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Θέµα: «Διεξαγωγή  Β΄ Κύκλου Σεµιναρίων BLS-AED - B Con - ALS» 
 
Το 1ο ΠΤ Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

σε συνέχεια της συνεργασίας µε την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας 

Προνοσοκοµειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», διοργανώνει σειρά σεµιναρίων µε θέµα 

«Βασική Υποστήριξη της Ζωής µε Χρήση Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδωτή». Τα 

σεµινάρια είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και είναι πιστοποιηµένα από το European 

Resuscitation Council (ERC).  

Tο κόστος ανά συµµετέχοντα ορίστηκε στα 17 ευρώ για τους επαγγελµατίες υγείας 

(για µη επαγγελµατίες υγείας 20 ευρώ) και περιλαµβάνει: Εγχειρίδιο από το ERC 

στην Ελληνική γλώσσα, Πιστοποιητικό ανανήπτη από το ERC, Catering, γραφική 

ύλη κατά την διάρκεια του σεµιναρίου. 

Όλα τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους του ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 

Σωτηρία»,  ηµέρα Σάββατο σε δύο οµάδες των 30 ατόµων (60 άτοµα ηµερησίως), ως 

εξής: 08:00 - 14:00  η πρωινή οµάδα και 14:00 – 20:00 η απογευµατινή οµάδα. 

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής των σεµιναρίων είναι οι ακόλουθες: 

• 16/09/2017 -  BLS ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ & B CON* 

• 14 & 15/10/2017 – ALS ** 

• 18/11/2017 - BLS ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ 

• 16/12/2017 - BLS ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ 
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* Στις 16/09/2017 το πρωί θα διεξαχθεί το σεµινάριο BLS ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ και οι  

ίδιοι συµµετέχοντες θα συνεχίσουν το απόγευµα µε το σεµινάριο B CON. Συνολικό 

κόστος σεµιναρίων BLS  ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ & B CON για τους  επαγγελµατίες υγείας : 

37 ευρώ και για τους µη επαγγελµατίες υγείας: 40 ευρώ. Το σεµινάριο Αντιµετώπισης 

Εξωτερικής Αιµορραγίας – Bleeding Control for the Injured (B Con),  είναι τρίωρης 

διάρκειας, το κόστος ανά συµµετέχοντα ανέρχεται στα 20 ευρώ και η πιστοποίηση 

δίνεται από το Εθνικό Κέντρο PHTLS & την NAEMT. 

** Το κόστος ανά συµµετέχοντα, του σεµιναρίου ALS (Advanced Life Support)  

ανέρχεται στα 200 ευρώ. 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Λόγω του περιορισµένου αριθµού 

συµµετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας µεταξύ των οικονοµικά 

τακτοποιηµένων µελών της ΕΝΕ. 

Δήλωση συµµετοχής συµπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΕΝΕ µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση info@enne.gr ή φαξ στο 2103648049. Για 

τη δήλωση συµµετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την  

ιστοσελίδα της ΕΝΕ www.enne.gr ή καλέστε το 2103648044. 

	  

Για το Περιφερειακό Συµβούλιο του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου 
 
	  

Ο  Πρόεδρος                                                                     Η  Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

Πιστόλας Δηµήτριος                                                         Μπελαλή  Κωνσταντία 
 

 
 
 


