Φλώρινα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις Ιουνίου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας
Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2019, ολοκληρώθηκαν οι πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις
Πρώτων Βοηθειών (μία 14ωρη και τρείς 16ωρες) σε ομάδες πολιτών (συνολικά 48 άτομα),
που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας, από τη
Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια κα Ειρήνη Γρατσία. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση, ενώ αξιολογήθηκαν στην αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών
μέσα από σενάρια, καθώς και με τεστ επικύρωσης γνώσεων.
Εκτός από τις σταθερές μηνιαίες συντονιστικές - επιμορφωτικές συναντήσεις Εθελοντών
Νοσηλευτικής του Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν και επιπλέον συγκεντρώσεις. Σε αυτές
καταστρώθηκε ο προγραμματισμός επόμενων δράσεων, αλλά κυρίως οργανώθηκαν
ομάδες αξιοποίησης Εθελοντών για συγκεκριμένα θέματα, ώστε να προάγεται η συνεργασία με το νέο
Περιφερειακό Συμβούλιο και η αποτελεσματικότερη κάλυψη αναγκών που προκύπτουν.
Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο του Τμήματος, στο πλαίσιο σειράς Δημόσιων
Επαφών, πραγματοποίησε τις εξής επισκέψεις: Στον Σεβ. Μητροπολίτη
Φλωρίνης κ.κ. Θεόκλητο, όπου σε εγκάρδιο κλίμα επισημάνθηκε η μέχρι τώρα
αγαστή συνεργασία της Ι. Μητροπόλεως με το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινας ενώ
διατυπώθηκαν οι προθέσεις για συνέχισή της, επ’ ωφελεία των ευαίσθητων
κοινωνικά ομάδων της περιοχής.
Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ.
Στέφανο Μπίρο, με ευγενή πρωτοβουλία
του οποίου φιλοξενείται το Τμήμα Ε.Ε.Σ.
Φλώρινας στο κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, από
το 2015. Η νέα Πρόεδρος κ. Άννα Μπαφίτη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
Ε.Ε.Σ. τονίζοντας την ανεκτίμητη αξία της φιλοξενίας αυτής, ενώ ο κ. Μπίρος
απέδειξε για μία ακόμη φορά την πρακτική υποστήριξή του, δίνοντας άμεση
λύση σε βασικά λειτουργικά ζητήματα του Τμήματος.
Στον Διοικητή του Νοσοκομείου Φλώρινας κ. Χρήστο Παπούλκα, όπου
πραγματοποιήθηκε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη αξιοποίηση
των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Τμήματος Ε.Ε.Σ. τόσο στις ανάγκες ασθενών
εντός του Νοσοκομείου, όσο και μετά την έξοδό τους από αυτό. Στην επίσκεψη
παραβρέθηκαν η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ.
Χρυσούλα Τόιτου και η Νοσηλεύτρια του Τμήματος Ε.Ε.Σ. κ. Ειρήνη Γρατσία, οι
οποίες σχηματοποίησαν πλάνο ενεργειών για την επανεκπαίδευση και
αναβάθμιση του ρόλου των Εθελοντών του Τμήματος.
Στις 26 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε από την
εκπαιδεύτρια
του
Τμήματος
βιωματική
παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών στους 48 μικρούς
αθλητές/τριες
της
Ακαδημίας
Μπάσκετ
«Shooters», στο Κλειστό Γυμναστήριο Φλώρινας.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις
Βασικές Αρχές Παροχής Πρώτων Βοηθειών και με
ενθουσιασμό συμμετείχαν σε πρακτικές ασκήσεις
για τον έλεγχο αιμορραγίας, ρινορραγίας, τη
στάση ανάνηψης, την περίδεση κακώσεων άκρων κ.τ.λ. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης
επιμόρφωσης που επιδιώκει η Ακαδημία Μπάσκετ, παράλληλα με την αθλητική κατάρτιση των παιδιών.

