
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ναφπλιο, 7 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Ναυπλίου, μηνόσ 

Σεπτεμβρίου 

1. Σθν Κυριακι 11 επτεμβρίου, ο Σομζασ Τγείασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, 
Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ναυπλίου, ζπειτα από πρόςκλθςθ του πολιτιςτικοφ ςυλλόγου 
Πυργιωτίκων και του Διμου Ναυπλίου και κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου του 
Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, κάλυψε υγειονομικά, με επιτυχία, 
τθν «6η Ποδηλατάδα», για μικροφσ και μεγάλουσ ςτα Πυργϊτικα Ναυπλίου μετά από δφο 
χρόνια παφςθσ λόγω του Covid-19.  

2. Σο αββατοκφριακο 24 και 25 επτεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε τουρνουά 
βόλεϊ  ςτο κλειςτό γυμναςτιριο τθσ περιοχισ Αγ. Σριάδασ ςτο Ναφπλιο. Η Γ.Ε.Ν. Ναυπλίου 
2010,  με τθν υποςτιριξθ του Διμου Ναυπλιζων και του Δ.Ο.Π.Π.Α.Σ διοργάνωςαν 

διιμερο τουρνουά βόλεϊ ςτισ κατθγορίεσ των Κοραςίδων και των Παγκοραςίδων. Οι 
ομάδεσ που ςυμμετείχαν ιταν ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ, θ Α.Ε.Κ. Ακθνϊν, ο ΠΑΡΣΙΑΣΙΚΟ και θ 
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΝΑΤΠΛΙΟΤ.   

Οι εκελοντζσ του Σομζα Τγείασ του Ε.Ε.., Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Ναυπλίου, 
φςτερα πρόςκλθςθ τθσ ΔΟΠΠΑΣ του Διμου Ναυπλίου και μετά από ζγκριςθ του Προζδρου 
Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, ςτιριξαν τθν υγειονομικι κάλυψθ και των 2 θμερϊν, 
αντιμετωπίηοντασ με επιτυχία τα περιςτατικά που προζκυψαν. 

3. Σθν Παραςκευι 30 επτεμβρίου, ςτα πλαίςια τθσ 9θσ Πανελλινιασ θμζρασ ςχολικοφ 
αθλητιςμοφ, θ νοςθλεφτρια - εκπαιδεφτρια του Σμιματοσ, Ιωάννα Παππά, επιςκζφκθκε 
το 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν Β Λυκείου ςτισ Πρϊτεσ Βοικειεσ και 
πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ςειρά παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν, ςτθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ λιποκυμίασ αλλά και ςτθν Καρδιοαναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ. 

4. Κατόπιν, τθν ίδια μζρα θ νοςθλεφτρια του Σμιματοσ επιςκζφκθκε το Δημοτικό ςχολείο 
Δρεπάνου, περιοχισ Ναυπλίου, για τθν βιωματικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν τθσ Δϋ 
Δθμοτικοφ.  Σα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για τον Ε.Ε.. και τισ δράςεισ 
του. τθν ςυνζχεια,  διδάχτθκαν και πραγματοποίθςαν τθν κζςθ ανάνθψθσ, τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πνιγμονισ και ενθμερϊκθκαν για τα φάρμακα και υλικά που ζχει ζνα 
φαρμακείο. 
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