
 



Η ΕΕΦΙΕ Λάρισας σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, 
διοργανώνει το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών με τίτλο: “How to 
save a life”. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που αποτελείται από 
2 συναντήσεις των πέντε περίπου ωρών, κατά τις οποίες οι 
συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο να παρέχουν τις Πρώτες 
Βοήθειες σε έναν ασθενή την ώρα του συμβάντος. 
Περιλαμβάνεται εξάσκηση σε πολλές θεματικές ενότητες, με 
κύρια την εξάσκηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
και την εκμάθηση χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 
(BLS/AED). 

Προσκαλούμε όλους τους φοιτητές που δεν έχουν 
παρακολουθήσει κάποιο αντίστοιχο σεμινάριο στο παρελθόν, 
αλλά και όσους θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους να το 
παρακολουθήσουν, καθώς πρόκειται για βασικές γνώσεις που 
χρειάζεται να κατέχουν όλοι οι άνθρωποι και ιδίως οι 
επαγγελματίες υγείας! Εξάλλου οι γιατροί,γενικότερα, 
θεωρούνται από το ευρύ κοινό οι ειδικοί σε ιατρικά θέματα 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι πρότυπα προς μίμηση, 
τονίζοντας τη σημασία της εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και 
τη διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων παρακολουθώντας 
τακτικά αντίστοιχα προγράμματα. 

 

Εκ μέρους του Συ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόγραμμα 

Παρασκευή:  

15:00-15:30 Εγγραφές 

15:30-18:00 Εκπαίδευση 
στις εξής θεματικές: 

-Ασφαλής προσέγγιση 
ατυχήματος 20’ 

-Πρώτη αξιολόγηση θύματος 
10’ 

-Οικιακό Φαρμακείο 15’* 

-Θλάσεις και κλειστές 
κακώσεις 15’* 

-Εξωτερικές και εσωτερικές 
αιμορραγίες 35’* 

-Τσιμπήματα και δαγκώματα 
ζώων 35’* 

-Αρχική αντιμετώπιση 
αλλεργιών 20’ 

18:00-18:30 Coffee Break 

18:30-21:00 Εκπαίδευση 
στις εξής θεματικές: 

-Ηλίαση και Θερμοπληξία 
25’ 

-Δηλητηριάσεις 40’  

-Ηλεκτροπληξία 25’ 

-Λιποθυμικές καταστάσεις, 
κώμα, επιληπτικές κρίσεις: 
αναγνώριση και 
αντιμετώπιση 60’* 

 

Σάββατο: 

10:00-15:00 Εκπαίδευση 
στις εξής θεματικές: 

-Κατάγματα 20’* 

-Διασείσεις 20’ 

-Κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις και κακώσεις της 
σπονδυλικής στήλης 30’* 

-Απεγκλωβισμός τραυματία 
από αυτοκίνητο 20’* 

-Πνιγμονή 30’* 

-Έμφραγμα-Ανακοπή 
3h*(πρακτική εξάσκηση στις 
τεχνικές της 
Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης και της 
Aπινίδωσης σε μικρές 
ομάδες) 

 

*οι θεματικές με αστερίσκο περιλαμβάνουν πρακτική 
εξάσκηση είτε με τη μορφή επίδειξης στο αμφιθέατρο είτε σε 
μικρές ομάδες με ειδικά διαμορφωμένα ομοιώματα στις 
αίθουσες 1 & 2 



Συμβούλιο Παραρτήματος Λάρισας της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 

 

Πρόεδρος:Καλούσης Γεώργιος 

Αντιπρόεδρος: Καλούση Δέσποινα 

Γραμματέας: Αντωνόπουλος Βίκτωρας 

Ταμίας: Ιερόπουλος Λεωνίδας 

Μέλος: Ιωαννίδης Παντελής 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή: 

Τσιώτος Λέανδρος, 4οετής φοιτητής Βιοχημείας-
Βιοτεχνολογίας, υπεύθυνος γραφιστικών 

Στεργιάδου Στυλιανή, 2οετής φοιτήτρια Ιατρικής, καλλιτεχνική 
επιμέλεια αφίσας  

Αυγερινός Ραφαήλ, 3οετής φοιτητής Ιατρικής 

Αποστολούλης Παναγιώτης, 1οετής φοιτητής Ιατρικής 

Βαϊράμη Παναγιώτα, 1οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Καραχάλιος Ραφαήλ-Ευάγγελος, 1οετής φοιτητής Ιατρικής 

Λάντου Αναστασία, 2οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Πασσιάς Δημήτριος, 1οετής φοιτητής Ιατρικής 

Ταρούσα Ελένη, 1οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Φόρτη Μερόπη, 1οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

 


