
 

 

Φλώρινα, 10 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας για τους μήνες Οκτώβριο 
& Νοέμβριο 2018  

Επιμορφωτική συνάντηση Οκτωβρίου με θέμα: «Μεταβολικό Σύνδρομο» 

Στις 2 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η μηνιαία επιμορφωτική και συντονιστική 

συνάντηση των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλωρίνης, στο 

πλαίσιο της οποίας η ιατρός κα Αλεξάνδρα Κεβρεκίδου ανέπτυξε το θέμα: «Μεταβολικό 

Σύνδρομο». Οι Εθελόντριες/ντες είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες και να κατατοπιστούν 

εκτενώς πάνω στα νοσήματα μεταβολισμού, καθώς και να αξιοποιήσουν τις συμβουλές της 

ιατρού για τα περιστατικά που φροντίζουν κατ’ οίκον. 

Επιμορφωτική συνάντηση Νοεμβρίου με θέμα: «Ανοσοποίηση και Εμβολιασμοί» 

Στις 6 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η επόμενη μηνιαία επιμορφωτική συνάντηση των 

Εθελοντών Νοσηλευτικής του Τμήματος, με εισηγήτριες τις επισκέπτριες υγείας του ΕΟΠΥ 

Φλώρινας κ.κ. Αγαθή Οικονόμου και Αγνή Σιδηροπούλου, οι οποίες ανέλυσαν διεξοδικά το 

ζήτημα της ανοσοποίησης και των εμβολιασμών. Οι συμμετέχοντες υπέβαλαν πολλά 

ερωτήματα και διασαφηνίστηκαν πλήρως οι πτυχές του θέματος, ενώ παρέλαβαν και έντυπο 

υλικό για τον προγραμματισμό και το σχήμα των εμβολιασμών που εφαρμόζονται από το 

Υπουργείο Υγείας.  



Στο πλαίσιο και των δύο συναντήσεων έγινε και ο συντονισμός των Εθελοντών για τις 

υπόλοιπες δράσεις (φροντίδα περιστατικών ασθενών κατ’ οίκον, οργάνωση παρελάσεων και 

τελετών, προγραμματισμός συνοδείας ασθενών για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία σε 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κτλ.) 

Συμμετοχή στους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 8ης 
Νοεμβρίου 

Στις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 8ης Νοεμβρίου (απελευθέρωση Φλωρίνης από 

τον Τουρκικό Ζυγό), η εκπαιδεύτρια και εθελοντές/ντριες της Υπηρεσίας Νοσηλευτικής του 

Τμήματος συμμετείχαν εν στολή στις εορταστικές εκδηλώσεις (επίσημες δοξολογίες, 

καταθέσεις στεφάνων κτλ.) και παρήλασαν ενώπιον των Αρχών και των πολιτών της 

περιοχής.  

Εκπαίδευση δεκαπέντε ομάδων απαρτιζόμενων από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 
του νομού Φλωρίνης 

Μέσα στους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο εκπαιδεύτηκαν άλλες 15 ομάδες στελεχών της 

Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Φλωρίνης, στο πλαίσιο του 12ώρου προγράμματος για κάθε 

ομάδα, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη και του Ε.Ε.Σ. Οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να λάβουν θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν σε αιφνίδιες ανάγκες συμπολιτών 

μας, τόσο στον υπηρεσιακό όσο και στον ιδιωτικό τους χρόνο και χώρο. Η εκπαίδευση της 

ΕΛ.ΑΣ. στον Νομό Φλώρινας αφορά συνολικά σε 567 στελέχη και ολοκληρώνεται με μια 

ακόμη ομάδα στις αρχές Δεκεμβρίου 2018. 

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της τάξης Εθελοντών Νοσηλευτικής έτους 2018 

Τέλος, στις 17 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αμυνταίου η τελετή απονομής διπλωμάτων της τάξης 



Εθελοντών Νοσηλευτικής που εκπαιδεύτηκαν μέσα στο τρέχον έτος στην πόλη του 

Αμυνταίου από την Νοσηλεύτρια Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Φλώρινας.  

 

Στην τελετή παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Κων/νος 

Θεοδωρίδης, η Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Σ. κα Όλγα Μοναχού, η Τομεάρχης Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. 

κα Παρασκευή Φελέκη και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Περιφερειακών Τμημάτων κα 

Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Η τελετή είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς στο Αμύνταιο εκπαιδεύτηκαν 

Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού έπειτα από 28 χρόνια, καθώς η τελευταία παρόμοια 

εκπαίδευση είχε υλοποιηθεί  το 1990.  

Οι Εθελοντές Νοσηλευτικής στο Αμύνταιο δραστηριοποιούνται ήδη στο μοναδικό για όλη τη 

βόρεια Ελλάδα Δημόσιο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) που 

λειτουργεί στο Αμύνταιο, καθώς και στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, στο πλαίσιο των 

νοσηλειών και φροντίδων κατ’ οίκον που οργανώνει η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Κέντρου 

Υγείας, αλλά και στα τακτικά του Ιατρεία. 


