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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

Στις 20 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 14η αγωνιστική αναμέτρηση της Αθλητικής Ομάδας Μπάσκετ 
"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" έναντι της Ομάδας "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Καβάλας στην κατηγορία των Ανδρών. 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης ήταν παρούσα στην αθλητική συνάντηση για την παροχή 
Πρώτων Βοηθειών σε αθλητές και θεατές.  

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 19 Ιανουαρίου 2018 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν στην κοπή 
της βασιλόπιτας, ως επίσημοι προσκεκλημένοι της εταιρείας "NUGA BEST" 
Αλεξανδρούπολης. 

Το σαλόνι της NUGA BEST λειτουργεί στην πόλη από το 2013 έχοντας υποδεχθεί σχεδόν 
4.000 επισκέπτες και αντιμετωπίζοντας με εναλλακτικές θεραπείες χρόνιες παθολογικές 
παθήσεις.  

Στην όμορφη  αυτή εκδήλωση ο Αντιπρόσωπος της εταιρείας και ενεργός Εθελοντής του 
Τομέα Νοσηλευτικής κύριος Δημήτρης Τσακανίκας προσέφερε από τα έσοδα της πώλησης 
του ημερολογίου της εταιρείας δωρεά αξίας 500 ευρώ, ποσόν το οποίο θα διατεθεί για την 
αγορά ιατρικού εξοπλισμού για την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης των Εθελοντών 
Νοσηλευτικής. 

Η χορηγία αυτή ενισχύει το πολύπλευρο κοινωνικό μας έργο και παράλληλα ισχυροποιεί 
την αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού, αξίες άρρηκτα συνδεδεμένες με τις 
ερυθροσταυρικές αρχές. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

Στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Πρώτες 
Βοήθειες της πρώτης ομάδας του προσωπικού της ΕΛΑΣ για το έτος 2018.   

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη θεωρία, ενώ παράλληλα 
συμμετείχαν με προθυμία στο βιωματικό μέρος των μαθημάτων, το οποίο αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εμπέδωση και σωστή εφαρμογή των κανόνων των Πρώτων Βοηθειών. 

Τα σχόλια των συμμετεχόντων από την παρακολούθηση του προγράμματος ήταν 
ιδιαιτέρως θετικά, καθώς οι γνώσεις που αποκόμισαν θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο 
τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  

  
 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας σε σχολεία, 
παρουσιάστηκε η θεματική ενότητα "Πρώτες Βοήθειες" σε μαθητές του 10ου Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης. 

Η Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια κ. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη βρέθηκε στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών της Ε' τάξης στα 
μαθήματα της φροντίδας τραύματος, της αντιμετώπισης ρινορραγίας και πνιγμονής και της 
θέσης ανάνηψης. 

Οι μικροί εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν τα θεωρητικά μαθήματα και συμμετείχαν με 
ιδιαίτερη προθυμία στην πρακτική εφαρμογή τους υπό τη μορφή παιχνιδιού. 

  

 

 

 

 

   

 


