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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για το μήνα Ιούνιο" 

Ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της ΕΛΑΣ 

 

Την 1η Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών στην 

τελευταία ομάδα προσωπικού της ΕΛΑΣ, αποτελούμενη από 18 άτομα. 

Περισσότεροι από 370 υπάλληλοι της ΕΛΑΣ του Νομού Έβρου, εκπαιδεύτηκαν σε όλο το φάσμα 

της παροχής των Πρώτων Βοηθειών, από την περιποίηση τραυμάτων, θλάσεων, καταγμάτων, 

εγκαυμάτων, δηλητηριάσεων, πνιγμονής έως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 

Επιπλέον μας επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες στον 

εργασιακό τους χώρο, καθώς εξαιτίας της ιδιότητάς τους και της άμεσης παρουσίας τους σε 

περιστατικά ατυχημάτων θα έχουν τα εφόδια για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την 

αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον θα παρέχουν 

τις Πρώτες Βοήθειες ανακουφίζοντας τον πόνο ενός συγγενικού προσώπου. 

Παράλληλα γνώρισαν την ιστορία και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε τοπικό αλλά 

και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η προσπάθεια εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΑΣ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, στο 

πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ηγεσίας 

της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα 

Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας από τους εξειδικευμένους 

εκπαιδευτές του Ερυθρού Σταυρού.  
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Υγειονομική κάλυψη Ποδοσφαιρικού Τουρνουά 

Στις 3 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο Μαΐστρου το 7ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Ακαδημιών "Αγίας Μαρίνας" με τη συμμετοχή των αθλητικών ακαδημιών της 
Αλεξανδρούπολης, του Βορείου Έβρου και της Κομοτηνής. 

Σ' ένα καταπράσινο περιβάλλον, οι μικροί παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παίζοντας 
για την ομάδα τους. Άλλωστε στόχος των ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων είναι η εκμάθηση των 
αξιών του αθλητισμού μέσω των παιχνιδιών, οι οποίες συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των μικρών αθλητών. 

Ο Ερυθρός Σταυρός έδωσε το "παρών" στο τουρνουά, απαντώντας θετικά στο κάλεσμα του 
Αθλητικού Ομίλου Μαΐστρου για την υγειονομική κάλυψη της δεύτερης ημέρας των αγώνων. 

Η Ομάδα έδωσε τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά τραυμάτων, ρινορραγίας, δύσπνοιας και 
οιδημάτων. 

Υγειονομική κάλυψη 5ης Ορφικής Συνάντησης Στίβου από εθελοντές Νοσηλευτικής 

Στις 3 Ιουνίου 2018 διεξήχθη η 5η Ορφική Συνάντηση Στίβου 
στο γήπεδο "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" μετά την αναβολή του 
Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας. 

Η αθλητική συνάντηση διοργανώθηκε από το τμήμα στίβου 
του ΜΓΣ Εθνικού, σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θράκης 
και υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

Περισσότεροι από 500 αθλητές συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης για να 
συμμετάσχουν στην αθλητική γιορτή στα αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού. 

Ο Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε στην διοργάνωση με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης των 
Εθελοντών Νοσηλευτικής αντιμετωπίζοντας θλάσεις, κακώσεις και δήγματα εντόμων. 

Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και γιατρός της Ομάδας κυρία Ευτυχία 
Ελευθεριάδου κλήθηκε να απονέμει τα βραβεία στους επιτυχόντες αθλητές. 
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