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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων"
Υγειονομική κάλυψη 3ου εκπαιδευτικού προγράμματος "Μαθαίνω μέσα από την
κίνηση"
Από την Δευτέρα 25 Ιουνίου έως την Παρασκευή 6
Ιουλίου διεξήχθη το 3ο καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
τίτλο: «Μαθαίνω μέσα από την κίνηση», για μαθητές
Δημοτικού και Γυμνασίου.
Το πρόγραμμα διήρκησε 10 ημέρες και σε αυτό
συμμετείχαν 200 παιδιά, τα οποία εκπαιδεύτηκαν
βιωματικά σε θέματα σχετικά με το σώμα τους, την
υγιεινή διατροφή, τη δια βίου άσκηση και τις
δεξιότητες ζωής μέσα από την ενασχόλησή τους με
αθλητικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά παιχνίδια,
διαλέξεις κ.α.
Εθελοντές της Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος
Ε.Ε.Σ. Τρικάλων, εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο
εξοπλισμό, ανέλαβαν μετά από αίτημα των διοργανωτών
την υγειονομική κάλυψη του προγράμματος, αλλά και τη
διαχείριση των έκτακτων περιστατικών που προέκυψαν.
Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της κάλυψης είχε στηθεί
εξοπλισμένος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών με τους
εθελοντές της Νοσηλευτικής του Τμήματος να
διαχειρίζονται τα περιστατικά άμεσα και αποτελεσματικά,
χάρη στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση που έχουν λάβει
αλλά και τη συστηματική παρουσία τους στο πεδίο. Τα
έκτακτα περιστατικά αφορούσαν τραυματισμούς, ηλιακά
εγκαύματα, ηλίαση, περιστατικά αδιαθεσίας.
Υγειονομική κάλυψη στο 1o Φεστιβάλ Μετεώρων στην Καλαμπάκα
Από την Κυριακή 24 Ιουνίου έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου διεξήχθη το 1ο Φεστιβάλ
Μετεώρων στην Καλαμπάκα, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν συναυλίες από γνωστούς
καλλιτέχνες. Παρόντες στις εκδηλώσεις και τις πέντε ημέρες ήταν περισσότεροι από 25
Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων, εφοδιασμένοι με
τον απαραίτητο πρωτοβοηθητικό και διασωστικό εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας, μετά από

αίτημα των διοργανωτών, την υγειονομική κάλυψη των συναυλιών, αλλά και τη
διαχείριση των έκτακτων περιστατικών που προέκυψαν.
Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της κάλυψης είχε στηθεί εξοπλισμένος Σταθμός Πρώτων
Βοηθειών ενώ παράλληλα, πραγματοποιούνταν συνεχείς περίπολοι σε όλο το χώρο των
συναυλιών.
Τα έκτακτα περιστατικά αφορούσαν τραυματισμούς, μέθη, περιστατικά αδιαθεσίας
ορισμένα εκ των οποίων έχριζαν άμεσης διακομιδής στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας.
Ολοκλήρωση εκπαίδευσης 380 Αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού
Τρικκαίων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που συνήφθη την Πέμπτη 1
Ιουνίου 2017, η κ. Ελένη Γιοβανοπούλου, Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων ολοκλήρωσε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
την εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε 380 Αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων. Οι εκπαιδευόμενοι Αστυνομικοί προέρχονταν από διάφορες Υπηρεσίες της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, όπως: Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, Α.Τ.
Τρικάλων, Τμήμα Ασφαλείας, Τμήμα Τροχαίας, Α.Τ. Φαρκαδόνας, Α.Τ. Καλαμπάκας, Α.Τ.
Πύλης, Ομάδα ΔΙ.ΑΣ, Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε. και λοιπές υπηρεσίες.
Αποχαιρετιστήριο απογευματινό τσάι για τους εθελοντές
Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, σε ένα χαρούμενο κλίμα και
με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, πραγματοποιήθηκε
το αποχαιρετιστήριο απογευματινό τσάι του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων, για το
κλείσιμο της ερυθροσταυρικής χρονιάς. Η Πρόεδρος
του Τμήματος κα Νικολέτα Μπρουζούκη και το Δ.Σ.
ευχαρίστησαν τους εθελοντές για την προσφορά τους
στο συνάνθρωπο τονίζοντας πως ο εθελοντισμός
μπορεί να είναι ένα κομμάτι της ζωής τους και μέσα
από αυτόν να δημιουργήσουν ο καθένας το δικό του ξεχωριστό ποιοτικό κόσμο,
αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους και το εθελοντικό τους ταλέντο.
Η εκδήλωση έκλεισε με κεράσματα και ευχές για καλό καλοκαίρι, αλλά και με την
υπόσχεση για αντάμωμα τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, με ακόμη περισσότερη διάθεση για
προσφορά.

