
 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Οι δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 

 
Παρακολουθήστε το απόσπασμα (από το 2:25:40) πιέζοντας εδώ 

Το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός φιλοξενήθηκε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1 και των δημοσιογράφων κ.κ. 
Γιάννη Σκάλκου και Ελένης Χρονά, προκειμένου να μιλήσει για τις πολυάριθμες ανθρωπιστικές 
δράσεις του Οργανισμού που στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, στην 
υποστήριξη και ενίσχυση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, στην ενδυνάμωση του εθελοντικού 
κινήματος και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  

Είχε προηγηθεί απευθείας σύνδεση της εκπομπής με τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, όπου 
παρουσιάστηκε στο κοινό η ανεκτίμητη προσφορά της Ποδηλατικής Ομάδας και της Ομάδας 
Ορεινών Διασώσεων του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Συγκεκριμένα, 
στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 μίλησε αρχικά ο κ. Κυριάκος Παράσχης, εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών 
και Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ποδηλατικής Ομάδας, ο οποίος αναφέρθηκε στις τακτικές 
περιπολίες που πραγματοποιεί στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη και το ιστορικό κέντρο η 
Ποδηλατική Ομάδα Άμεσης Επέμβασης, παρέχοντας τις Πρώτες Βοήθειες σε όποιον συμπολίτη μας 
τις χρειαστεί. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Κατιρτζής, Αρχηγός του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, ο οποίος είχε τη δυνατότητα 
να περιγράψει τις σωτήριες αποστολές έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιούν οι Εθελοντές 
Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο, με εκπαιδευμένους αναρριχητές, 
ορειβάτες και οδηγούς βουνού, για τον εντοπισμό και τη διάσωση αποπροσανατολισμένων ή 
αγνοουμένων περιπατητών και αναρριχητών.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. περιέγραψε αντιπροσωπευτικές δράσεις και προγράμματα των 
Τομέων Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως είναι η λειτουργία των Εκπαιδευτικών 
Υγειονομικών Σταθμών, της Υπηρεσίας "Νοσηλείας στο Σπίτι" και του Πολυδύναμου Κέντρου 
Ενσωμάτωσης προσφύγων, μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στην Κοινότητα καθώς και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση προσφυγικών πληθυσμών.  

 

http://webtv.ert.gr/ert1/mazi-to-sk/05avg2017-mazi-to-savvatokyriako/


Ειδικότερα, από τους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς του Τομέα Νοσηλευτικής 
καλύπτονται σημαντικότατοι τομείς πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα, που 
περιλαμβάνουν την καθημερινή λειτουργία παιδιατρικού ιατρείου και ιατρείων άλλων ειδικοτήτων, 
Συμβουλευτικών Σταθμών Μητέρας και Παιδιού, όπως επίσης και την εφαρμογή προγραμμάτων 
υποχρεωτικού εμβολιασμού του Υπουργείου. Επίσης, μέσα από τα προγράμματα Σχολικής Υγιεινής 
πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι υγείας των μαθητών, Αγωγή Υγείας και προγράμματα 
ελέγχου της φυματίωσης σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς με το test Mantoux. Τέλος, στις 
δράσεις των Ε.Υ.Σ. εντάσσεται και η διενέργεια περιοδικών προ-συμπτωματικών ελέγχων σε 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, εμβολιασμών σε ειδικές ομάδες, κατ’ οίκον επισκέψεις και η 
συνεργασία με τις τοπικές Υγειονομικές Υπηρεσίες για τον έλεγχο των λοιμωδών & μεταδιδόμενων 
νοσημάτων. 

Αναφορικά με την πολύ σημαντική υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. "Νοσηλεία στο Σπίτι", αυτή αποτελεί 
αυτοτελή μονάδα ιατρονοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο 
και για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της θεραπείας τους στο σπίτι, καθώς και για 
ηλικιωμένους ασθενείς και χρονίως πάσχοντες. Απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες 
κοινωνικοοικονομικά ομάδες, με σκοπό την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα και τη μείωση των 
ανισοτήτων στην υγεία. Η Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, που αποτελείται 
από Νοσηλεύτριες - Επισκέπτριες, Ιατρό και Φυσιοθεραπευτές, που επισκέπτονται και 
παρακολουθούν τους ασθενείς, στηρίζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 
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