
        Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: O Ε.Ε.Σ. στην 8η Διημερίδα & Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα και την 

Επικοινωνία Υγείας στο Metropolitan Expo 

 

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από επίσημη πρόσκληση των διοργανωτών, είχε 

ενεργό συμμετοχή και παρουσία στην 8η Διημερίδα & Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 

και την Επικοινωνία Υγείας, καθώς και στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτικής 

Φροντίδας, που διεξήχθησαν στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, δίπλα 

στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος", στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017. 

Το πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιελάμβανε 5 θεματικούς πυλώνες 

(μάρκετινγκ, φαρμακευτική φροντίδα, εναλλακτικές προσεγγίσεις στην υγεία, καινοτομία & 

τεχνολογία, εξελίξεις στο επάγγελμα), 125 ομιλητές, 12 στρογγυλά τραπέζια, 25 εργαστήρια 

και 3 εξειδικευμένα σεμινάρια , με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των Ιατρών και 

των Φαρμακοποιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, επικοινωνίας υγείας και 

φαρμακευτικής φροντίδας. 

Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκπροσώπησε στη διημερίδα ο υπεύθυνος 

εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. κ. Ζεκί Μεμέτ 

Αλί, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό. Ο κ. Αλί πραγματοποίησε επίσης ομιλία με θέμα τη 

διαχρονική συμβολή του Οργανισμού (διαμέσου των τριών Τομέων του: Νοσηλευτική, 

Κοινωνική Πρόνοια, Σαμαρείτες Διασώστες Ναυαγοσώστες) στον τομέα της υποστήριξης 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκε, επίσης, εισήγηση για το ρόλο και τη 

σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών, καθώς και σχετική επίδειξη Πρώτων Βοηθειών από 

την Αρχηγό του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Νέας Σμύρνης κ. Ντορίνα 

Μοσχονά και τον Υπαρχηγό του Σώματος κ. Βασίλη Μπιτσάνη. Η επίδειξη, την οποία 

παρακολούθησαν και Εθελοντές Σαμαρείτες του Τμήματος Νέας Σμύρνης, περιελάμβανε τις 

τεχνικές της θέσης ανάνηψης, της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, καθώς και της 

διαχείρισης της πνιγμονής. Με την ολοκλήρωσή της, δόθηκε χρόνος προκειμένου να 

απαντηθούν ερωτήματα των συνέδρων, οι οποίοι έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη θεματική.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διέθετε στο Metropolitan Expo το δικό του περίπτερο, που 

στήθηκε και οργανώθηκε με επιμέλεια ομάδας εθελοντών του Ε.Ε.Σ., που βρέθηκαν στο 

εκθεσιακό κέντρο και τις δύο αυτές ημέρες, ενημερώνοντας το κοινό για τις ανθρωπιστικές 

δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού.  


