, διανομή 
φαρμάκων, ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία δημιουργίας χώρων ασφα-
λείας για τους ανθρώπους. 

MdM Mobile Medical Units on duty in the earthquake area, conducting health screening. March 2023, Hatay
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Ο σεισμός εκτόπισε ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τη Μανίσα 

Από τις 24 Φεβρουαρίου, με βάση τις πληροφορίες από την Υπηρεσία Διαχείρισης Μετανάστευσης, 
υπήρχαν 6.700 πρόσφυγες (περίπου 10.000 πρόσφυγες με, χωρίς καταγραφή) που είχαν μετεγκαταστα-
θεί στη Σμύρνη. Επιπλέον, 600 πρόσφυγες έχουν μετεγκατασταθεί στη Μανίσα, με περίπου 200 από 
αυτούς να είναι Αφγανοί πρόσφυγες. Η Διεύθυνση δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές δεν θα εμπλακούν στην 
παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης (μετρητά, κιτ, τρόφιμα, ρούχα κ.λπ.) για τους πρόσφυγες, καθώς 
υπάρχει τεράστια ζήτηση από την τοπική κοινωνία, και μόνο οι ΜΚΟ θα είναι υπεύθυνες γι’ αυτό.

Στη Σμύρνη, τη Μανίσα και την Κωνσταντινούπολη, για να διαχειριστεί τη διαδικασία μετεγκατάστασης 
και να μειώσει την ευαλωτότητα των προσφύγων και τις γλωσσικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν, η οργάνωση των ΓτΚ παρέχει υπηρεσίες προστασίας με επίκεντρο την υγεία, γλωσ-
σική υποστήριξη, νομική βοήθεια για την καταγγραφή και την παραπομπή σε υπηρεσίες προστασίας 
του παιδιού, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημερωτικές εισηγήσεις, καθώς 
και υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, η οργάνωση των ΓτΚ εργάζεται για τη χαρτογράφηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό 
την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών που παρέχονται στους πρόσφυ-
γες. Ωστόσο, δεδομένων των συνεχιζόμενων μετασεισμών στην περιοχή, αναμένεται ότι ο αριθμός των 
προσφύγων που μετεγκαθίστανται σε μεγάλες πόλεις θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ο πρόσφατος σεισμός 
στις 20 Φεβρουαρίου στο Χατάι, καθώς και οι αναμενόμενοι σεισμοί στα Άδανα και την Κύπρο, υπογραμ-
μίζουν μόνο τη σημασία αυτών των προσπαθειών

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζη-
τήσουν καταφύγιο σε άγνωστα μέρη, είναι σημαντικό να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για την 
ανοικοδόμηση της ζωής τους και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
εκπαίδευση και η στέγαση.
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Ανταπόκριση Συρίας 

Κατάσταση PHCC: Όλα τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (PHCC) των ΓτΚ είναι σε λει-
τουργία. Οι ΓτΚ θέτουν άμεσα σε λειτουργία τις δικές τους εγκαταστάσεις υγειονομικής περί-
θαλψης με δικό τους προσωπικό και πόρους.

Αφρίν / Δυτικό Χαλέπι:

Η πόλη Αφρίν και η πόλη Τζαντάιρις έχουν πληγεί σοβαρά. Η πόλη Τζαντάιρις έχει σχεδόν κατεδαφιστεί 
και χρειάζεται επείγουσα βοήθεια. Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει, αλλά 
δεν υπάρχει εξοπλισμός για να τους βγάλουν έξω. Το προσωπικό των ΓτΚ Τουρκίας υπολογίζει περισσό-
τερους από 800 νεκρούς μόνο γύρω από την πόλη Τζαντάιρις. Η είσοδος του Κέντρου Πρωτοβάθμιας 
υγείας των ΓτΚ στο Τζαντάιρις έχει υποστεί μερική ζημιά, αλλά λειτουργεί. Ο τρίτος σεισμός που έπληξε 
την περιοχή στις 20 Φεβρουαρίου είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένου πανικού και φόβου. 
Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους ενώ φαίνεται το Αφρίν να επλήγη 
περισσότερο από το Ιντλίμπ.

Παρ’ όλα αυτά, τα τρία κέντρα υγειονομικής περίθαλψης των ΓτΚ στο Αφρίν είναι ανοικτά και συνεισφέ-
ρουν στην επείγουσα ανταπόκριση. Το προσωπικό του οργανισμού συντονίζεται με την Πολιτική Άμυνα 
και τη Διεύθυνση Υγείας του Χατάι. Έχουμε αποστείλει έναν από τους ορθοπεδικούς μας στο νοσοκομείο 
του Αφρίν για να συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν επίσης ζητή-
σει την υποστήριξή μας στις υπηρεσίες υγείας.

Ανάγκες και προβλεπόμενη ανταπόκριση: Λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για υγειονομικές εγκα-
ταστάσεις και των φαρμάκων που εξαντλούνται είναι πλέον απαραίτητη μια κινητή ιατρική μονάδα για 
να προσεγγιστούν οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί. Η οργάνωση των ΓτΚ χρειάζεται χρηματοδότηση για να 
δρομολογήσει μια κινητή ιατρική μονάδα που θα επισκέπτεται τους εκτοπισμένους και τους ανήμπο-
ρους ανθρώπους στην περιοχή. Η μονάδα θα παρέχει πρώτες βοήθειες, ιατρικές εξετάσεις, διανομή 
φαρμάκων και ψυχολογικές πρώτες βοήθειες ιδιαίτερα στους εκτοπισμένους και σεισμόπληκτους αν-
θρώπους. Επιπλέον, οι ΓτΚ χρειάζονται περισσότερα φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ. σκηνές και 
κοντέινερ για το προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Afrin PHCC, February 2023
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Ιντλίμπ:

Στο Ιντλίμπ το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των ΓτΚ είναι λειτουργικό. Ορισμένοι υπάλληλοι 
έχουν χάσει τα σπίτια τους και έχουν αγνοούμενους συγγενείς.

Και τα 5 κέντρα ιατρικής περίθαλψης είναι λειτουργικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Η οργάνωση 
διαθέτει μία κινητή μονάδα που παρέχει πρώτες βοήθειες, εξετάσεις ιατρικές, διανομή φαρμάκων και 
ψυχολογικές πρώτες βοήθειες. Οι κινητές μονάδες είναι υπερπλήρεις.

Ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας: Τα 5 κέντρα ιατρικής περίθαλψης των ΓτΚ στην υποπεριφέρεια 
Dana στο Ιντλίμπ είναι σε λειτουργία: Sarmada, Al Doaa, Al Salam, Qah και Kemmune. Αυτά τα 5 κέντρα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από το σεισμό.

Το προσωπικό των Γιατρών του Κόσμου ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και παρέχει πρώτες βοή-
θειες. Η πόλη Sarmada υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό. Μετά τον σεισμό της 20ης Φεβρουαρίου, 
όλοι οι εργαζόμενοι της οργάνωσης στο Ιντλίμπ παραμένουν ασφαλείς. Παρόλο που προκλήθηκαν κά-
ποιες μικρές ζημιές, όπως ελαφρές ρωγμές στους τοίχους αρκετών κλινικών των ΓτΚ, συμπεριλαμβανο-
μένης της κλινικής Al-Salam στην Qah, δεν υπήρξαν σημαντικοί τραυματισμοί ή μεγάλες δομικές ζημιές. 
Το προσωπικό της οργάνωσης βρίσκεται σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Υγείας του Ιντλίμπ και άλλους 
φορείς, για την διανομή των φαρμάκων και των υπηρεσιών.

Τα εναπομείναντα κέντρα των Γιατρών του Κόσμου στην περιοχή (Dana, Dier Hassan, Kelly) παραμένουν 
σε αναστολή λειτουργίας καθώς δεν έχει ληφθεί κάποια χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία τους.

MdM Mobile Medical Units in camps and during tent visits. February 2023, Idlib
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Ο μεγάλος αριθμός τραυματιών από τον σεισμό που έπληξε το Ιντλίμπ έχει προκαλέσει σημαντική 
πίεση στα νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία προσπαθούν να προσφέρουν φροντίδα και υποστήριξη 
σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή. Ωστόσο, αυτό έχει οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλου όγκου 
ιατρικών αποβλήτων στα νοσοκομεία αυτά. Οι δύο αποτεφρωτήρες των Γιατρών του Κόσμου Τουρκίας 
δέχονται τώρα ιατρικά απόβλητα από τις περισσότερες ιατρικές εγκαταστάσεις στο Ιντλίμπ και το προ-
σωπικό των ΓτΚ εργάζεται ακούραστα για να εντείνει τις προσπάθειές του για την ασφαλή και αποτελε-
σματική καύση και διάθεση αυτών των αποβλήτων.

Ανάγκες και προβλεπόμενη ανταπόκριση: Οι Γιατροί του Κόσμου χρειάζονται περισσότερα φάρμα-
κα, είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ. Προς το παρόν, διαθέτουν μια προσωρινή κινητή ιατρική ομάδα (γιατρός, 
νοσηλευτής, μαία, φαρμακοποιοί κ.λπ.), που βρίσκεται ήδη στην περιοχή, αλλά χρειάζεται χρηματοδό-
τηση για να συνεχιστεί η λειτουργία της καθώς και η διανομή των φαρμάκων.

Η οργάνωση των ΓτΚ επανατοποθετεί περισσότερο προσωπικό, αλλά χρειάζεται υποστήριξη. Η κινητή 
ομάδα της κλινικής Sarmada ανταποκρίθηκε, επισκεπτόμενη τον καταυλισμό Wadi al-Rasif Termanin 
και άλλα καταφύγια, όπως το σχολείο Bardakli, για να διανέμει φάρμακα και να παράσχει ψυχολογική 
υποστήριξη στους πληγέντες από τον σεισμό. Περίπου 20 μέτρα ανατολικά της κλινικής Al-Kemmune, 
γίνονται επίσης προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός καταυλισμού προσωρινής στέγασης. 

February 2023 Idlib: Sarmada’s Mobile Team visit temporary shelter camp

Idlib - 14th 2023, Idlib: Incinerators
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τουρκία

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι ο επικεφαλής οργανισμός για τις ομάδες δράσης που εργάζονται πάνω 
στους τομείς της υγείας, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της προστασίας στο Χατάι.

Η UNDAC διεξήγαγε αξιολογήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του πρόσφατου σεισμού, εντόπισε τα κενά 
υπηρεσιών και αξιολόγησε τις υπάρχουσες υγειονομικές δυνατότητες στις περιφέρειες του Χατάι. Η 
οργάνωση των ΓτΚ συμμετέχει στη συνάντηση συντονισμού των ΜΚΟ, η οποία πραγματοποιείται καθη-
μερινά στις 9:00 π.μ. και διοργανώνεται από την UNDAC. Ως εκ τούτου, η οργάνωση έχει επίσης συνερ-
γασίες με διάφορες ΜΚΟ στην περιοχή, όπως η Hayata Destek (Υποστήριξη στη Ζωή), η Ihtiyaç Haritası 
(Χάρτης Αναγκών), η Save the Children και η Kızılay (Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος).

Επιπλέον, η οργάνωση των ΓτΚ συνεργάζεται στενά με διάφορες ΜΚΟ στο Χατάι, όπως οι CARE, Concern, 
WHH, IRC, DRC, ACTED, Samaritan’s Purse, καθώς και με τις πρεσβείες της Ισπανίας και του Βελγίου, μετα-
ξύ άλλων. Οι ΓτΚ συμμετέχουν στις καθημερινές συναντήσεις που πραγματοποιεί η πλατφόρμα κατα-
στροφών (Afet Platformu).

Συρία

Στη Συρία, το οι Γιατροί του Κόσμου Τουρκίας συνεργάζονται με το Health Cluster, το οποίο ηγείται της 
ανταπόκρισης στον σεισμό στην περιοχή. Συμμετέχουμε στις συναντήσεις και λαμβάνουμε ενημερώσεις 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτούς. Απαντάμε επίσης στις έρευνές τους και συμμετέχουμε 
στις αξιολογήσεις τους.

Η οργάνωση των ΓτΚ συνεργάζεται με την Ανεξάρτητη Ένωση Ιατρών (IDA), η οποία έχει χρηματοδότηση 
για ένα προσωρινό κινητό χειρουργικό κλιμάκιο, το οποίο έχει τοποθετηθεί δίπλα στην κλινική των ΓτΚ 
στο Τζαντάιρις και η οργάνωση τους παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, παραπέμπουν τα ιατρικά περι-
στατικά τους στους Γιατρούς του Κόσμου Τουρκίας.

Η οργάνωση βρίσκεται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, όπως η Διεύθυνση Υγείας του Ιντλίμπ και η 
Διεύθυνση Υγείας του Χαλεπίου.
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