
 
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

           14 Σεπτεμβρίου 2019: Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών  

Αντιμετώπιση του αποκλεισμού με τη γνώση Πρώτων Βοηθειών  
 

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων 
Βοηθειών είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις ομάδες 
συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε αποκλεισμό. 

Σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, 
συχνά αθέατες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στη 
γνώση και στην ενημέρωση. Σ΄ αυτές τις ομάδες ανήκουν 
άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, κρατούμενοι, θύματα 
εμπορίας, μετακινούμενοι πληθυσμοί, γεωγραφικά 
αποκλεισμένοι, κ.ά. 

Ορισμένα μέλη αποκλεισμένων ομάδων, είναι 
περισσότερο πιθανό να τραυματιστούν, να 
αρρωστήσουν ξαφνικά ή να χρειαστεί να βοηθήσουν 
κάποιον που έχει ανάγκη. 

Η γνώση των Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποτελέσει 
έναν τρόπο ενδυνάμωσης των ανθρώπων αυτών μέσα 
στην κοινωνία. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους 
κινδύνους στο περιβάλλον τους και μέσα από τις 
ασφαλείς παρεμβάσεις τους να σώζουν ζωές. 

Είναι ανάγκη να αναγνωριστεί ότι οι Πρώτες Βοήθειες 
είναι ύψιστη έκφραση ανθρωπισμού, είναι για όλους και όλοι μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη 
πηγή προσφοράς στην κοινωνία. 

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος Διεθνής Οργανισμός στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης 
Πρώτων Βοηθειών. Η Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Τομέα Νοσηλευτικής διαθέτει ευέλικτα 
προγράμματα Πρώτων Βοηθειών. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στην Αθήνα και σε 35 Περιφερειακά 
Τμήματα του Ε.Ε.Σ., με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο προσφέρουν την κατάλληλη εκπαίδευση, σε 
παιδιά και ενηλίκους. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, που έχει καθιερωθεί να 
γιορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτέμβρη, περισσότεροι από 150 Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού 
Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, σε όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις, με στόχο να 
τονιστεί η σπουδαιότητα της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών από όλους τους ανθρώπους, με πλήρη 
σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς διαχωρισμούς. 

Η Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Ε.Ε.Σ., καθ’ όλο το μήνα Σεπτέμβριο, έχει οργανώσει μια σειρά 
επισκέψεων σε ανοιχτές και κλειστές δομές φιλοξενίας ανθρώπων (φυλακισμένους, ψυχικά ασθενείς, 
άτομα με κινητικά προβλήματα, πρόσφυγες, κ.ά.), όπου οι εκπαιδευτές της Υπηρεσίας θα παρέχουν 
εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ομάδας.  

Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών: 

- Υπηρεσία Εκπαίδευσης Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ.: Τηλ. 210 36 33 940, e-mail: nsd@redcross.gr 
- Υπηρεσία "Αγωγή Υγείας" Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., Τηλ.: 210 82 27 438, 
  e-mail: healtheducation@redcross.gr 

 

Τομέας Νοσηλευτικής 

mailto:nsd@redcross.gr
mailto:healtheducation@redcross.gr

