
 

Φλώρινα,10 Μαΐου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας για 

τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2017" 

- Ολοκληρώθηκε η θεωρητική κατάρτιση της νέας τάξεως Εθελοντών 
Νοσηλευτικής. Οι δόκιμοι εθελοντές παρακολούθησαν μαθήματα από 
ειδικούς επιστήμονες (νοσηλευτές, φυσικοθεραπεύτρια, ψυχολόγο, 
γιατρούς κτλ) και εκπαιδεύτηκαν στην πραγματοποίηση ενεργειών που 
απαιτούνται για τη φροντίδα ασθενών και ιδίως κατακεκλιμένων, όπως 
λήψη αρτηριακής πίεσης, στρώσιμο κρεβατιών, λουτρό στο κρεβάτι, την 
ανύψωση ασθενούς από το κρεβάτι κτλ. 

- Οι δόκιμοι εθελοντές ξεκινούν πλέον το κομμάτι της πρακτικής τους 

άσκησης προκειμένου να καλλιεργήσουν τις νοσηλευτικές δεξιότητες και 

να καταστούν χρήσιμοι στα Ιδρύματα της περιοχής μας, σε σπίτια απόρων 

ασθενών, σε ιατρεία έκτακτης ανάγκης και όπου αλλού ζητηθεί 

νοσηλευτική συμπαράσταση και φροντίδα. 



- Κατά τον μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη μηνιαία 

συγκέντρωση των Εθελοντών του Τμήματος με προσκεκλημένο φορέα τον 

Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου «Μαζί για τη Ζωή». Έγινε 

εποικοδομητική συζήτηση για τη στενότερη συνεργασία με τον Σύλλογο 

και την επιμόρφωση και αξιοποίηση των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Τμήματος με σκοπό την κάλυψη ποικίλων αναγκών καρκινοπαθών και των 

οικογενειών τους.  

 
- Κατά τον μήνα Απρίλιο στην καθιερωμένη μηνιαία συγκέντρωση των 

Εθελοντών προσεκλήθη η γιατρός κ. Κορωναίου Χριστιάνα που ανέπτυξε 

θέμα σχετικό με τα κυριότερα δερματολογικά νοσήματα και έλυσε πολλές 

απορίες σχετικά μ’ αυτά. 

 
- Στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, η Νοσηλεύτρια – Εκπαιδεύτρια και 

ομάδα Εθελοντών του Τμήματος (από τη Φλώρινα και το Αμύνταιο) 

συμμετείχαν στην 1η Νοσηλευτική Διημερίδα που οργανώθηκε από το 



Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας όπου είχαν την ευκαιρία να 

επιμορφωθούν σε πλειάδα θεμάτων (Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Πρώτων 

Βοηθειών, Έκτακτης Ανάγκης κτλ.) καθώς και να αναπτύξουν συνεργασίες 

με το νοσηλευτικό κόσμο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι 

μόνον. 

  
- Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών υγιεινής πραγματοποιήθηκε στους 

χώρους του Τμήματος, κατόπιν δωρεάς της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. 

καθώς και έκκλησης προς τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς της 

Φλώρινας. Μέρος αυτών των αγαθών διετέθησαν σε στοχευμένες 

ευάλωτες οικογένειες για την εορτή του Πάσχα, ενώ προγραμματίζεται 

από το Τμήμα διευρυμένη διανομή μέσα στον μήνα Μάιο.  

 

 

 
 


