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Προγράμματα των ΓΧΣ



 1996-2004 Πολυκλινικι Ακθνϊν

 1997-2004 Πολυκλινικι Θεςςαλονίκθσ

 2008-2010 ΠΦΤ, ΨΤ και Ανκρωπιςτικι Βοικεια ςτθν Πάτρα

 2008-2011 ΠΦΤ, ΨΤ και Ανκρωπιςτικι Βοικεια ςτα κζντρα 
κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθ Μυτιλινθ, τον Ζβρο, τθ Ροδόπθ 

 2012-2013 ΠΦΤ, ΨΤ και Ανκρωπιςτικι Βοικεια ςτα κζντρα 
ςυνοριακισ φφλαξθσ και τα κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτον 
‘Εβρο

 11/2012 – 01/2013 ΠΦΤ και Ανκρωπιςτικι Βοικεια ςτα νθςιά 
του Αιγαίου 

 01/2013 – 04/2014: ΠΦΤ και Ανκρωπιςτικι Βοικεια ςτα Κζντρα 
Κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτον Ζβρο, τθν Κομοτθνι, τθ Δράμα

 Σήμερα: ΠΦΥ και Ανθρωπιςτική Βοήθεια ςτα Δωδεκάνηςα, 
Λζςβο ,Σάμο ,την Ειδομζνη και την Αθήνα





Παραμζληςη και περιθωριοποίηςη 
ευάλωτων ομάδων

• Νεοειςερχόμενοι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ (απουςία ιατρικισ 
και ανκρωπιςτικισ βοικειασ κατά τθν άφιξθ / ανυπαρξία υποδομών 
υποδοχισ/φιλοξενίασ)

• Μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο ςε διοικθτικι κράτθςθ 
(απουςία ιατρικών υπθρεςιών, εξευτελιςτικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και 
υγιενισ, πολφμθνθ ςτζρθςθ ελευκερίασ)

• Μετανάςτεσ χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ καταγεγραμμζνων προςφφγων (πρόςβαςθ 
μόνο ςε υπθρεςίεσ υγείασ μόνο για επείγουςεσ και απειλθτικζσ για τθ ηωι 
καταςτάςεισ)

• Πρόςφυγεσ που ζχουν υποςτεί βαςανιςτιρια (απουςία υπθρεςιών 
πιςτοποίθςθσ και αποκατάςταςθσ)



• Κφριεσ πακολογίεσ: λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ, 
δερματικζσ λοιμϊξεισ, μυαλγίεσ και ςυμπτϊματα απο το 
γαςτρεντερικό. 

• Όλα τα παραπάνω ςχετιηόμενα ςε μεγάλο ποςοςτό με 
τισ κακουχίεσ του ταξιδιοφ και τισ κακζσ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ ςε ελλθνικό ζδαφοσ. 

Δωδεκάνηςα









Ιδομζνη (βοικεια ςε πρόςφυγεσ που 
διαςχίηουν τα Βαλκάνια)

• Κφριεσ πακολογίεσ: 
αναπνευςτικζσ 
λοιμϊξεισ, δερματικζσ 
λοιμϊξεισ, μυαλγίεσ, 
ςυμπτϊματα απο το 
γαςτρεντερικό αλλά και 
πολλοφσ τραυματιςμοφσ 
των άκρων λόγω τθσ 
επίπονθσ πεηοπορίασ και 
τραφματα που 
προκλικθκαν από βία με 
ςκοπό τθν λθςτεία των 
μεταναςτϊν







Επιπτώςεισ τησ κράτηςησ ςτην υγεία 
μεταναςτών και προςφφγων

• 9,921 ιατρικζσ ςυνεδρίεσ 
(2008-2014).

• Σα περιςςότερα 
προβλιματα υγείασ 
ςχετίηονταν άμεςα ι 
ζμμεςα με τθν κράτθςθ. 

• Εξαιρετικά επιηιμια θ 
κράτθςθ και θ διάρκειά 
τθσ για τθν ψυχικι υγεία 
των μεταναςτϊν.





Επιβιώςαντεσ βαςανιςτηρίων
• Πρόγραμμα αποκατάςταςθσ ςτθν Ακινα, ςε ςυνεργαςία 

με το Ελλθνικό υμβοφλιο Προςφφγων και το κζντρο 
θμζρασ Βαβζλ.

• Βοικεια ςε 134 επιβιϊςαντεσ βαςανιςτθρίων (Οκτϊβριοσ 
2014 – Αφγουςτοσ 2015): 

- ιατρικι φροντίδα για προβλιματα υγείασ που ςχετίηονται 
με τα βαςανιςτιρια 

- ψυχολογικι υποςτιριξθ για ανακοφφιςθ από επϊδυνα 
ςυναιςκιματα, όπωσ ζντονο άγχοσ, βαριά κλίψθ, 
μετατραυματικό ςτρεσ 

- νομικι ςυνδρομι για τθ διαδικαςία του αςφλου και 
ςτιριξθ για πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ.



«Καλζσ πρακτικζσ» 

• Παροχι ΠΦΤ ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ για 
βελτίωςθ ςυνκθκϊν υγιεινισ και παροχι βαςικϊν 
ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ.

• Παροχι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. 

• Εξαςφάλιςθ διερμθνείασ/διαπολιτιςμικισ 
μεςολάβθςθσ.



«Καλζσ πρακτικζσ» 

• Triage – εξαςφάλιςθ άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ 
παραμονισ/κράτθςθσ μεταναςτϊν και προςφφγων.

• Διαςφάλιςθ κατάλλθλου χϊρου που κα επιτρζπει 
τθν τιρθςθ του ιατρικοφ απορριτου.

• Εντοπιςμόσ ευάλωτων περιπτϊςεων και 
ευαιςκθτοποίθςθ για κζματα υγείασ που 
αντιμετωπίηουν μετακινοφμενοι πλθκυςμοί και 
πρόςφυγεσ, π.χ. ζκκεςθ ςε βία.



«Καλζσ πρακτικζσ» 

• Δθμιουργία δικτφου και ςυνεργαςιϊν για 
παραπομπζσ.Παρακολοφκθςθ παραπομπϊν και 
διαςφάλιςθ ςυνζχειασ κεραπείασ.

• Ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν για κζματα 
διεκνοφσ προςταςίασ, δικαιϊματα προςφφγων και 
μεταναςτϊν.

• Πίεςθ προσ τισ κρατικζσ αρχζσ προκειμζνου για τθ 
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθν μζριμνα 
για ευπακείσ περιπτϊςεισ και ομάδεσ.
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