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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης  

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης 

Βράβευση Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης  

 

Στις 10 Οκτωβρίου 2017 η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Στίβου του Μ.Γ.Σ. Εθνικού πραγματοποίησε, σε μια λιτή και όμορφη εκδήλωση 
στο Ξενοδοχείο "EGNATIA ASTIR" Αλεξανδρούπολης, τη βράβευση των συμμετεχόντων 
εθελοντών και των συνεργαζόμενων φορέων που στήριξαν την αθλητική διοργάνωση "RUN 
GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017". 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες φορείς και συλλόγους ήταν και ο Ερυθρός Σταυρός 
Αλεξανδρούπολης με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής για την 
ουσιαστική βοήθειά  τους στους σταθμούς των Πρώτων Βοηθειών που είχαν αναλάβει την 
υγειονομική κάλυψη των αθλητών. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης επικροτεί παρόμοιες εκδηλώσεις, οι 
οποίες  αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν το έργο των εθελοντών αποτελώντας κίνητρο για 
τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές δράσεις, ενώ παράλληλα συνιστούν και ηθική 
ικανοποίηση των εθελοντών για τον προσωπικό χρόνο που διαθέτουν στην υπηρεσία του 
κοινωνικού συνόλου. 

 

mailto:dep-alexandroupoli@redcross.gr


Υγειονομική κάλυψη σε Αγώνα Μπάσκετ παίδων 

  

Στις 8 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του 
"ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η πρώτη αγωνιστική αναμέτρηση της Αθλητικής Ομάδας 
Παίδων Μπάσκετ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Αλεξανδρούπολης έναντι της Ομάδας "ΦΙΛΙΑ" Ορεστιάδας. 

Το θετικό αποτέλεσμα για την τοπική ομάδα χαροποίησε ιδιαίτερα τους θεατές και 
ενθάρρυνε δυναμικά τους αθλητές για την επόμενη φάση. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Αθλητική Ομάδα μπάσκετ"Ολυμπιάδα" για το έτος 2017-
2018 και έπειτα από αίτημα του Προέδρου αυτής, η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης παραβρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο 
για την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε κοινό και αθλητές. 

Εκπαίδευση κοινού στις Πρώτες Βοήθειες 

  

Από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου 2017 υλοποιήθηκε  το η Εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών 
στην 13η κατά σειρά ομάδα πολιτών για το έτος 2017. 

Οι εκπαιδευόμενοι διδάχτηκαν αρχικά το θεωρητικό μέρος των Πρώτων Βοηθειών, ενώ 
παράλληλα κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο βιωματικό μέρος των μαθημάτων, κατά το 
οποίο εφαρμόστηκε όλο το φάσμα της θεωρητικής εκπαίδευσης στην πράξη υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψη των Νοσηλευτριών-Εκπαιδευτριών  του Τμήματος Ειρήνης 
Παπάζογλου και Αλεξάνδρας Μπαμπούλη. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μάθημα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και 
τη σωστή χρήση του απινιδωτή, ενώ ακολούθησε η συμπλήρωση γραπτού-συνοπτικού 
ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει όλο το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων και έχει 
στόχο την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευόμενων  και  την εμπέδωση της θεωρίας. 

Κυριότερος σκοπός των μαθημάτων αποτελεί η εκπαίδευση των πολιτών στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών με την τήρηση κανόνων, ώστε η παροχή των Πρώτων 
Βοηθειών να πραγματοποιείται με ψυχραιμία και ασφάλεια σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο  
χρειαστεί τη βοήθειά μας.  


