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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Βόλου: Σεμινάρια προαγωγής υγιεινής & 

λειτουργία Ιατρείου προληπτικού ελέγχου 

 Σεμινάρια προαγωγής υγιεινής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου 

Σεμινάρια προαγωγής υγιεινής πραγματοποιήθηκαν στο 
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, 
από τη Νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Κλ. 
Γιαλαμά και από τον Εθελοντή Νοσηλευτικής κ. Κ. 
Κοντεστέργιο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
στους κανόνες ατομικής υγιεινής και υγιεινής περιβάλλοντος 
μέσα από παιχνίδια και βιωματικές  δραστηριότητες. Τα 
παιδιά συμμετείχαν με μεγάλο  ενδιαφέρον. 

 Ιατρείο προληπτικού ελέγχου 

Με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Βόλου λειτουργεί, εδώ και 5 χρόνια, Ιατρείο Προληπτικού 
Ελέγχου, το οποίο συστάθηκε με σκοπό να ενισχύσει το 
δίκτυο των ιατρικών δομών πρόληψης της περιοχής μας, 
καλύπτοντας τις αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες για 
ιατρική φροντίδα, όλων εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας. 

Η λειτουργιά του ιατρείου γίνεται από τις εκπαιδεύτριες - 
Νοσηλεύτριες του Τμήματος, κ.κ. Κ. Σαμίου, Μ. Μοντεσάντου, Κλ. Γιαλαμά, αλλά και από τους 
Εθελοντές Νοσηλευτικής. Συγκεκριμένα οι Εθελοντές που βοηθούν στο Ιατρείο Προληπτικού Ελέγχου 
έχουν εκπαιδευτεί στην τετράμηνη σχολή του Ερυθρού Σταυρού ως Εθελοντές Νοσηλευτικής, ενώ 
δραστηριοποιούνται κυρίως στο Νοσοκομείο του Βόλου, στο Γηροκομείο, στις Άσπρες Πεταλούδες, 
στο Κέντρο Καταυλισμού Προσφύγων Αιτούντων Άσυλο Αγριάς Βόλου, στις Πρώτες βοήθειες, καθώς 
και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Η κλινική εξέταση γίνεται από πνευμονολόγο, είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτή για όλους τους 
κατοίκους του Νομού Μαγνησίας, ανεξαρτήτως ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης ή μη. 
Πραγματοποιούνται: τεστ σακχάρου, λήψη αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και  έλεγχος 
αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση). Από το 2013 έως και σήμερα έχουν εξεταστεί 2.041 
άτομα. 

Παράλληλα, το ιατρείο προσφέρει συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα υγείας, ενώ αξιολογεί 
και τις παθολογικές περιπτώσεις των ασθενών που χρήζουν παραπομπής. 

Το Ιατρείο εξετάζει με επιτυχία συμπολίτες όλων των ηλικιών, από παιδιά έως ηλικιωμένους, χρονίως 
πάσχοντες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Δεκάδες άτομα με προβλήματα υγείας 
έρχονται για να εξεταστούν από τον πνευμονολόγο Εθελοντή Ιατρό κ. Β. Αλεξιάδη, προκειμένου να 
παρακολουθούν την κατάστασή τους. Μάλιστα, στον ασθενή δίνεται καρτέλα με το ιστορικό των 
επισκέψεων, ενώ τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης παραπέμπονται στον 
αντίστοιχο ειδικό ιατρό. 

To Ιατρείο Προληπτικού Ελέγχου λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 8:30 - 12:30, στα γραφεία του 
Τμήματος Βόλου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην οδό Αναλήψεως 255 με Γαμβέτα.  


