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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Μετά την πολύ πετυχημένη συνεργασία του Συλλόγου μας με τη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην κοινή μας συμμετοχή στον Κλασικό Μαραθώνιο
Αθηνών, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζει να στηρίζει το πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό έργο τους.
Σε μια δύσκολη για όλους μας περίοδο, επιλέγουμε στις φετινές γιορτές να ενισχύσουμε
την προσπάθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να παραμείνουν συνεπείς στις ανάγκες των
ασθενών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, καλούμε όποιον
συνάδελφο το επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή.
Ενδεικτικά:
- Με 10 € αγοράζονται 45 εμβόλια κατά της ιλαράς:
Η ιλαρά είναι η πιο σοβαρή παιδική μεταδοτική ασθένεια και παραμένει βασική αιτία
θανάτου μικρών παιδιών. Οι θάνατοι αυτοί μπορούν να αποφευχθούν καθώς υπάρχει
εμβόλιο κατά της ιλαράς το οποίο είναι αποτελεσματικό και οικονομικό. Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα εμβολίασαν περισσότερους από 5.000.000 ανθρώπους κατά της ιλαράς μέσα
στο 2011.
- Με 20 € αγοράζονται 74 πακέτα θεραπευτικής τροφής:
Ο υποσιτισμός απειλεί τις ζωές 20.000.000 παιδιών ανά τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια,
χρησιμοποιούνται έτοιμα θεραπευτικά διατροφικά σκευάσματα τα οποία περιέχουν όλα
τα θρεπτικά συστατικά για την ενίσχυση του οργανισμού των υποσιτισμένων παιδιών και
βοηθούν την επιβίωση και σωστή ανάπτυξή τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιέθαλψαν
περισσότερα από 400.000 υποσιτισμένα παιδιά στα προγράμματά τους το 2011.
- Με 50 € εξασφαλίζεται η εξυγίανση νερού για 10.000 άτομα ενός
προσφυγικού καταυλισμού:
Κάθε χρόνο 28.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται
με την κακή ποιότητα του νερού. Στις επείγουσες κρίσεις όπως είναι οι εμπόλεμες
συρράξεις ή οι φυσικές καταστροφές η εξυγίανση του νερού είναι απαραίτητη ώστε να
αποφευχθεί η εξάπλωση θανατηφόρων ασθενειών. Κάθε χρόνο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
διανέμουν περισσότερα από 500.000.000 λίτρα καθαρού, πόσιμου νερού.

Οι συνάδελφοι που το επιθυμούν μπορούν να καταβάλουν τις δωρεές τους στον αριθμό
λογαριασμού 080/480847-95 που ανήκει στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα με την
αιτιολογία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και το ονοματεπώνυμό τους. Αμέσως μετά την κατάθεση, οι
δωρητές μπορούν να επικοινωνούν με το συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό 19915) ώστε να παραλάβουν στη διεύθυνσή τους
την απόδειξη, μια ευχαριστήρια επιστολή και ενημερωτικά έντυπα από τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα για τη δράση τους και την κατανομή των πόρων στα προγράμματά τους.
Κάθε συνεισφορά είναι μια πράξη βοήθειας και αλληλεγγύης!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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