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

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ "ΝΗΡΙΗΔΕΙΑ 2018" 

Στις 10 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκαν από τον Μουσικογυμναστικό Σύλλογο του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης -Τμήμα Κολύμβησης- τα "ΝΙΗΡΗΔΙΑ", στο κλειστό κολυμβητήριο της πόλης. 

Στην αθλητική εκδήλωση συμμετείχαν οι κολυμβητικές ακαδημίες της Αλεξανδρούπολης και της 
Ορεστιάδας με τους μικρούς κολυμβητές να αγωνίζονται δυναμικά για την πρόκρισή τους στις 
πρώτες θέσεις. 

Αντίστοιχα δυναμική ήταν και η παρουσία της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης των Εθελοντών 
Νοσηλευτικής που παραβρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών 
στους αθλητές και τους θεατές, έπειτα από σχετικό αίτημα του συλλόγου. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 15 Ιουνίου  ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση της νέα τάξης Εθελοντών Νοσηλευτικής, η 
οποία αποτελεί την 26η σε σειρά εθελοντών από την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου με τα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία δίδαξαν αμισθί 
γιατροί - ιδιώτες της πόλης μας. 

Ακολούθησε η πρακτική άσκηση των 60 υποχρεωτικών ωρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης και στα τμήματα: Παθολογική και Χειρουργική Κλινική, καθώς και στα 
Επείγοντα Περιστατικά. Επίσης σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα του Νοσοκομείου οι 
εθελοντές επισκέφτηκαν επιπλέον  τμήματα όπως: Ακτινολογικό, Χειρουργεία, Αιμοδοσία, 
Αποστείρωση, Μονάδα τεχνητού νεφρού, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αξονικό Τομογράφο 
και Πυρηνική Ιατρική. 

Υποδεχόμαστε με χαρά τους 19 νέους εθελοντές μας στην οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού και 
ευχόμαστε να αποδειχθούν μελλοντικοί σύμμαχοι και συνοδοιπόροι στο ερυθροσταυρικό έργο 
με συνέπεια και σεβασμό στις αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος.  
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Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκπαίδευση των εθελοντών 

 
Πάνω, έναρξη ξενάγησης στο Νοσοκομείο από τον υπεύθυνο Νοσηλευτικής Αθανάσιο 

Γκουτσιβελάκη, κάτω, επίσκεψη στα χειρουργεία 

 
Πρακτική στη νοσηλευτική φροντίδα υπό την επίβλεψη των νοσηλευτριών - εκπαιδευτριών 

Ειρήνης Παπάζογλου και Αλεξάνδρας Μπαμπούλη 

 

 

Πρακτική άσκηση στην ενδομυϊκή ένεση υπό την καθοδήγηση και συνεργασία του Νοσηλευτή 
Θεόδωρου Θεοδωρίδη. 
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Στο Τμήμα Αιμοδοσίας  και στην Πυρηνική Ιατρική 

Ανάμεσα στις επισκέψεις αρκετό περπάτημα και στιγμές ξεκούρασης 

  

Παράλληλα οι εθελοντές εξετάστηκαν στο μάθημα της Χειρουργικής υπό την επίβλεψη της 
Αγγειοχειρουργού και Γενικής Γραμματέας του Τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας 
Ευτυχίας Ελευθεριάδου. 

 

Επίσκεψη εθελοντών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΈΚΘΕΣΗΣ "ALEXPO" 2018 

Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2018, περίπου 126 επιχειρήσεις της τοπικής και της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενήθηκαν στα περίπτερα της 18ης 
Διεθνούς Έκθεσης "ALEXPO 2018" στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, παρουσία πλήθους 
επισκεπτών.   

   

Tο Περιφερειακό Τμήμα E.E.Σ. Αλεξανδρούπολης παραβρέθηκε σε αυτήν, έπειτα από αίτημα 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, προκειμένου να καλύψει υγειονομικά τόσο την 
Έκθεση όσο και τις παράλληλες εκδηλώσεις. 

 

Το Επιμελητήριο Έβρου στήριξε την παρουσία του Ε.Ε.Σ. παρέχοντας δωρεάν χώρο για τον 
Σταθμό των Πρώτων Βοηθειών, όπου η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης, με 20 Εθελοντές του 
Τομέα Νοσηλευτικής, ανέλαβε την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους εκθέτες και τους 
επισκέπτες, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης. 

 

Το περίπτερο του Ε.Ε.Σ κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο ενημέρωνε για το έργο του 
Τμήματος και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία ενώ παράλληλα οι εθελοντές μας 
αντιμετώπισαν περιστατικά τραυμάτων, εγκαυμάτων, κεφαλαλγίας, δηγμάτων εντόμων και 
μέτρηση πιέσεως. 
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Παρούσες στην Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης, η γιατρός της Ομάδας και Γενική Γραμματέας 
του Τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου, Αγγειοχειρουργός, κα Έυτυχία Ελευθεριάδου (αριστερά 
στο κέντρο), καθώς και η δεύτερη γιατρός και μέλος του Τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μικροβιολόγος, κα Δέσποινα Σεϊτάνη (πρώτη από αριστερά στη δεξιά φωτό). 
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