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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις της Υπηρεσίας «Αγωγή Υγείας» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών 2019  

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, το μήνυμα της οποίας φέτος είναι 
αφιερωμένο σε όλες τις ομάδες συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε αποκλεισμό, η Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» 
του Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. οργάνωσε, όλο το μήνα Σεπτέμβριο, μια σειρά επισκέψεων και εκπαιδευτικών 
δράσεων σε ανοιχτές και κλειστές δομές φιλοξενίας ανθρώπων, που η πρόσβαση στη γνώση δεν είναι εύκολη. 

 Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) / ΕΠΑΨΥ  

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, Νοσηλεύτριες/Εκπαιδεύτριες της Υπηρεσίας, 
επισκέφτηκαν τις  Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) και έδωσαν τη μοναδική 
ευκαιρία στα παιδιά να εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες. Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε παρουσία του Διευθυντή των φυλακών κ. Γιαννακόπουλου, της 
προϊσταμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας κας Απειρανθήτου και άλλων στελεχών. 

Τα παιδιά συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία της 
εκπαίδευσης, ενώ στο τέλος εξέφρασαν τη χαρά τους για τη δυνατότητα που 
τους δόθηκε, να μπορούν να βοηθούν, όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τον 
συνάνθρωπό τους, όποτε παραστεί ανάγκη. 

Κλειστή δομή Φιλοξενίας Ασθενών με Ψυχικά Νοσήματα (ΕΠΑΨΥ) 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην κλειστή δομή φιλοξενίας 
ασθενών με ψυχικά νοσήματα ΕΠΑΨΥ, που βρίσκεται στη Λυκόβρυση. Οι φιλοξενούμενοι 
εκπαιδεύτηκαν στη φροντίδα τραυμάτων, στην αντιμετώπιση αιμορραγίας, πνιγμονής από 
ξένο σώμα, λιποθυμίας, καθώς και στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους διαμονής τους. 
Η προθυμία συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στην πρακτική άσκηση και το μεγάλο 
ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων ήταν αξιοσημείωτα. 

Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης 

Η Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» συνεχίζοντας τις δράσεις της για την 
προβολή της αξίας των Πρώτων Βοηθειών για όλους και θέλοντας να 
δώσει ευκαιρίες σε παιδιά μεειδικές δεξιότητες επισκέφτηκε, στις 20 
Σεπτεμβρίου 2019, το Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης και παρείχε 
εκπαίδευση σε 60 παιδιά με ψυχοκινητικά προβλήματα. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία, με το Περιφερειακό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Ηλιούπολης, παρουσία της Προέδρου κας Συνοδινού και μελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

ΚΕΘΕΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) 

Με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία, τα μέλη του θεραπευτικού 
προγράμματος συνεισφέρουν, αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, αναπτύσσουν τις 
δεξιότητές τους, αποκτούν νέες αξίες και νόημα στη ζωή τους. Με σκοπό την ενίσχυση 
αυτής της προσπάθειας και την ενδυνάμωση των μελών της ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 
ομάδα νοσηλευτών και εθελοντών της Υπηρεσίας «Αγωγή Υγείας», στις 27 
Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τη Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής στη Ραφήνα 
προσφέροντας στα μέλη της μια ευκαιρία διαχρονικής γνώσης στις Πρώτες Βοήθειες. 
Όλοι συμμετείχαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο τέλος εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για τις χρήσιμες γνώσεις που αποκόμισαν. 


