© Pierre-Yves Bernard

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μία διεθνής ιατρική ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, με
450 προγράμματα, σε 69 χώρες. Παρέχει ιατρική βοήθεια και βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων
που έχουν ανάγκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Την οργάνωση υποστηρίζουν οικονομικά
5.700.000 ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα παγκοσμίως.

Οργάνωση-Ιστορία
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημιουργήθηκαν
το 1971 στη Γαλλία από μια ομάδα γιατρών
και δημοσιογράφων και εξελίχθηκαν σε ένα
παγκόσμιο κίνημα με 21 τμήματα σε ισάριθμες χώρες.
Παρέχουν ιατρική βοήθεια σε θύματα φυσικών καταστροφών, πολέμων και επιδημιών, προσπαθώντας παράλληλα να
ανακουφίσουν τον πόνο των ανθρώπων.
Καταπολεμούν τις επιδημίες, αντιμετωπίζουν ξεχασμένες ασθένειες, πραγματοποιούν εκστρατείες εμβολιασμού, λειτουργούν
προγράμματα χειρουργικά, επισιτιστικά και
ψυχικής υγείας.
Επίσης, μιλούν δημόσια για τις καταστάσεις
που βιώνουν οι ασθενείς τους και για τα
εμπόδια που τυχόν συναντούν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο να
ενημερώσουν, να ασκήσουν πιέσεις και
να επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές προς
όφελος των ανθρώπων που κινδυνεύουν.

Κύρια Επιτεύγματα
Καταπολεμώντας τις επιδημίες
Οι επιδημίες μπορεί να απειλήσουν τη ζωή
χιλιάδων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε περιοχές
όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι ακατάλληλες, ο πληθυσμός δεν έχει εμβολιαστεί και
δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας.
Στόχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι

να θέσουν την επιδημία υπό έλεγχο και να τροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική και
περιθάλψουν όσο γίνεται περισσότερους ψυχοκοινωνική φροντίδα, διανέμουν είδη
πρώτης ανάγκης και βελτιώνουν τις εγκαασθενείς.
ταστάσεις υγιεινής και την παροχή νερού
Το 2014 κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης
στους καταυλισμούς.
επιδημίας Έμπολα που ξέσπασε ποτέ, στη
δυτική Αφρική, μέλη του προσωπικού της Το 2015 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν
οργάνωσης περιέθαλψαν πάνω από 10.000 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη
ασθενείς, το 1/3 δηλαδή των συνολικών πε- Μεσόγειο και το Αιγαίο για να βοηθήσουν
τους ανθρώπους που επιλέγουν το επικίνριστατικών.
δυνο θαλάσσιο πέρασμα από τη Λιβύη στην
Δρώντας στις υσικές καταστρο ές
Ιταλία και από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα φτάνουν άμεσα Επιπλέον, από το 2015, πολυμελείς ομάδες
όπου υπάρχει ανάγκη με σκοπό να παρέ- τους στέκονται στο πλευρό των προσφύγων
χουν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Λειτουρ- που έφτασαν στην Ελλάδα επιχειρώντας το
γούν κινητές κλινικές σε περιοχές όπου οι επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα, εγκαταλείιατρικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει, ποντας την πατρίδα τους για να ξεφύγουν
πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις από τις συγκρούσεις, τη βία και την εξακαι υποστηρίζουν ψυχολογικά τους επιζώ- θλίωση, και έχουν προσφέρει ιατρική και
ανθρωπιστική βοήθεια σε 157.440 ανθρώντες.
πους, ενώ οι ψυχολόγοι πραγματοποίησαν
Στο σεισμό της Αϊτής το 2010, υλοποίησαν
25.075 συνεδρίες.
τη μεγαλύτερη επείγουσα παρέμβαση στην
ιστορία τους: Με 3.400 άτομα προσωπικό,
περιέθαλψαν περισσότερους από 3.000
Εκστρατεία για την Πρόσβαση στα Βατραυματίες την πρώτη εβδομάδα και πραγματοποίησαν 16.500 χειρουργεία το πρώτο σικά Φάρμακα
τρίμηνο.
Το 1999 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεΠεριθάλποντας πρόσ υγες και μετανά- κίνησαν μια διεθνή εκστρατεία για την
πρόσβαση στα βασικά φάρμακα με στόχο
στες
να μειωθούν οι τιμές τους ώστε αυτά να
Οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις εστίες είναι προσβάσιμα σε όλους και να ανατους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, τη πτυχθεί η έρευνα και η δημιουργία νέων
βία ή την απόλυτη φτώχεια συνήθως έχουν θεραπειών, διαγνωστικών τεστ και εμάμεση ανάγκη από ιατρική βοήθεια. Οι Για- βολίων για ασθένειες όπως η ελονοσία,

η φυματίωση, το HIV/AIDS. Η εκστρατεία
αυτή έχει αποδώσει καρπούς: Για παράδειγμα, το κόστος της αντιρετροϊκής
θεραπείας για το HIV/AIDS, έχει μειωθεί
από τα $10.000 το χρόνο ανά ασθενή, σε
λιγότερο από $70.

Δράση - Υπηρεσίες
Η οργάνωση απαριθμεί 69 χώρες δράσης,
με 450 προγράμματα και 36.882 εργαζόμενους, ενώ το 2015 παρείχε ιατρικές υπηρεσίες σε 8.132.100 ασθενείς και πραγματοποίησε 83.500 μεγάλες χειρουργικές
επεμβάσεις.
Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι της προσέφεραν 184.600 συνεδρίες ψυχικής υγείας,
ενώ νοσηλευτές και γιατροί εμβολίασαν
1.863.500 ανθρώπους κατά της ιλαράς και
της μηνιγγίτιδας.
Η δράση της οργάνωσης γίνεται πραγματικότητα χάρη στους 5.700.000 υποστηρικτές
σε όλο τον κόσμο.

Το Ελληνικό Τμήμα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δημιουργήθηκε το 1990. Στην Ελλάδα
η οργάνωση έχει προσφέρει ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους αποκλεισμένους από το
δημόσιο σύστημα υγείας, σεισμόπληκτους,
αστέγους, θύματα βασανιστηρίων.
Μέχρι τώρα περισσότεροι από 200.000 ιδιώτες και ιδιωτικοί φορείς έχουν στηρίξει
τη δράση του Ελληνικού Τμήματος των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Τα έσοδά του προέρχονται στο σύνολό τους από τη στήριξη
ιδιωτών, εταιρειών και ιδρυμάτων. Μεγάλο
μέρος των δράσεων έχει υποστηριχθεί από
ιδρύματα και εταιρείες, ενώ έχουν υπάρξει και συνεργασίες με εταιρείες, όπως
η APIVITA Α.Ε.Β.Ε. για τις «Παστίλιες για
τον πόνο του άλλου» ή η Αρτοβιομηχανία
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. που υποστήριξε τα
επισιτιστικά προγράμματα της οργάνωσης,
δωρίζοντας μέρος από τις πωλήσεις προϊόντων της.

Πού υλοποιούν τα προγράμματά τους

Τουρκία στην Ελλάδα, έχοντας βοηθήσει
περισσότερους από 18.117 ανθρώπους, σε
361 διαφορετικά περιστατικά.
Τον Μάιο του 2016 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη εκστρατεία
εμβολιασμού σε ευρωπαϊκό έδαφος, έχοντας εμβολιάσει συνολικά περισσότερα από
10.500 παιδιά, σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Αξίες – ραμα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούν με
σεβασμό στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και προσφέρουν υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη.
Η δράση τους χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα και αμεροληψία. Προσφέρουν
βοήθεια με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές
ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία,
πολιτικές πεποιθήσεις ή φύλο.
Στις ένοπλες συγκρούσεις δεν παίρνουν
το μέρος καμιάς αντιμαχόμενης πλευράς
και αγωνίζονται για να έχουν πρόσβαση σε
όλους τους ασθενείς.
H δράση τους βασίζεται στην ανεξαρτησία,
την οποία διασφαλίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότησή τους προέρχεται από ιδιωτικές
εισφορές. Αποφασίζουν οι ίδιοι τις παρεμβάσεις τους, δίνοντας προτεραιότητα στους
ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο.

σως δεν γνωρίζατε ότι…
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Πρόσ ατες δράσεις στην
Ελλάδα
Ποιες είναι οι συνθήκες στις χώρες παρέμβασης

Από τις αρχές του 2016, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, προσέφεραν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, επεκτείνοντας σταδιακά
τις δράσεις τους σε παραπάνω από 20 σημεία σε όλη τη χώρα.
Επιπλέον, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, με
έδρα τη Λέσβο, αρχικά σε συνεργασία με
τη διεθνή οργάνωση Greenpeace και από
τον Μάρτιο του 2016 αυτόνομα, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που επιλέγουν
το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα από την

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατέχουν
πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα, ενώ το
σύνολο των πολιτών έχει θετική εικόνα
για τη δράση της οργάνωσης και ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για αυτήν.
Η πλήρης διαφάνεια που χαρακτηρίζει
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και η δημοσίευση των οικονομικών τους στοιχείων στο τέλος κάθε χρόνου, ενισχύει
την εμπιστοσύνη στην οργάνωση.
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τιμήθηκαν
με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1999
για την ιατρική και ανθρωπιστική δράση τους.

www.msf.gr
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Ανθρωπιστική
βοήθεια στα θύματα
της γενοκτονίας της
Ρουάντα.

Ανθρωπιστική
βοήθεια στα θύματα
του πολέμου στο
Κόσοβο.

Ανθρωπιστική
βοήθεια στις χώρες
που επλήγησαν από
το τσουνάμι στον
Ινδικό Ωκεανό.

Ανθρωπιστική
βοήθεια σε
πρόσφυγες και
μετανάστες στην
Ελλάδα.

Ανθρωπιστική
βοήθεια σε Σύρους.

Καταπολέμηση
της επιδημίας του
Έμπολα.
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