
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 1 Σεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόςμια Ημζρα Πρώτων Βοηθειών - 10 Σεπτεμβρίου 2022  

Lifelong first aid learning / Δια βίου μάθηςη Πρώτων Βοηθειών 

Η Παγκόςμια Ημζρα Πρϊτων Βοθκειϊν, κακιερϊκθκε από τθ Διεκνι Ομοςπονδία 

Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου να γιορτάηεται κάκε δεφτερο 

Σάββατο του Σεπτζμβρθ. Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ςε όλο τον κόςμο, οι Εκνικοί 

Σφλλογοι Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου κα πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ με 

ςτόχο τθν προϊκθςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο ευρφτερο 

κοινό και τθν προβολι του ςθμαντικοφ ρόλου των Πρϊτων Βοθκειϊν για τθ διάςωςθ ηωϊν. 

Το φετινό μινυμα τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Πρϊτων Βοθκειϊν, ςφμφωνα με το Παγκόςμιο 

Κζντρο Αναφοράσ για τθν Εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν (GFARC), είναι αφιερωμζνο ςτθ 

Δια βίου μάκθςθ πρϊτων βοθκειϊν και περιλαμβάνει όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ.  

Η πρόκλθςθ είναι να ευαιςκθτοποιθκοφν όλεσ οι θλικιακζσ ομάδεσ ςτον τρόπο 

αντιμετϊπιςθσ των ατυχθμάτων και να είναι ςε κζςθ τα άτομα να εφαρμόηουν 

ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ κινδφνου για τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. 



Ο Ερυκρόσ Σταυρόσ είναι ο μεγαλφτεροσ διεθνήσ Οργανιςμόσ ςτην παροχή 

πιςτοποιημζνησ εκπαίδευςησ Πρώτων Βοηθειών, με ιςτορία μεγαλφτερθ από 150 χρόνια. 

Από τουσ Εκνικοφσ Συλλόγουσ ΕΣ/ΕΗ, κάθε χρόνο εκπαιδεφονται ςτισ Πρώτεσ Βοήθειεσ 

πάνω από 2 εκατομμφρια άνθρωποι. 

Το Παγκόςμιο Κζντρο Αναφοράσ για τθν Εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν και θ Διεκνισ 

Ομοςπονδία Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου ενκαρρφνει τουσ 

Εκνικοφσ Συλλόγουσ για τθν: 

 Υποςτιριξθ για τθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ των Πρϊτων Βοθκειϊν ςε όλθ τθ ηωι για όλουσ 

και παντοφ. 

 Υπεράςπιςθ και διάςωςθ ηωϊν χωρίσ διακρίςεισ. 

 Συμμετοχι ατόμων όλων των θλικιϊν ςτθν εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν, ιδιαίτερα 

εκείνων με μειωμζνθ πρόςβαςθ. 

 Ζνταξθ ςτα προγράμματα Πρϊτων Βοθκειϊν των ατόμων που βρίςκονται ςε 

καταςτάςεισ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, όπωσ άτομα με αναπθρία, γυναίκεσ, ορφανά 

παιδιά, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, άτομα που ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ και 

άςτεγοι. 

 Αφξθςθ τθσ εκπαίδευςθσ Πρϊτων Βοθκειϊν ςε ςχολεία και χϊρουσ εργαςίασ. 

 Προϊκθςθ τθσ ανανζωςθσ τθσ γνϊςθσ των Πρϊτων Βοθκειϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ηωισ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ενκάρρυνςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ για δράςθ.   

Όπωσ κάκε χρόνο,  τθν θμζρα εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Πρϊτων Βοθκειϊν, 

αλλά και όλο το μινα Σεπτζμβρθ, οι εκπαιδευτζσ Πρϊτων Βοθκειϊν του Τομζα Υγείασ, 

ςτθν Ακινα και ςτα Περιφερειακά Τμιματα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, κα 

πραγματοποιοφν δράςεισ, προςφζροντασ εκπαιδεφςεισ Πρϊτων Βοθκειϊν ςε 

διαφορετικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ.  

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτζσ τθσ Υπθρεςίασ Αγωγισ Υγείασ του Τομζα 

Υγείασ Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, κα βρίςκονται ςτθν πλατεία Συντάγματοσ και κα 

πραγματοποιοφν επιδείξεισ Πρϊτων Βοθκειϊν για τουσ διερχόμενουσ, κα δίνουν οδθγίεσ 

αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν και κα διανζμουν ενθμερωτικό υλικό, ςχετικό με 

τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ. 
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