
 

 

Λαμία, 31 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 από την Νοσηλευτική Υπηρεσία  
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας, κατά τη  διάρκεια  του 

τελευταίου  τετραμήνου του έτους  2018,  πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις: 

Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων Πρώτων Βοηθειών 

 16ωρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών (EFAC) σε ομάδα εκπαιδευτικών 

(Δεκέμβριος 2018) 

 8ωρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών σε Αστυνομικούς και υπαλλήλους της 

ΕΛ.ΑΣ. (συνεχής εκπαίδευση) 

 8ωρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στους εργαζομένους του 

εργοστασίου «Αλουμίνιο Ελλάδος» (Νοέμβριος 2018) 

 2ωρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στον πολιτιστικό Σύλλογο Αντίκυρας 

(Νοέμβριος 2018) 

 3ωρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στους εργαζομένους του ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστήριο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΑΜΕΑ) Φθιώτιδας (Οκτώβριος 2018)  

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης νέων εθελοντών Νοσηλευτικής 

 55 νέοι εθελοντές Νοσηλευτικής ολοκλήρωσαν τη θεωρητική και πρακτική τους 

εκπαίδευση και είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο δυναμικό της Υπηρεσίας Νοσηλευτικής. 

Κινητοποιήσεις εθελοντών σε διάφορες δράσεις 

 Νυχτερινή Άσκηση ΝΥΧ, μια άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

ελέγχοντας τις αντοχές μας, την ετοιμότητά μας και την ικανότητα συνεργασίας με 

άλλους φορείς (Δεκέμβριος 2018) 

 Προληπτικός - Οδοντιατρικός έλεγχος μαθητών του Γυμνασίου Καμένων Βούρλων 

(Νοέμβριος 2018) 

 Συμμετοχή στη δράση του Ι.Ο.Α.Σ. «12η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» 

(Οκτώβριος 2018) 

 Σταθερή συμμετοχή των εθελοντών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε υγειονομικές 

καλύψεις αγώνων, στο Νοσοκομείο Λαμίας και στην παρακολούθηση με επισκέψεις στο 

χώρο τους, οικογενειών ή μοναχικών ατόμων με προβλήματα υγείας.  



Υγειονομικές καλύψεις αγώνων 

 Ποδοσφαιρικοί αγώνες του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ (διαρκής συνεργασία) 

 Handball «1ο Αναπτυξιακό Τουρνουά» με συμμετοχή 220 αθλητών ηλικίας 10 - 15 ετών 

από Συλλόγους των πόλεων: Λαμία, Βόλο και Λάρισα (25 Νοεμβρίου 2018) 

 Γ΄ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ “Ευθύμιος Χριστόπουλος” με 2 ειδικές διαδρομές 

και μεγάλη συμμετοχή αθλητών (6 Οκτωβρίου 2018) 

 Τουρνουά Handball «2η γιορτή Χειροσφαίρισης» με τη συμμετοχή ομάδων υποδομής 

από την Κεντρική Ελλάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (5 - 6 Οκτωβρίου 2018) 

 Πορεία τιμής «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ», μια πορεία 24 χιλιομέτρων, σε συγκεκριμένη 

διαδρομή επί του όρους Καλλίδρομο (τμήμα της ΑΝΟΠΑΙΑΣ Ατραπού) με συμμετέχοντες 

απ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (30 Σεπτεμβρίου 2018) 

Κοινωνικές Δράσεις 

 Συμμετοχή στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 

 Πραγματοποίηση φιλικής επίσκεψης στο Ορφανοτροφείο θηλέων Λαμίας. Μια 

πρωτοβουλία των εθελοντών της Νοσηλευτικής υπηρεσίας που αυτή τη φορά εκτός από 

την αγάπη τους, προσέφεραν και είδη πρώτης ανάγκης (Δεκέμβριος 2018) 

 Το απόγευμα της Παραμονής Χριστουγέννων εθελοντές έψαλαν τα κάλαντα και 

μοίρασαν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονταν στην Παιδιατρική Κλινική (Δεκέμβριος 

2018) 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή». Η Νοσηλευτική Υπηρεσία  

εκπροσωπήθηκε από την κα Αικατερίνη Ξυδοπούλου. 

Επιμόρφωση Νοσηλευτριών και εθελοντών 

 Διεξαγωγή Ημερίδας για την οστεοπόρωση. Μεγάλη αποδείχθηκε η συμμετοχή των 

εθελοντριών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που παρακολούθησαν ομιλία από αξιόλογους 

επιστήμονες και πραγματοποίησαν επίσης δωρεάν έλεγχο μέτρησης οστικής πυκνότητας 

(Νοέμβριος 2018) 


