
 

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Άμεση βοήθεια σε πρόσφυγες - μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο 
ανοιχτά της Πύλου από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας 

 

Στην «πρώτη γραμμή» για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους 65 πρόσφυγες - μετανάστες, μεταξύ 
των οποίων 8 γυναίκες και 8 παιδιά, που κάλεσαν σε βοήθεια την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και 
εντοπίστηκαν από τις Λιμενικές Αρχές σε λέμβο δυτικά της Πύλου, βρέθηκαν Νοσηλεύτριες και 
Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας. 

Τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανταποκρίθηκαν άμεσα στο τηλεφωνικό αίτημα του 

Λιμεναρχείου Πύλου, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες και να παραχθεί 

κάθε δυνατή φροντίδα, τόσο στους άνδρες πρόσφυγες Αφγανικής και Πακιστανικής καταγωγής, όσο 

και στα γυναικόπαιδα.  

Το κλιμάκιο του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, αποτελούμενο από 

Νοσηλεύτρια, Εθελόντριες Νοσηλευτικής και Διοικητικό Υπάλληλο μετέβησαν με το 

υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην Πύλο, διαθέτοντας πλήρη εξοπλισμένο φαρμακείο, 

νερά, χυμούς και είδη ατομικής υγιεινής. 

Η Νοσηλεύτρια και οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής μερίμνησαν όσον αφορά τις 

ανάγκες των προσφύγων - μεταναστών σε θέματα υγείας πραγματοποιώντας 

καταγραφή νοσηλευτικών αναγκών, παραπομπές για ιατρικό έλεγχο, ενώ 

προχώρησαν σε αγορές φαρμάκων, σε συνεργασία με στελέχη του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την λήψη της φαρμακευτικής 

αγωγής.  

Φρόντισαν για την υγιεινή διαβίωσή τους, κινητοποιώντας τους για τον αερισμό και 

την καθαριότητα του χώρου, ενώ διένειμαν είδη ατομικής υγιεινής και 

καθαριότητας. 

Επίσης, παρείχαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνέδραμαν στη διανομή νερού 

και μεσημεριανού γεύματος, για το οποίο την φροντίδα είχε ο Δήμος Πύλου-

Νέστορος. 

Το κλιμάκιο συνεργάστηκε άψογα τόσο με τα στελέχη του Δήμου Πύλου-Νέστορος, 

όσο και με τα μέλη του Λιμεναρχείου Πύλου, ενώ προγραμματίζονται και άλλες 

επισκέψεις με σκοπό την βοήθεια και την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές του Κράτους. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα με σκοπό την παροχή 

βοήθειας προς τον συνάνθρωπο όπου υπάρχει ανάγκη. 


