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Πρόλογος

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αϊτή, ήταν ακόμη εμφανείς οι 
καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που έπληξε τη χώρα πριν ένα 
χρόνο. Έμεινα συγκλονισμένος από το μέγεθος της καταστροφής αλλά 

κι από τις αντοχές του αϊτινού λαού. Η αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην Αϊτή έμελλε να είναι η μεγαλύτερη στη 40-χρονη ιστορία των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières -MSF/ΓΧΣ) Ο χαρακτήρας 
του επείγοντος αλλά και οι ιατρικές ανάγκες που εμφανίστηκαν αμέσως 
μετά το σεισμό αλλά και στη συνέχεια, μας έφεραν στα όρια των δυνάμεων 
μας, ωστόσο όχι χωρίς να σημειώσουμε ένα σημαντικό έργο. Χάρη στη 
γενναιοδωρία των υποστηρικτών μας απ’ όλο τον κόσμο, καταφέραμε να 
ανταποκριθούμε άμεσα στις ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες του αϊτινού 
λαού ακόμα και μετά το ξέσπασμα της ταχέως μεταδιδόμενης επιδημίας 
χολέρας, που μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 
ανθρώπους.

Έναν χρόνο μετά το σεισμό, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ανασκόπηση των 
πεπραγμένων μας και η  επανεξέταση των επιλογών μας. Πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ακόμη μπροστά 
μας, να διαμορφώσουμε την αναγκαία στρατηγική και να αντλήσουμε τα 
διδάγματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική μας 
δράση στο μέλλον.

Οι διεθνείς φορείς πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει απέναντι στον αϊτινό λαό και τους δωρητές τους. Ως παράγοντες 
ανθρωπιστικής βοήθειας, πρέπει να λογοδοτούμε για τις επιλογές της δράσης 
μας, ενώ οι οικονομικές μας δαπάνες οφείλουν να διέπονται από διαφάνεια. 

Στην παρούσα αναφορά σας καλούμε να διαβάσετε μια καταγραφή της 
εμπειρίας που οι ΓΧΣ είχαν τον τελευταίο χρόνο στην Αϊτή, μια καταγραφή 
που προσεγγίζουμε με κριτικό τρόπο. 

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν σήμερα άστεγοι 
στην Αϊτή. Ανέκαθεν, ακόμη και πριν το σεισμό, εκατοντάδες χιλιάδες Αϊτινοί 
ζούσαν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, ιδίως στις περιθωριοποιημένες 
φτωχογειτονιές της πρωτεύουσας, όπου ελάχιστες οργανώσεις παρέχουν 
ανθρωπιστική βοήθεια. Οι άμεσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών πρέπει να 
παραμείνουν στο προσκήνιο της ανθρωπιστικής δράσης στην Αϊτή.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό άνω των 8.000 μελών των 
ΓΧΣ που εργάστηκε ακούραστα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αϊτινού 
λαού. Επίσης, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το λαό της Αϊτής 
για τη θερμή υποδοχή και την υποστήριξη του στο έργο μας. Και έναν χρόνο 
μετά, νιώθουμε βαθιά την απώλεια εκείνων των μελών του προσωπικού των 
ΓΧΣ, των ασθενών και των συγγενών αυτών, που  έχασαν τη ζωή τους στο 
φονικό σεισμό.  

Dr. Unni Karunakara
Διεθνής Πρόεδρος  

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
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Πίνακας περιεχομένων
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Χ ιλιάδες άνθρωποι ζούσαν στις παραγκουπόλεις τις οποίες η λάσπη των δυνατών βροχών συχνά 
καθιστούσε σχεδόν απρόσιτες.  Οι οικονομικές ευκαιρίες ήταν ελάχιστες, η ανεργία κυμαινόταν σε 
πολύ υψηλά επίπεδα και οι κάτοικοί της χώρας ήταν συνηθισμένοι σε εκρήξεις οργανωμένης βίας και 

πολιτικών ταραχών. Η έντονη έλλειψη πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και οι κατά περιόδους κρίσεις 
βίας αποτελούν τους βασικούς λόγους της 20χρονης παρουσίας των ΓΧΣ στη χώρα. 

Λόγω κόστους, για τους περισσότερους Αϊτινούς ήταν αδύνατη  η πρόσβαση ακόμη και στη βασική υγειονομική 
περίθαλψη . Τα δημόσια νοσοκομεία και ιατρεία συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα διαχείρισης και απεργιακών 
κινητοποιήσεων, ή προβλήματα έλλειψης προσωπικού, φαρμάκων και ιατρικού υλικού. Οι ασθενείς αποπέμπονταν 
από τα νοσοκομεία, ή αναγκάζονταν για λόγους οικονομικούς να εγκαταλείψουν τη θεραπεία τους . Ο τοκετός 
αποτελούσε από μόνος του παράγοντα κινδύνου, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 630 θάνατοι ανά 100.000 
μητέρες, το υψηλότερο στο δυτικό ημισφαίριο και 50 φορές υψηλότερο από εκείνο των γειτονικών Η.Π.Α.

Στο Πορτ-ο-Πρενς  (Port-au-Prince), ήταν πολλοί εκείνοι που λόγω φτώχειας σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνταν από 
τις υπηρεσίες των ΓΧΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.  Ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση με 
σημαντική παρουσία στην Αϊτή από το 1991, οι ΓΧΣ γνώριζαν από πρώτο χέρι πόσο εκτεθειμένος είναι ο αϊτινός 
λαός σε απειλητικές για τη ζωή συνθήκες  όντας πλήρως παραμελημένος , αφημένος στα βάσανα του ακόμη και 
σε εποχές που δεν σημειωνόταν βία. Η χώρα δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε δεινότερη θέση , όταν κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει τις επιπρόσθετες υγειονομικές ανάγκες που προκάλεσε η φυσική καταστροφή.

 Οι Αϊτινοί αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες σε καθημερινή βάση ακόμη 
και πριν το σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 12 Ιανουαρίου 2010.

© Bruno Stevens/Cosmos
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Αυτό ήταν το κυρίαρχο σκηνικό μέχρι την 12η Ιανουαρίου, τη μέρα που ο εγκέλαδος έπληξε  τη χώρα ωθώντας 
την σε μια κατάσταση που υπερέβαινε ο,τιδήποτε είχαν ζήσει έως τότε ακόμη και οι πλέον έντονα δοκιμασμένοι 
κάτοικοί της.

Ο φόρος αίματος ήταν πολύ μεγάλος: Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί , τραυματίες και  εκατομμύρια άστεγοι. 
Οι κεντρικές εγκαταστάσεις των λιγοστών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν στην Αϊτή γέμισαν συντρίμια και 
έγινε σχεδόν αδύνατη η λειτουργία τους. Οι οργανισμοί που προφανώς θα συντόνιζαν την ανταπόκριση στην 
καταστροφή – η αϊτινή κυβέρνηση και τα Ηνωμένα Έθνη—είχαν υποστεί μεγάλο πλήγμα. Δεν υπήρχε επομένως 
έδαφος για την εδραίωση της ανθρωπιστικής δράσης ούτε κάποιος φορέας στη χώρα που να μπορεί πραγματικά 
να συντονίσει τη μαζική ανθρωπιστική βοήθεια που κατέφθανε στη χώρα. 

Όταν χτύπησε ο σεισμός, οι ΓΧΣ, που μέχρι τότε λειτουργούσαν τρία νοσοκομεία στο Πορτ-ο-Πρενς 
ανταποκρίθηκαν στις ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των θυμάτων της καταστροφής το ταχύτερο δυνατόν 
και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.

Χιλιάδες Αϊτινοί, οι περισσότεροι θύματα του σεισμού οι ίδιοι, κινητοποιήθηκαν στο πλευρό εκατοντάδων 
διεθνών εθελοντών των ΓΧΣ για να βοηθήσουν στην παροχή βοήθειας της οργάνωσης. Η τακτική στελέχωση 
αποστολής στην πρωτεύουσα,  με 800 άτομα προσωπικό, γρήγορα επεκτάθηκε σε 3.400 εργαζόμενους στα 26 
νοσοκομεία και τις 4 κινητές κλινικές. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα απ’ όλον τον 
κόσμο προσέφεραν σημαντικά ποσά προς τους ΓΧΣ. Οι δωρεές που διατέθηκαν για την Αϊτή ξεπέρασαν τα €104 
εκ. ($138 εκ.), υποστηρίζοντας  τη μεγαλύτερη αποστολή επείγουσας βοήθειας στην ιστορία της οργάνωσης.

Η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή ενός ήδη ανεπαρκούς τομέα υγείας και οι ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις 
διεθνών φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών για την κάλυψη μη ιατρικών 
αναγκών των πληγέντων έμελλαν να είναι οι παράγοντες που θα διαμόρφωναν τον τρόπο ανταπόκρισης των ΓΧΣ 
στην καταστροφή τις αμέσως επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες.

Η παρούσα αναφορά έχει ως στόχο να εξηγήσει στο ευρύ κοινό, το λαό της Αϊτής και τους υποστηρικτές μας, τη 
διάθεση  των οικονομικών πόρων που δωρήθηκαν στους ΓΧΣ για την αντιμετώπιση των αναγκών του αϊτινού λαού 
στο χρόνο μετά το σεισμό. Περιγράφονται ακόμη οι επιλογές των ΓΧΣ κατά τις επιχειρήσεις τους, οι προκλήσεις 
που αντιμετώπισαν, τα διδάγματα που αποκόμισαν, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια και οι προοπτικές. 
 
Η παρούσα αναφορά αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη καλύπτει τις επιχειρήσεις στην Αϊτή από τις 12 
Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 σε τρεις χρονικές φάσεις: 
Τη φάση επείγουσας παρέμβασης (12 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου), τη μετεπείγουσα φάση (1 Μαΐου – 21 Οκτωβρίου)
και τη φάση επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της χολέρας (22 Οκτωβρίου έως σήμερα). Η δεύτερη 
ενότητα αποτελεί ανάλυση των δαπανών για τα προγράμματα των ΓΧΣ στην Αϊτή κατά το πρώτο έτος της κρίσης. 
Και η τελευταία ενότητα περιγράφει τις παρούσες προκλήσεις και τον μελλοντικό επιχειρησιακό σχεδιασμό των 
ΓΧΣ.
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Οι Αριθμοί σε μία ματιά

Οι παρακάτω αριθμοί δείχνουν τις διαφορετικές δραστηριότητες των ΓΧΣ τους 10 πρώτους μήνες μετά 
το σεισμό. Η δεύτερη στήλη καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων των ΓΧΣ από τις 12 
Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, τελευταία ημερομηνία με διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία (εκτός 
από τον αριθμό των ασθενών με συμπτώματα χολέρας που έλαβαν θεραπεία και έφτασε στις 91.000 
στις 2 Ιανουαρίου 2011)

Χρονική Περίοδος
12 Ιανουαρίου

- 31 Οκτωβρίου

Ανθρώπινο δυναμικό

Ντόπιο προσωπικό 2.844

Διεθνές προσωπικό 260

Ιατρικές εγκαταστάσεις

Χειρουργεία 15

Κλίνες 1.121

Ανοικοδομημένα νοσοκομεία 10

Νέες εγκαστάσεις 6

Μόνιμες ιατρικές εγκαταστάσεις 12

Κινητές κλινικές 3

Κέντρα Θεραπείας Χολέρας (λειτουργία 22 Οκτ-12 Δεκ) 47

Ιατρικές δραστηριότητες

Ασθενείς που νοσηλεύθηκαν 358.758

Χειρουργικές επεμβάσεις 16.578

Περίθαλψη ασθενών: μετεγχειρητική φροντίδα 10.939

Περίθαλψη ασθενών-θυμάτων βίας 7.110

Περίθαλψη ασθενών με άλλα τραύματα 38,534

Περίθαλψη ασθενών με συμπτώματα χολέρας 91.000

Περίθαλψη ασθενών: ψυχοκοινωνική και ψυχική υγεία 177.212

Τοκετοί 15.105

Περίθαλψη ασθενών-θυμάτων σεξουαλικής βίας 696

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διανομή κιτ με είδη πρώτης ανάγκης 85, 000

Διανομή σκηνών 45.940

Διανομή λιτρών νερού ημερησίως μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 516.000

Αποχωρητήρια (που κατασκευάστηκαν) 823

Ντους (που κατασκευάστηκαν) 302
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Ό ταν σημειώθηκε ο σεισμός, οι ΓΧΣ λειτουργούσαν ήδη τρία νοσοκομεία δευτεροβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης στο Πορτ-Ο¬-Πρενς: Ένα κέντρο επειγόντων περιστατικών στην παραγκούπολη του 
Μαρτισάντ (Martissant), ένα νοσοκομείο  επειγόντων χειρουργικών και ορθοπεδικών περιστατικών, που 

διέθετε επίσης μονάδα εντατικής θεραπείας εγκαυμάτων και κέντρο αποκατάστασης στη γειτονιά Πακό (Pacot) και 
μια μονάδα επείγουσας μαιευτικής φροντίδας με ιατρεία προγεννητικής μέριμνας στην περιοχή Ντελμάς (Delmas). 
Αυτές οι εγκαταστάσεις προορίζονταν για την αντιμετώπιση ιατρικών αναγκών των πληθυσμών που ζούσαν σε πολύ 
φτωχές και μαστιζόμενες από τη βία αστικές κοινότητες.

Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό των ΓΧΣ επλήγησαν  σοβαρά από το σεισμό, και η απογραφή των θυμάτων μας 
διήρκησε μέρες.   Με οδύνη διαπιστώσαμε ότι έχασαν τη ζωή τους 12 αϊτινοί συνάδελφοι, όπως και ασθενείς μαζί 
με τους συνοδούς τους, που βρίσκονταν στα κτίρια που κατέρρευσαν. Υπήρξαν μέλη του προσωπικού των ΓΧΣ που 
τραυματίστηκαν και έχασαν συγγενείς και φίλους, και κάποια 
άλλα που έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα μένοντας άστεγοι.  

Παρά τις τεράστιες προσωπικές απώλειες που υπέστη 
το ντόπιο προσωπικό και το χάος που προκλήθηκε, οι 
περισσότεροι από τους επιζώντες ανέλαβαν αμέσως δράση 
για τη βοήθεια των συμπατριωτών τους, και συνέχισαν το έργο 
αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.Τα 
νοσοκομεία μαιευτικών περιστατικών και τραυμάτων των ΓΧΣ 
καταστράφηκαν στο σεισμό. Μόνο οι εγκαταστάσεις επειγόντων 
περιστατικών στο Μαρτισάντ  λειτουργούσαν ακόμη, σύντομα 
όμως κατακλύσθηκαν από τραυματίες και ετοιμοθάνατους που 

Ήρθα να εργαστώ γιατί η 
καταστροφή είναι τεράστια και με 
αγγίζει. Εάν άνθρωποι από άλλες 
χώρες ρισκάρουν τη ζωή τους για 
να έρθουν εδώ και να φροντίζουν 

ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ που 
είμαι Αϊτινός

λέει ο κοινωνικός λειτουργός Charles Joseph, 
που έχασε το σπίτι του στο σεισμό

“

“

© Julie Rémy
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κείτονταν στο προαύλιο του νοσοκομείου. Η μέγιστη δυνατότητα νοσηλείας του κέντρου επειγόντων περιστατικών 
στο Μαρτισάντ ήταν για 50 άτομα, αλλά μέσα στις επόμενες ώρες μετά το σεισμό, το προσωπικό έπρεπε να φροντίσει 
περισσότερους από 400 βαριά τραυματίες και ετοιμοθάνατους που έφθασαν σχεδόν όλοι ταυτόχρονα.

Σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις και γραφεία των ΓΧΣ κατέφθαναν ασθενείς με πολλαπλά και ανοικτά κατάγματα, 
συντετριμένα πλευρά, κατάγματα κρανίου, τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη και θανάσιμα εγκαύματα. Οι 
ομάδες επικεντρώθηκαν στον καθαρισμό των τραυμάτων, σε χειρουργική απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών 
και ξένων σωμάτων, επίδεση των τραυμάτων, και σταθεροποίηση των καταγμάτων. Τις πρώτες ημέρες, η άμεση 
προτεραιότητα των ΓΧΣ ήταν η σταθεροποίηση της κατάστασης 
και η διαχείριση της περίθαλψης τραυματιών, η οργάνωση της 
διαλογής περιστατικών και η παροχή άμεσης περίθαλψης και 
επιθανάτιας φροντίδας.

Μολονότι μεγάλο μέρος της υγειονομικής υποδομής τους 
καταστράφηκε, οι ΓΧΣ εξακολούθησαν  να παρέχουν 
εκπαιδευμένο προσωπικό και προμήθειες – αποθέματα 
φαρμάκων, ιατροφαρμακευτικού υλικού, χειρουργικού και 
τεχνικού εξοπλισμού. Το προσωπικό προσαρμόστηκε άμεσα στις 
νέες συνθήκες  και οργανώθηκε για  να βελτιώσει τις συνθήκες 
ιατρικής φροντίδας των ασθενών. 

Οι ομάδες που εργάζονταν στο κέντρο υγείας του Μαρτισάντ 
επικεντρώθηκαν πρωτίστως στην επίδεση ελαφρύτερων 
τραυμάτων. Στο κέντρο αποκατάστασης του Πακό υπήρχε 
διαθέσιμο μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι για  μικρές χειρουργικές 
επεμβάσεις. Μέσα και γύρω από το κατεδαφισμένο νοσοκομείο 
Λα Τρινιτέ (La Trinité), οι χειρουργικές επεμβάσεις διεξάγονταν σε 
αυτοσχέδιες σκηνές και, μετά από λίγες ημέρες, σε ένα κοντέινερ 
που μετετράπη σε αίθουσα χειρουργικών επεμβάσεων. Το 
νοσοκομείο αυτό  διέθετε οκτώ εξειδικευμένους αϊτινούς 
χειρουργούς, οι οποίοι μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, και 
παρά τις προσωπικές απώλειες, περιέθαλπαν τους ασθενείς με 
τα περιορισμένα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.

Το τεχνικό προσωπικό των ΓΧΣ μετέτρεψε και το φαρμακείο του 
νοσοκομείου σε μία ακόμη αίθουσα χειρουργικών επεμβάσεων. 
Επιπλέον, μέσα σε περίπου 48 ώρες, οι ΓΧΣ εντόπισαν διαθέσιμους 
χώρους και ένα χώρο για επίδεση τραυμάτων στο Νοσοκομείο 
Τσοσκάλ (Choscal) του Υπουργείου Υγείας, και κατάφεραν να 
αναλάβουν δράση σε δύο υπάρχουσες χειρουργικές αίθουσες . 
Άλλοι ασθενείς νοσηλεύονταν σε ένα γραφείο των ΓΧΣ. Μέχρι 
τις 15 Ιανουαρίου, πραγματοποιούνταν μικρές χερουργικές 
επεμβάσεις σε σκηνές που είχαν στηθεί γύρω από το Νοσοκομείο 
Καρφούρ (Carrefour) που υποστηριζόταν από τους ΓΧΣ.

Πέντε λεπτά μετά το σεισμό, οι 
άνθρωποι χτυπούσαν την πόρτα 
μας ζητώντας βοήθεια. Μέσα σε 

λίγες ώρες, υπήρχαν εκατοντάδες 
τραυματίες που έπρεπε να 

χειρουργηθούν,

αναφέρει η Δρ. Jeanne Cabeza, ιατρική 
συντονίστρια της παρέμβασης των ΓΧΣ 

στην Αϊτή, η οποία βρισκόταν στο κέντρο 
αποκατάστασης της γειτονιάς Πακό και είχε 
υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς όπως και 

άλλοι συνάδελφοί της

“

“

© Julie Rémy
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Διαλογή  τραυματιών
Η διαλογή των περιστατικών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 
το ιατρικό προσωπικό καθορίζει ποιοι ασθενείς βρίσκονται σε 
σοβαρότερη κατάσταση και ποιες ιατρικές προτεραιότητες 
πρέπει να τεθούν. Η αποτελεσματική διαλογή διασφαλίζει ότι 
το διαθέσιμο προσωπικό χρησιμοποιείται για να διασώσει  όσο 
το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές και να μειωθεί η 
νοσηρότητα. Ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες, η αξιολόγηση 
και  διαλογή περιστατικών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μετά τον 
καταστροφικό σεισμό, οι ομάδες των ΓΧΣ δεν ήταν δυνατό να 
πραγματοποιήσουν συστηματική διαλογή σε ορισμένα σημεία 
λόγω του μεγάλου αριθμού τραυματιών που κατέκλυζαν τα 
νοσοκομεία. Οι ιδιαίτερες  περιστάσεις και ο υπερβολικός 
φόρτος εργασίας απαιτούσαν επώδυνες επιλογές. Η στρατηγική 
αξιολόγησης και κατανομής περιστατικών που υιοθέτησε το 
προσωπικό έδινε προτεραιότητα στους ασθενείς με μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιβίωσης.

Οι ΓΧΣ ήταν τελικά ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
στην παροχή επείγουσας χειρουργικής φροντίδας στα 30 ξένα 
νοσοκομεία που δραστηριοποιήθηκαν στο πεδίο κατά την 
πρώτη τρίμηνη φάση . Οι χειρουργοί των ΓΧΣ πραγματοποίησαν 
5.707 σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, σε 150 από τις οποίες 
έγινε ακρωτηριασμός.

Η στρατηγική επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης 
πρέπει να προσαρμόζεται στους διαθέσιμους πόρους και τις 
υπάρχουσες ανάγκες, πρέπει να αναπτύσσεται και διαρκώς να 

Τα τραύματα ήταν πάρα πολύ άσχημα», 
περιγράφει ο Δρ. Paul McMaster, 

χειρουργός των ΓΧΣ, που έφθασε στην 
Αϊτή σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά 
το χτύπημα του σεισμού. «Και μετά από 
τρεις-τέσσερις μέρες, οι άνθρωποι που 
ανασύρονταν από τα συντρίμια, είχαν 

υποστεί σοβαρές μολύνσεις. Μπορεί  ως 
χειρουργική διαδικασία να μην ήταν κάτι 
το περίπλοκο, ωστόσο η απομάκρυνση 
νεκρών, κατεστραμμένων ιστών και ο 

ακρωτηριασμός ανθρώπινων μελών ήταν 
κάτι το πρωτόγονο, φριχτό. Η απόφαση 
που πρέπει να ληφθεί από χειρουργική 

άποψη αφορά το αν μπορεί να διασωθεί 
το μέλος ή αν πρέπει να αφαιρεθεί. 

Μερικές φορές αυτή μπορεί να είναι μια 
πολύ δύσκολη απόφαση, και σίγουρα ο 
ακρωτηριασμός είναι το τελευταίο που 

θέλεις να κάνεις. 
Όταν όμως ένας άνθρωπος βρίσκεται επί 
μέρες καταπλακωμένος σε ένα κτίριο, οι 

ιστοί έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, 
και είναι μεγάλος ο κίνδυνος 

σηψαιμίας και σοκ» “

“

© Julie Rémy
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© Julie Rémy

επαναξιολογείται από τους πλέον πεπειραμένους χειρουργούς 
σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους τους. Αυτό δεν έγινε 
συστηματικά κατά τις πρώτες ημέρες που ακολούθησαν το 
σεισμό λόγω της αθρόας εισροής τραυματιών, δεν υπήρχε καμία 
στιγμή χαλάρωσης και άρα καθόλου χρόνος για σκέψη και 
σχεδιασμό, παρά μόνο για ανταπόκριση στις άμεσες, τεράστιες 
ανάγκες. Ένα από τα οφέλη που αποκόμισαν οι ΓΧΣ από την 
εμπειρία αυτή είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας 
τους στο κομμάτι του συντονισμού της χειρουργικής δράσης 
ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό στο μέλλον.

Είναι γεγονός ότι οι γιατροί έκαναν 
ό,τι μπορούσαν για να με βοηθήσουν 
και να σώσουν και τα δυο μου πόδια. 

Μετά από δέκα και πλέον μέρες, με 
τη μόλυνση να προχωρά, δεν υπήρχε 
άλλη επιλογή απ’ το να μου κόψουν 

το πόδι. Με ρώτησαν, εξηγώντας μου 
τους ιατρικούς λόγους. Δεν υπέγραψα 

τίποτα, αλλά συμφώνησα να γίνει.

23χρονη γυναίκα.
“

“

Αυτό αναδεικνύει επίσης την αναγκαιότητα για την περιγραφή μιας τακτικής αντιμετώπισης μαζικών επειγόντων 
περιστατικών μέσω ενός συστήματος διαλογής, σταθεροποίησης, παραπομπής και φροντίδας των νεκρών.

Συρρίκνωση ιατρικών αποθεμάτων
Ενώ οι ιατρικές ομάδες αναλάμβαναν έργο, οι ομάδες τεχνικών αναζητούσαν στα κατεστραμμένα νοσοκομεία των 
ΓΧΣ εξοπλισμό, υλικά και φάρμακα. Τα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης που φυλάσσονταν  ειδικά για επείγουσες 
κρίσεις, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, επιδημίες, επέτρεψαν στους ΓΧΣ να αρχίσουν ταχύτατα το έργο τους. Στη 
χώρα φυλάσσονταν τα εναπομείναντα αποθέματα αντιμετώπισης επειγόντων από την παρέμβαση των ΓΧΣ στις 
πλημμύρες της Γκονέβ (Gonaives) το 2008, καθώς ήταν υλικά υποστήριξης των συνεχιζόμενων προγραμμάτων 
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μαιευτικής, ορθοπεδικής και περίθαλψης τραυμάτων και εγκαυμάτων. 

Ευτυχώς, μόλις είχε φθάσει η εξάμηνη παραγγελία ανεφοδιασμού του κέντρου επειγόντων περιστατικών στο 
Μαρτισάν, κι έτσι  διατέθηκε στην εκεί παροχή επείγουσας βοήθειας. Οι ομάδες των ΓΧΣ έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν 
για να αναδιανεμηθούν οι προμήθειες στα διάφορα νοσοκομεία, αλλά η μεγάλη πίεση και η δυσκολία μετακίνησης 
κατά τις πρώτες ημέρες απέτρεψε τον συστηματικό συντονισμό της αλυσίδας εφοδιασμού με ιατρικό υλικό που 
ήδη βρισκόταν στη χώρα. Οι εισερχόμενες προμήθειες και οι δωρεές μέσω των Κεντρικών Αποθηκών Ιατρικού 
Υλικού PROMESS, που υποστηριζόταν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το παράρτημα του, τον 
Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (PAHO), συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των σημαντικών ελλείψεων των πρώτων 
ημερών.
 
Οι ΓΧΣ διατηρούν κέντρο προμηθειών επείγουσας βοήθειας στον Παναμά, η οποία κατέστησε δυνατή την 
αποστολή υλικού στο Πορτ-ο-Πρενς πριν το αεροδρόμιό του κατακλυστεί από τις εισερχόμενες ανθρωπιστικές και 
διπλωματικές πτήσεις. Ωστόσο, τα σημαντικά κενά σε χειρουργικά υλικά δεν μπορούσαν να καλυφθούν με αυτές τις 
προμήθειες που κατά βάση ήταν μη ιατρικό υλικό. 

Οι ΓΧΣ κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την αποστολή βασικού ιατρικού και μη ιατρικού 
υλικού στο Πορτ-ο-Πρενς . Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβανόταν και η εδραίωση επικοινωνίας με την αϊτινή 
κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη, και τις ΗΠΑ που διηύθυναν την εισερχόμενη εναέρια κυκλοφορία, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ώρες προσγείωσης για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων των ΓΧΣ. Ωστόσο, πολλές από τις πτήσεις 
που μετέφεραν υλικό και εμπειρογνώμονες καταστροφών 
προωθήθηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς το μικρό 
αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας είχε υποστεί ζημιές, 
κατακλυζόταν από πτήσεις, και οι προτεραιότητες στην εναέρια 
κυκλοφορία παρέμεναν ασαφείς. 

Μεταξύ 14-18 Ιανουαρίου, πέντε αεροπλάνα των ΓΧΣ που 
μετέφεραν υλικό εστάλησαν από το Πορτ-ο-Πρενς  πίσω στη 
Δομινικανή Δημοκρατία. Τα αεροπλάνα αυτά μετέφεραν 
συνολικά 85 τόνους ιατρικού και ανθρωπιστικού υλικού, 
συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ανέγερσης κινητού 
νοσοκομείου χωρητικότητας 100 κλινών που θα αντικαθιστούσε 
στο κατεστραμμένο νοσοκομείο Τρινιτέ. Οι ΓΧΣ κατήγγειλαν την 
έλλειψη προτεραιότητας στις πτήσεις που μετέφεραν ιατρικό 
υλικό με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στον Τύπο. 

Εντέλει, επειδή οι περισσότερες προμήθειες των ΓΧΣ έφταναν στη χώρα μέσω Δομινικανής Δημοκρατίας  
εγκαταστάθηκε βάση  ανεφοδιασμού στον Άγιο Δομίνικο. Αν και η λύση αυτή αύξανε την απόσταση, αποτελούσε 
την ορθότερη  επιλογή κατά τους πρώτους μήνες, καθώς στο αεροδρόμιο και το λιμάνι της Αϊτής, ακόμη κι όταν 
ήταν ανοικτά,επικρατούσε συνωστισμός. 

Αρκετές οργανώσεις προσφέρθηκαν να βοηθήσουν το έργο των ΓΧΣ μετά το σεισμό. Για παράδειγμα, η 
περιβαλλοντολογική οργάνωση Greenpeace παραχώρησε γενναιόδωρα το πλοίο της Esperanza, για να βοηθήσει 
τους ΓΧΣ στην κατεπείγουσα παρέμβασή τους στην Αϊτή.  Έτσι, το πιο επείγον διασωστικό ιατρικό υλικό 
μεταφέρθηκε όσο το δυνατόν ταχύτερα από αέρος, ενώ το λιγότερο επείγον αλλά ωστόσο αναγκαίο, ανθρωπιστικό 
υλικό, όπως κουβέρτες, λεκάνες και σαπούνια,  μεταφέρθηκε στο Πορτ-Ο-Πρενς με το Esperanza. Το πλοίο μετέφερε 
επίσης φορτίο χιλιάδων λίτρων καυσίμων, αγαθό με ελάχιστα αποθέματα στην Αϊτή μετά το χτύπημα του σεισμού.

Είναι σαν να δουλεύεις 
σε συνθήκες πολέμου. Δεν έχουμε πλέον 

μορφίνη για να κατευνάσουμε τον πόνο των 
ασθενών. Δεν μπορούμε να 

δεχθούμε ότι διώχνουν αεροπλάνα που 
μεταφέρουν ιατρικό υλικό και εξοπλισμό, 

ενώ οι ασθενείς μας πεθαίνουν. 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο ιατρικό 

υλικό που εισάγεται στη χώρα. 
Rosa Crestani, ιατρική συντονίστρια των ΓΧΣ“

“
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Στήνοντας Νοσοκομεία 
Οι ομάδες των ΓΧΣ κινητοποιήθηκαν γρήγορα  για να στηθεί  μια προσωρινή υποδομή, αλλά  και να επιδιορθωθεί 
και επεκταθεί η ήδη υπάρχουσα. Εγκαταστάθηκε παροχή νερού και ηλεκτρικού, μπήκαν σε εφαρμογή διαδικασίες 
αποχέτευσης, και  στη συνέχεια στήθηκαν ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, τις πρώτες εβδομάδες μετά το σεισμό, τόσο το προσωπικό όσο και ο πληθυσμός ήταν τρομοκρατημένοι 
από τις συχνές μετασεισμικές δονήσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας ιδιαίτερα ισχυρής στις 20 Ιανουαρίου. Το 
αϊτινό προσωπικό και οι ασθενείς αρνούνταν να παραμείνουν ακόμη και στα νοσοκομεία και τα κτίρια από τσιμέντο 
που είχαν αντέξει στο σεισμό, από φόβο μήπως καταρρεύσουν όπως τόσα άλλα.  Σε μερικές περιπτώσεις, λοιπόν, 
νοσηλεύτηκαν ασθενείς και εκτελέσθηκαν χειρουργικές επεμβάσεις σε αντίσκηνα . 
 

Κινητά νοσοκομεία για επείγοντα περιστατικά στήθηκαν στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας,  
των ΓΧΣ, καθώς και σε ιδιωτικά κτίρια: Ένα οδοντιατρείο στην Μπισεντενέρ (Bicententaire), ένα σχολείο στο Καρφούρ 
(Carrefour), ημιμόνιμες κατασκευές στη Λεγκάν (Leogâne), και ένα κινητό νοσοκομείο που, μόλις έφθασε, στήθηκε σε 
γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Ντελμάς 30 (Delmas 30).

Ένα κινητό νοσοκομείο αντικατέστησε το κατεστραμμένο νοσοκομείο Λα Τρινιτέ που χειρουργούσε τραύματα και 
ορθοπεδικά περιστατικά. Παρείχε περίθαλψη επειγόντων περιστατικών  και συμπλήρωνε τη δραστηριότητα των 
ΓΧΣ σε άλλα νοσοκομεία. Παρά το γεγονός ότι τα αεροπλάνα που το μετέφεραν στάλθηκαν πίσω στη Δομινικανή 
Δημοκρατία, το κινητό νοσοκομείο – που έγινε γνωστό ως Νοσοκομείο Σεν Λουί – κατάφερε τελικά να λειτουργήσει  
10 μόλις ημέρες μετά το σεισμό.

© Nicola Vigilanti
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Η Δυσκολία Ανασυγκρότησης Νοσοκομειακής Δυναμικότητας
Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη χειρουργική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών 
μετά την αρχική φάση εκτάκτου ανάγκης, οι ΓΧΣ χρησιμοποίησαν τα κτίρια που κρίθηκαν κατάλληλα από άποψη 
υγιεινής και ασφάλειας – δηλ. όσα δεν κρίνονταν προβληματικά από δομική άποψη μετά το σεισμό. Επίσης, έστησαν 
νοσοκομεία από προκατασκευασμένα υλικά τύπου κοντέινερ. Παράγοντας δυσκολίας ήταν ότι πολλοί ασθενείς 
εξακολουθούσαν να αρνούνται νοσηλεία σε οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή και προτιμούσαν να αναρρώνουν σε 
σκηνές.

Από την αρχή, η οργάνωση εστίασε στην αποκατάσταση και ενίσχυση της δευτεροβάθμιας νοσηλευτικής περίθαλψης 
επειγόντων. Για παράδειγμα, σε μια πρώην αποθήκη, έθεσε σε λειτουργία πρόγραμμα μετεγχειρητικής περίθαλψης 
πλήρως  εξοπλισμένο με χειρουργική μονάδα. Επέλεξε επίσης να χρησιμοποιήσει την τοπική  τεχνογνωσία και εύκολα 
υλικά ¬(τσιμεντένια θεμέλια, ξύλινο σκελετό και τοιχοποιεία, σιδερένιο επιστέγασμα) για την ανέγερση ημιμόνιμων 
κατασκευών που θα μπορούσαν  αργότερα να μετατραπούν σε μόνιμες. 

Οι ΓΧΣ έπρεπε να θέσουν σε λειτουργία τις χειρουργικές τους μονάδες το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν συνθήκες ασηψίας και να αντικαταστήσουν τις αυτοσχέδιες υπαίθριες εγκαταστάσεις. Η υποστήριξη 
χειρουργικών δραστηριοτήτων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις προσέφερε τις καλύτερες συνθήκες ασηψίας, αλλά 
πολλές από αυτές είτε δεν ήταν πλέον λειτουργικές και  στατικά ασφαλείς, είτε βρίσκονταν ήδη κατακλυσμένες από 
ασθενείς μετά το σεισμό. Η εναλλακτική λύση ήταν η μετατροπή μη υγειονομικών κτηρίων, όπως κάποια σχολεία, 
ένα εργοστάσιο αναψυκτικών και ένα νηπιαγωγείο, σε νοσοκομεία με χειρουργικές μονάδες. Οι τεχνικές λύσεις που 
εφαρμόστηκαν από τις ομάδες των ΓΧΣ  μπόρεσαν να αποτρέψουν μια σημαντική έξαρση μολύνσεων κατά τους 
πρώτους μήνες της παρέμβασης.

Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Καταπλάκωσης 1

Η Ομάδα Δράσης για την Ανακούφιση Νεφροπαθών (Renal Disaster Relief Task Force), που συχνά συνεργάζεται 
με τους ΓΧΣ σε καταστροφές από σεισμούς, κατάφερε με τη διευκόλυνση της οργάνωσης σε λιγότερο από μία 
εβδομάδα να θέσει σε επαναλειτουργία τη μονάδα αιμοκάθαρσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι πάσχοντες από σύνδρομο καταπλάκωσης  με οξεία νεφρική βλάβη (καθώς και οι ήδη υπάρχοντες 
χρόνιοι νεφροπαθείς).

Η όλη παρέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διήρκεσε ακριβώς δύο μήνες και απαίτησε την ανάλωση 
σημαντικών πόρων. Είκοσι νεφρολόγοι, νοσηλευτές και τεχνικοί αιμοκάθαρσης στάλθηκαν στην Αϊτή από διάφορες 
χώρες. Η ομάδα αυτή διενήργησε αιμοκαθάρσεις ισοδύναμες 316 ημερών. Ωστόσο η κάλυψη και το αποτέλεσμα 
του εγχειρήματος μπορεί να θεωρηθούν περιορισμένα, δεδομένου του μικρού αριθμού ασθενών που δέχθηκαν 
αυτή την εξειδικευμένη φροντίδα, έναντι των 300.000 και πλέον τραυματιών, πολλοί εκ των οποίων είχαν πιθανότατα 
καταπλακωθεί από τα κτίρια και τους τοίχους που κατέρρευσαν.  

Τούτο οφείλεται εν πολλοίς στην αδυναμία εντοπισμού των ασθενών με σύνδρομο καταπλάκωσης. Η παρέμβαση 
αυτή ενισχύθηκε από την επιτυχημένη εγκατάσταση στα κατά τόπους σημεία υγειονομικής περίθαλψης μιας 
συσκευής που παρείχαν οι ΓΧΣ, και η οποία επέτρεψε τον άμεσο καθορισμό των πιο σημαντικών ιατρικών εξετάσεων 
και την ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών με σύνδρομο καταπλάκωσης. 
Το κύριο δίδαγμα που αποκόμισε η οργάνωση είναι η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση 
ασθενών με σύνδρομο καταπλάκωσης στα νοσοκομεία των αποστολών, προκειμένου να αποτραπεί η οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια και να διευκολυνθεί η έγκαιρη διακομιδή του ασθενούς για αιμοκάθαρση.

  Στο σύνδρομο καταπλάκωσης  οι μυικοί ιστοί που έχουν καταστραφεί από σοβαρό εσωτερικό τραυματισμό απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες τοξίνης στο 
αίμα, οδηγώντας σε νεφρική ανεπάρκεια. Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επέλθει θάνατος.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ: Αριθμός σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργήθηκαν με αναισθησία από τους 
χειρουργούς των ΓΧΣ στην Αϊτή κατά το πρώτο τρίμηνο μετά το σεισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι συντηρητικά, 
δεδομένης της έλλειψης διαθέσιμων ιατρικών δεδομένων για τις πρώτες δύο ημέρες της κατεπείγουσας 
παρέμβασης, δεδομένης της μεγάλης πίεσης που υφίστατο το προσωπικό ΓΧΣ για  να ανταποκριθεί στην 
διάσωση των ασθενών

© Bruno Stevens / Cosmos
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Ιατρικές προκλήσεις: Διαχείριση υπερβολικού όγκου χειρουργικών 
περιστατικών
Λόγω του υπερβολικού όγκου χειρουργικών περιστατικών που είτε εισήχθησαν άμεσα στις εγκαταστάσεις των ΓΧΣ, 
είτε παραπέμπονταν από άλλες εγκαταστάσεις υγείας, κυβερνητικές ομάδες βραχείας παρέμβασης ή μικρότερης 
κλίμακας οργανώσεις, οι ΓΧΣ σύντομα αναγκάστηκαν να αυξήσουν το αρχικό τους δυναμικό για τη μετεγχειρητική 
περίθαλψη και αποκατάσταση των ασθενών. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις των ΓΧΣ διέθεταν ανθρώπινο δυναμικό 
για χειρουργικές επεμβάσεις , υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ψυχικής υγείας.

Σε μία από τις εγκαταστάσεις των ΓΧΣ, αναφέρθηκαν 807 περιστατικά κατά το πρώτο τριήμερο της κρίσης, αλλά 
δεδομένου ότι η συλλογή στοιχείων δεν ήταν προτεραιότητα κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες, ο τύπος και η σοβαρότητα 
των τραυμάτων αυτών παραμένουν άγνωστα. Πάντως, μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας, , οι ΓΧΣ εκτιμούν ότι 
είχαν περιθάλψει πάνω από 3.000 τραυματίες στην αϊτινή πρωτεύουσα και είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 400 
χειρουργικές επεμβάσεις.

Η φυσική καταστροφή που έπληξε την Αϊτή διέφερε σημαντικά από άλλες σε δύο σημεία. Πρώτον, έπληξε άμεσα 
την αστική υποδομή μιας αστικής πρωτεύουσας, επομένως και τη δυνατότητα ανταπόκρισης από την πλευρά 
της κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, μη κυβερνητικών, ιδιωτικών οργανώσεων.  Δεύτερον, επειδή επλήγησαν 
πυκνοκατοικημένες, κακοδομημένες περιοχές εντός πρωτευούσης, οι άμεσες ιατρικές ανάγκες των τραυματιών ήταν 
πολύ μεγάλης κλίμακας. Ο συνδυασμός των δύο αυτών γεγονότων δημιουργούσε τεράστιες ανάγκες, αφενός, και 
σημαντικές δυσχέρειες στην ανθρωπιστική ανταπόκριση, αφετέρου.

Σε κάθε νοσοκομείο των ΓΧΣ εμφανίζονταν και ειδικά περιστατικά, όπως νευρολογικές βλάβες προερχόμενες από 
τραύματα τα οποία οι ΓΧΣ δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν. Την παραπομπή τους δυσχέραινε το γεγονός 
ότι δεν  ήταν εύκολο να γνωρίζουν πού υπήρχε δυνατότητα περίθαλψης ακόμη και σε άλλες εγκαταστάσεις των 
ΓΧΣ. Απουσίαζε ένα κέντρο διαχείρισης που να έχει συνολική εποπτεία των διαθέσιμων υπηρεσιών. Σταδιακά, 
αναπτύχθηκαν διαφορετικές τακτικές για τη διαχείριση των παραπομπών. Μερικοί ασθενείς παραπέμπονταν στον Άγιο 
Δομίνικο ώστε να λάβουν περίθαλψη ανώτερου επιπέδου. Άλλα περιστατικά σοβαρών εγκαυμάτων παραπέμπονταν 
στο κινητό νοσοκομείο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που ήταν αγκυροβολημένο στο κεντρικό λιμάνι. Ωστόσο, 
οι ενέργειες αυτές προϋπέθεταν εκτεταμένο συντονισμό.  Μόλις προς το τέλος Φεβρουαρίου οι ΓΧΣ κατόρθωσαν να 
δημιουργήσουν μια πιο προωθημένη, συγκεντρωτική περίθαλψη εγκαυμάτων.

Υποστήριξη μετεγχειρητικής φροντίδας
Αντιμέτωποι με τεράστιο όγκο χειρουργικών περιστατικών και εξοπλισμένοι με την  προηγούμενη εμπειρία τους 
σε σεισμόπληκτες περιοχές, οι ΓΧΣ ανέπτυξαν σημαντική δυνατότητα μετεγχειρητικής περίθαλψης.  Εκτός από τις 
εγκαταστάσεις μετεγχειρητικής που ήταν ενσωματωμένες στα νοσοκομεία ή λειτουργούσαν ως παραρτήματα αυτών, 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου οι ΓΧΣ είχαν ανοίξει ειδικά κέντρα μετεγχειρητικής περίθαλψης για να αντεπεξέλθουν στον 
τεράστιο αριθμό ασθενών που απαιτούσαν παρατεταμένη εσωτερική ή περιπατητική μετεγχειρητική φροντίδα. 

Πολλά από τα περιστατικά αυτά παραπέμπονταν από μονάδες των ΓΧΣ. Κάποια άλλα, από στρατιωτικούς ή πολιτικούς 
φορείς επείγουσας βοηθείας που αναχώρησαν μετά τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης αφήνοντας πίσω τους πολλούς 
ασθενείς που έφεραν ακόμη επιδέσμους, γύψο, ή εξωτερική οστεοσύνθεση που απαιτούσε παρακολούθηση. Σχεδόν 
όλα τα κέντρα μετεγχειρητικής φροντίδας έπρεπε να περιλαμβάνουν μείζονες χειρουργικές υπηρεσίες για την 
απαραίτητη παρακολούθηση των τραυμάτων και για ορθοπεδική χειρουργική (καθαρισμό, αντιμετώπιση μολύνσεων, 
εσωτερική και εξωτερική οστεοσύνθεση), καθώς και επανορθωτική χειρουργική.
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Από τις 12 Ιανουαρίου έως το τέλος Απριλίου, οι ΓΧΣ οργάνωσαν μετεγχειρητική φροντίδα για 2.604 ασθενείς και 
περιπατητική μετεγχειρητική περίθαλψη για μη πιστοποιημένο αριθμό περιστατικών.

Το Φεβρουάριο, οι ΓΧΣ άνοιξαν κέντρο μετεγχειρητικής φροντίδας σε εργοστάσιο αναψυκτικών που είχε μετατραπεί 
σε νοσοκομείο, στη Σαρθ (Sarthe), περιοχή της πρωτεύουσας. Σε αυτό το κέντρο χωρητικότητας έως 300 κλινών, 
οι ασθενείς μπορούσαν να λάβουν φροντίδα στα τραύματά τους και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες ορθοπεδικής 
και επανορθωτικής χειρουργικής. Φυσιοθεραπευτές της Handicap International ένωσαν τις δυνάμεις τους με το  
προσωπικό των ΓΧΣ για την αποκατάσταση των ασθενών και την 
προσαρμογή στα νέα προσθετικά μέλη τους.

Συνολικά, οι ΓΧΣ εγκατέστησαν περίπου 2.000 κλίνες 
μετεγχειρητικής περίθαλψης στο Πορτ-Ο-Πρενς σε διάστημα 
πέντε εβδομάδων από το σεισμό. Αν και η περίσσεια είναι 
προτιμότερη από την ανεπάρκεια, εντούτοις η δυναμικότητα 
μετεγχειρητικής περίθαλψης που δημιούργησαν οι ΓΧΣ ήταν 
όντως μεγαλύτερη απ’ όση τελικά χρειάστηκε στη φάση 
επείγουσας βοήθειας. Οι χειρουργοί ΓΧΣ μαζί με τους ιθύνοντες 
των αποστολών επείγουσας παρέμβασης αξιολογούν προς το 
παρόν διάφορα δεδομένα ώστε να διασφαλίσουν καλύτερο 
συντονισμό και πιο ακριβείς προβλέψεις  των αναγκών, 
αποτρέποντας, στο μέτρο του δυνατού, δυσανάλογη χρήση 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε περιπτώσεις μαζικών, 
φυσικών ή ανθρωπογενών, καταστροφών.

© Benoît Fink / MSF

 Είχαν περάσει τόσα πολλά 
κι όμως η στάση τους ήταν 

αξιοθαύμαστη. Είδα έναν 30χρονο 
ακρωτηριασμένο από τον δεξί του 

ώμο που, όταν συνήλθε, τα είχε 
εντελώς χαμένα. Την επομένη μου 

είπε, "Θα τα καταφέρω."

Nicole Dennis, νοσηλεύτρια ΓΧΣ, 
που βοήθησε τραυματίες του σεισμού 

με φυσιοθεραπεία.

“

“
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Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας
Λόγω του υψηλού ποσοστού χειρουργικών περιστατικών, πολλά εκ των οποίων αφορούσαν ορθοπεδικές βλάβες, 
οι ΓΧΣ αύξησαν τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν είτε στα νοσοκομεία επειγόντων 
περιστατικών των ΓΧΣ είτε στις ειδικές εγκαταστάσεις μετεγχειρητικής φροντίδας. Ο φόρτος εργασίας για τις ομάδες των 
ΓΧΣ ήταν πολύ μεγάλος. Το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο κατά τη φάση κορύφωσης των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 
οι ασθενείς ανέρχονταν  κατά μέσο όρο στους 200, με 1.000 συνεδρίες εβδομαδιαίως. Οι ΓΧΣ συνεργάστηκαν με την 
Handicap International σε αρκετές υγειονομικές εγκαταστάσεις και καταυλισμούς εκτοπισμένων, προκειμένου να 
βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών φυσικής αποκαταστάσης και προσαρμογής των ασθενών στα προσθετικά μέλη.

Επείγουσα ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Από την έναρξη της επείγουσας ανθρωπιστικής παρέμβασης, οι ΓΧΣ κινητοποίησαν νέες ομάδες ψυχικής υγείας, ή 
ενίσχυσαν τις ήδη υπάρχουσες με επιπλέον διεθνές προσωπικό  αλλά και ντόπιο. Οι ομάδες αυτές επικεντρώθηκαν 
πρώτα στα μέλη του ντόπιου  προσωπικού, πολλοί εκ των οποίων είχαν χάσει τους συγγενείς και τα σπίτια τους, αλλά 
συνέχιζαν να εργάζονται παρά το άγχος και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Παρείχαν επίσης συμβουλευτική σε βαριά 
τραυματισμένους και τις οικογένειές τους που βρίσκονταν στις υπηρεσίες μετεγχειρητικής περίθαλψης. Στις αρχές 
Φεβρουαρίου, οι δραστηριότητες ψυχικής υγείας (ψυχοεκπαιδευτικές ομαδικές συνεδρίες, ατομικές συνεδρίες και 
ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης) επεκτάθηκαν και στους εξωτερικούς ασθενείς και εν συνεχεία στις κοινότητες Σιτέ 
Σολέιγ (Cite Soleil), Καρφούρ Φέιγ (Carrefour Feuille) και Ταπί Ρούζ (Tapis Rouge), στους καταυλισμούς των εσωτερικά 
εκτοπισμένων (ΕΕΑ) γύρω από το Ζακμέλ (Jacmel) και τη Λεγκάν, καθώς και στους καταυλισμούς ΕΕΑ στην Γκρας 
(Grace), στη λέσχη γκολφ της Πεσιονβίλ (Pétionville) και στην Αβιασιόν(Aviation).   

Ψυχιατρική υποστήριξη
Η ψυχιατρική φροντίδα οργανώθηκε στο Νοσοκομείο Σεν Λουί και στα εξωτερικά ιατρεία αυτού για ασθενείς που 
παραπέμπονταν από άλλα προγράμματα των ΓΧΣ ή και άλλους φορείς. Συνολικά, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι 
έλαβαν κάποια μορφή ψυχοκοινωνικής ή ψυχιατρικής υποστήριξης από το προσωπικό των ΓΧΣ κατά τη διάρκεια της 
φάσης κατεπείγουσας παρέμβασης.

Βασική υγειονομική περίθαλψη εκτοπισμένων ατόμων
Στο τέλος Ιανουρίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες βασικής υγειονομικής περίθαλψης των 
εκτοπισμένων του Πορτ-ο-Πρενς  που είχαν βρει πρόχειρο κατάλυμα κοντά στα χειρουργεία των ΓΧΣ, οι ομάδες των 
ΓΧΣ λειτούργησαν εξωτερικά ιατρεία συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα με τα νοσοκομεία επειγόντων περιστατικών 
και τα κέντρα μετεγχειρητικής φροντίδας. Ωστόσο, τα τμήματα εξωτερικών ιατρείων στα νοσοκομείο Τσοσκάλ  και 
Ζακμέλ παρέμειναν υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας υποβοηθούμενου από άλλες οργανώσεις.  

Αμέσως μετά, οι ΓΧΣ δημιούργησαν σταθερά και κινητά εξωτερικά ιατρεία σε αρκετούς καταυλισμούς ΕΕΑ ενώ 
υποστήριξαν τα ήδη υπάρχοντα ιατρεία σε άλλους καταυλισμούς μέσα στο Πορτ-Ο-Πρενς , (Ντελμάς 24/Φορ 
Νασιονάλ, Σαν ντε Μαρ, Γκρας Καν, ιατρείο Σικινά,  Λέσχη Γκολφ της Πεσιονβίλ, Αβιασιόν, Καρφούρ Φέιγ, και Ταπί 
Ρουζ)  και εκτός πρωτευούσης στο Ζακμέλ και τη Λεγκάν. 

Ανάλογα με το μέρος  και τις ανάγκες, οι υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών παρείχαν συμβουλευτική, περιποιητική 
επίδεση τραυμάτων και μετεγχειρητική φροντίδα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προγεννητικές και μεταγεννητική 
φροντίδα, περίθαλψη θυμάτων σεξουαλικής βίας και εμβολιασμούς (αρχικά αντιτετανικό εμβόλιο και εν συνεχεία 
επέκταση σε εμβολιασμούς που κάλυπταν πλήρως το φάσμα των εμβολίων (IEPI).
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Χρόνιες και σοβαρές ιατρικές καταστάσεις
Οι ΓΧΣ έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση λοιμωδών νόσων, όπως το HIV/AIDS και η φυματίωση. 
Στην Αϊτή, ωστόσο, οι ΓΧΣ άφησαν σε πολλές περιπτώσεις άλλες οργανώσεις που είχαν ήδη αναλάβει ανάλογα ιατρικά 
περιστατικά να συνεχίσουν το έργο τους. Λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού ασθενών οι ομάδες των ΓΧΣ  δεν 
ήταν σε θέση να αποτιμήσουν επαρκώς κατά πόσον οι οργανώσεις αυτές – τόσο οι αϊτινές όσο και οι διεθνείς ΜΚΟ – 
ήταν πράγματι ικανές να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες περίθαλψης ασθενών με  HIV/AIDS ή φυματίωση.

Επιπλέον, σε αυτή τη φάση επείγουσας παρέμβασης, οι ΓΧΣ δεν είχαν διαθέσιμα τα κατάλληλα φάρμακα για την 
περίθαλψη των ασθενών  μη μεταδιδόμενων νόσων, όπως υπέρτασης, διαβήτη και επιληψίας. Στους 850 ασθενείς 
που περιέθαλψαν σε μία από τις τοποθεσίες επείγουσας παρέμβασης μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, υπήρχαν 72 
περιστατικά υπέρτασης. Αναγνωρίζοντας την αδυναμία ορισμένων ιατρικών εγκαταστάσεων των ΓΧΣ να παρέχουν 
ιατρική περίθαλψη σε ανάλογα περιστατικά, η οργάνωση ήδη αξιολογεί κατά πόσον είναι εφικτό να συμπεριλάβει κιτ 
αντιμετώπισης χρονίων παθήσεων στα αποθέματα για επείγουσα δράση τα οποία  διατηρεί σε διάφορες χώρες.

Επείγουσα περίθαλψη μαιευτικών 
περιστατικών
Μετά την καταστροφή της μονάδας επειγόντων μαιευτικών 
περιστατικών των ΓΧΣ, η οργάνωση άρχισε να προσφέρει 
ανθρώπινο δυναμικό, φάρμακα και μαιευτική τεχνογνωσία για 
την υποστήριξη του μαιευτηρίου Ισέ Ζαντί (Isaïe Jeanty) του 
Υπουργείου Υγείας, το οποίο δεν είχε καταστραφεί από το σεισμό. 
Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει περιστατικά εγκύων με επιπλοκές, 
όπως εκλαμψία και ελονοσία, και παρέχει προγεννητικές και 
μεταγεννητική φροντίδα ενώ διαθέτει και τράπεζα αίματος.

Γεννήθηκαν πάρα πολλά 
πρόωρα μωρά ως αποτέλεσμα 

τραυματισμών. Οι γυναίκες έρχονται 
σε μας με προεκλαμψία ή εκλαμψία – 
δηλ. σε σοβαρή κατάσταση η οποία 

επιτείνεται από το στρες. Μολονότι, η 
Αϊτή είχε και πριν το σεισμό πολύ υψηλό 

ποσοστό περιστατικών εκλαμψίας, οι 
καταστροφικές συνέπειες του σεισμού 

ενδεχομένως έχουν επιβαρύνει 
περαιτέρω την κατάσταση.

-- Eva de Plecker, μαία ΓΧΣ στο Ισέ Ζαντίa
“

“

© Julie Rémy
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Περίθαλψη ασθενών με εγκαύματα

Όταν καταστράφηκε το Νοσοκομείο Λα Τρινιτέ , η Αϊτή έχασε τη μόνη εξειδικευμένη μονάδα περίθαλψης σοβαρών 
εγκαυμάτων. Η αποκατάσταση της τέθηκε σε προτεραιότητα, κυρίως λόγω των επικίνδυνων συνθηκών διαβίωσης 
όσων επέζησαν του σεισμού.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, μια νέα ειδική μονάδα είχε στηθεί σε αντίσκηνα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Σεν 
Λουί. Αποτελούνταν από τρία αντίσκηνα και 30 κλίνες για ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα, παιδιά και ενήλικες.

Τα εγκαύματα είναι ολοένα συχνότερα και πιο σοβαρά, διότι τώρα είναι ακόμη 
πιο επικίνδυνες οι συνθήκες διαβίωσης. Όλες οι δραστηριότητες μιας οικογένειας 
αναπτύσσονται συνήθως σε έναν μόνο, συνωστισμένο, χώρο: εκεί όλα τα μέλη της 

οικογένειας κοιμούνται, ζουν και μαγειρεύουν. Οι γυναίκες και τα παιδιά συχνά παθαίνουν 
εγκαύματα επειδή αναποδογύρισε κάποιο σκεύος με καυτό νερό ή λάδι, ή μια κουβέρτα 
άρπαξε φωτιά από κάποιο κερί. Συνήθως οι άνδρες καίγονται όταν χειρίζονται εύφλεκτα 
υλικά, κυρίως δοχεία που περιέχουν καύσιμα. Για τους ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα, 

είναι κρίσιμο το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά το ατύχημα. Η χειρουργική επέμβαση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάωρο μετά το ατύχημα και απαιτεί τακτική 

παρακολούθηση για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Δρ. Rémy Zilliox, πλαστικός χειρουργός ΓΧΣ, ειδικός σε εγκαύματα. 
“

“

© Nicola Vigilanti



20

ΑΪΤΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

Φάση Επείγουσας Παρέμβασης1.1
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου

Παροχή  επιπλέον βοήθειας 

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά το χτύπημα του σεισμού, οι ομάδες των ΓΧΣ προέβησαν σε εκτιμήσεις των 
αναγκών εκτός πρωτεύουσας, και ξεκίνησαν με κινητά ιατρεία σε κοινότητες, όπως οι Πετίτ Γκοβ (Petit Goave), Γκραντ 
Γκοβ (Grand Goave) και Λεγκάν, περιοχές όλες τους πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στο Ζακμέλ,  
προς νότο. Μέχρι το τέλος του μήνα, οι ΓΧΣ προσπάθησαν να προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια σ’ αυτές και άλλες 
βαριά πληγείσες κοινότητες, καθιερώνοντας σταθερά και κινητά 
ιατρεία παράλληλα με την οργάνωση παροχής νερού και την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης. 

Σύντομα έγινε φανερό ότι υπήρχε ανάγκη καταλύματος για 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους  και ότι η έλλειψη αυτή είχε 
συνέπειες για την υγεία τους.  Ωστόσο, σ’ αυτό το σημείο οι ΓΧΣ 
δεν βρήκαν σημαντική ανταπόκριση. Στο τέλος Ιανουαρίου, 
άρχισαν τη διανομή πλαστικών καλυμμάτων, σκηνών και άλλων 
ειδών πρώτης ανάγκης, κλιμακώνοντας τις προσπάθειές αυτές 
τον επόμενο μήνα, όταν έγινε σαφές ότι ελάχιστες οργανώσεις  
ανταποκρίνονταν. 

Αρκετές ομάδες εξέφρασαν ανησυχίες για θέματα ασφαλείας 
που δεν ήταν ολότελα αβάσιμες. Μετά το σεισμό επικράτησε 
άγχος και απόγνωση, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις 
προκαλούσε αναταραχή και σε άλλες οργή. Κατά τις πρώτες 
διανομές σε αγροτικές περιοχές εκτός πρωτευούσης, δέκα ημέρες 
μετά το σεισμό, οι ΓΧΣ αντιμετώπισαν δυσκολίες στον έλεγχο 
του πλήθους.  Ως εκ τούτου αποφάσισαν να ελαχιστοποιήσουν 
τον κίνδυνο ασφαλείας πραγματοποιώντας  μεγάλης κλίμακας, 
ταχείες διανομές κατά τις πολύ πρωινές ώρες, χρησιμοποιώντας 
λεωφορεία για να μεταφέρουν τους δικαιούχους σε μικρές 
ομάδες σε κινητά σημεία διανομής, και διανέμοντας υλικό μέσω 
των εκκλησιών και άλλων κοινοτικών οργανώσεων. 

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, οι ΓΧΣ είχαν διανείμει σχεδόν 85.000 
κιτ που περιείχαν βασικά αγαθά, όπως μαγειρικά σκεύη, 
είδη προσωπικής υγιεινής και κουβέρτες, σχεδόν 2.800 ρολά 
πλαστικού καλύμματος και πάνω από 28.640 σκηνές. Οι ΓΧΣ δαπάνησαν τελικά €11,7 εκ. ($15 εκ.) για τη διανομή 
καταλυμάτων και ειδών πρώτης ανάγκης πλην τροφίμων.

Οι τεράστιες ανάγκες στέγης και 
συνθηκών υγιεινής   διαβίωσης δεν 

καλύπτονται. Για το λόγο αυτό, πρέπει 
να προχωρήσουμε στη διανομή 

26.000 σκηνών που προσφέρουν 
κατάλυμα σε 100.000 περίπου 

ανθρώπους. Περίπου 7.000 έχουν 
ήδη διανεμηθεί, ενώ η διανομή 

συνεχίζεται ακόμη και αυτή τη στιγμή. 
Οι ΓΧΣ προσφέρουν μαγειρικά σκεύη 

και κιτ με είδη υγιεινής – σαπούνι, 
λεκάνη, πετσέτα κ.λπ. – κουβέρτες 

και κουνουπιέρες για τον ίδιο αριθμό 
ατόμων. Ωστόσο,η βοήθεια αυτή 

δεν θα επαρκέσει. Οι ανθρωπιστικές 
οργανώσεις πρέπει να κάνουν πάρα 
πολλά ακόμη, και μάλιστα αμέσως

Cristopher Stokes, 
γενικός διευθυντής των ΓΧΣ-Βελγίου

“

“
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Πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε να παίρνουμε σκηνές και είδη 
προσωπικής υγιεινής. Ήταν Ιανουάριος και ο καιρός ήταν ήπιος, χωρίς βροχές. Νομίζαμε ότι θα 

μέναμε εκεί κανα-δυό μήνες. Το σπίτι μου είχε καταστραφεί εντελώς. Ήρθα με την τετραμελή 
οικογένειά μου εδώ, σ’ αυτόν τον καταυλισμό, γιατί ήταν ο κοντινότερος στο σπίτι μας. Μας 

έδωσαν μια μεγάλη σκηνή, κουβέρτες, είδη υγιεινής και μαγειρικά σκεύη, και κάποια τρόφιμα. 
Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα όμως έχουν περάσει πάνω από επτά μήνες από το 

σεισμό. Τα αντίσκηνα δεν είναι αρκετά καλά, αυτό εδώ έχει ήδη σπάσει σε μερικά σημεία – και 
φοβόμαστε για την περίοδο των τυφώνων. Εάν έχετε χρόνο, σας προσκαλώ να έρθετε και να 

κοιμηθείτε μέσα. Θα δείτε και μόνοι σας. 

34χρονος άνδρας, καταυλισμός ΕΕΑ

“

“
© Kadir van Lohuizen/NOOR



22

ΑΪΤΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

Φάση Επείγουσας Παρέμβασης1.1
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου
Φεβρουάριος

Μάρτιος
Μάιος

Οκτώβριος
Ιούνιος

Ιούλιος
Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2010 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

201130 Απριλίου

Ύδρευση και αποχέτευση 
Μεγάλο μέρος του έργου ύδρευσης και αποχέτευσης των ΓΧΣ επικεντρώθηκε στη δημιουργία των αναγκαίων 
συνθηκών υγιεινής για τη διεξαγωγή ιατρικών και χειρουργικών προγραμμάτων και τον έλεγχο ασθενειών. Οι ομάδες 
των ΓΧΣ παρείχαν ασφαλές νερό, κατασκεύασαν ή αποκατέστησαν τουαλέτες, και εξασφάλισαν την εκκένωση των 
υγρών, στερεών και ιατρικών αποβλήτων στις 26 εγκαταστάσεις που λειτούργησαν κατά τη φάση αυτή. 

Άρχισαν επίσης  έργα ύδρευσης για πληθυσμούς που βρίσκονταν κοντά στις ιατρικές εγκαταστάσεις των ΓΧΣ, και οι 
ομάδες που ήταν υπεύθυνες  για την ύδρευση και αποχέτευση ξεκίνησαν προγράμματα υγιεινής σε καταυλισμούς 
όπου οι ΓΧΣ δραστηριοποιούνταν και όπου οι ανάγκες δεν είχαν ακόμη καλυφθεί από άλλους φορείς. Στις προσπάθειες 
αυτές περιλαμβάνονταν και η εξασφάλιση πρόσβασης σε αποχωρητήρια, ντους και πλυσταριά, καθώς και εκστρατείες 
για την πρώθηση της σωστής υγιεινής.   

Όλοι σχεδόν οι αυτοσχέδιοι  καταυλισμοί εκτοπισμένων 
χρησιμοποιούσαν πόσιμο νερό που μεταφερόταν με φορτηγά 
και καθαριζόταν επί τόπου. Στα περισσότερα σημεία υπήρχε 
ανεπάρκεια νερού ή ατομικών ντους,  γεγονός από αποτελούσε 
πρόβλημα όχι μόνο υγιεινής αλλά και ασφάλειας, ιδίως για τις 
γυναίκες. Η μεγαλύτερη ανάγκη αφορούσε τα αποχωρητήρια. 
Λόγω έλλειψης χώρου, της σχετικά υψηλής στάθμης του 
υδροφόρου ορίζοντα σε κάποια σημεία και της σύστασης 

Σ’ αυτόν εδώ τον καταυλισμό  δεν 

έχουμε αρκετές τουαλέτες, ούτε 

διανομή νερού,  αναγκαζόμαστε να 

βγούμε έξω για να βρούμε νερό. Στην 

αρχή, πριν έρθει όλος αυτός ο κόσμος 

ήταν ευκολότερο, τώρα είμαστε σαν 

χωριό μέσα στην πόλη

Γυναίκα, 22 ετών,  καταυλισμός
 ΕΕΑ, Καρφούρ Φέιγ 

“

“

© Ron Haviv / VII
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του εδάφους της πόλης, ήταν δύσκολο να καλυφθούν οι προδιαγραφές για αποχωρητήρια σε ορισμένους 
καταυλισμούς.

Εάν αναλογιστούμε τον μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, η συνολική επιχείριση ύδρευσης και αποχέτευσης των ΓΧΣ 
ήταν μάλλον μέτριας απόδοσης. Αυτό οφείλεται  στην απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στα ιατρικά θέματα, στην 
παρουσία άλλων παραγόντων βοήθειας στην περιοχή, αλλά και σε πρακτικούς περιορισμούς.

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τις ομάδες των  ΓΧΣ στο κομμάτι της διαχείρισης αποβλήτων ήταν η έλλειψη ασφαλούς 
σημείου εναπόθεσης των ιατρικών αποβλήτων στο Πορτ-ο-Πρενς, έλλειψη που εξακολούθησε να υφίσταται και στη 
συνέχεια του έτους με τη μεγάλη επιδημία χολέρας.  Ως αντιστάθμισμα, οι ΓΧΣ εγκατέστησαν κλιβάνους αποτέφρωσης 
για τα απόβλητα των εγκαταστάσεών τους.

Ανθρώπινο δυναμικό
Κοινό χαρακτηριστικό των οργανώσεων σε περιπτώσεις καταστροφών είναι ότι στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο 
πλέον πεπειραμένο και εξειδικευμένο κατά τόπους προσωπικό τους – στη συνέχεια όμως, θα πρέπει γρήγορα να 
προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν νέο ντόπιο προσωπικό. 

Οι ΓΧΣ κατάφεραν να κινητοποιήσουν πρωτοφανή αριθμό ανθρώπων από όλο τον κόσμο, όμως αμέσως μετά την 
πρώτη φάση κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια για να διαθέσουν διεθνές προσωπικό με απαιτούμενη τεχνογνωσία 
στην αντιμετώπιση καταστροφής τέτοιου μεγέθους. Κατά τους πρώτους μήνες της επείγουσας κρίσης, σημειώθηκαν 
πολλές αντικαταστάσεις ανώτερων επιτελικών στελεχών και συντονιστών αποστολών. Σε τέτοιες περιστάσεις, για 
να υπάρχει αποτελεσματικότητα, χρειάζεται το προσωπικό να εναλλάσσεται και να του παρέχεται η δυνατότητα 
ξεκούρασης. Η μεγάλη ανάγκη για προσωπικό στην Αϊτή μετά το σεισμό –και, στη συνέχεια του χρόνου, στο Πακιστάν 
λόγω των πρωτοφανών πλημμυρών-- άσκησε στα κατά τόπους προγράμματα των ΓΧΣ μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά τη 
στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. 

Ένα ακόμη σημαντικό δίδαγμα είναι και η καίρια σημασία ορισμένων ρόλων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι ειδικοί 
διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οι τεχνικοί ιατρικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και συντήρηση ραδιολογικού 
και ραδιοσκοπικού εξοπλισμού, οριζόντιων μονάδων αποστείρωσης, καθώς και του εξοπλισμού τράπεζας αίματος, 
ψυκτικής αλυσίδας και ειδικού αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Ακόμη, ηλεκτρολόγοι και πολιτικοί μηχανικοί για την 
αποτίμηση της ασφάλειας των ιατρικών κτιρίων, των γραφείων και καταλυμάτων προσωπικού και των αποθηκών 
υλικού. 
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Το Μάιο, ακόμη κι αν οι ιατρικές ανάγκες που συνδέονταν άμεσα με το σεισμό είχαν πλέον μειωθεί, οι Αϊτινοί 
εξακολουθούσαν να έχουν εξαιρετικά μικρή πρόσβαση  σε δευτεροβάθμια περίθαλψη και ελάχιστες προοπτικές 
βελτίωσης της κατάστασης αυτής στο άμεσο μέλλον. Θεσμοθετήθηκε η Μεταβατική Επιτροπή Ανοικοδόμησης 

της Αϊτής για να εποπτεύσει μια συντονισμένη στρατηγική ανάκαμψης από το σεισμό, αλλά πέντε μήνες μετά ήταν 
ελάχιστη η πρόοδος και  τα συγκεκριμένα μέτρα που είχαν ληφθεί. Το Πρόγραμμα Δράσης της αϊτινής κυβέρνησης, 
που αποτέλεσε τη βάση για τη συνδιάσκεψη κυβέρνησης και θεσμικών δωρητών για την Αϊτή τον περασμένο Μάρτιο, 
περιείχε ελάχιστες λεπτομέρειες αναφορικά με τις πραγματικές προτεραιότητες υγείας ή τα ειδικά προγράμματα 
ανοικοδόμησης.

Πλην ορισμένων σημείων του Προγράμματος Δράσης που αναφέρονταν σε ευπαθείς ομάδες και δήλωναν ότι η 
ανοικοδόμηση «απαιτούσε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας στην 
πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, με έμφαση σε χαμηλού κόστους δράσεις υψηλού αποτελέσματος που θα 
στοχεύουν στην υγεία μητέρων και παιδιών», ελάχιστες ήταν οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη διάθεση 
πόρων που η κυβέρνηση ή άλλες ΜΚΟ θα αναλάμβαναν για την παροχή υπηρεσιών υγείας πέραν της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. Περαιτέρω, δεν υπήρχε καμία ουσιαστική συζήτηση για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ιδίως σε ό,τι 
αφορούσε στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, παρά το ατυχές γεγονός ότι η Αϊτή ήταν 
αποδεδειγμένα «επιρρεπής» σε επείγουσες κρίσεις.

Αναδιοργάνωση των ιατρικών παρεμβάσεων
Χωρίς να έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στην παροχή δωρεάν δευτεροβάθμιας περίθαλψης επειγόντων,  
τραυμάτων, μαιευτικών, παιδιατρικών και ορθοπεδικών περιστατικών, ή εγκαυμάτων σε εθνικό επίπεδο, ήταν σαφές 
ότι οι ΓΧΣ έπρεπε, όχι απλώς να αποκαταστήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες που παρείχαν πριν από το σεισμό, αλλά 
επίσης να διατηρήσουν την ιατρική βοήθεια σε αναβαθμισμένο επίπεδο για τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι ΓΧΣ είχαν μειώσει τα σημεία παρέμβασης από 26 σε 20, αναδιοργανώνοντας την επείγουσα 
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ιατρική δράση τους, κλείνοντας κάποιες ιατρικές εγκαταστάσεις και μειώνοντας τις δραστηριότητές τους σε αρκετούς 
καταυλισμούς εκτοπισμένων στην πρωτεύουσα, οι οποίοι μέχρι τότε έφθασαν να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από 
άλλες ΜΚΟ. Οι ανέκαθεν περιθωριοποιημένες παραγκουπόλεις, αν και λιγότερο ασφαλείς, δεν θεωρούνταν από τους 
θεσμικούς δωρητές σε αρκετό βαθμό πληγείσες από το σεισμό, με αποτέλεσμα η βοήθεια που λάμβαναν σε σχέση 
με τους καταυλισμούς εκτοπισμένων να μην επαρκεί καθόλου. Έτσι οι ΓΧΣ επέλεξαν να διατηρήσουν τις ιατρικές τους 
εγκαταστάσεις σε κοινότητες όπως η Σιτέ Σολέιγ και το Μαρτισάν. 

Επιπλέον, οι ΓΧΣ συμφώνησαν να οικοδομηθεί γενικό νοσοκομείο στη  Λεγκάν, μια μονάδα επειγόντων μαιευτικών 
περιστατικών στην περιοχή Ντελμά 33 του Πορτ-ο-Πρενς, ένα εξειδικευμένο στην τραυματολογία νοσοκομείο 
στην Ταμπάρ (Tabarre), στα βορειανατολικά περίχωρα της πρωτεύουσας καθώς και ένα γενικό νοσοκομείο στο 

Ντρουιγιάρντ (Drouillard), στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, ακριβώς έξω από την παραγκούπολη Σιτέ Σολέιγ. 

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού οι ΓΧΣ αντιμετώπισαν δυσκολίες. Περιορισμοί στη διάθεση 
γης περιέπλεκαν τη διαδικασία έναρξης νέων κατασκευών όταν αυτή ήταν απαραίτητη. Και ο σχεδιασμός του 
νοσοκομείου στην περιοχή Ντελμά 33 προσέκρουε στην ανεπαρκή επικοινωνία μεταξύ ΓΧΣ και Υπουργείου Υγείας  
καθώς και σε διάφορες ρυθμιστικές διατάξεις. Αυτό προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και 
στην παροχή έγκαιρης περίθαλψης , ιδιαίτερα σε εγκύους που έχρηζαν επείγουσας μαιευτικής περίθαλψης. (Τελικά η 
κατασκευή ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση αποδείχθηκε ιδιαίτερη πολύτιμη το περασμένο φθινόπωρο, μετά την 
εξάπλωση της επιδημίας χολέρας στην πρωτεύουσα.)

Ακόμη, τον Οκτώβριο οι ΓΧΣ άνοιξαν ένα νοσοκομείο 120 κλινών στην περιοχή Λεγκάν για επείγοντα μαιευτικά και 
παιδιατρικά περιστατικά καθώς και τραύματα, με στόχο να αποσυμφορηθεί το κινητό νοσοκομείο που είχε στηθεί 
στο χώρο του Νοσοκομείου του Υπουργείου Υγείας αμέσως μετά το σεισμό.
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Διανομή σκηνών και πόσιμου νερού
Μέχρι το Μάιο, οι ΓΧΣ είχαν ολοκληρώσει τη διανομή σκηνών, αλλά συνέχιζαν να διανέμουν αγαθά πρώτης ανάγκης, 
όπως μαγειρικά σκεύη και κιτ με είδη προσωπικής υγιεινής, σε πλήθος σημείων εντός και εκτός πρωτεύουσας. Μέχρι 
τότε είχαν διανεμηθεί πάνω από 28.000 σκηνές. Σε περίπου 200 οικογένειες σε απομακρυσμένα χωριά της περιοχής 
Λεγκάν διανεμήθηκαν επίσης σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, η οργάνωση περιόρισε την ποσότητα νερού που διένειμε, από 870.000 
λίτρα ημερησίως κατά την επείγουσα φάση, σε 713.000 λίτρα ημερησίως, που σχεδόν επαρκούσαν για 71.000 
ανθρώπους.
 

Η εποχή των τυφώνων
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν οι τυφώνες αφού μεγάλος αριθμός ανθώπων ζούσαν 
(και εξακολουθούν να ζουν) σε επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και λόγω του ότι πολλοί ασθενείς των ΓΧΣ, από φόβο για 
έναν ακόμη σεισμό, απέφευγε να παραμένει στο εσωτερικό κτιρίων. Για αυτό το λόγο, σε πολλές εγκαταστάσεις των 
ΓΧΣ οι πτέρυγες νοσηλείας εξακολούθησαν  να στεγάζονται σε μεγάλα αντίσκηνα.

Ευτυχώς, οι βροχές και οι άνεμοι δεν υπήρξαν τόσο καταστροφικοί όσο πολλοί φοβούνταν. Ωστόσο, αμέσως μετά 
από μια καταιγίδα που έπληξε τον καταυλισμό Κορέγ τον Ιούλιο οι ΓΧΣ παρείχαν προληπτικά σκηνές σε οικογένειες 
που είχαν μόλις εγκατασταθεί ενώ διεξήγαγαν και πρόγραμμα επισκευής καταλυμμάτων στους καταυλισμούς της 
Λέσχης Γκολφ της Πετισιονβίλ και αλλού.

Από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι ΓΧΣ περιέθαλψαν περισσότερους από 358.000 ανθρώπους, 
πραγματοποίησαν περισσότερες από 16.570 χειρουργικές επεμβάσεις και περισσότερους από 15100 τοκετούς. 
Οι ΓΧΣ παρέχουν σε κινητές κλινικές και μόνιμες ιατρικές εγκαταστάσεις πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και 
ανθρωπιστική βοήθεια σε εκτοπισμένους που ζουν σε διάφορους καταυλισμούς του Πορτ-ο-Πρενς. Η οργάνωση 
παρείχε ακόμη υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στους εκτοπισμένους της παραγκούπολης Σιτέ Σολέιγ και 
Καρφούρ. 

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, οι ΓΧΣ λειτουργούσαν επτά ιδιωτικά νοσοκομεία δωρεάν δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
και υποστήριζαν δύο εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας στο Πορτ-ο-Πρενς, συνολικής χωρητικότητας 
περίπου 1.000 κλινών. Στις εγκαταστάσεις αυτές παρέχονταν περίθαλψη επειγόντων περιστατικών, τραυμάτων, 
μαιευτικών και ορθοπεδικών περιστατικών, καθώς και φροντίδα σε μητέρες και παιδιά. Η φροντίδα περιστατικών 
ψυχικής υγείας καθώς και η αντιμετώπιση και συμβουλευτική θυμάτων σεξουαλικής βίας ήταν υπηρεσίες που 
επίσης παρέχονταν από τους ΓΧΣ. Εκτός πρωτεύουσας, οι ΓΧΣ υποστήριξαν τα νοσοκομεία του Υπουργείου 
Υγείας στο Ζακμέλ,  δυναμικότητας σχεδόν 100 κλινών και λειτουργούν ένα ιδιωτικό νοσοκομείο-κοντέινερ 120 
κλινών στην περιοχή Λεγκάν (Léogâne) που άνοιξε τον Οκτώβριο.
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1 Μαΐου

Αμέσως μετά τον μεγάλο σεισμό του περασμένου 
Ιανουαρίου, όταν εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο 

στους πρόχειρους καταυλισμούς με ανεπαρκείς έως 
επικίνδυνες  εγκαταστάσεις υγιεινής και ελάχιστες ή 
μηδαμινές υπηρεσίες, εκφράζονταν μεγάλες ανησυχίες 
για  το ενδεχόμενο εμφάνισης επιδημιών. Ευτυχώς, κάτι 
τέτοιο δεν συνέβαινε για μήνες.  

Στα μέσα Οκτωβρίου, ωστόσο, η είδηση ότι 
παρουσιάστηκαν ασθενείς με συμπτώματα χολέρας 
έφθασε από την περιοχή της κεντρικής Αϊτής, Αρτιμπονίτ 
(Artibonite) στα βόρεια της πρωτεύουσας. Η χολέρα 
είχε να εμφανιστεί στην Αϊτή πολλές δεκαετίες, τα 
συμπτώματα όμως – ταχεία και οξεία αφυδάτωση από 
υπερβολικό εμετό και διάρροια – ήταν ολοφάνερα. 

Στις 21 Οκτωβρίου, μία ημέρα αφού οι ΓΧΣ ενημερώθηκαν 
για τα περιστατικά με συμπτώματα χολέρας, ένας ιατρικός 
συντονιστής μαζί με προσωπικό μετέβησαν αμέσως στο 
Σεν Μαρκ (St. Marc) και την Πετίτ Ριβιέρ (Petite Rivière) στο 
Αρτιμπονίτ με σκοπό να αναλάβουν τη θεραπεία ασθενών 
σε μια κοινή προσπάθεια με το ντόπιο προσωπικό και τις 
Αρχές. Μία επιπλέον ομάδα με προσωπικό φροντίδας 
επειγόντων περιστατικών κατέφθασε την ίδια ημέρα από 

τον Παναμά για να ενισχύσει την ομάδα στο Σεν Μαρκ. 
Μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου, οι ομάδες 
των ΓΧΣ  περιέθαλψαν πάνω από 23.000 ανθρώπους με 
συμπτώματα χολέρας στην περιοχή Αρτιμπονίτ. 

Μερικές μέρες μετά την αρχική επέμβαση στο Σεν Μαρκ, 
10 κρεβάτια του Νοσοκομείου Σεν Λουί και 25 κρεβάτια 
στο νοσοκομείο της Ταμπάρ (Tabarre), και τα δύο στο 
Πορτ-ο-Πρενς ετέθησαν σε ετοιμότητα. Προστέθηκε 
ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση της  χολέρας 
και στο Νοσοκομείο Μπισεντενέρ ενώ το ορθοπεδικό 
νοσοκομείο των ΓΧΣ στο Καρφούρ μετετράπη σε Κέντρο 
Θεραπείας Χολέρας,  χωρητικότητας 60 κλινών για την 
περίπτωση που η ασθένεια έφθανε στην πρωτεύουσα. 
Οι ΓΧΣ παρήγγειλαν αμέσως επιπλέον προμήθειες, 
και επιδόθηκαν στην αναζήτηση επιδημιολόγων και 
πεπειραμένων ειδικών για επείγουσες κρίσεις, ώστε να 
είναι άμεσα διαθέσιμοι στο Πορτ-ο-Πρενς . 
Συνέβη, ωστόσο, να εμφανιστούν περισσότερα 
περιστατικά στο Σεν Μαρκ όπως επίσης κοντά στην 
Πετίτ Ριβιέρ, σύντομα και στην Γκονέβ , γι’ αυτό γρήγορα 
οι ομάδες υποχρεώθηκαν να αυξήσουν το δυναμικό 
τους στην περιοχή. Αμέσως μετά επλήγη ο βορράς —οι 
πόλεις Καπ Αϊτιέν (Cap Haïtien), Πορτ ντε Πε (Port de 
Paix) και Γκρο Μορν (Gros Morne)— αρχής γενομένης 
την 29η  Οκτωβρίου. 

© Spencer Platt / Getty Images
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Στο σημείο αυτό ήταν σαφές στους συντονιστές 
αποστολής ότι η επιδημία χολέρας θα αποτελούσε 
τεράστιο πρόβλημα που απαιτούσε αντίδραση μεγάλης 
κλίμακας σε πολλούς τομείς. Στις 31 Οκτωβρίου, μεγάλος 
αριθμός ασθενών με συμπτώματα χολέρας άρχισε 
να καταφθάνει στα υποστηριζόμενα από τους ΓΧΣ 
νοσοκομεία στην παραγκούπολη Σιτέ Σολέιγ του Πορτ-
ο-Πρενς.

Αυτή τη στιγμή ανησυχούμε πολύ. 
Όλα τα νοσοκομεία του Πορτ-ο-Πρενς 

κατακλύζονται από ασθενείς και βλέπουμε 
επταπλάσιο αριθμό περιστατικών σε σχέση 

με τρεις μέρες πριν

σχολιάζει ο επικεφαλής αποστολής των ΓΧΣ στην Αϊτή, 
Stefano Zannini, σχετικά με την επιδημία χολέρας 

στην πρωτεύουσα. 

Όλοι συμφωνούσαν ότι η ευρεία εξάπλωση χολέρας 
ήταν πολύ πιθανή σε μια χώρα όπου οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο 
νερό ή αποχετεύσεις, και όπου ούτε ο πληθυσμός ήταν 
εξοικειωμένος με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, ούτε 
το ντόπιο προσωπικό είχε κάποια σχετική εμπειρία. 
Ωστόσο, η μεταδοτικότητα της νόσου ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί διότι τα μόνα ιστορικά προηγούμενα είχαν 
σημειωθεί πριν από αρκετές δεκαετίες.

Η ανησυχία του πληθυσμού αυξήθηκε από τις 
προβλέψεις της PAHO. Το μοντέλο επιδημιολογικής 
πρόβλεψης της ΡΑΗΟ δεν οδήγησε καθόλου σε 
αποτελεσματική κινητοποίηση βοήθειας. Το αντίθετο 
μάλιστα: τεράστιες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας 
βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο Πορτ-ο-Πρενς, ενώ 
ανεπαρκής ήταν η βοήθεια που πρόσφεραν άπειροι 
νοσηλευτές στις αγροτικές περιοχές. Οι ομάδες των ΓΧΣ 
διαπίστωσαν ότι μερικά κέντρα υγείας είχαν ελλείψεις 
σε θεραπείες  ενυδάτωσης και ότι άλλα είχαν απλώς 
κατεβάσει ρολά. 

Ο αριθμός των νοσούντων αυξανόταν. Στην 
πρωτεύουσα, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούσαν 
θεραπεία στις ιατρικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούσαν ή υποστήριζαν οι ΓΧΣ αυξήθηκαν 
αλματωδώς, από 350 για την εβδομάδα μέχρι τις 7 
Νοεμβρίου, σε 2.250 περιστατικά την εβδομάδα που 
τελείωνε στις 14 Νοεμβρίου. Στο βορρά, οι ομάδες των 
ΓΧΣ κατέγραψαν 280 περιπτώσεις κατά την εβδομάδα 
που έληγε στις 7 Νοεμβρίου, αλλά ο αριθμός τους 
αυξήθηκε σε 1.200 για την εβδομάδα που έληγε στις 
14 Νοεμβρίου. Και τα περιστατιακά συνέχισαν να 
αυξάνονται.

Οι ΓΧΣ κατόρθωσαν να συνεχίσουν το έργο τους στη 
χώρα μέσα σε συνθήκες βίαιων αναταραχών. Κατά τη 
διάρκεια συγκρούσεων στη βόρεια πόλη  Καπ Αϊτιέν, οι 
ΓΧΣ κατάφεραν να ανοίξουν νέα Κέντρα Θεραπείας της 
Χολέρας, και να παράσχουν περίθαλψη μέσα στην πόλη. 
Στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά τις εκλογές στη χώρα, οι 
ΓΧΣ εξακολουθούσαν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες 
στο δίκτυο των ΚΘΧ που είχαν στην πρωτεύουσα όταν 
ξέσπασαν ταραχές στο Πορτ-ο-Πρενς.

Παρά τον τεράστιο αριθμό διεθνών οργανισμών στην 
Αϊτή, η ανταπόκριση στην επιδημία χολέρας δεν ήταν 
επαρκής . Οι ΓΧΣ έχουν κατ΄ επανάληψη προβεί σε 
δημόσιες δηλώσεις επισημαίνοντας σοβαρές αδυναμίες 
στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας. 
Στις 18 Νοεμβρίου, οι ΓΧΣ εξέδωσαν δελτίου τύπου που 
καλούσε φορείς να αναλάβουν περισσότερη δράση και 
να το πράξουν άμεσα.

Οι ΓΧΣ προσδιόρισαν ένα σύνολο μέτρων που 
έπρεπε να ληφθούν άμεσα για να τεθεί υπό έλεγχο η 
επιδημία τα οποία κοινοποιήθηκαν σε κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών και 
τον συντονιστή της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και 
σε άλλες ΜΚΟ.

“

“

Η χολέρα ελέγχεται εύκολα. Μπορεί να είναι άγνωστη στην Αϊτή, οι τρόποι 
αντιμετώπισής της όμως είναι γνωστοί από παλιά. Χωρίς μία συντονισμένη 

προσπάθεια κυβέρνησης και διεθνούς βοήθειας, εμείς μόνοι μας 
δεν μπορούμε να την αναχαιτίσουμε. 

 Καρολίν Σεγκέν, ιατρική συντονίστρια των ΓΧΣ

“

“
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Η παρούσα κατάσταση
Προς το παρόν,  οι ΓΧΣ επικεντρώνονται στην εξεύρεση 
και διάθεση κλινών καθώς και τη διαχείριση  περιστατικών, 
εξασφαλίζοντας  την απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπόλοιπων προγραμμάτων τους. Στα τέλη Δεκεμβρίου, 
ο αριθμός κρουσμάτων στα βόρεια, βορειοανατολικά και 
νοτιοανατολικά διαμερίσματα, στο Αρτιμπονίτ και στην 
περιοχή δυτικά του Πορτ-ο-Πρενς  δείχνουν να μειώνονται. 
Ωστόσο, μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου, οι ΓΧΣ δέχθηκαν 8.450 
νέα περιστατικά στα κέντρα θεραπείας χολέρας όλης της 
χώρας. Εκτιμάται ότι η ανταπόκριση στην επιδημία στην 
πρωτεύουσα θα πρέπει να διαρκέσει αρκετούς ακόμη 
μήνες, και τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο του 2011. 

Σε περίπτωση μικρότερης επιδημικής έξαρσης, οι ΓΧΣ θα 
επικεντρώνονταν στη θεραπεία της νόσου όσο και στον 
έλεγχο της, καταβάλλοντας προσπάθειες ευαισθητοποίησης 
και εκπαίδευσης των κοινοτήτων, διανέμοντας καθαρό 

πόσιμο νερό, και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα 
όμως κρίθηκε αναγκαίο να αποφασιστεί με ποιον τρόπο η 
οργάνωση θα πετύχαινε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα 
σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους της. Οι ΓΧΣ 
πραγματοποίησαν κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, 
κυρίως όμως αφοσιώθηκαν στην αντιμετώπιση των πιο 
σοβαρών περιστατικών, με στόχο να σωθούν ζωές και με 
την ελπίδα, ότι ασκώντας και κάποια πίεση, οι ελλείψεις θα 
συμπληρώνονταν κι από άλλους φορείς. 

Εκτός από τους ΓΧΣ, οι κουβανικές ιατρικές ταξιαρχίες 
υπήρξαν ο πιο δραστήριος φορέας δράσης στην 
αντιμετώπιση περιστατικών χολέρας. Μέχρι τις 26 
Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει από αυτή την ως επί το πλείστον αποτρέψιμη και 
ιάσιμη νόσο.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
-- Καθησυχασμό του πληθυσμού και ενημέρωση για 
την άγνωστη αυτή ασθένεια, τα πλεονεκτήματα και τον 
μικρό κίνδυνο περίθαλψης στα ορθώς διαχειριζόμενα 
κέντρα θεραπείας της χολέρας που βρίσκονται κοντά 
στις κοινότητες τους. 
-- Παροχή χλωριωμένου νερού στις κοινότητες όλης τη 
χώρας που έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν να πληγούν από 
χολέρα, παράλληλα με τη διανομή σαπουνιού.
-- Δημιουργία αποχωρητηρίων και ασφαλής 
απομάκρυνση αποβλήτων σε τακτική βάση.
-- Εξασφάλιση διαχείρισης αποβλήτων και απομάκρυνσής 

τους από τις ιατρικές εγκατάστασεις, ώστε να αποτραπεί 
η μόλυνση
-- Κατασκευή χώρων αποκομιδής αποβλήτων κοντά 
σε αστικές περιοχές, σε κατάλληλα και ελεγχόμενα 
περιβάλλοντα.
-- Παροχή θεραπείας ενυδάτωσης σε περιοχές με 
κρούσματα χολέρας.
-- Διατήρηση ασφαλούς και αποδοτικού δικτύου 
παραπομπής σοβαρών περιστατικών σε κέντρα 
θεραπείας χολέρας
-- Διασφάλιση ασφαλούς απομάκρυνσης και ταφής των 
νεκρών.

© François Servranck / MSF
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Οι ΓΧΣ έχουν πλέον κινητοποιήσει μηχανισμό αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης για τη χολέρα σε όλα τα 
διοικητικά διαμερίσματα της Αϊτής. Μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει πάνω 
από 150.000 περιστατικά και περισσότερους από 3.300 θανάτους σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, πάνω από 
84.500 κρούσματα χολέρας είχαν αντιμετωπιστεί από τις ιατρικές ομάδες των ΓΧΣ σε 47 κέντρα θεραπείας 
χολέρας σε ολόκληρη τη χώρα. (Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 60% όλων των περιστατικών που 
αντιμετωπίστηκαν στο σύνολο της χώρας.) Οι ΓΧΣ διέθεταν δυναμικότητα νοσηλείας άνω των 4.000 κλινών 
για την επιδημία χολέρας και κατόρθωσαν να διατηρήσουν το ποσοστό θνησιμότητας κάτω του 2% στις 
εγκαταστάσεις αυτές.

Για την αντιμετώπιση της χολέρας, εισήχθησαν στη χώρα πάνω από 1.000 τόνοι ιατρικού και άλλου υλικού, και 
οι ΓΧΣ διέθεσαν πάνω από 5.500 άτομα σε ντόπιο και διεθνές προσωπικό. 

Οι ΓΧΣ εκτιμούν ότι έχουν δαπανήσει περί τα €10,8 εκ. για τα επείγοντα προγράμματα θεραπείας χολέρας το 
2010. Επιπλέον €7,5 εκ. προβλέπεται να απαιτηθούν για τη συνέχιση των συναφών προς την αντιμετώπιση της 
χολέρας δραστηριοτήτων στην Αϊτή το 2011.

© Gregory Vandendaelen / MSF
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MΟι ΓΧΣ έλαβαν μαζική οικονομική υποστήριξη για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Αϊτή από 
εκατοντάδες χιλιάδες δωρητές σε όλον τον κόσμο. Μέχρι το τέλος του 2010, οι ΓΧΣ εκτιμούσαν ότι θα 
έχουν δαπανήσει €104 εκ.  που προήλθαν από ιδιωτικές δωρέες για την Αϊτή. 

Οι ΓΧΣ εκτιμούν ότι το 2010 έχουν δαπανηθεί συνολικά €94 εκ. για την ανακούφιση των σεισμοπαθών. Οι υπόλοιποι 
ιδιωτικοί και προορισμένοι αποκλειστικά για την Αϊτή πόροι (περίπου €10 εκ.) θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
ανταπόκριση των ΓΧΣ στη χολέρα.

Κατά το πρώτο δεκάμηνο μετά την καταστροφή, και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οι ΓΧΣ είχαν δαπανήσει το 76% αυτών 
των αποκλειστικά προορισμένων για την Αϊτή πόρων, περίπου €79 εκ. 

Βασικές Κατηγορίες Επιχειρησιακής Δαπάνης
12 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2010

  Οι δωρεές έχουν μετατραπεί σε ευρώ βάσει τη μέσης μηνιαίας συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων στα οποία έγινε η αρχική δωρεά. Όλα τα ποσά σε 
δολάρια ΗΠΑ που εμφανίζονται σε αυτή την αναφορά έχουν υπολογιστεί βάσει της μέσης συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-δολ. ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 
2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 (1,32 δολ. ΗΠΑ προς 1 ευρώ)

Κατηγορία Ευρώ Δολάρια ΗΠΑ %

Ντόπιο Προσωπικό 18,571,604 24,514,517 23% 

Διεθνές Προσωπικό 12,622,519 16,661,725 16%

Ιατρικό Υλικό 12,271,641 16,198,567 15% 

Logistics 18,395,034 24,281,445 23%

Μεταφορές 14,964,735 19,753,450 19%

Κόστος διαχείρισης 2,114,144  2,790,670  3% 

Εκπαίδευση 102,269 134,995 0,13% 

Σύμβουλοι 305,999 403,919 0,38%

Λοιπές Δαπάνες 180,674 238,490 0,23%

ΣΥΝΟΛΟ 79,528,620 104,977,779
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ΧρΗΣΗ ΔΑΠΑΝώΝ ΕώΣ 31 ΟΚΤώΒρΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΛΟ 79.5ΕΚ.€

Operating such large-scale emergency health programs requires a range of investments. Given the devastation in 
Port-au-Prince and beyond, including the near-total destruction of many health centres and hospitals, over 20 per-
cent of MSF’s expenditures as of October 31 were devoted to logistics, such as the rehabilitation or construction of 
medical facilities as well as the distribution of shelter materials and the building of latrines. Without this investment, 
medical staff would not be able to operate and patients would not receive the scope and quality of treatment MSF 
offers. 

A further 15 percent of MSF’s expenditures were attributed to the medical category. This includes medical supplies 
and equipment such as drugs, vaccines, surgical kits, hospital equipment and maternity health supplies. 

Given the medical nature of the intervention and the unprecedented level of deployment of national and internatio-
nal staff, both staff categories account for a significant amount of the expenditure (almost €32 million). They include 
all the related expenses for the more than 8,000 (mainly medical and logistics) staff that have participated in the 
intervention.

Η  λειτουργία επειγόντων ιατρικών προγραμμάτων τόσο μεγάλης κλίμακας απαιτεί πολύπλευρη επένδυση. Έπειτα από 
την καταστροφή στο Πορτ-ο- Πρενς και πέρα απ’ αυτό, έπειτα από την σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση πολλών 
νοσοκομείων και κέντρων υγείας, έως τις 31 Οκτωβρίου περισσότερο από το 20% των πόρων των ΓΧΣ δαπανήθηκε 
σε τεχνικές εργασίες, όπως η αποκατάσταση ή η κατασκευή ιατρικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή 
υλικών πρώτης ανάγκης και τη δημιουργία αποχωρητηρίων.  Χωρίς αυτή την επένδυση, το ιατρικό προσωπικό δεν 
θα μπορούσε να λειτουργήσει και οι ασθενείς δεν θα λάμβαναν το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που οι ΓΧΣ 
προσφέρουν. 

Ένα επιπλέον 15% των πόρων καταχωρίστηκε στις δαπάνες ιατρικού υλικού. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται φάρμακα, 
εμβόλια, χειρουργικά κιτ, νοσοκομειακός εξοπλισμός και κιτ φροντίδας για μητέρες. 

Δεδομένου του ιατρικού χαρακτήρα της παρέμβασης και της άνευ προηγουμένου κινητοποίησης ντόπιου και 
διεθνούς προσωπικού, και οι δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού απαιτούν σημαντικό τμήμα των δαπανών (σχεδόν 
€32 εκ.), και περιλαμβάνουν τα έξοδα για περισσότερους από 8.000 εργαζόμενους (κυρίως ιατρικό προσωπικό και 
τεχνικούς) που συμμετείχαν σε αυτήν την ανθρωπιστική παρέμβαση. 

Λόγω του τεράστιου όγκου ανθρωπιστικού υλικού που έπρεπε να εισαχθεί στη χώρα, οι μεταφορές αποτελούσαν το 
19% της συνολικής δαπάνης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Στο κόστος περιλαμβάνονται οι διοικητικές δαπάνες (λειτουργία 
γραφείων) των ΓΧΣ στην Αϊτή.

Όλες αυτές οι δαπάνες συνέβαλαν στην υλοποίηση πολλών δραστηριοτήτων επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα: το ποσό για χειρουργική και μετεγχειρητική περίθαλψη ανήλθε σε €17.2 
εκ.μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ €10,1 εκ. δαπανήθηκαν σε υπηρεσίες μητρικής φροντίδας  και €11,7 εκ. για τη διανομή 
καταλυμάτων και βασικών μη διατροφικών ειδών.

Ντόπιο Προσωπικό
Logistics
Μεταφορικά
Διεθνές Προσωπικό
Ιατρικό Υλικό
Διαχειριστικό Κόστος
Σύμβουλοι
Λοιπές Δαπάνες
Εκπαίδευση

3%

15%

16%

23%

23%

19%
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Πριν από την καταστροφή, το 70-80% του αϊτινού πληθυσμού δεν είχε την οικονομική δυνατότητα 
υγειονομικής περίθαλψης. Ποσοστό πλέον του 70% καταγράφεται με εισόδημα μικρότερο των 2 
δολ. ημερησίως. Το σύστημα υγείας της Αϊτής ακόμη και πριν από το σεισμό δεν επαρκούσε για την 
αντιμετώπιση βασικών ιατρικών αναγκών του πληθυσμού του . Οι υπηρεσίες υγείας κατανέμονται σε 
τρία επίπεδα: το πρώτο, με πάνω από 600 κέντρα υγείας με ή χωρίς κλίνες και 45 κοινοτικά νοσοκομεία, 
το δεύτερο, με 10 περιφερειακά νοσοκομείακαι το τρίτο, με 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία, 5 από τα 
οποία βρίσκονται στο Πορτ-ο-Πρενς. 

Αυτές οι εγκαταστάσεις υγείας παρέχονται ή 
υποστηρίζονται από πλήθος φορέων: του δημοσίου 
και του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα, καθώς και 
του μεικτού και ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.  
Αν και η κατά κεφαλήν ετήσια κρατική δαπάνη για 
την υγεία υπερβαίνει τα 60 δολ.  και μολονότι πλήθος 
διεθνών οργανισμών, διμερών πρωτοβουλιών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων εμπλέκονται άμεσα στην 
υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών υγείας και την 
πρόληψη των ασθενειών, σχεδόν τα τρία τέταρτα (3/4)
του πληθυσμού εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή ή 
μηδαμινή  πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας  διότι δεν 
έχουν οικονομική δυνατότητα για την εισαγωγή στις 
κερδοσκοπικές, όπως επίσης και στις δημόσιες και μη 
κερδοσκοπικές υπηρεσίες υγείας.

Τα αποτελέσματα του σεισμού στο ήδη ελειμματικό 
σύστημα υγείας ήταν καταστροφικά. Στις πληγείσες 

περιοχές ποσοστό άνω του 60% των ιατρικών 
εγκατάστασεων είτε υπέστη σοβαρές ζημιές είτε 
καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι κεντρικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας και μεγάλο μέρος των υλικών πόρων 
του αφανίστηκαν εντελώς. 

Στους δώδεκα μήνες που έχουν περάσει από την 
καταστροφή σημαντικά είναι τα κενά που παραμένουν 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη την 
πρωτεύουσα. Ο προϋπολογισμός των ΓΧΣ για την Αϊτή 
προβλέπει €46 εκ. για τη διατήρηση ενός δικτύου 6 
ιδιωτικών νοσοκομείων συνολικής χωρητικότητας έως 
1.000 κλινών στο Πορτ-ο-Πρενς και τη συνέχιση της 
υποστήριξης που παρέχει η οργάνωση προς τα δύο 
νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. 

Εκτός πρωτεύουσας, οι ΓΧΣ συνεχίζουν τη λειτουργία 
του ιδιωτικού νοσοκομείου-κοντέινερ 120 κλινών στην 

© Nicola Vigilanti
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περιοχή Λεγκάν επικεντρώνοντας στη δευτεροβάθμια 
φροντίδα τραυμάτων, εγκαυμάτων, ορθοπεδικών, 
παιδιατρικών περιστατικών καθώς και φροντίδα σε 
μητέρες. Επιπλέον, οι ΓΧΣ εργάζονται για την ίδρυση ενός 
ιδρύματος που στα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει ένα 
δημόσιο-ιδιωτικό νοσοκομείο στην πρωτεύουσα. Ακόμη 
€7,5 εκ. προβλέπεται να απαιτηθούν για τη συνέχιση της 
δράσης κατά της χολέρας στην Αϊτή το 2011. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες προβλεπόμενες 
δραστηριότητες, οι ΓΧΣ παραμένουν σε ετοιμότητα 
προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες καταστάσεις 
επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα, όπως 
ακριβώς κάνουν και στις σχεδόν 70 άλλες χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιούνται σήμερα.

Μελλοντικά προγράμματα
Οι ΓΧΣ θα διαθέσουν τους πόρους τους στη συνεχιζόμενη 
παροχή περίθαλψης επειγόντων τραυματικών 
περιστατικών , στην ορθοπεδική και γαστρεντερολογική 
χειρουργική, καθώς και στα επείγοντα παιδιατρικά 
περιστατικά: 

Αγοράστηκε η γη για την κατασκευή ενός νέου 
νοσοκομείου στη βιομηχανική περιοχή της Ταμπάρ. 
Θα είναι χωρητικότητας 110 κλινών και θα λειτουργεί 
ως μονάδα υποδοχής επειγόντων περιστατικών από 
τις παραγκουπόλεις Σιτέ Σολέιγ και Μαρτισάντ. Θα 
διαθέτει παιδιατρικό, ορθοπεδικό τμήμα ενώ θα παρέχει 
υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας. 

Οι παρούσες ιατρικές εγκαταστάσεις του Μαρτισάν, 
Τσοσκάλ  και Μπισεντενέρ προορίζονται για την 
διακομιδή αντιμετώπιση και σταθεροποίηση επειγόντων 
περιστατικών. 

Τον Ιανουάριο 2011 το κινητό νοσοκομείο στο Σεν Λουί   
θα σταματήσει να λειτουργεί, και το ιατρικό πρόγραμμα 
θα μπορέσει να αποκτήσει σταθερότερη στέγη 120 
κλινών στο Ντρουιγιάρ. .

Οι ΓΧΣ θα παραδώσουν πλήρως την λειτουργία του 
νοσοκομείου Ζακμέλ στο Υπουργείο Υγείας τον 
Ιανουάριο 2011.

Το Νοσοκομείο Μπισεντενέρ, ένα πέτρινο οικοδόμημα 
80 κλινών, θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του 

επικεντρώνοντας στην επείγουσα και παιδιατρική 
περίθαλψη τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2011.

Μαιευτικά επείγοντα
Η περίθαλψη επειγόντων μαιευτικών περιστατικών 
και νεογνών θα επαναλειτουργήσει στο νεόδμητο 
νοσοκομείο-κοντέινερ της Ντελμά 33, που αντικατέστησε 
το γκρεμισμένο νοσοκομείο Ματερνιτέ Σολινταριτέ 
(Hôpital Maternité Solidarité). Αυτό το μαιευτήριο 135 
κλινών πληροί τώρα τις αντισεισμικές και αντιτυφωνικές 
προδιαγραφές. Οι νέες εγκαταστάσεις θα παρέχουν 
καθημερινή 24ωρη, δωρεάν και υψηλής ποιότητας 
επείγουσα φροντίδα σε κύηση και τοκετό. 

Οι ΓΧΣ θα παρέχουν πρόσβαση σε προγεννητική 
συμβουλευτική και παρακολούθηση, σε ασθενείς 
με υπερτασικά προβλήματα που συνδέονται με την 
εγκυμοσύνη, όπως είναι η εκλαμψία, η προ-εκλαμψία, η 
υπέρταση εγκυμοσύνης, και η προϋπάρχουσα υπέρταση. 
Επίσης θα παρέχεται μεταγεννητική φροντίδα.  

Οι ΓΧΣ θα παρέχουν προαιρετική συμβουλευτική 
και εξετάσεις για HIV/AIDS σε όλες τις γυναίκες που 
εισήχθησαν στο Νοσοκομείο Ντελμάς 33, βάσει της 
ορολογικής και ανοσιοποιητικής κατάστασής τους, 
ενώ παράλληλα θα είναι καθιερωμένο και σύστημα 
παραπομπής των οροθετικών. 

Όλα τα νεογέννητα που νοσούν ή/και είναι πρόωρα 
στο Νοσοκομείο Ντελμάς 33 θα λαμβάνουν νεογνική 
φροντίδα. Οι ΓΧΣ θα προσλάβουν εντόπιο προσωπικό 
άνω των 155 ατόμων για τη λειτουργία του νοσοκομείου 
και θα επεκτείνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για το 
ιατρικό προσωπικό που είναι κάτοικοι του Πορτ-ο-
Πρενς.

Το Ίδρυμα Sant Se Afe Pam 
Οι ΓΧΣ επεξεργάζονται μια νέα πρόταση για ένα γενικό 
νοσοκομείο δυναμικότητας 212 κλινών που θα διαθέτει 
χειρουργικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για σπουδαστές της ιατρικής και ειδικευμένους 
γιατρούς, καθώς και  πρόγραμμα μακροπρόθεσμης 
λειτουργίας. Θέτοντας αυτούς τους στόχους, οι ΓΧΣ 
έχουν δημιουργήσει ένα ίδρυμα στο οποίο θα μετέχουν 
εταίροι από την ντόπια κοινωνία, τα πανεπιστήμια καθώς 
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και άλλοι χορηγοί. 

Στις ιατρικές ειδικότητες θα περιλαμβάνονται η 
ορθοπεδική, η γενική χειρουργική, η περίθαλψη 
εγκαυμάτων, η διαχείριση χρόνιων ασθενειών σε οξεία 
φάση (ιδίως άσθματος, διαβήτη και υπέρτασης) καθώς 
και η λειτουργική αποκατάσταση. Οι περισσότεροι από 
τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο θα προσληφθούν 
στην Αϊτή βάσει των δεξιοτήτων και προσόντων που 
απαιτούνται για την ορθή ιατρική λειτουργία. 

Προοδευτικά, θα ορισθεί διοικούσα επιτροπή 
προερχόμενη από το προσωπικό που θα έχει προσληφθεί 
στην αρχή του προγράμματος. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου το προσωπικό θα λάβει την κατάλληλη 
εκπαίδευση με την υποστήριξη των ΓΧΣ σε συνεργασία 
με άλλους εταίρους. 

Οι ΓΧΣ θα καθοδηγούν και θα υποστηρίζουν οικονομικά 
την αρχική φάση του ανεξάρτητου αυτού αϊτινού 
ιδρύματος με απώτερο στόχο να μεταβιβαστεί  στην 
τοπική διοίκηση μόλις αποκτήσει βιώσιμο χαρακτήρα.

To Νοσοκομείο-κοντέινερ στην 
Ταμπάρ
Μετά το σεισμό του Ιανουαρίου 2010, η ανταπόκριση 
διαφόρων φορέων ήταν συχνά (και εύλογα) 
επικεντρωμένη στην πρωτοβάθμια, και όχι στη 
δευτεροβάθμια, περίθαλψη. Ωστόσο, τα τραύματα είναι 
μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας  και θανάτου στην 
Αϊτή. 

Υπάρχει ανάγκη χειρουργείων καθώς και μόνιμης 
στέγασης αυτών. Οι ΓΧΣ λοιπόν αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα νοσοκομείο τύπου-κοντέινερ 
που θα καλύψει το κενό ανάμεσα στην επείγουσα 
ανταπόκριση και την πιο μακροπρόθεσμη βοήθεια και 
θα παρέχει σημαντικές χειρουργικές υπηρεσίες σε χώρο 
προσβάσιμο από τον πληθυσμό της πόλης.  

Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 οι ΓΧΣ θα ανοίξουν 
ένα νοσοκομείο τύπου κοντέινερ 114 κλινών στην 
Ταμπάρ, στο Πορτ-ο-Πρενς, με στόχο να γίνει κέντρο 
χειρουργικής αποκατάστασης τραυμάτων που θα 
διενεργεί 150  χειρουργικές επεμβάσεις το μήνα. Θα 
διαθέτει μονάδα τραυματολογίας, ορθοπεδικής και 

γαστρεντερολογικής χειρουργικής, παράλληλα με 
χειρουργική επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών 
και υπηρεσίες αποκατάστασης. 
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Ο ι ΓΧΣ αναγνωρίζουν τα δεινά που έχει υποστεί ο αϊτινός πληθυσμός τόσο στο σεισμό όσο και μετά από αυτόν.  
Εντούτοις, πολλοί από τους πληγέντες συνεχίζουν να ζουν σε πολύ επισφαλείς συνθήκες. Με τη συνεχιζόμενη 
υποστήριξη των δωρητών και του προσωπικού μας, οι ΓΧΣ παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Αϊτής στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο σεισμός της Αϊτής υπήρξε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή για τον αϊτινό λαό, προκαλώντας τεράστιες 
ανθρωπιστικές ανάγκες, ιατρικές και μη. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν στάθηκε ικανή να αντεπεξέλθει πλήρως στις 
ανάγκες αυτές, η βοήθεια που παρασχέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είτε για την παροχή καταλύματος και 
καθαρού πόσιμου νερού είτε για την αντιμετώπιση της χολέρας, δεν ήταν αρκετή.

Το διεθνές σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να βελτιωθεί σε πολλά σημεία, και οι ΓΧΣ αναγωρίζουμε ότι 
υπάρχουν πεδία στα οποία θα μπορούσαμε κι εμείς οι ίδιοι να βελτιωθούμε. Αυτά αφορούν τη διάθεση των πόρων μας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή καταλυμάτων και την κατάλληλη προετοιμασία για ενδεχόμενο μαζικών επειγόντων 
περιστατικών, αλλά και τον τρόπο που επικοινωνούμε τις ανησυχίες μας και συνεργαζόμαστε με άλλους παράγοντες για 
τη βελτίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας μας. Με τη συνεχιζόμενη γενναιόδωρη υποστήριξη των δωρητών μας και την 
αφοσίωση του προσωπικού μας, οι ΓΧΣ δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκομίσαμε στην Αϊτή 
στην προετοιμασία της δράσης μας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στο μέλλον.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, οι ΓΧΣ προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις μεγαλύτερες ιατρικές ανάγκες της Αϊτής. 
Όπως και σε κάθε πεδίο δράσης, έπρεπε κι εδώ να προβούμε σε κρίσιμες επιλογές σχετικά με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των πόρων μας, έχοντας πάντα κατά νου τις ζωτικές ανάγκες και τις επείγουσες 
καταστάσεις και σε άλλα σημεία του πλανήτη το 2010.

Κατά την πρώτη φάση, αυτό έγινε μέσω της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, τραυμάτων αλλά και άλλων 
ιατρικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη διανομή καταλυμάτων και τις εργασίες αποκατάστασης και παροχής 
ύδρευσης και αποχέτευσης στους πληγέντες. Στη δεύτερη φάση, μέσω της καθιέρωσης μετεγχειρητικής φροντίδας, 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και της παροχής πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Όταν τον 
Οκτώβριο ξέσπασε η επιδημία χολέρας, δώσαμε νέο προσανατολισμό στη δράση μας ώστε η ανταπόκρισή μας στους 
πληγέντες να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, διατηρώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα προγράμματά μας.

Το 2011 θα επικεντρωθούμε στη λειτουργία έξι νοσοκομείων και την υποστήριξη δύο ακόμη νοσοκομείων του 
Υπουργείου Υγείας. Δυστυχώς, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν σήμερα άστεγοι στην 
Αϊτή. Οι προσπάθειες για την παροχή στέγης, ύδρευσης και αποχέτευσης εξακολουθούν να μην αντεπεξέρχονται στις 
ανάγκες του πληθυσμού, δημιουργώντας έτσι συνθήκες για το ξέσπασμα μελλοντικών επιδημιών. Αναμένεται ότι η 
χολέρα θα συνεχίσει να υφίσταται στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Οι ΓΧΣ θα εξακολουθήσουμε να ανταποκρινόμαστε 
στα περιστατικά χολέρας και να επαγρυπνούμε ενόψει και άλλων καταστάσεων επείγουσας ανάγκης που  ενδέχεται να 
παρουσιαστούν την επόμενη χρονιά.
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