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                                                      Αλεξανδρούπολη, 12 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 2ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 2ο 
Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, το οποίο αφορούσε την εκπαίδευση μαθητών της 
Α' τάξης του Λυκείου στις Πρώτες Βοήθειες. 

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου και στόχο είχε την εκπαίδευση 14 
μαθητών, στο θεωρητικό και βιωματικό μέρος, με τη χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού και προπλασμάτων και τη συμμετοχή τους σε βιωματικά σενάρια που 
βοηθούν στην αφομοίωση και εμπέδωση της γνώσης. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές θα αποτελέσουν την Ομάδα των Πρώτων Βοηθειών του 
Σχολείου τους, έχοντας ως αρμοδιότητά τους την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων στο σχολικό τους περιβάλλον. 

Στο τελευταίο μάθημα επιδόθηκαν στους μαθητές οι βεβαιώσεις παρακολούθησης 
του προγράμματος παρουσία του Προϊσταμένου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Έτσι, για μια ακόμη χρονιά, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρώτων 
Βοηθειών στο 2ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης με την άριστη συνεργασία της διεύθυνσης 
αυτού και συγκεκριμένα του κυρίου Πούκη Σωτήριου και του καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής και υπεύθυνου προγράμματος κ. Παπαπαντελή Νικήτα αποδεικνύοντας την 
ευαισθησία τους στα θέματα της Αγωγής Υγείας και στην επιμόρφωση των μαθητών 
τους. 

Υγειονομική κάλυψη 19ης αγωνιστικής του Εθνικού Βόλεϊ  

Στις 3 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 19η αγωνιστική του Εθνικού έναντι της Αθλητικής Ομάδας 
του Εθνικού Πειραιώς. 

Στον αγώνα παραβρέθηκε και η ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής, παρέχοντας τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά τραυμάτων. 

 

Αγιασμός - Έναρξη Εθελοντικού προγράμματος 

Στις 5 Μαρτίου 2018, με αφορμή την έναρξη της Εκπαίδευσης Εθελοντών 
Νοσηλευτικής, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός. 
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Στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος συγκεντρώθηκαν περίπου 30 υποψήφιοι 
εθελοντές, με ενθουσιασμό και διάθεση να γνωρίσουν τον Ερυθρό Σταυρό και να 
γίνουν μέλη του, παρακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο τρίμηνο πρόγραμμα  
θεωρητικής Εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στο Νοσοκομείο.  

Τους νέους εθελοντές υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κ. Γιώργος Κουκουράβας, καλωσορίζοντάς τους στην οικογένεια του 
Περιφερειακού Τμήματος, αναφέροντας τις αρχές που διέπουν τον Ερυθρό Σταυρό 
και προσκαλώντας τους να συνδράμουν στις δράσεις του Τμήματος μετά το πέρας 
της εκπαίδευσής τους.  

Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ευτυχία Ελευθεριάδου 
χαιρέτησε τους μελλοντικούς εθελοντές επισημαίνοντας την αξία του εθελοντισμού 
και της προσφοράς στη σημερινή εποχή, τονίζοντας ότι "Οι εθελοντές δεν 
πληρώνονται, όχι επειδή δεν το αξίζουν, αλλά επειδή είναι ανεκτίμητοι!". Επίσης 
τους ενημέρωσε ότι θα διδάξει το μάθημα της χειρουργικής.  

Παρόντα και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κυριακή 
Τσορμπατζίδου και Δέσποινα Σεϊτάνη, η οποία θα διδάξει το μάθημα της Ανατομίας. 
Και οι δύο ευχήθηκαν στους εθελοντές συνέπεια και καλή δύναμη για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Παρών και ο Ιατρός - Παθολόγος κ. Πετρίδης Ιωάννης, ο οποίος θα διδάξει 
εθελοντικά το μάθημα της Παθολογίας καλωσορίζοντας με τη σειρά του τους νέους 
εθελοντές.  

Στη συνέχεια οι Νοσηλεύτριες - Εκπαιδεύτριες του προγράμματος, κ.κ. Ειρήνη 
Παπάζογλου και Αλεξάνδρα Μπαμπούλη ενημέρωσαν τους εκπαιδευόμενους ότι θα 
διδάξουν το μάθημα της Νοσηλευτικής και των Πρώτων Βοηθειών, ενώ 
αναφέρθηκαν σε κάποιες λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως τον αριθμό των 
δικαιολογημένων απουσιών και της στολής του Ερυθρού Σταυρού.  

  

Την εκδήλωση ομόρφυναν με την παρουσία τους οι εθελοντές παλαιότερων τάξεων, 
οι οποίοι μετέφεραν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της 
ομάδας της Υγειονομικής Κάλυψης και ευχήθηκαν οι νέοι εθελοντές να ενισχύσουν 
το έργο του Τμήματος. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε διανομή του υλικού του σεμιναρίου, που περιελάμβανε 
το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, 
τετράδιο σημειώσεων και γραφική ύλη.  

 


