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Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 15,
Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
του Ν.2427/1997 (και με την με αρ. 408/30-11-1998
Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) γνωστοποιεί
στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, εργαζόμενους και προμηθευτές του ότι τηρεί χωρίς τη
σύμπραξη τρίτων Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 33.000 αντίτυπα
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ΣΤΟ ΕξωφΥΛΛΟ: Ο προσφυγικός καταυλισμός Ντομίζ του Ιράκ σήμερα φιλοξενεί 60.000 Σύρους πρόσφυγες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres, MSF) είναι μια διεθνής ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική
οργάνωση. Στόχος μας είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο,
ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή φύλο, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς αυτούς.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων και σήμερα αποτελούν μία
διεθνή οργάνωση με τμήματα σε 19 χώρες και ένα διεθνές συντονιστικό γραφείο στην Ελβετία. Το ελληνικό τμήμα
των Γιατρών Χωρίς Συνορα ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα, πάνω από 32.500 άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές,
τεχνικοί εργαστηριών, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές συμμετέχουν σε προγράμματα
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.

με μια ματιά

από τη Μαριέττα Προβοπούλου
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2014
Αγαπητοί υποστηρικτές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
Αυτή τη στιγμή που σας γράφω, η οργάνωσή μας εξακολουθεί να δίνει μία από τις μεγαλύτερες μάχες στην ιστορία της. Πάνω από 3.400 συνάδελφοι –γιατροί, νοσηλευτές,
ψυχολόγοι, τεχνικοί κ.α.– συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην πρωτοφανή επιδημία
Έμπoλα στη Δυτική Αφρική. Η εργασία τους είναι δύσκολη και απαιτητική. Το ψυχολογικό σθένος που χρειάζεται, τεράστιο. Πρέπει να στεκόμαστε στο πλευρό τους για να
μπορέσουν κι αυτοί να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των ασθενών μας.
Μέχρι τον Δεκέμβριο, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι πέρασαν από τα 6 Κέντρα Διαχείρισης Έμπολα που υποστηρίζουμε. 4.215 βγήκαν θετικοί στο τεστ για τον ιό και από αυτούς 1.971 θεραπεύτηκαν. Πολύ μεγαλύτερος είναι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων αυτής της επιδημίας καθώς συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τους ασθενείς με Έμπoλα
που απεβίωσαν στο σπίτι τους, τα παιδιά που αρρώστησαν από ελονοσία, τις μητέρες με επιπλοκές εγκυμοσύνης και
τοκετού, όλους όσοι χρειάζονται να απευθυνθούν σε μια δομή υγείας που απλά σήμερα δεν υπάρχει γιατί το σύστημα
υγείας σε αυτές τις χώρες έχει καταρρεύσει. Και η επιδημία εξακολουθεί να μαίνεται...
Στη Συρία ο πόλεμος συνεχίζεται, περιπλέκεται και επεκτείνεται σε γύρω περιοχές όπως το Ιράκ. Υπολογίζεται ότι ο
αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε περίπου 200.000 εκ των οποίων περισσότεροι από 60.000 ήταν άμαχοι. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να σωθούν κάνοντας επικίνδυνα ταξίδια, αναζητώντας
προστασία σε καταυλισμούς προσφύγων στην Τουρκία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, τους συγγενείς τους στην Ευρώπη...
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τον κίνδυνο και τις δυσκολίες που αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, είμαστε παρόντες σε πολλά από τα σημεία στα οποία αναζητούν καταφύγιο προκειμένου να τους παράσχουμε
ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
Σε 29.000 ανέρχονται οι Σύροι πρόσφυγες που στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ένα μέλλον στις οικογένειές
τους στην Ευρώπη, καταφτάνουν στη χώρα μας. Κάνοντας ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσα σε μικρές βάρκες, 12.500 από
αυτούς, έφτασαν το 2014 στα Δωδεκάνησα από την Τουρκία. Άνθρωποι φοβισμένοι, αδύναμοι, πληγωμένοι τόσο από
τον πόλεμο και την απώλεια των δικών τους και των περιουσιών τους, όσο και από το «καλωσόρισμα» της Ευρώπης
που συχνά δεν τους προσφέρει τίποτα από αυτά που χρειάζονται. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι... όλοι στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα υποδοχής. Στα Δωδεκάνησα η ομάδα μας
προσέφερε, τον Νοέμβριο, ιατρική περίθαλψη σε περισσότερους από 380 συνανθρώπους μας και διένειμε περισσότερα
από 3.000 κιτ με είδη πρώτης ανάγκης,
Εκτός από τους Σύρους πρόσφυγες, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, αυτή τη στιγμή που σας γράφω,
χρειάζονται απεγνωσμένα τη βοήθειά μας. Χρειάζονται ...ένα θαύμα που θα τους αλλάξει τη ζωή. Έχοντας εσάς στο
πλευρό μας μπορούμε να τους το προσφέρουμε!
Τέλος, θα ήθελα να κάνω μνεία στη μεγάλη απώλεια της οικογένειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα, την
πολυαγαπημένη μας Βάσω Αλεξούδη, χρόνια εργαζόμενη στο τμήμα δωρητών μας, μια νέα γυναίκα με απίστευτη
δύναμη που πολλοί από εσάς θα θυμούνται. Βάσω θα είσαι πάντα μαζί μας!
Τις πιο θερμές ευχές μου για τον Καινούργιο Χρόνο, με ότι πιο πολύτιμο μπορεί να έχετε, Υγεία!

Σας ευχαριστώ θερμά
Μαριέττα Προβοπούλου

Για λόγους κόστους, το περιοδικό τυπώνεται σε ένα από τα φθηνότερα χαρτιά της αγοράς
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επείγον

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει προκαλέσει
μία από τις μεγαλύτερες μαζικές μετακινήσεις
πληθυσμού στην πρόσφατη ιστορία. Ένας στους
δύο Σύρους έχει εγκαταλείψει την εστία του εξαιτίας του πολέμου: 6,5 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα και τουλάχιστον άλλα 3
εκατομμύρια έχουν αναζητήσει καταφύγιο στον
γειτονικό Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία, το
Ιράκ αλλά και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, το 2014, περισσότεροι από 12.500
Σύροι έφτασαν στα Δωδεκάνησα από την Τουρκία, έχοντας διασχίσει το Αιγαίο μέσα σε μικρές
βάρκες. Οι συνθήκες υποδοχής τους είναι άθλιες.
Πολλοί αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμα και έξω
στο κρύο και τη βροχή ή συνωστισμένοι σε κελιά
αστυνομικών τμημάτων.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις ανάγκες, οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα πραγματοποιήσαμε δύο επείγουσες
παρεμβάσεις στα Δωδεκάνησα, περιθάλποντας
380 πρόσφυγες και διανέμοντας 3.000 κιτ με είδη

πρώτης ανάγκης. «Οι άνθρωποι φτάνουν πολύ ταλαιπωρημένοι. Βλέπουμε πολλά περιστατικά με
υποθερμία, λοιμώξεις του αναπνευστικού, γεγονός που μας δείχνει ότι έχουν υποστεί σοβαρή
κακουχία, σωματική και ψυχική. Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βλέπουμε έχει διασωθεί
μέσα στη θάλασσα και είναι παγωμένοι και ιδιαίτερα καταπονημένοι. Μου έχουν κάνει μεγάλη
εντύπωση όλοι εκείνοι οι ανήλικοι που έρχονται
μόνοι τους στην Ελλάδα για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο», δηλώνει
ο Δρ. Δημήτρης Γιαννούσης, γιατρός στη δράση
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Δωδεκάνησα.
Οι άνθρωποι που δραπετεύουν από τον πόλεμο
έχουν θρηνήσει την απώλεια των αγαπημένων
τους, έχουν δει τα υπάρχοντά τους να εξαφανίζονται κι έχουν ζήσει την απόλυτη βία. Χρειάζονται
ένα ασφαλές καταφύγιο και αξιοπρεπείς συνθήκες
για να ζήσουν. Χρειάζονται τη βοήθειά σας!

Οι μαρτυριες των ςυρων πΟυ ςυναντηςαμε ςτις δραςεις των Γιατρων Χωρις ςυνΟρα
Για τη φρΟντιδα πρΟςφυΓων ςτΟν ΛιβανΟ και τα δωδεκανηςα ςυΓκΛΟνιζΟυν:

Εγκαταλείποντας
τον αδυσώπητο πόλεμο

Η 66χρονη Ιζντιχάρ με τη 46χρονη κόρη της Φατιμά βρίσκονται στην κλινική των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στην Τρίπολη του Βορείου Λιβάνου. Οι
δύο γυναίκες είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Ο πόλεμος άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Το καλό
βιοτικό επίπεδο που είχαν στη Συρία αποτελεί παρελθόν. Τώρα παλεύουν καθημερινά. Η Ιζντιχάρ
είναι χρόνια ασθενής και η κατάστασή της επιδεινώνεται λόγω του πολέμου. «Είμαστε από την
πόλη Χομς. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Έπεφταν
καθημερινά βόμβες, είδαμε πολλή βία. Το σπίτι
μας κατεδαφίστηκε. Δίδασκα Γαλλικά και εργαζό-

Ο ι Σ υ ρ Ο ι π ρ Ο Σ φ υ γ ε Σ α ν α ζ η τ Ο υ ν κ ατα φ υ γ ι Ο
Για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου και της βίας, ξεπέρασαν
τα 50 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Πρόκειται για περισσότερους από 16.5 εκατομμύρια πρόσφυγες και 33 εκατομμύρια εκτοπισμένους στην ίδια τους τη χώρα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βλέπουμε
και περιθάλπουμε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε καταυλισμούς,
αυτοσχέδια ιατρεία, ακόμα και στην ύπαιθρο. Αν κι έχουν ζήσει διαφορετικές
εμπειρίες ξεριζωμού, έχουν όλοι τους βιώσει απίστευτη βαρβαρότητα στον τόπο τους.
Το μόνο που επιθυμούν είναι να βρουν ένα ασφαλές μέρος για τους ίδιους και
τις οικογένειές τους.
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Από τoν Δημήτρη Ρουμπή, Υπεύθυνo Τύπου

H Iζντιχάρ δέχεται τις φροντίδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

μουν ως γραμματέας σε σχολείο. Τώρα δεν έχουμε
τίποτα. Στον Λίβανο μένουμε σε ένα αξιοθρήνητο,
σκοτεινό μέρος. Μοναδική μας ευχή είναι να γυρίσουμε πίσω στη χώρα μας. Αν τελείωνε ο πόλεμος,
θα μέναμε ακόμα και σε σκηνή, εκεί που πριν ήταν
το σπίτι μας» λέει η φατιμά.
Στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον
προσφυγικό καταυλισμό Σατίλα της Βηρυτού, συναντήσαμε μία 29χρονη, έξι μηνών έγκυο και μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη Συρία. «Κατάγομαι
από την πόλη Χομς της Συρίας. Εκεί ζούσα με την
οικογένειά μου. Ο άντρας μου είχε βουλκανιζατέρ
αυτοκινήτων και ζούσαμε αξιοπρεπώς. Μερικές
φορές, μάλιστα, βοηθούσαμε και όσους είχαν
ανάγκη. Το σπίτι μας καταστράφηκε ολοσχερώς.
Μείναμε μια εβδομάδα χωρίς φαγητό και νερό.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου γέννησα στο τοπικό
νοσοκομείο που λειτουργούσε. Το παιδί όμως είχε
αναιμία και έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο ενώ
εγώ έπρεπε να φύγω. Ήμουν τρομοκρατημένη. Οι
περισσότεροι συγγενείς μας έφυγαν από τη Συρία
και δεν ξέρω καν πού βρίσκονται. Αισθάνομαι
πολύ άσχημα για την αλλαγή που μας επεφύλασσε
η ζωή. Τα παιδιά μου εμφάνισαν άσθμα λόγω της
υγρασίας και των συνθηκών διαβίωσης. Ελπίζω να
επιστρέψουμε στη Συρία. Τώρα φοβάμαι μήπως
συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά μου».
5

Εμπνεσάμ, 64 ετών, Σύρος πρόσφυγας, Λέρος.
Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τον βρήκαν
βρεγμένο, με υποθερμία, να τρέμει στο Λιμεναρχείο της Λέρου. «Πριν τον πόλεμο, ζούσαμε στη
Δαμασκό. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Η ζωή μας
ήταν εξαιρετική. Είχαμε σπίτι, αυτοκίνητο, χρήματα
στην τράπεζα, ακόμα και μερικούς ανθρώπους
που δούλευαν για μένα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος,
ανησυχούσα για τις κόρες μου και φύγαμε για την
Αίγυπτο. Μετά από δύο μήνες στο Κάιρο, έμαθα
από γείτονες ότι το σπίτι μου στη Συρία καταστράφηκε. Το ταξίδι από την Τουρκία στην Ελλάδα ήταν
πολύ δύσκολο αλλά αν το συγκρίνω με τις δυσκολίες που είχα στη Συρία ή στην Αίγυπτο, δεν ήταν
τίποτα. Θέλω να ζήσω όπου θα με αφήσουν να
δουλέψω και να φέρω την οικογένειά μου. Οπουδήποτε. Θέλω ο κόσμος να δείχνει αλληλεγγύη
στους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Μόνο
βοήθεια χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή».
Μοχάτζερ, 18 ετών, Σύρος πρόσφυγας, Κως.
«Η ζωή πριν τον πόλεμο ήταν πολύ καλή. Η μητέρα
μου ήταν καθηγήτρια Αγγλικών, ο πατέρας μου
ήταν μηχανικός κι εγώ προετοιμαζόμουν να σπουδάσω. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα αναγκαζόμασταν
να εγκαταλείψουμε τη χώρα.
Έφυγα από τη Συρία γιατί έχω διαβήτη και αφότου
ξεκίνησε ο πόλεμος δεν υπάρχει κατάλληλη φροντίδα. Πριν τον πόλεμο, με παρακολουθούσε γιατρός και είχα πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή.

διάγνωση

Στη Συρία δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για εμάς και
γι’ αυτό αναγκαζόμαστε να φύγουμε. Δεν θέλω να
μείνω στην Ευρώπη για πολύ. Είχαμε μια πραγματικά καλή ζωή στη Συρία και θέλω να επιστρέψω
μόλις ξαναγίνει ένα ασφαλές μέρος».

Από τον Απόστολο Βεΐζη, γιατρό

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

Ο υποσιτισμός είναι μία παθολογία, η οποία προκαλείται από την έλλειψη τροφής υψηλής διατροφικής αξίας. Αν οι διατροφικές ελλείψεις είναι μακροχρόνιες, τα παιδιά σταματούν να αναπτύσσονται και παρουσιάζουν νανισμό (χαμηλό ύψος
αναλογικά με την ηλικία τους). Αυτό ορίζεται ως χρόνιος υποσιτισμός. Αν παρουσιάσουν απώλεια βάρους ή «απίσχνανση»
(χαμηλό βάρος αναλογικά με το ύψος τους) μιλάμε για οξύ υποσιτισμό. Και οι δύο αυτές εκφάνσεις του υποσιτισμού
κατηγοριοποιούνται περαιτέρω ως μέτριες ή σοβαρές.
Ο σοβαρός υποσιτισμός οξείας μορφής περιλαμβάνει δύο κύριες κλινικές μορφές – σοβαρή
απίσχνανση (που λέγεται μαρασμός) και οίδημα πείνας (γνωστό ως νόσος Κwashiorkor).

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
• Στο Χαλέπι της Συρίας λειτουργούμε 2 δομές υγείας.
Το 2014 πραγματοποιήσαμε, μεταξύ άλλων, περισσότερες
από 15.000 ιατρικές συνεδρίες, 10.000 ιατρικές πράξεις στα
επείγοντα, 600 χειρουργεία και παρείχαμε δευτεροβάθμια
φροντίδα σε 1.000 ασθενείς.
• Στο Ιντλίμπ της Βόρειας Συρίας, λειτουργούμε μια
χειρουργική μονάδα τραύματος.

ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ

• Από τον Αύγουστο του 2011, υποστηρίζουμε τις περιοχές
που έχουν πληγεί από τον πόλεμο προσφέροντας
ιατροφαρμακευτικό υλικό. Το πρώτο εξάμηνο του 2014,
υποστηρίξαμε 86 δομές υγείας.

Η κρίσιμη ηλικία είναι 6-24 μηνών, όταν οι μητέρες αρχίζουν
τη συμπλήρωση του μητρικού γάλακτος.
Ευάλωτες ομάδες: παιδιά κάτω των 5 ετών, έφηβοι, έγκυες, γυναίκες
που θηλάζουν, ηλικιωμένοι και χρονίως πάσχοντες.

• Έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 270.000
συνεδρίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε Σύρους πρόσφυγες
που έχουν καταφύγει στον Λίβανο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
• απώλεια βάρους
• έλλειψη δύναμης και ενέργειας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

• Στο Ιρμπίντ της Ιορδανίας έχουμε πραγματοποιήσει
περισσότερους από 1.600 τοκετούς και 8.000 συνεδρίες και
γυναικολογικούς ελέγχους μετά τον τοκετό. Τον Ιανουάριο
του 2014 ξεκινήσαμε τη λειτουργία παιδιατρικής κλινικής,
ενώ μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες
από 9.500 ιατρικές συνεδρίες σε παιδιά.

Ο υποσιτισμός αποδυναμώνει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα ενός
παιδιού και το κάνει λιγότερο ανθεκτικό σε κοινές ασθένειες.
Έτσι ένα κοινό κρυολόγημα ή μια κρίση διάρροιας μπορεί να σκοτώσει
ένα υποσιτισμένο παιδί.

• Στον προσφυγικό καταυλισμό Ντομίζ του Ιράκ έχουμε
περιθάλψει 60.500 ασθενείς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν

αδυναμία συγκέντρωσης ή αυξημένη
ευερεθιστότητα και καχεκτική ανάπτυξη
Σε περιπτώσεις
σοβαρού υποσιτισμού
οξείας μορφής:

• διόγκωση της κοιλιάς

Ο υποσιτισμός διαγιγνώσκεται δια συγκρίσεως προτύπου βάρους και
ύψους εντός ενός δεδομένου πληθυσμού ή με τη μέτρηση της
περιφέρειας του μέσου άνω βραχίονα ενός παιδιού (MUAC).

του προσώπου
και των ποδιών
και αλλαγές
στο χρωματισμό
του δέρματος

ΑNTIMETΩΠΙΣΗ
Τα Έτοιμα προς Χρήση Θεραπευτικά Τρόφιμα (ΕΧΘΤ) είναι ο πλέον αποτελεσματικός
τρόπος για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού καθώς περιλαμβάνουν όλα τα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζεται ένα παιδί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και βοηθούν
στην αύξηση του σωματικού βάρους. Λόγω της συσκευασίας τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα περιβάλλοντα και μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλες
χρονικές περιόδους.

© MSF

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ
• Κάθε λεπτό 9 παιδιά πεθαίνουν από αιτίες που σχετίζονται με τον υποσιτισμό.
• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο υποσιτισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία,
με 178.000.000 υποσιτισμένα παιδιά σε όλον τον κόσμο.
• Εκτιμούμε ότι μόνο το 3% από τα 20.000.000 παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής λαμβάνουν
τη θεραπεία που χρειάζονται.
• Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η υποσαχάρια Αφρική, το Κέρας της Αφρικής και περιοχές της Νότιας Ασίας.
• Το 2013, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε 250.900 υποσιτισμένα παιδιά.

Ο γιατρός μας Δημήτρης Γιαννούσης εξετάζει έναν Σύρο πρόσφυγα στη Σύμη, στο προαύλιο του λιμεναρχείου.
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Μετά από ένα διάλειμμα, επέστρεψα στη φόγια
τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο εργάστηκα στη Μονρόβια, στο μεγαλύτερο κέντρο Έμπολα παγκοσμίως. Το διάστημα που ήμουν στη φόγια, εκτός
από το κέντρο διαχείρισης Έμπολα, είχαμε και την
ευθύνη των εξωτερικών απολυμάνσεων, δηλαδή
την απολύμανση σπιτιών και κλινικών όπου είχαν
βρεθεί ασθενείς αλλά και την περισυλλογή σορών
ανθρώπων που είχαν καταλήξει στα σπίτια τους.
Πέραν του τεχνικού μέρους της δουλειάς, έπρεπε
να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα τοπικά ήθη και
έθιμα, αλλά και με διάφορες θεωρίες που μιλούσαν για βιολογικό πόλεμο, μαύρη μαγεία κλπ.
Η διπλωματία σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν τόσο
σημαντική όσο και η χλωρίνη που χρησιμοποιούσαμε για την απολύμανση...

Με την ομάδα εξωτερικών
απολυμάνσεων πηγαίνουμε να
απολυμάνουμε το σπίτι ενός
ασθενή σε μια απομακρυσμένη
περιοχή της Λιβερίας.

Αντιμετωπίζοντας τον ‘Εμπολα

Εν τω μεταξύ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε ήδη
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η επιδημία
ήταν άνευ προηγούμενου και ότι θα εξαπλωνόταν
ακόμα περισσότερο και δυσκολευόμασταν να χωνέψουμε τη μέχρι πρόσφατα αδράνεια της διεθνούς κοινότητας.
Η παρέμβαση αυτή έδειξε τις πλήρεις δυνατότητες
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα όσον αφορά την
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και παραμελημένων ασθενειών. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις μια ομάδα να στήνει από το
μηδέν, με ασφάλεια, μέσα σε λίγες μέρες, μια
υποδομή υγείας και να παρέχει ιατρική φροντίδα.

Από τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, υπεύθυνο παροχής ύδατος και δημόσιας υγιεινής, στο πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα για την αντιμετώπιση του Έμπολα στη Γουινέα και τη Λιβερία

Οι πρώτες ημέρες ήταν πολύ εντατικές: από τη μια
έπρεπε να στήσουμε τις κατάλληλες υποδομές για
ένα ασφαλές κέντρο διαχείρισης Έμπολα και από
την άλλη μέσα στο κτίριο που μας είχε δοθεί
υπήρχαν ήδη ασθενείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ασφάλεια του προσωπικού. Εγώ ήμουν
υπεύθυνος για την υγιεινή, την ασφάλεια και τη
διαχείριση απορριμμάτων μέσα στον χώρο, την
απολύμανση των χώρων όπου βρίσκονταν ασθενείς, την καύση των σκουπιδιών, την επίβλεψη
της σωστής χρήσης του προστατευτικού μας
εξοπλισμού αλλά και την παρασκευή διαλυμάτων χλωρίνης.
Είχαμε επίσης το καθήκον της ασφαλούς προετοιμασίας των νεκρών. Από τη μια γνωρίζαμε ότι οι
σοροί ήταν ό,τι πιο μολυσματικό υπήρχε, από την
άλλη προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη αξιοπρέπεια στους νεκρούς και στις οικογέ8

νειές τους που ήθελαν να δουν για μια τελευταία
φορά τον άνθρωπό τους.
Κι ενώ μας είχαν προετοιμάσει για 90% θνησιμότητα, ξαφνικά μια μέρα μας είπαν ότι ένας ασθενής μας είχε θεραπευτεί και ότι έπρεπε να τον
βγάλουμε από τον θάλαμο με ασφάλεια. Μετά το
πρώτο σάστισμα, ξεσκονίσαμε τις διαδικασίες εξιτηρίου και είχαμε χειραψίες και αγκαλιές με τον
πρώτο μας θεραπευμένο ασθενή!
Παρόμοιες ιστορίες επαναλήφθηκαν πολλές
φορές, καθώς η ιατρική μας ομάδα κατάφερε να
αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης στο 40-50%. Οι
θεραπευμένοι ασθενείς ήταν ό,τι πιο θετικό μπορούσε να συμβεί. Επιπλέον βοηθούσαν στο έργο
μας καθώς αποτελούσαν ζωντανή απόδειξη ότι
αν κάποιος ερχόταν έγκαιρα στο κέντρο μας είχε
αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης.
Παράλληλα η επιδημία εξαπλωνόταν και κρού-
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Μάρτιος 2014. Μια Παρασκευή βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν
η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Έμπολα στη Γουινέα,
χρειαζόμαστε 10 ειδικούς παροχής ύδατος και δημόσιας υγιεινής», είπε. Μια εβδομάδα
αργότερα έφτασα στο Κόνακρι της Γουινέας.

Στη Μονρόβια της Λιβερίας, ετοιμαζόμαστε να επισκευάσουμε την περίφραξη της ζώνης υψηλού κινδύνου.

© MSF
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σματα αναφέρθηκαν στη Λιβερία. Έτσι με μια
ομάδα τεσσάρων ατόμων ταξιδέψαμε στη φόγια
της Λιβερίας για να στήσουμε κι εκεί μια υποδομή
αντιμετώπισης Έμπολα και να εκπαιδεύσουμε το
προσωπικό.

Στο ελικόπτερο, ταξιδεύοντας από Γουινέα προς Λιβερία, για
το στήσιμο μιας κλινικής για την αντιμετώπιση του Έμπολα.

Και όλα αυτά για την αντιμετώπιση ενός ιού που
από τη μια θεωρείται θανατηφόρος αλλά από την
άλλη σχεδόν κανείς από τον βιομηχανοποιημένο
κόσμο δεν είχε ασχοληθεί μαζί του γιατί ήταν
“ασθένεια της ζούγκλας”... Κι ενώ άλλοι φορείς
και οργανισμοί, στην καλύτερη περίπτωση,
αναλώνονταν σε συναντήσεις, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα στέλναμε τόνους απαραίτητων υλικών,
αλλά και ομάδες που περιλάμβαναν, εκτός από
γιατρούς και νοσηλευτές, επιδημιολόγους, ανθρωπολόγους, ψυχολόγους, τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων για να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά την επιδημία. Ενδεικτικό είναι
νομίζω ότι άλλοι οργανισμοί παρακολουθούν
πλέον τις εκπαιδεύσεις των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα για την αντιμετώπιση του Έμπολα και ακολουθούν τη δοκιμασμένη προσέγγισή μας.
Θέλω να επισημάνω ότι η παρέμβαση των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα ήταν αδύνατη χωρίς
τους ντόπιους συναδέλφους μας, οι οποίοι
εγγυώνται την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία των
μονάδων μας. ως διεθνές προσωπικό δουλεύαμε
μεν εντατικά αλλά μετά από 4-6 εβδομάδες γυρίζαμε στα σπίτια μας. Αρκετοί από τους ντόπιους
συναδέλφους όμως, αναγκάζονται να μετακομίσουν μακριά από την οικογένειά τους, καθώς
στιγματίζονται ως εν δυνάμει μολυσματικός παράγοντας. Μετά τη δουλειά, όλοι επιστρέφουν στις
γειτονιές τους όπου τα μέτρα ασφαλείας κατά του
ιού είναι συνήθως ελλιπή. Οι περισσότεροι έχουν
δει φίλους και συγγενείς να μπαίνουν στη μονάδα
Έμπολα ως ασθενείς και αργότερα έχουν προετοιμάσει τις σορούς τους για ταφή. Παρ όλα αυτά
εδώ και μήνες η σύνθεση του ντόπιου προσωπικού έχει μείνει σχεδόν αναλλοίωτη και γνωρίζουμε ότι καμία διεθνής παρέμβαση δεν θα είχε
κανένα αποτέλεσμα χωρίς την προσφορά τους. 
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εικόνες

που μιλάνε

Επιμέλεια
Δημήτρης
Ρουμπής
Υπεύθυνος
Τύπου

oι ανοιχτές πληγές
της Λωρίδας της Γάζας
Χρειάστηκαν 50 μέρες για να μετατραπεί η Λωρίδα της Γάζας σε μια γη από
συντρίμμια. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, «Προστατευμένη Παρυφή»,
άφησε πίσω της περισσότερους από 2.100 νεκρούς, 10.000 τραυματίες
και μια πόλη ισοπεδωμένη. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για περισσότερα από
14 χρόνια υποστηρίζουμε τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι χειρουργικές μας ομάδες δέχονταν
καθημερινά 30 με 40 εξαιρετικά σοβαρά πολυτραυματίες στο μεγαλύτερο
νοσοκομείο της περιοχής, Αλ-Σίφα, ενώ στη συνέχεια η δράση μας
εστιάζει κυρίως στην παροχή μετεγχειρητικής φροντίδας.

© Yann Libessart

Στην τελευταία στρατιωτική επιχείρηση, «Προστατευμένη Παρυφή» στη Λωρίδα της Γάζας, τα παιδιά ήταν
τα πρώτα θύματα. Τα δύο τρίτα των τραυματιών που περιθάλπαμε ήταν γυναίκες και παιδιά.
© Yann Libessart

Η ζωή συνεχίζεται μέσα στα συντρίμμια.
Περισσότερα από 15.000 σπίτια που στέγαζαν
100.000 ανθρώπους έχουν καταστραφεί.
Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και παροχής
νερού δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη
ζωή των ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.
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ξεγελώντας τον πόλεμο. Τα σημάδια του πολέμου έμειναν ανεξίτηλα στα παιδιά που είδαν τα σπίτια και τα
σχολεία τους να βομβαρδίζονται. Οι ψυχολογικές πληγές είναι αυτές που θα κλείσουν δυσκολότερα.
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ανθεκΤικη φυΜαΤιωση

το κορίτσι που νίκησε
την πολυ-ανθεκτική
φυματίωση
Από την Ασπασία Κάκαρη, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας

Μπορεί ένα κορίτσι 23 χρονών από μια
μικρή πόλη κοντά στο Κέιπ Τάουν να τα
βάλει με τις φαρμακοβιομηχανίες και τις
πατέντες που κρατούν τα φάρμακα
μακριά από όσους τα έχουν πραγματικά
ανάγκη; Αν αυτό το κορίτσι έχει καταφέρει να καταπιεί περισσότερα από 20.000
χάπια για να νικήσει την πιο ανθεκτική
μορφή φυματίωσης, έχοντας δει πολλούς
άλλους ασθενείς να χάνουν τη μάχη εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσματικής διάγνωσης και θεραπείας, τότε μπορεί.
Αυτό το κορίτσι το λένε Φουμέτσα Τισίλ
και είναι η πρώτη ασθενής που θεραπεύτηκε στο κέντρο νοσηλείας κατά της
πολυ-ανθεκτικής φυματίωσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Καγιελίτσα της
Νοτίου Αφρικής.
12

Η Φουμέτσα γιορτάζει με τους φίλους της τη θεραπεία
της από την πολυ-ανθεκτική φυματίωση.
Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», για να μοιραστεί την εμπειρία της με το
κοινό του διαδραστικού συνεδρίου «Health Forward» και να ζητήσει από τους ερευνητές να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της ασθένειας που
απασχολεί πλέον και χώρες του δυτικού κόσμου.
«Οι τιμές των φαρμάκων πρέπει να μειωθούν
για να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς. Το πιο
σημαντικό, όμως, είναι να αναπτυχθούν νέα
φάρμακα για την ανθεκτική φυματίωση χωρίς
αυτές τις παρενέργειες. Οι ασθενείς πρέπει να
έχουν προτεραιότητα. Όχι τα κέρδη» δήλωσε η
φουμέτσα. 

«Δεν είναι εύκολο να παραμείνεις στη θεραπεία,
αλλά με την υποστήριξη της οικογένειας, των
φίλων, των επαγγελματιών υγείας και των άλλων
ασθενών, νιώθεις πως δεν θέλεις να απογοητεύσεις κανέναν. Και βέβαια δεν θέλεις να πεθάνεις.
Γι’ αυτό σκέφτεσαι: δεν θέλω να είμαι ακόμα ένα
στατιστικό στοιχείο για τη φυματίωση. Σίγουρα
κάποια μέρα θα πεθάνω, αλλά όχι από αυτή τη
φρικτή ασθένεια».
θεραπευμένη πια, αν και έχει χάσει την ακοή
της, γράφει μαζί με τη γιατρό της Τζένιφερ Χιουζ,
ένα Μανιφέστο κατά της Ανθεκτικής φυματίωσης
ζητώντας άμεση βελτίωση της διάγνωσης και
της θεραπείας. Το Μανιφέστο «Εξέτασέ με,
Θεράπευσέ με» καταφέρνει να συγκεντρώσει περισσότερες από 55.000 υπογραφές ασθενών, εργαζομένων στον χώρο της υγείας και ακτιβιστών
από όλον τον κόσμο και η ίδια η φουμέτσα, με την
υποστήριξη της Καμπάνιας των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα για την Πρόσβαση στα φάρμακα (Access
Campaign), ταξιδεύει από την Καγιελίτσα στη
Γενεύη για να μεταφέρει το αίτημά της στην 67η
Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ευγνώμων που κατάφερε να δώσει ελπίδα
σε πολλούς ασθενείς, η Φουμέτσα συνεχίζει τον
αγώνα της ως ακτιβίστρια για ασφαλέστερες,
φθηνότερες, συντομότερες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στην

Σύμφωνα με έρευνα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε οκτώ
χώρες με υψηλά ποσοστά φυματίωσης, οι προσπάθειες για
τον έλεγχο της επιδημίας είναι επικίνδυνα ξεπερασμένες,
αφήνοντας ανθεκτικές μορφές φυματίωσης να εξαπλώνονται
με αμείωτη ένταση και τροφοδοτώντας μία παγκόσμια κρίση
στη δημόσια υγεία.
«Η ανθεκτική φυματίωση είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή που δημιουργήθηκε έπειτα από χρόνια εγκατάλειψης και αδιαφορίας ενώ συνεχίζει να διατηρείται λόγω της
αργής και αποσπασματικής ανταπόκρισης», δηλώνει ο Πέτρος Ισαακίδης, γιατρός-επιδημιολόγος, υπεύθυνος ιατρικής έρευνας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ινδία.
«Δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Σε ορισμένα
κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα διαγιγνώσκουμε πολυ-ανθεκτική φυματίωση σε τουλάχιστον 1 στα 3 άτομα που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν
λάβει θεραπεία για φυματίωση».
Τα τελευταία, καταδικαστικά, στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι λιγότερο από το ένα τρίτο
των εκτιμώμενων ασθενών με πολυ-ανθεκτική φυματίωση
παγκοσμίως έχουν διαγνωσθεί και μόνο 1 στους 5 λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου εστιάζοντας σε πέντε κενά στην αντιμετώπιση της φυματίωσης που μπορεί να αποβούν θανάσιμα: η περιορισμένη
πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ ανθεκτικής φυματίωσης, ο
αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με
ανθεκτική φυματίωση και δεν λαμβάνει θεραπεία, η συνεχιζόμενη χρήση ξεπερασμένων και δαπανηρών μοντέλων
περίθαλψης, η περιορισμένη πρόσβαση στις πολλά υποσχόμενες θεραπείες με νέα και πιο στοχευμένα φάρμακα, καθώς
και οι ολέθριες ελλείψεις στη χρηματοδότηση.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούμαστε κατά της
φυματίωσης εδώ και 30 χρόνια. Συχνά συνεργαζόμαστε με
τις εθνικές υγειονομικές αρχές για τη θεραπεία ασθενών σε
περιοχές που μαστίζονται από χρόνιες συγκρούσεις, σε
παραγκουπόλεις, φυλακές, καταυλισμούς προσφύγων και
αγροτικές περιοχές. Τα πρώτα προγράμματα των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα για τη θεραπεία πολυ-ανθεκτικής φυματίωσης ξεκίνησαν το 1999. Σήμερα περιθάλπουμε περισσότερους
από 30.000 ασθενείς το χρόνο, από τους οποίους οι 1.950
πάσχουν από πολυ-ανθεκτική φυματίωση

H φυΜαΤιωση Τo 2014
• πλήττει 9.000.000 ανθρώπους
© Sydelle WIllow Smith

Φουμέτσα Τισίλ

Η Φουμέτσα παίρνει είκοσι με τριάντα χάπια την
ημέρα και υπομένει τετρακόσιες επώδυνες
ενέσεις. Η θεραπεία την κάνει να νιώθει ακόμη
πιο άρρωστη από την ίδια την ασθένεια. Ναυτίες,
πόνοι στο σώμα, εξανθήματα, κώφωση, ψυχικές
διαταραχές είναι μερικές από τις παρενέργειες
που βασανίζουν τους ασθενείς. Το 85% των ανθρώπων που παλεύει με την εξαιρετικά ανθεκτική μορφή φυματίωσης δεν τα καταφέρνει.
Αλλά η Φουμέτσα δεν το βάζει κάτω και τον Αύγουστο του 2013, έχοντας δοκιμάσει ένα νέο
σχήμα θεραπείας με λινεζολίδη στην κλινική των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, κερδίζει τη μάχη.

ΠαγκοσΜια κριση για Τη δηΜοσια υγεια

© Sydelle WIllow Smith

«Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό πως μπορεί
να έχω φυματίωση. Έχανα βάρος αλλά δεν
ίδρωνα καθόλου τα βράδια, ούτε έβηχα. Ο γιατρός
μού είπε ότι μπορεί να είναι πνευμονία...». Ήταν
στα 19 της όταν, μάλλον σε κάποιο λεωφορείο, συναντήθηκε με την ασθένεια που άλλαξε τη ζωή
της. Αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές της στη
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία για δύο χρόνια. Μετά από
πολλές εξετάσεις και λάθος διαγνώσεις, οι γιατροί
ανακάλυψαν ότι πάσχει από «εξαιρετικά ανθεκτική
φυματίωση», μια μορφή που διαγιγνώσκεται δύσκολα και θεραπεύεται ακόμα δυσκολότερα.

• ευθύνεται για 1.500.000 θανάτους

16 Αυγούστου 2013: Η Φουμέτσα καταπίνει την τελευταία
κάψουλα της θεραπείας της.

• 480.000 ασθενείς πάσχουν από πολυ-ανθεκτική φυματίωση
και μόνο 1 στους 5 λαμβάνει θεραπεία
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συμβαίνει τώρα
από την
Ασπασία Κάκαρη,
Υπεύθυνη Τμήματος
Επικοινωνίας

στην Ελλάδα

φέτος περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν
πραγματοποιήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι, σε μικρές
βάρκες, από την Τουρκία στις ελληνικές ακτές
για να αναζητήσουν προστασία.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκρινόμενοι
στις ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη
κατάλληλων εγκαταστάσεων φιλοξενίας
και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης,
πραγματοποιήσαμε δύο προγράμματα επείγουσας
παρέμβασης στα Δωδεκάνησα.
Από τον Αύγουστο του 2014 προσφέραμε:
• ιατρική περίθαλψη σε 380 πρόσφυγες
• 3.000 κιτ με είδη πρώτης ανάγκης
Επίσης, τους δύο τελευταίους μήνες, σε συνεργασία
με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το
Κέντρο Ημέρας «Συνειρμός/ΒΑΒΕΛ», προσφέρουμε
βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν
υποστεί βασανιστήρια ως επί το πλείστον στις χώρες
καταγωγής τους. Τους δύο τελευταίους μήνες
πραγματοποιήσαμε:
• 90 ιατρικές συνεδρίες
• 36 παραπομπές για διαγνωστικές εξετάσεις/
συμβουλή από ειδικό γιατρό
• 28 παραπομπές για ψυχοκοινωνική και
νομική υποστήριξη
14

στο Καμερούν

Περίπου 130.000 άμαχοι από την κεντρική
αφρικανική δημοκρατία βρήκαν καταφύγιο στο
καμερούν, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν
από έναν από τους βιαιότερους πολέμους των
τελευταίων ετών. στον νέο τους τόπο οι περισσότεροι
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, αξιοπρεπές
κατάλυμα και τροφή.
Τα παιδιά και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
είναι τα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε συμβατική
ιατρική θεραπεία για τον υποσιτισμό των παιδιών
σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
• σχεδόν 1 στα 2 παιδιά υποφέρει από
οξύ υποσιτισμό
• Περίπου 6 στα 10.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα
(όταν μια κατάσταση θεωρείται επείγουσα με
2 θανάτους στα 10.000 παιδιά)
• από τον Μάιο του 2014 εξετάζουμε 80 ασθενείς τη
μέρα και υλοποιούμε δράσεις για την παροχή
νερού και αποχέτευσης

στο Νότιο Σουδάν

Πάνω από 1.500.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί
από τα σπίτια τους εξαιτίας των βίαιων
συγκρούσεων που ξέσπασαν τον δεκέμβριο
του 2013. Πολλές οικογένειες εκτοπισμένων σε
απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν πρόσβαση
σε υγειονομική περίθαλψη και παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υλοποιούμε
25 προγράμματα παρέχοντας ιατρική περίθαλψη
σε 9 από τις 10 πολιτείες της χώρας.
Από την αρχή του έτους πραγματοποιήσαμε:
• 498.495 ιατρικές συνεδρίες
• 12.702 τοκετούς
• 6.170 εμβολιασμούς
• 2.468 εισαγωγές παιδιών σε κέντρα
θεραπευτικής σίτισης

στο Ιράκ

Περισσότεροι από 180.000 εκτοπισμένοι έχουν
βρει καταφύγιο στο κιρκούκ, στην προσπάθειά τους
να γλιτώσουν από τη βία που μαίνεται στη χώρα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στο Κιρκούκ
από το 2010 προσφέροντας ανθρωπιστική και ιατρική
βοήθεια με έμφαση στις χρόνιες ασθένειες, τη μητρική
και παιδιατρική φροντίδα. Από τον Ιούλιο παρείχαμε:
• 6 κινητές ιατρικές μονάδες
• 5.821 ιατρικές συνεδρίες
• 25.000 κουβέρτες
• 3.700 κιτ με είδη υγιεινής
15

© Fernando Calero

τι καταφέραμε μαζί

τζοάν Λιου

Επιμέλεια
Αντιγόνη
Ζυμπερδίκα,
Υπεύθυνη
ψηφιακής
επικοινωνίας

Διεθνής Πρόεδρος των γιατρών χωρίς Σύνορα

επιδημια εμπΟλα

Οι ασθενείς μας είναι ο λόγος
που δεν χάνω την ελπίδα μου

στη Δυτική Αφρική
από τον Δημήτρη Ρουμπή, Υπεύθυνο Τύπου

Από το ξέσπασμα της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Δυτική
Αφρική που κηρύχθηκε επισήμως στις 22 Μαρτίου στη Γουινέα, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, έχουν χαθεί περισσότερες
από 6.000 ζωές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα
που έχει ξεσπάσει ποτέ και πλήττει κυρίως τη Γουινέα,
τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Συνολικά, έχουμε δεχτεί περισσότερους από 7.000 ασθενείς,
εκ των οποίων 4.215 ήταν θετικοί στον ιό Έμπολα και σχεδόν
2.000 κατάφεραν να επιζήσουν.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε αποστείλει στη Δυτική Αφρική
περισσότερα από 700 άτομα διεθνές προσωπικό και περισσότερους από 1.200 τόνους προμηθειών.
Ο προϋπολογισμός για το 2014 και το 2015 των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα για την καταπολέμηση της επιδημίας στη Δυτική
Αφρική είναι 113.000.000 €.
Εκτός από την ιατρική μας δράση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
είχαμε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα.
Η παγκόσμια κοινότητα και κυρίως οι χώρες που διαθέτουν τα
μέσα για τον έλεγχο της επιδημίας καθυστέρησαν σημαντικά
να ανταποκριθούν. Η επιδημία είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά
κηρύχθηκε ως «Έκτακτη κατάσταση Δημόσιας Υγείας σε Διεθνές επίπεδο» μόλις στις 8 Αυγούστου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύναμε έκκληση στα Ηνωμένα

© Sylvain Cherkaoui (Cosmos)

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκρινόμαστε στο ξέσπασμα του
ιού από τον Μάρτιο του 2014 και αυτή τη στιγμή διαθέτουμε συνολικά 3.400 άτομα προσωπικό που εργάζεται στη Γουινέα, τη
Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε και το Μάλι, περιθάλποντας έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Έχουμε στήσει και διαχειριζόμαστε πλήρως 6 θεραπευτικά κέντρα στη Δυτική
Αφρική, συνολικής δυναμικότητας 600 κλινών σε απομόνωση
και δύο κέντρα προσωρινής παραμονής.

Έθνη, ενώ την ίδια περίοδο είχαμε τη χαρά να δίνουμε εξιτήριο
στον χιλιοστό ασθενή μας που είχε θεραπευτεί. Αυτό που ζητούσαμε ήταν κάτι περισσότερο από χρηματοδοτήσεις, οδικούς
χάρτες και υποσχέσεις για την εξεύρεση εμβολίων και θεραπειών. Ήταν μια αποφασιστική και οργανωμένη κίνηση για τον
περιορισμό της επιδημίας μέσω συγκεκριμένων μέτρων που
είχαμε διαπιστώσει από την εμπειρία μας όλον αυτόν τον καιρό.

Η ΔρΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑρΙθΜΟΥΣ
6 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟλΑ
2 στη Γουινέα (Κόνακρι, Γκεγκεντού)
2 στη Λιβερία (Μονρόβια, Φόγια)
2 στη Σιέρα Λεόνε (Καιλαχούν, Μπο)

600 ΚλΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ θΕρΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤρΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΜΠΟλΑ ΣΤΑ θΕρΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤρΑ ΕΜΠΟΛΑ
7.034 Εισαγωγές
4.215 Επιβεβαιωμένοι ασθενείς Έμπολα
1.971 θεραπευθέντες

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚρΟΥΣΜΑΤΑ

θΑΝΑΤΟΙ

ΓΟΥΙΝΕΑ

2.196

1.327

ΛΙΒΕρΙΑ

7.635

3.145

ΣΙΕρΑ ΛΕΟΝΕ

7.312

1.583

1.201 ΤΟΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥλΙΚΟΥ

Σύνολο παγκοσμίως

17.145

6.070

113.000.000 € ΠρΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-15

Στοιχεια ΠαγκοΣμιου οργανιΣμου υγειαΣ 3/12/14
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦρΙΚΗ
276 άτομα διεθνές προσωπικό και 3.160 άτομα ντόπιο προσωπικό
Σύνολο: 3.436 άτομα

© John Moore (Getty Images)

H Καναδή Διεθνής Πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και παιδίατρος, Τζοάν Λιου, ήρθε στην Ελλάδα με αφορμή
τη Διεθνή Γενική Συνέλευση της οργάνωσης που φιλοξένησε το ελληνικό τμήμα και μίλησε για τους μετανάστες, τα γενόσημα φάρμακα και άλλα καίρια ζητήματα που απασχολούν το κίνημα του οποίου ηγείται από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Πέρα από το έργο σας στις αναπτυσσόμενες χώρες, τελευταία φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για δράση και σε
πλουσιότερες χώρες, π.χ. στην ευρώπη. η συνεργασία
με εκλεγμένες κυβερνήσεις και με καθιερωμένα συστήματα υγείας θα πρέπει να αποτελεί πρόκληση.
Έχουμε προγράμματα σε πολλές χώρες, στην Ασία, την
Αφρική και τη Νότια Αμερική όπου υπάρχουν εκλεγμένες
κυβερνήσεις. Όμως η δημοκρατία δεν αποτελεί δικλίδα
ασφαλείας απέναντι στις ασθένειες ή στις συγκρούσεις.
Όπως δεν αποτελεί εγγύηση για το ότι όσοι χρειάζονται
περίθαλψη θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν, είτε πρόκειται
για ανθρώπους με HIV στη Νότια Αφρική, θύματα βίας
στο Νότιο Σουδάν ή πρόσφυγες και μετανάστες που αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη.
Πώς εργάζονται οι γιατροί Χωρίς σύνορα σε αυτές τις
περιπτώσεις;
Στόχος μας είναι να καλύψουμε ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες ευάλωτων πληθυσμών οι οποίοι έχουν
στερηθεί την πρόσβαση στην περίθαλψη.
οι γιατροί Χωρίς σύνορα έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τη μεταχείριση των μεταναστών στα κέντρα
κράτησης στη χώρα. Πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση;
Οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα είναι εξευτελιστικές.
Βασικά είδη υγιεινής, όπως το σαπούνι, δεν παρέχονται
τακτικά και η θέρμανση και το ζεστό νερό συχνά δεν
είναι διαθέσιμα. Αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε έξαρση
αναπνευστικών, γαστρεντερικών και δερματολογικών
νόσων. Η κράτηση είναι επίσης επιβλαβής για την ψυχική υγεία των μεταναστών και μπορεί να καταλήξει σε
σοβαρές περιπτώσεις άγχους και κατάθλιψης.
ωστόσο, η ελλάδα μοιάζει θύμα της άτολμης πολιτικής
της ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση.
Καθώς οι ελληνικές Αρχές μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνες για την παρούσα κατάσταση στα κέντρα κράτησης μεταναστών, θεωρούμε ότι οι χώρες της Ευρώπης
έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει ανεπαρκή αλληλεγγύη στις
επείγουσες ανάγκες μεταναστών και αιτούντων ασύλου.

στην ελλάδα, και γενικότερα στην ευρωπαϊκή Ένωση,
εκφράζονται αμφιβολίες για τα γενόσημα φάρμακα.
Συχνά θα βρείτε άρθρα στα μέσα ενημέρωσης τα οποία
ασχολούνται με τα πλαστά ή ψευδεπίγραφα φάρμακα και
αυτό οδηγεί πολλούς στη σύγχυση των πλαστών με τα
γενόσημα. Tα γενόσημα φάρμακα είναι ακριβώς το ίδιο
αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα και πολύ πιο οικονομικά, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ με τα
πρωτότυπα.
Ποια είναι τα επιχειρήματά σας υπέρ της χρήσης τους;
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταφέρνουμε να περιθάλπουμε
ασθενείς διαφορετικών ασθενειών, σε μεγάλο βαθμό
χάρη στη διαθεσιμότητα των γενόσημων φαρμάκων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ασθενών με HIV:
χάρη στον ανταγωνισμό των γενόσημων φαρμάκων η
θεραπεία για κάθε ασθενή κοστίζει 80 δολάρια ετησίως,
ποσό 99% μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό πριν από
δέκα χρόνια.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας όταν μαθαίνετε ότι μια εγκατάσταση των γιατρών Χωρίς σύνορα, κατά παράβαση της
διεθνούς νομοθεσίας, έχει δεχτεί επίθεση ή ένα μέλος
κάποιας αποστολής έχει απαχθεί;
Είναι απαράδεκτο ασθενείς, ιατρικές εγκαταστάσεις και
προσωπικό να δέχονται επίθεση ή να απειλούνται. Το
αποτέλεσμα είναι άνθρωποι να χάνουν την πρόσβαση
στην περίθαλψη, την οποία έχουν ανάγκη περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο. Οι ασθενείς είναι πολύ φοβισμένοι
για να επιστρέψουν σε κάποιο νοσοκομείο που έχει δεχτεί
επίθεση και το προσωπικό χρειάζεται να εκκενώσει τους
χώρους για λόγους ασφαλείας.
Πώς διατηρείτε την ελπίδα σας;
Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ασθενείς μας, οι οποίοι
αποτελούν την ενσάρκωση της προσαρμοστικότητας.
Αυτοί αποτελούν τον λόγο για τον οποίο εγώ δεν χάνω την
ελπίδα μου. 
Σημείωση: Συνέντευξη στον Η. Νικολαΐδη, BHmagazino, 27.07.2014
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συνέντευξη στη Χάρρις Γαζή, Υπεύθυνη Ανεύρεσης Πόρων

σεπρώτοπρόσωπο

Η απόφαση ήρθε «φυσικά». Όταν σε κάποιον αρέσει να
ασχολείται με μία δραστηριότητα - το τρέξιμο εν προκειμένω - προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να βελτιώνεται, να βάζει στόχους φιλόδοξους, να το διαφοροποιεί
για να διατηρεί το ενδιαφέρον υψηλό, να παίρνει όσο
πιο πολλά μπορεί από αυτό και να προσπαθεί να το μοιράζεται. Για φέτος λοιπόν προσπάθησα να συνδέσω
αυτήν τη δραστηριότητα με κάτι φαινομενικά άσχετο
αλλά πολύ ευγενικό, κάτι το οποίο θα της έδινε ένα άλλο
νόημα και που βέβαια άμεσα ή έμμεσα θα κινητοποιούσε και άλλους συνανθρώπους. Οι «Δρομείς Χωρίς
Σύνορα» ήταν λοιπόν το κατάλληλο μέσο για να υλοποιηθεί αυτό.
ο αθλητισμός και ο ανθρωπισμός πώς συνδέονται;
Για εμένα, ο αθλητισμός προϋποθέτει προσπάθεια, προσήλωση και υπομονή και σε αντάλλαγμα δίνει πολλά τα
οποία συνοψίζω εν τέλει στο περιεκτικό «ευ ζην». Ο ανθρωπισμός γενικά είναι πολύ κοντά σε αυτόν τον ορισμό και έχει επιπλέον έναν πιο οικουμενικό χαρακτήρα
καθώς η προσπάθεια του ενός μπορεί να επηρεάσει την
ποιότητα ζωής πολλών ατόμων.
Το τρέξιμο τι σημαίνει για σένα;
Είναι αγχολυτικό!
Έτρεξες στον κλασικό Μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων. Πώς έβρισκες το χρόνο να προπονείσαι;
Η προετοιμασία είναι πάντα «μετ’ εμποδίων» λόγω
επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων οι οποίες
διαχρονικά αυξάνουν όσο μεγαλώνουμε. Παρόλα αυτά,
όποιος πραγματικά θέλει, πάντα θα βρίσκει χρόνο να
«γράψει» λίγα χιλιόμετρα, όπου και να βρίσκεται, ό,τι
καιρό και να κάνει!
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Το «Χωρίς Σύνορα» το δοκίμασε πρώτα στα επαγγελματικά
του: εργάστηκε στη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη, το
Βιετνάμ και τις ΗΠΑ, στις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας
DNV GL, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε ναυτιλιακές εταιρίες.
Στη συνέχεια, το συνέδεσε και με κάτι που αγαπά πολύ: το τρέξιμο. Κι έτσι ο 33χρονος μαραθωνοδρόμος, Στέλιος Κασωτάκης, όχι μόνο συμμετείχε ως «Δρομέας Χωρίς Σύνορα», μαζί
με άλλους 19 συναδέλφους του από την DNV GL, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 2014 αλλά ηγήθηκε και μιας καμπάνιας
ανεύρεσης πόρων που υλοποίησε η εταιρία του συγκεντρώνοντας περίπου 5.000 €.
Για να δείτε την καμπάνια:
http://www.msfgiﬅs.gr/campaign/dnv-gl
Τι ανταπόκριση υπήρξε από την εταιρεία DNV-GL όταν
ανακοινώθηκε ότι φέτος θα τρέξετε με την ομάδα των
γιατρών Χωρίς σύνορα;
Η ανταπόκριση ήταν από ουδέτερη μέχρι ενθουσιώδης.
Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε κάτι ανάλογο στην
εταιρία μας. Φτάσαμε πολύ κοντά στον στόχο που
θέσαμε οπότε θεωρώ την όλη προσπάθεια επιτυχή.
Μίλησέ μας για την εκστρατεία υποστήριξης που υλοποίησε η εταιρεία σου για τους γιατρούς Χωρίς σύνορα.
Η εκστρατεία «έτρεξε» περισσότερο από στόμα σε στόμα
και λίγο με τη βοήθεια των online μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Ήταν μεγάλη εμπειρία γενικά και μάθαμε
πολλά για το τι κινητοποιεί τον κόσμο, ποιες είναι οι δυσκολίες και ποιες οι εκπλήξεις. Σίγουρα θέλει υπομονή,
επιμονή και έναν μικρό πυρήνα ανθρώπων, οι οποίοι
θα κάνουν το εγχείρημα προσωπική υπόθεση!
θα συνεχίσεις να υποστηρίζεις τους γιατρούς Χωρίς
σύνορα;
Η συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ήταν άριστη και ως ΜΚΟ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Συνεπώς, αν συνεχίσουμε το εγχείρημα και στο μέλλον με
χαρά θα τους ξαναεπιλέξουμε.
Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους υπόλοιπους
υποστηρικτές των γιατρών Χωρίς σύνορα;
Να είναι υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάνουν
όσο μικρή κι αν είναι αυτή. Αν έκανε ο καθένας το λίγο
που του αναλογεί θα ήταν ένας διαφορετικός κόσμος
γύρω μας. 

από τη Νατάσα Χατζίρη,
Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

σε αποστολή

Ελένη ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
«η πίστη στο θετικό αποτέλεσμα», ήταν το αρχικό κίνητρο που ώθησε την ελένη Πολυδώρου
να συμμετέχει σε αποστολές των γιατρών Χωρίς
σύνορα. Με την ειδικότητα της παιδιάτρου έχει
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ν. σουδάν, την
ινδία και την ελλάδα και θεωρεί ότι αυτά που η
ίδια έχει κερδίσει από την εμπειρία της,
είναι ανεκτίμητα.
γιατί ένας γιατρός να πάει αποστολή;
Γιατί όσα κερδίζεις από μία τέτοια εμπειρία είναι ανεκτίμητα.
Εκτός από την ιατρική εμπειρία, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί σε άλλου είδους περιβάλλον, εξίσου σημαντική είναι
και η εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο, όπου o καθένας ανακαλύπτει τα όριά του, τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες
του. Και αυτά μπορεί τελικά να τα δουλέψει κανείς για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα όπου και αν βρεθεί κατόπιν.
Μπορείς να μας περιγράψεις μια μέρα σου σε αποστολή;
Τον περισσότερο χρόνο τον περνούσα στο παιδιατρικό τμήμα
του νοσοκομείου, το οποίο αποτελούνταν από τον γενικό θάλαμο, τη μονάδα εντατικής θεραπείας, τη μονάδα νεογνών και
τη μονάδα για τα υποσιτισμένα παιδιά. Αρκετά απογεύματα
ήταν αφιερωμένα στην εκπαίδευση του ντόπιου προσωπικού
και πολλές νύχτες επισκεπτόμουν το νοσοκομείο για να δω
κάποια πιο βαριά περιστατικά.
Ποια είναι η πιο έντονη εμπειρία σου σε αποστολή;
θα θυμάμαι πάντα ένα πρόωρο νεογνό το οποίο επέζησε από
σηψαιμία και από 900 γραμμάρια έφτασε 4 κιλά (χωρίς θερμοκοιτίδα), καθώς και ένα άλλο που ζωντάνεψε μετά από σχεδόν μία ώρα ανάνηψης, ενώ πίστευα ότι ήταν χαμένο. Όπως
και τα δίδυμα κοριτσάκια που γεννήθηκαν χωρίς σφύξεις και
αναπνοές και επανήλθαν μετά από μεγάλης διάρκειας ανάνηψη, την οποία κάναμε μαζί με τη Λία, την Ελληνίδα μαία
μας, με μεγάλη αγωνία. θυμάμαι και τον μικρούλη που τρόμαξε με ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι που του χάρισα, γιατί
δεν είχε ξαναδεί ποτέ του τέτοιο παιχνίδι.
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που θυμάσαι;
Η ακαμψία των ανθρώπων λόγω των πεποιθήσεών τους. Για
παράδειγμα, δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να βρούμε αίμα

για να μεταγγίσουμε τα παιδιά που το είχαν ανάγκη, γιατί οι
άνθρωποι εκεί πιστεύουν πως η ψυχή κυκλοφορεί στο αίμα
και αν δώσουν ένα μέρος του θα πεθάνουν. Έτσι δεν δίνουν
αίμα ούτε για τα ίδια τα παιδιά τους παρόλο που τους εξηγούσαμε την κατάσταση.

σε τι δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς όταν επιστρέφεις
από μια αποστολή;
Στον αρνητισμό πολλών ανθρώπων λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας. Οπωσδήποτε τα πράγματα
δεν είναι όπως παλιότερα, ωστόσο η γκρίνια και η μιζέρια δεν
βοηθούν πουθενά. θα ήταν πιο χρήσιμο να συγκεντρωθεί όλη
αυτή η ενέργεια στο «τι μπορεί να γίνει τώρα» για παράδειγμα.
Είναι δύσκολο για μένα να συμμεριστώ αυτήν την αντιμετώπιση, ακριβώς γιατί έχω δει ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά τίποτα, να είναι έτοιμοι να χαμογελάσουν με το
παραμικρό και να απολαμβάνουν τις μικρές στιγμές τους.
Με ποιον τρόπο βλέπεις την υποστήριξη των δωρητών μας
να γίνεται πράξη;
Κάθε φορά που παραγγέλναμε φάρμακα και εμβόλια για το
παιδιατρικό τμήμα, κάθε φορά που έφευγαν αυτοκίνητα για
απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να ενημερωθούν οι
κάτοικοι για απλά θέματα υγείας που αγνοούσαν, κάθε φορά
που κάποιο επείγον περιστατικό μεταφερόταν με έξοδα της
οργάνωσης από κάποιο απομακρυσμένο μέρος στο νοσοκομείο, κάθε φορά που δίναμε στα υποσιτισμένα παιδιά που
διέφευγαν τον κίνδυνο ειδική τροφή για το σπίτι. Επίσης η παιδιατρική πτέρυγα, η οποία βρισκόταν σε άθλια κατάσταση,
ανακαινίστηκε, με πολύ θετικό αποτέλεσμα στην ψυχολογία
των νοσηλευόμενων παιδιών και των γονιών τους. Τίποτε από
όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την υποστήριξη των δωρητών μας. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΣE ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΙ: Αρμενιάκου Βασιλική, ιατρική συντονίστρια, Βαλκάνια • Ατζιτσμπέ Οζνοούρ, ψυχολόγος, Παλαιστίνη • Βάθη Μαρίνα, διοικητικός, Ελλάδα • Βεΐζης Απόστολος, συντονιστής προγραμμάτων, Ελλάδα • Βλαχόπουλος Βασίλης, γιατρός, Ελλάδα • Γεωργακάς Κώστας, τεχνικός και συντονιστής
ομάδας, Ελλάδα • Γιάμαλη Χαρίκλεια, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Λιβερία • Γιαννούσης Δημήτριος, χειρουργός, Υεμένη, Ελλάδα • Γκούμας Ιωάννης, υπεύθυνος δραστηριοτήτων ψυχικής υγείας, Παλαιστίνη • Γρηγοράτου Αρετή, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό • Δενδρινός Δημήτρης, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Λιβερία • Διαλυνάκη Βασιλεία, τεχνική συντονίστρια, Ιράκ • Ζέρβα Ελευθερία, ψυχολόγος, Ελλάδα • Ιακωβίδη Κλειώ, υπεύθυνη δραστηριοτήτων υποστήριξης ασθενών, Μαλάουι, Μοζαμβίκη • Ιμπραήμ Σάννυ, αναπληρώτρια
τεχνική συντονίστρια, Νότιο Σουδάν • Καρκανάκη Αντιγόνη, οικονομική συντονίστρια, Ουκρανία • Καστρισιανάκη Άρτεμις Μαρία, γιατρός, Ελλάδα • Καταρόπουλος Αλέξανδρος, τεχνικός, Νιγηρία • Κατσαρού Θεοδώρα, γιατρός, Ελλάδα • Κεντσοσβίλι Τινάτιν, διοικητικός, Νότιο Σουδάν • Κιανί Αμπάς, διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ελλάδα • Κορτσέλης Χρήστος, οικονομικός συντονιστής, Αιθιοπία • Κοτσιώνη Ιωάννα, συντονίστρια, Ελλάδα • Κουτέπας Ανδρέας, τεχνικός συντονιστής, Πακιστάν • Μάλκοτς Φουάτ, ορθοπεδικός χειρουργός, Αφγανιστάν • Μαμουκελασβίλι
Ερέκλε, τεχνικός, Ιράκ • Μότσκα Ευαγγελία, μαία, Συρία/Τουρκία • Μπαρόγκα Χρύσα, συντονίστρια οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, Ελλάδα • Νεντέλκοβιτς Πρέντραγκ, αναπληρωτής
τεχνικός συντονιστής, Νότιο Σουδάν • Ντάουι Άζζα, διοικητικός, Νότιο Σουδάν • Ντε Βρις Σόφι Λίζα, υπεύθυνη ιατρικής ομάδας, Ινδία • Ντέζρα Ριμ, υπεύθυνη ιατρικής ομάδας, Συρία/Ιράκ • Νυιρέντα Μπράιτ Γκανιζάνι, τεχνικός, Νότιο Σουδάν, Ελλάδα • Οζνταμάρ Νοέμι Σεχνάζ, τεχνικός, Νότιο Σουδάν • Οζτούρκ Αϊσέ Μπίλγκε, τεχνικός, Σιέρρα Λεόνε • Ουγκούρ Χουσεϊν, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Νότιο Σουδάν • Παπαναστασίου Ειρήνη, συντονίστρια προγράμματος, Ρωσία • Πολυδώρου Ελένη, παιδίατρος, Ινδία • Προβατά Μαριέττα, διοικητικός, Μεξικό • Σαχράουι Αϊσα,
υπεύθυνη ανεφοδιασμού, Νότιο Σουδάν • Τσέκερη Αγγελική, νοσηλεύτρια, Νότιο Σουδάν • Τσοπανάκης Γιώργος, υπεύθυνος ανάπτυξης προσωπικού, Συρία • Φαρόκ Νασουάν, διαπολιτισμικός
διαμεσολαβητής, Ελλάδα • Χαλιαμάλιας Τιμολέων, νοσηλευτής, Νότιο Σουδάν • Χαμπσί Χάννα, υπεύθυνη διαχείρισης προγράμματος, Νίγηρας • Χοβχανισιάν Νταβίτ, τεχνικός, Αιθιοπία • Χουρίδου Ευτέρπη, χειρουργός, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Αφγανιστάν • Ψυρράκη Μαρία Άντζελα, κοινωνική λειτουργός, Ελλάδα
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Πώς πήρες την απόφαση να τρέξεις μαζί με την ομάδα
μας «δρομείς Χωρίς σύνορα»;

Στέλιος Κασωτάκης

κάνουμε μαζί
Πάτρα, Πόλη Χωρίς Σύνορα

ένα μεγάλο ευχαριστώ
• Στις εταιρίες Cosmote, Vodafone και Wind
για τη διάθεση της υπηρεσίας "Προσφέρω".
• Στο Politia Tennis Club για τη φιλοξενία μας
στο Christmas Market που διοργάνωσε.
• Στους διοργανωτές του διαδραστικού συνεδρίου TEDx Athens που φιλοξένησε την ομιλία
του γιατρού Javid Abdelmoneim για την καταπολέμιση του ιού Έμπολα.

Οι Δρομείς Χωρίς Σύνορα για 3η φορά στον Μαραθώνιο
Η ομάδα μας «Δρομείς Χωρίς Σύνορα» συμμετείχε και φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας!
Οι 951 δρομείς μας απ' όλη την Ελλάδα αλλά και από πολλές χώρες του εξωτερικού έτρεξαν συνολικά 10.134
χιλιόμετρα, υποστηρίζοντας τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα
αλληλεγγύης στους ασθενείς μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ήμασταν από τις μεγαλύτερες ομάδες
δρομέων της διοργάνωσης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δρομείς μας, καθώς και τις εταιρίες Agis Fire & Security, Deloitte, DNV-GL, GS
Travel, Mellon Technologies, όμιλος Ogilvy & Mather Greece, SAP Hellas, Teleflex, στο Σύλλογο Προσωπικού της
Alpha Bank και τα σχολεία American Community Schools και Ελληνογερμανική Αγωγή που έτρεξαν μαζί μας. Επίσης,
στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και τον ραδιοφωνικό σταθμό En Lefko 87.7 για την υποστήριξή τους.
Χάρη στη συμμετοχή των δρομέων μας και τις εκστρατείες ανεύρεσης πόρων που δημιούργησαν στο www.msfgifts.gr,
έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από €15.700.
Ευχαριστούμε θερμά τον ΣΕΓΑΣ για την ένταξή μας στο πρόγραμμα Συνεργαζόμενων ΜΚΟ του Μαραθωνίου και για τη
συνεχιζόμενη υποστήριξή του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΣΕΓΑΣ, τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, τον ΑΣ Προμηθέα Πατρών, τον
Πολυχώρο Ψυχαγωγίας & Πολιτισμού ΙΝΤΕΑΛ, το Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, το Αρσάκειο Δημοτικό
Σχολείο Πάτρας, την Ομάδα Παιδαγωγικής Θεάτρου - Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού «Δια του
Θεάτρου», την Ερασιτεχνική Ομάδα Πάτρας «Ρεφενέ» και την Ένωση Φοιτητών Ιατρικής HelMSIC
για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Πάτρα - Πόλη Χωρίς Σύνορα».

Μαγική βραδιά Χωρίς Σύνορα στην Παλιά Όπερα της Φραγκφούρτης

Βραβευμένη εφαρμογή για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Μια μαγική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές της Παλιάς
Όπερας της φραγκφούρτης. Η συναυλία την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης ήταν αφιερωμένη στο έργο του ελληνικού
τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Αλεξάνδρα
Γκράβας και ο συνθέτης και τραγουδιστής Λαυρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησαν
αφιλοκερδώς ενθουσιάζοντας το κοινό που κατέκλυσε την Όπερα. Μαζί τους βρέθηκαν η πιανίστρια Δέσποινα Αποστόλου-Hölscher και ο κιθαρίστας
Παναγιώτης Μάργαρης.

Μέσα από τον διαγωνισμό της Microsoft Hellas «Windows Phone και
Windows 8 εφαρμογών – Imagine Camp» δύο φοιτητές Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτητικοί συνεργάτες της Microsoft Hellas
κατάφεραν να κερδίσουν το δεύτερο βραβείο για την κατασκευή των
επίσημων εφαρμογών του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Xωρίς Σύνορα.
Ο Ermes και η Maria κατασκεύασαν μία Windows Phone 8 και μία Windows
8 εφαρμογή μέσα από τις οποίες ο χρήστης ενημερώνεται για τα τελευταία νέα
του οργανισμού, το έργο και τις δραστηριότητές του. Οι εφαρμογές είναι
διαθέσιμες για τους χρήστες Windows Phone: http://bit.ly/msfwp και
Windows: http://bit.ly/msfwin.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης για την
υποστήριξή τους.
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Η πόλη της Πάτρας, από τις 12 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2014, έγινε «Πόλη Χωρίς Σύνορα»
φιλοξενώντας σειρά εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με μήνυμά «Όπου υπάρχει
ανάγκη, δεν υπάρχουν σύνορα».
Οι μικροί μας φίλοι είχαν τη δυνατότητα να γίνουν «γιατροί» και να κάνουν ένα εικονικό ταξίδι στον Νίγηρα για να ενημερωθούν για τον υποσιτισμό. Οι μαθητές του Αρσάκειου Δημοτικού Σχολείου εξοικειώθηκαν με το ανθρωπιστικό έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
παίζοντας θέατρο, ζωγραφίζοντας και δημιουργώντας τις δικές τους κατασκευές. Οι φίλοι
μας που βρέθηκαν στον κήπο του Βιβλιοπωλείου «Πολύεδρο», άκουσαν από πρώτο χέρι
τις εμπειρίες από τις αποστολές ενός χειρουργού, μιας ψυχολόγου και ενός τεχνικού των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα και οι επισκέπτες του πολυχώρου ΙΝΤΕΑΛ που φιλοξένησε τις προβολές και τις συζητήσεις μας ξεναγήθηκαν στις παραγκουπόλεις της έκθεσης φωτογραφίας
«Urban Survivors» και είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους κινδύνους και τα διλλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στις πιο επικίνδυνες περιοχές του
πλανήτη.
Η πόλη της Πάτρας, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και απέδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη όπου κι αν αυτοί βρίσκονται.

• Στους διοργανωτές του διαδραστικού συνεδρίου «Health Forward» που φιλοξένησε την
ομιλία της ακτιβίστριας Phumeza Tisile κατά της
φυματίωσης.
• Στα εμπορικά κέντρα Avenue & River West
και στο Leroy Merlin για τη φιλοξενία των ομάδων ενημέρωσής μας.
• Στις εταιρίες Power Health, Alpha Bank και
ΑΒ Βασιλόπουλος για την πολυετή υποστήριξή
τους, την Electronet Α.Ε. για την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τις εταιρίες Unilever,
Μινέρβα Α.Ε. και ΜΕΓΑ Α.Ε. για τη δωρεάν παροχή ειδών υγιεινής και φροντίδας για τις επείγουσες δράσεις μας και τις Βιοιατρική και
Αθηναϊκή Κλινική για τη δωρεάν παροχή εξετάσεων στους ασθενείς μας στα προγράμματα
στην Ελλάδα.
• Στο Θέατρο Ελυζέ και τον σκηνοθέτη Μπάμπη
Κλαλιώτη, το TEDex Καλαμάτας, την εταιρία παραγωγής Άρτυς, το Α.Σ. Ορφέα Νέου Σκοπού
Σερρών, την εταιρία παραγωγής Magic Lamp,
το Λαϊκό Ορατόριο για την Ειρήνη και τον συνθέτη Χρήστο Γιαννόπουλο, το contagiousness.gr, το Φεστιβάλ «Εν Λευκώ» και το Zen
Center Athens για την υποστήριξή τους.
• Στις οικογένειες των Ευάγγελου Μπαρτζή,
Βασιλικής Μαρκοπούλου, Άννας Καλιγά, Μαίρης Κωνσταντινίδου, Σωτήρη Δικεφάλου, Ελένης Μπόγρη, Άννας Ιωσήφ, Γεωργίου Μπήτου,
Παναγιώτη Καραγιάννη, Μαρίας Παλάσκα,
Ζωγραφιάς Μπιρμπίλη, Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, Αγγελικής Πετροπούλου, Τριαντάφυλλου Δραβαλιάρη, Αλέξανδρου Μιχαλόπουλου,
Φραντζέσκου Χρυσού, Παρασκευής Τσούνα,
Χρήστου Πήττα, Μαρίας Ελευθεριάδου, οι
οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας των
δικών τους ανθρώπων πήραν την πρωτοβουλία να καλέσουν έναν εκπρόσωπο της οργάνωσης στην εξόδιο ακολουθία προκειμένου οι
δωρεές αντί στεφάνων να διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
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υποστηρίξτε μας!
Υποστηρικτής 1ης Γραμμής

καλό ταξίδι

Βάσω

Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος αλλά και ο πιο εύκολος τρόπος οικονομικής υποστήριξης της δράσης μας. Μπορείτε να επιλέξετε τη
συχνότητα, το ποσό και τις ημερομηνίες χρέωσης που σας εξυπηρετούν, χωρίς να χρειάζεται να επενδύετε προσωπικό χρόνο για να επισκέπτεστε κάθε φορά το ταχυδρομείο ή την τράπεζά σας, και να στηρίζετε τα προγράμματά μας σε σταθερή βάση, είτε μέσω μιας πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε ή να τροποποίησετε την πάγια
συνδρομή σας είτε τηλεφωνικά στο 210 5 200 500 (Τμήμα Δωρητών) είτε στο donors@msf.gr
Η πάγια υποστήριξη μάς βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν ξεσπά μια επείγουσα κρίση και η ταχύτητα της αντίδρασής μας κάνει
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους πληγέντες. Αυτή ακριβώς την ταχύτητα, μας διασφαλίζει η πάγια υποστήριξη. Επίσης, η
πάγια υποστήριξη, λόγω του χαμηλότερου κόστους που επιβαρύνει την οργάνωση (προμήθειες προς τρίτους, λιγότερα έντυπα), διασφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας διατίθεται απευθείας στα προγράμματά μας.

Για να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο
210 5 200 500, είτε μέσω του www.msf.gr για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.

Δωρεά
n
n
n
n
n

Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners
Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται
Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr
Μέσω PAYPAL στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://support.msf.gr
Μέσω του www.msfgifts.gr Μπορείτε να κάνετε ένα εικονικό "δώρο" (κουνουπιέρα, εμβόλιο, τροφή) σε ένα δικό σας πρόσωπο.
Ο παραλήπτης θα λάβει μια ηλεκτρονική κάρτα που θα τον ενημερώνει για το δώρο που έχει γίνει στο όνομά του.

n Μέσω εξαργυρώσεως πόντων των πιστωτικών καρτών εκδόσεως Alpha Bank

Μέσα από αυτές τις σελίδες επιλέγουμε πάντα να μοιραστούμε μαζί σας όσα έχουμε
ανάγκη. Μέσα σε αυτά και ένα ξεχωριστό και δύσκολο "αντίο" αυτή τη φορά.
Ένα μήνυμα αποχαιρετισμού στη Βάσω Αλεξούδη, μια πρώην συνάδελφο, μια φίλη.
Το ταξίδι της στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είχε
πολλούς σταθμούς. Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Συμμετοχής των Μελών, Βοηθός
Διοικητικού Συμβουλίου, Τμήμα Δωρητών. Για
13 ολόκληρα χρόνια υποδέχτηκε τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον, τις ιδέες, τις προκλήσεις και
τους προβληματισμούς όλων όσων χτύπησαν την
πόρτα των γραφείων μας, όλων όσων βρέθηκαν
κοντά μας, αλλά και των ίδιων των συναδέλφων
της. Τα αγάπησε όλα, ακόμη και όσα τη δυσκόλεψαν ή ανθρώπινα την απογοήτευσαν. Στα άσχημα
έδινε πάντα μικρή πίστωση χρόνου. Έκανε γρήγορα χώρο για το καλό. Αυτό εξάλλου ένιωθε
σύμμαχο και σύνδεσμο στην κοινή μας προσπάθεια, με το πολύ ή το λίγο του καθένα.
Εμπνεύστηκε και ενέπνευσε, δημιούργησε, προσέφερε γενναιόδωρα χωρίς μέτρο ή έκπτωση.
Δεν της ταίριαξε ποτέ το μέτρο. Ίσως ένιωθε ότι
«κλέβει» κάτι από τη χαρά και το μεγαλείο της
προσφοράς. Αγάπησε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα από την αρχή με πάθος, επαγγελματισμό και
αφοσίωση στα καλά και στα δύσκολα, στα φωτεινά και στα γκρίζα. Πίστευε σε όσα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, να αλλάξουμε ή να
κρατήσουμε ζωντανά. Συγκινούνταν βαθιά από
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τη δική σας παρουσία. Χαιρόταν με την ίδια αμείωτη ένταση συναντώντας και ανταλλάσσοντας ένα
χαμόγελο ή μια κουβέντα με τον κάθε δωρητή
που της μιλούσε πλημμυρισμένος από συναισθήματα, με κάθε μέλος που μοιραζόταν μια σκέψη,
με την ενέργεια και την ακούραστη προσπάθεια
κάθε εθελοντή. Και ήταν πρόθυμη να ακούσει, να
καταλάβει, να μοιραστεί. Έμοιαζε να παίρνει από
αυτό το δόσιμο.
Στους μήνες που χρειάστηκε να δώσει το δικό της
δύσκολο αγώνα, ίσως ανέσυρε στιγμές και βιώματα από την κοινή μας πορεία. Για να ξεγελάσει
λίγο τον πόνο, για να γεμίσει δύναμη όταν άδειαζαν τα αποθέματα. Όταν πριν ένα χρόνο μας αποχαιρέτισε στο γραφείο αποφασίζοντας να γυρίσει
σελίδα στη ζωή της, μας διαβεβαίωνε ότι θα παραμείνει κοντά μας. Πώς θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά; Είναι κάποιοι δεσμοί που δεν λύνονται. Με αυτήν την σκέψη την αποχαιρετούμε. Μια
σκέψη που ίσως γεμίσει το κενό που αφήνουν οι
σκληρές αναμετρήσεις ανάμεσα στην παρουσία
και την απουσία ανθρώπων που τελικά βρίσκουν
πάντα τον τρόπο να παραμένουν κοντά μας.
Καλό ταξίδι Βάσω.

Εξαργυρώστε τους πόντους από τη Χρυσή Visa στο 801 111 2004 και τους πόντους από τις κάρτες Bonus και American Express στο 801 11 326 0000

n Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς
•
•
•
•

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 080/480847-95
ALPHA BANK GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ALPHA BANK (πρώην εΜΠορικη ΤραΠεΖα) GR78 0140 2600 2600 0200 2004 167
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-013626-464

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην αγροΤικη ΤραΠεΖα) 6435-010014-008
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην MARFIN BANK) 6716-112752-703
• ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 0026.0215.41.0100065050

Mετά την κατάθεση ενημερώστε μας οπωσδήποτε το συντομότερο στο τηλ. 210 5 200 500 για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη.

Εταιρίες
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρίες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας μπορεί να είναι η πάγια ή εφάπαξ οικονομική
υποστήριξη των προγραμμάτων μας, η χορηγία μιας ενέργειας, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, πελατών και
συνεργατών της εταιρίας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. Δεδομένου ότι δεν προτείνουμε κάποια έτοιμα χορηγικά πακέτα/προτάσεις αλλά προτιμούμε να προσαρμόζουμε τις
προτάσεις συνεργασίας στην ταυτότητα κάθε εταιρίας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Ανεύρεσης Εταιρικών Πόρων
στο τηλ. 210 5 200 500 ή στο email corpfr@athens.msf.org, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας και τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχουμε.

Γάμος • Βάφτιση
Μοιραστείτε τη χαρά μιας από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής σας, όπως είναι ένας γάμος ή μια βάπτιση, ενισχύοντας το έργο
μας. Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό της επιλογής σας αντί προσκλητηρίων ή μπομπονιέρων ή ζητώντας από τους
καλεσμένους αντί δώρου γάμου ή βάπτισης να κάνουν μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί
δώρου γάμου ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο ποσό στην οργάνωσή μας. Για πληροφορίες: 210 5 200 500 (εσωτερικό 110).

Αφήνοντας ένα κληροδότημα για το μέλλον
Ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη
διαθήκη τους, μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο
μέλλον. Το κληροδότημά σας θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5 200 500 (εσωτερικό 105).

n Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου
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Άνθρωποι που διασχίζουν θάλασσες μέσα σε μικρές σάπιες βάρκες.
Παγωμένοι, ταλαιπωρημένοι, τρομαγμένοι, στοιβάζονται σε βρώμικους, παντελώς
ακατάλληλους χώρους υποδοχής. Ανήλικα, άνδρες, γυναίκες, ασθενείς, όλοι μαζί.
Αυτοί είναι οι τυχεροί... Γλίτωσαν τουλάχιστον από τον αδυσώπητο πόλεμο στη χώρα τους
αφού πρώτα έζησαν τη βία του και μέτρησαν τις απώλειές τους. Πρόσφυγες από τη Συρία
αλλά και από άλλες γωνιές της γης.
Αυτούς τους ανθρώπους περιθάλπουμε σε καταυλισμούς, αυτοσχέδια ιατρεία,
ακόμη και στην ύπαιθρο. Στόχος μας είναι να ανακουφίσουμε τον πόνο τους
και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.

Σας ευχαριστούμε

210 5 200 500

www.msf.gr

www.facebook.com/msf.greece
www.twitter.com/msfgreece

