
                  
Αλεξάνδρεια, 6 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας» 

 Oι Εθελοντές Νοσηλευτικής κλήθηκαν και κάλυψαν υγειονομικά τους αγώνες 
μπάσκετ της αθλητικής ακαδημίας Αλεξάνδρειας «ΑΘΛΟΣ» στις κατηγορίες των 
Κορασίδων, Παίδων και Αντρών παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες σε όσα περιστατικά 
προέκυψαν, σε συνέχεια της πετυχημένης καλοκαιρινής συνεργασίας. Η υγειονομική 
κάλυψη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί το 2018.  

 

 Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε στις 15 Οκτωβρίου 
επίσκεψη στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς όπου έτυχε θερμής υποδοχής ενώ 
δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων του κινήματος. 

 Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε δύο νέες ομάδες 
πολιτών για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών.  

 Επίσης, ξεκίνησε η επιμόρφωση των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Τμήματός μας. 

 Παράλληλα, το Τμήμα συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις στις 
18 Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας καθώς και στις 28 Οκτωβρίου. 

  
 
 Στις 25 Οκτωβρίου το Δ.Σ. παρευρέθηκε στην ενημερωτική εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο σύλλογος ΑμΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», με θέμα «Σεξουαλικότητα στην 
Αναπηρία». 

 Στις 1 και 2 Νοεμβρίου η Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Τμήματος συμμετείχε στο 
διήμερο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τη «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών: 
συμβολή στη συλλογική - μεθοδική - εξειδικευμένη αντιμετώπιση», που 
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πραγματοποιήθηκε στο Χώρο Τεχνών Ημαθίας. Επίσης, συμμετείχε στον εορτασμό της 
Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στις 20 Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στο Χώρο 
Τεχνών Ημαθίας που διοργάνωσε η Ι Μεραρχία Πεζικού «Σμύρνη». 

 Τις ίδιες ημερομηνίες το Τμήμα μας συμμετείχε στην αιμοδοσία που 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας υπό την αιγίδα του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου μας. 

  

 Επίσης, υποδέχτηκε τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς και 
Πρόεδρο της ΠΟΣΕΑ στα γραφεία του Τμήματος, ο οποίος και ενίσχυσε τη δράση μας 
«Χάρισέ το» με γραφική ύλη. 

 Στις αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η δράση του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας 

«Χάρισέ το» συγκεντρώνοντας μεγάλη ποσότητα γραφικής ύλης (τετράδια, μπλοκ 

ζωγραφικής, μπογιές, τσάντες, μολύβια, κ.ά.) για άπορα παιδιά που φοιτούν σε 

δημοτικά σχολεία του δήμου Αλεξάνδρειας, με τη στήριξη όλων των βιβλιοπωλείων και 

συμπολιτών μας. 

 Στις 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας των παιδιών 

ΑμΕΑ του συλλόγου «Τα Παιδιά της Άνοιξης», όπου το Τμήμα μας ενημερώθηκε για τις 

δράσεις του συλλόγου και δώρισε ένα αναπηρικό ηλεκτρονικό αμαξίδιο για τις ανάγκες 

της δομής.  

 
 Τέλος, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, Εθελόντρια του Τμήματός μας παρακολούθησε την 
εκπαιδευτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, με θέμα 
τα «Τραύματα Μάχης». 
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