
 

 

 
 
 
Πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο κέντρο της Αθήνας (Σεπτέμβρης ’13-
Μάρτιος ’14): Μια Αναφορά ∆ράσης  
 
 
H ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres/ MSF) παρείχε πρωτοβάθμια 
ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ανθρώπους που επισκέπτονται τα συσσίτια του 
∆ήμου Αθηναίων στο Κέντρο Υποδοχής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήμου (Κ.Υ.Α.∆.Α.) 
και παρέπεμψε τα περιστατικά που έχριζαν περαιτέρω φροντίδας στις κατάλληλες δομές υγείας. 
Επιπλέον, πραγματοποίησε την καταγραφή του ιατρικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ αυτών των 
ανθρώπων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  
 
Παράλληλα, η ομάδα των MSF πραγματοποίησε στοχευμένες δράσεις ιατρικής και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να προσεγγίσουν το 
Κ.Υ.Α.∆.Α. λόγω κινητικών δυσκολιών, σοβαρών προβλημάτων υγείας, φόβου ρατσιστικών 
επιθέσεων κ.ά.   
 
Την περίοδο αυτή, η ομάδα των MSF πραγματοποίησε 561 ιατρικές συνεδρίες και παρέπεμψε 
153 περιστατικά σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές για περαιτέρω ιατρική και 
ψυχοκοινωνική φροντίδα. Παράλληλα, συγκέντρωσε πληροφορίες για τα ιατρικά και 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς και τις ανάγκες 300 ανθρώπων. 
 
Από τους 300 ανθρώπους για τα χαρακτηριστικά και ανάγκες των οποίων συγκεντρώθηκαν 
πληροφορίες, 201 είναι άνδρες (67,17%) και 91 γυναίκες (33%), ενώ 102 είναι Έλληνες (34 %) 
και 198 μετανάστες (66%). Η πλειοψηφία (176 άνθρωποι, 57,52%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
των 19 – 45 ετών.  
 
Με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά προκύπτει πως η πλειοψηφία (57,67%) δεν έχει 
ασφάλιση, ενώ το 42% έχει κάποια μορφή ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων 
άσυλο και όσων έχουν στην κατοχή τους βιβλιάριο απορίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως η 
συντριπτική πλειοψηφία είναι άνεργοι (86,67%), ένα μικρό ποσοστό (6,67%) είναι συνταξιούχοι, 
ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται (6,67%). Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 85 άνθρωποι (28,33%) είναι άστεγοι ή ζουν σε επισφαλείς 
συνθήκες (π.χ. εγκαταλελειμμένα κτίρια). Η πλειοψηφία τόσο των ανέργων όσο και των 
αστέγων, οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία 4 έτη. 
 
Από τις 561 ιατρικές συνεδρίες που πραγματοποίησε η ομάδα των MSF, οι 427 (76,1%) 
αφορούν σε οξείες παθήσεις (μυο-σκελετικές παθήσεις, λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού, δερματικές παθήσεις) και το 23,8% σε χρόνιες παθήσεις (καρδιολογικά 
προβλήματα, άσθμα, υπέρταση, διαβήτης).  
 
Στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, από τους 300 ανθρώπους των οποίων καταγράφηκε το 
ψυχοκοινωνικό προφίλ, ένα ποσοστό 67,33% παρουσιάζει ενδείξεις που σχετίζονται με 
αγχώδεις διαταραχές, ένα ποσοστό 46% παρουσιάζει ενδείξεις σχετιζόμενες με καταθλιπτικές 
διαταραχές και ένα ποσοστό 37% παρουσιάζει ενδείξεις σχετιζόμενες με ψυχοσωματικά 
προβλήματα. 
 
Σε σχέση με τις παραπομπές των περιστατικών που έχριζαν περαιτέρω ιατρικής και 
ψυχοκοινωνικής φροντίδας, αυτές πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομεία, ΜΚΟ, δημοτικά ιατρεία 
του ∆ήμου Αθηναίων κ.ά. Από τις 153 παραπομπές, πάνω από το 80% οφείλονταν σε ιατρικούς 
λόγους και 20%) σε ψυχοκοινωνικούς (π.χ. στέγαση). 
 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αναλάβαμε αποτελούν περιστατικά που σχετίζονται με τη 
δημόσια υγεία, τα οποία διασυνδέθηκαν με τα νοσοκομεία για θεραπεία. Επιπλέον, έγινε 



 

 

προσπάθεια προσέγγισης των ανθρώπων με τους οποίους ζουν οι ασθενείς, ώστε να 
ακολουθήσουν θεραπεία εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο. 
 
Παράλληλα με τα ιατρικά περιστατικά, η ομάδα των MSF εργάστηκε πάνω και σε 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα, εστιάζοντας σε θέματα όπως η εύρεση στέγασης για ανθρώπους οι 
οποίοι ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, με 3 ανθρώπους να έχουν τοποθετηθεί σε ξενώνες και 
άλλους να βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης.  
 
 
 
 


