2002
ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 07.01.2002 - 23.01.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους της περιοχής
Κατράνγκ και Ντούκουλα, στο Βόρειο Καµερούν, 1500 χµ από την πρωτεύουσα
Yaounde.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 10.500 άτοµα
περίπου
Για τρίτη συνεχόµενη φορά οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ παρείχαν τις ιατροφαρµακευτικές
τους υπηρεσίες στα χ στ ωριά Κατράνγκ και Ντούκουλα. Ο λόγος των τακτικών
επισκέψεων της οργάνωσης ην περιοχή αυτή, είναι ότι µεγάλο µέρος του πληθυσµού
νοσεί από βαρύτατες ασθένειες. Είναι παρήγορο όµως ότι καθώς περνάει ο χρόνος
διαπιστώνουµε ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην εφαρµογή των κανόνων
υγιεινής και της σωστής διατροφής. Ζώντας µαζί µε τους κατοίκους για αρκετό
χρονικό διάστηµα, κάθε φορά που τους επισκεπτόµαστε προσπαθούµε να τους
ενηµερώσουµε και έτσι έχουν αρχίσει να υιοθετούν τις οδηγίες µας και τις συνήθειές
µας ως προς την καθαριότητα και την προετοιµασία του φαγητού.
Πολλές είναι οι ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο τοπικός πληθυσµός. Κυρίως όµως
νοσεί από ελονοσία, φυµατίωση, ελµινθίαση, βρογχίτιδα, αρθρίτιδα, σχιστοσωµίαση,
αφροδίσια νοσήµατα, γαστρεντερίτιδα, προβλήµατα οφθαλµών, φιλαρίαση,
αιµατουρία, οσφυαλγία. Κύρια αιτία των περισσοτέρων ασθενειών είναι η έλλειψη
καθαρού νερού και τα πολλά λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά.

ΝΙΓΙΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 23.01.2002 -17.02.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους των πολιτειών
IMO, ANAMBRA, NIGER και EBONYI.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 23000 άτοµα
περίπου
Η αποστολή αυτή είναι η τέταρτη που γίνεται στην Νιγηρία. Η χώρα αυτή είναι
χωρισµένη σε 35 πολιτείες και κάθε πολιτεία έχει τον δικό της κυβερνήτη. Η οµάδα
δουλεύει πάντα µε την συνεργασία τών τοπικών αρχών, οι οποίες συνήθως
παρέχουν διαµονή και αστυνοµικά όργανα για ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της
αποστολής η οµάδα παρείχε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στον πάσχοντα
πληθυσµό των πολιτειών Imo, Anambra, Niger και Ebonyi. Ο πληθυσµός που
εξετάστηκε νοσούσε κυρίως από: ελονοσία, υπέταση (επειδή η πλειονότητα τρέφεται
µε παστά ψάρια των ποταµών), νοσήµατα των οφθαλµών, ζαχαρώδη διαβήτη,
οσφυαλγίες, αρθραλγίες, λοιµώξεις του ουροποιητικού, ελµινθιάσεις, τυφοειδή
πυρετό, φυµατίωση, βρογχοκήλη, επιληψία, σχιστοσοµίαση. δερµατικά νοσήµατα,
ωτίτης, γαστρεντερίτιδες και λοιµώξεις ανωτέρου αναπνευστικού συστήµατος.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής της οµάδας στην Νιγηρία έγιναν επαφές µε τους
τοπικούς κυβερνήτες των πολιτειών και οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ αποφάσισαν να

προχωρήσουν στην ανέγερση ενός σχολείου στην πολιτεία Ebonyi.
Η σωστή
παιδεία αποτελεί την αφετηρία για τον αγώνα που δίνουν οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ για να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσµού. (Ένα µέρος των χρηµάτων
για την ανέγερση του σχολείου αντιστοιχούν στο ποσό µε το οποίο η Βουλή των
Ελλήνων επιχορήγησε τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ προ µηνών)

ΓΚΑΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 17.02.2002-20.02.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους της Γκάνα
(περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Akkra) και εγκαίνια των σχολείων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 2.500-3000
Η αποστολή αυτή είναι η δεύτερη που πραγµατοποιείται στη Γκάνα. Κατά την
διάρκεια της αποστολής, ή οµάδα εγκαινίασε δύο δηµοτικά σχολεία που χτίστηκαν
µε την υποστήριξη των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» στις περιοχές Ανταντάν και
Ακροπόνγκ. Τα εγκαίνια των σχολείων τελέστηκαν από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο
Γκάνας κ. Παντελεήµονα.
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ παρείχαν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στον πληθυσµό των
χωριών Ανταντάν και Εσσιαµαν. Οι κύριες παθήσεις του πληθυσµού, που
εξετάστηκε, ήταν: ελονοσία, γαστρεντερίτιδα, ελµινθίαση, δερµατικά νοσήµατα,
σχιστοσωµίαση, προβλήµατα οράσεως και οφθαλµών, ενδηµική βρογχοκήλη,
λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος και υπέρταση.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 01.06.2002 - 03.06.2002
13.06.2002 -14. 06.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε πόλεις της Παλαιστίνης
Για τη διεκπεραίωση της αποστολής επισιτιστικής βοήθειας χρειαστηκαν να
πραγµατοποιηθούν δυο αποστολές. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αποστολής
(1
εως 3 Ιουνίου) έγινε διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών του πληθυσµού,
βρέθηκαν οι κατάλληλοι τοπικοί συνεργάτες µε την βοήθεια των οποίων
πραγµατοποιήθηκε αργότερα η αποστολή επισιτιστικής βοήθειας. Επίσης, στο
διάστηµα αυτό έγιναν επισκέψεις σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ (Ιερουσαλήµ, Τελ
Αβίβ, Ναζαρέτ, κλπ) και καταβλήθηκε προσπάθεια να προσεγγισθεί η πόλη Τζενίν, η
οποία βρίσκεται στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η προσπάθεια δεν απέδωσε καθώς στα
σύνορα υπήρχαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις που απαγόρευαν τη διέλευση.
Υπήρξαν πληροφορίες ότι πολλές οικογένειες, κυρίως στην πόλη Τζενίν, ζουν κάτω
από άθλιες συνθήκες και έχουν άµεση ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως τα
παιδιά. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» αποφάσισαν να
πραγµατοποιήσουν αποστολή επισιτιστικής βοήθειας το συντοµότερο δυνατό.
Μετά από δέκα ηµέρες, και συγκεκριµένα το διάστηµα από 13 εως 14 Ιουνίου)
πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη αποστολή στη διάρκεια της οποίας µοιράστηκαν 13
τόννοι αλεύρι και 2 τόννοι χούµους. Οι τοπικοί παράγοντες είχαν φροντίσει να
εκδοθούν οι απαραίτητες αδειες για την είσοδο στην Παλαιστίνη. Τα τρόφιµα

αγοράστηκαν από αποθήκες µέσα στην Παλαιστίνη. Οι ίδιοι εξασφάλισαν και τα
παλαιστινιακά φορτηγά αυτοκίνητα µε τα οποία έγινε η µεταφορά των
προαναφεροµένων τροφίµων.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 27.08.2002 - 30.8.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε Αφγανούς πρόσφυγες που διαµένουν
σε προσφυγικούς καταυλισµούς της ευρύτερης περιοχής του Κανταχάρ.
Βασιζόµενοι στην εµπειρία και τις επαφές της προηγούµενης αποστολής, που έγινε
τον Νοέµβριο του 2001 και µετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις, οι ΓΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ πραγµατοποίησαν
δεύτερη αποστολή επισιτιστικής βοήθειας στους
Αφγανούς πρόσφυγες που διαµένουν σε προσφυγικούς καταυλισµούς της ευρύτερης
περιοχής του Κανταχάρ (στο έδαφος του Αφγανιστάν, αλλά πολύ κοντά στα σύνορα
µε το Πακιστάν).
Σκοπός της αποστολής ήταν η διανοµή 20 τόννων ρυζιού και 10 τόννων φάβας
στους Αφγανούς πρόσφυγες που διαµένουν σε προσφυγικούς καταυλισµούς.
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Καράτσι (Πακιστάν) όπου αγοράστηκαν τα
προαναφερόµενα τρόφιµα. Από εκεί, την άλλη µέρα, το φορτηγό κατευθύνθηκε
οδικώς στην πόλη Κοέτα, µετά στην πόλη Τσαµάν (που βρίσκεται στα σύνορα
Πακιστάν -Αφγανιστάν) και απο εκεί στις πόλεις Γιάρο Καλάι και Λούι Καλάι του
Αφγανιστάν όπου µοιράστηκαν τα τρόφιµα. Οι πόλεις αυτές απέχουν 80 χλµ από την
πόλη Κανταχάρ. Στις πόλεις αυτές υπάρχουν καταυλισµοί όπου διαµένουν
πρόσφυγες από το Βόρειο Αφγανιστάν. Οι δρόµοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και
η των καταυλισµών ήταν λίγο καλύτερη από την προηγούµενη φορά. µετακίνηση
εύκολη.
Η εικόνα ∆ιαπιστώσαµε ότι αυτή τη φορά υπήρχαν τουλάχιστον σκηνές. Η έλλειψη
τροφής ήταν εµφανής στους ενήλικες, κυρίως όµως στα παιδιά. Πολλά παιδιά ήταν
φανερά υποσιτισµένα και, όπως µάθαµε, πολλοί κάτοικοι των καταυλισµών έχουν
πεθάνει από την πείνα. Το νερό ήταν λιγοστό και βρώµικο.
Εκφράζουµε την ευχή και την ελπίδα η κατάσταση να βελτιωθεί σύντοµα και οι
πρόσφυγες να επιστρέψουν στους τόπους τους.
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 02.09.2002 -12.09.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ενορίες της Αρχιεπισκοπής
Bukoba.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 3.500 άτοµα
περίπου
Οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» πραγµατοποιήσαν αποστολή ιατροφαρµακευτικής βοήθειας
σε αποµακρυσµένες ενορίες της επισκοπής Bukoba στην Τανζανία. Είναι η τρίτη
αποστολή στην χώρα αυτή. Η τριµελής οµάδα έφτασε στην Bukoba από το Dar Es
Salaam µέσω Mwanza.
Η οµάδα παρείχε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε οκτώ ενορίες της
αρχιεπισκοπής Bukoba. Κύριες ασθένειες που διαπιστώθηκαν είναι: ελονοσία,
δερµατικές µυκητιάσεις, µέση πυώδης ωτίτιδα, ελµινθίαση, υπέρταση, µυαλγίες,

κεφαλαλγίες, αρθραλγίες, γαστρίτιδα και αρκετά κρούσµατα λέπρας και
λεισµανίασης.
Κατα την παραµονή της οµάδας στη χώρα, επισκέφτηκε τiς δυο δεξαµενές νερού 16
κυβικών που έχουν κατασκευαστεί µε την υποστήριξη των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ»
στις ενορίες του Αγίου Ανδρέα-Rukuraijo και στου Αρχαγγέλου Μιχαήλ-Bushangaro.
Το διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη αποστολή µε χαρά παρατηρήσαµε την
µεγάλη ανάπτυξη που έχει σηµειωθεί τόσο στην Τανζανία γενικώτερα, όσο και στην
Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Στο διάστηµα αυτών των περίπου δυο ετών χτίστηκαν
καινούργιες εκκλησίες, καινούργια κτίρια, φτιάχτηκαν οι δρόµοι, βελτιώθηκε η
συγκοινωνία κλπ. Η πρόοδος αυτή συνεχίζεται. Ευχόµαστε, την επόµενη φορά που
θα ξαναπάµε στην Τανζανία να συναντήσουµε ανάλογη πρόοδο και στον τοµέα της
υγείας, ιδιαίτερα δε στην βελτίωση της ποιότητας του πόσιµου νερού. Ήδη, µετά τη
δηµιουργία της δεξαµενής του νερού στον Άγιο Ανδρέα (Rukuraijo), χτίστηκαν και
άλλες δεξαµενές και στα γύρω χωριά (από άλλες οργανώσεις) ακολουθώντας το
παράδειγµα των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ».

Η δεξαµενή νερού που χρηµατοδότησαν οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ στην ενορία του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ-Bushangaro

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 26.09.2002 - 29.09.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας και κουβερτών σε Αφγανούς πρόσφυγες
που διαµένουν σε προσφυγικούς καταυλισµούς.
Μετά από τις διαπιστωθείσες επιτακτικές ανάγκες για επισιτιστική και άλλη σε είδος
βοήθεια των προσφύγων στο Αφγανιστάν, οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ»
πραγµατοποίησαν τρίτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα αυτή.
Σκοπός της αποστολής ήταν η διανοµή 30 τόννων ρυζιού, 30 τόννων φάβας και
3,500 χιλιάδων κουβερτών σε Αφγανούς πρόσφυγες που διαµένουν σε
προσφυγικούς καταυλισµούς του Αφγανιστάν κοντά στα σύνορα µε το Πακιστάν.

Το δροµολόγιο ήταν όµοιο µε εκείνο των προηγούµενων αποστολών. Η κ. Σωτηρίου
έφτασε αεροπορικώς στο Πακιστάν -στην πόλη Καράτσι- στις 26/9/2002 και από εκεί
µετακινήθηκε αεροπορικώς στην πόλη Κοέτα όπου ανέµεναν τα φορτηγά αυτοκίνητα
µε τα τρόφιµα και τις κουβέρτες. Από εκεί, µαζί µε τα φορτηγά, κατευθύνθηκε στην
πόλη Τσαµάν (που βρίσκεται στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν) και ακολούθως
στις πόλεις Γιάρο Καλάι, Λούι Καλάι, αλλά και σε περιοχές άλλων καταυλισµών του
Αφγανιστάν. Εκεί µοιράστηκαν τα τρόφιµα και οι κουβέρτες.
ΖΑΜΠΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 09.10.2002 -18.10.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασθενείς των περιοχών
LUANGWA και MUMBWA.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 4000 άτοµα
περίπου
Μετά την ολοκλήρωση µακροχρόνιων γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι «ΓΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ» πραγµατοποιήσαν αποστολή ιατροφαρµακευτικής βοήθειας σε δυο
περιοχές της Ζάµπιας, την Luangwa και την Mumbwa, οι οποίες απέχουν περίπου
150 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα Lusaka. Η οµάδα πραγµατοποίησε ιατρείο σε
διάφορα ιατρικά κέντρα των περιοχών που επισκέφτηκε. Κύριες ασθένειες από τις
οποίες διαπιστώθηκε ότι νοσεί ο τοπικός πληθυσµός είναι: ελονοσία, ελµινθίαση,
AIDS, υπέρταση, µυαλγίες και αρθραλγίες.
Η αποστολή αυτή, ως πρώτη, αποτελεί αφετηρία για την οργάνωση σειράς
αποστολών που θα πραγµατοποιηθούν µελλοντικά στη Ζάµπια.

ΝΙΓΙΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 19.10.2002 -09.11.2002
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους των πολιτειών
IMO και EBONYI.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 20.000 άτοµα
περίπου
Η αποστολή αυτή είναι η πέµπτη στη Νιγηρία. Αυτή τη φορά η οµάδα έκανε ιατρείο
στα εξής µέρη: Ngbo West, Inyaba LGA.HQ, Nwodo Oferekpe, Ikwo East Echialike,
Unity Square, Amasin in Amoha LGA και Okposi. Ο πληθυσµός που εξετάστηκε
νοσούσε κυρίως από: ελονοσία, υπέρταση, νοσήµατα των οφθαλµών, ζαχαρώδη
διαβήτη, οσφιαλγίες, αρθρίτιδες, λοιµώξεις του ουροποιητικού, ελµινθιάνσεις,
τυφοειδή πυρετό, φυµατίωση, βρογχοκήλη, επιληψία, σχιστοσωµίαση, σύνδροµο
ανοσοανεπάρκειας, αβιταµίνωση, φιλαρίαση και επιπεπλεγµένα τραύµατα δέρµατος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002
Μέσα στο έτος 2002 οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» πραγµατοποίησαν δέκα αποστολές. Συνολικά
εξετάστηκαν περίπου 63.750 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε δωρεάν φαρµακευτική
αγωγή. Επιπλέον, µεγάλος αριθµός ατόµων δέχτηκε επισιτιστική βοήθεια. Σκοπός των
αποστολών των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» είναι η δωρεάν παροχή ανθρωπιστικής, ιατρικής και
επισιτιστικής βοήθειας στον πάσχοντα πληθυσµό ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώµατος, φύλου
και φυλής καθώς και η πραγµατοποίηση έργων συναφών µε το σκοπό αυτό.
Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες (επιδηµίες, εµπόλεµη κατάσταση, καιρικές συνθήκες,
δύσβατοι δρόµοι, κλπ.) οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» κατάφεραν να φτάσουν σε αποµονωµένες
περιοχές και χωριά όπου πολλοί από τους ντόπιους κατοίκους δεν είχαν ξαναδεί λευκό
άνθρωπο. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπό µας, αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για την
υπερπήδηση όλων των εµποδίων, αλλά και η αίσθηση αισιοδοξίας ότι θα καταφέρουµε να
φέρουµε εις πέρας µε επιτυχία κάθε αποστολή.
Τα φάρµακα, που παρέχονται στους ασθενείς στις αποστολές µας προέρχονται από δωρεές
φαρµακευτικών εταιρειών, δωρεές διαφόρων οργανώσεων, πολλά δε αγοράζονται από τους
«ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ». Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις παρακάτω
αναφερόµενες φαρµακευτικές εταιρείες και οργανώσεις για τη δωρεάν παροχή φαρµάκων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkon Hellas
Aventis
Bayer Hellas
Elpen S.A.
Janssen Cilag
Norma Hellas
Novartis Hellas
Farmaserv Lilly
Nycomed
Pfizer
Roche Hellas A.E.
Vianex
Wyeth Hellas
Glaxo Smith Klime Beecham
Πειραϊκός Φαρµακευτικός Συνεταιρισµός Π.Ε.
Γιατροί του Κόσµου

Επίσης, ευχαριστούµε θερµά την «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» για την επιχορήγησή της προς
τους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ». Με το ανίστοιχο ποσό ανεγείρεται σχολείο στην πολιτέια
EBONYI της Νιγηρίας. Ακόµη, ευχαριστούµε τον Ελληνικό Στρατό για την δωρεά φαρµάκων.
∆ιευκρινίζεται ότι στις αποστολές επισιτιστικής βοήθειας τα τρόφιµα αγοράζονται τοπικά στις
χώρες που δέχονται τη βοήθεια και τα έξοδα που προκύπτουν καλύπτονται από τους
πόρους της οργάνωσής µας.
Η διανοµή των φαρµάκων και των τροφίµων πραγµατοποιείται πάντα από τα µέλη των
αποστολών ατοµικά στους πάσχοντες κατά τις ανάγκες. ∆εν αφήνουµε ποτέ φάρµακα στα
µέρη που επισκεπτόµαστε, για να αποφύγουµε το φαινόµενο της πώλησής τους, που είναι
πολύ συχνό σε ορισµένες χώρες.
Όλες οι δαπάνες των συµµετεχόντων στις αποστολές (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα
διαµονής και διατροφής) καλύπτονται από τα ίδια τα µέλη των αποστολών. Τα έξοδα που
απαιτούνται για την αγορά φαρµάκων και άλλου υλικού, όπως ιατρικού εξοπλισµού,
κουβερτών κλπ., καλύπτονται από τους πόρους της Οργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για την
πραγµατοποίηση άλλων έργων ( πχ ανέγερση σχολείων, κατασκευή υδατοδεξαµενών κλπ).

