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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης" 

Βράβευση Εθελοντών για την υγειονομική κάλυψη στην αθλητική διοργάνωση 
"VIA EGNATIA" 

Στις 23 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε υπό την διοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, τιμητική εκδήλωση υπέρ των συμμετεχόντων εθελοντών, στο "VIA EGNATIA", στην 
αίθουσα του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες, οι εθελοντές Νοσηλευτικής της Ομάδας Υγειονομικής 
Κάλυψης του Tμήματός μας, οι οποίοι παρέλαβαν τα ενθύμιά τους για την ουσιαστική 
παρουσία τους στην αθλητική διοργάνωση, παρέχοντας άμεσα και υπεύθυνα τις Πρώτες 
Βοήθειες σε 18 διαγωνιζόμενους αθλητές. 

Ολοκλήρωση θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης Εθελοντών Νοσηλευτικής  

Στις 23 Μαΐου 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η θεωρητική εκπαίδευση της νέας τάξης  
Εθελοντών Νοσηλευτικής, η οποία αποτελεί την 25η σε σειρά τάξη από την ίδρυση του 
Περιφερειακού Τμήματος. 

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Νοσηλευτικής ξεκίνησε στις 7 Μαρτίου 2018, στην 
αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος, με την πραγματοποίηση των θεωρητικών 
μαθημάτων, τα οποία δίδαξαν αμισθί οι γιατροί - ιδιώτες της πόλης μας. 

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές μας παρακολούθησαν με επιμέλεια 82 ώρες θεωρίας και 
έλαβαν γνώσεις στις βασικές αρχές των παρακάτω μαθημάτων: 

1) Χειρουργικής, από την κυρία Ευτυχία Ελευθεριάδου, αγγειοχειρουργό και Γενική     
Γραμματέα Δ.Σ. 
2) Ανατομίας, από την κυρία Δέσποινα Σεϊτάνη, μικροβιολόγο και Μέλος Δ.Σ. 

3) Παθολογίας, από τον Ειδικό Παθολόγο κύριο Ιωάννη Πετρίδη. 
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4) Διαιτητικής, από τον Διαιτολόγο - Διατροφολόγο κύριο Ιωάννη Τζιανάβαρλη.   
5) Νοσηλευτικής, από τη Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Τμήματος κυρία Ειρήνη    

Παπάζογλου. 

6) Πρώτων Βοηθειών, από τη Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Τμήματος κυρία Αλεξάνδρα 
Μπαμπούλη. 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους γιατρούς, για τη διάθεση του προσωπικού 
τους χρόνου, της γνώσης και της εμπειρίας τους, που απλόχερα προσέφεραν στους νέους 
εθελοντές μας, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα της εθελοντικής εργασίας. 

Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους 22 εθελοντές, οι οποίοι παρακολούθησαν με συνέπεια 
και ενθουσιασμό το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης του προγράμματος και ευχόμαστε να 
επιδείξουν την ίδια δυναμική παρουσία και προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, που αφορά 
την πρακτική άσκηση στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου.  

 

Εκπαίδευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για το μήνα Μάιο 

Κατά τον μήνα Μάιο εκπαιδεύτηκαν 75 αστυνομικοί υπάλληλοι σε όλο το φάσμα της 
παροχής των Πρώτων Βοηθειών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των Νοσηλευτριών 
του τμήματος, Αλεξάνδρας  Μπαμπούλη και Ειρήνης Παπάζογλου. 

Οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ενδιαφέρον για το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων και 
συμμετείχαν  στη βιωματική, πρακτική άσκηση του προγράμματος. 

 

Παράλληλα, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον εργασιακό τους χώρο τονίζοντας τη 
σπουδαιότητα των γνώσεων αυτών στο οικογενειακό, αλλά και στο φιλικό τους 
περιβάλλον. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε την ευγενική χειρονομία του προσωπικού του Αστυνομικού 

Τμήματος Σουφλίου να απονείμει στις Εκπαιδεύτριές μας τιμητική πλακέτα για την 

υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. Με την πράξη αυτή 

αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να 

εκπαιδεύσει ολοένα και περισσότερους πολίτες στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. Όπως 

επισημαίνεται και στο βιβλίο των Πρώτων Βοηθειών: "Εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει 

περισσότερο ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς κοινωνίες". 

*** 
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