
 

 

 

Φλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2017" 

 Στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων επιμορφωτικών συγκεντρώσεων των Εθελοντών 
Νοσηλευτικής και των Μελών του Τμήματος αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: 

α) «Άνοιες (γενικά και ειδικά) - λιποθυμικά εγκεφαλικά επεισόδια», από τον Ομότιμο 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Νευρολόγο κ. Γεώργιο Λαγό (3-10-2017) 

β) «Οστεοαρθρίτιδες - πρόληψη - αντιμετώπιση - αποκατάσταση», από τον Χειρουργό - 
Ορθοπαιδικό κ. Θεόδωρο Σβάρνα (7-11-2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 Έκτακτη επιμορφωτική συνάντηση Εθελοντών Νοσηλευτικής στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ» του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
ΑLZHEIMER HELLAS στις 28-11-2017. Στη συνάντηση αυτή, επιστημονικό προσωπικό του 
Νοσοκομείου Φλώρινας (ψυχολόγος, φυσιοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργός και 
επισκέπτρια υγείας) ανέλυσαν από διαφορετικές οπτικές τις ανάγκες ατόμων με νόσο 
ALZHEIMER, καθώς και το ρόλο των φροντιστών τους ενώ οι Εθελοντές έθεσαν γόνιμους 
προβληματισμούς πάνω σε πρακτικά θέματα αντλώντας από την εμπειρία τους στη φροντίδα 
ατόμων με άνοια που εξυπηρετούν καθημερινά. 

 
 
 
 

 

 

 



 Στο δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2017 εκπαιδεύτηκαν δύο ομάδες ιδιωτών στη 

θεματολογία της «Φροντίδας ηλικιωμένων και ασθενών που παραμένουν κλινήρεις», δύο 
ομάδες ιδιωτών στο 14ωρο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Πρώτων Βοηθειών και 
υλοποιήθηκε ειδικότερη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε ομάδα Εθελοντών του Τμήματος 
προκειμένου να διατηρείται σε ετοιμότητα για έκτακτες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης. Όλες 
τις εκπαιδεύσεις διενήργησε η Νοσηλεύτρια του Τμήματος κ. Ειρήνη Γρατσία.  

 
 Το Τμήμα διενήργησε έκτακτα διαβήματα για την εξυπηρέτηση ασθενών με ειδικά 
προβλήματα και κάλυψε με τους Εθελοντές του ποικιλία αναγκών των ασθενών αυτών 
(νοσηλείες, προνοιακή συμβολή, ψώνια, μαγείρεμα κτλ.) 

 Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Σχολεία της περιοχής διενεργήθηκε ειδικό πρόγραμμα 
για τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Στη διάρκεια του προγράμματος η 
Νοσηλεύτρια του Τμήματος κ. Ειρήνη Γρατσία πραγματοποίησε στους μαθητές παρουσιάσεις 
με θέμα την Ίδρυση, την Ιστορία, το Έργο και τη Σύγχρονη Δράση του Ερυθρού Σταυρού και 

ιδιαίτερα του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας. Επίσης, πραγματοποίησε εκπαίδευση των μαθητών 
των μεγάλων τάξεων σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και των μικρών τάξεων σε ζητήματα 
πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές /τριες επισκέφθηκαν με τους εκπαιδευτικούς τους και τα 
γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στη Φλώρινα όπου έγινε επίδειξη καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης στο πρόπλασμα που διαθέτει το Τμήμα και πολλοί δοκίμασαν να 
εξοικειωθούν με τη σωστή τεχνική της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στις 22 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής πτυχίων στους 27 
Εθελοντές - Νοσηλευτές που εκπαιδεύτηκαν στη Φλώρινα μέσα στο 2017, με την παρουσία 
του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. κ. Αντωνίου Αυγερινού και της Τομεάρχη Νοσηλευτικής κ. 
Παρασκευής Φελέκη. Εκτός των πτυχίων απενεμήθησαν και προαγωγές σε 32 παλαιοτέρους 
Εθελοντές και Εθελόντριες Νοσηλευτικής του Τμήματος. Η Τομεάρχης Νοσηλευτικής 



ξεναγήθηκε την επομένη στα Γραφεία αλλά και την αίθουσα του Τμήματος και ενημερώθηκε 

για τη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σ’ αυτό.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Οι Εθελοντές και η Νοσηλεύτρια του 

Τμήματος συμμετείχαν στους εορτασμούς της 28ης 
Οκτωβρίου καθώς και της 8ης Νοεμβρίου (τοπική 
επέτειος απελευθέρωσης της Φλώρινας από τον 
Τουρκικό Ζυγό) με ένστολη παρουσία στις 
επίσημες Δοξολογίες - καταθέσεις στεφάνων και 
την πραγματοποίηση παρέλασης ενώπιων των 
αρχών και των πολιτών της περιοχής. 

 Οι Εθελοντές Νοσηλευτικής του Τμήματος 
συμμετείχαν σε τακτική βάση στην φροντίδα των 
ηλικιωμένων του Αυγουστίνειου Γηροκομείου 
Φλώρινας και κυρίως στην διεξαγωγή του λουτρού τους 
αλλά και σε ποικιλία άλλων νοσηλειών και αναγκών, 
δεδομένου ότι το Ίδρυμα πάσχει από σοβαρή έλλειψη 
προσωπικού.  


