Μέσα στο έτος 2003 οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» πραγµατοποίησαν δέκα
τέσσερις αποστολές. Συνολικά εξετάστηκαν 40880 ασθενείς στους οποίους
χορηγήθηκε δωρεάν φαρµακευτική αγωγή. Επίσης µεγάλος αριθµός
ασθενών δέχτηκε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στα νοσοκοµεία της
Βαγδάτης. Επιπλέον έγιναν πολλές επισιτιστικές αποστολές σε διάφορες
περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Σκοπός των αποστολών των «ΓΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ» είναι η δωρεάν παροχή βοήθειας σε άτοµα υποβαθµισµένων
περιοχών του πλανήτη, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώµατος, φύλου και φυλής
καθώς και η πραγµατοποίηση έργων κοινής ωφέλειας.
Τα φάρµακα που παρέχονται στους ασθενείς στις αποστολές προέρχονται
από δωρεές φαρµακευτικών εταιρειών, ιδιωτών, πολλά δε αγοράζονται µε
τους πόρους της οργάνωσης.
Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες στα παρακάτω
νοσοκοµεία για την προσφορά εργαλείων εξωτερικής οστεοσύνθεσης και
άλλου χειρουργικού υλικού που ήταν απαραίτητα για τους ασθενείς που
νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία της Βαγδάτης:
• Λαικό
• ΚΑΤ
• Ευαγγελισµό
• Γενικό Κρατικό Νικαίας
• Τζάνειο
• Ερυθρό Σταυρό
• Νοσοκοµείο Ρόδου
Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις παρακάτω φαρµακευτικές εταιρείες
για τη δωρεάν παροχή φαρµάκων:
•
•
•
•
•

Novartis Hellas
Roche Hellas A.E.
Vianex
Glaxo Smith Klime Beecham
Pharmacia

Επίσης, ευχαριστούµε θερµά την «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» για την
επιχορήγησή της προς τους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
∆ιευκρινίζεται ότι στις αποστολές επισιτιστικής βοήθειας, τα τρόφιµα
αγοράζονται τοπικά στις χώρες που δέχονται τη βοήθεια και τα έξοδα που
προκύπτουν καλύπτονται από τα µέλη των αποστολών.
Η διανοµή των φαρµάκων και των τροφίµων πραγµατοποιείται πάντα από τα
µέλη των αποστολών ατοµικά στους πάσχοντες κατά τις ανάγκες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 25.01.2003 - 2.02.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους χωριών
της ευρύτερης περιοχής του Hyderabad
Η εξαµελής οµάδα παρείχε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στον
πάσχοντα πληθυσµό στην Ινδία σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές που
είχε επιλέξει η ιατρός Geetha Reddy (πρώην Κυβερνητικό στέλεχος).
Περίπου 8.000 ασθενείς εξετάστηκαν και αντιµετωπίστηκαν.
Οι κυριότερες ασθένειες των περιοχών ήταν αρθραλγίες, οσφυαλγίες
ελονοσία, γαστρεντερίτιδες, γυναικολογικές παθήσεις, δερµατοπάθειες,
οφθαλµολογικές παθήσεις και λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 11.02.2003 -28.02.2003.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου ( Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός).
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους των
πολιτειών IMO και EBONYI.
Η οµάδα δουλεύει πάντα µε την συνεργασία των τοπικών αρχών, οι οποίες
συνήθως παρέχουν διαµονή και αστυνοµικά όργανα για ασφάλεια. Κατά τη
διάρκεια αυτής της αποστολής η οµάδα παρείχε δωρεάν ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη σε 18.000 άτοµα των πολιτειών Imo και Ebonyi.
Ο πληθυσµός που εξετάστηκε νοσούσε κυρίως από: ελονοσία, ελµινθιάνσεις,
δερµατικά νοσήµατα, νοσήµατα των οφθαλµών, ωτίτιδα, γαστρεντερίτιδα
λοιµώξεις ανωτέρου αναπνευστικού συστήµατος, λέπρα, φυµατίωση και
αφροδίσια νοσήµατα.
Κατά την εκεί παραµονή µας επισκεφτήκαµε το υπό ανέγερση σχολείο για
µαθητές µέσης εκπαίδευσης, το οποίο κατασκευάζεται µε την υποστήριξη της
οργάνωσης και θα δωριστεί στην πολιτεία Ebonyi. Το σχολείο θα έχει την
ονοµασία «ΠΛΑΤΩΝ».
Η παιδεία αποτελεί την αφετηρία της προσπάθειας
της οργάνωσης
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του τοπικού
πληθυσµού.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 28.02.2003 - 10.03.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κατοίκους της
περιοχής Κατράνγκ και Ντούκουλα, στο Βόρειο Καµερούν (1500 χµ από την
πρωτεύουσα Yaounde).
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ παρείχαν τις
ιατροφαρµακευτικές τους υπηρεσίες στα χωριά Κατράνγκ, Ντούκουλα, Βιρί,
Ντατσένγκα και Γκανγκαλάν. Ο λόγος των τακτικών επισκέψεων της
οργάνωσης στην 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, από την ενηµέρωση που τους κάνουµε κάθε
φορά που τους επισκεπτόµαστε, έχουν αρχίσει να υιοθετούν τις υποδείξεις
µας ως προς την καθαριότητα και την προετοιµασία του φαγητού. Περίπου
12.500 άτοµα έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Ο τοπικός πληθυσµός νοσεί κυρίως από ελονοσία, φυµατίωση, ελµινθίαση,
βρογχίτιδα, αρθρίτιδα, βρογχοκήλη, αφροδίσια νοσήµατα, γαστρεντερίτιδα,
προβλήµατα οφθαλµών, φιλαρίαση, σχιστοσωµίαση, οσφυαλγία.
Συχνά αίτια πολλών ασθενειών είναι η έλλειψη καθαρού πόσιµου νερού,
τα λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά, ο υποσιτισµός και η µη τήρηση των βασικών
κανόνων υγιεινής.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 04.03.2003.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στον πληθυσµό που
κατοικεί στο χωριό Bongor Han Han
Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη των ‘’ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ’’ στο Τσάντ
προσφέροντας για µια ηµέρα δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στον
πάσχοντα πληθυσµό που κατοικεί στις περιοχές γύρο από το χωριό Bongor
Han Han. Το χωριό αυτό απέχει 3 ώρες µε το αυτοκίνητο από το Κατράνγκ,
που είναι το µέρος στο Βόρειο Καµερούν όπου διέµενε η οµάδα. Ο δρόµος
ήταν δύσβατος χωµατόδροµος.
∆ύο χιλιάδες περίπου άτοµα εξετάστηκαν και έλαβαν φαρµακευτική αγωγή.
Συνήθη νοσήµατα ήταν ελονοσία, ελµινθιάνσεις, δερµατίτιδες, νοσήµατα των
οφθαλµών, γαστρεντερίτιδες και λοιµώξεις ανωτέρου αναπνευστικού
συστήµατος.
Καταγράφοντας τις µεγάλες ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
παρατηρώντας ότι ο πληθυσµός είναι αποµονωµένος και στερηµένος από
κάθε µορφής βοήθεια, (ιατρικής και επισιτιστικής), αποφασίσαµε να
επισκεφτούµε και πάλι το µέρος αυτό στην επόµενη αποστολή στο Βόρειο
Καµερούν, αλλά αυτή τη φορά για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 28.03.2003 - 4.04.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Μεταφορά υλικού
για την παροχή ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης σε ασθενείς που νοσηλεύονταν σε νοσοκοµεία της Βαγδάτης
H εξαµελής οµάδα των ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ήταν η πρώτη ανθρωπιστική µη
κυβερνητική οργάνωση που έφτασε κατά την διάρκεια των βοµβαρδισµών
κοντά στα θύµατα της επίθεσης στο Ιράκ. Η αποστολή µετέφερε µέσω Συρίας
στην Βαγδάτη ιατροφαρµακευτικό υλικό πεντακοσίων κιλών περίπου, το
οποίο περιελάµβανε αντιβίωση, παυσίπονα και ιατροφαρµακευτικό υλικό για
περιποίηση τραυµάτων. Η οµάδα έφτασε αεροπορικώς στην ∆αµασκό και
από εκεί διέσχισε το Ιράκ µε φορτηγά µέχρι την Βαγδάτη. Η διαδροµή ήταν
πολύ δύσκολη καθώς ο πόλεµος µαινόταν. Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
επισκέφτηκαν τα νοσοκοµεία Alnoor και Al Kindi. Η κατάσταση ήταν
απελπιστική καθώς κατέφθαναν συνεχώς τραυµατίες, πολλοί από τους
οποίους ήταν ήδη νεκροί αλλά και ακρωτηριασµένα άτοµα στα οποία δεν
υπήρχαν τα µέσα για την παροχή περίθαλψης. Ολόκληρες οικογένειες
ξεκληρίστηκαν.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 11.04.2003 - 20.04.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Αλεξάνδρα Γιαταγάνα (Βοηθός),
Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός), Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Μεταφορά φαρµακευτικού και χειρουργικού υλικού για την
αντιµετώπιση των θυµάτων του πολέµου που νοσηλεύονταν σε νοσοκοµεία
της Βαγδάτης
Η οµάδα µετέφερε ιατροφαρµακευτικό υλικό περίπου 3 τόνων. Μεγάλο µέρος
του υλικού αυτού αγοράστηκε µε χρήµατα της δωρεάς της Βουλής των
Ελλήνων (100.000 Ευρώ) προς τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ. Το υπόλοιπο
συγκεντρώθηκε από δωρεές νοσοκοµείων, φαρµακευτικών εταιρειών,
πολιτών , δήµων, σχολείων και κοινοτήτων κυρίως στη Ρόδο. Ένα σοβαρό
µέρος της αξίας των φαρµάκων καλύφθηκε από πόρους των ΓΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ. Το ιατροφαρµακευτικό υλικό και κυρίως το χειρουργικό υλικό για
τις ορθοπεδικές επεµβάσεις προσφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκοµείο Al
Kindi το οποίο είχε λεηλατηθεί και εγκαταλειφτεί από το προσωπικό. Το
φορτίο
περιελάµβανε
φάρµακα
νάρκωσης,
υλικό
εξωτερικών
οστεοσυνθέσεων για τα οστικά τραύµατα, σάκους αίµατος, παυσίπονα,
αντιβιοτικά, αντιφλεγµονώδη, βιταµίνες, σίδηρο, αντιυπερτασικά, κολλύρια,
δερµατολογικές αλοιφές, αντιδιαρροικά, αντισηπτικά, κυτταροστατικά για τις
παιδικές λευχαιµίες που µας είχαν ζητηθεί, και επιδεσµικό υλικό για την
περιποίηση τραυµάτων.
Με µεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαµε την επαναλειτουργία του νοσοκοµείου
µετά από µερικές ηµέρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 10.05.2003 - 12.05.2003.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:
Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού), Κώστας Καλαιτζής
(εθελοντής- βοηθός).
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επισιτιστικής
βοήθειας σε ασθενείς που νοσηλεύονταν σε νοσοκοµεία της Βαγδάτης
Η αποστολή εισήλθε και πάλι στο Ιράκ µέσω Συρίας. Αυτή τη φορά
µεταφέρθηκαν ιατροφαρµακευτικό υλικό και τρόφιµα σε κονσέρβες (ψάρι και
κρέας), οι οποίες αγοράστηκαν στη Συρία. Η Βουλή των Ελλήνων διέθεσε το
ποσό των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) Ευρώ για την κάλυψη των δαπανών
αγοράς των κονσερβών αλλά και την µεταφορά των φαρµάκων στην Βαγδάτη.
Η αποστολή παρέδωσε µέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο νοσοκοµείο
Al Kindi και το υπόλοιπο στο πρώην νοσοκοµείο Saddam όπου τα µέλη της
αποστολής εργάστηκαν µερικές ώρες προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε
νοσηλευόµενους ασθενείς .
Τα φορτίο των φαρµάκων συγκεντρώθηκε από προσφορές νοσοκοµείων,
ιδιωτών και εταιρειών. Ένα µεγάλο µέρος αγοράστηκε από τους πόρους της
οργάνωσης. Στο φορτίο συµπεριλαµβάνονταν εργαλεία εξωτερικής
οστεοσύνθεσης για τα οστικά τραύµατα, προσφορά των νοσοκοµείων της
Αθήνας του Πειραιά και της Ρόδου.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 29.05.2003 - 2.06.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Χορήγηση ιατροφαρµακευτικoύ
υλικού σε νοσοκοµεία της
Βαγδάτης
Mεταφέρθηκε 1,5 τόνος ιατροφαρµακευτικού υλικού στα νοσοκοµεία Al Kindi
και πρώην Saddam. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε από διάφορα νοσοκοµεία
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ ένα µεγάλο µέρος αγοράστηκε µε τους
πόρους της οργάνωσης. Η αποστολή εισήλθε στο Ιράκ από την Συρία. Οι
βοµβαρδισµοί είχαν σταµατήσει αλλά στην Βαγδάτη επικρατούσε το χάος, το
κράτος είχε διαλυθεί, τα πάντα είχαν λεηλατηθεί ενώ στα νοσοκοµεία υπήρχε
έλλειψη φαρµάκων και δυνατοτήτων τροφοδοσίας των ασθενών.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 27.06.2003 - 30.06.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικoύ υλικού αλλά και επισιτιστική βοήθεια
σε νοσοκοµεία της Βαγδάτης
Η αποστολή µετέφερε 1,5 τόνο ιατροφαρµακευτικό υλικό και τρόφιµα όπως
κονσέρβες και φρούτα τα οποία είχαν αγοραστεί στην Συρία. Η ανθρωπιστική
βοήθεια παραδόθηκε στα νοσοκοµεία Al Kindi και πρώην Sandam.
Η
κατάσταση ήταν πάλι πολύ άσχηµη και δεν διαπιστώθηκε καµία βελτίωση
στην υποδοµή του κράτους.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 25.07.2003 - 28.07.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας στο πληθυσµό που κατοικεί στην
πόλη Βασόρα
Αυτή τη φορά η βοήθεια είχε ως αποδέκτη τον πληθυσµό της πόλης Βασόρα
του Ιράκ. Στην πόλη αυτή είχαν βοµβαρδιστεί οι αποθήκες τροφίµων από τις
πρώτες ηµέρες της επίθεσης και οι ανάγκες του πληθυσµού σε τρόφιµα ήταν
µεγάλες και άµεσες. Η αποστολή µετέφερε τρόφιµα και φρούτα που
αγοράστηκαν στη Συρία. Οι κάτοικοι της πόλης δέχτηκαν την ανθρωπιστική
βοήθεια µε µεγάλη ανακούφιση.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 11.09.2003 - 15.09.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας στην ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας Μονρόβια
Η αποστολή έφτασε στην πρωτεύουσα της Λιβερίας, Μονρόβια όπου µε
µεγάλη δυσκολία, λόγω έλλειψης συγκοινωνίας, µεταφέρθηκε στο κέντρο της
πόλης. Εκεί αγοράστηκαν 12 τόνοι ρύζι, 8 τόνοι καλαµπόκι και 500 κιλά
σιµιγδάλι τα οποία µοιράστηκαν στον πληθυσµό που κατοικεί στην περιοχή
Bong Hills. Η πραγµατοποίηση της αποστολής ήταν πολύ δύσκολη λόγω του
εµφυλίου πολέµου και ο πληθυσµός είχε µεγάλη ανάγκη επισιτιστικής
βοήθειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 03.10.2003 - 06.10.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής και επισιτιστικής βοήθειας σε
νοσοκοµεία της Βαγδάτης.
Η αποστολή µετέφερε και παρέδωσε στο νοσοκοµείο Al Kindi και πρώην
Saddam 60 κούτες ιατροφαρµακευτικό υλικό. Οι κούτες αυτές περιείχαν
επιδεσµικό υλικό για την περιποίηση τραυµάτων, αντιβιωτικά, παυσίπονα και
αντισηπτικά. Επίσης αγοράστηκαν στη Συρία παιδικές τροφές και κονσέρβες
αξίας 23,000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ τα οποία µεταφέρθηκαν και
διανεµήθηκαν στα δυο νοσοκοµεία της Βαγδάτης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 01.11.2003 - 21.11.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ξενοφών Γιαταγάνας (Ιατρός), Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός
Ιατρού), Ιωάννης Σωτηρίου (Ιατρός), Παντελής Υψηλάντης (∆ιοικητικός),
Μαίρη Υψηλάντου (Βοηθός)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής και επισιτιστικής βοήθειας σε χωριά
της Νότιας Ινδίας- πολιτεία Andhra Pradesh
Η αποστολή επισκέφτηκε συνολικά 24 χωριά σε αποµακρυσµένες αγροτικές
περιοχές στις οποίες οι κάτοικοι εκτός από
µεγάλη ανάγκη
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είχαν ανάγκη και επισιτιστικής βοήθειας
λόγω της ξηρασίας που επικρατεί εδώ και µήνες στην περιοχή. Αγοράστηκαν
και µοιράστηκαν
στον πληθυσµό 5 τόνοι ρύζι και 5 τόνοι
φάβας.
Εξετάστηκαν περίπου 8.000 ασθενείς οι οποίοι έπασχαν κυρίως από
αρθραλγίες, µυαλγίες, ελµινθίαση, ελονοσία, νοσήµατα του αναπνευστικού,
καρδιοπάθειες, φυµατίωση, βρογχίτιδα και δερµατοπάθειες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 06.12.2003 - 09.12.2003
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Ελένη Σωτηρίου (Βοηθός Ιατρού)
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε χωριά της Νότιας Ινδίαςπολιτεία Andhra Pradesh
Αγοράστηκαν και µοιράστηκαν 6,5 τόνοι ρύζι και 3,5 τόνοι φάβα στον
πληθυσµό που κατοικεί στα χωριά της πολιτείας Andhra Pradesh. Σε
προηγούµενη αποστολή της οργάνωσης τον Νοέµβριο είχε διαπιστωθεί
µεγάλη ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας λόγω της ξηρασίας που επικρατεί στην
περιοχή τους τελευταίους µήνες. Η βοήθεια που µοιράστηκε σε κάθε
οικογένεια αναµένεται να κρατήσει περίπου 3 µήνες.

