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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Καλαμάτας" 

 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας 
πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα τις ακόλουθες δράσεις:  

- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρώτων Βοηθειών, διάρκειας 14 και 16 ωρών, 
με χρήση απινιδιστή και Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση (EFAC) σε 4 ομάδες κοινού, 
τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. 

 

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ωρών σε δύο ομάδες στο προσωπικό της 
εταιρείας ΑΓΑΝ ΕΠΕ. 

- Εισήγηση στην Αγγλική γλώσσα σχετικά με «την 
χρησιμότητα των Πρώτων Βοηθειών», με 
ταυτόχρονη επίδειξη συγκεκριμένης θεματολογίας 
στα μέλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Eight 
For Great». 

- Εκπαίδευση σε μαθητές και μαθήτριες των 
Γυμνασίων και Λυκείων Μεθώνης και Κορώνης, 
στο Λύκειο Θουρίας, ενώ το Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Καλαμάτας επισκέφτηκαν για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας. 

- Σε προγραμματισμένη συγκέντρωση Εθελοντών Νοσηλευτικής, εκτός από τα  
τρέχοντα θέματα, έγινε επίδειξη ΚΑΡΠΑ με απινιδιστή, ενώ δημιουργήθηκαν  
ομάδες για την ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση των Εθελοντών 
Νοσηλευτικής του Τμήματος. 

 Επίσης, οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής παρακολούθησαν ημερίδες με θέματα: 



 «Άνοια και νόσο Alzheimer» 

 «Σακχαρώδη Διαβήτη» 

 «Εμβόλια: Αλήθειες και μύθοι» 

-   Πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα στον Νοέμβριο, στο πλαίσιο 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, ψηλάφηση και διδασκαλία ψηλάφησης σε 
Εθελοντές και κοινό, από την Ιατρό Γυναικολόγο, τέως Δ/ντρια 
Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, κα 
Ασημένια Νταγκλή. 

-     Πραγματοποιήθηκαν Νοσηλευτικά  διαβήματα και κάλυψη αναγκών ασθενών 
και ατόμων που ζητούν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Ερυθρού 
Σταυρού, ενώ κατόπιν επικοινωνίας με τον Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος πραγματοποιήθηκε η κάλυψη της φαρμακευτικής αγωγής, 
καθαρού ρουχισμού και ειδών ατομικής καθαριότητας, σε τρία άτομα που 
πάσχουν από δερματική νόσο. 

- Στις 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα συγκέντρωσης και 
δεματοποίησης τροφίμων ενώ από τις 18 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η 
διανομή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  
Συνολικά δόθηκαν 200 "Πακέτα Αγάπης".  

 

 

Σημαντική ήταν η συμβολή των Super Market «Σκλαβενίτη» και «Μουργή», 
των «Εκπαιδευτηρίων Μπουγά», καθώς και των Εθελοντών Νοσηλευτικής 
του Τμήματος, για τις σημαντικές και πολύτιμες προσφορές τους. 
 

 



 

- Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις για ευχές και κάλαντα στον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, στο «Αλεξανδράκειο 
Γηροκομείο Καλαμάτας» και στο Ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Στέγη της 
Εκκλησίας», ενώ ομάδα Εθελοντών Νοσηλευτικής συνοδευόμενη από τη 
Νοσηλεύτρια του Τμήματος, επισκέφτηκαν την Αστυνομική Δ/νση 
Μεσσηνίας προσφέροντας γλυκίσματα τις ΄Αγιες ημέρες των Χριστουγέννων. 

 

 

-  Οι Εθελοντές Νοσηλευτικής συμμετείχαν μετά από πρόσκληση του Δ/ντή 
Αιματολογικού Τμήματος Γ. Ν. Μεσσηνίας και Εκπαιδευτή Εθελοντών, στην 
Χριστουγεννιάτικη αιμοδοσία αγάπης που οργάνωσαν η Υπηρεσία 
Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Μεσσηνίας με τα καταστήματα Cosmos Center. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 45 φιάλες αίμα. Παράλληλα έγινε ενημέρωση για 
τη δωρεά μυελού των οστών, ενώ βρέθηκαν 30 Εθελοντές δότες μυελού των 
οστών. 

 
 
 


