ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΤΟΥ

2005

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Της 2ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 08.01.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Ιατροφαρµακευτική φροντίδα στους ασθενείς κατοίκους της
νήσου και διανοµή τροφής στα θύµατα του «τσουνάµι».
Μεταφορά 211 κιβωτίων µε φάρµακα από την Αθήνα στο Κολόµπο και
παράδοση στις εκεί αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Εκατό τόνοι ρύζι αγοράσθηκαν και διανεµήθηκαν σε οικογένειες και βουδιστικούς ναούς στην περιοχή των πόλεων Galle and Matara για τον
πληθυσµό που έχει έλλειψη τροφίµων . Εξη µέλη των Γιατρών Καρδιάς
προσέφεραν περίθαλψη σε ασθενείς στην ίδια περιοχή .

ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 02.02.2005
ΣΚΟΠΟΣ : Μεταφορά και παράδοση των ιατρικών προµηθειών στο
νοσοκοµείο Al-Kindy
∆ιακόσια δέκα έξη (216) κιβώτια µε φάρµακα µεταφέρθηκαν από την Αθήνα στην Βαγδάτη και παρεδόθησαν στον ∆ιευθυντή του Νοσοκοµείου .

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :04.02.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Επαφή µε την κυβέρνηση της Σρί Λάνκα και συµφωνία µε
τον Υπουργό Παιδείας για την κατασκευή ενός σχολείου από τους Γιατρούς Καρδιάς στην Βeruwala, υπογραφή της σύµβασης και έναρξη των
εργασιών ανέγερσης.
Ο θεµέλιος λίθος τοποθετήθηκε την ∆ευτέρα την 7η Φεβρουαρίου 2005
σε µία εντυπωσιακή τελετή. Παρόντες ήσαν ο Υπουργός Παιδείας, κυβερνητικοί παράγοντες, οι µαθητές πού , για το γεγονός , φορούσαν
στολές σε γαλάζια και λευκά, δωρεά των ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ , δάσκαλοι,
ιερείς βουδιστές, γονείς και χιλιάδες κόσµου.
Το σχολείο θα ονοµαστεί «ΡΟ∆ΟΣ», θα εξυπηρετεί 320 µαθητές και θα
κατασκευαστεί σε 4 µήνες. Το κόστος της κατασκευής καλύφθηκε από
τους Γιατρούς Καρδιάς. Το σχολείο αυτό είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε στη Σρί Λάνκα µετά την καταστροφή της 26ης ∆εκεµβρίου 2004.

ΣΟΥ∆ΑΝ
ΣΟΥ∆ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 08.02.2005
ΣΚΟΠΟΣ: ∆ιανοµή τροφίµων σε πρόσφυγες που ζουν στο βόρειο
Darfur.
Σαράντα (40) τόνοι σιτάλευρο και δέκα (10) τόνοι γάλα (σε σκόνη) αγοράσθηκαν και διανεµήθηκαν σε προσφυγικές οικογένειες που διαµένουν
πλησίον του El Fasher στα βόρεια του Darfur.

IN∆IA
IN∆IA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 5Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 22.02.2005
ΣΚΟΠΟΣ : Ιατρική φροντίδα κατοίκων που ζουν σε αποµακρυσµένα
και αποµονωµένα χωριά της πολιτείας ANDHRA PRADESH.
Εξη µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκαν 6 χωριά και εξέτασαν και
περιέθαλψαν περισσότερους από 2.200 ασθενείς κατοίκους.

ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΓΗΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 17.03.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Ιατρική φροντίδα κατοίκων της πολιτείας IMO (νοτιοδυτικά
της Νιγηρίας).
Μία οµάδα από 5 µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκε την πολιτεία
IMO µετά από επίσηµη πρόσκληση της κυβέρνησης. Η οµάδα εξέτασε
και περιέθαλψε χιλιάδες ασθενείς κατοίκους που ζουν σε απόσταση 3050 χιλιοµέτρων από την πόλη Owerri.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 26.03.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Ιατρική φροντίδα κατοίκων που ζουν στην περιοχή NKOL
NGOK του Καµερούν.
Μία οµάδα από 5 µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκε µία περιοχή
60 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα της χώρας και περιέθαλψαν περίπου 3.000 κατοίκους µε προβλήµατα υγείας.

TANZANIA
TANZANIA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 08.04.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Ιατρική φροντίδα στους ασθενείς κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών .
Μετά από µακροχρόνια προετοιµασία της αποστολής µε τις τοπικές αρχές, πέντε µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα
της χώρας (Dar Es Salaam) και προσέφεραν ιατρική φροντίδα σε 2.000
ανθρώπους που ζουν στην περιοχή Bagamoyo που υποδείχθηκε από
τον Υπουργό Υγείας της Τανζανίας. Η εξέταση και η θεραπεία των ασθενών κατοίκων πραγµατοποιήθηκε στο ιατρικό κέντρο της περιοχής. Την
αποστολή των Γιατρών Καρδιάς στήριξαν ως διερµηνείς οι ιατρικοί βοηθοί του τοπικού νοσοκοµείου της περιοχής .

ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 21.04.2005
ΣΚΟΠΟΣ : Μεταφορά και παράδοση φαρµάκων στο νοσοκοµείο AlKindy στη Βαγδάτη.
∆ιακόσια εβδοµήντα (270) κιβώτια ιατροφαρµακευτικού υλικού µεταφέρθηκαν από την Αθήνα στην Βαγδάτη και παραδόθηκαν στο νοσοκοµείο Al –Kindy .

ΣΟΥ∆ΑΝ
ΣΟΥ∆ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7Ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 22.04.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Αγορά και διανοµή τροφίµων στους πρόσφυγες που ζουν
στους καταυλισµούς στο DARFUR.
Είκοσι (20) τόνοι σιτάλευρο και δέκα πέντε (15) τόνοι σκόνη γάλακτος
αγοράστηκαν και παραδόθηκαν σε οικογένειες προσφύγων που συγκεντρώθηκαν κοντά στην πόλη Nyala, νότια του Darfur.

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 15.05.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Επιθεώρηση των εργασιών του υπό κατασκευή σχολείου
στην Beruwala και αναφορά προόδου.
∆ύο µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκαν την Σρί Λάνκα για να εξετάσουν από κοντά την κατασκευή του δυόροφου δηµοτικού σχολείου
στην Beruwala, νοτιοδυτικά της νήσου. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι εργασίες
προοδεύουν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 20.06.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Τελετή εγκαινίων του δυόροφου σχολικού κτιρίου που κατασκευάσθηκε από τους Γιατρούς Καρδιάς στη Σρί Λάνκα.
∆ύο µέλη των Γιατρών Καρδιάς παρέστησαν στην τελετή εγκαινίων, µαζί
µε τον Υπουργό Παιδείας της Σρι Λάνκα, ιερωµένους, τοπικούς και κυβερνητικούς παράγοντες, µαθητές , δασκάλους, γονείς και πλήθος κατοίκων της περιοχής. Οι µαθητές ήταν ντυµένοι σε γαλάζια και λευκά
(χρώµατα της Ελλάδος). Η αντιπρόεδρος των Γιατρών Καρδιάς µίλησε
στους παρευρισκοµένους και έκοψε την κορδέλα εγκαινίων και υψώθηκαν οι σηµαίες της Ελλάδος και της Σρι Λάνκα. Το σχολείο θα εξυπηρετήσει 320 µαθητές . Η όλη κατασκευή κόστισε 85.000 ευρώ ποσό που
καλύφθηκε από τους Γιατρούς Καρδιάς. Αυτό ήταν το πρώτο σχολείο
που κατασκευάστηκε στην Σρι Λάνκα µετά την καταστροφή του τσουνάµι και ονοµάστηκε «ΡΟ∆ΟΣ».

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 06.08.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή τροφής σε οικογένειες που έχουν έλλειψη τροφίµων.
∆έκα (10) τόνοι ρυζιού, πέντε (5) τόνοι γάλα και 500 κιλά ζάχαρη που
αγοράσθηκαν στην Σρι Λάνκα, διανεµήθηκαν σε άπορες οικογένειες
που διαµένουν σε καταυλισµούς στην πόλη BALIGAMA και UNA BATUNA.

ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 06.09.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή φαρµάκων στο Noσοκοµείο Al-Kindy στη Βαγδάτη.
850 κιλά φαρµάκων µεταφέρθηκαν από την Αθήνα στη Βαγδάτη και παραδόθηκαν στον διευθυντή του νοσοκοµείου Al-Kindy. Τα φάρµακα ήταν
απαραίτητα για την λειτουργία του νοσοκοµείου, λόγω του µεγάλου αριθµού τραυµατιών που µεταφέρονταν στο νοσοκοµείο καθηµερινά.

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :22.09.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίµηση των συνθηκών και προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα ο ελληνόφωνος πληθυσµός στη Γεωργία (µε στόχο την
οργάνωση κατάλληλων αποστολών στο µέλλον).
∆ύο µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Γεωργίας Tbilisi. Τα µέλη υποδέχτηκε ο Κος Ιορδανίδης, πρόεδρος της
ελληνικής κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη των Γιατρών Καρδιάς στο χωριό ΙRAKA (60 χιλιόµετρα από το Tbilisi). ∆εν παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Τα µέλη επισκέφθηκαν επίσης τα χωριά INERA, MESTASENI, ZANTA. Η περιοχή δέχεται συχνά επιθέσεις
από συµµορίες. Οι Γιατροί Καρδιάς ζήτησαν από τον Έλληνα Υπουργό
Εξωτερικών να στείλει τέσσερα κατάλληλα οχήµατα για την τοπική αστυνοµική Αρχή.

ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 29.09.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Φαρµακευτική αποστολή στο Ιράκ
Τριακόσια δεκαπέντε (315) κιβώτια µε φάρµακα µεταφέρθηκαν από την
Αθήνα στο Ιράκ και παραδόθηκαν στο νοσοκοµείο Al –Kindy.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 12.10.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Ανθρωπιστική βοήθεια στα θύµατα του σεισµού στο Νότιο
Πακιστάν (Κασµίρ).
Από τον σεισµό (7,8 βαθµοί της κλίµακας Ρίχτερ) στην περιοχή του Πακιστανικού Κασµίρ, προκλήθηκαν πάνω από 80.000 θάνατοι και
3.000.000 έµειναν άστεγοι. Οι Γιατροί Καρδιάς συµµετείχαν σε ειδική αποστολή του Ισλαµαµπάντ και προσέφεραν στα θύµατα του σεισµού κιβώτια φαρµάκων. (Τα φάρµακα µεταφέρθηκαν µε C-130 στρατιωτικό
αεροσκάφος και συνοδεύτηκαν από ένα µέλος των Γιατρών Καρδιάς ).

ΣΟΥ∆ΑΝ
ΣΟΥ∆ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 18.10.2005
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή τροφίµων στον προσφυγικό πληθυσµό στο Νότιο
Darfur.
Είκοσι (20) τόνοι σιτάλευρου και εννέα (9) τόνοι γάλακτος σε σκόνη αγοράστηκαν και µεταφέρθηκαν στη Nyala, στο Νότιο Darfur. Η διανοµή των τροφίµων έγινε στους πρόσφυγες που διέµεναν κοντά στη Nyala.

ΝΙΓΗΡΑΣ
ΝΙΓΗΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 1ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 29.10.2005
ΣΚΟΠΟΣ : ∆ωρεάν ιατρική εξέταση, περίθαλψη και παροχή τροφίµων
σε κατοίκους του Νίγηρα οι οποίοι διαµένουν σε φτωχές περιοχές που
υποφέρουν από έλλειψη τροφίµων λόγω ξηρασίας.
Έξι µέλη των Γιατρών Καρδιάς επισκέφθηκαν το Νίγηρα µέσω της Νιγηρίας µεταφέροντας φάρµακα από την Αθήνα. Αγόρασαν διακόσιους
(200) τόνους µίλετ σόργκουµ και καλαµπόκι από τη Νιγηρία και τα µετέφεραν στη ∆ηµοκρατία του Νίγηρα µε µεγάλα οχήµατα. Μέρος αυτής της
ποσότητας αγοράστηκε µε το ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο ποσό
χορηγήθηκε στους Γιατρούς Καρδιάς από το Υπουργείο Εξωτερικών
(Υ∆ΑΣ) για το σκοπό αυτό. Τρόφιµα και ιατρική περίθαλψη προσφέρθηκαν στους κτηνοτρόφους-νοµάδες και στις οικογένειές τους (Fulani,
Touareg, Haussa). Η αποστολή κάλυψε την περιοχή ανάµεσα στις πόλεις Zinder και Maradi (επισκέψεις πραγµατοποιήθηκαν στα : Goure,
Tinaboro Borri, Mouamde Ali-Kino). Ιατρικές υπηρεσίες προσφέρθηκαν
σε περίπου 4.500 ενήλικες και παιδιά που συγκεντρώθηκαν σε έξι διαφορετικές περιοχές.

ΙΡΑΚ
ΙΡΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 28.11.2005
ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή συσκευών εξωτερικών οστεοσυνθέσεων στο νοσοκοµείο Al-Kindy στη Βαγδάτη.
Ένα µέλος των Γιατρών Καρδιάς κι ένας ορθοπεδικός ιατρός µετέφεραν
από την Αθήνα στη Βαγδάτη 110 συσκευές εξωτερικών οστεοσυνθέσεων και τις παρέδωσαν στο Al-Kindy. Ο εξοπλισµός αυτός ήταν προσφορά τριών Νοσοκοµείων της Ελλάδας.

ΣΟΥ∆ΑΝ
ΣΟΥ∆ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : 08.12.2005
ΣΚΟΠΟΣ: ∆ιάθεση τροφής στους πρόσφυγες του Βορείου Darfur.
Σαράντα (40) τόνοι γάλα σκόνη και είκοσι πέντε (25) τόνοι σιτάλευρου
αγοράστηκαν και διανεµήθηκαν στις οικογένειες προσφύγων πού ήσαν
συγκεντρωµένες έξω από την πόλη El Fasher.

Τα µέλη της οµάδος που συµµετείχαν στις αποστολές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2005 είναι :
Ιατρός Ξενοφών Γιαταγάνας , καθηγητής παθολογίας και αιµατολογίας
Ιατρός Ιωάννης Σωτηρίου, γενικός παθολόγος
Ελένη Σωτηρίου, νοσηλεύτρια
Μαίρη Υψηλάντη, βοηθός ιατρού
Παντελής Υψηλάντης, διοικητικός
Ευγενία Λύρα, βοηθός ιατρού
Βασιλική Τζωρτζοπούλου, διοικητικός βοηθός
Πάνος Τζωρτζόπουλος , διοικητικός βοηθός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 2005
Το έτος 2005 οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ πραγµατοποίησαν 21 αποστολές σε
διάφορες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Οι 4 από αυτές ήταν ιατρικές αποστολές εξέτασης και θεραπείας ασθενών σε αποµονωµένες περιοχές της Αφρικής και Ασίας. Οι 5 ήταν επισιτιστικές. Με αυτές χορηγήθηκαν τρόφιµα σε πτωχούς πληθυσµούς και
σε καταυλισµούς προσφύγων. Οι 6 ήταν αποστολές για φάρµακα και νοσοκοµειακό υλικό που δωρίθηκαν σε νοσοκοµεία στο Ιράκ και στο Πακιστάν. Σε 2 αποστολές χορηγήθηκε τροφή και παρασχέθηκε ιατρική
περίθαλψη στη Σρι Λάνκα και στον Νίγηρα. Για την κατασκευή του σχολικού κτιρίου στη Σρι Λάνκα διοργανώθηκαν 3 αποστολές. Για τον
έλεγχο της υπάρχουσας τοπικής κατάστασης στη Γεωργία χρειάστηκε
µία αποστολή. Τα φάρµακα και άλλα υλικά που χορηγήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2005 προσφέρθηκαν δωρεάν από ανώνυµους ιδιώτες,
Οργανισµούς και επιχειρήσεις και από σχολεία των πόλεων Θεσσαλονίκης, Αθηνών, ∆ωδεκανήσου (κυρίως από την νήσο Ρόδο), ως και από
τις νήσους Μυκόνου, Σάµου, Λευκάδας και από διάφορες πόλεις της
χώρας.

Επιθυµούµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες προς όλους
τους ανώνυµους που εµπιστεύθηκαν τις δωρεές τους στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ. Τους διαβεβαιώνουµε ότι όλα τα είδη παραδόθηκαν από τα
µέλη της Οργάνωσης προσωπικά, προς εκείνους που τα είχαν πραγµατική ανάγκη χωρίς να ληφθεί υπόψη χρώµα, φυλή ή θρησκεία . Επίσης
ευχαριστούµε τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδος για την βοήθειά τους (διάθεση αεροσκάφους C-130 κτλ.). Είµεθα ευγνώµονες προς τα κρατικά Νοσοκοµεία των Αθηνών (KAT, Ερυθρός Σταυρός) και προς το Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου για την διάθεση προς τους Γιατρούς Καρδιάς των συσκευών εξωτερικών οστεοσυνθέσεων .
Το κόστος όλων των αποστολών του 2005 , συµπεριλαµβανοµένης και
της αγοράς των τροφίµων, καλύφθηκε από δωρεές των µελών και φίλων. Τα έξοδα ταξιδιών και διαµονής καλύφθηκαν από τα συµµετέχοντα
µέλη των αποστολών. Μέρος της βοήθειας στους πρόσφυγες στο Σουδάν και στους άπορους κτηνοτρόφους του Νίγηρα καλύφθηκε από συνεισφορά του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος .

