Κιλκίς, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς
Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, με μεγάλη
επιτυχία, η διήμερη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών, που
διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς. Σε κλίμα
θερμό, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο
και σε πρακτικό επίπεδο, από τον εξαίρετο εθελοντή Εκπαιδευτή
του Σώματος Σαμαρειτών, κ. Νικόλαο Σταμόκο. Το σεμινάριο
Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιήθηκε στη ζεστή και φιλόξενη αίθουσα της ξενοδοχειακής
επιχείρησης Κόντου, με τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου από τη Διεύθυνση και για το λόγο αυτό
τους ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς συνεχίζει την πλούσια
δράση του καλύπτοντας υγειονομικά τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις του Δήμου, που πραγματοποιούνται καθημερινά στο
Χριστουγεννιάτικο χωριό, στο Νέο Δημοτικό Πάρκο Κιλκίς. Μια
πρωτότυπη και ξεχωριστή κίνηση του Περιφερειακού Τμήματος ήταν η
προσφορά αντιανεμικών μπουφάν, για όσους τα είχαν πραγματικά
ανάγκη.
Την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς συμμετείχε, για ακόμη
μία χρονιά, στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Γηροκομείου της πόλης, που
πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του Ιδρύματος. Εθελοντές και εθελόντριες του
Τμήματος, με πολλή αγάπη και με ζεστή καρδιά προσέφεραν σε κάθε τρόφιμο
του Iδρύματος από ένα ζευγάρι παντόφλες, ως είδος που τους είναι τόσο
απαραίτητο και αναγκαίο στην καθημερινότητά τους. Ο οίκος ευγηρίας και
χρονίων παθήσεων του Νομού Κιλκίς συνδέεται άρρηκτα με το Περιφερειακό
Τμήμα του Ε.Ε.Σ, λόγω της πολυετούς παρουσίας εθελοντρίων, οι οποίες
παρέχουν αγόγγυστα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενος του Ιδρύματος,
γεγονός που το καθιστά "δεύτερο σπίτι τους".
Επιπλέον, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς με χαρά ανακοινώνει
την έναρξη του νέου τμήματος Εθελοντών Υγείας, για τους εθελοντές
και τις εθελόντριες, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της βασικής
τους θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και της πρακτικής τους
άσκησης, θα είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην οικογένεια του
Ερυθρού Σταυρού Κιλκίς και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις
υπηρεσίες τους προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Για το
λόγο αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι εθελοντές του Τμήματος νιώθουν την ανάγκη να
ευχαριστήσουν από καρδιάς την Εκπαιδεύτρια, κ. Χρύσα Ράπτη, μόνιμη κάτοικο Κατερίνης, η οποία
υπερβαίνοντας εαυτόν αποδέχτηκε το αίτημά μας και με χαρά επισκέπτεται το Νομό μας, σε
εβδομαδιαία βάση, για την άρτια ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων εθελοντών μας.

Συνεχής είναι και η παρουσία των εθελοντών του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς στην παιδιατρική κλινική του Γενικού
Νοσοκομείου της πόλης.
Τέλος, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς νιώθει την ανάγκη να
ευχαριστήσει από καρδιάς τη βιομηχανία Kleemann, όπου για μία
ακόμη φορά παρέδωσε πλούσια χριστουγεννιάτικα δέματα στο
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ, καθώς και τη βιομηχανία
γάλακτος Λύκας, για την προσφορά συσκευασιών φέτας.
Τα παραπάνω είδη μαζί με τα δέματα αγάπης, θα
διανεμηθούν σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
***

