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«Το να είσαι μια μορφωμένη και
δραστήρια γυναίκα στο Ιράκ είναι πολύ
δύσκολο. Άρχισαν να με απειλούν. Η αξία
μιας ζωής στο Ιράκ είναι μικρότερη από
ένα ευρώ, τόσο κοστίζει μια σφαίρα.
Ένιωθα συνεχώς ότι κινδυνεύω. Λάμβανα
μηνύματα, απειλητικά για τη ζωή των
παιδιών μου: ”Καλύτερα να φύγεις με
τα τρία παιδιά σου παρά να ξεφύγεις
με λιγότερα από τρία”. Τότε ξέχασα ότι
ήμουν γιατρός, ήμουν μόνο μητέρα.
Αποφάσισα να εγκαταλείψω τη χώρα για
να σώσω τα παιδιά μου».

Περισσότεροι από 170.000 πρόσφυγες
και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα
μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Περίπου
53.000 παραμένουν στην ηπειρωτική χώρα
και στα νησιά. Είναι άγνωστο για πόσο
ακόμα θα χρειαστεί να παραμείνουν.

Η Bushra Alramahi, μετά από έξι
μήνες στην Ελλάδα, έχει την τύχη να
μετεγκατασταθεί στη Γαλλία. Ήταν ό,τι
καλύτερο μπορούσε να σκεφτεί, όταν
στα 46 της, μαζί με τα τρία της παιδιά,
εγκατέλειπε τη Βαγδάτη έχοντας ζήσει
τρεις πολέμους. Έχασε τον αδελφό
της σε έναν βομβαρδισμό. Είδε την
οικογένειά της να δραπετεύει στην
Ιορδανία και στην Ευρώπη. Σπούδασε
ιατρική σε μεγάλη ηλικία και ανέλαβε
τη Διεύθυνση του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών του Νοσοκομείου της
Alkadhymia.

Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:
23.556 ασθενείς

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρίσκονται σε
20 σημεία σε όλη τη χώρα προσφέροντας
τη βοήθειά τους στους ανθρώπους που την
χρειάζονται.
Οι δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
στην Ελλάδα (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016):

Πρόγραμμα φροντίδας σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας: 619 συνεδρίες
Ψυχολογική υποστήριξη: 1.565 συνεδρίες
Εκστρατεία μαζικών εμβολιασμών:
7.000 παιδιά
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εδώ και 26 χρόνια
βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Σας
χρειαζόμαστε δίπλα μας. Όλοι μαζί έχουμε
τη δύναμη να κρατήσουμε στη ζωή ακόμα
περισσότερους ανθρώπους.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
να σώσουν περισσότερες ζωές

Κάνοντας κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό:
ALPHA BANK: GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την κατάθεση μην ξεχάσετε να μας ενημερώσετε
στο τηλ.: 210 5 200 500 για να σας στείλουμε την απόδειξή σας.

ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ
Με χρέωση των καρτών εκδόσεως Alpha Bank (Αmerican Express®, Diners Club,
Visa, Mastercard®) τηλεφωνώντας στο 210 5 200 500

ΜΕΣΩ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK
Εξαργυρώστε τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει από τα Προγράμματα
Επιβραβεύσεως των καρτών σας εκδόσεως Αlpha Bank.
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την αντιστοίχιση πόντων:

#meinemazimas
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