
 
 

 
                                                      Αλεξανδρούπολη, 25 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 18 Μαΐου 2018 η Εκπαιδεύτρια -
Νοσηλεύτρια του Τμήματος κ. 
Αλεξάνδρα Μπαμπούλη επισκέφτηκε το 
1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης για την 
υλοποίηση θεματικής ενότητας στην 
εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών. 

Περισσότεροι από 30 μαθητές 
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων για να 
παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν 
στην παροχή των Πρώτων Βοηθειών. 

Αρχικά, η Εκπαιδεύτρια του Τμήματος αναφέρθηκε στην ιστορία του Ερυθρού 
Σταυρού, ανέπτυξε λεπτομερώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται και παρουσίασε 
τις δράσεις του Τμήματος σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και νοσηλευτικό επίπεδο. 

 Έπειτα, ακολούθησε η εκπαίδευση των μαθητών στις ενότητες της Πνιγμονής, της 
Απώλειας των αισθήσεων, της Θέσης Ανάνηψης αλλά και της Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης. 

6ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 

Στις 19 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο 
του Ποντιακού Αθλητικού Ομίλου Π.Α.Ο.Κ. ACADEMY 
στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το 6ο 
"Εαρινό Φεστιβάλ Παιδικού Ποδοσφαίρου" στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της πόλης. 

Στο αθλητικό φεστιβάλ συμμετείχαν φέτος περίπου 
400 παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών από συλλόγους 
της Αλεξανδρούπολης, των γειτονικών Νομών της 
Ροδόπης και της Ξάνθης, καθώς και των Τμημάτων 
Υποδομής του Π.Α.Ο.Κ. 

Επιπλέον, των ποδοσφαιρικών αγώνων 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις με παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα που στόχο είχαν να εμφυσήσουν στα παιδιά τις αξίες του 
αθλητισμού, όπως την ομαδικότητα, τον σεβασμό στον συναθλητή αλλά και στον 
αντίπαλο, το τίμιο παιχνίδι (fair play) και τη χαρά του ευ αγωνίζεσθε. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης με τους 
Εθελοντές Νοσηλευτικής που παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά  



εκδορών, διαστρεμμάτων, τραυμάτων, κεφαλαλγιας, αφαίρεση ξένου σώματος από 
οφθαλμό.  

  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ 

Στις 22 Μαΐου 2018, η Εκπαιδεύτρια - Νοσηλεύτρια του Τμήματος κα Αλεξάνδρα 
Μπαμπούλη επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο του Άβαντα Αλεξανδρούπολης για 
την υλοποίηση θεματικής ενότητας στην εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών. 

Οι μικροί μαθητές έλαβαν γνώση για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών στις εξής 
ενότητες: Τραυμάτων, θλάσεων, αιμορραγίας, τσιμπήματος φιδιού και απώλειας 
αισθήσεων. 

Τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στην πρακτική άσκηση των 
μαθημάτων θέλοντας να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τα βήματα των 
Πρώτων Βοηθειών σε παρόμοια περιστατικά. 

Το Περιφερειακό Τμήμα σέβεται την παράκληση της Διευθύνσεως του δημοτικού 
σχολείου για την μη δημοσίευση των φωτογραφιών εφόσον δεν έχει ζητηθεί η 
γονική συναίνεση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Στις 8 Μαΐου ξεκίνησε η πέμπτη ομάδα 
παρακολούθησης του προγράμματος της 
Εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών για το έτος 
2018 και ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2018.  

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα 
διδασκαλίας του Τμήματος με τους συμμετέχοντες 
φοιτητές από το τμήμα Μοριακής Βιολογίας να 
λαμβάνουν γνώση στις βασικές αρχές των Πρώτων 
Βοηθειών αρχικά σε θεωρητικό και έπειτα σε πρακτικό επίπεδο. 

Μετά το πέρας των μαθημάτων ακολούθησε η γραπτή αξιολόγηση των  
εκπαιδευομένων βάσει της οποίας θα λάβουν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα των Πρώτων 
Βοηθειών με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την Εκπαίδευση 
των Πρώτων Βοηθειών.  
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