
 

 

Αλεξανδρούπολη, 27 Νοεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για τον μήνα 
Νοέμβριο 2018 

 

Διοργάνωση Μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών 

Στις  22 Οκτωβρίου 2018, ξεκίνησε η 8η ομάδα κοινού στην Εκπαίδευση των Πρώτων 

Βοηθειών για το έτος 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 σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2018 με την γραπτή αξιολόγηση των  εκπαιδευομένων που 

αποτελεί περισσότερο εκπαιδευτική μέθοδο εμπέδωσης και αφομοίωσης των βασικών 

αρχών των Πρώτων Βοηθειών. 

 

Υγειονομική κάλυψη αγώνων πινγκ-πονγκ 

Στις 18 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Ζαρίφειου 

Ακαδημίας η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος πινγκ πονγκ  στο Α’ τοπικό Ανδρών Βορείου 

Ελλάδος από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Στους αγώνες συμμετείχαν, εκτός από την ομάδα 

του Εθνικού,  οι αθλητικοί σύλλογοι ”Ατρόμητος”, “Άβαντα”, ”Θερμαίος”, “Θέρμης” και 

“Αετός” Θεσσαλονίκης. 

Η ομάδα υγειονομικής κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής παραβρέθηκε στις αθλητικές 

συναντήσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών, έπειτα από σχετικό αίτημα της διοίκησης του 

συλλόγου. 

 

 

 

 



Υγειονομική κάλυψη αγώνων βόλεϊ. 

Στις 18 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο "ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 3η αγωνιστική προσπάθεια του Α' γύρου της ομάδας βόλεϊ 

"ΦΟΙΝΙΚΑΣ" έναντι της ομάδας "ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ" στην κατηγορία των κορασίδων.  

Οι εθελοντές Νοσηλευτικής της ομάδας υγειονομικής κάλυψης παραβρέθηκε στην αθλητική 

συνάντηση για την παροχή των πρώτων βοηθειών στις συμμετέχουσες αθλήτριες, ενώ κατά 

τη διάρκεια του αγώνα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά θλάσεων. 

 

Επιμόρφωση εθελοντών Νοσηλευτικής 

Στις 21 Νοεμβρίου 2018, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της τρίτης ομάδας των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής με κεντρικό θέμα τις Πρώτες Βοήθειες  από τις Νοσηλεύτριες-Εκπαιδεύτριες 

του Τμήματος, κα. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη και κα. Ειρήνη Παπάζογλου. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 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. 

Οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν ειδικότερα στη σωστή χρήση του φαρμακευτικού υλικού καθώς 

και στην αντιμετώπιση των συνηθέστερων περιστατικών  που προκύπτουν στις υγειονομικές 

καλύψεις. Επίσης, διδάχτηκε και το μάθημα της Δεοντολογίας, στο  οποίο διευκρινίστηκαν οι 

υποχρεώσεις του εθελοντή έναντι του οργανισμού που εκπροσωπεί με τη στολή του. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σεβασμό και  τήρηση των βασικών αρχών του κινήματος, στο 

πλαίσιο των οποίων αρμόζει να συμπεριφέρεται ο εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού. 

*** 


