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Αλεξανδρούπολη, 27 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Νέες δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για
το μήνα Απρίλιο"
Συμμετοχή του Τμήματος στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής με την ονομασία "ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ"
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, από τις 20 έως τις 22 Απριλίου 2018,
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, υπό τη διοργάνωση του παραρτήματος της Επιστημονικής
Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη.
Στόχος του συνεδρίου η προσέγγιση της Ιατρικής επιστήμης με πρωτότυπες και
καινοτόμες συνεδρίες, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων
φοιτητών κερδίζοντας γνώση και εκπαίδευση με δημιουργικό τρόπο.
Στα επιμέρους ιατρικά σεμινάρια - workshops που πραγματοποιήθηκαν, ο Ερυθρός
Σταυρός Αλεξανδρούπολης είχε εκπαιδευτικό ρόλο σε ένα από αυτά, με θέμα
"BASIC LIFE SUPPORT".
Οι εκπαιδεύτριες - Νοσηλεύτριες του Τμήματος, κ.κ. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη και
Ειρήνη Παπάζογλου, με τη συνδρομή των Εθελοντών Νοσηλευτικής, παρουσίασαν

με εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό τις Γενικές Οδηγίες των Πρώτων Βοηθειών,
ενώ στη συνέχεια εκπαίδευσαν τους φοιτητές στην παροχή των Πρώτων Βοηθειών
σε πνιγμονή ενηλίκων, ανηλίκων και βρεφών από ξένο σώμα, στην απώλεια
αισθήσεων και τη θέση ανάνηψης, καθώς και στην καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση.
Οι φοιτητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά
με την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, ενώ παράλληλα ομαδοποιήθηκαν για να
εφαρμόσουν και να εμπεδώσουν τη θεωρία, με τη χρήση βιωματικών σεναρίων.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο 1ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
Στις 24 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, του οποίου η
έναρξη είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2018, στο 1ο Γενικό Λύκειο
Αλεξανδρούπολης.
Με ειδικό οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδεύτηκαν 25 μαθητές της Α΄ Λυκείου στις
Βασικές Αρχές των Πρώτων Βοηθειών, από τη Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του
Τμήματος κα Ειρήνη Παπάζογλου.
Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν επίσης στην παροχή Πρώτων Βοηθειών σε ατυχήματα
νερό-πνιγμονής και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Η εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών αποτελεί βασικό εφόδιο για όλα τα παιδιά,
ανεξαρτήτως ηλικίας, ώστε ν’ αντιμετωπίζουν και να φροντίζουν ατυχήματα που
μπορούν να συμβούν στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.

Επιμόρφωση και αξιολόγηση Εθελοντών Νοσηλευτικής
Στις 24 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της δεύτερης ομάδας των
Εθελοντών Νοσηλευτικής με κεντρικό θέμα τις Πρώτες Βοήθειες και τη
Νοσηλευτική, από τις Νοσηλεύτριες - Εκπαιδεύτριες του Τμήματος κ.κ. Αλεξάνδρα
Μπαμπούλη και Ειρήνη Παπάζογλου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 17 Απριλίου και στοχεύει στην
εκπαίδευση όλων των Εθελοντών Νοσηλευτικής που απαρτίζουν την ομάδα της

υγειονομικής κάλυψης και συμμετέχουν στις πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές
εκδηλώσεις της πόλης.
Παράλληλα με τα μαθήματα των Πρώτων Βοηθειών οι εθελοντές διδάχτηκαν το
μάθημα της Δεοντολογίας, στο οποίο διευκρινίστηκαν οι υποχρεώσεις τους έναντι
του οργανισμού που εκπροσωπούν με τη στολή τους και ενημερώθηκαν για τις
Ανθρωπιστικές Αρχές του Κινήματος.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των εθελοντών στο θεωρητικό και
πρακτικό μέρος των μαθημάτων που εκπαιδεύτηκαν.

