Κατερίνη, 16 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση για την «Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς» από το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης

Εκδήλωση ανοικτής μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού σε δεξιότητες Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης συνδιοργάνωσαν, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης, ο
Δήμος Κατερίνης (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας), το Ε.Κ.Α.Β., το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών
και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης και η Διασωστική Ομάδας Πιερίας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να σταλεί το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης στην πρακτική
της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς».
Η ημέρα αυτή έχει ορισθεί από το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.) και από το 2018 έχει αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, με
γνώμονα το μήνυμα «ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του κόσμου μπορούν ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ μια ζωή».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν μετά από
καρδιακή ανακοπή κάθε χρόνο. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσουμε δύο έως τέσσερις
φορές, την επιβίωση και την καλή νευρολογική έκβαση, είναι η άμεση εφαρμογή ΚΑΑ από
παρευρισκόμενους πολίτες. Αν αυξηθεί η συχνότητα εφαρμογής ΚΑΑ από παρευρισκόμενους, μπορεί
200.000 ζωές να σωθούν στην Ευρώπη και στην Αμερική κάθε χρόνο και πολύ περισσότερες σε όλο τον
κόσμο.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης συμμετείχε, για ακόμα
μία χρονιά, στην εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με τη βοήθεια προπλασμάτων
φυσικών διαστάσεων.
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, περίπου 300 μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου
Κατερίνης, εναλλάσσονταν κατά ομάδες στο χώρο της πλατείας, σε μια προσπάθεια μαζικής ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των νέων στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή
φέτος του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, όπου οι μικροί μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης,
παρακολούθησαν με ξεχωριστό ενδιαφέρον και συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά, αποδεικνύοντας ότι όλοι οι
πολίτες του κόσμου μπορούν αν σώσουν μια ζωή, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τη ροή της εκδήλωσης παρακολούθησε ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κώστας Κουκοδήμος, ο οποίος
εξιστορώντας στους παρευρισκομένους μαθητές την προσωπική του ιστορία σχετικά με την καρδιακή
ανακοπή, τόνισε μεταξύ άλλων: «Προωθούμε από την πλατεία Ελευθερίας το μήνυμα "Όλοι μπορούν να
μάθουν Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, όλοι μπορούν να σώσουν μια ζωή!". Με υπευθυνότητα και
ενδιαφέρον απέναντι στον κάθε συμπολίτη μας αναλαμβάνουμε μία ουσιαστική πρωτοβουλία, η οποία
συμβάλλει στην παροχή πολύτιμης βοήθειας, προκειμένου να σωθεί όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη, μια
ανθρώπινη ζωή».
Τέλος, στην εκδήλωση παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνης κ. Ιωάννης Συμεωνίδης και κ. Δημήτρης
Μορφακίδης, ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας κ. Ιωάννης Καζταρίδης, καθώς και ο Δήμαρχος
του Moosburg, αδελφοποιημένης πόλης με την Κατερίνη, Mr. Herbert Gaggl, ο οποίος πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στον Δήμο Κατερίνης.

