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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ "ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ" 

Στις 3 Ιουλίου 2017, η  Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης Αλεξάνδρα Μπαμπούλη παραβρέθηκε στις κατασκηνώσεις 

τις Χριστιανικής Εστίας "Χαρούμενο Ακρογιάλι", έπειτα από αίτημα των υπευθύνων 

αυτής, για εκπαιδευτικούς λόγους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας εκπαιδεύτηκαν  90 παιδιά (αγόρια) 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από την Ορεστιάδα, τα οποία φιλοξενούνταν 
στην κατασκήνωση. Οι κατασκηνωτές εκπαιδεύτηκαν στην περιποίηση τραυμάτων, 
στην αντιμετώπιση της ρινορραγίας, της λιποθυμίας,  τη θέση ανάνηψης και την 
παροχή Πρώτων βοηθειών σε τσιμπήματα εντόμων και φιδιών. 

Τα παιδιά μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τις απορίες τους αναφορικά με την 
παροχή των Πρώτων Βοηθειών στο χώρο της κατασκήνωσης, όπου προκύπτουν 
συνήθως περιστατικά τραυματισμών, και συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στα 
βιωματικά σενάρια  της εκπαίδευσης. 
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Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΚΡΙΤΗΔΕΙΑ 
2017» 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Έβρου, διοργάνωσε το 20ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
Εκπαιδευτικών "ΑΚΡΙΤΗΔΕΙΑ 2017". Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου διήρκησε από τις 
28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2017,  με τη συμμετοχή ομάδων από όλη την Ελλάδα 
και την Κύπρο προσεγγίζοντας των αριθμό των 500 ατόμων. 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απάντησε θετικά στο αίτημα του Συλλόγου για την 
υγειονομική κάλυψη των αγώνων και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης έδωσε το 
παρών, καλύπτοντας σε καθημερινή βάση τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε πέντε 
διαφορετικά γήπεδα και δύο προκριματικά τουρνουά. 

 

Για τις ανάγκες της Ομάδας συμμετείχαν 25 εθελοντές του Τομέα Νοσηλευτικής, οι 
οποίοι με υπευθυνότητα και συνέπεια αντιμετώπισαν 56 περιστατικά, παρέχοντας 
τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά που αφορούσαν κατάγματα, θλάσεις, κράμπες, 
τραύματα και κεφαλαλγίες. 
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Η αθλητική διοργάνωση ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 2 Ιουλίου με την 
πραγματοποίηση των τελικών αγώνων και την απονομή μεταλλίων στις νικήτριες 
ομάδες.  

 

Οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών απένειμε αναμνηστικά 
σε όλους του συμμετέχοντες Εθελοντές και Εθελόντριές μας, αναγνωρίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη σημαντική προσφορά τους και την αδιάλλειπτη παρουσία τους 
καθ' όλη τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων της διοργάνωσης. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

Στις 30 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών 
στην 10η κατά σειρά ομάδα πολιτών για το έτος 2017. 

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

 

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας αποτελούνταν από καθηγητές φυσικής 
αγωγής-προπονητές συλλόγων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με 
περιστατικά τραυματισμών  που λαμβάνουν στους χώρους άθλησης του στίβου 
Αλεξανδρούπολης, όπου αθλούνται παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. 
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Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε η σπουδαιότητα αυτής της 
εκπαίδευσης ως απαραίτητο εφόδιο  για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον. 

 
 
Οι Νοσηλεύτριες του Τμήματος τόνισαν την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των πολιτών 
στις Πρώτες βοήθειες "καθώς εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει περισσότερο 
ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς κοινωνίες" (βιβλίο Πρώτων 
Βοηθειών -Τομέα Νοσηλευτικής). 

*** 

 


