
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο90   24/5/2019 

Σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών 

από το Union   

Μόνο για τα μέλη του Σωματείου μας 
 

 Στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι χαιρόμαστε ξένοιαστες ώρες διακοπών και 

ανέμελων Σαββατοκύριακων, αντιμετωπίζουμε συχνά περιπτώσεις όπου είτε κάποιο 

τσίμπημα είτε ένα έγκαυμα από τον ήλιο μας χαλάει τη διάθεση. Πόσες φορές δεν έχετε 

βρεθεί στη διάρκεια διακοπών ή άλλων εξορμήσεων σε βουνά κι εξοχές, εκεί που 

απολαμβάνετε την ηρεμία, τη θέα και τις όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας, να τρέχετε 

ξαφνικά γιατί το παιδί σας χρειάστηκε ξαφνικά απλές πρώτες βοήθειες, είτε γιατί κόπηκε από 

κάποιο γυαλί ή βράχο, είτε γιατί το τσίμπησε κάποιο έντομο ή τσούχτρα, είτε γιατί ξεχάστηκε 

παίζοντας στην παραλία και έπαθε έγκαυμα; 

 

Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν απαραίτητες γνώσεις  για κάθε άνθρωπο, ειδικά  για τους 

γονείς . Τα παιδιά  αψηφούν τον κίνδυνο και η περιέργειά τους τα οδηγεί σε πράξεις και 

παιχνίδια που μπορεί να αποβούν επώδυνα. Η άμεση επέμβαση από την πλευρά του γονέα 

είναι καθοριστική και πολλές φορές σωτήρια. Για το λόγο αυτό, πριν φύγετε για τις 

 διακοπές, το Σωματείο μας φροντίζει να σας προετοιμάσει κατάλληλα διοργανώνοντας την 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019  στις 18:30, ένα μεγάλο Σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών 

(Αμφιθέατρο Union Eurobank, Εμ. Μπενάκη 32  - 3ος όροφος, Αθήνα).  

 

  Το σεμινάριο  έχει προσανατολισμό ώστε οι συμμετέχοντες  να προετοιμαστούν  έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια πληθώρα περιστατικών είτε αυτά απειλούν είτε όχι, 

τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους και να επέμβουν με τις κατάλληλες τεχνικές και 

δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τον όποιο κίνδυνο . Η εκπαίδευση εστιάζει 

στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ) και την Παροχή Πρώτων Βοηθειών (αντιμετώπιση 

κοινών ασθενειών και τραυματισμών) εξίσου για τις δύο ηλικιακές κατηγορίες. 

Ενδεικτικό θεματολόγιο 

● Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες 

● Προσέγγιση του θύματος 

● Κανόνες ασφαλούς προσέγγισης πάσχοντος 

● Βασική υποστήριξη ζωής (ΚΑΡΠΑ) 

● Έλεγχος αιμορραγιών (πρόληψη καταπληξίας) 

● Αντιμετώπιση τραυμάτων (εγκαύματα, εκδορές κ.λπ.) 

● Αντιμετώπιση καταγμάτων / διαστρεμμάτων 
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● Αντιμετώπιση αλλεργιών 

● Βασικές αρχές ακινητοποίησης τραυματιών 

● Τσιμπήματα  

● Ασφαλής μεταφορά θύματος 

● Οργάνωση φαρμακείου  

● Πρακτική άσκηση (σε πρόπλασμα το οποίο διαθέτει η εταιρεία μας) 

 

Η διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται στις  3 ώρες 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να στείλετε email στο info@unioneurobank.gr 

έως την Τρίτη 28/5 

Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας  

 

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο συν. Γαβριήλ Μιχαλάτος Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

Πρώτων Βοηθειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και της Rescue 

Training International. 

 Σας περιμένουμε!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος            Γιάννης Σιδεράτος    
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