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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Ιουνίου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας 

Στις 3 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε 4ωρη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε 80 

πολίτες, μετά από κάλεσμα της Ομάδας Υγείας του Κ.Υ. Διστόμου. Συντονίστρια του 

προγράμματος ήταν η κα Τρομπούκη Μαρία, οι Νοσηλεύτριες και η επιμελήτρια Γεν. 

Ιατρός του Κ.Υ Διστόμου. Στην εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τέθηκαν 

οι βάσεις για μελλοντική συνεργασία,παραβρέθηκαν η Γραμματέας του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς και εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας.  

Σε συνέχεια του περσινού παιδικού αθλητικού τουρνουά 

με παράλληλες δράσεις που διοργανώθηκε από τον Εθελοντικό Οργανισμό 

«Χαμόγελο του παιδιού», πραγματοποιήθηκαν στις  5 και 6 Ιουνίου 2019  στο 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας(Δ.Α.Κ.Λαμίας) ποδοσφαιρικοί αγώνες μεταξύ 

παιδιών του Νομού Φθιώτιδας. Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας  μαζί με 

τους εθελοντές του κάλυψε υγειονομικά τους αγώνες και συμμετείχε στις 

εκδηλώσεις με δικό του περίπτερο στο χώρο του σταδίου. Παράλληλα όλοι οι 

μικροί αθλητές καθώς και οι αθλητές των ποδοσφαιρικών συλλόγων ενημερώθηκαν για την Ιστορία και την 

προσφορά τους Ερυθρού Σταυρού ενώ πραγματοποιήθηκε και βιωματική  εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών με 

θέμα: : «Μικρό τραύμα και ρινορραγία κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού παιδικού 

αγώνα». 

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο τετράωρο 

πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών σε γονείς και κηδεμόνες του παιδικού σταθμού 

«Μελωδία» από την Εκπαιδεύτρια-Νοσηλεύτρια του Τμήματός μας κατόπιν αιτήματος 

της Διευθύντριας του Σταθμού. 

Επίσης η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Λαμίας ανέλαβε την Υγειονομική Κάλυψη σχολικών αγώνων κλασσικού αθλητισμού 

μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο 

Αθλητικό γήπεδο Καμαρίτσας που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 11.6.2019. Η 

Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Τμήματός μας συνεργάστηκε με τον ιατρό καρδιολόγος κ. 

Μπαρμπαρούση Μιχαήλ, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία όλα τα περιστατικά που 

προέκυψαν.   

Τέλος πραγματοποιήθηκε 16ωρη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών με απινιδιστή και 

πιστοποίηση EFAC σε 2 ομάδες πολιτών στα Καμμένα Βούρλα. Το πρόγραμμα που 

παρακολούθησαν συνολικά 23 άτομα, ξεκίνησε στις  12 Ιουνίου 2019 με τους 

συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση των βασικών αρχών Πρώτων Βοηθειών σε 

θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουνίου 2019.    

 


