
 
Αλεξανδρούπολη, 24 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου" 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΙΣ 

Στις 2 Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της 
Μη Κυβερνητικής  Κοινωνικής Οργάνωσης "ΑΡΣΙΣ", στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου  και πραγματοποιήθηκε στον Ξενώνα της Οργάνωσης, σε μια 
οργανωμένη Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου διασφαλίζεται η αξιοπρεπής 
διαβίωση και ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.  

 

Η υπεύθυνη του προγράμματος Νοσηλεύτρια Αλεξάνδρα Μπαμπούλη, με τη συνδρομή 
εθελόντριας του Τομέα Νοσηλευτικής, παρουσίασε με βιωματικά σενάρια όλο το φάσμα των 
μαθημάτων στις Πρώτες Βοήθειες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις τους.   

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΚΑΒ 

Επίσης, στις 2 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ε.Κ.Α.Β., το δεύτερο μέρος 
της επιμόρφωσης των Εθελοντών Νοσηλευτικής με θέμα "Αντιμετώπιση πολυτραυματία".  

O υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ε.ΚΑ.Β. κ. Κεσσάτης Αθανάσιος παρουσίασε τη μεταφορά  
πολυτραυματία με φορείο, τη χρήση ναρθήκων, τους τρόπους ακινητοποίησης ενός 
πολυτραυματία σε φορείο, τις τεχνικές διάνοιξης του αεραγωγού, καθώς και τη σωστή χρήση 
της μάσκας ambou. 

 

Οι εθελοντές μας συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον στα βιωματικά σενάρια, που 
ακολούθησαν το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων, αφομοιώνοντας στην πράξη το γνωστικό 
αντικείμενο του σεμιναρίου. 

Η επιμόρφωση των εθελοντών  αποτελεί  πρωταρχικό μας μέλημα, καθώς τα εφόδια που 
λαμβάνουν από την εκπαίδευση συμβάλλουν στην κατάρτισή τους, ενισχύουν τις ικανότητές 
τους και τους καθιστούν κοινωνούς των πανανθρώπινων ερυθροσταυρικών ιδεωδών.  



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Στις 3 και 4 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της 
Αλεξανδρούπολης η Α΄ φάση του πρώτου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Μίνι 
Παίδων. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν παρών στους αγώνες με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης, 
έπειτα από αίτημα του Συλλόγου, για την αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων των αθλητών και 
των θεατών. 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕ ΚΥΖΙΚΟ 

Στις 4 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 19η αγωνιστική του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με την ομάδα της 
Κύζικου Ν. Περάμου. 

Το φίλαθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης για άλλη μια φορά έδωσε δυναμικά το παρών, 
χειροκροτώντας το θετικό αποτέλεσμα της τοπικής ομάδας. 

Παρούσα στην αθλητική συνάντηση ήταν και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες σε περιστατικά ατυχημάτων αλλά και την 
απαιτούμενη νοσηλευτική φροντίδα. 

 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ 

Στις 10 Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκε  το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 2ο Γενικό Λύκειο 
Αλεξανδρούπολης. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου και απευθυνόταν σε δωδεκαμελή ομάδα μαθητών 
και μαθητριών της Α΄ Λυκείου του Λυκείου, με σκοπό η ομάδα αυτή να αποτελέσει την ομάδα 
των Πρώτων Βοηθειών του σχολείου. 

Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν σε όλη τη γκάμα των μαθημάτων, στο θεωρητικό και βιωματικό μέρος, 
οργάνωσαν με τη βοήθεια της νοσηλεύτριας φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών και συμμετείχαν με 
ιδιαίτερη προθυμία στην πρακτική άσκηση με τη χρήση βιωματικών σεναρίων σε πραγματικό 
χρόνο. 



 

Η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, εκτός από τους ενήλικες, αφορά και τους μαθητές όλων 
των βαθμίδων, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο η πρόκληση μικροατυχημάτων στο σχολικό 
περιβάλλον.  

Συνεπώς, η ένταξη των μαθητών στην ομάδα Πρώτων Βοηθειών, τους εξασφαλίζει όλα τα 
απαιτούμενα εφόδια ώστε με υπευθυνότητα και ωριμότητα να είναι σε θέση να παράσχουν τις 
Πρώτες Βοήθειες σ' ένα πάσχοντα συμμαθητή τους, εφόσον αυτό χρειαστεί. 

Οφείλουμε στο σημείο αυτό να επικροτήσουμε την πρωτοβουλία του καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής κ. Νικήτα Παπαπαντελή να συγκροτήσει Ομάδα Πρώτων Βοηθειών από μαθητές, αλλά 
και τα ίδια τα παιδιά που αγκάλιασαν και υλοποίησαν αυτήν την ιδέα. 

 

Στο τέλος των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες μαθητές παρέλαβαν με έκδηλη ικανοποίηση τις 
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης των μαθημάτων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ 

Στις 12 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 21η αγωνιστική του Εθνικού έναντι της ομάδας του Παμβοχαϊκού. 

 

Παρά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, με τη λήξη του αγώνα οι 
αθλητές απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των οπαδών, χειροκρότημα αντάξιο της 
αγωνιστικής τους προσπάθειας.  

Στον αγώνα παραβρέθηκε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης των Εθελοντών Νοσηλευτικής, 
που είναι πάντοτε παρούσα στις αναμετρήσεις του Εθνικού Βόλεϊ, συνεχίζοντας τη διετή 
συνεργασία της με την ομάδα του Συλλόγου.  

 



ΆΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 14 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης η Υπηρεσιακή Άσκηση Εκκένωσης "ΗΡΟΔΙΚΟΣ 2017" μετά από φυσική 
καταστροφή, στο πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών 
"ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ" και "ΠΕΡΣΕΑΣ". 

Η άσκηση περιελάμβανε τη μεταφορά των ασθενών από τις κλίνες τους στον εξωτερικό χώρο 
του Νοσοκομείου, τη διακομιδή και τοποθέτησή τους σε ιατρικές σκηνές αντίστοιχες με τα 
περιστατικά. 

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία και η χρήση των σωστικών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ιδιαίτερα κατά τον απεγκλωβισμό των ασθενών από τα παράθυρα τους Νοσοκομείου. 

 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε στο χώρο διεξαγωγής της επιχείρησης, έπειτα από 
πρόσκληση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ως παρατηρητής στην άσκηση ετοιμότητας του 
προσωπικού. 

Η ολοκληρωμένη διαδικασία εκκένωσης του Νοσοκομείου σφράγισε εποικοδομητικά και 
δημιουργικά την παρουσία των εθελοντών Νοσηλευτικής, διευρύνοντας την προϋπάρχουσα 
συνεργασία τους με το Νοσοκομείο σε ένα πεδίο διαφορετικό από αυτό της νοσηλευτικής 
προσφοράς. 

 

*** 

 


