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                                                      Αλεξανδρούπολη, 15 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης φοιτητών στις Πρώτες Βοήθειες  

 

Ολοκληρώθηκε η 18η συνεχόμενη σειρά στην Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε  
ομάδα φοιτητών στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος.  

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν από τις 24 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου 
2017, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση στις βασικές αρχές των Πρώτων 
Βοηθειών αρχικά σε θεωρητικό και έπειτα σε πρακτικό επίπεδο. 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να συμμετέχουν στο βιωματικό μέρος των 
μαθημάτων που στόχο έχει την εμπέδωση και την εφαρμογή της θεωρητικής 
εκπαίδευσης σε πράξη υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της Νοσηλεύτριας-
Εκπαιδεύτριας  του Τμήματος κυρίας Ειρήνης Παπάζογλου.  
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Υγειονομική κάλυψη αγώνα Βόλεϊ Εθνικού  

Στις 11 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 3η αγωνιστική του Εθνικού έναντι της ομάδας Νίκης 
Αιγινίου. 

Η προσπάθεια που κατέβαλε η τοπική μας ομάδα δεν απέφερε το θεμιτό 
αποτέλεσμα. Όμως κατά τη λήξη του αγώνα το χειροκρότημα των οπαδών μας ήταν 
ισότιμο της αγωνιστικής  προσπάθειας των 
παικτών.  

Στον αγώνα παραβρέθηκε και η Ομάδα 
Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής, που είναι πάντα παρούσα 
στις αναμετρήσεις του Εθνικού Βόλεϊ, με 
σκοπό την αντιμετώπιση ατυχημάτων των 
αθλητών και των θεατών, συνεχίζοντας  για 
τρίτη χρονιά τη συνεργασία της με την 
ομάδα του τοπικού Συλλόγου.  
 

Συμμετοχή στην 6η & 7η Αγωνιστική της "Ολυμπιάδας" 

Στις 12 Νοεμβρίου 2017, 
πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γήπεδο 
"ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" δύο 
αγωνιστικές αναμετρήσεις της Αθλητικής 
Ομάδας Μπάσκετ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ". 

Συγκεκριμένα η 6η αγωνιστική 
προσπάθεια έναντι της Αθλητικής Ομάδας 
"ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" στην κατηγορία των 
Παίδων και η 7η αγωνιστική στην 
κατηγορία των Ανδρών έναντι της 

Αθλητικής Ομάδας του "ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ". 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης ήταν παρούσα και στις δύο  αθλητικές συναντήσεις 
των ομάδων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ερυθρού Σταυρού με τη Διοίκηση 
της τοπικής Ομάδας για το έτος 2017-2018, με σκοπό την παροχή των Πρώτων 
Βοηθειών στους αθλητές και τους θεατές. 

Παρουσίαση Ημερολογίου 

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, η εταιρεία Υγείας "ΝUGA BEST" Αλεξανδρούπολης 
πραγματοποίησε εκδήλωση ενημέρωσης και παρουσίασης του ετήσιου 
ημερολογίου της. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου 
"GRAND HOTEL EGNATIA", ο υπεύθυνος 
της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη και 
Εθελοντής Νοσηλευτικής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, κ. Δημήτριος 
Τσακανίκας παρουσίασε το νέο 
ημερολόγιο, το οποίο έχει ενημερωτικό 
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.  



Στο ημερολόγιο ο αναγνώστης λαμβάνει  χρήσιμες πληροφορίες για την εταιρεία 
και τα προϊόντα της αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που ωφελήθηκαν στην υγεία 
τους από τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών. 

Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τις αρχές 
του, στις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος και στα εκπαιδευτικά προγράμματά 
του. 

Επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση ήταν και το Περιφερειακό Τμήμα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης με παρόντα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Γεώργιο Κουκουράβα και τη 
Γενική Γραμματέα, κα Έφη Ελευθεριάδου, καθώς και Εθελοντές. 

Μέρος των εσόδων από την πώληση του ημερολογίου θα διατεθεί για το 
πολύπλευρο, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Ερυθρού Σταυρού 
Αλεξανδρούπολης. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για την ευγενική αυτή 
χειρονομία, με την οποία αποδεικνύεται έμπρακτα η στήριξη στο ανθρωπιστικό 
έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η αναγνώριση της προσφοράς του στην 
τοπική κοινωνία. 

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Τμήματος, για το έτος 
2016, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού (video). 

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 

Το Δημοτικό Σχολείο Ν. Χιλής Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε η Νοσηλεύτρια-
Εκπαιδευτρια του Τμήματος κα Ειρήνη Παπάζογλου, με σκοπό την Εκπαίδευση στις 
Πρώτες Βοήθειες των μικρών μαθητών. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 80 μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. 

Τα παιδιά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκπαιδεύτηκαν στην παροχή των Πρώτων 
Βοηθειών σε περιπτώσεις τραυμάτων, ρινορραγίας, αιμορραγίας, πνιγμονής από 
ξένο σώμα και γενικότερα σε όλο το φάσμα των Πρώτων Βοηθειών. 

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί μεγάλο εφόδιο για τους μαθητές στην 
αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο σχολικό τους περιβάλλον αλλά και στην 
καθημερινότητά τους. 

 


