
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Καλαμάτα, 3 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Καλαμάτας 

Εμβολιασμοί παιδιών Ρομά  

Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, στο πλαίσιο 

συνεργασίας με την «Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας» και το πρόγραμμα 

«Υγεία για όλους», την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποίησε τη δεύτερη δόση 

εμβολιασμών παιδιών ΡΟΜΑ στους καταυλισμούς «Αγία Τριάδα» και «Ασπρόχωμα» του 

Δήμου Καλαμάτας. Η πρώτη δόση είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018. 

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την UNESKO, 

διενεργήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας ενώ σε αυτό συμμετείχαν: 

Παιδιάτρος, στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος για το 

στήσιμο της σκηνής, ενώ χρησιμοποιήθηκε βαν της Ελληνικής Αστυνομίας στο δεύτερο 

καταυλισμό, λόγω αδυναμίας στησίματος σκηνής και βέβαια στελέχη και Εθελόντριες 

Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας. 

Οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος πραγματοποίησαν τους εμβολιασμούς, ενώ οι Εθελόντριες 

Νοσηλευτικής βοήθησαν στην οργάνωση του χώρου, την προετοιμασία των εμβολίων, τις 

καταγραφές των εμβολιασμών στα ειδικά έντυπα και βέβαια στη δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών. 

Η δεύτερη δόση των εμβολίων που πραγματοποιήθηκε αφορούσε: Ιλαρά, Ερυθρά, 

Παρωτίτιδα, Διφθερίτιδα, Τέτανο, Κοκίτη, Πολιομυελίτιδα. 

Συνολικά εμβολιάστηκαν 70 παιδιά, ενώ στο άμεσο μέλλον θα πραγματοποιηθεί και η 

δεύτερη δόση του εμβολίου για την Ηπατίτιδα Β.  

 

 



Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας  

 
 

Στο πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας, που εορτάζεται 

την 1η Οκτωβρίου, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, όπως κάθε χρόνο, σε 

συνεργασία με το Αλεξανδράκειο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, 

πραγματοποίησε Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία, στον Ιερό Ναό του Αγίου 

Σπυρίδωνος, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Γηροκομείο. 

Εθελόντριες Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας 

συνόδευσαν τους ηλικιωμένους στον Ιερό Ναό, ενώ μετά το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό χώρο του Γηροκομείου μια όμορφη 

και σεμνή γιορτή, ως ένδειξη τιμής στην Τρίτη ηλικία. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Πρόεδρος της Εφορείας Εθελοντών 

Νοσηλευτικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δήμητρα Ψαρούλη. 

Τις απογευματινές ώρες, στον ίδιο χώρο, οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής του 

Τμήματός μας παρευρέθησαν σε γεύμα προς τιμή των ηλικιωμένων, που παρέθεσε 

ιδιωτική εταιρεία, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης του Ιδρύματος. 

Η ημερομηνία αυτή τυπικά αποτελεί και την έναρξη των ομάδων Εθελοντών 

Νοσηλευτικής, που επισκέπτονται τέσσερις φορές την εβδομάδα τους 

ηλικιωμένους, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, μέσα σε κλίμα αγάπης 

και σεβασμού προς τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας και βέβαια σε πλαίσια 

άψογης συνεργασίας με την Διεύθυνση του Ιδρύματος. 

 

                                                                                 

 

 


