
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αλεξανδροφπολθ, 18 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αλεξανδροφπολησ 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ 

Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ, πραγματοποίθςε: 

 Σθν 1θ Νοεμβρίου2022, το πρόγραμμα Αγωγισ Τγείασ ςτουσ μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ του 

3ου Δθμοτικοφ χολείου Αλεξανδροφπολθσ. Οι μακθτζσ εκπαιδεφτθκαν ςτθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ςτο ςχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. το πλαίςιο του προγράμματοσ 

αναφζρκθκαν και οι βαςικοί κανόνεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ που οφείλουν να 

ακολουκοφν τα παιδιά για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

 Σθν 8θ Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε επιμόρφωςθ των ςπουδαςτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν του τμιματοσ Βοθκϊν Φαρμακείου του Δθμόςιου Ινςτιτοφτου 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Αλεξανδροφπολθσ. Οι μακθτευόμενοι ενθμερϊκθκαν 

αρχικά για το περιεχόμενο ενόσ φαρμακείου με τθν επίδειξθ του φαρμακευτικοφ υλικοφ 

που οφείλει να υπάρχει ςε ζνα φαρμακείο ςτο οικιακό ι επαγγελματικό περιβάλλον. 

Επίςθσ, εκπαιδεφτθκαν ςε κζματα Πρϊτων Βοθκειϊν , όπωσ τθν παροχι Πρϊτων 

Βοθκειϊν ςε περιπτϊςεισ κλάςεων, τραυμάτων, αιμορραγίασ, απϊλειασ αιςκιςεων και 

πνιγμονισ. 

Συμμετοχή Νοςηλευτριϊν Ε.Ε.Σ. ςτο 1ο Πανελλήνιο Συνζδριο Νοςηλευτικήσ 

τισ 4 και 5 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε το 1ο Πανελλινιο Νοςθλευτικό υνζδριο 

υνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ, ςτο αμφικζατρο του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 

Αλεξανδροφπολθσ. 

Οι εκπαιδεφτριεσ του Σμιματοσ ςυμμετείχαν με τθν ιδιότθτα τθσ νοςθλεφτριασ ςτθ 

διιμερθ εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των νοςθλευτϊν ςε κζματα 

νοςθλευτικισ και γενικότερα του τομζα υγείασ. 



Υγειονομικζσ καλφψεισ 

Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ ςυμμετείχε ςτισ παρακάτω υγειονομικζσ 

καλφψεισ για τθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν: 

 τθν  ακλθτικι αναμζτρθςθ τθσ Α.Ο. Ολυμπιάδασ που πραγματοποιικθκε ςτισ 12 

Νοεμβρίου 2022, ςτο κλειςτό γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ», ζναντι τθσ 

ΓΑ Κομοτθνισ, ςτθν κατθγορία εφιβων. 

 τθν ακλθτικι αναμζτρθςθ τθσ Α.Ο. Ολυμπιάδασ που πραγματοποιικθκε, ςτισ 13 

Νοεμβρίου 2022, ςτο κλειςτό γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ», ζναντι τθσ 

ΓΑ Κομοτθνισ, ςτθν κατθγορία γυναικϊν. 

Εορταςμόσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Διαβήτη 

τισ 14 Νοεμβρίου 2022, το Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ, με αφορμι τθν 

Παγκόςμια Ημζρα Διαβιτθ, διοργάνωςε δράςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του 

κοινοφ για τθν αξία τθσ πρόλθψθσ, τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ του 

διαβιτθ. 

Η δράςθ πραγματοποιικθκε, υπό τθν αιγίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτθ Λεωφόρο 

Δθμοκρατίασ, κεντρικι οδό τθσ πόλθσ, ζμπροςκεν του Δθμαρχείου Αλεξανδροφπολθσ 

επιτυγχάνοντασ τθν προςζλευςθ του κοινοφ για τθν άρτια ενθμζρωςι τουσ από το 

προςωπικό και τουσ εκελοντζσ του Ε.Ε.. 

τθ δράςθ αυτι, παρευρζκθκε ο Αντιδιμαρχοσ  Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Παιδείασ και 

Νζασ Γενιάσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, κοσ Βουρδόλθσ Θεόδωροσ και το μζλοσ του Π.., 

Πακολόγοσ και Αντιπρόεδροσ του υλλόγου Διαβθτικϊν, κοσ Πετρίδθσ Ιωάννθσ, οι οποίοι 

με τθν παρουςία τουσ ενίςχυςαν το μινυμα τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Διαβιτθ. 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε ςχετικι ςυνζντευξθ τθσ νοςθλεφτριασ-εκπαιδεφτριασ του 

τμιματοσ πατϊντασ εδϊ. 

Αγιαςμόσ νζασ τάξησ εθελοντϊν Τομζα Υγείασ 

τισ 14 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε ο κακιερωμζνοσ αγιαςμόσ, με αφορμι τθν 

ζναρξθ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ 27θσ  ςειράσ εκελοντϊν του Σομζα Τγείασ. 

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ του Σμιματοσ ςυγκεντρϊκθκαν περίπου 22 υποψιφιοι 

εκελοντζσ με ενκουςιαςμό και διάκεςθ να γνωρίςουν τον Ερυκρό ταυρό και να γίνουν 

μζλθ του, παρακολουκϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα  κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ και 

πρακτικισ άςκθςθσ ςτο Νοςοκομείο. 

τουσ νζουσ εκελοντζσ απθφκυνε χαιρετιςμό θ Αντιπρόεδροσ του Σμιματοσ, κα Ευτυχία 

Ελευκεριάδου, απόντοσ του Προζδρου λόγω αςκενείασ, καλωςορίηοντάσ τουσ ςτθν 

οικογζνεια του Περιφερειακοφ Σμιματοσ, επιςθμαίνοντασ τθν αξία του εκελοντιςμοφ και 

τθσ προςφοράσ ςτθ ςθμερινι εποχι. Επίςθσ, τουσ ενθμζρωςε ότι κα διδάξει το μάκθμα τθσ 

χειρουργικισ. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWKcNFwNbgA


Παρόντα και τα υπόλοιπα μζλθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αλλά και οι γιατροί του 

προγράμματοσ, κυρία Δζςποινα εϊτάνθ, θ οποία κα διδάξει το μάκθμα τθσ Ανατομίασ και 

ο Ιατρόσ-Πακολόγοσ και μζλοσ του Π.., κ. Πετρίδθσ Ιωάννθσ, ο οποίοσ κα διδάξει το 

μάκθμα τθσ Πακολογίασ, καλωςορίηοντασ με τθ ςειρά τουσ, τουσ νζουσ εκελοντζσ. 

Ζπειτα, οι νοςθλεφτριεσ-εκπαιδεφτριεσ του Σμιματοσ, ενθμζρωςαν τουσ εκπαιδευόμενουσ 

ότι κα διδάξουν το μάκθμα τθσ Νοςθλευτικισ και των Πρϊτων Βοθκειϊν κακϊσ και για 

διάφορεσ λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ. 

Σθν εκδιλωςθ πλαιςίωςαν με τθν παρουςία τουσ οι εκελοντζσ παλαιότερων τάξεων και 

μζλθ του Π.., οι οποίοι μετζφεραν τισ εμπειρίεσ τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ 

του Σμιματοσ και ευχικθκαν οι νζοι εκελοντζσ να ενιςχφςουν το Ερυκροςταυρικό ζργο. 

Σζλοσ, πραγματοποιικθκε διανομι του υλικοφ του ςεμιναρίου που περιλάμβανε το 

αναλυτικό πρόγραμμα των μακθμάτων τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ άςκθςθσ, τετράδιο 

ςθμειϊςεων και γραφικισ φλθσ.  

*** 


