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Σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών  

από το Union 

 

 Με κεγάιε επηηπρία θαη πξνζέιεπζε ζπλαδέιθσλ ,  πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο  ζην 

ακθηζέαηξν ηνπ σκαηείνπ καο ην ζεκηλάξην Παηδηαηξηθώλ Πξώησλ Βνεζεηώλ  . 

Πξσηαγσληζηέο γηα αθόκε κηα θνξά νη ζπλάδειθνη γνλείο νη νπνίνη αςεθώληαο ηελ θνύξαζε  

από ηελ εξγαζία θαη ηελ ηδηαίηεξα πςειή ζεξκνθξαζία ζπκκεηείραλ ελεξγά, κε πνιιέο 

εξσηήζεηο αιιά θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ δεμηνηήησλ πνπ δηδάρηεθαλ. 

  

 Σν ζεκηλάξην μεθίλεζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Προέδρου του Δ.Σ σ/δ 

Στάθη Χαρίτου  ν νπνίνο ηόληζε όηη ην ζσκαηείν καο έρνληαο αληηιεθζεί 

ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 

αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, εθεί όπνπ ε έγθαηξε θαη ζσζηή παξέκβαζε 

κπνξεί λα απνηξέςεη κηα αλαπεξία ή λα ζώζεη κηα δσή έρεη μεθηλήζεη 

εθζηξαηεία εθπαίδεπζεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο έρνληαο εθπαηδεύζεη κέρξη ζήκεξα πάλσ από 350 ζπλαδέιθνπο. 

Δπίζεο  αλέθεξε όηη είλαη ην κνλαδηθό ζσκαηείν ζηνλ Σξαπεδηθό ρώξν πνπ 

δηαζέηεη πιήξσο εμνπιηζκέλν Κέληξν Δθπαίδεπζεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, όπνπ 

δίλεηαη λα παξέρεη Γηεζλή Πηζηνπνηεηηθά Πξώησλ Βνεζεηώλ. 

 

 Στο σεμινάριο συμμετείχε η Παιδίατρος κα Άσπρου Δήμητρα η οποία μίλησε 

για την σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών και τη σημαντική συμβολή του 

διασώστη στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών . Στη συνέχεια ο 

εισηγητής του σεμιναρίου και μέλος του Δ.Σ (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ) σ.δ 

Γαβριήλ Μιχαλάτος (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής – Εξεταστής  Πρώτων 

Βοηθειών R.T.I)  παρουσίασε με την βοήθεια εποπτικού υλικού και τη χρήση 

οπτικών μέσων όλα εκείνα τα περιστατικά με τα οποία μπορεί να βρεθεί 

αντιμέτωπος ένας γονιός , είτε αυτά απειλούν είτε όχι, τη ζωή ενός παιδιού ή 

σκαηείν Δξγαδνκέλσλ Σξαπεδηθήο Δπηρείξεζεο 

E.F.G. EUROBANK 
Αξηζ. Δγθξηη. Απόθ. Πνιπκ. Πξση. Αζελώλ 432/1977 

Α/Α Βηβιίνπ Αλεγλ. πλδηθ. Οξγαλ. Πξση. Αζελώλ 6713 Δηδ. 1956/6-4-2000 
Δκκ.Μπελάθε 32, 10678 Αζήλα, Σει. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/


ενός βρέφους. Από μια απλή ρινορραγία μέχρι και την καρδιακή ανακοπή και 

τους σωστούς χειρισμούς που πρέπει να κάνει και  που μπορούν να 

αποδειχθούν σωτήριοι. Η θεματολογία του σεμιναρίου, αφορούσε 

αποκλειστικά τις Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες, ενώ δόθηκαν πρακτικές οδηγίες 

και γνώσεις παροχής των πρώτων βοηθειών στους παρευρισκόμενους 

συμμετέχοντες στο…….. 5ωρο σεμινάριο!!!.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γ/ ηάζεο Υαξίηνο κε ηελ Παηδίαηξν θα Άζπξνπ Γήκεηξα 
θαη  ηνλ ζ/δ Γαβξηήι Μηραιάην (εηζεγεηή ηνπ ζεκηλαξίνπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…γηα αθόκε κηα θνξά  νη ζπλάδειθνη-γνλείο ήηαλ νη πξσηαγσληζηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
ΓΙΑ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ         Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
   ΣΑΘΗ ΥΑΡΙΣΟ       ΓΙΑΝΝΗ ΙΓΔΡΑΣΟ  


