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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξαίρει την ανάγκη για 

«οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και υγιέστερου κόσμου» 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου), συμμετέχοντας 

ενεργά στη συνολική προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως να «οικοδομηθεί ένας πιο δίκαιος και υγιέστερος 

κόσμος», όπως είναι και το φετινό μήνυμα του Π.Ο.Υ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.  

Ο Ε.Ε.Σ, στη περίοδο της πανδημίας COVID-19, συνέχισε, εντατικοποίησε και πολλαπλασίασε τις δράσεις 

παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πετυχαίνοντας να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ μέσα από προγράμματα 

και δράσεις που υλοποιούνται από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Τομέα Υγείας σε Αθήνα και 28 

Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες που έχουν πληγεί σφόδρα από 

τις επιπτώσεις της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των μεταναστών, των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, των ηλικιωμένων και των αστέγων. 

Οι δράσεις του Τομέα Υγείας εν καιρώ πανδημίας   

Ενδεικτικά, μερικές από τις δράσεις που υλοποιεί ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ:  

 Παρουσία κινητών ομάδων υγείας σε Δομές Φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, τόσο σε Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης όσο και στις Δομές Φιλοξενίας στον Αστικό ιστό της Αττικής. 

 Μέσω των σταθερών Δομών του, παρέχονται υπηρεσίες υγείας, δράσεις για την Προαγωγή της Υγείας και 

της Υγιεινής, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε 

εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας.  



 Μέσω των Υπηρεσιών Νοσηλείας στο Σπίτι, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, προσφέρονται υπηρεσίες 

υγείας κατ΄ οίκον, σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και εξερχόμενους από 

νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 Πραγματοποιούνται δράσεις ενεργητικής επιτήρησης στα σημεία εισόδου αρχαιολογικών χώρων, σε 

Δικαστικά Μέγαρα, στο Υποθηκοφυλακείο, σε Σωφρονιστικά καταστήματα και σε νοσοκομεία. 

 Σε καθημερινή βάση διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid - 19 (rapid 

της Ελλάδας.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λαμβάνοντας υπόψιν τις τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στη 

κοινωνία, προσανατολίζεται στην υλοποίηση ακόμα περισσότερων δράσεων το επόμενο διάστημα, με στόχο 

τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας. 


