
 

Φλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Δράσεις Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας για τον μήνα Νοέμβριο 2016 

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η μηνιαία επιμορφωτική - συντονιστική 

συγκέντρωση των Εθελοντών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας, με προσκεκλημένο 

ομιλητή τον ψυχίατρο κ. Γ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 

«Ψυχιατρικό στίγμα και η σύγχρονη ψυχιατρική μάστιγα: Κατάθλιψη». Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λύσουν πολλές σημαντικές απορίες πάνω στο 

θέμα ενώ ακολούθησε γόνιμος διάλογος. Έπίσης, πραγματοποιήθηκε ο 

προγραμματισμός των δράσεων για τον μήνα Νοέμβριο και ο συντονισμός των 

εθελοντών για την άμεση υλοποίηση τους.  

Το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου, οι Εθελοντές και Εθελόντριες του Τομέα 

Νοσηλευτικής του Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας κάλυψαν και στελέχωσαν τα 

ιατρεία που λειτούργησαν από τους «Γιατρούς της Αγάπης» με πρωτοβουλία του 

Δήμου Φλώρινας. Οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής είχαν την ευκαιρία να 

εξεταστούν εντελώς δωρεάν από πέντε ειδικότητες (χειρουργό-ορθοπεδικό, 

οφθαλμίατρο, Ω.Ρ.Λ., ουρολόγο και δερματολόγο), ορισμένες από τις οποίες 

λείπουν παντελώς από τη δομή του Νοσοκομείου Φλώρινας. Για το λόγο αυτό 

υπήρξε αυξημένη επισκεψιμότητα των κατοίκων, στο διάστημα των δύο αυτών 

ημερών (περίπου 10 ώρες ημερησίως). 

 



Στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας από τον Τούρκικο 

Ζυγό, οι Εθελοντές και Εθελόντριες Νοσηλευτικής, καθώς και η εκπαιδεύτρια του 

Τμήματος, συμμετείχαν στις επίσημες τελετές του εορτασμού και παρήλασαν 

ενώπιον των αρχών και του κοινού. 

 

Οι Εθελόντριες του Τομέα Νοσηλευτικής 

στήριξαν τη δράση προληπτικής 

Μαστογραφίας που διενήργησε ο Δήμος 

Φλώρινας σε συνεργασία με την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία.  

Ο Κινητός Μαστογράφος τοποθετήθηκε 

στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας στις 

20 - 21 και 22 Νοεμβρίου 2016, όπου 

εξετάστηκαν 200 περίπου γυναίκες -

κάτοικοι της πόλης αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, υλοποιήθηκε στη Φλώρινα η δεύτερη φάση του 

προγράμματος «ΠροΣfEEρουμε» στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Ε.Σ. με τον 

Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ κ. 

Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλης Αποστολίδης 

επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας που 

στεγάζει 27 παιδιά και παρέδωσαν σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικού-

υγειονομικού και σχολικού υλικού, που θα καλύψουν τις ανάγκες της μονάδας για 

έναν χρόνο. Παραχώρησαν επίσης κοινή συνέντευξη Τύπου και επισκέφθηκαν το 

Γραφείο του Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας, όπου τους προσεφέρθησαν 

χειροποίητα εδέσματα των εθελοντριών Νοσηλευτικής του Τοπικού Τμήματος.  

Οι κ.κ. Αυγερινός και Αποστολίδης παρακολούθησαν την ιστορική διαδρομή του 

Τμήματος μέσα από παρουσιάσεις και videos με τις δράσεις του που επιμελήθηκε 

εθελόντρια Νοσηλευτικής. Παράλληλα, η εκπαιδεύτρια  Νοσηλευτικής του Τοπικού 

Τμήματος, καθώς και η κοινωνική λειτουργός από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, 

παρέδωσαν στα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας μαθήματα Πρώτων 

Βοηθειών και γενικότερης ενημέρωσης για τον Ερυθρό Σταυρό, το έμβλημα, την 

ιστορία και τις δράσεις του. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο περιθώριο της επίσκεψής του 

στην πόλη της Φλώρινας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους 

των τοπικών αρχών.  

 

 


