
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τομέας Υγείας  

Κινητή Ομάδα Υγείας 

Newsletter: Αθλητική γιορτή SPECIAL OLYMPICS HELLAS                         

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) υποστηρίζει                                                                                                                             

την Αθλητική γιορτή SPECIAL OLYMPICS HELLAS                                                                                                                                                                                                                                     

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ‘’Λουτράκι 2022’’ 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει 

διαχρονικά τις δράσεις και το έργο των Special 

Olympics Hellas. Για άλλη μία χρονιά, 

ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Οργανωτικής 

Επιτροπής, για την υγειονομική κάλυψη της 

διοργάνωσης Πανελλήνιοι Αγώνες Special 

Olympics «Λουτράκι 2022». Οι Πανελλήνιοι 

Αγώνες διεξήχθησαν στο Λουτράκι Κορινθίας, υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – 

Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. 

 

Στόχος του Τομέα Υγείας ΕΕΣ 

ήταν η υγειονομική και 

διασωστική κάλυψη των 

αγώνων, ώστε να προβλεφθούν, 

να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν καταστάσεις 

που θέτουν σε κίνδυνο την 

ατομική υγεία των αθλητών, των 

συνοδών, καθώς και όσων βρίσκονται στο χώρο των αγώνων, τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής τους, 

διασφαλίζοντας πάντα την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

 



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Για την υγειονομική κάλυψη και φροντίδα κάθε 

αθλητή και αθλήτριας, των συνοδών τους και 

των θεατών, από την τελετή έναρξης των 

αγώνων έως και την τελετή λήξης, τέσσερις (4) 

στελεχωμένοι Υγειονομικοί Σταθμοί βρίσκονταν 

σε κάθε χώρο και εγκατάσταση διεξαγωγής των 

αγώνων: Παραλιακό Πάρκο Λουτρακίου,  

Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου 

Sport Camp, Κλειστό Γυμναστήριο ”                          

Γ. Γαλανόπουλος”, Στρατιωτική Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου.  

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. τιμήθηκε στους αγώνες

   Special Olympics ''Λουτράκι 2022'' 

 

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η 

μεγαλύτερη μέχρι τώρα σε συμμετοχή Τελετή 

Έναρξης των Αγώνων στο Παραλιακό Πάρκο 

Λουτρακίου.  

Κατά τη διάρκεια της τελετής, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον τομέα της 

νοητικής αναπηρίας,  ο Πρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής, Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος 

Κοδέλλας, βράβευσε τον Πρόεδρο του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό για τη 

διαχρονική προσφορά του. 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPORT CAMP – Κολύμβηση                                                                                                                      

                 1ος Υγειονομικός Σταθμός 

       

Το αγώνισμα της κολύμβησης ενισχύει την αγάπη 

των παιδιών Special Olympics για το νερό, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες και 

χαρίσματα που τα βοηθάει να ξεπεράσουν τον 

εαυτό τους και να χαρίσουν το χαμόγελο της 

επιτυχίας στους οικείους τους.  

Η διασφάλιση ότι οι νοσηλευτές και οι εθελοντές 

του ΕΕΣ, είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και 

διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη φροντίδα 

ατόμων με νοητική αναπηρία, αποτελεί εγγύηση 

για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγειονομικής 

φροντίδας. 

      

            BOCCE/ ΜΠΟΤΣΕ 

 

Το Bocce είναι άθλημα που ενδείκνυται για άτομα με 

νοητική ή άλλη κινητική αναπηρία, τόσο σε επίπεδο 

δραστηριότητας αναψυχής, όσο και σε αγωνιστικό 

επίπεδο. Το άθλημα απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, 

συντονισμό, δυνατότητα ελέγχου των μυών, ακρίβεια, 

ομαδικότητα, συνεργασία και στρατηγική.  

Η υποστήριξη των αθλητών Special Olympics κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του 

αθλητή πριν από το αγώνισμα και την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας, της αντιμετώπισης των προκλήσεων του 

αγώνα, του σεβασμού των κανόνων και της ευγενούς 

άμιλλας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΕΣ 

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 8Χ8 

 
 
Η ενεργός συμμετοχή ατόμων µε νοητική αναπηρία σε 

αθλητικές δραστηριότητες, όπως τα Αγωνίσματα Μικτών 

Ομάδων Special Olympics, προάγει την αξία της 

συνεργασίας, της ομαδικότητας, της σωματικής άσκησης 

και της ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο.  

Αρωγός της προσπάθειας των αθλητών, οι Εθελοντές και 

οι Νοσηλευτές του Τομέα Υγείας, που ήταν σε πλήρη 

ετοιμότητα για την παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη 

διεξαγωγή του αγωνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (Ping-Pong) 

 

Η σταθερή παρουσία των εθελοντών και των νοσηλευτών του 

Τομέα Υγείας, εξασφάλισε την απρόσκοπτη διεξαγωγή του 

αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ping -Pong).  Οι 

αθλητές των Special Olympics Hellas, απέδειξαν για 

μία ακόμα φορά το μεγαλείο της δύναμης ψυχής 

που χαρακτηρίζει τους αθλητές με νοητική 

αναπηρία.  

 

 

 



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

                              

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ‘’Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ’’ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

2ος Υγειονομικός Σταθμός  

 

Η εφαρμογή επικαιροποιημένων γνώσεων στην παροχή 
των πρώτων βοηθειών, τόσο από τους νοσηλευτές όσο και 
από τους εθελοντές, σκοπό είχε την ανακούφιση από τον 
πόνο, την αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων και 
την πρόληψη της επιδείνωσης αυτών, όπου και όταν 
απαιτήθηκε.   

Η Ομάδα Υγείας στήριξε το έργο και την προσπάθεια των 
αθλητών της καλαθοσφαίρισης με νοητική ή κινητική 
αναπηρία, που συμμετείχαν στην αθλητική γιορτή SPECIAL 

OLYMPICS HELLAS. 

Αγωνίζονται, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, δίνουν τον 
καλύτερο εαυτό τους, βραβεύονται για τις προσπάθειές 
τους, γίνονται φίλοι και φωτεινό παράδειγμα συνύπαρξης 
και αλληλεγγύης.  

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ                                           

              (ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ)    

   3ος Υγειονομικός Σταθμός              

 

Η συμμετοχή αθλητών Special Olympics στην ποδηλασία, 

συμβάλλει στη δυνατότητα ανάδειξης των ιδιαίτερων 

ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα  εμπνέει το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, 

στις ξεχωριστές ανάγκες τους και στην πεποίθηση ότι 

αποτελούν χρήσιμα και ισότιμα μέλη της κοινωνίας.  

 Ο άρτια εξοπλισμένος Υγειονομικός Σταθμός και οι 

έμπειροι νοσηλευτές, υποστήριξαν, την προσπάθεια και το 

έργο των αθλητών καθημερινά με παροχή υγειονομικής 

φροντίδας.  

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΣΤΙΒΟΣ                                                                                                                                    
4ος Υγειονομικός Σταθμός  

                           

Ο Τομέας Υγείας ΕΕΣ, έδωσε το δικό 
του ξεχωριστό παρόν, καθώς  
παρείχε εξ' ολοκλήρου την 
υγειονομική κάλυψη καθ' όλη τη 
διάρκεια των αγωνισμάτων στίβου. 
Επισημαίνεται ότι  η ισότιμη 
πρόσβαση, η ενσωμάτωση και η 
κοινωνικοποίηση των αθλητών 
Special Olympics, συμβάλλει 
ουσιαστικά στη  βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. 

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ SPORTCAMP 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

 

Οι Ομάδες Υγείας, συμμετείχαν ενεργά στις εκπαιδευτικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και στις παράλληλες 

δράσεις της διοργάνωσης όπως: 

 Πρόγραμμα «Υγιείς Αθλητές» 
(Healthy Athletes Program) 

 Fit Feet 
 FUNfitness 
 Health Promotion 
 Healthy Hearing 
 MedFest 
 Opening Eyes 
 Special Smiles 
 Strong Minds 

 Ενταξιακό Φεστιβάλ Νέων (Unified Youth Festival) 

 Επίδειξη του Προγράμματος «Νεαροί Αθλητές» (Young Athletes) 

 Πρόγραμμα Οικογενειών (Family Forum) 

 

 

              ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ                    

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ SPORTCAMP 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                                                                                                          ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ - 

     ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  

 

Στο πλαίσιο της Υγειονομικής και Διασωστικής 

κάλυψης, κατά τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων 

Αγώνων Special Olympics «Λουτράκι 2022», οι 

τέσσερις Υγειονομικοί Σταθμοί, πλαισιώθηκαν με 

οχτώ (8) εθελοντές, εικοσιένα (21) νοσηλευτές του 

Τομέα Υγείας και με έξι (6) οδηγούς της Διεύθυνσης 

Αυτοκινήτων ΕΕΣ.  

Η ετοιμότητα και η ανταπόκριση του Τομέα Υγείας με 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στηρίζονται στο 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην 

αξιοποίηση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού 

των Κινητών Μονάδων.  

Συνολικά, στο ανωτέρω Πανελλήνιο αθλητικό 4ημερο, 

παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και επείγουσα 

προνοσοκομειακή φροντίδα σε 91 αθλητές και 9 

συνοδούς. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 4 διακομιδές 

στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με κλήση του ΕΚΑΒ. 

Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τηρήθηκε το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων όσον 

αφορά στη διαχείριση των περιστατικών Covid-19 και 

στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν περισσότερες από 50 

δειγματοληψίες (rapid test) για ανίχνευση πιθανών 

κρουσμάτων. 

Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης ΕΕΣ, για την κάλυψη της υγειονομικής ανταπόκρισης. 

 


