
 
 

Λαμία, 3 Iουλίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Δραστηριότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Λαμίας» 

 

 13-04-2018 Eπίσκεψη στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας. Διάθεση 

τροφίμων, προσφορά εθελοντών Νοσηλευτικής 

 

 14-04-2018 Συμμετοχή 22 εθελοντών και εκπαιδεύτριας στην ασφαλή διεξαγωγή των 

αγώνων Lamia Night Run 2018 

 

 
 

 22/04 έως και 26/04/2018 Τετραήμερο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με την εταιρεία «Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε.» (εκπαίδευση εργαζομένων)  

 

 04-05-2018 Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό του 
εργοστασίου HBFuller και των κεντρικών γραφείων της Αθήνας (15 άτομα). Μετά τη 
λήξη του σεμιναρίου ανακοινώθηκε η πρόθεση να πραγματοποιηθεί δωρεά 
εκπαιδευτικής συσκευής για χρήση μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών σε παιδιά. Με χαρά 
αποδεχθήκαμε τη δωρεά Εκπαιδευτικής Συσκευής Αντιμετώπισης Πνιγμονής από 
Κατάποση Αντικειμένου για Παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  08-05-2018 Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ερυθρού Σταυρού και 

Ερυθράς Ημισελήνου, πραγματοποιήθηκε : 



o Αρτοκλασία και επιμνημόσυνη Δέηση για τις Εθελόντριες Αδελφές του Ερυθρού 

Σταυρού Λαμίας που έφυγαν από τη ζωή από το 1940 έως και σήμερα. 

o Ενημέρωση - παρουσίαση του πολύπλευρου έργου του Ερυθρού Σταυρού στο 5ο 

ΓΕΛ Λαμίας καθώς και επίδειξη στους μαθητές βασικών τεχνικών εφαρμογής 

Πρώτων Βοηθειών από Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Λαμίας 

 

 13-05-2018 Πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων 

Βοηθειών μετά από πρόσκληση του επιμορφωτικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών 

Αμφίκλειας με θέμα «Πρώτες Βοήθειες στην έκτακτη ανάγκη» από Νοσηλεύτρια - 

Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας 

 

 15-05-2018 Γυμνάσιο Αλιάρτου – Εκπαίδευση όλων των μαθητών σε μαθήματα 

Πρώτων Βοηθειών  

 

 25-05-2018 Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρόληψης Ατυχημάτων σε παιδιά προσχολικής και 

νηπιακής ηλικίας, του ιδιωτικού παιδικού σταθμού «ΜΕΛΩΔΙΑ» στη Λαμία 

 

 1-06-2018 Βρεφονηπιακός Σταθμός Μώλου – Εκπαίδευση παιδιών σε ατομική 

καθαριότητα & μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και οργάνωση φαρμακείου στους 

Βρεφονηπιοκόμους του Σταθμού 

 



 04 έως 08-06-2018 Προληπτική δράση στη Μακρακώμη & στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας 

από το κινητό πολυιατρείο «Ιπποκράτης» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

Νοσηλεύτρια & εθελοντές συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης ενώ 

παράλληλα βοηθούσαν το έργο των επαγγελματιών στα 4 ιατρεία που λειτουργούσαν 

(παιδίατρος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος & ΩΡΛ) 

 

 07-06-2018 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Χορού Δημοτικών Σχολείων στον προαύλιο χώρο του  16ου 

Δημοτικού  σχολείου όπου Νοσηλεύτρια και εθελοντές ήταν παρόντες καλύπτοντας 

υγειονομικά την εκδήλωση. 

 

 17 & 18-05-2018 1ο Παμφθιωτικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά με Παράλληλες Δράσεις, 

στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας (Δ.Α.Κ. Λαμίας), για την ενίσχυση του 

οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Νοσηλεύτρια και εθελοντές παρουσίαζαν σε 

μικρές ομάδες μαθητών το έργο του Ε.Ε.Σ., ενώ πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση 

με θέμα την ασφάλεια και επίδειξη αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. 

 

 29-05-2018 Ολοκλήρωση σχολικών αγώνων Α/βαθμιας με συμμετοχή της Νοσηλευτικής 

υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας. Νοσηλεύτρια και εθελοντές του 

Τμήματος κάλυψαν υγειονομικά τους αγώνες περιόδου 2017-2018. 

 



 22-06-2018 Ολοκλήρωση 1ου κύκλου εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στην Ελληνική 

Αστυνομία από τις Νοσηλεύτριες – Εκπαιδεύτριες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Λαμίας 

 

 22-06-2018 Ολοκλήρωση εθελοντικού προγράμματος (55 άτομα) 

 

*** 


