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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Δράσεις Εθελοντών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων για 

τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 

Μέσα στο Νοέμβριο του 2019 ξεκίνησε το 20ωρο πρόγραμμα 
επανεκπαιδεύσεως των εθελοντών Νοσηλευτικής του Τμήματος, 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. Οι Εθελοντές 
ανανεώνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις θεωρητικές και τεχνικές 
τους γνώσεις και δεξιότητες τόσο στη Νοσηλευτική και τις Πρώτες 
Βοήθειες, όσο και σε ζητήματα επικοινωνίας και δεοντολογίας, μέσα από 
μικρές ομάδες, με θεματολογία στοχευμένη προς την Έκτακτη Ανάγκη.  

Την  Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, κατόπιν προσκλήσεως, οι εθελοντές της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η Εκπαιδεύτρια - Νοσηλεύτρια του 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων κάλυψαν υγειονομικά την εκδήλωση 

CELEBRITIES SHOW, που πραγματοποιήθηκε από τον παρουσιαστή του ASTRA TV κ. Κωνσταντίνο Καμέα, με 
σκοπό αυτή τη χρονιά, την ενίσχυση του έργου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων. Οι εθελοντές 
διαχειριστήκαν τα περιστατικά άμεσα και αποτελεσματικά, χάρη στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση που 
έχουν λάβει αλλά και τη συστηματική παρουσία τους σε υγειονομικές καλύψεις. 

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα Πόπης Καστρακίδου, του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Τρικάλων, έγινε η έναρξη της νέας σειράς εθελοντών της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του Τμήματός μας. 

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και 
κοινωνικής προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι εθελοντές 
συμμετείχαν στη δεματοποίηση τροφίμων  για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, για το πρόγραμμα «Γεροντολογία - Νοσηλεία στο 
Σπίτι» του Τομέα Νοσηλευτικής.   

Επίσης, οι εθελοντές συμμετείχαν στις Χριστουγεννιάτικες γιορτές του 
ΒΝΣ της Σ.Μ.Υ ενισχύοντας το φιλανθρωπικό τους Bazaar, του 
Οικοτροφείου και του Προστατευμένου Διαμερίσματος Τρικάλων Ε.Π.Α.Ψ.Υ, όπου με εθελοντή Άγιο Βασίλη 
μοίρασαν δώρα σε 18 ενοίκους. Επιπλέον συμμετείχαν και στη γιορτή που ετοίμασαν οι περιθαλπόμενοι 
της δομής Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. Άγιοι Ανάργυροι, Γέφυρες Ανάπτυξης. 

Τέλος, οι επισκέψεις των εθελοντών για ευχές ολοκληρώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ψέλνοντας 
τα κάλαντα στο Οικοτροφείο Τρικάλων Ε.Π.Α.Ψ.Υ, στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου εθελοντής 
Άγιος Βασίλης προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στους ηλικιωμένους και στην Παιδιατρική Κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, στην οποία μοίρασαν δώρα στους μικρούς που νοσηλεύονταν και τους 
ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.  


