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Τ ο 2017, η βία κατά του άμαχου πληθυσμού κλιμα-
κώθηκε στη Μιανμάρ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία και το Ιράκ, ενώ συνεχίστηκε με αμείωτη 
ένταση στη Συρία, τη Νιγηρία και την Υεμένη. Ολόκλη-
ρες κοινότητες πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος και εκα-
τομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αναζη-
τώντας ασφάλεια.

Περιθάλποντας τους τραυματίες και αντα-
ποκρινόμενοι στις βασικές ιατρικές ανά-
γκες, όπως είναι ο υποσιτισμός και οι επι-
δημίες, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε 
φροντίδα σε όσους πλήττονταν από τις συ-
γκρούσεις τη στιγμή που τα συστήματα 
υγείας κατέρρεαν και οι συνθήκες διαβίω-
σης επιδεινώνονταν. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκρινόμαστε στις αν-
θρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων Ροχίνγκια στη 
Μιανμάρ εδώ και χρόνια. Οι στοχευμένες επιθέσεις πρω-
τοφανούς κλίμακας από τον στρατό της Μιανμάρ τον Αύ-

γουστο του 2017 οδήγησαν περισσότερους από 660.000 
Ροχίνγκια στο γειτονικό Μπαγκλαντές, όπου κλιμακώ-
σαμε τις δραστηριότητές μας για να ανταποκριθούμε. 

Η συνεχιζόμενη βία και ο μαζικός εκτοπισμός στην πολι-
τεία Μπόρνο της Νιγηρίας έχει αναγκάσει περισσότερους 
από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους. Τον Ιανουάριο, ένας καταυλισμός εκτοπισμέ-
νων στο Ραν, όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργού-
σαμε μια δομή υγείας, χτυπήθηκε από αεροπορική επι-
δρομή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 90 άτομα, μεταξύ 
αυτών και τρεις εργαζόμενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
να χάσουν τη ζωή τους.

Ο πόλεμος στην Υεμένη συνεχίστηκε αμείωτος το 2017, 
το ίδιο και τα τραύματα που προκαλούνται εξαιτίας του. 
Τόσο στη Ράκα στη Συρία όσο και στη Μοσούλη στο Ιράκ, 
ο εγκλωβισμένος άμαχος πληθυσμός δέχτηκε βροχή από 
βόμβες, καθώς οι δυνάμεις του συνασπισμού ανέκτησαν 
τον έλεγχο από τον ISIS. 

Πολλές άλλες μακροχρόνιες συρράξεις κλιμακώθηκαν. 
Εκατομμύρια άνθρωποι στο Νότιο Σουδάν επλήγησαν 
από τις συγκρούσεις και τη βία, ενώ δεν γλίτωσαν οι ια-
τρικές δομές και το προσωπικό τους. Οι κλινικές και τα 

2017 
Η ΧΡΟΝΙA  
ΠΟΥ ΠEΡΑΣΕ
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Με κινητές ιατρικές μονάδες, οι ομάδες μας στην Υεμένη παρέχουν 
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες μεταγεννητικής φροντίδας και 
ψυχικής υγείας
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νοσοκομεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα λεηλατήθηκαν, 
ενώ το προσωπικό και οι ασθενείς μας αναγκάστηκαν να 
τα εγκαταλείψουν. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια 
άνθρωποι εκτοπίστηκαν, εντός και εκτός της χώρας, δη-
μιουργώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγι-
κή κρίση του κόσμου. Αυτό προκάλεσε μια τεράστια πα-
ρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ουγκάντα, τη 
Λ.Δ. Κονγκό, την Αιθιοπία και το Σουδάν.

Η Λ.Δ. του Κονγκό μαστιζόταν από τη βία, ιδίως στην πε-
ριοχή Κασάι, όπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπί-
στηκαν. Το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2017 περι-
θάλψαμε περισσότερα από 1.000 υποσιτισμένα παιδιά 
κάτω των πέντε ετών. Σημειώθηκε, επίσης, η μεγαλύτε-
ρη επιδημία χολέρας των τελευταίων 20 ετών, που έπλη-
ξε 55.000 ανθρώπους και προκάλεσε 1.190 θανάτους σε 
24 από τις 26 επαρχίες της χώρας. Οι ομάδες μας περιέ-
θαλψαν σχεδόν τα μισά από τα καταγεγραμμένα κρού-
σματα. 

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά κράτη έκλειναν συμφωνίες 
με τη Λιβύη για να κρατήσουν τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες μακριά από τις ακτές τους, γνωρίζοντας πολύ 
καλά τα βασανιστήρια, την αυθαίρετη κράτηση και τους 

εκβιασμούς που υφίστανται στη Λιβύη. Ακόμη, ενορχή-
στρωσαν μια συκοφαντική εκστρατεία για να απαξιώ-
σουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που σώζουν 
ζωές στη Μεσόγειο, παρά τον πνιγμό περίπου 3.000 αν-
θρώπων το 2017. 

Επιπλέον, το 2017, ασκήσαμε πίεση για την κλιμάκωση 
της χρήσης δύο νέων φαρμάκων κατά της φυματίωσης 
(βεδακιλίνη και δελαμανίδη), με την Εκστρατεία των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα για την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρ-
μακα, ενώ απευθύναμε έκκληση στις κυβερνήσεις και τα 
εμπλεκόμενα μέρη να αυξήσουν τη θεραπεία των ασθε-
νών μέσω της εκστρατείας #StepUpforTB. 

Χρωστάμε τεράστια ευγνωμοσύνη σε όλους τους δωρη-
τές μας, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να υλο-
ποιήσουμε τις δράσεις μας, αλλά και σε όλους τους αφο-
σιωμένους εργαζόμενους στις αποστολές των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για να 
σώσουν ανθρώπινες ζωές και να αποκαταστήσουν την 
αξιοπρέπεια των ασθενών μας. 

Ένα γκρεμισμένο κτίριο στο Μπάνκι, στα σύνορα Νιγηρίας Καμερούν, 
όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με κινητές μονάδες υποστηρίζουν ιατρικά 
τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στις συγκρούσεις.
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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

10.648.300
Επισκέψεις  
στα εξωτερικά ιατρεία

201.300
Ασθενείς με HIV που 
λαμβάνουν αντιρετροϊκή 
θεραπεία πρώτης γραμμής

18.800
Θύματα σεξουαλικής βίας 
που δέχθηκαν ιατρική 
περίθαλψη

49.800 
Ομαδικές συνεδρίες 
ψυχικής υγείας

3.800 
Έγκυες θετικές  
στον ιό HIV που έλαβαν 
θεραπεία πρόληψης 
μετάδοσης του ιού  
από τη μητέρα στο παιδί

15.400
Ασθενείς με HIV που 
λαμβάνουν αντιρετροϊκή 
θεραπεία δεύτερης 
γραμμής (αποτυχία 
θεραπείας πρώτης 
γραμμής) 

18.500 
Ασθενείς με φυματίωση 
στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής 

143.100
Ασθενείς  
που περιθάλψαμε  
με χολέρα

2.095.000 
Άνθρωποι  
που εμβολιάστηκαν  
κατά της ιλαράς

5.900 
Ασθενείς 
που έλαβαν θεραπεία  
για την Ηπατίτιδα C 

288.900 
Γυναίκες που γέννησαν, 
συμπεριλαμβανομένων 
των καισαρικών τομών

3.600
Ασθενείς με φυματίωση 
στη θεραπεία δεύτερης 
γραμμής 

886.300 
Άνθρωποι  
που εμβολιάστηκαν  
κατά της μηνιγγίτιδας

110.000
Σημαντικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 
επεμβάσεων μαιευτικής 
χειρουργικής με γενική 
ή επισκληρίδιο αναισθησία

306.300 
Ατομικές συνεδρίες 
ψυχικής υγείας

23.900 
Πρόσφυγες και μετανάστες 
που διασώθηκαν στη 
θάλασσα

2.520.600 
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 
ελονοσίας που διαγνώσαμε 
και θεραπεύσαμε

81.300 
Παιδιά με οξύ υποσιτισμό 
που νοσηλεύθηκαν  
στα Θεραπευτικά  
Επισιτιστικά Κέντρα  
και στις κινητές μονάδες

749.700 
Εισαγωγές ασθενών
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ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Αριθμός  
Προγραμμάτων 

ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Αριθμός  
Προγραμμάτων 

Αφρική 262

Μέση Ανατολή  82 

Ασία* 61

Ευρώπη  28

Αμερική  26

Ειρηνικός Ωκεανός  3

Σύνολο: 462  

Σταθερό περιβάλλον 176

Ένοπλες συγκρούσεις 163

Εσωτερική αστάθεια 117

  6

Σύνολο: 462

ΠΡΟΣΩΠΊΚΟ
Τα μεγαλύτερα προγράμματα  
βάσει του αριθμού των εργαζομένων

Νότιο Σουδάν   

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία  

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό  

Νιγηρία  

Αφγανιστάν  

3.574 

2.887 

2.881 

2.595

2.282

ΕΞΩΤΕΡΊΚΑ ΊΑΤΡΕΊΑ 
Τα μεγαλύτερα προγράμματα βάσει του αριθμού  
των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1.772.038

Νότιο Σουδάν 1.154.600

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία  748.600

Συρία 647.600

Νίγηρας 523.400

Νιγηρία 512.500

Αιθιοπία 455.500

Τανζανία 445.800

Σουδάν 394.000

Υεμένη 362.400

Ποσοστό 
επί του συνόλου

Ποσοστό 
επί του συνόλου

*Περιλαμβάνει  
και τον Καύκασο.

Αφρική  57% 

Μέση Ανατολή  18%

Ασία 13%

Ευρώπη 6%

Αμερική  6%

Ειρηνικός Ωκεανός  1%

Σταθερό περιβάλλον 38%

Ένοπλες συγκρούσεις  35%

Εσωτερική αστάθεια  25%

Μεταπολεμική κατάσταση  1%

Μεταπολεμική  
κατάσταση
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ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ
Από τον Οκτώβριο του 2016 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
λειτουργούμε μία κλινική στη Μυτιλήνη για αιτούντες 
άσυλο και μετανάστες, παρέχοντας φροντίδα για χρό-
νια νοσήματα, φροντίδα σεξουαλικής και αναπαραγω-
γικής υγείας, ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσίες σω-
ματικής και ψυχικής υγείας για θύματα βασανιστηρίων 
και σεξουαλικής βίας. Από τον Νοέμβριο του 2017 ανοί-
ξαμε και μία κινητή κλινική έξω από τον καταυλισμό της 
Μόριας προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση σε ιατρική 
φροντίδα για τα παιδιά κάτω των 16 ετών και τις έγκυες 
που ζουν σε άθλιες συνθήκες στον καταυλισμό. Ολόκλη-
ρο το 2017 πραγματοποιήσαμε 8.069 ιατρικές συνεδρί-
ες στην κλινική στη Μυτιλήνη και στην κινητή κλινική 
στη Μόρια. 

ΕΛΛΑΔΑ 
Στη διάρκεια του 2017 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις των πολιτικών αποτρο-
πής και ανάσχεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Έπειτα από 
το κλείσιμο της βαλκανικής οδού και την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, οι άνθρω-
ποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική χώρα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαν 
και το 2017 υπηρεσίες στην Αθήνα και σε καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στη Στερεά Ελλάδα, τη 
Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, καθώς και τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Γιατροί Χωρίς Συνορα παρέχουμε υπηρεσίες για παιδιά έξω από τη 
Μόρια, στη Λέσβο.

ΣΑΜΟΣ
Στη Σάμο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούσαμε από 
τον Ιούνιο του 2016 έναν ξενώνα δυναμικότητας έως 80 
ατόμων για οικογένειες με εγκύους, νεογέννητα ή μο-
νογονεϊκές οικογένειες. Επίσης, διενεργήσαμε εμβολι-
ασμούς και παρείχαμε υποστήριξη ψυχικής υγείας σε 
ασθενείς και σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο 
για τους Πρόσφυγες, προσφέραμε ατομική νομική βοή-
θεια. Μέσα στο 2017 η ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνο-
ρα πραγματοποίησε 843 συνεδρίες ιατρικής φροντίδας.

ΧΊΟΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε 
στη Χίο τον Δεκέμβριο του 2017 παρέχοντας υπηρεσί-
ες πολιτισμικής διαμεσολάβησης στο νοσοκομείο του νη-
σιού, με στόχο την υποστήριξη του προσωπικού προ-
κειμένου να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες 
φροντίδας υγείας των προσφύγων.
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

7.420
Συνεδρίες σεξουαλικής  
& αναπαραγωγικής υγείας

232 ΑΤΟΜΑ
Προσωπικό

9.600.000 €
Κόστος προγραμμάτων

12.670
Συνεδρίες ψυχικής υγείας

11.990
Ιατρικές συνεδρίες

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Το 2017 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε τις επιχει-
ρήσεις έρευνας και διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο.

Τουλάχιστον 2.835 άνθρω-
ποι, μεταξύ των οποίων 
και πολλά παιδιά, πνίγη-
καν επιχειρώντας να πε-
ράσουν από τη Λιβύη στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετα-
νάστευσης. Ο αριθμός των 
ανθρώπων που διασώθη-
καν και μεταφέρθηκαν σε 
ασφαλή λιμάνια στην Ιτα-
λία το 2017 ήταν ο χαμη-
λότερος των τελευταίων 
τεσσάρων ετών, περίπου 
120.000.

Οι ομάδες των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα με τα σκάφη 
Prudence και Aquarius (σε 
συνεργασία με την οργά-
νωση SOS Mediterranee) 
διέσωσαν 23.852 πρόσφυ-
γες και μετανάστες.

Πάνω από το 10% των γυ-
ναικών που διασώθηκαν 
ήταν έγκυες. Δύο βρέφη 
γεννήθηκαν χωρίς προ-
βλήματα στα πλοία των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.  
Η ομάδα μας ανέσυρε 13 
νεκρούς.

Λόγω της μείωσης του 
αριθμού των βαρκών που 
έφταναν στα διεθνή ύδατα 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα αποφασίσαμε να ανα-
στείλουμε τη δράση του 
Prudence τον Οκτώβριο 
του 2017.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα από τις 
Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης την 1η Νοεμβρίου 2017. Άγνωστος 
ο αριθμός των αγνοουμένων που πλέον θεωρούνται νεκροί.

ΑΘΗΝΑ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούμε τρεις κλινικές 
στην Αθήνα για να καλύψουμε τις ανάγκες προσφύγων 
και μεταναστών. Στο Κέντρο Φροντίδας Ημέρας που λει-
τουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 παρέχουμε φρο-
ντίδα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, υποστή-
ριξη ψυχικής υγείας και θεραπεία για χρόνια νοσήματα.

Στο δεύτερο κέντρο, στην Κλινική Αποκατάστασης Θυ-
μάτων Βασανιστηρίων, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέ-
χουμε ολοκληρωμένη φροντίδα σε θύματα βασανιστηρί-
ων και άλλων μορφών βίας και κακοποίησης. Συνολικά 
524 ασθενείς παραπέμφθηκαν στην κλινική το 2017, γε-
γονός που δείχνει ότι η ζήτηση για υπηρεσίες αποκατά-
στασης θυμάτων βασανιστηρίων είναι πολύ υψηλή. 

Σε ένα τρίτο κέντρο κοντά στην πλατεία Βικτωρίας οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε βασική φροντίδα υγεί-
ας και υποστήριξη ψυχικής υγείας σε μετανάστες και αι-
τούντες άσυλο μέχρι τον Δεκέμβριο.

ΒΟΡΕΊΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΊ ΗΠΕΊΡΟΣ
Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2017 οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα θέσαμε σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τον χει-
μώνα σε καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης. Στα τέλη Αυγούστου 2017 σταματήσαμε τις 
δραστηριότητές μας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
λόγω της επικείμενης κλιμάκωσης της δραστηριότητας 
του Υπουργείου Υγείας. Στην Ήπειρο οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα παρείχαμε έως τον Δεκέμβριο του 2017 ψυχολο-
γική και ψυχιατρική φροντίδα σε μετανάστες και αιτού-
ντες άσυλο που ζουν στα Ιωάννινα και τη γύρω περιοχή. 
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1. Αγαπίου Ελένη, υπεύθυνη ομάδας προμηθειών, Πακιστάν  
2. Αλεξίου Αλίκη, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Ινδία
3. Βαΐου Κορίνα, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών, Ιράκ 
4. Βαμβακούλας Αλέξανδρος, υπεύθυνος οικονομικών, τεχνικών και διοικητικών, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν
5. Βαρντανιάν Ανούς, διοικητικός, Συρία
6. Βάσος Περικλής, υπεύθυνος αποθήκης, Νότιο Σουδάν
7. Βερλή Μάρω, υπεύθυνη επικοινωνίας, Νιγηρία
8. Βιδαλάκη Μάνια, υπεύθυνη ψυχικής υγείας, Αϊτή
9. Μπουντουράς Νικόλαος, υπεύθυνος εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, Ιράκ, Πακιστάν
10. Γεωργακάκης Χρήστος, υπεύθυνος τεχνικών και εξυγίανσης νερού, Μπαγκλαντές
11. Γιαννούσσης Δημήτρης, γιατρός, Ελλάδα
12. Γιέβτοβιτς Μίοντραγκ, αναπληρωτής συντονιστής προμηθειών, Αίγυπτος
13. Γκαϊρέτλι Μεχμέτ Εκίν, συντονιστής προγράμματος, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
14. Γκάτσιτς Μίλαν, συντονιστής ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών, Νιγηρία, Τουρκία, Ιράκ
15. Γκεοργκίεβα Γκέργκανα, υπεύθυνη δραστηριοτήτων προαγωγής υγείας, Ιράκ 
16. Γκεοργίεβα Γιορντάνοβα Καλίνα, υπεύθυνη ψυχικής υγείας, Ελλάδα
17. Γκρούγιτς Μίργιανα, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, Τουρκία
18. Γρηγοράτου Αρετή, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, Ελλάδα
19. Δενδρινός Δημήτρης, συντονιστής τεχνικών δραστηριοτήτων, Ελλάδα
20. Ελευθεριάδης Βασίλης, τεχνικός, Πακιστάν 
21. Ζαγκανά Ιουλία, υπεύθυνη προμηθειών, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
22. Ίλιτς Μίροσλαβ, επικεφαλής αποστολής, Μάλι
23. Ινάλ Ντενίζ, ερευνήτρια ανθρωπιστικών υποθέσεων, Ουγκάντα
24. Καραγιάννης Γιώργος, αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής, Ελλάδα
25. Καρακίλιτς Μπεκίρ, χειρουργός, Αιθιοπία
26. Καρκανάκη Αντιγόνη, αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής, Ελλάδα
27. Καρρέρ Τίτος Ανδρόνικος, υπεύθυνος οικονομικών, Σιέρα Λεόνε, Μπαγκλαντές
28. Κασσωτάκης Βαγγέλης, διοικητικός, Ιορδανία
29. Κατοπόδη Κατερίνα, νοσηλεύτρια, Ελλάδα

ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Γεωργακάκης Χρήστος Τερεζάκη Ειρήνη Κοτσώνης Νίκος Βερλή Μάρω

Μότσκα Λία Κασσωτάκης Βαγγέλης Χαντζή Δώρα Στόλη Άρτεμις
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ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΟΥΗΔΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΒΕΛΓΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΑΡΜΕΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ

ΜΠΟΥΡΚΙΝA
 ΦΑΣΟ

ΝΙΓΗΡΑΣ ΤΣΑΝΤ ΣΟΥΔΑΝ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΚΕΝΥΑ

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΜΑΛΑΟΥΪ

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΑΚΤΗ

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΠΑΠΟΥΑ
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΝΑΟΥΡΟΥΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΙΡΑΚ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΣΥΡΙΑ

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΪΤΗ

ΝΟΤΙΟ
ΣΟΥΔΑΝ

ΥΕΜΕΝΗ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΝΙΓΗΡΙΑ
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ΒΟΗΘΏΝΤΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Γυναίκες και παιδιά, σε ένα κέντρο κράτησης μόνο για γυναίκες, στην 
πόλη Σόρμαν, περίπου 60 χλμ δυτικά της Τρίπολης, στη Λιβύη.

Σ τα κέντρα κράτησης της Λιβύης μετανάστες και 
πρόσφυγες κρατούνται αυθαίρετα σε άθλιες συν-
θήκες. Παρά την εκτεταμένη βία και την έλλειψη 

ασφάλειας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε εκεί 
για να παρέχουμε ιατρική βοήθεια.

Το ιατρικό προσωπικό δεν έχει πάντα πλήρη ελευθερία 
να κάνει διαλογή των ασθενών ή να αποφασίζει εκείνο 
ποιους πρέπει να δει και να περιθάλψει. Είμαστε υποχρε-
ωμένοι να διαπραγματευόμαστε την πρόσβαση στους αν-
θρώπους που κρατούνται στο κέντρο κράτησης και πρέ-
πει να περιθάλπουμε τους ασθενείς παρουσία ένοπλων 
φρουρών. 

Σε ορισμένα κέντρα κράτησης, οι αρχές κρύβουν τους 
ανθρώπους από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Καθώς δεν 
εφαρμόζονται επίσημες διαδικασίες καταγραφής ή τή-
ρησης αρχείων, από τη στιγμή που θα βρεθεί κάποιος σε 
ένα κέντρο κράτησης δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζου-
με την τύχη του. Αυτό δυσχεραίνει εξαιρετικά τη στενή 

παρακολούθηση και τον επανέλεγχο των ασθενών. Από 
τη μία μέρα στην άλλη, οι άνθρωποι μπορεί να μεταφερ-
θούν σε άλλο κέντρο κράτησης ή σε άγνωστο μέρος. Κά-
ποιοι ασθενείς απλώς εξαφανίζονται.

Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα είναι περιορισμένη όταν το ίδιο το πλαίσιο 
προκαλεί τα προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπί-
σει το ιατρικό προσωπικό. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περι-
θάλπουμε τους κρατούμενους κυρίως για λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, διάρροια, δερματοπάθειες και λοιμώ-
ξεις του ουροποιητικού. Πρόκειται για ιατρικά προβλήμα-
τα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την απουσία 
σταθερής ή επαρκούς ιατρικής βοήθειας και τις συνθή-
κες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης. 

Οι παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για να αντιμετωπι-
στούν οι εκτεταμένες δερματικές λοιμώξεις, η ψώρα, οι 
ψείρες και οι ψύλλοι προσφέρουν μόνο προσωρινή ανα-
κούφιση, καθώς τα στρώματα και τα σκεπάσματα στα κέ-
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30. Κατσίνη Νάσια, διοικητικός, Ελλάδα
31. Κεντσοσβίλι Τίνα, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, Νότιο Σουδάν
32. Κοκκινιώτης Μανώλης, υπεύθυνος ιατρικών δραστηριοτήτων, Ελλάδα
33. Κοτσώνης Νικόλαος, τεχνικός, Λίβανος, Ελλάδα
34. Κουγιουτσάκ Σετσίλ, τεχνικός, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
35. Κυρούσσης Στάθης, επικεφαλής αποστολής, Βολιβία
36. Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, συντονίστρια τεχνικών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Υεμένη
37. Κορτσέλης Χρήστος, συντονιστής οικονομικών, Ιράκ, Μπαγκλαντές
38. Λέφας Σωκράτης, συντονιστής προγράμματος, Ελλάδα
39. Λίβανος Κωνσταντίνος, διοικητικός, Ιράκ 
40. Μαζάνεκ Κριστόφ, τεχνικός, Συρία
41. Μακρόγιαννης Αναστάσιος, διοικητικός, Ελλάδα
42. Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, τεχνικός, Ιράκ
43. Μεϊμαρίδου Αλίκη, υπεύθυνη ψυχικής υγείας, Ελλάδα
44. Μιλοβάνοβιτς Γιέλενα, υπεύθυνη προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Νότιο Σουδάν  
45. Μίτση Μαριάννα, υπεύθυνη λογιστικών και οικονομικών, Ιταλία
46. Μιχαϊλοβιτς Στεφάν, διαπολιτισμικός μεσολαβητής, Ιταλία 
47. Μότσκα Λία, υπεύθυνη μαιευτικών δραστηριοτήτων, Μπαγκλαντές, Ελλάδα
48. Μπάντα Λορίν Ζόσεφ Μορόσσι, διοικητικός, Σιέρα Λεόνε 
49. Μπουρχανζάντε Μπούρτσου, διοικητικός, Νότιο Σουδάν
50. Μπραχίμ Σάλμα, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού/υπεύθυνη διοικητικών, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
51. Νασραλά Χάλα, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Συρία
52. Νυιρέιντα Μπράιτ Γκανιζάνι, τεχνικός, Μπαγκλαντές, Νότιο Σουδάν
53. Οζτούρκ Αίσε Μπίλγκε, τεχνικός, Αιθιοπία, Υεμένη, Νότιο Σουδάν
54. Ορφανουδάκης Βαγγέλης, συντονιστής προγράμματος, Υεμένη, Ελλάδα
55. Ούγκουρ Χουσσεΐν, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Λιβύη
56. Παπαδημητρίου Ελισάβετ, υπεύθυνη τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων/ ερευνήτρια 

ανθρωπιστικών υποθέσεων, Τουρκία, Ελλάδα
57. Παπαναστασίου Ειρήνη, συντονίστρια προγράμματος, Ελλάδα
58. Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, συντονιστής προγράμματος, Αιθιοπία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ιράκ 
59. Πάπιστα Φανή, διοικητικός, Σιέρα Λεόνε, Ιράκ
60. Πέττας Δανιήλ, τεχνικός, Ιράκ
61. Πλεύρης Κωστής, υπεύθυνος κατασκευών, Αφγανιστάν, Ελλάδα
62. Προβατά Μαριέττα, συντονίστρια οικονομικών, Ελ Σαλβαδόρ
63. Ραμπιέι Γκεντιλάνα, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών, Συρία, Τουρκία
64. Ράπτης Χριστόφορος, τεχνικός υπεύθυνος προμηθειών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
65. Σαρρή Βασιλική, υπεύθυνη λογιστικών, Ελλάδα
66. Σαχράουι Αϊσα, τεχνικός, Ιορδανία 
67. Σουίσι Τζαμέλ Σταύρος, τεχνικός, Τουρκία 
68. Στόλη Άρτεμις, υπεύθυνη νοσηλευτικών δραστηριοτήτων, Λίβανος, Νιγηρία
69. Τερεζάκη Ειρήνη, συντονίστρια οικονομικών, Ιράκ
70. Τερζούδης Δημήτρης, υπεύθυνος κατασκευών, Αφγανιστάν
71. Τζέμος Αχιλλέας, συντονιστής προγράμματος, Ελλάδα
72. Τούρκμεν Τούνα, συντονιστής προγράμματος, Τουρκία 
73. Τσάλλας Στέφανος, γιατρός, Ελλάδα
74. Τσερνίσεβα Αντονίνα, υπεύθυνη πεδίου, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
75. Φάντογλου Ναρίν, τεχνικός, Υεμένη
76. Χαλάουι Ζαχέρ Ναντίμ, υπεύθυνη οικονομικών, Νιγηρία
77. Χαμάντ Ράμυ, υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
78. Χάμπτσι Χάννα, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Ιράκ
79. Χαντζή Δώρα, υπεύθυνη προαγωγής υγείας, Μπαγκλαντές
80. Χοφχανισιάν Νταβίτ, τεχνικός, Νιγηρία, Αφγανιστάν 
81. Χουρίδου Ευτέρπη, χειρουργός /υπεύθυνη ιατρικών δραστηριοτήτων, Ιράκ, Ελλάδα
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ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΟΥΗΔΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΒΕΛΓΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΑΡΜΕΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ

ΜΠΟΥΡΚΙΝA
 ΦΑΣΟ

ΝΙΓΗΡΑΣ ΤΣΑΝΤ ΣΟΥΔΑΝ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΚΕΝΥΑ

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΜΑΛΑΟΥΪ

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΑΚΤΗ

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΠΑΠΟΥΑ
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΝΑΟΥΡΟΥΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΙΡΑΚ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΣΥΡΙΑ
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1. Αϊτή 
2. Ακτή Ελεφαντοστού
3. Αγκόλα
4. Αρμενία
5. Αφγανιστάν
6. Αίγυπτος
7. Αιθιοπία
8. Βέλγιο
9. Βενεζουέλα
10. Γαλλία
11. Γερμανία
12. Γεωργία
13. Γουινέα

14. Γουινέα Μπισσάου
15. Ελλάδα
16. Επιχειρήσεις 

έρευνας και 
διάσωσης 

17. Ζιμπάμπουε
18. Ινδία
19. Ινδονησία
20. Ιράκ
21. Ιράν
22. Ιταλία
23. Ιορδανία
24. Καμπότζη

25. Καμερούν
26. Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία
27. Κιργιστάν
28. Κολομβία
29. Κένυα
30. Λαϊκή Δημοκρατία 

Κονγκό 
31. Λίβανος
32. Λιβύη
33. Λιβερία
34. Λευκορωσία
35. Μαδαγασκάρη

36. Μαλαισία
37. Μαλάουι
38. Μάλι
39. Μαυριτανία
40. Μπουρούντι 
41. Μεξικό
42. Μιανμάρ
43. Μοζαμβίκη
44. Μπαγκλαντές
45. Μπουρκίνα Φάσο
46. Ναουρού
47. Νίγηρας
48. Νιγηρία

49. Νότια Αφρική 
50. Νότιο Σουδάν
51. Ουγκάντα
52. Ουζμπεκιστάν
53. Ουκρανία
54. Ονδούρα
55. Πακιστάν
56. Παλαιστίνη
57. Παπούα Νέα Γουινέα
58. Ρωσική Ομοσπονδία 
59. Σερβία
60. Σομαλία
61. Σουδάν

62. Σουαζιλάνδη 
63. Σουηδία
64. Συρία
65. Σιέρα Λεόνε
66. Τανζανία
67. Τατζικιστάν
68. Ταϊλάνδη 
69. Τουρκία
70. Τσαντ
71. Τυνησία
72. Υεμένη
73. Φιλιππίνες

ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟ 2017

Οι 8 χώρες με τα μεγαλύτερα προγράμματα 
βάσει των χρημάτων που δαπανήθηκαν

1. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
2. Νότιο Σουδάν
3. Υεμένη
4. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
5.  Ιράκ 
6. Νιγηρία
7.  Συρία
8.  Αϊτή
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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Νότιο Σουδάν έχουν 
πεθάνει και περίπου ένας στους τρεις έχει αναγκαστεί 
να εγκαταλείψει το σπίτι του αφότου ξέσπασαν νέες 
συγκρούσεις τον Δεκέμβριο του 2013. Δύο εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες, ενώ άλλα 
δύο εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί μέσα στο Νότιο Σουδάν. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υλοποιούμε προγράμματα βασι-
κής και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε νοσοκομεία 
και κλινικές, πραγματοποιούμε δραστηριότητες για εκτο-
πισμένους και απομακρυσμένες κοινότητες, ανταποκρινό-
μαστε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και επιδημίες και 
πραγματοποιούμε δραστηριότητες πρόληψης, όπως εκ-
στρατείες εμβολιασμού. 

Το 2017 πραγματοποιήσαμε επείγουσα επισιτιστική πα-
ρέμβαση έπειτα από αναφορές για υψηλά επίπεδα υποσι-
τισμού στις επαρχίες Μαγιεντίτ και Λεέρ, οι οποίες πλήττο-
νται εδώ και χρόνια από βίαιες συγκρούσεις.

Στο Αγκόκ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούμε το μόνο 
νοσοκομείο παραπομπής στην περιοχή παρέχοντας βασι-
κή και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

Η έλλειψη ασφάλειας στη χώρα παραμένει ένα σημαντι-
κό πρόβλημα. Η κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο 
Πιμπόρ δέχτηκε επίθεση δύο φορές το 2017, αναγκάζο-
ντας την ομάδα να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία 
της. Επίσης, δύο προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στην πολιτεία του Άνω Νείλου διακόπηκαν εξαιτίας των βί-
αιων συγκρούσεων.

Οι συγκρούσεις στην Τανγκανίκα έχουν ενταθεί τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν πάνω από 
μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Το 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα κλιμακώσαμε την παρέμβασή μας, παρέχοντας επεί-
γουσα βοήθεια στο Νιουντζού και σε αυτοσχέδιους καταυ-
λισμούς στο Καλεμιέ και τις γύρω περιοχές. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Κασάι, περισσότεροι από 1,3 
εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαι-
τίας των ακραίων βιαιοπραγιών. Κάποιοι από αυτούς δι-
έφυγαν στην ύπαιθρο μην έχοντας πρόσβαση σε φροντί-
δα υγείας εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας. Οι ομάδες των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα μπόρεσαν να περιθάλψουν ορισμέ-
νους που είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα από ματσέτες ή 
από σφαίρες. 

Τον Σεπτέμβριο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρχίσαμε να βο-
ηθάμε ανθρώπους που είχαν διαφύγει από τις συγκρού-
σεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υποστηρίζοντας 
νοσοκομεία στις βόρειες πόλεις Γκμπαντολίτε και Μομπά-
γι-Μπόνγκο. Ακόμη, κινητές μονάδες παρείχαν φροντίδα 
σε 67.400 πρόσφυγες και στις κοινότητες που τους φιλοξε-
νούσαν. 

Οι επείγουσες παρεμβάσεις αποτελούν βασική δραστηριό-
τητα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη χώρα. Πέντε ομάδες 
έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση των συναγερμών 
υγείας και την πραγματοποίηση ταχέων παρεμβάσεων σε 
εκρήξεις βίας, εκτοπισμούς πληθυσμού και επιδημίες σε 
αυτή την αχανή χώρα. Το 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
πραγματοποιήσαμε 62 επείγουσες παρεμβάσεις.

1.154.600
Eπισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία

12.000
Τοκετοί

10.600 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Σε επισιτιστικά κέντρα

334.400 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για ελονοσία

74.300.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

1.772.00 
Eπισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία

42.700 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Σε επισιτιστικά κέντρα

19.200 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για χολέρα

856.500 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για ελονοσία

101.700.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

2.881
Εργαζόμενοι

3.574
Εργαζόμενοι

ΛΑΪΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ
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Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η αναζωπύρωση 
των συγκρούσεων το 2017 και τα ακραία επίπεδα βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού οδήγησαν σε μαζικό εκτο-
πισμό και έντονες ανθρωπιστικές ανάγκες.

Το 2017, δεκατέσσερις από τις δεκαέξι επαρχίες αυτής 
της χώρας με πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια ελέγχονταν 
από μη κυβερνητικές ένοπλες ομάδες. Χιλιάδες άμαχοι 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων 
και των βίαιων επιθέσεων, ανεβάζοντας έτσι τον αριθ-
μό των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί τα τελευταία 
χρόνια σε 688.000, δηλαδή περίπου το 15% του πληθυ-
σμού. Στις γειτονικές χώρες, ο αριθμός των προσφύγων 
από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αυξήθηκε σε 
545.000.

Οι συγκρούσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στην πρόσβαση 
των κατοίκων σε ιατρική φροντίδα, τροφή, νερό, στέγη 
και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά ευά-
λωτοι. Έγιναν άγριες δολοφονίες και εκτελέσεις, σε ορι-
σμένες από τις οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες εργαζό-
μενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε να 
παρέχουμε θεραπεία για HIV/AIDS, φυματίωση και ελο-
νοσία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πραγμα-
τοποιήσαμε εκστρατείες εμβολιασμού για να προστα-
τεύσουμε τα παιδιά από ασθένειες όπως διφθερίτιδα, 
ηπατίτιδα B, ιλαρά και πνευμονία..

Από το 2015 ένας γενικευμένος πόλεμος μαίνεται στην 
Υεμένη. Το 2017, οι επιδημίες χολέρας και διφθερίτι-
δας και η κλιμάκωση των συγκρούσεων επιδείνωσαν 
την ήδη άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
χώρα. Μεγάλο μέρος των δημόσιων υποδομών, συμπε-
ριλαμβανομένων και των δομών υγείας, έχει καταστρα-
φεί από τον πόλεμο. Ακόμη και εκεί που λειτουργούν οι 
δομές υγείας, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν 
πλέον να καλύψουν το κόστος της μετακίνησης για να 
τις επισκεφθούν. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κλιμακώσα-
με τις δραστηριότητές μας στην Υεμένη αυτή τη χρονιά, 
λειτουργώντας 13 νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε 12 
επαρχίες και υποστηρίζοντας 20 δημόσιες δομές υγείας. 
Οι ομάδες μας επέστρεψαν στα νοσοκομεία του Χαϊντάν 
και του Αμπς, τα οποία είχαν βομβαρδιστεί τον Οκτώβριο 
του 2015 και τον Αύγουστο του 2016 αντίστοιχα. Μέσα 
στο 2017 πραγματοποιήσαμε 19.728 χειρουργικές επεμ-
βάσεις στη χώρα. Στο Ταΐζ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Υεμένης και πεδίο σφοδρών μαχών για πάνω από 
δύο χρόνια, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βοηθήσαμε σε πε-
ρισσότερους από 7.900 τοκετούς στο μαιευτήριο και παι-
διατρικό νοσοκομείο του Αλ-Χουμπάν.

101.500 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για χολέρα

19.700
Xειρουργικές επεμβάσεις

4.200 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για ελονοσία

61.500.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

748.600
Eπισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία

17.900
Toκετοί

444.600 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Έλαβαν περίθαλψη για ελονοσία

8.900
Xειρουργικές επεμβάσεις

57.800.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

1.797
Εργαζόμενοι

2.887
Εργαζόμενοι

ΥΕΜΕΝΉ
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΉ 
ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Στη Νιγηρία, προτεραιότητά μας παρέμεινε η παροχή 
βοήθειας στους ανθρώπους που πλήττονται από τις συ-
γκρούσεις ανάμεσα στις ένοπλες ομάδες της αντιπολί-
τευσης και τον στρατό.

Ο άμαχος πληθυσμός πλήττεται περισσότερο από τις συ-
γκρούσεις, οι οποίες συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια το 2017. 
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 1,7 
εκατομμύρια άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι 
στο βορειοανατολικό τμήμα της Νιγηρίας. Από αυτούς, το 
80% περίπου βρίσκεται στο Μπόρνο. Χιλιάδες άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των συγκρούσεων και 
πολύ περισσότεροι από τον θανάσιμο συνδυασμό υποσι-
τισμού, ιλαράς και ελονοσίας. 

Το 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κινητοποιηθήκαμε για 
την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης επιδημίας μηνιγγίτι-
δας C των τελευταίων 10 ετών στη Νιγηρία, ενώ συνεχί-
σαμε να επεκτείνουμε τα προγράμματά μας εστιάζοντας 
στις γυναίκες και τα παιδιά. Υπολογίζεται ότι 58.000 γυ-
ναίκες πεθαίνουν από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και 
τον τοκετό κάθε χρόνο, καθώς και ότι ένα στα οκτώ παι-
διά πεθαίνει πριν από την ηλικία των πέντε ετών.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε κλιμακώσει τη βοήθεια 
που παρέχουμε στο Μπόρνο τα δυο τελευταία χρόνια, 
ωστόσο η πρόσβαση σε περιοχές που ελέγχονται από τις 
ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης ή είναι διαφιλονι-
κούμενες είναι περιορισμένη.

Πολλές δομές υγείας καταστράφηκαν το 2017 με απο-
τέλεσμα ασθενείς και τραυματίες να μείνουν χωρίς ια-
τρική φροντίδα. Παρόλο που στα τέλη του 2017 υπήρ-
ξε ύφεση των συγκρούσεων, οι ανθρωπιστικές ανάγκες 
παραμένουν εξαιρετικά μεγάλες. Περισσότεροι από 2,9 
εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα κλιμακώσαμε την παρέμβασή μας, παρέχοντας φρο-
ντίδα τραυμάτων και επείγουσες χειρουργικές επεμβά-
σεις σε τραυματίες πολέμου. Παρείχαμε, επίσης, βασική 
φροντίδα υγείας, επισιτιστικά προγράμματα, υπηρεσί-
ες μητρικής υγείας, θεραπεία για χρόνια νοσήματα και 
υποστήριξη ψυχικής υγείας για εκτοπισμένους και άλλα 
άτομα που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις. Στη μάχη 
για την ανακατάληψη της Μοσούλης, πολλοί άνθρωποι 
ζούσαν σε κατάσταση πολιορκίας και πλήττονταν από 
βομβαρδισμούς για μήνες. Εκεί οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα συμμετείχαμε σε μία μεγάλη επείγουσα παρέμβαση 
και τοποθετήσαμε αρκετούς σταθμούς σταθεροποίησης 
τραυμάτων κοντά στη γραμμή του μετώπου. Τον Ιούνιο 
καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη δυτική Μο-
σούλη, ανοίξαμε ένα νοσοκομείο για την περίθαλψη των 
τραυματιών. Λειτουργήσαμε, επίσης, έως τον Ιούλιο του 
2017 ένα νοσοκομείο επείγουσας χειρουργικής τραυμά-
των στο Χαμάμ Αλ-Αλίλι. Πάνω από τους μισούς τραυ-
ματίες από τη μάχη της δυτικής Μοσούλης πέρασαν από 
αυτό το νοσοκομείο.

42.600
Ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας

6.200
Toκετοί

4.600
Xειρουργικές επεμβάσεις

2.500 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Σε επισιτιστικά κέντρα

57.600.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

1.620
Εργαζόμενοι

2.595
Εργαζόμενοι

512.500
Eπισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία

19.100
Toκετοί

289.400 ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΟΊ
Kατά της μηνιγγίτιδας

51.300 ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΟΊ
Kατά της ιλαράς

41.300 ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Σε επισιτιστικά κέντρα

54.800.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

ΙΡΑΚ ΝΙΓΉΡΙΑ
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Η πλειοψηφία του πληθυσμού της Αϊτής δεν έχει την οι-
κονομική δυνατότητα για καλής ποιότητας φροντίδα 
υγείας, υγείας ιδίως μετά το φονικό πέρασμα του τυφώ-
να «Μάθιου». Για το λόγο αυτό, οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα έχουμε αναπτύξει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες 
εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας που παρέχονται σε 
τρία νοσοκομεία στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της 
Αϊτής. Το 2017 οι ομάδες μας βοήθησαν σε 4.864 τοκε-
τούς, συμπεριλαμβανομένων 1.870 καισαρικών τομών. 
Επίσης, έγιναν 6.539 χειρουργικές επεμβάσεις στο νο-
σοκομείο τραυμάτων στο Ταμπάρ, όπου προσφέρου-
με ολοκληρωμένη περίθαλψη σε ασθενείς που έχουν 
τραυματιστεί από τροχαία ατυχήματα και σφαίρες. Ένας 
ανησυχητικά μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων στην 
Αϊτή, κυρίως κορίτσια και γυναίκες, υφίστανται σεξουα-
λική και έμφυλη βία. Στο Πορτ-ο-Πρενς, όπου ο αριθμός 
των θυμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα διαχειριζόμαστε την κλινική Πραν Μενμ που πα-
ρέχει στα θύματα ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υπο-
στήριξη. Το 2017, 769 ασθενείς έλαβαν περίθαλψη στην 
κλινική. Επίσης, στο Μαρτισάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
παραγκούπολη στη χώρα, οι ομάδες μας διαχειρίζονται 
ένα κέντρο επειγόντων περιστατικών που λειτουργεί όλο 
το 24ωρο. Εκεί έγιναν 35.800 επισκέψεις στα εξωτερικά 
ιατρεία και εισαγωγή πάνω από 2.000 ασθενών.

Ο άμαχος πληθυσμός και οι μη στρατιωτικές υποδομές 
συνέχισαν να δέχονται άμεσα πλήγματα το 2017. Χιλιά-
δες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαι-
τίας των συγκρούσεων. Ακόμη 11 ιατρικές δομές που 
υποστηρίζονταν από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα χτυ-
πήθηκαν από βόμβες ή οβίδες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα συνεχίζουμε να παρέχουμε ιατρική και ανθρωπιστική 
βοήθεια στη Συρία, όμως οι δραστηριότητές μας περιο-
ρίζονται από την έλλειψη ασφάλειας και τις δυσκολίες 
στην πρόσβαση. Εκεί όπου είχαμε πρόσβαση λειτουργού-
σαμε ή υποστηρίζαμε απευθείας έξι νοσοκομεία και επτά 
κέντρα υγείας, ενώ τοποθετήσαμε έξι ομάδες κινητών 
μονάδων και έξι ομάδες εμβολιασμού σε περιοχές που 
ελέγχει η αντιπολίτευση στη βόρεια Συρία. Τον Νοέμ-
βριο, όταν κόπασαν οι μάχες στη Ράκα, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα ήμασταν από τις λίγες οργανώσεις που παρεί-
χαν ιατρική βοήθεια μέσα στην πόλη, μέσω μιας μονά-
δας φροντίδας υγείας και ενός σημείου σταθεροποίησης 
τραυματιών. Όταν άρχισαν να επιστρέφουν οι κάτοικοι 
στην περιοχή, πολλοί τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν 
από διάσπαρτες νάρκες. Τις έξι τελευταίες εβδομάδες του 
2017 περιθάλψαμε 233 ανθρώπους που είχαν τραυματι-
στεί από ξεχασμένες νάρκες.

13.000
Xειρουργικές επεμβάσεις

40.700.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

733
Εργαζόμενοι

2.148
Εργαζόμενοι

647.600
Eπισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία

30.100
Eισαγωγές ασθενών

14.900
Toκετοί

10.000
Xειρουργικές επεμβάσεις

52.200.000 ΕΥΡΩ 
Kόστος προγραμμάτων

ΑΪΤΉΣΥΡΙΑ
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Στα κέντρα κράτησης οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με απάνθρωπες 
συνθήκες και έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα.

ντρα κράτησης μολύνονται ξανά γρήγορα. Οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα παραπέμπουμε τους ασθενείς σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία με τον όρο ότι θα επιστρέψουν στο κέντρο 
κράτησης όταν ολοκληρωθεί η περίθαλψη. Οι έγκυ-
ες που παραπέμπονται σε μαιευτήριο για να γεννήσουν 
πρέπει να επιστρέψουν στο κέντρο κράτησης με το νεο-
γέννητο. 

Η αυθαίρετη κράτηση έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυ-
χική υγεία. Οι άνθρωποι κρατούνται χωρίς να γνωρί-
ζουν εάν και πότε θα τελειώσει το μαρτύριό τους. Πολ-
λοί ασθενείς έχουν σκέψεις αυτοκτονίας, δυσκολία στον 
ύπνο, εμφανίζουν συμπτώματα διαταραχής μετατραυ-
ματικού στρες και υποφέρουν από κρίσεις πανικού, κα-
τάθλιψη και άγχος. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βλέπου-
με σε τακτική βάση ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα 
που απαιτούν νοσηλεία τα οποία συχνά συνδέονται με 
την κράτηση σε τέτοιες συνθήκες ή επιδεινώνονται από 
αυτή.

Πάρα πολλοί πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες 
άσυλο που κρατούνται έχουν υποστεί ήδη βία και εκμε-
τάλλευση σε ανησυχητικό βαθμό τόσο στη Λιβύη όσο και 
στη διάρκεια του επώδυνου ταξιδιού από την πατρίδα 
τους. Υπάρχουν πολλά θύματα σεξουαλικής βίας, βασανι-
στηρίων και κακομεταχείρισης. 

Παρέχοντας βασική φροντίδα υγείας με κινητές μονά-
δες και προσφέροντας υπηρεσίες παραπομπής που σώ-
ζουν ζωές, οι ομάδες μας εργάζονται για να βελτιώσουν 
την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και να μειώσουν τον 
πόνο. Πέρα από την προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους 
που είναι σε δεινή θέση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδι-
ώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για τη 
βία και την απάνθρωπη μεταχείριση που υφίστανται οι 
άνθρωποι αυτοί, καθώς οι ευρωπαϊκές μεταναστευτικές 
πολιτικές που εφαρμόζονται για την ανάσχεση των με-
ταναστευτικών ροών και την απώθηση των ανθρώπων 
έχουν όλο και πιο αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία 
τους. 
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Ε κρήξεις, σφαίρες, όπλα και αίμα. Νεκροί και τραυμα-
τίες. Τόσο στην πρώτη γραμμή μιας γνωστής εμπό-
λεμης ζώνης, αλλά και σε ξεχασμένους πολέμους, το 

σκηνικό είναι παρόμοιο. Η χειρουργική φροντίδα τραυ-
μάτων αποτελεί πάντοτε μεγάλη πρόκληση για τους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα.

Οι παρεμβάσεις μας αυτές απαιτούν τεχνογνωσία στην 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη φροντίδα ασθε-
νών σε κρίσιμη κατάσταση, τη φροντίδα εγκαυμάτων και 
τη φροντίδα σύνθετων κοιλιακών, αγγειακών και ορθο-
πεδικών τραυμάτων πολλές φορές σε πολύ δύσκολα πε-
ριβάλλοντα.

Ακόμη και η μεταφορά των ασθενών από το σημείο 
τραυματισμού στο νοσοκομείο μπορεί να είναι ένα επι-
κίνδυνο εγχείρημα εξαιτίας των διαρκών συγκρούσεων, 
των κατεστραμμένων οδικών δικτύων και της απουσίας, 
ουσιαστικά, υπηρεσίας ασθενοφόρων. 

Σε μέρη όπως η Συρία και η Υεμένη, προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε σημεία σταθεροποίησης τραυματιών, 
ώστε οι ασθενείς να μπορούν να δεχτούν πρώτες βοή-
θειες και επείγουσα φροντίδα και να υπάρχει δυνατότη-
τα αποτελεσματικής διαλογής και μεταφοράς τους σε κά-

ποιο νοσοκομείο, όπου θα μπορούν να υποβληθούν σε 
επείγουσα χειρουργική επέμβαση. 

Στο Νότιο Σουδάν, όπου οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν 
το 2017, η παρέμβασή μας περιλάμβανε από τη διαλο-
γή των τραυματιών σε καταστάσεις μαζικών απωλειών 
σε μικρότερες, πιο απομακρυσμένες κοινότητες, όπως το 
Λανκίεν, μέχρι τις πλήρεις χειρουργικές δραστηριότητες 
στο Μπεντιού. Σε μέρη όπως το Νότιο Σουδάν, τα τραύ-
ματα προέρχονται κυρίως από σφαίρες, μαχαίρια, ματσέ-
τες και ακόντια, γεγονός που δείχνει την ποικιλία στα 
όπλα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους πολέμους. 

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η κατάσταση είναι 
τόσο απρόβλεπτη που δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι στο 
κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και με τα κα-
τάλληλα μέσα. Το 2017 στην Κεντροαφρικανική Δη-
μοκρατία, ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε ένα νέο χει-
ρουργικό πρόγραμμα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στο 
Μπαμπάρι. Καθώς όμως η βία γρήγορα κλιμακώθηκε, 
αναγκαστήκαμε να αποσπάσουμε χειρουργικό προσωπι-
κό και ιατρικό εξοπλισμό από προγράμματα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα σε άλλα σημεία της χώρας για να ενισχύ-
σουμε την παρέμβασή μας εκεί. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΏΝ  
ΣΕ ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΖΏΝΕΣ

Χειρουργική επέμβαση σε εξέλιξη, στην περιοχή Μαρουά στο Καμερούν.
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Χειρουργείο στη Γάζα, Παλαιστίνη.

Σε πολλές από τις χώρες που πλήττονται 
από αυτούς τους ξεχασμένους πολέμους,  
το σύστημα υγείας είναι σε εγκατάλειψη 
για δεκαετίες. 
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επείγουσας χειρουρ-
γικής σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Νότιου Σου-
δάν ή της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι πολύ 
διαφορετικός από την υποστήριξη ενός υπάρχοντος νο-
σοκομείου στη Μέση Ανατολή. Συχνά πρέπει να φέρου-
με εμείς το σύνολο του εξοπλισμού, των φαρμάκων και 
των βιοϊατρικών συσκευών, ενώ μερικές φορές φέρνου-
με ακόμη και τη σκηνή που θα χρησιμοποιηθεί ως χει-
ρουργείο, μια σκηνή βέβαια πολύ εξελιγμένη και απο-
στειρωμένη. Στις περιοχές αυτές, μια χειρουργική ομάδα 
πραγματοποιεί κάθε είδους επεμβάσεις, από τη φροντίδα 
τραυμάτων από ματσέτες μέχρι σκωληκοειδεκτομές και 
καισαρικές τομές.

Όπου κι αν εργαζόμαστε, το ντόπιο προσωπικό μας είναι 
τεράστιο κεφάλαιο για την ενίσχυση της δυνατότη-
τάς μας να παρέχουμε χειρουργική φροντίδα. Η κοινό-

τητα χειρουργικής φροντίδας τραυμάτων των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα δεν αποτελείται μόνο από τους χειρουρ-
γούς, τους γιατρούς, τους αναισθησιολόγους και τους νο-
σηλευτές, αλλά και από την ευρύτερη ομάδα των εργα-
ζομένων ψυχικής υγείας, των φυσικοθεραπευτών, των 
τεχνικών καθώς και των διερμηνέων, που δεν παρέχουν 
απλώς μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη αλλά 
και μια βαθύτερη κατανόηση των χωρών στις οποίες ερ-
γαζόμαστε. 

Ως χειρουργοί τραυμάτων και ως εργαζόμενοι ανθρω-
πιστικής οργάνωσης, πασχίζουμε πάντα να προσφέρου-
με την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς μας, είτε σε 
χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαι-
ρότητας, όπως η Συρία, είτε σε χώρες οι οποίες σε με-
γάλο βαθμό υποφέρουν μακριά από τα φώτα της δημο-
σιότητας, όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σε 
όλες αυτές τις περιοχές, βλέπουμε τις επιπτώσεις της 
βίας στους ανθρώπους και τις κοινότητες, τις αισθανόμα-
στε μαζί με τους ασθενείς και τους συναδέλφους μας και 
προσπαθούμε να τις μετριάσουμε.
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ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C: SOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Π ερίπου 70 εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσμο ζουν σή-
μερα με χρόνια λοίμωξη HCV. 

Χωρίς θεραπεία, η νόσος, η οποία 
μεταδίδεται με το αίμα, μπορεί να 
προκαλέσει ηπατική βλάβη, καρκί-
νο του ήπατος και θάνατο. Μπορεί να 
περάσουν χρόνια για να εκδηλωθεί 
η ηπατίτιδα C και στο διάστημα αυτό 
οι ασθενείς ζουν με τον φόβο των πι-
θανών επιπλοκών.

Ο 50χρονος Ντιν Σάβορν ζει στην 
Πνομ Πενχ της Καμπότζης και έχει 
τρία παιδιά. Το 1999 διαγνώστηκε 
με ηπατίτιδα C. Πριν από λίγα χρό-
νια, άκουσε για ανθρώπους που θε-
ραπεύτηκαν με νέες φαρμακευτικές 
αγωγές. «Ήθελα να λάβω την αγωγή, 
αλλά δεν είχα την οικονομική δυνα-
τότητα» λέει. «Θα έπρεπε να πουλή-
σω το σπίτι μου, και τότε τα παιδιά 
μου δεν θα είχαν στέγη. Έτσι, απλώς 
περίμενα».

Στις αρχές του 2017, ο Ντιν ξεκί-
νησε θεραπεία σε μια κλινική των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Πνομ 
Πενχ, τη μόνη δομή στην Καμπότζη 
που παρέχει θεραπεία κατά της ηπα-
τίτιδας C δωρεάν. Τον Μάιο, έμαθε 

αυτό που περίμενε σχεδόν 20 χρόνια 
να ακούσει: η θεραπεία ήταν επιτυ-
χής. Είχε πια θεραπευτεί.

Η θεραπεία του Ντιν αποτελούνταν 
από τα νέα φάρμακα σοφοσμπουβί-
ρη και ντακλατασβίρη. Σε σχέση με 
τις παλαιότερες θεραπείες, αυτά τα 
αντιιικά απευθείας δράσης σε μορφή 
χαπιού προσφέρουν απλούστερη 
χορήγηση και έχουν πολύ λιγότε-
ρες παρενέργειες. Είναι επίσης πολύ 
αποτελεσματικά, με ποσοστό ίασης 
95%. 

Τα αντιιικά απευθείας δρά-
σης έχουν χορηγηθεί  
σε λιγότερο από το 5%  
των ανθρώπων σε παγκό-
σμιο επίπεδο που θα που θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν 
από αυτά. 
Τα φάρμακα έχουν ένα σοβαρό μειο-
νέκτημα και αυτό είναι η τιμή τους.

Παρόλο που το εκτιμώμενο κόστος 
παραγωγής για μια θεραπεία σο-
φοσμπουβίρης και ντακλατασβίρης 
12 εβδομάδων είναι μικρότερο από 
100 δολάρια, οι εταιρίες Gilead και 

Bristol-Meyers Squibb που τα παρά-
γουν, τα κοστολόγησαν στο αστρο-
νομικό ποσό των 147.000 δολαρίων 
ανά θεραπεία όταν τα κυκλοφόρη-
σαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κί-
νηση αυτή προκάλεσε γενική κα-
τακραυγή, ωστόσο οι υπερβολικά 
υψηλές τιμές παραμένουν ένα θανά-
σιμο εμπόδιο για τη θεραπεία τόσο 
στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 
αναπτυγμένες χώρες.

Το 2017, τα κέντρα προμηθειών 
και η ομάδα της Εκστρατείας για 
την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Access 
Campaign) εξασφάλισαν, μετά από 
διαπραγματεύσεις με κατασκευαστές 
γενόσημων, την προμήθεια αντιι-
ικών απευθείας δράσης με κόστος 
μόλις 120 δολάρια ανά θεραπεία για 
όλα σχεδόν τα προγράμματα της ορ-
γάνωσης, γεγονός που θα επιτρέψει 
την έναρξη της θεραπείας περισσό-
τερων ασθενών.

Έχουμε επιτέλους τα εργαλεία που 
χρειαζόμαστε για τη θεραπεία και 
την πρόληψη της μετάδοσης της 
ηπατίτιδας C και σχεδόν όλες οι 
χώρες έχουν δεσμευτεί για την εξά-
λειψη της νόσου έως το 2030. Χωρίς 
όμως δραστική μείωση των τιμών, 
ο στόχος αυτός θα είναι αδύνατο να 
υλοποιηθεί!

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε 
θεραπεία κατά της ηπατίτιδας C  
με αντιιικά απευθείας δράσης σε 5.926 
άτομα σε 13 χώρες το 2017.  
Το 1999 εγκαινιάστηκε η Εκστρα-
τεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για 
την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα με 
στόχο την άσκηση πίεσης για πρόσβα-
ση και ανάπτυξη φαρμάκων, διαγνω-
στικών τεστ και εμβολίων που σώζουν 
ζωές για ασθενείς σε προγράμματα 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και πέρα 
από αυτά.

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) σκοτώνει 400.000 ανθρώπους κάθε 
χρόνο. Νέα πρωτοποριακά φάρμακα μπορούν να θεραπεύσουν τη 
νόσο σε μόλις 12 εβδομάδες. Όμως εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες που σώζουν ζωές.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 201720



ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

Το 2017 οι δράσεις μας έγιναν πραγματικότητα χάρη στη δική σας υπο-
στήριξη. Ιδιώτες, εταιρίες, ιδρύματα, σχολεία και άλλοι φορείς σταθήκατε 
με γενναιοδωρία στο πλευρό μας. 

Πιο συγκεκριμένα το 2017 είχαμε την υποστήριξη 25.026 ιδιωτών. Ανά-
μεσά τους 3.069 υποστηρικτές, οι οποίοι έχουν επιλέξει τη σταθερή 
υποστήριξη.

Εκτός από τους ιδιώτες, 856 εταιρίες και 3 ιδρύματα εκδήλωσαν έμπρα-
κτα την υποστήριξή τους στο έργο μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
ΘΕΡΜΑ 
Τα Ιδρύματα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και Stelios Philanthropic 
Foundation για την εμπιστοσύνη τους στο έργο 
μας και την υποστήριξη των ασθενών μας.

Τις εταιρίες: 

AEGEAN για την πολύ σημαντική συνεισφορά της μέσω 
της χορηγίας εισιτήριων για τις ανάγκες μετακίνησης 
των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των προ-
γραμμάτων μας στην Ελλάδα.

Όμιλο Αlpha Bank και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την πο-
λύχρονη στήριξη και παρουσία τους στο πλευρό μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., για την πλήρη κάλυ-
ψη των εξόδων αγοράς ειδικού οχήματος και μετασκευ-
ής του σε Κινητή Ιατρική Μονάδα, για τις ανάγκες των 
ασθενών μας στην Ελλάδα.

Artion Security Systems, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., BETA CAE 
Systems Α.Ε., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ, 
Όμιλο εταιριών Goldair και ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ 
για την υποστήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα και σε 
όλο τον κόσμο.
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Έσοδα € %

Ιδιωτικοί πόροι 3.062.135 99

Θεσμικοί πόροι 0 0

Λοιπά έσοδα 24.939 1

Σύνολο 3.087.074 100

Έξοδα € %

Προγράμματα 900.835 30

Υποστήριξη προγραμμάτων από 
τα γραφεία 

423.720 14

Δραστηριότητες  
ευαισθητοποίησης 

341.143 12

Σύνολο εξόδων κοινωνικής 
αποστολής 

1.665.698 56

Ανεύρεση πόρων 824.679 28

Διοίκηση και γενική διαχείριση 487.594 16

Έξοδα υποστήριξης 1.312.273 44

Σύνολο 2.977.971 100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Το 2017 τα έσοδά μας κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπε-
δα με το προηγούμενο έτος. Ήταν η τρίτη χρονιά που τα 
προγράμματα στην Ελλάδα συνέχισαν τις δράσεις τους. 

Πηγές Εσόδων 
Διατηρήσαμε υψηλά τα ποσοστά ιδιωτικών πόρων,  
τα οποία το 2017 αποτέλεσαν το 99% των συνολικών 
εσόδων μας.

ΕΞΟΔΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΊΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2017 ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΊΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2017

*Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Ελληνικού Τμήματος υπολογίζονται 
επιπλέον 7.404.302 ευρώ τα οποία προέρχονται από άλλα τμήματα των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα και διατέθηκαν από το κίνημα προκειμένου να 
υλοποιηθούν προγράμματα στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Τα έξοδα 
των αντίστοιχων προγραμμάτων που διεκπεραιώθηκαν λογιστικά από 
το Ελληνικό Τμήμα ανήλθαν σε 7.530.958 ευρώ. Το έλλειμμα που δη-
μιουργείται προκύπτει από τις οικονομικές κινήσεις των προγραμ-
μάτων στην Ελλάδα και συνδέεται με το πλεόνασμα του οικονομικού 
έτους 2015, το οποίο αφορούσε στην προείσπραξη ποσών από τα επι-
χειρησιακά κέντρα για προγραμματισμένες δαπάνες των προγραμμά-
των στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Αντιπροσωπεύουν το άμεσο 
κόστος της παροχής ιατρικής 
και ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους πληθυσμούς που υπο-
στηρίζουμε. Περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες για το προσω-
πικό, για τη λειτουργία των 
γραφείων στις αποστολές, 
τις ιατρικές και επισιτιστικές 
δραστηριότητες, την τεχνική 
υποστήριξη και την υγιεινή, 
τις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες και τις μεταφορές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ  
ΕΥΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα 
επικοινωνίας και δραστηριο-
τήτων ευαισθητοποίησης που 
στοχεύουν στη δημοσιοποίη-
ση των συνθηκών διαβίωσης 
των ασθενών μας στο πλαίσιο 
της μαρτυρίας που είναι βασι-
κός πυλώνας της δράσης μας. 
Αυτές οι δραστηριότητες πε-
ριλαμβάνουν εκδόσεις, εκθέ-
σεις, εκστρατείες προβολής 
και ευαισθητοποίησης, εκδη-
λώσεις κλπ.

ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
Αντιπροσωπεύουν τις δαπά-
νες για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων από τα κε-
ντρικά γραφεία, τα οποία 
φροντίζουν για την αποτελε-
σματική διαχείριση των προ-
γραμμάτων και την  
ποιότητα της παρεχόμενης 
ιατρικής βοήθειας. 

Έσοδα 2017

Έξοδα 2017
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Έξοδα εκατομμύρια € %

Προγράμματα 1,084.5 67

Υποστήριξη προγραμμάτων 
από τα γραφεία 

190.3 12

Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης 

46.3 3

Άλλες ανθρωπιστικές  
δραστηριότητες 

13.7 1

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής αποστολής 

1,334.8 83

Ανεύρεση πόρων 203.2 13

Διοίκηση και γενική  
διαχείριση 

78.4 5

Λοιπά έξοδα 281.6 17

Σύνολο 1,616.4 100

Έσοδα εκατομμύρια € %

Ιδιωτικοί πόροι 1,471.1 96

Θεσμικοί πόροι 29.9 2

Λοιπά έσοδα 30.8 2

Σύνολο 1,531.8 100

ΕΞΟΔΑ ΔΊΕΘΝΟΥΣ ΚΊΝΗΜΑΤΟΣ 2017ΕΣΟΔΑ ΔΊΕΘΝΟΥΣ ΚΊΝΗΜΑΤΟΣ 2017

ΔΊΟΊΚΗΣΗ  
ΚΑΊ ΓΕΝΊΚΗ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα 
για τη διοίκηση και τη γενι-
κή διαχείριση της οργάνωσης  
και τη βέλτιστη διαχείριση 
των πόρων στο πλαίσιο της 
διαφάνειας και των αρχών 
που διέπουν την οργάνωση. 
Περιλαμβάνουν τα έξοδα της 
διοίκησης, του ανθρώπινου 
δυναμικού, των οικονομικών 
υπηρεσιών και των δραστη-
ριοτήτων που σχετίζονται με 
τη σωματειακή δομή της ορ-
γάνωσης. 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με τις δραστηριό-
τητες ανεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμ-
μάτων μας, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς 
πόρους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν αποστο-
λές εντύπων, καμπάνιες και εκδηλώσεις για την ενίσχυση της 
δράσης μας και έξοδα όπως η αποστολή στους υποστηρικτές 
μας των αποδείξεων οικονομικής ενίσχυσης. Βασικό μέλημά 
μας είναι να διαθέτουμε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας 
στα προγράμματά μας. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να αυ-
ξάνουμε τα έσοδα που προέρχονται από τους σταθερούς υπο-
στηρικτές μας προκειμένου να εξασφαλίζουμε μία σταθερή 
ροή εσόδων και να μειώνουμε τις δαπάνες για ενέργειες δια-
τήρησης των υποστηρικτών μας και προσέλκυσης νέων. Αξίζει 
επίσης, να σημειωθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, απαι-
τούνται πλέον αναλογικά περισσότεροι οικονομικοί και αν-
θρώπινοι πόροι για την εξασφάλιση των αναγκαίων εσόδων 
για την κοινωνική μας αποστολή. 

EΞΟΔΑ  
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ

Έσοδα 2017

Έξοδα 2017

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 23



Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΊΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/
MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπι-
στική οργάνωση. Τα μέλη της είναι κυρίως γιατροί και 
εργαζόμενοι του χώρου της υγείας, και είναι επίσης 
ανοικτή και σε άλλους επαγγελματίες που μπορούν να 
βοηθήσουν στην επίτευξη των σκοπών της. 

Όλα τα μέλη δεσμεύονται από τις παρακάτω αρχές:

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους 
σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενό-
πλων συγκρούσεων, χωρίς καμία φυλετική, θρησκευ-
τική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται με ουδετερότη-
τα και αμεροληψία στο όνομα της παγκόσμιας ιατρικής 
ηθικής και του δικαιώματος στην ανθρωπιστική βοή-
θεια, διεκδικώντας την πλήρη και απόλυτη ελευθερία 
στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι να σέβο-
νται τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματός τους και 
να διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε 
οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική ή θρησκευτική δύναμη.

Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κινδύνους των αποστο-
λών που θα φέρουν εις πέρας και δεν διεκδικούν για τους 
εαυτούς τους καμία άλλη ανταμοιβή πέραν αυτής που η 
οργάνωση είναι σε θέση να τους προσφέρει.
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