
 

   Σέρρες, 25 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : "Δράσεις Εθελοντών Νοσηλευτικής Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών" 

Υγειονομική κάλυψη σχολικών αγώνων στίβου 

 

Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών «Γεώργιος Τοπτσής» διοργανώθηκε με επιτυχία η Β’ φάση των 

σχολικών αγώνων στίβου, το απόγευμα της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2018. Περισσότεροι από 

200 αθλητές και αθλήτριες από σχολεία όλης της Μακεδονίας συμμετείχαν στα αθλήματα 

του στίβου και διεκδίκησαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση (Γ’), που θα διεξαχθεί 

στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Παρόντες στην παραπάνω διοργάνωση ήταν βεβαίως οι Εθελοντές 

Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών, οι οποίοι κλήθηκαν να 

παρέχουν υγειονομική κάλυψη στους εν λόγω αγώνες, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία όλα 

τα περιστατικά που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή τους. 

 

 



Επίσκεψη στην Κωστοπούλειο Στέγη 

Οι Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών 

πραγματοποίησαν επίσκεψη, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στην Κωστοπούλειο Στέγη, 

όπου διαβιούν περίπου 120 γέροντες από την πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ν. 

Σερρών. Κατά την επίσκεψή τους αυτή αντάλλαξαν αναστάσιμες ευχές με τους γέροντες της 

Κωστοπουλείου Στέγης, ενώ τσούγκρισαν μαζί τους κόκκινα αυγά και τους πρόσφεραν 

τσουρέκια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να περάσουν όλοι μαζί μερικές στιγμές χαράς και 

να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Βεβαίως στο τέλος ανανέωσαν το ραντεβού για 

κάποια επόμενη συνάντηση, αναμένοντας μία ακόμη έκπληξη από τους εθελοντές 

Νοσηλευτικής του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών, οι οποίοι τους επισκέπτονται τακτικά εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια. 

 

Υγειονομική κάλυψη διασυλλογικού αγώνα ποδηλασίας 

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, ο Αθλητικός Ποδηλατικός Σύλλογος Σερρών "Ο ΜΑΧΗΤΗΣ" 

διοργάνωσε διασυλλογικό αγώνα ποδηλασίας με το όνομα "ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 2018" στην 

πίστα cart, στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, σε μία προσπάθεια μύησης των παιδιών στο 

άθλημα της ποδηλασίας. Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Σερρών ανέλαβαν την υγειονομική κάλυψη της παραπάνω διοργάνωσης, προσφέροντας τις 

Πρώτες Βοήθειες  σε όσα από τα παιδιά υπέστησαν μικροτραυματισμούς κατά τη διάρκεια 

του αγώνα, δεχόμενοι τις ιδιαίτερες ευχαριστίες των διοργανωτών.  

  

 

 

 


