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Η SAMS επανεκκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2020. Χάρη στη 

χρηματοδότηση από το Center for Disaster Philanthropy, η SAMS δημιούργησε κινητές κλινικές για την 

υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων εμβολιασμών, πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, αναπαραγωγικής υγείας 

και παιδιατρικής φροντίδας. Την Κινητή Ιατρική Ομάδα της SAMS απαρτίζουν δύο παιδίατροι, 

γυναικολόγος/μαιευτήρας, μαία, νοσηλεύτρια και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές Αραβικών και Φαρσί / 

Νταρί. 

 

Η SAMS δραστηριοποιήθηκε στη κλινική Seeds of Humanity στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρείχε 

παιδιατρική και γυναικολογική περίθαλψη. Επιπλέον, οι ιατρικές ομάδες της SAMS εργάσθηκαν σε πέντε 

προσφυγικές δομές (Σχιστό, Σκαραμαγκάς, Ριτσώνα, Μαλακάσα 1.0 και Ελευσίνα), όπου η πρόσβαση σε 

περίθαλψη ήταν περιορισμένη ή ανύπαρκτη. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα  επέτρεψε στη SAMS να εγκαθιδρύσει τη παρουσία της στις προαναφερθείσες 

προσφυγικές δομές και να ανταποκριθεί στις επείγουσες ιατρικές ανάγκες παιδιών, ασυνόδευτων ανηλίκων 

και εγκύων γυναικών. Η ομάδα της SAMS στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας ιατρικούς επαγγελματίες με 

εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα, εντόπισε τα κενά και ανταποκρίθηκε άμεσα στις αυξανόμενες ιατρικές 

ανάγκες, επικοινωνώντας με κρατικούς και τοπικούς φορείς προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα της παροχής αξιοπρεπούς ιατρικής περίθαλψης σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. 

 

Αναλυτικότερα, για τις γυναίκες, οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες περιλάμβαναν οικογενειακό 

προγραμματισμό, συμβουλευτική, προγεννητικό έλεγχο, προγραμματισμό γέννησης / επιπλοκών και 

διαχείριση ιατρικών καταστάσεων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη (προεκλαμψία, διαβήτης κύησης 

κλπ.). Για τα παιδιά προβλέφθηκαν ιατρικές επισκέψεις, διάγνωση / θεραπεία παιδιατρικών ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων χρόνιων παθήσεων και πραγματοποίηση κοινών παιδικών εμβολίων, όπως ιλαρά, 

διφθερίτιδα, παρωτίτιδα κ.ά.. με εμβόλια σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ) και σύμφωνα με το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών. Για δυνητικά υψηλού 

κινδύνου εγκυμοσύνες ή παιδιά που έχρηζαν προσωπικής αξιολόγησης, η ιατρική ομάδα συνεργάσθηκε 

και δρα με παραπομπές σε 2 Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία (Αρεταιειο και Αττικο). 

 

Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Μετανάστευσης & 

Ασύλου, η SAMS δραστηριοποιήθηκε σε κέντρα φιλοξενίας του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ) για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο για να παράσχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια σε 

εκτοπισμένες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και ενήλικες. Ακόμη, συνέστησε συνεργασίες με 

ενεργούς και τοπικούς φορείς που λειτουργούσαν σε προσφυγικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των 

Seeds of Humanity, IOM, ενώ συνεργάστηκε με όλες τις άλλες ΜΚΟ ( SolidarityNow, ARSIS, ZEUXIS, 

Terre des Hommes) στο πεδίο. 
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Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η SAMS οργάνωσε οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές αποστολές στην 

Ελλάδα που σταμάτησαν λόγω της πανδημίας. Συνολικά, η SAMS παρείχε υπηρεσίες σε 638 ασθενείς, 

συμπεριλαμβανομένων 279 παιδιατρικών ασθενών, 152 γυναικολογικά περιστατικά, 97 οδοντιατρικά 

περιστατικά, 71 οφθαλμολογικά περιστατικά και 39 ασθενείς από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 

2020. 

 

Οι ασθενείς περιλάμβαναν 305 (47%) Σύριους, 239 (37%) Αφγανούς, 30 (5%) ήταν Ιρακινοί, 8 (1%) 

Κονγκολέζοι και οι υπόλοιποι 59 (10%) προέρχονταν από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του 

Πακιστάν, του Μπαγκλαντές, της Υεμένης, της Παλαιστίνης, του Μαρόκου και του Κουβέιτ. Από αυτούς 

τους ασθενείς, 313 (49%) ήταν παιδιά. 


