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                            ΠΡΟ: 

          τα ςχολεία τθσ Δ.Δ.Ε. Γϋ Ακινασ 
 

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο με θζμα: «Αντιμετώπιςη Οξζων Αναπνευςτικών, 
Αλλεργικών και Νευρολογικών Καταςτάςεων ςτο Χώρο του Σχολείου»  

 
 
 

              H Παιδοπνευμονολογικι, Παιδοαλλεργιολογικι και Παιδονευρολογικι 
Μονάδα τθσ Γϋ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Π.Γ.Ν. Αττικόν 
διοργανϊνει ςεμινάριο με κζμα: «Αντιμετώπιςη Οξζων Αναπνευςτικών, Αλλεργικών 
και Νευρολογικών Καταςτάςεων ςτο Χώρο του Σχολείου»  
 
             τόχοσ του προγράμματοσ είναι ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να αναγνωρίςει και 
αντιμετωπίςει επείγουςεσ αναπνευςτικζσ, αλλεργικζσ και νευρολογικζσ καταςτάςεισ 
όπωσ είναι, ο αςκματικόσ παροξυςμόσ, το αναφυλακτικό επειςόδιο και οι ςπαςμοί 
αντίςτοιχα ςτο χϊρο του ςχολείου, καταςτάςεισ δυνθτικά απειλθτικζσ για τθ ηωι των 
παιδιϊν.   
 
              Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο, χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ  
περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ ζννοιεσ για το άςκμα και τθν αλλεργία, κριτιρια 
αναγνϊριςθσ των επειγουςϊν καταςτάςεων και μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ με 
πρακτικι εξάςκθςθ. Σο δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ ζννοιεσ για τθν 
επιλθψία και τουσ ςπαςμοφσ, κριτιρια αναγνϊριςθσ των επειγουςϊν καταςτάςεων 
και μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ με πρακτικι άςκθςθ. Σο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται 
από διαλζξεισ με ταυτόχρονθ παρουςίαςθ PowerPoint, Video-Sessions και ειδικζσ 
ςυςκευζσ εκπαίδευςθσ για πρακτικι εξάςκθςθ. Για τθν απονομι Πιςτοποιθτικϊν 
απαιτείται θ πλιρθσ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου.  
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              Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ μζρουσ του 
προγράμματοσ διανζμεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικά διαμορφωμζνο 
ερωτθματολόγιο το οποίο ςυμπλθρϊνουν οικειοκελϊσ. Σο ερωτθματολόγιο 
ςυμπλθρϊνεται πριν τθν ζναρξθ του ςεμιναρίου, μετά ακριβϊσ το τζλοσ κάκε 
μακιματοσ, ενϊ αποςτζλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζνα μινα μετά το 
τελοσ του προγράμματοσ. 
 

Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί, ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα ςτο 
Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομείο «Αττικόν» (Κεντρικό Αμφικζατρο) τθν 
Παραςκευή 17/03/2017 από τισ 16:30 ζωσ τισ 20:00 και απευκφνεται ςε όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Γϋ Ακινασ. 

 

16.30-16.45  Προςζλευςθ - χαιρετιςμοί 

16:45-18:30  Αντιμετϊπιςθ οξείασ αλλεργικισ αντίδραςθσ και 
αςκματικοφ παροξυςμοφ ςτο ςχολείο (Κ. Πρίφτησ, Β. 
Μπουτοποφλου) 

18:30-18:45 Διάλειμμα 

18:45-20:00    Επιλθψία: αιτίεσ, εκδθλϊςεισ, ςυνθκζςτερεσ μορφζσ, 
διάγνωςθ επιλθψίασ και πρόγνωςθ(Α. Ντινόπουλοσ) 
Κακθμερινά προβλιματα, μάκθςθ και ςχολείο (Μ. 
Τςιροφδα) 
παςμοί. Ανάγκθ για αςφάλεια και άμεςθ αντιμετϊπιςθ (Μ. 
Τςιροφδα) 
Ψυχολογικι υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν (Ι. Θεοδωρίδου) 

 
 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο οι εκπαιδευτικοί κα καλοφν ςτθν Γραμματεία τθσ 
Γϋ Παιδιατρικισ Κλινικισ (τθλ 210-5832228, 08:00-14:00). 
 

         Η υπεφκυνθ Αγωγισ Τγείασ :   ΑΙΜΙΛΙA  ΣΑΜΟΤΡΑ  
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