
 

Σάμος, 20 Ιουνίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προληπτικές δράσεις υγείας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σάμου 

Με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις προληπτικού ελέγχου υγείας και αγωγής υγείας, από τη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σάμου και τους καταρτισμένους εθελοντές του, που τις σχεδίασαν 
και τις υλοποίησαν. Οι δράσεις αφορούσαν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες μόνιμων κατοίκων ορεινών κυρίως 
χωριών του νησιού και στόχευαν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην  προαγωγή της υγείας αυτών, μέσα από την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας αλλά και στην υιοθέτηση συνηθειών που προάγουν τη σωματική, 
ψυχική και κοινωνική ευεξία τους. 

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στα χωριά των Δρακαίων (Σάββατο 1 Ιουνίου 2019), Πανδρόσου (Σάββατο 8 Ιουνίου 
2019) και Μεσoγείου (Κυριακή 9 Ιουνίου 2019) και θα συνεχιστούν και σε άλλα ορεινά χωριά με νέες 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.  

Από τη δράση ωφελήθηκαν επί συνόλου 184 μονίμων κατοίκων, οι 144 με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει 
το 78,26%. Έγιναν 487 νοσηλευτικές παρεμβάσεις εκ των οποίων 3% αφορούσε κατ’ οίκον επισκέψεις σε μη 
αυτοεξυπηρετούμενους ενώ εκπαιδεύτηκαν 43 άτομα σε βασικές Πρώτες Βοήθειες.    

Οι προληπτικοί έλεγχοι υγείας - νοσηλευτικές παρεμβάσεις αφορούσαν μετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης, 
αρτηριακής πίεσης, βάρους αλλά και ατομική συμβουλευτική (Αγωγή Υγείας). Επίσης, σε κάθε χωριό έγινε  
εκπαίδευση ομάδας κατοίκων στις Πρώτες Βοήθειες και επιμορφωτικές βιωματικές συνεδρίες (ατομικής 
υγιεινής) σε παιδιά, στα χωριά Πάνδροσο και Μεσόγειο. 

Οι συμμετέχοντες κάτοικοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την ιδιαίτερη αυτή ανθρωπιστική προσέγγιση 
του Ερυθρού Σταυρού Σάμου στα χωριά τους, ενημερώθηκαν για τις αρχές του Οργανισμού, τις δράσεις του 
Τμήματος και  εξέφρασαν την επιθυμία  τέτοιες  δράσεις να γίνονται πιο τακτικά αφού τις έχει τόσο ανάγκη το 
νησί τους. 

Αρωγός και συμπαραστάτης για ακόμα μία φορά στις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος  Ε.Ε.Σ. Σάμου είναι ο 
Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, με κοινωνική ευαισθησία και πίστη στα ανθρωπιστικά 
ιδεώδη. 

Η Πρόεδρος κα Β. Σίδερη, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σάμου, η Νοσηλεύτρια 
Εκπαιδεύτρια, καθώς και το δυναμικό των εθελοντών του, ευχαριστούν τον ΕΟΣ Σάμου αλλά και τους φίλους και 
τα μέλη του Ε.Ε.Σ. Σάμου που στηρίζουν τις δράσεις του Τμήματος. 


