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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY JUNIORS REGIONAL 

Στις 22 και 23 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πλαζ της Αλεξανδρούπολης το 
τουρνουά Beach Volley Juniors Regional 2017 της Α’ Περιφέρειας, στην Κατηγορία Κ-17 για 
Παίδες και Κορασίδες, που διοργάνωσε η Ένωση Πετοσφαίρισης Θράκης-Ανατολικής 
Μακεδονίας. 

 

Δεκατρία ζευγάρια κατηγορίας Παίδων και Κορασίδων αγωνίστηκαν και χειροκροτήθηκαν για 
την προσπάθειά τους να προκριθούν στο τελικό τουρνουά Πρωταθλήματος Beach Volley που 
θα διεξαχθεί στις Ράχες του Νομού Φθιώτιδας.  

Στην αθλητική διοργάνωση συμμετείχε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης, έπειτα από αίτημα των διοργανωτών για 
την υγειονομική φροντίδα των αθλητών. 

 Οι εθελοντές μας παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά θλάσεων και τραυμάτων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 

Στις 19 Ιουλίου 2017 η Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Τμήματος κ. Ειρήνη Παπάζογλου 
παραβρέθηκε στην κατασκήνωση "Χαρούμενο Ακρογιάλι" με σκοπό την εκπαίδευση στις 
Πρώτες Βοήθειες. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας, εκπαιδεύτηκαν 49 παιδιά 
(αγόρια) ηλικίας Δημοτικού μαζί με τους οδηγούς και τους ομαδάρχες τους στην περιποίηση 
τραυμάτων και εγκαυμάτων, καθώς και στην αφαίρεση ξένου σώματος στον λάρυγγα -
αντιμετώπιση πνιγμονής. 
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Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων και 
συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του προγράμματος υπό την καθοδήγηση της 
Νοσηλεύτριας για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και την εμπέδωση της 
θεωρίας. 

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 

Στις 14 έως και τις 16 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο "Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος" Αλεξανδρούπολης οι αγώνες της τελικής φάσης του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Παίδων. 

 

To Final 4 διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, του Επιμελητηρίου Έβρου, της 12ης Μεραρχίας 
Πεζικού Αλεξανδρούπολης και της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης. 

Αρωγός στους αγώνες, στάθηκε ο Ερυθρός Σταυρός η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης και οι Εθελοντές Νοσηλευτικής, οι οποίοι αντιμετώπισαν και 
περιποιήθηκαν τραύματα και θλάσεις που προκλήθηκαν στους αθλητές της διοργάνωσης. 

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ SUMMER CAMP ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το 4ο Multi Sports Camp στην 

Αλεξανδρούπολη υπό την αιγίδα του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου "ΕΘΝΙΚΟΥ" 

Αλεξανδρούπολης. 
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Από τις 26 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας συμμετείχαν 

στο καλοκαιρινό πρόγραμμα γνωριμίας και άσκησης σε αθλήματα όπως, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, 

στίβο, κολύμβηση, μπάντμιντον, πινγκ-πονγκ και σκάκι.   

 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης έδωσε το παρών σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις 
του προπονητικού κέντρου "Κώστας Χριστοφορίδης", του κλειστού γυμναστηρίου "Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος", του σταδίου "Φώτης Κοσμάς" και της Δημοτικής Πλαζ, όπου 
πραγματοποιήθηκαν  τα παραπάνω αθλήματα.  

 

  

Κατά τη διάρκεια  του αθλητικού προγράμματος αντιμετωπίστηκαν από τους εθελοντές μας 

50 περιστατικά που αφορούσαν σε: περιποιήσεις τραυμάτων (γονάτων, χεριών,), αμυχών, 

εκδορών (γονάτων, αγκώνων, ποδιών, χεριών, κεφαλιού), εξανθημάτων, ρινορραγίας, 

ηλίασης, εγκαυμάτων καθώς επίσης και τσιμπήματα δράκαινας.  

 

 


