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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Τρικάλων, για τον μήνα Ιοφλιο

Υγειονομική κάλυψη του Summer School
Σο Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ
(ΣΕΦΑΑ) πραγματοποίθςε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Summer School: Μακαίνω μζςα
από τθν κίνθςθ», για μακθτζσ από Ά ζωσ Σϋ Δθμοτικοφ. το πρόγραμμα, το οποίο είχε
διάρκεια 10 θμζρεσ, από 27 Ιουνίου ζωσ 8 Ιουλίου, ςυμμετείχαν 250 παιδιά. τόχοσ του
προγράμματοσ ιταν τα παιδιά να εκπαιδευτοφν βιωματικά ςε κζματα ςχετικά με το ςϊμα
τουσ, τθν υγιεινι διατροφι, τθ δια βίου άςκθςθ και τισ δεξιότθτεσ ηωισ μζςα από τθν
εναςχόλθςι τουσ με ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ (τοξοβολία, κρίκετ, lacrosse, μπάντμιντον,
επιτραπζηια αντιςφαίριςθ, ακλοπαιδιζσ, πάλθ, TAEKWONDO, μουςικοκινθτικά
προγράμματα, fit for kids κ.α.), παιγνιϊδεισ και εκπαιδευτικζσ επιςτθμονικζσ
δραςτθριότθτεσ (ρομποτικι, παιδαγωγικά παιχνίδια, δθμιουργικό παραμφκι, φτιάχνω το
κολατςιό μου, διαλζξεισ κ.α.). το πλαίςιο του προγράμματοσ αξιολογθκικαν επιλεγμζνοι
δείκτεσ, υγείασ (ορκοςωμικόσ ζλεγχοσ, δείκτεσ παχυςαρκίασ κ.α.), φυςικισ κατάςταςθσ
(ιςορροπία, ευλυγιςία, δφναμθ κ.α.) και διατροφικϊν ςυνθκειϊν (προςιλωςθ ςτο
πρότυπο μεςογειακισ διατροφισ κ.α.) των παιδιϊν. Σθν υγειονομικι κάλυψθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είχε ο Σομζασ Τγείασ του Σμιματοσ, με τθν Εκπαιδεφτρια –
Νοςθλεφτρια και τουσ εκελοντζσ ςε κακθμερινι βάςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια και θ
ςυμβολι τουσ κρίκθκε κακοριςτικι.

Συμμετοχή τησ Νοςηλεφτριασ – Εκπαιδεφτριασ ςε διαδικτυακή ημερίδα
Εν όψει των θμερϊν του καλοκαιριοφ, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ διοργάνωςε, τθν
Σετάρτθ 6 Ιουλίου 2022, διαδικτυακι θμερίδα με κζματα υγείασ που άπτονται των
προβλθμάτων που εμφανίηονται λόγω των ιδιαίτερων καλοκαιρινϊν ςυνκθκϊν κακϊσ και
των επερχόμενων διακοπϊν. Η Νοςθλεφτρια – Εκπαιδεφτρια του Σμιματόσ ςυμμετείχε ωσ
ομιλιτρια με κζμα: «Ηλίαςη – Θερμοπληξία, Συμπτϊματα & Αντιμετϊπιςη».
Διοργάνωςη Εθελοντικήσ Αιμοδοςίασ
Σθν Πζμπτθ, 7 Ιουλίου 2022, από νωρίσ το πρωί, εκελοντζσ, μζλθ του Ερυκροφ ταυροφ
αλλά και απλόσ κόςμοσ λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ το ςθμαντικότερο ςτισ μζρεσ μασ είναι θ
υγεία, διζκεςαν λίγο από το χρόνο τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν εκελοντικι αιμοδοςία που
πραγματοποιικθκε ςτο Σμιμα του Ερυκροφ ταυροφ Σρικάλων. Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ
ταυρόσ ιταν ανζκακεν δίπλα ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ, προςφζροντασ αρωγι και
υποςτιριξθ. Η εκελοντικι αιμοδοςία είναι αυτονόθτθ προςφορά και πεποίκθςθ για τουσ
ερυκροςταυρίτεσ εκελοντζσ. Οι φιάλεσ αίματοσ που ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ εκελοντζσ
αιμοδότεσ, κα καλφψουν τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ που υπάρχουν ςε αίμα για
ςυνανκρϊπουσ μασ.
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρϊτων Βοηθειϊν
Σθν Παραςκευι 22 Ιουλίου 2022, θ Νοςθλεφτρια του Σομζα Τγείασ του Περιφερειακοφ
Σμιματοσ Ε.Ε.. Σρικάλων, μετά από ζγκριςθ του Προζδρου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ
ταυροφ, Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, πραγματοποίθςε ςτθν αίκουςα Πόπθσ Καςτρακίδου
του Σμιματοσ, εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςε αςτυνομικοφσ τθσ ομάδασ Κ.Α.Μ., τθσ
Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Σρικάλων. Η κεματολογία αφοροφςε επίδειξθ αντιμετϊπιςθσ
λιποκυμίασ, πνιγμονι από ξζνο ςϊμα και ΚΑΡΠΑ με χριςθ αυτόματου εξωτερικοφ
απινιδωτι.
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