Ιεράπετρα, 23 Οκτωβρίου2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών
Στο πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, με μήνυμα την «Αντιμετώπιση του αποκλεισμού με τη γνώση των Πρώτων
Βοηθειών» η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας απευθύνθηκε σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Συνολικά, με τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις που ολοκληρώθηκαν, την Τρίτη 1 Οκτώβριου
2019, από την κα Χαρά Καλογήρου Νοσηλεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας και την
ενεργή συμμετοχή ομάδας Εθελοντών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καλύφθηκαν δύο ευάλωτες ομάδες:
ΑμεΑ και τρίτη ηλικία. Συγκεκριμένα έγιναν εκπαιδεύσεις στις εξής δομές:
- Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
Ιεράπετρας
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης του Τμήματος και
περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση (τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, φαρμακείο,
θλάση, τραύμα, αιμορραγία, ρινορραγία, έγκαυμα, πνιγμονή) και πρακτική εξάσκηση
των μαθητών, με τη συνδρομή των εθελοντών μας. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 25
άτομα, με τη συμμετοχή 5 Εθελοντριών Νοσηλευτικής.
- «μετάΒΑΣΙΣ» Ιεράπετρας
Η «μετάΒΑΣΙΣ» είναι στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και
προστατευόμενο διαμέρισμα για άτομα με νοητική
υστέρηση, που φιλοξενεί 22 άτομα. Η εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε στο χώρο τους και εκπαιδεύτηκαν στην
περιποίηση τραυμάτων και εγκαυμάτων, στην αντιμετώπιση
αιμορραγίας, ρινορραγίας, πνιγμονής από ξένο σώμα,
λιποθυμίας,
αντιμετώπιση
επιληψίας,
λιποθυμικών
επεισοδίων, καθώς και στην πρόληψη ατυχημάτων. Οι
ερωτήσεις που έθεσαν, καθώς και η προθυμία συμμετοχής
τους στην πρακτική άσκηση ήταν ενδεικτικές του
ενδιαφέροντός τους. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δυνατότητα που
τους δόθηκε, να μπορούν να βοηθήσουν, όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και το συνάνθρωπό τους, όποτε
χρειαστεί. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 12 άτομα, με τη συμμετοχή 4 Εθελοντριών Νοσηλευτικής.
- Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (ΚΑΠΗ)
Η διάλεξη Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιήθηκε
στον χώρο του Κέντρου, με τη βιωματική
συμμετοχή
των
παρευρισκομένων
περιλαμβάνοντας τα εξής θέματα: αιμορραγία,
ρινορραγία, εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκαύματα,
έμφραγμα, πνιγμονή από ξένο σώμα. Την διάλεξη
παρακολούθησαν 12 άτομα, με τη συμμετοχή 4
Εθελοντριών Νοσηλευτικής.
Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν να δοθεί η
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, χωρίς
διακρίσεις και με πλήρη σεβασμό στην διαφορετικότητα, να μάθουν Πρώτες Βοήθειες, ώστε να σώζονται
ζωές, και να προάγεται ο Ανθρωπισμός και η Αλληλεγγύη.
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