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Αλεξανδρούπολη, 22 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για τους μήνες
Ιούλιο & Αύγουστο"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Δ.Σ. Ε.Ε.Σ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στις 20 Ιουλίου 2018 το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης υποδέχθηκε τον
Πρόεδρο της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κύριο Νικόλαο
Οικονομόπουλο, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει η αιρετή
Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. για την ενδυνάμωση του ανθρωπιστικού ρόλου των Τμημάτων
του Ε.Ε.Σ. ανά την Ελλάδα. Προηγήθηκαν τα Περιφερειακά Τμήματα της Ορεστιάδας, του
Διδυμότειχου, ενώ έπονται τα τμήματα της Κομοτηνής, της Ξάνθης και της Δράμας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος με την
παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου
Κουκουράβα, καθώς και των μελών του Δ.Σ., των εργαζομένων και των Εθελοντών
Νοσηλευτικής.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης Ε.Ε.Σ. τόνισε ότι,
στόχος της επίσκεψής του είναι να γνωρίσει τα Τμήματα της περιφέρειας, να αφουγκραστεί
τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και να ορίσουν από κοινού τους στόχους για το μέλλον
αλλά και τους τρόπους για την αρτιότερη οργάνωση των Τμημάτων Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και οι παρόντες εθελοντές εκφράζοντας, παράλληλα με την
αγάπη τους για προσφορά, τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις
μετακινήσεις τους στις ερυθροσταυρικές δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και
υγειονομικού χαραχτήρα, την αγορά της στολής του Ε.Ε.Σ. και λοιπούς προβληματισμούς,
τους οποίους ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τονίζοντας ότι στόχος του είναι να δώσει λύσεις και απαντήσεις σεβόμενος το έργο των
εθελοντών όλων των Σωμάτων.

Τέλος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος ευχαρίστησαν
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης για την παρουσία τους στην πόλη της
Αλεξανδρούπολης διαβεβαιώνοντας τη συνδρομή και την αρωγή του Περιφερειακού
Τμήματος στην προσπάθεια της αιρετής Διοίκησης για την αναβάθμιση και την ανοδική
πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πλαισιωνόταν από
τους/τις κ.κ. Ζέφη Θανάσουλα - Τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., Ιωάννη Μακρή Τομεάρχη Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ., Λαμπρινή Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Εκπαίδευσης Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., Μανώλη Πρώιμο - Διευθυντή
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης / Υπεύθυνο "Διαχείρισης Κρίσεων",
Δέσποινα Φιλιπιδάκη, Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια και μέλος Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Μάρθα
Βουγιούκα - μέλος Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ. και Λεωνίδα Μακρή - Δημοσιογράφο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Στις 13 Ιουλίου ξεκίνησε η εκπαίδευση της πέμπτης ομάδας κοινού στο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών για το έτος 2018 και ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου
2018.
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος με τους
συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση στις βασικές αρχές των Πρώτων Βοηθειών αρχικά σε
θεωρητικό και έπειτα στο πρακτικό μέρος.
Μετά το πέρας των μαθημάτων ακολούθησε η γραπτή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων με
στόχο την εμπέδωση των γνώσεων για τη σωστή παροχή των Πρώτων Βοηθειών.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα των Πρώτων
Βοηθειών, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την Εκπαίδευση των
Πρώτων Βοηθειών, το οποίο αποστέλλεται από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής για τη συνοδεία ασθενούς καρκινοπαθούς στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.
Από τις 8 έως και τις 11 Αυγούστου οι εθελοντές του Τομέα Νοσηλευτικής παραβρέθηκαν
στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για να συνοδεύσουν την ασθενή προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους με υπευθυνότητα και διακριτικότητα.
Η παρουσία των εθελοντών μας σε έκτακτα περιστατικά, που λαμβάνουν χώρα στο
νοσοκομείο της πόλης αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού που
βρίσκεται πάντα "Κοντά στον άνθρωπο".

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018»

Στις 9 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, για πέμπτη συνεχή
χρονιά, η "Λευκή Νύχτα 2018", υπό τη διοργάνωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Αλεξανδρούπολης.
Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης παρέμειναν ανοιχτά για το αγοραστικό κοινό μέχρι τα
μεσάνυχτα, ενώ δέκα μουσικές σκηνές, σε διαφορετικές τοποθεσίες ψυχαγωγούσαν τον
κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να διασκεδάσει.
Περίπου 35.000 επισκέπτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου,
φιλοξενήθηκαν στις φυλασσόμενες οδούς που πεζοδρομήθηκαν για τη διευκόλυνση
διέλευσης του κόσμου στα εμπορικά καταστήματα.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ομάδα υγειονομικής κάλυψης της Νοσηλευτικής
υπηρεσίας του Τμήματος, με 14 εθελοντές, για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών,
αντιμετωπίζοντας περιστατικά τραυμάτων.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Στις 4 Αυγούστου 2018 η 41η Κοινότητα Ανιχνευτών Αθήνας επισκέφτηκε τα γραφεία του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην πόλη μας επέλεξαν να εκμεταλλευτούν
δημιουργικά την παραμονή τους παρακολουθώντας το πρόγραμμα Εκπαίδευσης των
Πρώτων Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού.
Η Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια Ειρήνη Παπάζογλου καλωσόρισε τους 12 προσκόπους στην
πόλη και στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος αναφέροντας αρχικά την ιστορία και το
έργο του Ερυθρού Σταυρού.
Ακολούθησε η εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις τραυμάτων, εγκαυμάτων
και μυοσκελετικών κακώσεων. Παράλληλα με το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων
πραγματοποιήθηκε και η πρακτική άσκηση μέσω βιωματικών σεναρίων με τη συμμετοχή
των εκπαιδευόμενων προσκόπων.
Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τους ευχόμαστε καλό υπόλοιπο διακοπών!

