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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Εκπαίδευση BLS/AED σε Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων από το Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών"

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος
Ιωαννίνων του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 πρόγραμμα εκπαίδευσης
"ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔIΣΤΗ (BLS/AED)", διάρκειας
6 ωρών, σε 30 καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων, μετά από πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων.
Σκοπός του εθελοντικού προγράμματος ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των καθηγητών στην
Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση αυτόματων εξωτερικών Απινιδιστών (AEDs) σε
σχολεία και δημόσιους χώρους. Αφορμή της εκπαίδευσης ήταν η πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εξοπλιστούν τα κλειστά γυμναστήρια των σχολείων της πόλης με
απινιδιστές.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξήραν την άριστη οργάνωση, τη μεταδοτικότητα, την κατάρτιση και
την ικανότητα που διέκρινε τους Εθελοντές Εκπαιδευτές Σαμαρείτες να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο
και αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον, δίνοντας την ευκαιρία στους καθηγητές να υποβάλλουν συχνές
ερωτήσεις και να λαμβάνουν επιστημονικές αλλά και κατανοητές απαντήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τμηματικές εισηγήσεις και ενδιάμεσα όφειλαν να εφαρμόσουν
στην πράξη όσα είχαν ακούσει, χρησιμοποιώντας ο καθένας τον εξοπλισμό των Σαμαρειτών (π.χ.
αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή για αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής, εκπαιδευτικό
πρόπλασμα ΚΑΑ κλπ) για την εξοικείωσή τους με τη σωστή διαδικασία παροχής Πρώτων Βοηθειών.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος παρακολούθησε μέρος του σεμιναρίου, εξήρε την
πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τονίζοντας τη σημασία που έχει οι
καθηγητές να είναι γνώστες των βασικών Πρώτων Βοηθειών που πιθανά να χρειαστεί να προσφέρουν.
Μαζί με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Παρασκευή Τσίλη ευχαρίστησαν το Περιφερειακό
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων και ιδιαίτερα το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών για την εκπαίδευση και την
υποστήριξη που παρείχε στον Δήμο Ιωαννιτών.
Τη γενικότερη εθελοντική προσφορά του Ερυθρού Σταυρού εξήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος, ο οποίος παραστάθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για να δηλώσει και
τη στήριξη της Μητρόπολης Ιωαννίνων σε ανάλογες πρωτοβουλίες.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν τόσο και οι δηλώσεις του αντιδημάρχου παιδείας κ. Παντελή Κολόκα, όσο και της
Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης κας Αγγελικής Φωτεινού και του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Ράπτη, οι οποίοι αναφέρθηκαν με τα καλύτερα
λόγια στη στενή αυτή συνεργασία, ιδιαίτερα αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης.
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων, όπως ανέφερε ενημερώνοντας όλους τους φορείς ο
Πρόεδρός του κ. Νικόλαος Γερασιμίδης, θα είναι πάντα διαθέσιμο με το σύνολο των εθελοντών για την
πραγματοποίηση ανάλογων δράσεων και θα υποστηρίζει σθεναρά αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

