31 Αυγούστου, 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει τη δράση του για την
ανακούφιση

των

συνανθρώπων

μας

που

επλήγησαν

από

τις

πρόσφατες πυρκαγιές. Για το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου,
δυνάμεις από όλους τους Τομείς του Ε.Ε.Σ. κινητοποιήθηκαν σε όλες τις
πυρόπληκτες περιοχές και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
Σώμα Σαμαρειτών και Διασωστών
Ομάδα 30 Εθελοντών Διασωστών επιχείρησε στο Ν. Ηλείας για την
αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων με το υδροφόρο όχημα της
Εταιρείας «Πήγασος» που έχει παραχωρηθεί προς χρήση στον Ε.Ε.Σ.
Επίσης, διαχειρίστηκε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας κατόπιν
σχετικών αιτημάτων των τοπικών Δήμων και Κοινοτήτων και συμμετείχε
στην καύση και ταφή ζώων. Στο Ν. Αρκαδίας οι Εθελοντές Διασώστες
ανέλαβαν την φύλαξη για αποφυγή των αναζωπυρώσεων στο όρος
Μαίναλο. Στο Ν. Εύβοιας δύναμη 10 Εθελοντών Διασωστών συμμετείχε
στις

επιχειρήσεις

κατάσβεσης

των

πυρκαγιών

ενισχυμένο

από

Εθελοντές Διασώστες από την Αθήνα. Επιπλέον, μια ομάδα 20
Εθελοντών Σαμαρειτών υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση την
Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. για την άμεση συγκέντρωση, τακτοποίηση
και αποστολή υλικού πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.
Τομέας Νοσηλευτικής
Εθελόντριες της Νοσηλευτικής συμμετείχαν σε 3 κινητά κλιμάκια με

γιατρούς

από

το

Νοσοκομείο

«ΕΡΡΙΚΟΣ

ΝΤΥΝΑΝ»

και

πραγματοποίησε κατ’ οίκον εξετάσεις σε ασθενείς του Δήμου
Ανδρίτσαινας, Φολόης και Αμαλιάδος. Επίσης, Εθελόντριες της
Νοσηλευτικής προσέφεραν νοσηλευτική υποστήριξη σε ασθενείς των
Εξωτερικών Ιατρείων και στο χειρουργικό τμήμα, στο Νοσοκομείο
Πύργου και προσφέρουν υποστήριξη στα Εξωτερικά Ιατρεία των
Νοσοκομείων Καλαμάτας, Σπάρτης, Τρίπολης και Χαλκίδας.
Νοσηλεύτριες
επισκέπτονται

του

Περιφερειακού

ηλικιωμένους

Τμήματος

πυρόπληκτους

Ε.Ε.Σ
από

Καλαμάτας
τις

περιοχές

Αρτεμισίας και Λαδά που φιλοξενούνται στην 120 ΠΕΑ (Αεροπορίας)
παρέχοντας νοσηλευτική υποστήριξη, και είδη πρώτης ανάγκης και
φάρμακα.

Επίσης,

Εθελόντριες

της

Νοσηλευτικής

παρέχουν

νοσηλευτική υποστήριξη σε πυρόπληκτους του Ν. Αρκαδίας που
φιλοξενούνται στο Ξενοδοχείο «SPARTA IN», και συνεχίζουν να
υποστηρίζουν ασθενείς του Νοσοκομείου Τριπόλεως. Ο Τομέας
Νοσηλευτικής συνεργάσθηκε με τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας,
Σκιλλούντος (Κρέστενα) και Ζαχάρως για τη διερεύνηση αναγκών για
σίτιση και τη διάθεση πόσιμου νερού.
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
20 κοινωνικοί λειτουργοί οργάνωσαν Κινητές Μονάδες καταγραφής
αναγκών των πυροπαθών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Κινητές Μονάδες επισκέφθηκαν όλες τις
πυρόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας, Ευβοίας, Αρκαδίας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας, για την εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών
των πληγέντων και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

των

θυμάτων των καταστροφών, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Επίσης,
σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καταγράφηκε ο αριθμός
των νεκρών, των αστέγων, των κατεστραμμένων οικιών και έγινε
εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
ανέλαβε και την ενημέρωση των πυροπαθών σχετικά με τα μέτρα
κοινωνικής προστασίας που έλαβε η κυβέρνηση και κινητοποίησε την

ευρύτερη κοινότητα για να διευκολυνθούν οι πληγέντες στην πρόσβασή
τους στα ανάλογα προγράμματα και υπηρεσίες. Στο Ν. Φθιώτιδος
πραγματοποιήθηκε προληπτικά σχέδιο ετοιμότητας για εκκένωση του
Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Άνω Καλλιθέας Σπερχειάδας λόγω της
φωτιάς στην περιοχή.
Ο Ελληνικός Ερυθρός συνεχίζει ακούραστα το έργο του βάζοντας ως
επίκεντρο της δράσης του τον άνθρωπο που υποφέρει και καθημερινά
πασχίζει και την βοήθεια και την υποστήριξή του.

