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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτέμβρη έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η
Παγκόσμια ημέρα Πρώτων Βοηθειών.

Οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν την
ημέρα αυτή, προκειμένου να τονίσουν τη σπουδαιότητα των Πρώτων
Βοηθειών

σε

καταστάσεις

έκτακτης

ανάγκης

αλλά

και

στην

καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση κάποιου
που γνωρίζει Πρώτες Βοήθειες μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να
σώσει κάποια ζωή.
Το μήνυμα της φετινής χρονιάς είναι: ‘’Ασφαλείς και υγιείς
κοινότητες χωρίς διάκριση’’.
Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες εμφανίζονται χωρίς
καμιά προειδοποίηση, στο δρόμο, στο γραφείο ή στο σπίτι και ο καθένας
μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Η καλή μας
διάθεση και η αγάπη που έχουμε για κάποιον δεν είναι αρκετά για να τον
σώσουν. Χρειάζεται γνώση και κατάλληλη εκπαίδευση για να είμαστε
χρήσιμοι.
Είναι σημαντικό για μας και τους συνανθρώπους μας να
μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, να παίρνουμε μέτρα για
να τους αποφύγουμε, αλλά και να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
Στην εποχή μας η ανάγκη γνώσης Πρώτων Βοηθειών από όλους
τους πολίτες είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η αλματώδης ανάπτυξη της
τεχνολογίας, η αύξηση των τροχοφόρων, με συνέπεια τον μεγάλο
αριθμό

τροχαίων,

αλλά

και

η

αύξηση

του

ποσοστού

των

καρδιοαγγειακών νοσημάτων, μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
Το ενδιαφέρον είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων
υπάρχει το περιθώριο να σώσουμε ζωές εάν παρέμβουμε έγκαιρα. Στο
χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής του ατυχήματος και της παροχής
οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, είναι που οι πρώτες βοήθειες
αποδεικνύουν την αξία τους. Τα συνεργεία διάσωσης ή η ιατρική
βοήθεια λογικά φτάνουν πολύ αργότερα. Επομένως η πορεία ενός
θύματος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του
γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή τι να μην κάνει.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει μαθήματα Πρώτων
Βοηθειών από το 1962 προς όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Τα
μαθήματα γίνονται σε ολιγομελείς ομάδες και δίνουν ευκαιρίες για
πρακτική άσκηση. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορέων, τα
μαθήματα μπορούν να φιλοξενηθούν και στους χώρους εργασίας.
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