
Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Aγαπητές ερυθροσταυρίτισες και αγαπητοί ερυθροσταυρίτες,

Ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός,  παρών  στο  επίκεντρο  των  δυσμενών  καταστάσεων,  δεν  θα
μπορούσε  παρά  να  λειτουργήσει  με  συνέπεια,  γνώση  κι  επαγγελματισμό,  προκειμένου  να
τηρηθεί  στο  έπακρο,  η  διαφύλαξη  της  υγείας  των  πολιτών.  Εντοπίζοντας  τους  δυνητικούς
κινδύνους και τις πηγές του για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και εκτιμώντας σωστά
και ρεαλιστικά το μέγεθός τους, o Ε.Ε.Σ. προετοιμάστηκε έγκαιρα κι έγκυρα για την αντιμετώπιση,
πριν την εξάπλωση του φαινομένου.

Με πλήρη ανάληψη της ευθύνης προστασίας των πολιτών, ο Ε.Ε.Σ. διαθέτοντας την ανάλογη
εμπειρογνωμοσύνη,  βρέθηκε  αρωγός  του  Ελληνικού  κράτους,  ενισχύοντας  υφιστάμενες
κρατικές  δομές. Μεγάλη  ποσότητα  υγειονομικού  υλικού  (4.000  ατομικές  μάσκες  προστασίας
προσώπου)  διατέθηκε  στο  Υπουργείο  Υγείας.  Επιπλέον,  υπήρξε  συμπαραστάτης  σε  διάφορα
Γενικά Νοσοκομεία της Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εθελοντικές αιμοδοσίες και
να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της χώρας μας σε αίμα. Υπήρξε αρωγός διαφόρων κρατικών
υπηρεσιών,  όπως  το  Κεντρικό  Λιμεναρχείο  Ηγουμενίτσας,  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ρόδου  και
πολλών άλλων, προσφέροντας υγειονομικό υλικό, προκειμένου να είναι εφικτή η λήψη όλων των
απαραίτητων  μέτρων,  για  την  περιφρούρηση  της  υγείας  των  συμπολιτών  μας  και  τη
συμπληρωματική κάλυψη των αναγκών, που εμφανίζονται σε διάφορες μονάδες νοσηλείας.

Σημαντικό έργο ανέλαβε ο Ε.Ε.Σ.  με τις  δράσεις εργασίας στον δρόμο (streetwork),  για την
υποστήριξη των αστέγων, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες και ενημέρωση για την προστασία τους
από τον κορωνοϊό, διανέμοντας υγειονομικό υλικό και είδη διατροφής.

Μέσα  από  υποστηρικτικές  δράσεις,  ο  Ε.Ε.Σ.  προσπαθεί  να  αναπτύξει  μηχανισμούς  άμεσης
ανταπόκρισης  και  στήριξης  των  κρατικών  φορέων.  Εξαίρετες  επαγγελματίες  νοσηλεύτριες  και
υπέροχοι εθελοντές μας, σε διάφορα σημεία της επικράτειας, αναλαμβάνουν την καταγραφή και
θερμομέτρηση των ατόμων που προσέρχονται σε νοσοκομειακές δομές της χώρας. Παράλληλα, οι
υποστηρικτικές παρεμβάσεις του Ε.Ε.Σ. σε κρατικό περιφερειακό αερολιμένα, με καταγραφές και
θερμομετρήσεις  των  επιβατών  συμβάλλουν  ενεργά  στην  προστασία  και  διασφάλιση  της
δημόσιας υγείας.

Σε μια προσπάθεια αύξησης της ανθεκτικότητας και μείωσης του κινδύνου του πληθυσμού, ο
Ε.Ε.Σ. ανέλαβε τον πολύ σοβαρό ρόλο της προστασίας της υγείας τόσο των κρατουμένων, όσο και
των σωφρονιστικών υπαλλήλων κι  επισκεπτών των σωφρονιστικών  καταστημάτων της χώρας,
πραγματοποιώντας θερμομετρήσεις και διανομή υγειονομικού υλικού.



Σε  απόλυτη  συνεργασία  με  την  Πολιτική  Προστασία  αναπτύχθηκαν,  σχεδιάστηκαν  κι
επιλέχθηκαν παρεμβάσεις,  όπως η παροχή επισιτιστικής βοήθειας στις ευάλωτες και υψηλού
κινδύνου  ομάδες  συμπολιτών  μας  (επαναπατρισθέντες  από  ξένα  κράτη),  που  βρίσκονται  σε
συνθήκες αποκλεισμού σε κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας. Εφαρμόζοντας ειδικά μέτρα, ο Ε.Ε.Σ.
προβαίνει στην ανάληψη του ύψιστου καθήκοντος της επισιτιστικής βοήθειας, στα άτομα που
είναι υπό παρακολούθηση και δεν είναι εφικτή η μετάβασή τους σε χώρους εστίασης.

Η πλήρης κι απόλυτη εμπιστοσύνη της πολιτείας προς τον Ε.Ε.Σ. αποδεικνύεται,  για άλλη μια
φορά, με την ανάθεση μιας ακόμα σημαντικότατης δράσης. Ο Ε.Ε.Σ. αναλαμβάνει με αίτημα του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τον υγειονομικό
έλεγχο και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μεταναστευτικές ροές εντός Ελλάδας , από
το  Kλειδί  Σερρών,  ως  την  Κέα  και  την  Μαλακάσα.  Στόχος,  η  δημιουργία  ενός  πλαισίου
προστασίας, όχι μόνο αυτών των ατόμων, αλλά και της εγχώριας περιφέρειας.

Η επιστημονική μας ομάδα εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για την πληρέστερη κάλυψη των
αναγκών της κοινότητας και ως υποστηρικτικό σύστημα αναφοράς οδηγεί στην αποσυμφόρηση
του συστήματος  Υγείας.  Οι υπηρεσίες  "Νοσηλεία  στο σπίτι"  και  "Βοήθεια στο σπίτι",  με  το
ιατρονοσηλευτικό  προσωπικό  και  τους  κοινωνικούς  λειτουργούς  μας,  σε  καθημερινή  βάση,
συνεχίζει την κατ' οίκον προσέγγιση συνανθρώπων μας, χωρίς διακρίσεις, με επίκεντρο τις ομάδες
που  χρήζουν  άμεσης  βοήθειας.  Στόχος,  η  καλύτερη  δυνατή  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας
προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα στην υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τα
Κέντρα Υγείας του ο Ε.Ε.Σ., που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των Νοσοκομείων, σε πλήρη
ετοιμότητα προσφέρει όχι μόνο προληπτικές παρεμβάσεις, αλλά και τη δημιουργία ενός πλήρους
θεραπευτικού περιβάλλοντος, προσανατολισμένο στις συνολικές ανάγκες του πληθυσμού καθώς
αυτές προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας.

Με  αίσθημα  κοινωνικής  αλληλεγγύης  αναπτύχθηκε  η  τηλεφωνική  γραμμή  ψυχοκοινωνικής
στήριξης των πολιτών. Έγκριτοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι παρέχουν συμβουλευτική
και ψυχολογική υποστήριξη σε συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη νέα
καθημερινότητα  και  τις  ψυχολογικές  επιπτώσεις  που  δημιουργούνται  από  την  πανδημία  του
κορωνοϊού. Παράλληλα, προχωρήσαμε στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την στήριξη των
ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων,  από  την  κρίση  του  κορωνοϊού.  Σε  μια  προσπάθεια  λοιπόν,
προώθησης της κοινωνικής υπευθυνότητας αναπτύχθηκε ένα πλέγμα κατευθυντήριων οδηγιών
και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, για την πρόληψη της διασποράς ανθεκτικών παθογόνων
οργανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη την μικροβιακή αποίκιση που δημιουργείται στα χέρια από την
μη τήρηση των κανόνων υγιεινής, τις ατομικές συμπεριφορές και τις διαπολιτισμικές κουλτούρες,
υλοποιήθηκαν  ενημερωτικές  δράσεις,  σε  θέματα  μεθόδων  και  τεχνικών  υγιεινής  των  χεριών,
στοχεύοντας  στην  αποτροπή  μετάδοσης  λοιμώξεων.  Παράλληλα,  ιδιαίτερη  βαρύτητα  δόθηκε
στην  ενημέρωση  των  πολιτών,  για  τις  μεθόδους  σωστής  εφαρμογής  και  σωστής  τεχνικής
εξαγωγής  για  τα  γάντια,  τις  ατομικές  μάσκες  προστασίας  προσώπου,  καθώς  και  των  μέσων
υψηλής ατομικής προστασίας. Με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που διαθέτει στα
περισσότερα  Περιφερειακά  Τμήματα,  συμβάλει  τα  μέγιστα  στην  έγκυρη  ενημέρωση  και
μετάδοση γνώσεων  στο  ευρύ  κοινό,  είτε  επαναλαμβάνοντας  την  διαφημιστική  καμπάνια  του
Υπουργείου Υγείας, είτε την καμπάνια ενημέρωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού.



Στόχος, η υπεύθυνη και σαφής ενημέρωση των πολιτών, σε θέματα και οδηγίες που αφορούν την
μετάδοση του κορωνοϊού.

Όπως  αντιλαμβάνεστε,  οι  δράσεις  του  Ε.Ε.Σ.  είναι  πολυποίκιλες  και  διευρυμένες,  σε  ένα
μεγάλο ανθρωπιστικό φάσμα. Δράσεις που υλοποιούνται χάρη στο έμμισθο προσωπικό και
τους  υπέροχους  εθελοντές  μας.  'Aνθρωποι,  που  με  πνεύμα  αυτοθυσίας  προσφέρονται
ολόψυχα στην Ερυθροσταυρική αποστολή, για να υπερασπιστούν και να βοηθήσουν εκείνους
που δοκιμάζονται. Μέσα από αυτό το μεγάλο δίκτυο αλληλεγγύης, θα συνεχίσουμε με αγάπη
κι αυταπάρνηση να πράττουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα "να υπηρετούμε την ιερότητα της
ζωής".

 Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Dr. Αντώνιος Αυγερινός

Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.

Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.


