
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 114 15/10/2019 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 25ης Μαρτίου 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18 ΟΚΤΩΒΡΗ 17:00 

MEETING ROOM - ΙΣΟΓΕΙΟ 
 Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές  η διαρκής εκπαίδευση στην υγεία και την ασφάλεια 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη «στάσης» και νοοτροπίας του ατόμου 

που οδηγεί σε συμπεριφορές (κουλτούρα αλτρουισμού και αλληλεγγύης) 

προσανατολισμένες στην κοινωνική προσφορά και το κοινό καλό.  

                 Για τον παραπάνω λόγο ,τα τελευταία χρόνια, το Σωματείο μας έχει  ξεκινήσει 

εκπαιδεύσεις στις πρώτες βοήθειες σε Αθήνα και Περιφέρεια με στόχο την κατάρτιση όσο το 

δυνατόν περισσότερων συναδέλφων σ’αυτό το τόσο σημαντικό 

εκπαιδευτικό αντικείμενο.  Είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίησή μας 

καθώς μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδεύσεις αυτές 

πάνω από 500 συνάδελφοι.  

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων από το κτίριο του Ταύρου και 

αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένοι 

συνάδελφοι με την μετακίνηση αποφασίσαμε να διοργανώσουμε 

σεμινάριο στη Βασική Υποστήριξη Ζωής στο Κτίριο 25ης Μαρτίου και Τέω 

– Ταύρος την Παρασκευή 18/10 και ώρα 17:00  (αίθουσα συναντήσεων 

ισόγειο).  

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS)  περιλαμβάνει   μια σειρά από 

θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των 

κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους, όπως: 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου, κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή), έμφραξη 

αναπνευστικής οδού, σοβαρή αιμορραγία, σωματική καταπληξία, εγκεφαλικό επεισόδιο, 

Σοκ αναφυλαξίας. Να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνο με τις 

υποδείξεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ  

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε email στο  info@unioneurobank.gr το αργότερο έως την 

Πέμπτη 17/10 ,14:00. Προσοχη!! Δεδομένης  της περιορισμένης χωρητικότητας της 

αίθουσας  θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα 

δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Διάρκεια Σεμιναρίου 3 ώρες 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 

 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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