Projecte 2859
ATENCIÓ PRIMÀRIA EN SALUT I SUPORT PSICOSOCIAL PER A
PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS A GRÈCIA
RESUM:
Aquest any 2015, Grècia ha experimentat un augment dramàtic de
persones refugiades i migrants que arriben al seu territori per via
marítima. La majoria de persones han arribat a Grècia per la frontera
marítima amb Turquia, a les illes de Lesbos, Chios, Creta, Rhodes i
Samos. Segons les dades disponibles, més del 90% de les persones
que arriben, fugen de països en situació de guerra o conflicte armat,
principalment Síria, Afganistan, Iraq i Somàlia.
Segons les darreres informacions, les autoritats gregues, principalment
la policia, els guardacostes, etc. estan abordant la situació durant les
primeres hores d'arribada i registre de les persones migrants. En
aquesta situació, es detecten necessitats urgents en concepte
d'allotjament, alimentació, aigua, higiene, assistència sanitària i
assistència psicosocial.
A partir de les avaluacions realitzades per la xarxa internacional de
Metges del Món a Grècia, els sectors més precaris són els següents:
accés a l'atenció primària de salut; salut mental i suport psicosocial i
atenció a nenes i nens separats o no acompanyats/des.
A Grècia la crisi s'agreuja. A més de les persones refugiades i migrants
que està rebent, el país està immers en una crisi financera i econòmica
dramàtica, la qual cosa fa que l'impacte sobre aquest país d'acollida
sigui molt gran.
Amb el desplegament d'aquesta resposta humanitària, es volen assolir
tres resultats:
1.
2.
3.

Sector:
Salut, Suport psicosocial i
incidència
País / regió:
Grècia, illes d’arribada i altres
territoris grecs
Durada:
3 mesos
Entitat que presenta:
Metges del Món Catalunya
Entitat que executa:
Metges del Món Grècia
Titulars de drets:
Refugiats, migrants i altres
persones vulnerables
Pressupost
Import total:
29.950,00 euros
Import aprovat: 29.950,00 euros

Facilitar i ampliar l'accés a l'atenció primària de salut i a la
cobertura farmacèutica.
Accés a suport psicosocial.
Implementació d'una estratègia d'incidència política, d'àmbit
nacional i europeu, per conscienciar sobre els drets de les
persones refugiades i migrants a Grècia i Europa.

Amb l'aportació sol·licitada es contractaran els serveis professionals
d'un/a treballador/a social, un psicòleg/a, un traductor/a i un
administrador/a i s'adquiriran medicaments i consumibles mèdics.

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL

