
 
Καλαμάτα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Συνδρομή Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας στην υποδοχή 
μεταναστών" 

 

 
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από επικοινωνία με 
το Λιμεναρχείο της πόλης, κλήθηκε να συνδράμει στην υποδοχή 63 μεταναστών Πακιστανικής 
καταγωγής, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή «Βενέτικο» και έφτασαν με σκάφος 
του Λιμενικού, τα μεσάνυχτα της 23ης Σεπτεμβρίου 2017, στο λιμάνι της Καλαμάτας. 

Στο χώρο υποδοχής βρέθηκαν κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. αποτελούμενα από την Πρόεδρο της Εφορίας 
Εθελοντών Νοσηλευτικής κ. Δήμητρα Ψαρούλη, από τις Νοσηλεύτριες και τη Διοικητική 
Υπάλληλο του Τμήματος, Εθελόντριες Νοσηλευτικής και Εθελοντές Σαμαρείτες. 

Στο χώρο υποδοχής, οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος προχώρησαν άμεσα στην εκτίμηση αναγκών 
υγείας των μεταναστών. Εντοπίστηκαν ύποπτα κρούσματα δερματικής νόσου, κάποια εκ των 
οποίων ήταν επιμολυσμένης μορφής. 

Πραγματοποιήθηκαν : 
- Περιποίηση των επιμολυσμένων δερματικών βλαβών. 
- Δόθηκαν Πρώτες Βοήθειες σε διάστρεμμα και περίδεση με ελαστικό επίδεσμο. 
- Ανάμεσα στου 63 μετανάστες ήταν 2 παιδιά ηλικίας 12 ετών, τα οποία δέχτηκαν ειδική 

μέριμνα, φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη, όπως και οι υπόλοιποι μετανάστες. 

Στις 03:00 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η μεταφορά των μεταναστών στις εγκαταστάσεις της 
Νοσηλευτικής Σχολής του Παλαιού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου οργανώθηκε πρόγραμμα 
υποστήριξης των μεταναστών. 

Κατόπιν αιτήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, οι Νοσηλεύτριες και οι Εθελόντριες 
Νοσηλευτικής, με την αμέριστη συμβολή της Προέδρου της Εφορείας και την βοήθεια των 
Διοικητικών Υπαλλήλων του Τμήματος προχώρησαν σε :  

- Εκτίμηση νοσηλευτικών αναγκών και παραπομπές για ιατρική εξέταση. 
- Οργάνωση ιατρείου για την εξέταση των μεταναστών από την δερματολόγο του 

Νοσοκομείου Καλαμάτας. 
- Αγορά και χορήγηση φαρμάκων κατόπιν ιατρικών οδηγιών. 
- Συλλογή ρουχισμού και οργάνωση της θεραπευτικής τους αγωγής, λόγω των δερματικών 

παθήσεων. Οδηγίες όσον αφορά την επάλειψη με την λοσιόν, στρώματα, κουβέρτες κλπ. 



- Παροχή ειδών ατομικής καθαριότητας (σαπούνια-σαμπουάν). 
- Παροχή ειδών καθαριότητας και καθαριστικών και κινητοποίηση των μεταναστών για τη 

διατήρηση της καθαριότητας στο χώρο διαμονής τους. 
- Οδηγίες υγιεινής και  σωστού τρόπου πλυσίματος των χεριών. 
- Διανομή συσσιτίου τριών γευμάτων. 
- Κάλυψη οικονομικής δαπάνης για τις συσκευασίες των γευμάτων, τα οποία 

παρασκευάζονται από το Στρατό. 
- Κάλυψη εκτάκτων διατροφικών αναγκών. 
- Παραλαβή και διανομή των προσφορών από πολίτες της πόλης. 
- Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις τοπικές αρχές: Δ/ντρια Υγείας, Δήμο, 

Αστυνομία, Λιμενικό. 

 


