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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαιδεύσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για το μήνα Φεβρουάριο 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης ΑΜΕΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ» εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, σε 

εφήβους και ενήλικες ΑΜΕΑ. Οι εκπαιδευόμενοι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και 

προθυμία συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση των μαθημάτων, που 

αφορούσαν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών σε τραύμα, σε αιμορραγία, σε 

ρινορραγία και σε περίπτωση πνιγμονής, υπό τις οδηγίες των Εκπαιδευτριών -

Νοσηλευτριών του Τμήματος, κ.κ. Αλεξάνδρας Μπαμπούλη και Ειρήνης 

Παπάζογλου, καθώς και τη συνδρομή Εθελοντών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

προάγει την εκπαίδευση των μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, δίνοντας την ευκαιρία να συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά 

σε παρόμοια προγράμματα. 

Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα Αγωγής 

Υγείας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, υπό τη Νοσηλεύτρια-

Εκπαιδεύτρια του Τμήματος, κα Ειρήνη Παπάζογλου. Οι μαθητές και μαθήτριες 

των τριών τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης παρακολούθησαν τα μαθήματα των 

Πρώτων Βοηθειών, που αφορούσαν την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε 

περιπτώσεις αιμορραγίας, εγκαυμάτων και πνιγμονής. 

Στις 26  Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση της Ατομικής 

Υγιεινής, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, υπό τη Νοσηλεύτρια-

Εκπαιδεύτρια του Τμήματος, κα Αλεξάνδρα Μπαμπούλη. Στο πρόγραμμα 

συμμετείχαν 44 μαθητές των δύο τμημάτων της Α' τάξης και εκπαιδεύτηκαν 

στην Ατομική Υγιεινή, δηλαδή στην υγιεινή του σώματος, των χεριών, των 

δοντιών, της κεφαλής, καθώς και στη σχολική υγιεινή και του περιβάλλοντος. 

Οι μαθητές και μαθήτριες έμαθαν με βιωματικό τρόπο πως φροντίζοντας τον 

εαυτό τους ταυτόχρονα προστατεύονται από πάσης φύσεως ιώσεις και 

κατανοούν ότι η ατομική υγιεινή είναι προσωπική ευθύνη και όχι μόνο γονική. 

Το πρόγραμμα Ατομικής Υγιεινής συμβάλει στην αλλαγή της νοοτροπίας της 

μαθητικής κοινότητας σχετικά με την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύεται σε θέματα υγείας και 

πρόληψης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποδεικνύει τη σπουδαιότητα των μαθημάτων αυτών, 

προωθώντας προγράμματα Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας.  

Τέλος, από τις 20 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του προγράμματος των 

Πρώτων Βοηθειών στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, υπό τη Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του 

Τμήματος, κα Αλεξάνδρα Μπαμπούλη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 85 μαθητές όλων των τμημάτων της Γ', 

Δ', Ε' και ΣΤ΄ τάξης και εκπαιδεύτηκαν σε όλο το φάσμα της παροχής των Πρώτων Βοηθειών, δείχνοντας 

ζωηρό ενδιαφέρον και συμμετοχή στην πρακτική άσκηση των μαθημάτων, που συμβάλει στην εφαρμογή και 

εμπέδωση των θεωρητικών μαθημάτων. 

*** 


