
 

 
 
 

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., παραμένοντας πιστό στους εκπαιδευτικούς του 

στόχους για συνεχή κατάρτιση των φοιτητών Ιατρικής διοργανώνει,  σε συνεργασία με το 

παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ., σειρά μαθημάτων πρώτων βοηθειών με το εξής 

περιεχόμενο: 

 

• Τραύματα, αιμορραγίες 
 

• Λιποθυμία, έμφραγμα, επιληψία 
 

• Εγκαύματα, δηλητηριάσεις 
 

• Κακώσεις σκελετού 
 

• Ξένα σώματα, πνιγμός, πνιγμονή 
 

• Τεχνητή αναπνοή, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
 

Τα μαθήματα  έχουν συνολική διάρκεια 8 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε 4 δίωρα. Θα 

πραγματοποιηθούν σε ΔΥΟ περιόδους με την πρώτη να λαμβάνει χώρα  τις ημερομηνίες 31/3, 

2/4, 7/4, 9/4  με τους συμμετέχοντες να κατανέμονται σε δύο τμήματα, Τμήμα Α’ 3-5μ.μ. και 

Τμήμα Β’ 5-7μ.μ. και τη δεύτερη να λαμβάνει χώρα  τις ημερομηνίες 5/5, 7/5, 12/5, 14/5  με 

τους συμμετέχοντες να κατανέμονται σε δύο τμήματα, Τμήμα Γ’ 3-5μ.μ. και Τμήμα Δ’ 5-7μ.μ.  

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης (Ν. 

Κουντουριώτου 10, αρχή λεωφόρου Νίκης στο λιμάνι). Τα μαθήματα μπορεί να παρακολουθήσει 

κάθε προπτυχιακός φοιτητής Ιατρικής, ανεξαρτήτου έτους σπουδών, που έχει ολοκληρώσει την 

εγγραφή του στην Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. (παράρτημα Θεσσαλονίκης) ή να την έχει ολοκληρώσει μέχρι την 

έναρξη των μαθημάτων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων, συμβαδίζοντας με την πολύ μεγάλη 

ανταπόκριση των σεμιναρίων στο σύνολο των φοιτητών ιατρικής, ανέρχεται στους 100 (25 ανά 

τμήμα). 
 

Η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο site της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 

Θεσσαλονίκης www.eefie.org.gr και θα διαρκέσει για την πρώτη περίοδο  από την Δευτέρα 

17 Μαρτίου 18:00 μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου 18:00 ενώ για την δεύτερη περίοδο 

από τη Δευτέρα 7 Απριλίου 18:00 έως και την Παρασκευή 11 Απριλίου 18:00 με αυστηρό 

κριτήριο επιλογής τη χρονική σήμανση. 

 

 Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στη σειρά των σεμιναρίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η       

εγγραφή στην Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Θεσσαλονίκης. Ως χρονικό περιθώριο εγγραφής στο παράρτημα 

Θεσσαλονίκης των μη εγγεγραμμένων στην Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. φοιτητών που εγγράφηκαν εγκαίρως στην 

ηλεκτρονική φόρμα, ορίζεται μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου. 

 

Μετά το τέλος των μαθημάτων χορηγείται διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 

παρακολούθησης από τον Ερυθρό Σταυρό. (απαιτείται παρουσία σε όλα τα μαθήματα) 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του προγράμματος:  

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 

http://www.eefie.org.gr/


Χόρτη Αγγελική (6988010767) 

  

Παντελίδου Μαρία (6988743901) 

 

Λαγάκη Νικολέτα(6974164252) 

 

Κωστακίδης Ανδρόνικος (6974040624) 

 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης (6975945457)



 


