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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για το
μήνα Απρίλιο"
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού του E.Ε.Σ. σε καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης
Στις 17 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα "Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης",
υπό τη διοργάνωση της IFRC.
H IFRC και κατ' επέκταση ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στοχεύει στην άρτια
οργάνωση και αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, με την ανάληψη
προληπτικών μέτρων και κανόνων που ενισχύουν τον παγκόσμιο κοινωνικό ρόλο
του.
Σημαντική προτεραιότητα για τη διεκπεραίωση των δράσεων αυτών η επιμόρφωση
του προσωπικού του που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σοβαρών γεγονότων για να
επουλώσει τον ανθρώπινο πόνο.
Στην παραπάνω επιμόρφωση συμμετείχε η Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης κα Ειρήνη Παπάζογλου, καθώς
και Νοσηλεύτριες και Σαμαρείτες από τα Περιφερειακά Τμήματα της Κομοτηνής,
της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Μυτιλήνης και του Ηρακλείου Κρήτης.

Συμμετοχή του Τμήματος στις δράσεις για την Εβδομάδα Υγείας
Από τις 16 έως τις 22 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η "Εβδομάδα Δημόσιας
Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας της ΠΑΜΘ", υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στην Ορεστιάδα.
Στον προαύλιο χώρο του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης, και σε συγκεκριμένα
περίπτερα, δραστηριοποιήθηκαν διάφοροι πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι και
σχολεία ενημερώνοντας τους επισκέπτες για θέματα υγείας, προληπτικής ιατρικής,
αιμοδοσίας, διατροφής και εθισμού.
Στόχος των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των συνανθρώπων
μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, τα οποία μπορούν να
αποφευχθούν μέσω της σωστής ενημέρωση και πρόληψης.
Στις 19 Απριλίου ο Ερυθρός Σταυρός Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στις δράσεις της
Περιφέρειας παρουσιάζοντας στον εξωτερικό χώρο του Νομαρχείου Πρώτες
Βοήθειες σε Πνιγμονή, με τη συνδρομή των Εθελοντών Νοσηλευτικής. Το περίπτερο
του Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκαν μαθητές σχολείων αλλά και συμπολίτες μας,
όπου ενημερώθηκαν και για το έργο του Περιφερειακού Τμήματος.

Η ομάδα υγειονομικής κάλυψης στην τελευταία αγωνιστική της Α.Ο. Ολυμπιάδας
Στις 21 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο
του "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 22η και τελευταία
αγωνιστική προσπάθεια της ομάδας Μπάσκετ της
"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ" έναντι της Αθλητικής Ομάδας Καβάλας, στην
κατηγορία των Ανδρών για το έτος 2017 - 2018.
Η ομάδα υγειονομικής κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής ήταν
παρούσα στην αθλητική συνάντηση, με σκοπό την παροχή
Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες αθλητές αλλά και
στους θεατές.

