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Ποιοί είναι οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα  
 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) είναι μια διεθνής, 
ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, 
που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, 
αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής  φροντί-
δας, φυσικές καταστροφές. Οι ΓΧΣ προσφέρουν 
βοήθεια  με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα 
από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτική θέση. 
Όταν οι ΓΧΣ γίνονται μάρτυρες σοβαρών πράξεων 
βίας, ξεχασμένων κρίσεων ή παρακώλυσης του 
έργου τους, δύνανται να μιλήσουν δημόσια για 
αυτά.   

Oι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια μη κερδοσκοπι-
κή οργάνωση που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1971. 
Σήμερα, οι ΓΧΣ είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με 
περισσότερα από 19 τμήματα καθώς και ένα δι-
εθνές γραφείο στη Γενεύη. Χιλιάδες επαγγελμα-
τίες υγείας και τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 
διαχειρίζονται προγράμματα σε περίπου 65 
χώρες παγκοσμίως. 
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Y Γιατρός περιθάλπει ασθενή στο νοσοκομείο 
Carrefour, λίγες μέρες μετά το σεισμό στην 
Αϊτή. 
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Από τη Ρεβέκα Παπαδοπούλου 
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού 
Τμήματος των ΓΧΣ 

Τον Ιανουάριο του 2010 ήμασταν βέβαιοι πως 
θα ακολουθούσε μια δύσκολη χρονιά, γεμάτη 
προκλήσεις. Οι καταστροφές, ωστόσο, από 
το σεισμό στην Αϊτή ανέτρεψαν όλες μας τις 
προβλέψεις. Πάνω από 200.000 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν, 300.000 τραυματίστηκαν και 1,5 
εκατομμύριο έμειναν άστεγοι. Οι προσπάθειες 
υποστήριξης του αϊτινού λαού στον αγώνα του 
να επιβιώσει, έφερε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 
(ΓΧΣ) αλλά και γενικότερα το διεθνές σύστημα 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμέτωπους 
με τα όρια των αντοχών τους. 
Περισσότερα από 8.000 μέλη του προσωπικού 
μας κινητοποιήθηκαν για να περιθάλψουν πάνω 
από 358.000 ασθενείς. Η επείγουσα ανταπό-
κριση, η ακούραστη δουλειά των ομάδων είχαν 
ως αποτέλεσμα η ανταπόκριση στο σεισμό και 
στην επακόλουθη επιδημία χολέρας να γίνει η 
μεγαλύτερη παρέμβαση στην ιστορία των ΓΧΣ. 
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Γιατρός περιθάλπει ασθενή σε κλινική του 
Shahbaz, στο Punjab του Πακιστάν όπου έχει 
εκτοπισθεί λόγω της πλημμύρας.
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Επιδημίες, παλιές και νέες  
Κάποιες χώρες απλώς δεν κατορθώνουν να 
προσφέρουν προστασία και περίθαλψη ούτε 
ακόμη για ασθένειες που στις προηγμένες 
χώρες έχουν προ πολλού εξαλειφθεί. Τέτοια 
είναι η περίπτωση της ιλαράς, που όταν αποκτά 
διαστάσεις επιδημίες δύναται να αφήσει πίσω 
της χιλιάδες θύματα, παιδιά. Στο Μαλάουι, 
που επλήγη από τη χειρότερη επιδημία ιλαράς 
των τελευταίων 13 χρόνων, οι ΓΧΣ ηγηθήκαμε 
εκστρατείας εμβολιασμού 3,3 εκατομμύριων 
παιδιών και περιθάλψαμε 23.000 ασθενείς. 
Ανάλογη βοήθεια προσφέραμε σε επιδημίες 
ιλαράς σε Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 
Νιγηρία, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Υεμένη, 
Ζιμπάμπουε υποστηρίζοντας εμβολιασμούς 
άνω των 500.000 παιδιών και περιθάλποντας 
χιλιάδες ασθενείς. Αλλά η ιλαρά δεν ήταν η μόνη 
«νέα» ασθένεια. Η χολέρα είχε να κάνει την 
εμφάνισή της πάνω από ένα αιώνα στην Αϊτή και 
περίπου μισό αιώνα στη Νέα Γουινέα. Το 2010 
σημειώθηκε σοβαρή εξάπλωση πολιομυελίτιδας 
στο Κονγκό και το Τατζικιστάν, ασθένεια που 
επιτυχημένες εκστρατείες εμβολιασμού στη δε-
καετία του ’80 είχαν καταφέρει να περιορίσουν. 
Στο μέτωπο της θεραπείας του HIV/AIDS και της 
φυματίωσης δρέψαμε καρπούς προσπαθειών 
μας τόσο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
όσο και την Ζιμπάμπουε, τη Σομαλία και τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό και σημειώσαμε πρόοδο 
στα προγράμματα  πρόληψης μετάδοσης του ιού 
HIV από μητέρα σε παιδί σε Ζάμπια, Κεντροαφρι-
κανική Δημοκρατία και Ζιμπάμπουε. 

Ωστόσο οι προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την 
πρόσβαση των ασθενών HIV/AIDS στη θεραπεία 
τους συναντούν εμπόδια, λόγω της απροθυμίας 
των διεθνών δωρητών να χρηματοδοτήσουν τα 
σχετικά προγράμματα αν και νέες ενδείξεις επι-
βεβαιώνουν ότι η έγκαιρη παροχή κατάλληλης 
θεραπείας προλαμβάνει την ασθένεια και μειώ-
νει την μεταδοτικότητα της. Σε ένα άλλο μέτωπο 
όμως, η μακρόχρονη εκστρατεία μας για την 
πρόσβαση στη βελτιωμένη διατροφική φροντίδα 
κατόρθωσε να πείσει τους διεθνείς δωρητές 
για την ανάγκη αναθεώρησης των πρακτικών 
της διατροφικής τους βοήθειας. Στην ίδια 
απόπειρα ευαισθητοποίησης για την πρόσβαση 
στα φάρμακα, το 2010 έφερε την ίδρυση μιας 
«δεξαμενής» πατέντας η οποία θα επιτρέπει 
την παραγωγή αντίγραφων φαρμάκων. Για την 
περαιτέρω ευόδωση αυτής της προσπάθειας, 
όμως, χρειάζεται η συνεργασία και των φαρμα-
κοβιομηχανιών.

Προσεγγίζοντας «αόρατους» 
πληθυσμούς 
Υπάρχουν ασθένειες που βρίσκονται στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, και 
άλλες καταδικασμένες στην πλήρη αδιαφορία.
Υπάρχουν άνθρωποι που συγκεντρώνουν τα 
βλέμματα του πλανήτη, και πληθυσμοί ολόκλη-
ροι που παραμένουν «αόρατοι». Οι ΓΧΣ εργαστή-
καμε σκληρά και το 2010 για να βγάλουμε από 
την αφάνεια «ξεχασμένες» ασθένειες και ασθε-
νείς. Στην Ινδία, οι ομάδες συνέχισαν τη θερα-
πεία λεϊσμανίασης (κάλα-αζάρ) με ποσοστό επι-

τυχίας άνω του 95%. Πολλά προγράμματα ξεκί-
νησαν τη θεραπεία της αφρικανικής τρυπανοσω-
μίασης (Ασθένεια του Ύπνου) με νέα σύνθετη 
θεραπεία που αυξάνει τα αποτελέσματα μειώνο-
ντας τις παρενέργειες, και ένα νέο πρόγραμμα 
προστέθηκε στην Παραγουάη. Ξεχασμένοι και 
εξίσου «αόρατοι» είναι όμως και οι άνθρωποι 
που επιχειρούν το μεγάλο ταξίδι της επιβίωσης 
από συνθήκες βίας και εξαθλίωσης για να κατα-
λήξουν σε συνοριακά κρατητήρια με απάνθρω-
πες συνθήκες διαβίωσης και ανύπαρκτη περί-
θαλψη. Στο Μαρόκο συνεχίζουμε να καλύπτουμε 
τις ανάγκες των μεταναστευτικών κυμάτων, αλλά
και τα θύματα του trafficking (εμπορίας ατόμων) 
για τα οποία η ιατρική περίθαλψη είναι ζωτικής 
σημασίας. Η αύξηση αφίξεων μεταναστών, 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο στον Έβρο, οι 
πολύ σκληρές καιρικές συνθήκες, η ανεπαρκής 
ανταπόκριση των ελληνικών αρχών και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, οι απαράδεκτες συνθήκες κρά-
τησης, οι απειλές ξενοφοβικών επιθέσεων και η  
έλλειψη πρόσβασης σε βασική ιατρική φροντίδα 
εξακολουθούν να ορίζουν τις ζωές χιλιάδων 
ευάλωτων συνανθρώπων μας. Η ανταπόκριση 
των ομάδων μας σ’ αυτούς τους συνανθρώπους 
μας υπήρξε άμεση. 

Αντιμέτωποι με προκλήσεις
Παρότι το 2010 ήταν μια χρονιά εντατικής, 
αδιάλειπτης προσπάθειας των ΓΧΣ με στόχο 
την ανακούφιση των θυμάτων της Αϊτής, είναι 
σημαντικό να δούμε πως ενάμισι χρόνο μετά 
το σεισμό, σημαντικές ανάγκες του πληθυσμού 
δεν καλύπτονται. Τα επακόλουθα του σεισμού 
κατέδειξαν σοβαρές αδυναμίες στο διεθνές 
σύστημα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Ανάλογες αδυναμίες επίσης καταγράφηκαν 
στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, εγείροντας το 
ερώτημα κατά πόσο το σύστημα της διεθνούς 
βοήθειας στη σημερινή του κατάσταση μπορεί 
πράγματι να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων 
που προτίθεται να βοηθήσει. Θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους εαυτούς 
μας περισσότερη οργάνωση στη δουλειά και 
επιμονή στη βελτίωση της ποιότητας της 
περίθαλψης, όπως επίσης αποτελεσματικότητα 
στα προγράμματά μας. Το έργο μας θα συνεχίσει 
να υλοποιείται σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες 
όπου η ανασφάλεια και οι αντιφάσεις υπονομεύ-
ουν την παροχή βοήθειας. Θα είναι όμως πάντα 
δυνατό να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή 
των επειγόντων και να προσφέρουμε αποτελε-
σματική ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που 
περισσότερο την έχουν ανάγκη χάρη σε εσάς, 
στην αφοσίωση τη δική σας και των ομάδων μας. 
Ειδικά στην εποχή της αδυσώπητης ύφεσης που 
κλονίζει την Ελλάδα, η σταθερή οικονομική σας 
υποστήριξη  δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά 
μια γόνιμη στάση ζωής. Κι ας μην ξεχνάμε ότι 
απ’ όλα τα σενάρια στέρησης, το πιο θλιβερό 
είναι η απώλεια της ικανότητάς μας να νιώθουμε 
τον πόνο του άλλου, να θέλουμε να τον στηρίξου-
με ακόμη και με λίγα. Το να μην αφήσουμε την 
ανθρωπιά μας να χρεωκοπήσει είναι το μόνο 
ουσιαστικό αντίδοτο στην κρίση.  
Σας ευχαριστούμε. 

Μια χρονιά γεμάτη φυσικές 
καταστροφές  
Παρόλα αυτά, ο σεισμός στην Αϊτή δεν ήταν η 
μόνη φυσική καταστροφή που αντιμετωπίσαμε 
στο 2010. Στο Πακιστάν, οι ΓΧΣ ανταποκρι-
θήκαμε σε περισσότερα από 80.000 ιατρικά 
περιστατικά, περιθάλψαμε περισσότερα από 
4.500 υποσιτισμένα παιδιά, και διανείμαμε 1,8 
εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού ημερησίως 
στους πληγέντες από τις πλημμύρες. Περιοχές 
του Τσαντ, της Νιγηρίας και της Σομαλίας επίσης 
επλήγησαν από τις χειρότερες πλημμύρες της 
δεκαετίας. Οι ΓΧΣ διανείμαμε κουβέρτες, τέντες, 
πλαστικά καλύμματα και κουνουπιέρες και οργα-
νώσαμε παροχή πόσιμου νερού για εκατοντάδες 
χιλιάδες εκτοπισμένων. 

Στην κεντρική Χιλή ένας δυνατός σεισμός σκότω-
σε πολλές εκατοντάδες ανθρώπων και εκτόπισε 
πάνω από ένα εκατομμύριο. Σχεδόν ολόκληρη η 
Γουατεμάλα επλήγη από βίαιη τροπική καταιγίδα 
που ξέσπασε λίγο έπειτα από ηφαιστειακή έκρη-
ξη. Οι ΓΧΣ βρεθήκαμε στο πλευρό των πληγέντων 
και από τις δύο αυτές καταστροφές.  

Κοντά στα θύματα  βίας και 
συγκρούσεων 
Στη διάρκεια της χρονιάς, τα προγράμματά μας 
αυξήθηκαν λόγω της αυξημένης ανταπόκρισής 
μας σε αμάχους και εκτοπισμένους. Η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσοι βρίσκο-
νταν σε ανάγκη δεν ήταν αυτονόητη, χρειάστηκε 
να καταβάλλουμε σκληρές προσπάθειες για να 
διαφυλάξουμε ένα χώρο ανεξάρτητης, αμερό-
ληπτης δράσης σε συνθήκες που αναγκάζουν 
ακόμη και αμάχους να υποστηρίξουν τη μια ή 
την άλλη εμπόλεμη πλευρά προκειμένου να τους 
επιτραπεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. 

Ωστόσο, ήταν αυτές οι θεμελιώδεις αξίες μας της 
ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ουδετερό-
τητας που τελικά μας επέτρεψαν την πρόσβαση 
κατορθώνοντας να περιθάλψουμε ασθενείς 
στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία, την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να προσφέ-
ρουμε σταθερά βοήθεια. Σε πολλές περιοχές 
συγκρούσεων οι παρεμβάσεις μας ενισχύθηκαν 
με την περίθαλψη θυμάτων σεξουαλικής βίας, 
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τη διανομή 
ειδών πρώτης ανάγκης και την παροχή νερού και 
υγιεινών συνθηκών διαβίωσης. Τα χειρουργικά 
προγράμματα, η ανταπόκριση στα επείγοντα 
περιστατικά και τα γυναικολογικά/μαιευτικά προ-
γράμματα ενισχύθηκαν στην Υεμένη, την Κεντρο-
αφρικανική Δημοκρατία, τη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν. 

Παντού αναζητήσαμε εναλλακτικές που να μας 
εξασφαλίζουν επιτυχημένη δράση αλλά και 
ασφάλεια των ομάδων μας. Υπήρξαν ωστόσο πε-
ριστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο το προσωπικό 
μας και περιόρισαν τη δυνατότητά ανταπόκρισής 
μας. Η πλήρης έλλειψη σεβασμού του ιατρικού 
έργου και του δικαιώματος στην περίθαλψη μάς 
ανάγκασε να διακόψουμε προγράμματά μας 
στο Νότιο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό. 

Σύνοψη της χρονιάς 
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Οι ΓΧΣ κάθε χρόνο ξεκινάμε καινούρια και 
ολοκληρώνουμε παλιότερα προγράμματα
με κριτήριο πάντα τις ανάγκες των πληθυσμών. 
Σε μία χώρα αποστολής οι ομάδες των ΓΧΣ 
μπορεί να παρεμβαίνουν με περισσότερα από 
ένα προγράμματα, ανταποκρινόμενοι πάντα στις 
ανάγκες των πληθυσμών. 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται με σκούρο 
γκρι χρώμα οι χώρες με προγράμματα των 
ΓΧΣ διεθνώς και με κόκκινο χρώμα οι χώρες 
με προγράμματα του Επιχειρησιακού Κέντρου 
Βαρκελώνης - Αθήνας. 

Οι αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
σε όλο τον κόσμο το 2010
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Οι μεγαλύτερες 
παρεμβάσεις μας 

1. Αϊτή 
2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
3. Σουδάν
4. Νίγηρας
5. Πακιστάν
6. Σομαλία
7. Τσαντ
8. Ζιμπάμπουε
9. Νιγηρία
10. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Ιατρικές συνεδρίες

Εισαγωγές

Ελονοσία

Κέντρο Επισιτιστικής 
Φροντίδας 

Κέντρο Συμπληρω-
ματικής Διατροφής

Τοκετοί

Σεξουαλική βία

Χειρουργεία

Βία 

ΗΙV

Αντιρετροϊκή θεραπεία

Αντιρετροϊκή θεραπεία 
(2η γραμμή)

Πρόγραμμα Πρόληψης 
Μετάδοσης HIV 
(μητέρες)

Πρόγραμμα Πρόληψης 
Μετάδοσης HIV (παιδιά)

Φυματίωση

Κάλα αζάρ

Τσάγκας

Αφρικανική Ανθρώπινη 
Τρυπανοσωμίασις

Ψυχική υγεία (ατομική)

Ψυχική υγεία (ομαδική)

Χολέρα

Εμβολιασμοί ιλαράς 
(επιδημία)

Ιλαρά

Εμβολιασμοί 
μηνιγγίτιδας (επιδημία)

Μηνιγγίτιδα

Είδη πρώτης ανάγκης

Διανομή νερού 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές ασθενών

Επιβεβαιωμένα κρούσματα που θεραπεύσαμε

Παιδιά με οξύ υποσιτισμό που έκαναν εισαγωγή 
στα Θεραπευτικά Επισιτιστικά Κέντρα και τις 
κινητές μονάδες

Μετρίως υποσιτισμένα παιδιά που περιθάλψαμε 
στα Επισιτιστικά Κέντρα Συμπληρωματικής 
Σίτισης

Γυναίκες που γέννησαν, συμπεριλαμβανομένων 
των καισαρικών τομών

Θύματα σεξουαλικής βίας που δέχθηκαν ιατρική 
περίθαλψη

Σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μαιευτικής χειρουργικής 
με γενική ή επισκληρίδιο αναισθησία

Ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις λόγω βίας

Καταγεγραμμένοι ασθενείς με HIV/ AIDS στα 
προγράμματά μας

Ασθενείς που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία

Ασθενείς που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία 
δεύτερης γραμμής (αποτυχία της θεραπείας 
πρώτης γραμμής)

Οροθετικές έγκυες γυναίκες που έλαβαν 
αντιρετροϊκά για πρόληψη  μετάδοσης του ιού 
από τη μητέρα στο παιδί 

Μωρά που γεννήθηκαν το ’10 και έλαβαν 
αντιρετροϊκα μετά από έκθεση στον ιό 

Νέες εισαγωγές στη θεραπεία πρώτης και 
δεύτερης γραμμής

Νέες εισαγωγές ανά θεραπεία

Νέες εισαγωγές ανά θεραπεία

Νέες εισαγωγές ανά θεραπεία Αφρ. Ανθρώπινης 
Τρυπανοσωμίασης

Ατομικές συνεδρίες

Συμβουλευτικές συνεδρίες ή συνεδρίες με 
ομάδες υποστήριξης

Άνθρωποι που θεραπεύτηκαν

Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς 

Άνθρωποι που περιθάλψαμε με ιλαρά

Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν κατά της 
μηνιγγίτιδας 

Άνθρωποι που περιθάλψαμε με μηνιγγίτιδα

Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης

Λίτρα χλωριωμένου νερού που διανεμήθηκαν

1.122.716

43.732

231.008

49.091

6.772

17.198

1.977

5.174

3.943

12.744

13.843

410

1.508

1.256

233

1.983

1.220

382

20.938

16.428

30.148

522.604

32.802

137.082

317

95.280

3.060

7.334.066

362.266

983.425

301.297

69.258

151.197

10.430

58.326

39.993

210.450

180.868

2.936

10.854

9.745

31.249

8.128

1.254

1.293

163.799

24.794

174.220

4.542.353

188.704

1.339.873

5.911

341.507

577.000.000

 Οι αποστολές των ΓΧΣ το 2010

Δραστηριότητα Ορισμός

Σύνολο ΓΧΣ
Επιχειρησιακό 
Κέντρο Βαρκε-
λώνης/Αθήνας  

Σύνολο ΓΧΣ
Διεθνώς

Επιδημίες 
Ένοπλες συγκρούσεις 
Φυσικές καταστροφές 
Κοινωνική βία/ Αποκλεισμός 
από την ιατρική φροντίδα 

Λόγος παρέμβασης 

Αφρική 
Ασία 
Αμερική 
Ευρώπη 

Περιοχές παρέμβασης 

Σταθερή 
Εσωτερική αστάθεια
Ένοπλες συγκρούσεις 
Μεταπολεμική

Κατάσταση στις χώρες 
παρέμβασης 
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Προγράμματα Επιχειρησιακού Κέντρου Βαρκελώνης/Αθήνας

Αιθιοπία
Βοήθεια σε θύματα βίας 
και πρόσφυγες

Το 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διευρύναμε 
τα προγράμματά μας στο Ντεγκαμπούρ και το  
Λίμπεν, στην επαρχία Ογκαντέν της σομαλικής 
περιοχής, η οποία εδώ και χρόνια υφίσταται βία 
λόγω διενέξεων με την Σομαλία. 

Στο κρατικό νοσοκομείο του Ντεγκαμπούρ, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε να 
ενισχύουμε τα προγράμματα πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας φροντίδας στηρίζοντας, 
μεταξύ άλλων, τις χειρουργικές υπηρεσίες, 
την υγεία μητέρας και παιδιού, τη θεραπεία 
του  HIV/AIDS και της φυματίωσης, μεταξύ 
άλλων. Αυξήθηκαν οι κινητές μονάδες, ώστε 
να καλύψουν κοινότητες σε αγροτικές περιοχές  
απομονωμένες λόγω των συρράξεων, κυρίως 
αυτές που είναι στον έλεγχο ομάδων ανταρτών, 
με δύσκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο. Στο 
Λίμπεν, προσφέρεται βοήθεια τόσο στους 
Σομαλούς πρόσφυγες όσο και στον τοπικό 
πληθυσμό, με προτεραιότητα στους πρώτους 
λόγω του ευάλωτου της κατάστασής τους. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τον καταυλισμό διέλευσης 
του Ντόλο και τους καταυλισμούς προσφύγων 
σε Μπογκολμάγιο και Μαλκαλίντα, όπου  
συνωστίζονται περίπου 65.000 άνθρωποι. 
Η ενίσχυση στο νοσοκομείο του Ντόλο Άντο 
ωφέλησε επίσης τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος 
προηγουμένως είχε περιορισμένη πρόσβαση σε 
φροντίδα υγείας. 
 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκριθήκαμε 
στην περιοχή των Λαών του Νότου (SNNPR), 
σε επιδημίες χολέρας και ιλαράς. Η τελευταία 
επιδημία προκάλεσε με τη σειρά της σοβαρό 
πρόβλημα παιδικού υποσιτισμού. Οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα διενείμαμε θεραπευτικά τρόφιμα, 
φάρμακα και ενισχύσαμε το επισιτιστικό 
πρόγραμμα της περιοχής.  

Αϊτή 
Δύο επείγοντα σε ένα χρόνο

Η Αϊτή υπέστη δύο καταστροφές τεράστιου 
μεγέθους μέσα στον ίδιο χρόνο: το σεισμό του 
Ιανουαρίου και την επιδημία χολέρας που άρχισε 
τον Οκτώβριο. Διάφορα τμήματα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα εργάζονται ήδη εδώ και 20 χρόνια 
στη χώρα αυτή, που πάσχει από την έλλειψη 
πρόσβασης στην υγεία για μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού και υψηλά επίπεδα βίας. 

Το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης 
- Αθήνας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ανέλαβε 
δράση έπειτα από το σεισμό, προσφέροντας 
βοήθεια στο νοσοκομείο Σεν Μισέλ στο Ζακμέλ, 
στα νοτιοδυτικά της χώρας, σε επείγοντα 
περιστατικά, χειρουργικά, παιδιατρικά και 
τοκετούς. Το 2010 έγιναν περίπου 1346 
χειρουργικές επεμβάσεις και περίπου 1.778 
τοκετοί. Στην πρωτεύουσα, Πορτ ο Πρενς, 
εξοπλίσθηκε ένα νοσοκομείο 80 κλινών σε 
μία παλιά οδοντιατρική κλινική στην περιοχή 
Μπισαντενέρ, που περιβάλλεται από 5 καταυ-
λισμούς εκτοπισμένων από τον σεισμό. 
Το νοσοκομείο καλύπτει τα επείγοντα περιστα-
τικά, και το 2010 εισήχθησαν 1.000 παιδιά και 
σχεδόν άλλοι τόσοι ενήλικοι. 
Όταν ξέσπασε η επιδημία χολέρας τον Οκτώ-
βριο, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
εγκαταστήσαμε κέντρα θεραπείας της χολέρας 
για να ανταποκριθούμε στους χιλιάδες 
πληγέντες. Με το πέρασμα ενός χρόνου, από την 
κατάσταση επείγουσας ανάγκης η Αϊτή πέρασε 
στη φάση της ανοικοδόμησης στην οποία 
βρίσκεται έως σήμερα. Το νοσοκομείο Σεν Μισέλ 
παραδόθηκε το Φεβρουάριο στο Υπουργείο 
Υγείας και το νοσοκομείο του Μπισαντενέρ θα 
κλείσει τον Ιούλιο αυτού του έτους. 

Βολιβία -
Παραγουάη 
Νέο πρόγραμμα 
στην περιοχή Τσάκο 

Η ασθένεια Τσάγκας είναι μία παρασιτική νόσος, 
με τα περισσότερα θανάσιμα κρούσματα στην 
Αμερική. Είναι ενδημική στην περιοχή Γκραν 
Τσάκο, που εκτείνεται μεταξύ Παραγουάης, 
Αργεντινής και Βολιβίας, ενώ η Βολιβία είναι η 
χώρα που πλήττεται περισσότερο.

Βολιβία
Στην περιφέρεια της Κοτσαμπάμπα, στην 
Βολιβία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε εντάξει 
τη θεραπεία και τη διάγνωση της ασθένειας 
Τσάγκας στα αγροτικά κέντρα υγείας. 
Το προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
προσφέρει διάγνωση και θεραπεία όχι μόνο σε 
ενήλικες αλλά και σε παιδιά. Το να φθάσει κανείς 
στα κέντρα υγείας αποδεικνύεται πολλές φορές 
πολύπλοκο γι’ αυτό προσφέρουμε διάγνωση 
και θεραπεία σε 26 αγροτικές κοινότητες 
και επιπλέον στα νοσοκομεία του Αϊκίλε, της 
Πασοράπα και του Ομερέκε. Διαγνώστηκαν πάνω 
από 1.450 άτομα, και 781 άρχισαν θεραπεία το 
2010.
Στην πόλη Κοτσαμπάμπα, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα εργαστήκαμε σε 18 κέντρα υγείας, 
εντάσσοντας την φροντίδα για την Τσάγκας στις 
γενικές ιατρικές υπηρεσίες. Στη διάρκεια του 
2010 επαληθεύτηκαν 1.085 περιπτώσεις και 
436 ασθενείς άρχισαν θεραπεία. Το πρόγραμμα 
πέρασε στο Υπουργείο Υγείας το 2011. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαστήκαμε επίσης 
και στην πρόληψη της ασθένειας. Η Τσάγκας 
μεταδίδεται στον άνθρωπο με το τσίμπημα 
ενός εντόμου που λέγεται vinchuca, και είναι 
ζωτικής σημασίας να μην μολυνθούν εκ νέου 
όσοι ασθενείς έχουν ολοκληρώσει την θεραπεία. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εκπαιδεύουμε τους 
ασθενείς, ώστε να δίνουν σημασία στην 
παρουσία της vinchuca στα σπίτια τους.

©
 JU

LI
E 

RE
M

Y

©
 A

U
RE

LI
E 

BA
U

M
EL

©
 A

N
N

A 
SU

RI
N

YA
CH

Πληθυσμός στόχος                                                    
Έξοδα                                                                             
Ιατρικές επισκέψεις                                                  
Ελονοσία                                                                   
Εισαγωγές                                                                           
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                   
Εμβολιασμός ιλαράς (επιδημία)                          
Ιλαρά                                                                            
Κέντρο Επισιτιστικής Φροντίδας                                                   
Κέντρο Επισιτιστικής Φροντίδας,
κινητή μονάδα                                                            

478.768 
€ 4.250.715

45.276
1.598
2.470
6.466

15.436
17.734

1.233

5.823

Βολιβία
Πληθυσμός στόχος                                               
Έξοδα                                                                       
Νόσος Τσάγας                                                        

348.356
€ 983.806

1.217

Πληθυσμός στόχος:                                                                    
Έξοδα ανά χώρα:                                                      
Ιατρικές επισκέψεις:                                                        
Εισαγωγές:                                                                   
Τοκετοί:                                                                                         
Χειρουργεία:                                                                              
Συνεδρίες ψυχικής υγείας
(ατομικές):                                                                         
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές):                                             
Χολέρα:                                                                                        
Είδη πρώτης ανάγκης:                                                        
Διανομή νερού:                                                                   

3.785.874
14.931.390

54.383
5.569
1.778
1.346

      10.184
3.299

21.918
78.400

3.060
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Γουατεμάλα  
Κοντά στα θύματα 
φυσικών καταστροφών

Στα τέλη Μαΐου η πρώτη τροπική καταιγίδα του 
έτους, η "Άγκατα", έπληξε τη Γουατεμάλα από 
τις ακτές του Ειρηνικού, προκαλώντας ζημιές σε 
200 δήμους της χώρας. Οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 
174 ατόμων, ενώ υπήρξαν και 105.000 πληγέ-
ντες. Τρεις ημέρες πριν την καταιγίδα, εξερράγη 
το ηφαίστειο Πακάγια που βρίσκεται σε απόστα-
ση 30 χλμ. από την πρωτεύουσα της χώρας.  

Λόγω των δύο ταυτόχρονων καταστροφών, μία 
ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βρισκόταν 
στο περιφερειακό γραφείο επείγουσας παρέμ-
βασης  της οργάνωσης στον Παναμά, μετέβη 
αμέσως στη Γουατεμάλα, όπου εκτέλεσε τρεις 
διερευνητικές αποστολές με στόχο την αξιολό-
γηση των ιατρικών αναγκών και της επιδημιο-
λογικής κατάστασης στις περιοχές που είχαν 
πληγεί από τις πλημμύρες.  

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποφάσισαν να παρέμ-
βουν σε περιοχές στην όχθη του Μοτάγουα, που 
είχαν πληγεί περισσότερο από την πλημμύρα, 
και ειδικά στις επαρχίες Ισαμπάλ και Σακάπα, 
όπου οι κάτοικοι διαφόρων δήμων χρειάστηκε 
να βρουν κατάλυμα σε ξενώνες ή σε κατοικίες 
οικογενειών που τους περιέθαλψαν. 

Η ομάδα επείγουσας παρέμβασης πρόσφερε 
ιατρική φροντίδα και ψυχολογική στήριξη στους 
πληγέντες, διένειμε στον πληθυσμό κιτ υγιεινής 
και πλαστικά καλύμματα, προσέφερε φάρμακα 
και ιατρικό υλικό σε διάφορα κέντρα υγείας στις 
δύο επαρχίες, και εκτέλεσε εργασίες σχετικές με 
την ύδρευση και την υγιεινή. 

Ελλάδα
Βοήθεια προς μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα προορισμού 
για πολλούς μετανάστες, ενώ για άλλους αποτε-
λεί πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Κάθε χρόνο 
εκατοντάδες χιλιάδες συλλαμβάνονται κατά την 
είσοδό τους στη χώρα, ενώ το ποσοστό θετικής 
απάντησης σε αιτήσεις ασύλου, στην Ελλάδα, 
ειναι μόλις 0,3%. 

Τον Ιούλιο του 2009, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στα κέντρα κράτησης στον Έβρο 
και τη Ροδόπη, στα βόρεια της χώρας, και στη 
Μυτιλήνη όπου προσφέραμε βοήθεια σε 10.000 
άτομα συνολικά. Μετά το κλείσιμο του κέντρου 
κράτησης Μυτιλήνης, και με τις ανάγκες των 
μεταναστών καλυμμένες από πλευράς των 
αρχών, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποσυρθήκαμε 
τον Ιούνιο του 2010. 

Στα τέλη του έτους, η κατάσταση στα κέντρα 
κράτησης μεταναστών του Έβρου επιδεινώθηκε 
και πάλι. Οι άνθρωποι κοιμούνταν στις τουαλέ-
τες, στο πάτωμα, και άνδρες, γυναίκες και παιδιά 
μοιράζονταν τα ίδια κελιά. Το Δεκέμβριο, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε μία επείγουσα 
παρέμβαση με στόχο την προσφορά ιατρικής 
φροντίδας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης και υγιεινής στα προαναφερθέντα κέντρα. 
Στα τμήματα συνοριακής φύλαξης στο Τυχερό και 
το Σουφλί, οι ομάδες μας πρόσφεραν θεραπεία 
σε άτομα που είχαν κυρίως αναπνευστικές και 
δερματολογικές λοιμώξεις, διένειμαν είδη 
πρώτης ανάγκης και βελτίωσαν τις συνθήκες 
υγιεινής.  

Το Μάιο του 2010, η Γενική Συνέλευση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υιοθέτησε μία 
απόφαση σχετικά με την Τσάγκας που περιέλαβε 
την ενσωμάτωση της διάγνωσης και θεραπείας 
αυτής της ασθένειας στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας για όλους τους ασθενείς, 
ενίσχυση της θεραπείας σε χώρες με ενδημική 
παρουσία και την προώθηση της λειτουργικής 
έρευνας και ανάπτυξης διαγνωστικού τεστ, 
προσιτού και αξιόπιστου. Αυτό το μεγάλο βήμα 
προς τα εμπρός θα βελτιώσει τη φροντίδα και τη 
θεραπεία για εκατομμύρια ανθρώπους.

Παραγουάη
Το Νοέμβριο του 2010, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα αρχίσαμε να παρέχουμε διάγνωση και 
θεραπεία της Τσάγκας στην Παραγουάη, στην 
περιφέρεια του Μποκερόν, στην πλευρά του 
Τσάκο που ανήκει στην Παραγουάη, μία περιοχή 
ημιερημώδη με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα, 
όπου η πρόσβαση στην υγεία είναι πολύ χαμηλή. 
Οι ομάδες επισκέπτονται απομακρυσμένα 
χωριά και έχουν εκπαιδεύσει το υγειονομικό 
προσωπικό στην θεραπεία και την διάγνωση της 
ασθένειας. Επιπλέον, το κύριο εργαστήριο του 
περιφερειακού νοσοκομείου έχει εξοπλισθεί για 
να διαγιγνώσκει την ασθένεια. Η πρώτη ομάδα 
ασθενών ολοκλήρωσε τη θεραπεία το Μάιο του 
2011.

Από το πρόγραμμα της Βολιβίας, εστάλη το 
λεωφορείο "Bus Chagas" στο Μποκερόν, με 
σκοπό να περάσει από κολέγια και χωριά, να 
παρέχει πληροφορίες και εκπαίδευση σχετικά 
με την ασθένεια και με τον τρόπο πρόληψης της 
μετάδοσής της.

©
 M

AR
CE

LL
 N

IM
FU

EH
R 

M
SF

©
 M

SF

Παραγουάη
Πληθυσμός στόχος                                                         
Έξοδα                                                                       

51.398
 € 659.887

Πληθυσμός Στόχος                                                   
Έξοδα                                                                             
Ιατρικές επισκέψεις                                                 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                 

14.000
€ 405.456

189
171

17

Πληθυσμός στόχος                                                                                     
Έξοδα                                                                                     
Ιατρικές επισκέψεις                                                                                    
Προγεννητικοί έλεγχοι                                           
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                   
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                   
Είδη πρώτης ανάγκης                                               

70.000
€ 221.080

1.194
20

125
161

16.282
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Ζάμπια 
HIV/AIDS και επιδημίες 

Στη Ζάμπια, ένας στους οκτώ ανθρώπους 
είναι φορέας HIV. Παρά τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να παρέχει δωρεάν αντιρετροϊκή 
θεραπεία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 
ελλείψεις πρόσβασης στην υγειονομική 
φροντίδα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. 

Στην περιοχή Λουίνγκου, μια απομονωμένη  
αγροτική ζώνη στα βορειοανατολικά της 
χώρας, οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην 
προγεννητική φροντίδα και πολλές από αυτές 
δεν εξετάζονται για ΗΙV. Τον Ιούνιο του 2010, οι 
ΓΧΣ θέσαμε σε εφαρμογή πρόγραμμα πρόληψης 
της μετάδοσης του ιού από μητέρα σε παιδί, 
με στόχο να ανακόψουμε τη μόλυνση με HIV 
σε μωρά και να βελτιώσουμε την πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας. Κινητές ομάδες 
εργάστηκαν σε τέσσερα αγροτικά κέντρα υγείας, 
ενώ άλλη μια προσέφερε υποστήριξη στο 
νοσοκομείο της περιοχής. 

Τον Μάρτιο εκδηλώθηκε επιδημία χολέρας 
στην πρωτεύουσα, Λουσάκα, που έπληξε 
περίπου 6.000 άτομα. Οι ομάδες των ΓΧΣ 
στήσαμε τρία κέντρα θεραπείας περίθαλψης 
της χολέρας και προσφέραμε υποστήριξη σε 13 
μονάδες περίθαλψης στην πόλη. Οι ΓΧΣ επίσης 
προσφέραμε τρία ασθενοφόρα για τη μεταφορά 
ασθενών και πραγματοποιήσαμε υποστηρικτικά 
έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Τον Απρίλιο, μια επιδημία ιλαράς έπληξε πάλι 
την περιοχή της Λουσάκα. Οι ΓΧΣ προσφέραμε 
υποστήριξη στο Υπουργείο Υγείας και τον Ιούνιο 
αναλάβαμε τη διαχείριση και την περίθαλψη των 
περιστατικών, εξετάζοντας περισσότερους από 
3.700 ασθενείς σε δύο νοσοκομειακά κέντρα 
της πόλης. 

Ζιμπάμπουε 
Συνεχίζεται ο αγώνας 
κατά του HIV/AIDS 

Υπολογίζεται ότι 1,2 εκ. άτομα στη Ζιμπάμπουε
είναι φορείς του ιού HIV και μόνο το 55% από 
τους περίπου 600.000 που χρειάζονται επειγό-
ντως αντιρετροϊικά φάρμακα λαμβάνουν τη 
σχετική θεραπεία. Στη διάρκεια του 2010 οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαστήκαμε σε προγράμ-
ματα ΗΙV/AIDS στην πόλη Μπουλαουάγιο και 
στις περιοχές Τσολότσο και Μπάιτμπριτζ. 
Σε όλα αυτά τα μέρη, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
προσφέρουμε ολοκληρωμένη φροντίδα για 
το HIV/AIDS, η οποία περιλαμβάνει παροχή 
συμβουλευτικής, διάγνωση, θεραπεία και 
πρόληψη της μετάδοσης του ιού από μητέρα 
σε παιδί.  
 
Στο Μπουλαουάγιο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
έχουμε επικεντρώσει το έργο τους σε οροθετικά 
παιδιά και εφήβους, προσαρμόζοντας τις 
υπηρεσίες μας στις συγκεκριμένες ανάγκες. 
Η παιδιατρική φροντίδα έχει αποκεντρωθεί, 
και τα παιδιά που είναι πλέον σε σταθερή 
κατάσταση μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία 
σε τοπικές κλινικές. Στην αγροτική περιοχή 
Τσολότσο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε ακόμα 
αποκεντρώσει τη φροντίδα για το HIV/AIDS από 
τα νοσοκομεία στις αγροτικές κλινικές, ώστε να 
φέρουμε τη θεραπεία πιο κοντά στους ασθενείς.
Στη διάρκεια του 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
εργαστήκαμε στην περιοχή Μπάιτμπριτζ, 
στα σύνορα με την Νότια Αφρική. Μέχρι τον 
Οκτώβριο, η οργάνωση εργάστηκε με βάση ένα 
δίκτυο κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας, που 
απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στο μεταναστευ-
τικό πληθυσμό της περιοχής. 
Προς το τέλος του έτους, και αναγνωρίζοντας 
ως κυρίαρχη ανάγκη την αντιμετώπιση του HIV/ 
AIDS, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στρέψαμε το πρό-
γραμμά μας στη φροντίδα ασθενών αυτής της 
ασθένειας, καθώς και της φυματίωσης, βασικής 
λοίμωξης που σχετίζεται με το HIV/AIDS.   

Ινδία
Κάλα αζάρ και υποσιτισμός 
στο κρατίδιο του Μπιχάρ 

Το κρατίδιο του Μπιχάρ στα βορειοανατολικά 
της Ινδίας είναι η περιοχή του κόσμου που 
εμφανίζει τη μεγαλύτερη επικράτηση της 
σπλαχνικής λεϊσμανίασης (κάλα αζάρ), μίας 
παρασιτικής ασθένειας που αποβαίνει θανάσιμη 
αν δε θεραπευθεί. Από το 2007, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα εργαζόμαστε στην περιοχή του Βαϊσάλι, 
όπου διαγιγνώσκουμε και θεραπεύουμε την 
ασθένεια αυτή, που επηρεάζει κυρίως τις πιο 
μειονεκτούσες κάστες της κοινωνίας. Με στόχο 
την παροχή θεραπείας σε όλους τους ασθενείς, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε σε διάφορα 
κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας, στο νοσοκομείο 
αναφοράς της περιοχής και οργανώνουμε ακόμα 
"θεραπευτικούς καταυλισμούς" σε μέρη όπου 
δεν υπάρχει βασική φροντίδα υγείας. Στους 
ασθενείς χορηγείται λιποσωμιακή αμφοτερικίνη 
Β, ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα 
με τις λιγότερες παρενέργειες που υπάρχουν. 
Στη διάρκεια του 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
θεραπεύσαμε πάνω από 1.900 ασθενείς. 

Στην περιφέρεια Νταρμπάνγκα, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα προσφέρουμε ιατρική φροντίδα σε 
μωρά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών που πάσχουν 
από οξύ υποσιτισμό βαρείας μορφής. Μέσω 
έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποσκοπούμε στη 
μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας που 
προκαλείται από τον υποσιτισμό. Στη διάρκεια 
του περασμένου έτους, πάνω από 4.000 
μωρά έλαβαν θεραπεία, τα περισσότερα ως 
εξωτερικοί ασθενείς. Μόνο στις βαρύτερες 
περιπτώσεις παραμένουν τα παιδιά στο κέντρο 
νοσοκομειακής διατροφής 20 κλινών που 
διαθέτει η οργάνωση στο Μπιραούλ.
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Πληθυσμός στόχος                                                     
Έξοδα                                                                       
Ελονοσία                                                                      
Κινητό Επισιτιστικό κέντρο                                               
Κάλα Αζάρ                                                                      
Εμβολιασμός ιλαρά (επιδημία)                                               

4.825.620
€ 2.156.976

156
4.270
1.972
3.499

Πληθυσμός στόχος                                                         
Έξοδα                                                                                  
Ιατρικές επισκέψεις                                                                                 
Σεξουαλική βία                                                                                 
Αντιρετροϊκή θεραπεία                                                                                 
Αντιρετροϊκή θεραπεία (2η γραμμή)                                                 
Αντιρετροϊκή θεραπεία                                                                                  
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (μητέρες)                
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (παιδιά)                 

949.900
4.351.149

11.699
1.088

12.585
410

12
1.415 
1.179

Πληθυσμός στόχος                                                            
Έξοδα                                                                                   
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                        
Αντιρετροϊκή θεραπεία                                                        
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (μητέρες)                                     
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (παιδιά)                            
Ιλαρά                                                                                  
Χολέρα                                                                                          

2.854.340
2.475.989

2.648
12

1
1 

3.771
5.096
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Κένυα 
Βοήθεια σε Σομαλούς 
πρόσφυγες  

Το έτος 2010 χαρακτηρίστηκε από τη μεταβί-
βαση του προγράμματος για το HIV/AIDS της 
Μπούσια στο Υπουργείο Υγείας και το άνοιγμα 
των προγραμμάτων στα σύνορα με την Σομαλία, 
που επικεντρώνονται στην υγεία μητέρας και 
παιδιού, την φυματίωση, τον επισιτισμό και τα 
θύματα της βίας. 
Μετά την αξιολόγηση του προγράμματος HIV/
AIDS στη Μπούσια, που λειτουργεί ήδη εδώ και 
10 χρόνια, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θεωρήσαμε 
ότι οι στόχοι τους είχαν καλυφθεί και ότι είναι 
εφικτή η μετάβαση στο δημόσιο σύστημα. 
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό 
μίας οργάνωσης ειδικευμένης στο HIV/AIDS που 
θα συνεχίσει το πρόγραμμα. 

Η βορειοανατολική επαρχία της Κένυας 
εμφανίζει τους χειρότερους δείκτες φτώχιας 
και υπανάπτυξης. Λόγω της εγγύτητας με την 
Σομαλία, δέχεται πρόσφυγες και επηρεάζεται 
από τις συγκρούσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα στην Ιτζάρα για 
να βελτιώσουμε τη γενική στήριξη αυτών των 
ανθρώπων μέσω της ενίσχυσης των δομών του 
Υπουργείου Υγείας. 
Ο καταυλισμός προσφύγων του Νταντάμπ, 
σε απόσταση 70 χλμ. από τη Σομαλία, είναι 
ο μεγαλύτερος του κόσμου. Χωρητικότητας 
90.000 ατόμων, το 2010 καταμετρήθηκαν ήδη 
πάνω από 300.000, με 65.000 νέες αφίξεις 
από το 2009. Εκείνη τη χρονιά σχεδιάστηκε 
η επέκτασή του, όμως η έλλειψη συμφωνίας 
μεταξύ της κυβέρνησης της Κένυας και της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
παρέλυσε την έναρξη δραστηριοτήτων των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα που είχαν προβλεφθεί 
μαζί με την επέκταση. Η ομάδα αξιολόγησε τις 
ανάγκες των χιλιάδων νέων προσφύγων  που 
ήταν υποχρεωμένοι να εγκατασταθούν εκτός του 
καταυλισμού, και συνέχισε να εργάζεται για να 
τους προσφέρει βοήθεια.  

Κιργιστάν 
Βοήθεια σε εκτοπισμένους 
και θύματα βίας

Τον Ιούνιο του 2010, μετά από κλιμάκωση 
των πολιτικών εντάσεων μεταξύ δυνάμεων της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και την φυγή 
του προέδρου της χώρας, το Κιργιστάν βυθίστηκε 
σε κρίση η οποία προκάλεσε - παράλληλα με τις 
διαδηλώσεις και την ισχυρή καταστολή - βίαιες 
συγκρούσεις μεταξύ Ουζμπέκων και Κιργιζίων 
στα νότια της χώρας. Στη διάρκεια της κρίσης 
πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 
άλλοι 2.000 τραυματίστηκαν και περίπου 
400.000 διέφυγαν στο Ουζμπεκιστάν. 

Μετά από διερευνητική αποστολή με στόχο 
την αξιολόγηση των αναγκών, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα αρχίσαμε να παρέχουμε 
βασική φροντίδα σε όσους αντιμετώπιζαν 
δυσκολία στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας. Οι δραστηριότητες προσαρμόστηκαν 
σε διαφορετικές καταστάσεις και ανάγκες: 
μετακινήσεις εκτοπισμένων, επιστροφή 
προσφύγων, περιορισμούς μετακίνησης κ.λ.π. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέραμε επίσης 
φάρμακα και ιατρικό και χειρουργικό υλικό σε 
διάφορες δομές υγείας, θέσαμε σε εφαρμογή 
δραστηριότητες σχετικές με ύδρευση και 
υγιεινή, και διανείμαμε είδη πρώτης ανάγκης 
σε εκτοπισμένους και άλλους σε επικίνδυνη 
κατάσταση. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, οι 
κινητές μονάδες μας υλοποίησαν παρεμβάσεις 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσαν 
το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας για να 
προσφέρει στήριξη σε πολίτες  που υφίστανται 
τις συνέπειες των συγκρούσεων, σε θύματα 
σεξουαλικής βίας και σε πρόσωπα αποκλεισμένα 
από τη φροντίδα υγείας. 

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία
Μάχη για υγειονομική 
φροντίδα

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε 
απομονωμένες περιοχές που μαστίζονται από 
χρόνιες συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες 
ανταρτών και κυβερνητικές δυνάμεις. 
Ο πληθυσμός αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες 
πρόσβασης στην υγεία, λόγω σοβαρότατης 
έλλειψης σε λειτουργικές δομές υγείας, 
φάρμακα και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Στα βορειοανατολικά της χώρας, το νοσοκομείο 
του Μπατανγκάφο εξακολουθεί να προσφέρει 
υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων, μαιευτικής, 
παιδιατρικής και χειρουργικής. Επίσης, 
προσφέρονται διαγνωστικές εξετάσεις και 
περίθαλψη για την ασθένεια του ύπνου και άλλες 
ασθένειες όπως η ελονοσία, που εξακολουθεί να 
είναι η πιο συχνή αιτία επίσκεψης, με γύρω στα 
60.000 κρούσματα το 2010. Στο Κάμπο, οι ΓΧΣ 
περιθάλπουμε εκτοπισμένους, θύματα βίας. Ο 
διαρκής τρόμος και η αδυναμία πρόσβασης στις 
καλλιέργειες όπως επίσης στα κέντρα υγείας, 
έχουν επιδεινώσει κατά πολύ την κατάσταση. Στο 
Νντέλε, η ομάδα ανέλαβε δράση τον Ιούλιο του 
2010 στο νοσοκομείο ενώ αναπτύχθηκαν κινητές 
κλινικές στους γύρω πληθυσμούς. 

Στα νοτιοανατολικά της χώρας, το πρόγραμμα 
του Μπόντα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 
2010, όταν η κατάσταση του υποσιτισμού 
είχε βελτιωθεί αισθητά. Παρόλα αυτά το 
πρόγραμμα του Γκάντζι συνεχίζεται καθώς ο 
πληθυσμός αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη 
ιατρικής περίθαλψης, κυρίως στον τομέα της 
παιδιατρικής. 
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Πληθυσμός στόχος                                                              
Έξοδα                                                                                          
Ιατρικές επισκέψεις                                                                   
Ελονοσία                                                                             
Εισαγωγές                                                                              
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                        
Τοκετοί                                                                             
Μεταγεννητική φροντίδα                                                                               
Ασθένεια του Ύπνου                                                       

7.968.897
€ 7.968.897

307.515
139.090

12.368
15.656

2.513
6.712

340

Πληθυσμός στόχος                                                    
Έξοδα                                                                             
Ιατρικές επισκέψεις                                                           
ΗIV                                                                                                
Αντιρετροϊκή θεραπεία                                                          
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (μητέρες)                    
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (παιδιά)                    
Χολέρα                                                                             

871.364
€ 1.910.755

4.498
717
462

28
10

784 Έξοδα                                                                       556.610
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Κολομβία 
Θύματα εκτοπισμού και βίας 

Το 2010 σημαδεύτηκε από την επίσημη 
αποστράτευση παραστρατιωτικών ομάδων που 
είχαν επανεμφανισθεί σε διάφορες περιοχές 
της Κολομβίας και την ανάληψη της προεδρίας 
από τον Χουάν Μανουέλ Σάντος. Η βία στη χώρα, 
που επιδεινώνεται από δομικά προβλήματα, 
εξακολουθεί να εμποδίζει την καλή πρόσβαση 
πολλών ανθρώπων στην υγεία. 

Στη διάρκεια του 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
εργαστήκαμε σε διάφορες περιοχές των 
περιφερειών Κακετά, Κάουκα, Πουτουμάγιο 
και Ναρίνιο, στα νότια της χώρας, με σκοπό 
την παροχή φροντίδας στους πληθυσμούς 
που περισσότερο πλήττονται από την ένοπλη 
σύγκρουση. Οι ομάδες μας εργάστηκαν κυρίως 
με κινητές μονάδες στις αγροτικές περιοχές, 
για να προσφέρουν πρωτοβάθμια φροντίδα 
στους εκτοπισμένους και αποκλεισμένους λόγω 
των συγκρούσεων. Η επίτευξη και διατήρηση 
της πρόσβασης στις πιο ευάλωτες αγροτικές 
περιοχές είναι ο πρωταρχικός σκοπός των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κολομβία. Συνολικά, 
εξετάσαμε πάνω από 35.000 ασθενείς.

Η φροντίδα για την ψυχική υγεία αποτελεί 
πρωταρχική συνιστώσα σε όλα τα προγράμματα 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κολομβία. Εκτός 
από την προσφορά άμεσης φροντίδας προς τους 
ασθενείς, παρουσιάσαμε το 2010 την έκθεση
"Τρεις φορές θύματα", όπου - βάσει των δεδο-
μένων από το πρόγραμμα της Κακετά -, δείχνου-
με τις επιπτώσεις από την ένοπλη σύγκρουση 
στην ψυχική υγεία του πληθυσμού και ζητούμε 
περισσότερους πόρους για την περίθαλψη όσων 
έχουν ανάγκη. 

Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό 
Στο πλευρό αμάχων

Το 2010 συνεχίστηκαν οι βίαιες μάχες μεταξύ 
του κογκολέζικου στρατού, των επαναστατών των 
Δημοκρατικών δυνάμεων για την απελευθέρωση 
της Ρουάντα και άλλων ένοπλων ομάδων στην 
επαρχία των Κίβου, όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
υλοποιούμε διάφορα προγράμματα. 

Η οργάνωση πρόσφερε ιατρική φροντίδα σε 
δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένων στο Καλόνγκε, 
τη Σαμπούντα και το Ο Πλατό (Νότιο Κίβου), 
ενώ παράλληλα αντιμετώπισε πολυάριθμα 
επείγοντα. Οι ομάδες μας έφτασαν σε απομονω-
μένες περιοχές, όπου οι ιατρικές ανάγκες κάθε 
είδους είναι τεράστιες και δεν υπάρχουν άλλες 
οργανώσεις.  

Στο Καλόνγκε, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέ-
ραμε πρωτοβάθμια φροντίδα σε εκτοπισμένους 
και σε οικογένειες που τους φιλοξενούν, μέσω 
κινητών μονάδων σε 5 κέντρα υγείας, και δευτε-
ροβάθμια φροντίδα στο γενικό νοσοκομείο 
Τσινφούζι. 
Στη Σαμπούντα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινή-
σαμε τον Ιούλιο επείγουσα παρέμβαση μετά από 
βίαιες συγκρούσεις στην περιοχή. Η ομάδα μας 
κάλυψε τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
στο γενικό νοσοκομείο, σε 9 κέντρα υγείας 
και μέσω κινητών μονάδων σε ολόκληρη την 
περιοχή, και επίσης αντιμετώπισε ένα ξέσπασμα 
χολέρας. 
Στο Ο Πλατό, μία ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή, 
προσφέραμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 
4 κέντρα υγείας, δύο ιατρεία και στο νοσοκομείο 
αναφοράς στην Κατάγκα.
Το πρόγραμμα του Κιρότσε (Βόρειο Κίβου) έκλει-
σε στις αρχές του χρόνου, αφού η ιατρική και η 
ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή ομαλο-
ποιήθηκαν. 

Λιβερία 
Μεταβίβαση και 
λήξη προγραμμάτων

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναλάβαμε εργασία 
στο νοσοκομείο Μπένσον στην πρωτεύουσα της 
χώρας, Μονροβία, στο τέλος του 2005.
Η παρέμβαση επικεντρωνόταν στη δωρεάν 
δευτεροβάθμια φροντίδα - παιδιατρική, μαιευτι-
κή και γυναικολογική - στο προαναφερθέν 
νοσοκομείο και στη φροντίδα των θυμάτων 
σεξουαλικής βίας και βίας λόγω φύλου στη 
συνοικία Πέινσβιλ, που μεταβιβάστηκε σε άλλη 
οργάνωση το 2009. 

Μετά από το μακρύ πόλεμο που κατέστρεψε 
ολοσχερώς τις υποδομές της χώρας μεταξύ 1989 
και 2003, η Λιβερία σταδιακά σταθεροποιείται, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε μειώσει  το ρόλο 
μας στη χώρα και η κυβέρνηση έχει αυξήσει το 
δικό της. Κατά τη φάση της ανοικοδόμησης, τα 
μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια προγράμματα 
αντικαθιστούν σταδιακά τα προγράμματα 
επείγουσας ανάγκης. 

Μολονότι η αποκατάσταση είναι μακρά, το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ευημερίας 
αποδείχθηκε ικανό να αναλάβει τις ευθύνες 
του. Στις αρχές του 2010 οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα εξακολουθούσαμε να διαχειριζόμαστε 
το νοσοκομείο Μπένσον, όπου προσφέραμε 
περίθαλψη σε πάνω από 20.000 γυναίκες και 
παιδιά ετησίως, ενώ συγχρόνως μεταβιβάζαμε 
τις δραστηριότητές μας στις αρχές. Για την 
αποφυγή κενών στη φροντίδα, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα εξοπλίσαμε άλλο νοσοκομείο και 
μεταφέραμε τις υπηρεσίες εκεί. Στη συνέχεια 
δωρίσαμε στο Υπουργείο Υγείας αυτές τις 
νέες εγκαταστάσεις, καθώς και φάρμακα και 
ιατρικό υλικό σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να 
καλύψουμε τις ανάγκες ως το τέλος του 2010.
Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο εκείνου 
του έτους, οπότε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κλείσα-
με το πρόγραμμά μας στη Λιβερία. 
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Πληθυσμός Στόχος                                                  
Έξοδα                                                                          
Ιατρικές επισκέψεις                                                 
Προγεννητικοί έλεγχοι                                          
Σεξουαλική βία                                                           
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)              
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                      

116.483 
€ 3.262.008 

35.777
938

80
3.807

968

Πληθυσμός στόχος                                                   
Έξοδα                                                                       
Εισαγωγές                                                                     
Τοκετοί                                                                    
Χειρουργεία                                                                     
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (μητέρες)                  
Πρόληψη μετάδοσης ιού HIV (παιδιά)                  
Ιλαρά                                                                                      
Μηνιγγίτιδα                                                                     
Εμβολιασμός ιλαράς (τακτικός)                                   

331.691
€ 1.694.104

3.431
623

1.120
1
6

390
56

352

Πληθυσμός στόχος                                                                     
Έξοδα                                                                                       
Ιατρικές επισκέψεις                                                                     
Ελονοσία                                                                                      
Εισαγωγές                                                                                      
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                                                      
Τοκετοί                                                                                       
Χειρουργεία                                                                                      
Σεξουαλική βία                                                                                      
Βία                                                                                       

715.587
€ 4.858.651

146.287
5.493
4.488

11.422
4.613

781
663
583
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Μαρόκο 
Βοήθεια σε μετανάστες 
από την υποσαχάρια Αφρική  

Από το 2005 γίνεται όλο και πιο δύσκολο για 
τους μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική 
να φθάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ισπανίας, 
και η μέση παραμονή τους στο Μαρόκο έχει 
επιμηκυνθεί. Εξαντλημένοι μετά από ένα 
ταξίδι στο οποίο έχουν επενδύσει όλα τους τα 
χρήματα, πολλοί ούτε θέλουν ούτε μπορούν να 
επιστρέψουν στις χώρες τους. Στις πόλεις του 
Μαρόκου έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέα 
συστήματα βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και καταναγκαστικής εργασίας, που συνδέονται 
κατά πάσα πιθανότητα με δίκτυα εμπορίας 
ανθρώπων. Σε αυτά προστίθενται οι άθλιες 
συνθήκες υγιεινής και συνωστισμού στις οποίες 
ζουν οι μετανάστες. Επιπλέον, ο αριθμός 
των γυναικών έχει αυξηθεί, και επομένως 
και τα προβλήματα αναπαραγωγικής υγείας, 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, εκτρώσεων και 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.  

Το 2010 η κατάσταση στη συνοριακή περιοχή 
της Ούζντα εξακολούθησε να χειροτερεύει με 
τη συρροή περισσότερων μεταναστών από την 
υποσαχάρια Αφρική, γεγονός που αύξησε τις 
απελάσεις στην Αλγερία στη διάρκεια ολόκληρου 
του έτους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε 
το πρόγραμμα στην Ούζντα, όπου προσφέραμε 
ιατρική προληπτική και θεραπευτική φροντίδα 
και διευκολύναμε τους μετανάστες στην πρόσβα-
ση στο σύστημα υγείας του Μαρόκου. Η ομάδα
περιέθαλψε ακόμα γυναίκες και παιδιά θύματα 
βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 
Παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ασκήσαμε 
πίεση στις αρχές, υπενθυμίζοντας την υποχρέ-
ωση να σέβονται την υγεία και την αξιοπρέπεια 
των μεταναστών, και δημοσιεύσαμε εκθέσεις 
που πιστοποιούν τη βία και την κακομεταχείριση 
που τους ασκείται. 

Μεξικό
Βία κατά μεταναστών

Το Μεξικό επιδεικνύει μια διπλή αντιμετώπιση 
στο θέμα της μετανάστευσης: ως κύρια χώρα 
που διαθέτει μετανάστες στις ΗΠΑ, απαιτεί 
πολιτικές υπέρ των δικών του· ως χώρα 
διέλευσης μεταναστών - η πλειονότητα των 
οποίων από την Κεντρική Αμερική - δεν τους 
προσφέρει περίθαλψη. Σύμφωνα με την Έκθεση 
για τη Διεθνή Μετανάστευση του 2010, το 30% 
των μεταναστών φεύγουν λόγω της βίας στις 
χώρες τους. Υπολογίζεται ότι περνούν από το 
Μεξικό μέχρι και 450.000 άνθρωποι ετησίως. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(CNDH) και η Διεθνής Αμνηστία υπολογίζουν 
σε 20.000 τους μετανάστες που πέφτουν 
θύματα απαγωγής κάθε χρόνο, και των οποίων 
οι συγγενείς στις ΗΠΑ ή στην Κεντρική Αμερική 
πρέπει να πληρώσουν λύτρα. Η απαγωγή 
μεταναστών είναι η δεύτερη πιο κερδοφόρα 
εργασία για τις ομάδες εμπόρων ναρκωτικών 
της χώρας.  

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους οι μετανάστες 
πέφτουν ακόμα θύματα εκβιασμών εκ μέρους 
πολλών ομάδων του πληθυσμού, από μηχανο-
δηγούς τρένων μέχρι εμπόρους, αλλά και από 
μέλη διαφόρων βαθμίδων της Αστυνομίας και 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλος παράγοντας που 
προστίθεται είναι η σεξουαλική βία, στην οποία 
πέφτουν θύματα 6 στις 10 γυναίκες σε κάποια 
στιγμή της διαδρομής. 

Στις αρχές του 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
οργανώσαμε μία διερευνητική αποστολή στα 
νότια σύνορα του Μεξικού με τη Γουατεμάλα, 
που ολοκληρώθηκε με την απόφαση να ξεκινή-
σουμε ένα πρόγραμμα στις περιφέρειες Τσάπας 
και Οαχάκα, σε υποστήριξη των μεταναστών 
που περνούν από το Μεξικό, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στη γενική και τη σεξουαλική βία, τα 
ατυχήματα, την ψυχική υγεία και τις χρόνιες 
ασθένειες. 

Μαλάουι 
Μαζικός εμβολιασμός 
κατά της ιλαράς 

Από το 2009 έχουν ξεσπάσει επιδημίες ιλαράς 
σε διάφορες χώρες της νότιας Αφρικής, μεταξύ 
των οποίων και το Μαλάουι. Στα μέσα Ιουλίου, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 9.000 
άτομα είχαν νοσήσει και 44 είχαν πεθάνει, ενώ 
το επιδημικό όριο είχε ξεπεραστεί σε 23 από τις 
28 περιφέρειες της χώρας. Η ιλαρά είναι από 
τις κύριες αιτίες θανάτου στα παιδιά και τους 
εφήβους σε όλο τον κόσμο.  

Μετά από μία διερευνητική αποστολή στις 
περιφέρειες Μπαλάκα και Ματσίνγκα, στα 
νότια της χώρας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
διενεργήσαμε μία εκστρατεία εμβολιασμού και 
εμβολιάσαμε σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά 
ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 15 ετών. Οι ομάδες 
της οργάνωσης προσφέραμε ακόμα βοήθεια 
στις αρχές ώστε να βελτιωθεί ο εντοπισμός, 
η διάγνωση και η θεραπεία των κρουσμάτων, 
με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και 
θνητότητας λόγω της ιλαράς στις περιφέρειες 
Μπαλάκα, Ματσίνγκα και Ντσέου. Ακόμα, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα εκπαιδεύσαμε το προσω-
πικό διαφόρων κέντρων υγείας και νοσοκομείων 
της περιφέρειας σχετικά με τα πρωτόκολλα 
θεραπείας της ιλαράς, και διανείμαμε ιατρικό 
υλικό απαραίτητο για την αντιμετώπισή της. 

Χάρη στην παρουσία και την εργασία τους στο 
πεδίο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μπορέσαμε 
επίσης να υποστηρίξουμε το Υπουργείο Υγείας 
του Μαλάουι για την έναρξη μίας εκστρατείας 
εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο που έφτασε 
να εμβολιάσει συνολικά 5 εκ. παιδιά κατά της 
ιλαράς.
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Πληθυσμός στόχος                                                      
Έξοδα                                                                                            
Εμβολιασμός ιλαράς (επιδημία)                                              
Ιλαρά                                                                                            

1.365.993
€ 809.367

465.845
8.084

Πληθυσμός στόχος                                                     
Έξοδα                                                                                 
Ιατρικές επισκέψεις                                                                  
Βία                                                                               
Σεξουαλική βία                                                                   
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                           
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                           

14.000
557.772

2.588
212
  19
182

48
Πληθυσμός στόχος                                                          
Έξοδα                                                                                            

350.000
€ 33.644
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Νίγηρας  
Επισιτιστική φροντίδα 
και επείγοντα  

Κάθε χρόνο ο Νίγηρας μαστίζεται από μια κρίση 
υποσιτισμού η οποία αγγίζει υψηλότατα επίπεδα 
στο διάστημα της ξηρασίας που επικρατεί μετα-
ξύ των δύο συγκομιδών, Μαΐου και Σεπτεμβρίου. 
Το 2010 η κρίση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σοβαρή 
για τα παιδιά μικρής ηλικίας.  
Τον Ιούνιο ξέσπασε κρίση υποσιτισμού στην 
περιοχή Tαχούα. Οι ΓΧΣ ξεκίνησαν μια επείγουσα 
παρέμβαση στις περιοχές Mαντάουα και Μπού-
ζα, όπου επίσης διατηρούσαν κανονικά προγράμ-
ματα. Συνολικά, οι ομάδες μας περιέθαλψαν 
22.000 παιδιά μικρότερα των 5 ετών σε κινητά 
επισιτιστικά κέντρα και περισσότερα από 
3.000 παιδιά εισήχθησαν σε κέντρα εντατικής 
επισιτιστικής φροντίδας. Από τον Αύγουστο 
έως τον Οκτώβρη, οι ΓΧΣ διανείμαμε έτοιμα 
διατροφικά συμπληρώματα σε περισσότερες 
από 128.000 οικογένειες με παιδιά ηλικίας 
από 6 έως 23 μηνών, ως προληπτική θεραπεία 
σοβαρού οξέως υποσιτισμού. 
Τον Απρίλιο εκδηλώθηκε επιδημία μηνιγγίτιδας 
στη Μαντάουα. Σε συνεργασία με τις υγειονο-
μικές αρχές, οι ΓΧΣ εμβολιάσαμε περισσότερα 
από 60.000 άτομα. Στη διάρκεια επιδημίας 
ελονοσίας τον Αύγουστο, οι ομάδες μας περιέ-
θαλψαν περισσότερους από 14.000 ασθενείς και 
διένειμαν περισσότερες από 90.000 κουνου-
πιέρες στην Μπούζα και την Μαντάουα. 
Στο Άγκαντεζ, οι ΓΧΣ συνεχίσαμε να παρέχουμε 
ιατρική - ανθρωπιστική βοήθεια σε εκτοπισμέ-
νους και μετανάστες, με έμφαση στα προγράμ-
ματα υγείας μητέρας και παιδιού. Έπειτα από 
μια επιδημία μηνιγγίτιδας το Μάιο, ξεκίνησε 
μια εκστρατεία εμβολιασμού που κατέληξε στον 
εμβολιασμό περίπου 77.000 ατόμων. 

Νιγηρία  
Πρωτοβάθμια και 
αναπαραγωγική υγεία 

Το Λάγος, με πληθυσμό περί τα 18 εκατομμύρια,
είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Νιγη-
ρίας. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν στο περιθώριο, 
σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς υποδομές 
ή βασικές υπηρεσίες. Τον Ιούλιο του 2010, 
οι ΓΧΣ ξεκινήσαμε παρέμβαση στο κέντρο 
υγείας Aγιετόρο, στο προάστιο Mακόκο, όπου 
παρέχουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και 
αναπαραγωγικής υγείας, γυναικολογική και 
μαιευτική φροντίδα, νοσοκομειακή περίθαλψη 
και επείγοντα περιστατικά. Μέχρι τα τέλη του 
χρόνου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 
από 20.000 εξετάσεις. Η ελονοσία και οι 
αναπνευστικές λοιμώξεις ήταν οι πιο συχνές 
ασθένειες. Εκτός από το κέντρο υγείας, οι ΓΧΣ 
επίσης αναλάβαμε δράση με κινητές κλινικές 
στα προάστια Όττο και Μπαντία.

Στην περιοχή της Όγκμπια, πολιτείας της 
Μπαγέλσα, τον Απρίλιο οι ΓΧΣ παραδώσαμε το 
πρόγραμμά μας στις τοπικές και εθνικές αρχές. 
Στους πρώτους μήνες του χρόνου η οργάνωση 
εξέτασε 4.700 άτομα και εμβολίασε 5.400 
παιδιά κατά της ιλαράς. 

Η Νιγηρία είναι μια χώρα με έφεση στα 
επείγοντα. Στη διάρκεια του 2010, οι ΓΧΣ 
υποστηρίξαμε μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά 
της ιλαράς στην πολιτεία της Καντούνα, κατά την 
οποία εμβολιάστηκαν περισσότερα από 15.500 
παιδιά. Επιπλέον, η οργάνωση πραγματοποίησε 
διάφορες διερευνητικές αποστολές για τον 
εντοπισμό κρουσμάτων χολέρας και τελικά 
παρενέβη με πρόγραμμα στην πολιτεία Γιόμπε. 

Ονδούρα 
Παρέμβαση λόγω αιμορρα-
γικού δάγκειου πυρετού   

Το 2010, η Ονδούρα παρουσίασε σημαντική 
αύξηση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού, 
ιογενούς λοίμωξης ενδημικής στην Κεντρική 
Αμερική, με ανησυχητικά υψηλά ποσοστά 
αιμορραγικού πυρετού. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
επικεντρωθήκαμε στην παροχή βοήθειας 
στους ασθενείς και στην αποφυγή νέων 
μολύνσεων στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, 
όπου διαπιστώθηκε ο υψηλότερος αριθμός 
κρουσμάτων. 

Μολονότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές 
μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, το νοσοκομείο αναφοράς για 
το δάγκειο πυρετό δεν φάνηκε επαρκές μπροστά 
στη μεγάλη συρροή ασθενών. Επιπλέον, μολονότι 
οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν τον παιδικό 
πληθυσμό, οι αποκεντρωμένες μονάδες της 
χώρας ήταν εξοπλισμένες για να θεραπεύουν 
μόνο ενήλικες. 

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα εξοπλίσαμε μία αίθουσα για 
έκτακτα περιστατικά στο νοσοκομείο Σαν 
Φελίπε στα περίχωρα της Τεγκουσιγκάλπα, όπου 
προσφέραμε φροντίδα σε παιδιά με συμπτώματα 
της ασθένειας. Ήδη από την δεύτερη ημέρα 
λειτουργίας, η αίθουσα λειτουργούσε με 
απόλυτη πληρότητα.

Η ομάδα ακόμα ασχολήθηκε με την παροχή 
πληροφοριών και συναισθηματικής υποστήριξης 
στις οικογένειες των νοσηλευόμενων παιδιών. 
Επιπλέον, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εντοπίσαμε 
και απομακρύναμε σημεία μόλυνσης σε πάνω 
από 1.500 κατοικίες της περιφέρειας της 
Τεγκουσιγκάλπα, εμποδίζοντας έτσι την διάδοση 
του κουνουπιού που μεταδίδει την ασθένεια.
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Πληθυσμός στόχος                                                     
Έξοδα                                                                                  
Ιατρικές επισκέψεις                                                 
Ελονοσία                                                                 
Κέντρο Επισιτιστικής 
Φροντίδας, κλινική                                                 
Κέντρο Επισιτιστικής
Φροντίδας, κινητή μονάδα                                                   
Κέντρο Συμπληρωματικής
Διατροφής                                                                 
Προγεννητικοί έλεγχοι                                               
Εμβολιασμός ιλαράς (επιδημία)                                               
Εμβολιασμός μηνιγγίτιδας
(επιδημία)                                                                         

754.449
€ 6.122.827

156.434
52.461

3.015

22.147

128.685
10.608
 16.786

137.082

Πληθυσμός στόχος                                               
Έξοδα                                                                           
Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός                        

57.022
 € 170.654

155

Πληθυσμός στόχος                                                         
Έξοδα                                                                                
Ιατρικές επισκέψεις                                                    
Ελονοσία                                                                                
Προγεννητικοί έλεγχοι                                        
Εμβολιασμοί ιλαράς (επιδημία)                                         
Ιλαρά                                                                                

2.899.457
€ 2.064.005

26.571
5.622
4.797

21.038
2.626
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Παλαιστινιακά
Εδάφη 
Φροντίδα ψυχικής υγείας 
σε θύματα συγκρούσεων  

Από το 1948, η βία μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων δεν έχει σταματήσει. Η Δεύτερη 
Ιντιφάντα και τα επακόλουθα ψυχολογικά 
προβλήματα, μαζί με τη συνεχιζόμενη 
παρουσία αποίκων στην περιοχή και την πόλη 
της Χεβρώνας, υπήρξαν η αιτία για την οποία 
ξεκίνησε εκεί ένα πρόγραμμα με στόχο να 
προσφέρει ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική 
υποστήριξη στα τμήματα του πληθυσμού που 
είναι θύματα των συγκρούσεων.

Στη διάρκεια του 2009 εξετάσθηκαν νέες 
κατευθύνσεις δράσης, επικεντρωμένες στη 
φροντίδα των θυμάτων της ενδοπαλαιστινιακής 
βίας και της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται 
με την εσωτερική σύγκρουση, ενώ το 2010 
προτεραιότητα είχε η επικέντρωση στους 
ενήλικες (άνδρες) θύματα της βίας. Δόθηκε 
βοήθεια σε Παλαιστινίους που εργάζονται σε 
περιοχές του Ισραήλ και είναι στιγματισμένοι 
στην κοινότητά τους, ενισχύθηκαν τα συστήματα 
αναφοράς για τις περιπτώσεις ψυχιατρικού 
ενδιαφέροντος και εξασφαλίσθηκε η ποιότητα 
της διαχείρισης για τις βαριές ψυχιατρικές 
περιπτώσεις. Εξετάστηκαν συνολικά 1.322 
άνθρωποι. 

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η ομάδα εντόπισε 
ιατρικές ανάγκες, καθώς και ανάγκες ψυχικής 
υγείας, στο στρατόπεδο προσφύγων του Shuafat, 
πράγμα που οδήγησε στην επέκταση του 
προγράμματος της Χεβρώνας και στην πρώτη 
παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην 
Ιερουσαλήμ.  

Οι ανάγκες του πληθυσμού Βεδουίνων στο 
Νότο της Δυτικής Όχθης και των "παράνομων" 
Παλαιστινίων εργατών στο Ισραήλ αξιολογή-
θηκαν και θα δώσουν έναυσμα για μία διερευ-
νητική αποστολή στν διάρκεια του 2011. 

Σομαλία 
Χρόνια ανθρωπιστική κρίση 

Η Σομαλία εξακολουθεί να αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον 
κόσμο, λόγω της απουσίας κράτους και ενός 
εικοσαετούς πολέμου. Με 4 γιατρούς ανά 
1 εκ. κατοίκων και ελάχιστες οργανώσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο έδαφός της, το 
2010 υπολογίσθηκαν σε πάνω από 1,5 εκ. οι 
εσωτερικώς εκτοπισμένοι, που προστίθενται 
στο 1 εκ. προσφύγων σε διάφορες χώρες του 
κόσμου, κυρίως στην Κένυα, την Αιθιοπία και 
την Υεμένη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε δύο προγράμ-
ματα, στην περιοχή της Τζοχάρ και στην πρωτεύ-
ουσα Μογκαντίσου, όπου προσφέρουμε πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα στον 
πληθυσμό και ένα πρόγραμμα επισιτιστικής 
φροντίδας.  

Το 2010 συνεχίστηκαν οι υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας υγείας σε 4 κέντρα υγείας στην επαρχία 
του Κεντρικού Σαμπέλε και οι υπηρεσίες υγείας 
μητέρας και παιδιού στο μαιευτήριο του Τζοχάρ. 
Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατά της φυματίωσης 
στους αγροτικούς πληθυσμούς του Μαχαντάι και 
Γκολολέι, το πρώτο που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
διαχειριζόμαστε εξ αποστάσεως από το Ναϊρόμπι 
και το Λονδίνο, με ντόπιο προσωπικό.

Στο Μογκαντίσου, από το 2009 έχουν διακοπεί 
λόγω των εχθροπραξιών οι δραστηριότητες 
στα δύο κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο στα 
βόρεια της πρωτεύουσας. Το 2010 έγιναν οι 
προετοιμασίες για το άνοιγμα δύο κέντρων σε 
μία συνοικία της νότιας περιφέρειας που είναι 
γνωστή και ως Μεντίνα, με πάνω από 150.000 
εσωτερικούς εκτοπισμένους. Η κατάσταση στα 
βόρεια παρακολουθείται, ώστε, αν καταστεί 
δυνατό, να ξαναρχίσουν οι δραστηριότητες. 

Ουγκάντα
Βοήθεια στους πιο ευάλωτους 

Η ασθένεια του ύπνου ή αφρικανική τρυπανο-
σωμίωση είναι ενδημική στην Ουγκάντα, 
μοναδική χώρα στην οποία συναντώνται και 
οι δύο μορφές της ασθένειας [υπάρχουν δύο 
υποείδη του παράσιτου τρυπανόσωμα: το 
trypanosoma brucei gambiense (γαμβιανό) και 
το T.b. rhodesiense (ροδεσιανό)]. Στη διάρκεια 
του 2010, και από κοινού με το Υπουργείο 
Υγείας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υλοποιήσαμε 
εκστρατείες ενεργής αναζήτησης κρουσμάτων 
στην περιοχή του Ανατολικού Νείλου. Επιπλέον, 
επιβλέψαμε και εκπαιδεύσαμε το εθνικό 
προσωπικό στη διάγνωση και θεραπεία της 
ασθένειας, και προσφέραμε βοήθεια στο 
σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης. 

Η περιοχή Καραμότζα, στα βορειοανατολικά της 
Ουγκάντα, είναι μία από τις πιο μειονεκτικές της 
χώρας και διαθέτει ελάχιστες υπηρεσίες υγείας. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στην 
επαρχία Κααμπόνγκ και προσφέρουμε βοήθεια 
σε θύματα βίας, αλλά και για τη βελτίωση στην 
πρόσβαση και την ποιότητα στην παιδιατρική 
φροντίδα και στην αναπαραγωγική υγεία. 
Το 2010, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε 
ιατρική φροντίδα σε περισσότερα από 35.000 
περιστατικά στο Κααμπόνγκ, τα περισσότερα 
μέσω κινητών μονάδων, κυρίως σε παιδιά κάτω 
των 5 ετών. Επιπλέον, οι ομάδες μας πρόσφεραν 
βοήθεια σε διάφορα κέντρα του Υπουργείου 
Υγείας και στο νοσοκομείο αναφοράς της 
περιφέρειας.
 
Στις αρχές του έτους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
προσφέραμε βοήθεια στις υγειονομικές αρχές, 
ως ανταπόκριση σε επιδημία χολέρας στην 
επαρχία Μορότο, καθώς και στην Καραμότζα. 
Επίσης, η ομάδα πρόσφερε βοήθεια για τα 
κρούσματα κίτρινου πυρετού στην επαρχία 
Αμπίμ.
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Πληθυσμός στόχος                                                                 
Έξοδα                                                                             
Ιατρικές επισκέψεις                                                                            
Εισαγωγές                                                                             
Κέντρο Επισιτιστικής Φροντίδας, κινητό                                
Ελονοσία                                                                                            
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                                            
Τοκετοί                                                                                           
Μεταγεννητική φροντίδα                                                                             
Βία                                                                                            
Ασθένεια του Ύπνου                                             

291.634
€ 2.442.963

26.314
2.070

425
6.252
8.607

767
2.086

168
42

Πληθυσμός στόχος                                                        
Έξοδα                                                                                      
Ιατρικές επισκέψεις                                                             
Σεξουαλική βία                                                       
Συνεδρίες ψυχικής υγείας                                           
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                               
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                         

551.130
€ 1.128.012

298
14

1.322
 965
357

Πληθυσμός στόχος                                                                               
Έξοδα                                                                                   
Ιατρικές επισκέψεις                                                                 
Ελονοσία                                                                 
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                 
Τοκετοί                                                                                  
Μεταγεννητική φροντίδα                                                                 
Βία                                                                                 
Εμβολιασμοί ιλαράς (τακτικοί)                                  

440.000
€ 2.433.579

136.951
628

32.390
1.651
1.725

989
7.487
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Σουδάν (Νταρφούρ) 
Ανασφάλεια και 
περιορισμένη πρόσβαση 

Η βία είναι μόνιμη κατάσταση στη χώρα και 
εμφανίζονται διαρκώς νέοι εκτοπισμένοι. 
Η ανασφάλεια που επικρατεί δυσκολεύει την 
πρόσβαση και την εργασία των οργανώσεων 
που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερους 
περιορισμούς στην πρόσβασή τους. Ως συνέπεια 
της κατάστασης αυτής, σε κάποια προγράμματα 
εργάζεται μόνο προσωπικό από το Σουδάν, και η 
διαχείριση γίνεται μέσω του Ναϊρόμπι.  

Η ικανότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα είναι 
πολύ περιορισμένη. Το Μάιο έγινε μία ιατρική 
αξιολόγηση στην περιοχή Τζεμπέλ Μάρα, όμως 
δε δόθηκε άδεια για επιστροφή στην περιοχή 
για παροχή ιατρικής φροντίδας. 

Στο Σανγκίλ Τομπάγια, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
εγκατασταθήκαμε σε ένα κέντρο του Υπουργείου 
Υγείας όπου μπορέσαμε να προσφέρουμε υπηρε-
σίες επί 24ώρου βάσεως για εξωτερικούς ασθε-
νείς, επείγοντα και υγείας μητέρας και παιδιού. 
Στο τέλος του έτους οι συρράξεις επηρέασαν το 
νοσοκομείο και μας υποχρέωσαν να σταματή-
σουμε τις δραστηριότητες, ωστόσο ξαναρχίσαμε 
την ιατρική ανταπόκριση στους καταυλισμούς.  

Στο Ταουίλα, πάνω από 5.000 άτομα έφθασαν 
στους καταυλισμούς εκτοπισμένων στη διάρκεια 
του 2010 και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναπτύ-
ξαμε ένα πρόγραμμα επείγουσας ανάγκης. Το 
νοσοκομείο προσφέρει περίθαλψη 24 ώρες την 
ημέρα με υπηρεσίες για επείγοντα περιστατικά, 
νοσοκομειακή φροντίδα και υγεία μητέρας και 
παιδιού.  

Στο Νταρ Ζαγκάουα, μία πολύ απομακρυσμένη 
περιοχή του βορειοδυτικού Νταρφούρ, η ομάδα 
προσφέρει βοήθεια σε δύο Κέντρα του Υπουργεί-
ου Υγείας και σε τρεις μονάδες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. Το 2010 εξετάσαμε πάνω από 
18.000 άτομα στα εξωτερικά ιατρεία. 

Σουδάν (Νότιο)
Περίθαλψη στα θύματα 
της βίας 

Το υψηλό ποσοστό «ξεχασμένων» ασθενειών 
όπως η ελονοσία, οι διάρροιες, οι αναπνευστικές 
λοιμώξεις ή το κάλα-αζάρ, μεταξύ άλλων, 
αυξάνει την ευαλωτότητα του πληθυσμού 
που βρίσκεται εκτοπισμένος λόγω της βίας. 
Όλα αυτά προστίθενται στην ούτως ή άλλως 
μειωμένη δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ενός  
πληθυσμού που παρουσιάζει μερικούς από τους 
χειρότερους δείκτες μητρικής/παιδιατρικής 
υγείας στον κόσμο. 

Το 2010 η αυτόνομη αυτή περιοχή βρισκόταν 
σε φάση προετοιμασίας για το δημοψήφισμα 
ανεξαρτησίας που έλαβε χώρα στις αρχές του 
'11. Από τις αρχές Ιουλίου το Νότιο Σουδάν 
αποτελεί επισήμως κυρίαρχο Κράτος. 

Στο Γιάμπιο, πολιτεία της Δυτικής Εκουατορίας, 
οι ΓΧΣ προσφέρουμε πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια περίθαλψη στο κεντρικό νοσοκομείο, 
με υπηρεσίες επειγόντων,  χειρουργείου, 
παιδιατρικής, αναπαραγωγικής και ψυχικής 
υγείας σε θύματα της βίας. Το 2010, οι ΓΧΣ 
διαθέσαμε κινητές κλινικές και υποστηρίξαμε 
δομές του Υπουργείου Υγείας με φάρμακα, 
εκπαίδευση προσωπικού και δραστηριότητες 
αποκατάστασης, ύδρευσης και υγιεινής. 

Στις συγκρούσεις της Ράγα, μιας πολιτείας 
στη Δυτική Μπαχρ ελ Γκαζάλ, τον Ιούλιο οι 
ΓΧΣ υλοποιήσαμε ένα σχέδιο ανταπόκρισης 
σε επείγοντα καθώς και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μείωση 
της νοσηρότητας και της θνησιμότητας μητέρων 
και παιδιών στο νοσοκομείο αναφοράς, με 
υπηρεσίες παιδιατρικής, γυναικολογίας και 
χειρουργικής. 

Συρία - Ιράκ  
Πρόσφυγες και υγεία 
μητέρας - παιδιού 

Από το Μάιο του 2009, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
υλοποιούμε στη Δαμασκό ένα πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας για την κοινότητα των 
ιρακινών προσφύγων που διαμένουν παράνομα 
στη Συρία. Στις αρχές του 2010 διενεργήσαμε 
διερευνητική αποστολή στην περιφέρεια της 
Νατζάφ (Ιράκ), μετά από την οποία ξεκινήσαμε 
πρόγραμμα φροντίδας μητέρας - παιδιού στο 
νοσοκομείο Αλ Ζάχρα στην πόλη της Νατζάφ. 
Αυτό σηματοδότησε την επιστροφή του Κοινού 
Επιχειρησιακού Κέντρου Βαρκελώνης - Αθήνας 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ιράκ.

Μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 
και την ανθρωπιστική κρίση που ακολούθησε, 
χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο 
στη γειτονική Συρία. Υπολογίζεται ότι 200.000 
Ιρακινοί πρόσφυγες ζουν ως «παράνομοι» 
μετανάστες στη χώρα. Αυτό το τμήμα του 
πληθυσμού έχει δύσκολη πρόσβαση στην υγεία 
και ζει σε συνθήκες επισφαλείς.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλπουμε μετανά-
στες και μη καταγεγραμμένους πρόσφυγες 
σε μία κλινική πρωτοβάθμιας φροντίδας 
στη Δαμασκό, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Μετανάστευσης που συνδέεται με την καθολική 
επισκοπή της Δαμασκού η οποία περιέθαλπε 
αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς. 

Το Σεπτέμβριο του 2010 εγκρίθηκε το πρόγραμ-
μα περιγεννητικής υγείας, επειγόντων μαιευτι-
κών περιστατικών και παιδιατρικής φροντίδας  
στο νοσοκομείο Αλ Ζάχρα στη Νατζάφ του 
Ιράκ. Πρώτος στόχος του προγράμματος είναι η 
μείωση νοσηρότητας και θνησιμότητας σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών στην περιφέρεια της Νατζάφ, 
και επικεντρώνεται σε πρώτη φάση στη βοήθεια 
προς το νοσοκομείο αναφοράς στην Αλ Ζάχρα. 
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Πληθυσμός στόχος                                                     
Έξοδα                                                                         
Ιατρικές επισκέψεις                                                                       
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                                       
Τοκετοί                                                                                                    
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                             
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                             

700.000
€ 871.422

6.203
1.012

55
 1.025

12

Πληθυσμός στόχος                                                       
Έξοδα                                                                                  
Ιατρικές επισκέψεις                                                                 
Ελονοσία                                                                                 
Εισαγωγές                                                                 
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                 
Τοκετοί                                                                                  
Βία                                                                                
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                 

304.910
€ 3.242.118

37.700
16.563

2.760
912
342
299
814
250

Πληθυσμός στόχος                                                                      
Έξοδα                                                                                             
Ελονοσία                                                                                           
Εισαγωγές                                                                                           
Προγεννητικοί έλεγχοι                                                                         
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                                                       
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                                                        
Εμβολιασμοί ιλαράς (τακτικοί)                                                       

188.028
3.483.194

436
1.461
8.941
2.498
7.148
7.317
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Χιλή
Βοήθεια στα πιο ευάλωτα 
θύματα του σεισμού 

Το ξημέρωμα της 27ης Φεβρουαρίου του 
2010, η Χιλή επλήγη από σεισμό μεγέθους 8,8 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν ο δεύτερος 
ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, και είχε ως 
συνέπεια 497 νεκρούς, την καταστροφή περίπου 
500.000 κατοικιών και σχεδόν 2 εκ. πληγέντες. 
Επιπλέον, πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις 
ζημιές που προκλήθηκαν στις ιατρικές δομές και 
με την έλλειψη ιατρικής φροντίδας και στήριξης 
της ψυχικής υγείας. 

Χάρη στο γεγονός ότι η κοινωνία και οι αρχές της 
Χιλής είχαν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν 
σε πολλές ανάγκες του πληθυσμού, 3 ομάδες 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα επικέντρωσαν τις 
προσπάθειές τους στις περιοχές με μεγαλύτερη 
ανάγκη, στις περιοχές Μάουλε και Μπίο Μπίο. 

Εκτός από τη διανομή ιατρικού υλικού σε 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις περισσότερο 
πληγείσες περιοχές, οι ομάδες πραγματοποίησαν 
ιατρικές παρεμβάσεις μέσω κινητών μονάδων. 
Στο μεταξύ, μία ομάδα ψυχολόγων βοήθησε 
στην κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού 
και των εθελοντών της χώρας, ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες 
του πληθυσμού, ενώ συγχρόνως περιέθαλψε 
εκείνους που υπέφεραν από μετατραυματικό 
στρες.  

Η παρέμβασή μας έληξε όταν οι ανάγκες για 
ιατρική φροντίδα επέστρεψαν σε φυσιολογικά 
επίπεδα, μολονότι σε κάποιες περιοχές πολλοί 
άνθρωποι παρέμειναν σε ξενώνες και καταυλι-
σμούς. 

Γλωσσάριο 
δεικτών 
Συμβάντα που πλήττουν τον πληθυσμό και 
αποτελούν αιτία παρέμβασης: 

Α. Θύματα ενόπλων συγκρούσεων: 
1. Άμεση βία εναντίον αμάχων: 
ιατρική περίθαλψη/ χειρουργική/ ψυχολογική. 

2. Πρόσφυγες/ εκτοπισμένοι: 
άμεση βοήθεια ιατρική, ανθρωπιστική. 

3. Διακοπή του συστήματος υγείας λόγω 
συγκρούσεων: ιατρική υποστήριξη σε δομές 
υγείας/ νοσοκομεία. 

4. Επισιτιστική κρίση λόγω συγκρούσεων: 
διατροφικά κέντρα, διανομή τροφίμων, κ.λπ. 

Β. Θύματα ενδημικών και επιδημικών 
ασθενειών: 
Ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς. 

Γ. Θύματα κοινωνικής βίας και αποκλεισμένοι 
από την υγειονομική βοήθεια:
Άμεση παρέμβαση μέσω ιατρικών δραστηριο-
τήτων, ψυχολογικών και ιατρικών. Συμπεριλαμ-
βάνονται προγράμματα που στοχεύουν στην 
πρόσβαση στην υγεία, στην πλήρωση των 
υγειονομικών κενών, στα συστήματα κάλυψης 
κόστους, κ.λπ. 

Δ. Θύματα φυσικών καταστροφών: 
Ανταπόκριση σε επείγοντα οποιουδήποτε είδους, 
συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς υλικών 
βοήθειας. 

Πληθυσμός Στόχος: 
Τμήμα πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται ένα 
πρόγραμμα των ΓΧΣ. 

Έξοδα: 
Πραγματικά έξοδα σε ευρώ των προγραμμάτων 
σε κάθε χώρα για όλη τη χρονιά. 

Υεμένη
Επέκταση δραστηριοτήτων

Στη διάρκεια του 2010, η κατάσταση στα βόρεια 
συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τις συγκρούσεις 
μεταξύ της κυβέρνησης και του κινήματος αλ 
Χούτι στην περιφέρεια Σάαντα. Παρά την παύση 
πυρός στις αρχές του έτους, συνεχίστηκαν οι 
σποραδικές μάχες, και πολλοί από τους εκτοπι-
σμένους δεν επέστρεψαν στις εστίες τους. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα διευρύναμε τις δραστη-
ριότητές μας στα στρατόπεδα εκτοπισμένων 
του Αλ Μαζράκ στην περιφέρεια Χατζά, όπου 
εργαστήκαμε σε μία επισιτιστική παρέμβαση και 
σε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υγείας, ενώ 
επιπλέον διαχειριστήκαμε ένα κέντρο υγείας και 
ένα νοσοκομείο. Στα τέλη του έτους οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα αναλάβαμε εργασία σε δύο δομές 
υγείας στα δυτικά του Σάαντα: το Ραζέ και το αλ 
Μαλαχέτ.  

Στα νότια της χώρας, η ένταση μεταξύ της 
Κυβέρνησης και των αποσχιστικών ομάδων 
αυξήθηκε σημαντικά. Μία από τις περιοχές 
που έχουν υποφέρει περισσότερο από τις 
συγκρούσεις ήταν η επαρχία Λαχτζ, όπου τον 
Ιούλιο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναλάβαμε 
εργασία στο νοσοκομείο αναφοράς της 
περιφέρειας Ράντφαν, στην πόλη Χαμπιλαΐν, 
προσφέροντας βοήθεια στις υπηρεσίες 
επειγόντων, παθολογίας και χειρουργικής. 

Στην Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναλάβαμε πρόγραμμα για 
τη μείωση του στιγματισμού στους οροθετικούς, 
και τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας 
που λαμβάνουν από το κράτος.  

Τέλος, τον Μάρτιο του 2010, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα μεταβιβάσαμε σε δύο ΜΚΟ το πρό-
γραμμά μας στα νότια της χώρας για παροχή 
βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες 
προερχόμενους από το Κέρας της Αφρικής. 
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Πληθυσμός στόχος                                                         
Έξοδα                                                                                   
Ιατρικές επισκέψεις                                                                 
Εισαγωγές                                                                                  
HIV                                                                                 
Aντιρετροϊκή θεραπεία                                                  
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                                 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                                  

309.470
€ 4.202.171

31.622
1.034

474
  399
 175

4.003

Πληθυσμός Στόχος                                                         
Έξοδα                                                                                                           
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)                                                                               
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)                                                                               

25.000
496.819 

80
71
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www.msf.gr

Έξοδα προγραμμάτων 
ανά κατηγορία

Έξοδα προγραμμάτων 
ανά ήπειρο

Η μεγαλύτερη κατηγορία εξόδων αφορά στο 
προσωπικό που εργάζεται στο πεδίο των αποστο-
λών: περίπου το 50% των δαπανών περιλαμβάνει 
έξοδα που σχετίζονται με ντόπιο και διεθνές 
προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων αεροπορι-
κών εισιτηρίων, ασφάλειας, διαμονής κ.λπ). 
Η κατηγορία ιατρικών και εξόδων διατροφής 
περιλαμβάνει φάρμακα, εμβόλια, νοσήλια και 
θεραπευτικά τρόφιμα. Η παράδοση αυτών των 
προμηθειών περιλαμβάνεται στην κατηγορία των 
μεταφορικών, φορτίων και αποθήκευσης. 
Η υλικοτεχνική υποδομή και η υγιεινή περιλαμ-
βάνουν οικοδομικά υλικά και εξοπλισμό ιατρικών 
κέντρων, νερό, έργα υγιεινής και υλικοτεχνικές 
προμήθειες. 

Αντίγραφο της πλήρους Οικονομικής Αναφοράς 
για το 2010 σε διεθνές επίπεδο μπορείτε να 
βρείτε στην www.msf.org. 

Την Αναφορά Δράσης του 2010 για το ελληνικό 
τμήμα μπορείτε να τη βρείτε στην www.msf.gr.

Το 66% των δαπανών της οργάνωσης διατέθηκε στην κοινωνική αποστολή, 
εκ του οποίου 52% στην άμεση υποστήριξη των αποστολών. 

Υποστήριξη προγραµµάτων 
στα κεντρικά γραφεία
Μαρτυρία/∆ραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης 

κοινωνικής αποστολής 

∆ιοίκηση και γενική 

Έξοδα υποστήριξης 

Που πήγαν τα χρήματα; 

Για το Ελληνικό Τμήμα:

Διεθνώς:

Δράση και αριθμοί 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF, ΓΧΣ) είναι μια διεθνής, 
ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση.  

Απαρτίζεται από 19 κεντρικά τμήματα σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Δανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, από ένα Διεθνές Γραφείο 
στη Γενεύη και από γραφεία στη Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιρλανδία και Νότιο Αφρική. 

Η ανάγκη για αποτελεσματική δράση οδήγησε τους ΓΧΣ στη δημιουργία δέκα ειδικευμένων 
οργανισμών «δορυφόρων» που αναλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες όπως οι προμήθειες 
ανθρωπιστικής βοήθειας, η επιδημιολογική και ιατρική έρευνα, η έρευνα για την ανθρωπιστική 
και κοινωνική δράση. Τα παρακάτω στοιχεία περιγράφουν τα οικονομικά των ΓΧΣ πρώτα σε διεθνές 
επίπεδο και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Τα στοιχεία σε διεθνές επίπεδο έχουν από κοινού ελεγχθεί από 
τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών  KPMG και Ernst & Young, σύμφωνα με Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, 
και για την Ελλάδα από την KPMG. Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το ημερολογιακό έτος 2010. 
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε εκατομμύρια ευρώ. 

Ντόπιο προσωπικό
Διεθνές προσωπικό
Ιατρικοφαρμακευτική και διατροφική φροντίδα 
Μεταφορικά, φορτία και αποθήκευση 
Λειτουργικά 
Υλικοτεχνική υποδομή και υγιεινή
Εκπαίδευση και τοπική υποστήριξη 
Συμβουλευτική και υποστήριξη στο πεδίο

Αφρική 58%
Ασία 18%
Αμερική 21%
Ευρώπη 1%
Ωκεανία 1%
Αδιάθετα 1%
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Χώρες όπου ξοδέψαμε 
τα περισσότερα χρήματα:

Χώρες όπου οι δαπάνες των ΓΧΣ υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

2008          2009          2010

Έξοδα Κοινωνικής Αποστολής  
Προγράμματα 
Αντιπροσωπεύουν το άμεσο κόστος της παροχής 
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
πληθυσμούς που έχουν πληγεί από ένοπλες 
συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες 
και ξεχασμένες ασθένειες. Περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες για το διεθνές και ντόπιο προσωπικό, για 
τη λειτουργία των γραφείων στις αποστολές, τις 
ιατρικές και επισιτιστικές δραστηριότητες, την 
τεχνική υποστήριξη και την υγιεινή, τις εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και τις μεταφορές.

Υποστήριξη προγραμμάτων 
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την υποστήριξη 
των προγραμμάτων από τα κεντρικά γραφεία 
τα οποία φροντίζουν για την αποτελεσματική 
διαχείριση των προγραμμάτων και την ποιότητα 
της παρερχομένης ιατρικής βοήθειας. 

Μαρτυρία/Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δρα-
στηριοτήτων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν 
στη δημοσιοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των 
πληθυσμών σε ανάγκη. Αυτές οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν εκδόσεις, εκθέσεις, εκστρατείες, 
κλπ., όπως για παράδειγμα την Εκστρατεία για την 
Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα, η οποία ασκεί 
πιέσεις για τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες και την υπερνίκηση 
των εμποδίων στην πρόσβαση στα απαραίτητα 
φάρμακα.  

Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που σχετίζονται με την 
Πρωτοβουλία DNDI (Φάρμακα για τις Ξεχασμένες 
Ασθένειες), που στοχεύει στην έρευνα για ανά-
πτυξη φαρμάκων και άλλων εργαλείων για τους 
ασθενείς που υποφέρουν από τις ξεχασμένες 
ασθένειες - έρευνα που όμως δεν είναι πλέον 
επικερδής. 

Έξοδα υποστήριξης
Ανεύρεση πόρων 
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται 
με δραστηριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως 
αποστολές εντύπων, τηλεοπτικές καμπάνιες, κλπ.  
Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες γιατί με 
τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε 
τις αποστολές μας, αλλά το κόστος τους είναι 
ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό που θα μείωνε αυτές τις 
δαπάνες είναι η σταθερή εισροή εσόδων από 
δωρητές που μας υποστηρίζουν με πάγιο τρόπο. 
Καθώς το ποσοστό αυτών των δωρητών παραμένει 
αρκετά χαμηλό, αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε 
χρήματα σε ενέργειες ανεύρεσης πόρων. 

Διοίκηση και γενική διαχείριση 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και
τη γενική διαχείριση της οργάνωσης, που διασφα-
λίζουν ότι τα πάντα λειτουργούν με αποτελεσμα-
τικότητα. Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, 
των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών υπη-
ρεσιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.

Διεθνώς:

Ιδιωτικοί Πόροι: Έσοδα που προέρχονται από ιδιώτες

Θεσμικοί Πόροι: Έσοδα που προέρχονται από θεσμικούς φορείς 
(Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία Εξωτερικών, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ)

Λοιπά έσοδα: Έσοδα που προέρχονται από τόκους τραπεζικών λογαριασμών, 
συναλλαγματικές διαφορές κλπ

Από που ήρθαν τα χρήματα; 

Για το Ελληνικό Τμήμα:
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www.msf.gr

 Οι υποστηρικτές μας

KLC LAW FIRM
GRAS SAVOYE WILLIS
OPEN 24 Α.Ε.
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και να ενδυνα-
μώσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση σε υψηλό 
ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους. Χάρη στην υποστήριξη περισσότερων 
από 5,1 εκ. ιδιωτών δωρητών και μη κρατικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο, το 2010 το 91% των 
διεθνών μας εσόδων προήλθαν από ιδιωτικές πηγές. 

Το 2010, το Ελληνικό Τμήμα των ΓΧΣ, χάρη στους 48.664 δωρητές του, κατάφερε να ανταποκριθεί 
άμεσα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά στις ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων. 

Η υποστήριξη που μας παρείχαν οι δωρητές μας, ειδικά αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που όλοι 
διανύουμε, μας γεμίζει σιγουριά και αισιοδοξία για το μέλλον. 
Τα έσοδα του Ελληνικού Τμήματος για το 2010 προήλθαν κατά 100% από ιδιωτικούς πόρους.

Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που το 2010 σταθήκατε δίπλα μας. 
Χωρίς εσάς η δράση μας θα ήταν αδύνατη.

Είτε αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είτε αυθόρμητη 
ανταπόκριση σε ένα επείγον, οι εταιρικές δωρεές συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθειά μας να  
προσφέρουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Δεδομένων των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών, η απόφαση περισσοτέρων από 1.800 εταιριών 
να μας υποστηρίξουν, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρίες και τους οργανισμούς που αποφάσισαν να συνει-
σφέρουν στο έργο μας και να αποτελέσουν με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό κρίκο της δράσης των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Κατηγορίες Δωρητών 

Ιδιώτες
Πάγιοι
Εταιρίες

44.982
1.854
1.828

Εξέλιξη του αριθμού 
των Ενεργών Δωρητών 
και των Νέων Δωρητών 

Ενεργοί Δωρητές (που έκαναν δωρεά το 2010)
Νέοι Δωρητές (πρώτη δωρεά το 2010)

Κατηγορίες Εσόδων 

Ιδιωτικοί πόροι  
Έσοδα από εταιρίες 
Πάγιες δωρεές 
Λοιπά έσοδα

€ 4.519.453
€ 412.177
€ 165.355   
€ 113.265      
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EKΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010

Σύνολο Εσόδων
Κατά το έτος 2010, το σύνολο των εσόδων του Ελληνικού Τμήματος των ΓΧΣ (το «Σωματείο») ανήλθε σε Ευρώ 5,2 εκ., σημειώνοντας μείωση ύψους 6,8% 
από το προηγούμενο έτος, τα έσοδα του οποίου είχαν ανέλθει σε Ευρώ 5,6 εκ. Οι ιδιωτικοί πόροι μειώθηκαν κατά 8,1% (Ευρώ 5,1 εκ. το 2010/ Ευρώ 5,5 
εκ. το 2009), εξαιτίας των μειωμένων εσόδων προερχόμενων από νέους δωρητές1. Η μείωση αυτή οφείλεται στην οικονομική κρίση και στα αντίστοιχα 
κυβερνητικά μέτρα που είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του εισοδήματος των δωρητών, κυρίως κατά το τελευταίο εξάμηνο του 2010. 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς και η οικονομική κρίση της Ελλάδας, έχουν περιορίσει τις ευκαιρίες ανεύρεσης πόρων κατά το 2010 και θα επη-
ρεάσουν τα πιθανά έσοδα του 2011. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής αυτής αναταραχής, η συμπαράσταση, η εμπιστοσύνη και η δέσμευση των υπο-
στηρικτών μας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας κρίνεται σημαντική για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική φροντίδα για τους ευπαθείς 
πληθυσμούς στους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 
Κατά το 2010, δεν υπάρχουν έσοδα από θεσμικούς πόρους , αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των ιδιωτικών πόρων σε 100% (σε σύγκριση με το 99,82% το 
2009), γεγονός που εναρμονίζεται με τον στόχο για οικονομική ανεξαρτησία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο των ΓΧΣ. 

Σύνολο Εξόδων
Κατά το 2010, το σύνολο των εξόδων του Σωματείου ανήλθε σε Ευρώ 4,8 εκ., σημειώνοντας μείωση ύψους 14,5% συγκριτικά με τα έξοδα του 2009, τα 
οποία είχαν ανέλθει σε Ευρώ 5,6 εκ. Η κατανομή των εξόδων έγινε μα βάση την παρακάτω περιγραφή: 

Έξοδα Αποστολών
Τα έξοδα των αποστολών ανήλθαν σε Ευρώ 3,2 εκ., μειώθηκαν δηλ. κατά 19% συγκριτικά με το 2009 αντιπροσωπεύοντας το 66% των συνολικών εξόδων 
κατά το κλείσιμο χρήσης και αναλύονται σε: 

Προγράμματα: Το 2010 διατέθηκαν Ευρώ 2,5 εκ. σε προγράμματα των ΓΧΣ στο Ν. Σουδάν (Ευρώ 0,2εκ),  Υεμένη (Ευρώ 0,3εκ), τη Σομαλία (Ευρώ 
0,3εκ), την Παλαιστίνη (Ευρώ 0,7εκ), το Νίγηρα (Ευρώ 0,7εκ), την Χιλή (Ευρώ 0,02εκ) και την Αιτή (Ευρώ 0,25εκ). 
Κόστος Υποστήριξης Προγραμμάτων: ΚΚατά το 2010 διατέθηκαν Ευρώ 0,27 εκ., σε σύγκριση με τα Ευρώ 0,28 εκ. το 2009. 
Μαρτυρία/Ευαισθητοποίηση: Τα έξοδα για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό ανήλθαν από Ευρώ 0,34 εκ το 2009, σε Ευρώ 0,39 εκ το 2010, σημειώνο-
ντας αύξηση 14,7%, η οποία οφείλεται κυρίως στο πεδίο της επιχειρησιακής επικοινωνίας. 
Άλλες Ανθρωπιστικές Δραστηριότητες: Δεν πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του έτους. 

Έξοδα Ανεύρεσης Πόρων-Προώθησης στόχων
Το 2009 καθορίστηκε μια νέα στρατηγική στον τομέα της ανεύρεσης πόρων, η οποία αφορά την περίοδο 2009-2014 όπως περιγράφεται στην Έκθεση του 
2009. Μακροπρόθεσμα, ένας από τους στόχους του Σωματείου είναι να εξασφαλίσει ότι ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών θα γίνουν «Υποστηρικτές 
Πρώτης Γραμμής» μέσω τακτικών δωρεών2. 
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όμως αποφασίσθηκε η περικοπή ενεργειών ταχυδρομείου με συνέπεια, την μείωση του κόστους της εξεύρεσης πόρων της 
τάξεως του 9% καθώς ανήλθαν σε Ευρώ 0,98 εκ. σε σύγκριση με Ευρώ 1,09 εκ. του 2009. 
Έτσι η επίπτωση των χαμηλότερων εσόδων δεν οδήγησε σε μείωση της Απόδοσης Επενδύσεων σε σχέση με το 2009 (απο 5,1 σε 5,2). Στην πράξη, αυτό 
σημαίνει ότι το 2010 λάβαμε 5,2 Ευρώ από ιδιωτικές δωρεές για κάθε 1 Ευρώ που επενδύσαμε στην προώθηση των στόχων. 
Κατά το τέλος χρήσης η ανεύρεση πόρων αποτελεί το 20,4% των συνολικών εξόδων.

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανέρχονται σε Ευρώ 0,65 εκ έναντι Ευρώ 0,62εκ του προηγούμενου έτους και αποτελούν το 13,4% των συνολικών εξό-
δων του Σωματείου. Η αύξηση των 2 μονάδων σε σύγκριση με το 2009 οφείλεται σε αύξηση των εξόδων επικοινωνίας.  

Αποθεματικό
Το τελικό αποτέλεσμα χρήσης για το 2010, μετά τον συνυπολογισμό των έκτακτων εσόδων και των συναλλαγματικών διαφορών, δείχνει πλεόνασμα που 
ανέρχεται σε Ευρώ 0,38 εκ. Η πολιτική διατήρησης αποθεματικών των ΓΧΣ είναι να διαθέτει ελάχιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες τριών 
μηνών και μέγιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες δώδεκα μηνών. Το επίπεδο του αποθεματικού την 31η Δεκεμβρίου 2010 για το Ελληνικό 
Τμήμα των ΓΧΣ ήταν της τάξης των Ευρώ 2,3 εκ., ισοδύναμο με δραστηριότητες 11,5 μηνών , σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011.

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της χρήσης και συμβάντα για τα οποία οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Αθήνα 5 Μαίου 2011
Η Πρόεδρος                                                                                                    Η Ταμίας

Ιωάννα Παπάκη                                                                                             Ευαγγελία Στρατουδάκη 

Η ανωτέρω έκθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Γιατροί Χωρίς  Σύνορα Ελληνικό Τμήμα (Σωματείο  μη κερδοσκοπικό ανθρωπιστικού χαρα-
κτήρα) που αποτελείται από δύο σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 5 Μαίου 2011.

Αθήνα, 5 Μαίου 2011
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ   

Απόστολος Θ. Σπούτης  , Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
AM ΣΟΕΛ 16921

1 Ιδιώτες ή ιδιωτικά ιδρύματα που κάνουν για πρώτη φορά δωρεά στο Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
2 Δέσμευση τακτικής δωρεάς από ιδιώτες ή ιδιωτικά ιδρύματα προς στήριξη των ΓΧΣ μέσα από τακτικές μεταφορές χρημάτων. Ένα παράδειγμα είναι η αυτόματη μηνιαία κατάθεση μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε μια τακτική δωρεά δίνονται στην ιστοσελίδα μας: www.msf.gr  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Προς τα μέλη του 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΑ) που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010 και την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 
ημερομηνία αυτή.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προ-
διαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμ-
φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας 
των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗ-
ΜΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Αθήνα, 5 Μαϊου 2011
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Απόστολος Θ. Σπούτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 16921

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
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Οι εθελοντές μας

Αλ Ατράς Αμτζάντ Φαρμακοποιός, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

Αλέιντα Μαροκίν Χειρούργος, Σουδάν

Αντέλ Τάντρος Γυναικολόγος, Κένυα

Αρμενιάκου Βασιλική Συντονίστρια πεδίου, Νίγηρας

Ασσίμ Σαλίχ Τεχνικός, Υεμένη

Ατανεσυάν Γκρίγκορ Γυναικολόγος, Παλαιστινιακά Εδάφη

Aτανεσυάν Καρινέ Ψυχολόγος, Ζιμπάμπουε

Βασιλόπουλος Κων/νος Γιατρός, Αϊτή

Βεϊζης Απόστολος Γιατρός, Κιργιστάν, Μαρόκο, Τουρκία, 
Ελλάδα

Βλιώρα Χριστιάνα Γιατρός, Ζάμπια

Γεωργακάς Κων/νος Τεχνικός, Ουγκάντα

Γεωργιάδης Χρήστος Τεχνικός, Κολομβία

Γιαννούσης Δημήτριος Χειρούργος, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία

Γκάτσιτς Μίλαν Οικον. Συντονιστής, Κιργιστάν, Αιθιοπία, 
Ζάμπια

Γκικοπούλου Νόρα Συντονίστρια Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Συρία/Ιράκ

Γρηγοράτου Αρετή Διοικητική, Αϊτή

Εγιόρ Σιμόν Νοσηλευτής, Υεμένη

Ευαγγελίδου Στέλλα Ψυχολόγος, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

Ίλιτς Μίροσλαβ Συντονιστής Πεδίου, Νιγηρία

Ιμπραήμ Σάνυ Τεχνικός, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ισαακίδης Πέτρος Επιδημιολόγος, Ινδία

Ιωάννου Έλενα Ενημέρωση Υγείας, Πακιστάν

Καλίντ Αμερί Χειρούργος, Αϊτή

Καλογεροπούλου Δήμητρα Διοικητική, Ουγκάντα

Καλτσίκης Στέφανος Διοικητικός, Υεμένη

Κανάρης Γιώργος Ψυχολόγος, Ινδία

Κάττουλας Δημήτριος Τεχνικός/Διοικητικός, Αϊτή

Κοκκινιώτης Μανώλης Φυσικοθεραπευτής, Αϊτή

Κουτέπας Αντρέας Συντονιστής Πεδίου/ Συντ.Τεχνικός, 
Νότιο Σουδάν

Κυριττόπουλος Αντρέας Γιατρός, Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία

Κυρούσης Στάθης Γιατρός, Κολομβία

Λέφας Σωκράτης Τεχνικός, Νότιο Σουδάν

Μαμουκασβίλι Έρεκλε Τεχνικός, Παλαιστινιακά Εδάφη 

Μπουγονικολού Κων/να Ψυχολόγος, Παλαιστίνη, Κιργιστάν, 
Υεμένη

Νασαρολά Ντάρ Γιατρός, Σουδάν

Νεσρινέ Μπενάλι Γιατρός, Αϊτή

Ντούσιτσα Πέριτς Συντονίστρια Πεδίου, Νιγηρία 

Παβίσεβιτς Μίροσλαβ Τεχνικός, Σουδάν

Πελεκάνου Ελίνα Ψυχολόγος, Παλαιστινιακά Εδάφη

Προβατά Μαριέττα Διοικητική, Αϊτή

Σεϊτη Γεωργία Μαία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Σιμονιάν Γκριγκόρ Συντονιστής Πεδίου, Ινδία

Σπυράτος Θανάσης Τεχνικός/Διοικητικός, Νότιο Σουδάν

Τάκος Βασίλης Συντονιστής Πεδίου, Υεμένη

Τουρετζί Ερτζάν Αναισθησιολόγος, Νότιο Σουδάν

Τριάντος Άγγελος Γιατρός, Αϊτή

Τρικούπη Έφη Γιατρός, Αιθιοπία

Τσέκερη Αγγελική Νοσηλεύτρια, Αιθιοπία

Τσερνίσεβα Αντονίνα Συντονίστρια Πεδίου, Κιργιστάν

Τσικρικής Δημήτρης Γιατρός, Αϊτή

Τσίλογλου Αναστασία Οικον. Συντονιστής, Νίγηρας

Φαλκ Μάρθα Ψυχολόγος, Μαρόκο

Φαουάζ Μοχάμεντ Τεχνικός, Υεμένη

Χάικε Τζόνσον Νοσηλεύτρια, Ζάμπια

Χοβχανισιάν Νταβίντ Τεχνικός, Ινδία

Χουρίδου Ευτέρπη Χειρούργος, Αϊτή, Σουδάν

Χρηστέα Ηλέκτρα Διοικητική, Νίγηρας

Οι άνθρωποί μας στις αποστολές
Η πλειοψηφία του ντόπιου προσωπικού των ΓΧΣ 
(91%) προσλαμβάνεται τοπικά στις χώρες όπου 
λειτουργούν προγράμματα. 
Το προσωπικό στα γραφεία των ΓΧΣ αποτελεί το 
4% του συνόλου του προσωπικού.

Στελέχη γραφείων  
Διεθνές προσωπικό 
Ντόπιο προσωπικό 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΕΦΗ   

ΑΤΑΝΕΣΥΑΝ 
ΚΑΡΙΝΕ

ΒΕΪΖΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΠΡΟΒΑΤΑ 
ΜΑΡΙΕΤΤΑ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΒΙΣΕΒΙΤΣ 
ΜΙΡΟΣΛΑΒ 

ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ  

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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To καταστατικό των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα   
ΟΙ Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι ένα ιδιωτικό, 
διεθνές σωματείο. Το σωματείο αυτό αποτελείται 
από γιατρούς και εργαζομένους στον τομέα της 
υγείας παραμένοντας ταυτόχρονα ανοιχτό σε 
πλήθος άλλων ειδικοτήτων που ενδέχεται να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του.  
Όλα τα μέλη του συμφωνούν στην τήρηση των 
κάτωθι αρχών: 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν περίθαλψη 
σε πληθυσμούς σε κίνδυνο, σε θύματα φυσικών 
ή ανθρωπογενών καταστροφών και σε θύματα 
ενόπλων συγκρούσεων. Η δράση τους είναι 
ανεξάρτητη από φυλή, θρησκευτικό δόγμα ή 
πολιτικούς δεσμούς. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τηρούν ουδετερότητα 
και αμεροληψία στο όνομα της παγκόσμιας ιατρι-
κής ηθικής και του δικαιώματος στην ανθρωπι-
στική περίθαλψη. Απαιτούν πλήρη και απρόσκο-
πτη ελευθερία στην άσκηση του έργου τους. 
Τα μέλη αναλαμβάνουν να τηρούν τον επαγγελ-
ματικό κώδικα δεοντολογίας τους και να διατη-
ρούν πλήρη ανεξαρτησία από κάθε πολιτική, 
οικονομική ή θρησκευτική εξουσία. 

Ως εθελοντές, τα μέλη αντιλαμβάνονται το ρίσκο 
και τους κινδύνους των αποστολών τις οποίες 
αναλαμβάνουν και δεν αξιώνουν για τον εαυτό 
τους ή για άλλους εντεταλμένους οποιαδήποτε 
μορφή αποζημίωσης πέραν αυτής που το σωμα-
τείο δύναται να τους παρέχει. 

Πρόωρα βρέφη υπό παρακολούθηση στο 
μαιευτήριο Isaie Jeanty της Αϊτής, λίγο μετά 
το σεισμό. Το 2010 περισσότερα από 15.000 
βρέφη ήρθαν στη ζωή σε ιατρικές μονάδες 
που υποστηρίζονταν από τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα. 
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