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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης 

Παράδοση υγειονομικού υλικού 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Αθλητική Ομάδα 
Βόλεϊ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Αλεξανδρούπολης, 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2019, στο κλειστό 
γήπεδο του «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ», η 
παράδοση υγειονομικού υλικού με σκοπό την ενίσχυση 
των φαρμακείων της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης. 

Η γιατρός της Ομάδας των Εθελοντών της Νοσηλευτικής  
Υπηρεσίας και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου -
Αγγειοχειρουργός, κα Ευτυχία Ελευθεριάδου συνοδευόμενη από το αναπληρωματικό μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Θεοδώρα Καζακίδου παρέλαβαν δύο ηλεκτρονικά πιεσόμετρα από 
τη διοίκηση της αθλητικής ομάδας προκειμένου να τις ευχαριστήσουν για την υγειονομική κάλυψη 
των αθλητικών αγώνων. 

Η Γενική Γραμματέας του Τμήματος ευχαρίστησε θερμά για την παράδοση του υλικού και 
διαβεβαίωσε για τη μελλοντική συνεργασία. 

Πρώτες Βοήθειες στην κοινότητα Λουτρών Αλεξανδρούπολης 

Στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Εκπαιδεύτρια - Νοσηλεύτρια του Τμήματος, κα Ειρήνη Παπάζογλου 
βρέθηκε στην κοινότητα των Λουτρών Αλεξανδρούπολης, έπειτα από αίτημα της κοινότητας, για την 
ενημέρωση των μελών της σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες. 

Η κα Παπάζογλου αναφέρθηκε αρχικά στην ιστορία και στις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε την παροχή των Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις 
τραύματος, εγκαύματος, δήγματος ερπετού, εμφράγματος και στηθάγχης. 

Την ενημέρωση παρακολούθησαν 22 μέλη της κοινότητας, τα οποία μοιράστηκαν τις απορίες και τις 
εμπειρίες τους τονίζοντας την σπουδαιότητα της γνώσης και της ορθής παροχής Πρώτων Βοηθειών 
για την αντιμετώπιση περιστατικών στο οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον. 

Υγειονομικές καλύψεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ήταν 
παρούσα στις κάτωθι αθλητικές συναντήσεις για την παροχή Πρώτων 
Βοηθειών σε αθλητές και θεατές: 

• • Στις 27 Οκτωβρίου 2019, στην τρίτη αγωνιστική αναμέτρηση της 
Αθλητικής Ομάδας Μπάσκετ Ολυμπιάδας έναντι της Α.Ε. Κομοτηνής 
στην κατηγορία των εφήβων. 

• • Στις 3 Νοεμβρίου 2019, στην τέταρτη αγωνιστική αναμέτρηση της 
Αθλητικής Ομάδας Μπάσκετ Ολυμπιάδας έναντι της ΑΙΑΣ Κομοτηνής 
στην κατηγορία των κοριτσιών. 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας παρείχε 
τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά θλάσεων. 


