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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Δραστηριοποίηση του Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. στη Σάμο και τη Χίο: συνολική αποτύπωση» 

Νοσηλεύτριες του Τομέα Νοσηλευτικής δραστηριοποιούνται στη Σάμο και τη Χίο, από τον Αύγουστο έως 

και σήμερα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πρόσφυγες και μετανάστες κατά την είσοδό 

τους στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτών των δράσεων είναι η κάλυψη των αναγκών της σωματικής αλλά και 

της ψυχικής υγείας των νεοαφιχθέντων πληθυσμών. Συνολικά 31.595 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν 

ωφεληθεί από υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία. Συγκεκριμένα, παρέχονται: 

 Υπηρεσίες υγείας, αρχικά με τη λειτουργία Νοσηλευτικών Σταθμών από τον Ε.Ε.Σ. (από τον Αύγουστο 
έως και τον Σεπτέμβριο) και στη συνέχεια με τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε 
συνεργασία με τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό. Επαγγελματίες υγείας από τον Ελληνικό και Ισπανικό 
Ερυθρό Σταυρό (γιατροί, νοσηλευτές) αλλά και τεχνικοί χειριστές μηχανημάτων στελεχώνουν τις 
συγκεκριμένες Μονάδες, ενώ εθελοντές των Περιφερειακών  Τμημάτων Ε.Ε.Σ. Σάμου και Χίου 
υποστηρίζουν το παρεχόμενο έργο σε καθημερινή βάση. Μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 
είχαν παρασχεθεί υπηρεσίες υγείας σε συνολικά 10.680 άτομα (4.694 στη Χίο και 5.986 στη Σάμο). 

 
  

 
 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ενήλικες και παιδιά από εκπαιδευμένους νοσηλευτές του Ε.Ε.Σ. και 
εξειδικευμένο προσωπικό του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού. Η επικοινωνία, η παροχή πληροφοριών 
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως επίσης και η παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών 
είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των ενηλίκων. Η δημιουργική απασχόληση 
παιδιών, που προσφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες σκηνές, προσφέρει ανεκτίμητο 
έργο στη ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Συνολικά 6.410 άτομα (ενήλικες 
και παιδιά) έχουν ωφεληθεί (1.380 στη Χίο και 5.030 στη Σάμο). 

 



 Προαγωγή της υγείας και της υγιεινής από τους νοσηλευτές και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. με στόχο την 

πρόληψη ασθενειών. Καθημερινά διανέμονται φυλλάδια που περιέχουν οδηγίες για την προστασία 

της υγείας και της υγιεινής των προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, πραγματοποιούνται 

ενημερωτικές δράσεις και επιδείξεις αναφορικά με τις σωστές πρακτικές υγιεινής στο νέο περιβάλλον 

των καταυλισμών και των μετακινήσεων. Συνολικά 14.505 άτομα έχουν ωφεληθεί (5.175 στη Χίο και 

9.330 στη Σάμο). 

 
Εκτός, όμως,  από τις δράσεις που σχετίζονται με την υγεία, οι Νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ., 
υποστηριζόμενες από το εθελοντικό δυναμικό του Οργανισμού, καλύπτουν και άλλες ανθρωπιστικές 
δράσεις, όπως: 
 

 Διανομή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας (δέματα φαγητού, επιβίωσης, υγιεινής, παιδικά  και 
γυναικεία, νερό,  sleeping bags και στρωματάκια (camping mats)).  Με προγραμματισμένες αλλά και 
έκτακτες διανομές σε διασωθέντες από τη θάλασσα, έχουν μοιραστεί υλικά ανθρωπιστικής βοήθειας 
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ)  σε 9.091 άτομα (3.439 στη Χίο και 5.652 στη Σάμο). 

 

 Αποκατάσταση Οικογενειακών δεσμών (Restoring Family Links): Μια ιδιαίτερη δράση για τα άτομα 
που έχουν αποχωριστεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους είτε στα ίδια τα νησιά είτε στη 
διάρκεια του ταξιδιού τους. Συνολικά 53 άτομα έχουν ωφεληθεί (21 ση Χίο και 32 στη Σάμο).  
 

Συμπερασματικά, από τον Αύγουστο έως και τις 27 Νοεμβρίου 2015, από τις προαναφερόμενες δράσεις 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα νησιά της Σάμου και της Χίο, έχουν ωφεληθεί συνολικά 40.739 

πρόσφυγες και μετανάστες.  


