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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες - μετανάστες από το Περιφερειακό Τμήμα  
Ε.Ε.Σ Καλαμάτας 

Κατόπιν ενημερώσεως από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας για την ύπαρξη ακυβέρνητου σκάφους 57 

ατόμων, προσφύγων - μεταναστών και την περισυλλογή αυτών από παραπλέοντα πλοία, κλιμάκιο 

αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, κ. Δήμητρα Ψαρούλη, 

τις Νοσηλεύτριες, Εθελόντριες Νοσηλευτικής και Υπάλληλο του Τμήματος, μετέβη τις απογευματινές 

ώρες της 6ης Ιουλίου 2019, στο λιμάνι της Καλαμάτας για παροχή βοήθειας. 

Οι πρόσφυγες-μετανάστες ήταν Ιρακινής και Κουρδικής καταγωγής, αλλά και άτομα από το Πακιστάν, 

Μπαγκλαντές και Σρι Λάνκα, ενώ ανάμεσά τους ήταν 4 γυναίκες και 7 παιδιά. Το «ταξίδι» τους ξεκίνησε 

τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Ιουλίου 2019, από κάποια ακτή της Αττικής με προορισμό την Ιταλία και 

παρόλο που σε γενικές γραμμές ήταν όλοι καλά στην υγεία τους, η παραμονή τους για 60 και πλέον 

ώρες μέσα στη θάλασσα, δημιούργησε σε κάποιους θέματα υγείας. 

Μάλιστα κατά την αποβίβασή τους οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες σε 

άτομο που παρουσίασε απώλεια αισθήσεων, μετά από κρίση πανικού, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη 

στο Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.  

Ταυτόχρονα οι Νοσηλεύτριες και οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής μερίμνησαν όσον αφορά τις ανάγκες 

τους σε θέματα υγείας πραγματοποιώντας καταγραφή νοσηλευτικών αναγκών, παραπομπές για 

ιατρικό έλεγχο, αγορές φαρμάκων, ενώ εδόθησαν οδηγίες σχετικά με την λήψη της φαρμακευτικής 

τους αγωγής. Αντιμετωπίστηκαν μυοσκελετικά προβλήματα υγείας, γαστρεντερικά προβλήματα, 

πραγματοποιήθηκαν λήψεις θερμοκρασίας και αρτηριακής πίεσης, περιποίηση μικροτραυματισμών και 

βέβαια ψυχοκοινωνική στήριξη των ανθρώπων αυτών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο άτομο που 

παρουσίασε την κρίση πανικού αλλά και στις γυναίκες και τα παιδιά. 

Διανεμήθηκαν είδη ατομικής καθαριότητας, ενώ υπήρξε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές 

και κυρίως με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, όσον αφορά τα γεύματα και το νερό, όπου οι 

Εθελόντριες Νοσηλευτικής ανέλαβαν τη διανομή τους. 

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:30 οι πρόσφυγες - μετανάστες αναχώρησαν από το χώρο 

φιλοξενίας τους, αφού πρώτα ευχαρίστησαν την Πρόεδρο και τα μέλη του κλιμακίου του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, για τον ανθρωπιστικό τρόπο προσέγγισης και την βοήθεια 

που τους παρείχαν. 
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