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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ         
Ν.Π.Δ.Δ. 
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,           
ΤΗΛ. 210 5243186   
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr 
Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου 

Αριθ. Πρωτ. 6354       ΑΘΗΝΑ,  19  Απγνύζηνπ    2019 

 

Πξνο όινπο ηνπο θαξκαθνπνηνύο – κέιε ηνπ Φ..Α. 
 

Θέμα : «Μαθήματα Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ & ΚΑΡΠΑ  σε υαρμακοποιούς – μέλη τοσ Φ..Α.» 

 
Μεηά ηελ κεγάιε δήηεζε πνπ ππήξμε γηα δήιωζε ζπκκεηνρήο από ηα κέιε ζαο ζηα καζήκαηα Α΄ βνεζεηώλ θαη 

ΚΑΡΠΑ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη αλνίμακε άιιεο ηξείο εκεξνκελίεο κέζα ζηνλ κήλα Οθηώβξην 2019, γηα ηηο νπνίεο 

κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή.  Σν θόζηνο  (35 επξώ έθαζηνο , πιένλ ΦΠΑ)  γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ην 

θαιύπηεη ν ύιινγνο (όπωο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνύκελε ελεκέξωζε).   

 

Δπαλαιακβάλνπκε αλαιπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο ζαο :  

 

 Σα καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ αίζνπζα ζπγθεληξώζεωλ ηνπ ΠΦ (Πεηξαηώο 134 & Αγαζεκέξνπ – 

Σαύξνο, 1
ν
 όξνθνο ) θαη ζα είλαη εκέξεο άββαην θαη Κπξηαθή.  

 Η εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία εκέξα (6 ώξεο καζεκάηωλ) θαη γηα ηηο δύν ελόηεηεο κε δύν 15ιεπηα 

δηαιιείκαηα.   

 Οη λέεο εκεξνκελίεο πνπ ζα γίλνπλ ηα καζήκαηα είλαη  :  12/10,    19/10,    20/10.  

 Η δήιωζε ζπκκεηνρήο, ζα γίλεη ππνρξεωηηθά ΜΟΝΟ κέζα από ηε πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ.  

 Η δήιωζε ζπκκεηνρήο είλαη πξνζωπηθή,  νπόηε θαη θαηά ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ  ν ζπκκεηέρωλ  

θαξκαθνπνηόο ζα έρεη καδί ηνπ  ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα.  

 Ο θάζε θαξκαθνπνηόο δύλαηαη λα δειώζεη κόλν κία εκεξνκελία.  

 Γπζηπρώο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα βνεζνί θαξκαθείνπ, ή  ΜΗ κέιε ηνπ 

ΦΑ (αθόκε θαη αλ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαξκαθνπνηνύ).  

 Όπνηνο θαξκαθνπνηόο δειώζεη ζπκκεηνρή, αιιά δελ εκθαληζζεί ζηα καζήκαηα, θα επιβαρσνθεί την τρέωση 

των μαθημάτων, ήτοι 35 εσρώ  πλέον ΦΠΑ. Σν πνζό απηό ζα παξαθξαηεζεί απηόκαηα από ην ΦΑ από ηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ θαξκαθείνπ.  

 Ο θάζε θαξκαθνπνηόο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα, ζα ιάβεη πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν βάζε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο , ηζρύεη γηα 3 ρξόληα.  

 Σελ θάζε εκέξα δύλαληαη λα εθπαηδεπηνύλ έωο 150 άηνκα, ήηνη 450 ζύλνιν.  Αλ ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο δελ 

ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα δειώζεηε ζπκκεηνρή. Δίλαη απηνλόεην όηη αλ ππάξμεη επηπιένλ δήηεζε, ζα 

πξνγξακκαηηζηνύλ μαλά  επηπιένλ εκέξεο καζεκάηωλ  πξνζερώο.  

 Μέιε  πνπ δελ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή, δελ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. 

Όζα κέιε δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζα ιάβνπλ ιίγεο εκέξεο πξίλ, SMS , κε ππελζύκηζε ηεο εκεξνκελίαο ηωλ 

καζεκάηωλ θαη ηεο ώξαο έλαξμεο (9:00 πξωί). 

 

Σν εθπαηδεπηηθό θέληξν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε είλαη ην ACTION CLUB HELLAS.  

αο  παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηηο δύν ελόηεηεο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θάζε θαξκαθνπνηόο (1 εκέξα / 6 ώξεο)  

 
1. BASIC MEDIC FIRST AID 

Εηζαγσγή,  Καηαλόεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, Καηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηνπ πξώηνπ βνεζνύ, Αιπζίδα 

Επηβίσζεο, πλερήο εθηίκεζε θαη θξνληίδαο, Καηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνύ, Αξρηθή Φξνληίδα, 

Log Roll, Θέζε Αλάλεςεο, Παξνρή αζθαιώλ, άκεζσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ελεξγεηώλ αθνινπζώληαο , θαλόλεο αζθαινύο 

πξνζέγγηζεο θαη δηαδηθαζίεο, ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο:  

Βαζηθήο θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγόλεζεο – Βαζηθέο Γλώζεηο - Πξαθηηθή – ΚΑΡΠΑ ελήιηθαο 

ΚΑΡΠΑ – παηδί/βξέθνο- Πληγκνλή/ Πληγκνλή - παηδί/βξέθνο – Αηκνξξαγίαο -Καηαπιεμία 

2. Ππόγπαμμα Αυηόμαηου Εξωηεπικού Απινιδωηή (πιζηοποιημένο) 

Λεηηνπξγία απηληδσηή / ελάξηα ρξήζεο απηληδσηή / Χξήζε απηληδσηή κε ΚΑΡΠΑ 
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Βήκαηα γηα ηελ δήιωζε ΟΡΙΣΙΚΗ ζπκκεηνρήο κέζα από ηελ πιαηθόξκα :  
 

1.- ζπλδέεζηε κε ηνπο θωδηθνύο ζαο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ www.fsa-platforma.gr 

2.- ζηελ αξρηθή ζειίδα, πάλω ζηε καύξε γξακκή, ππάξρεη ελόηεηα «ΔΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΚΓΗΛΩΔΙ».  

3.- εκθαλίδνληαη δύν επηινγέο : «ΝΔΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ» θαη «ΓΙΑΘΔΙΜΑ/ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ». Παηήζηε «ΝΔΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ» θαη ακέζωο ζα εκθαληζηεί κία θόξκα κε ηξία πεδία. 

ην πξώην πεδίν «ζεκηλάξην/εθδήιωζε» παηάηε δεμηά ζην γθξί βειάθη θαη εκθαλίδνληαη ηα ζεκηλάξηα πνπ 

ππάξρνπλ. Δπηιέγεηε απηό γηα ην νπνίν ελδηαθέξεζηε θαη ζέιεηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή.  

4.-  ζην πεδίν «επηινγή» παηώληαο ην γθξί βειάθη δεμηά, ζα ζαο εκθαληζηνύλ νη επηινγέο πνπ έρεηε ωο 

πξνο ηελ δήιωζε. Τπάξρεη δειαδή ε πηζαλόηεηα (αλάινγα κε ην ζεκηλάξην) λα ζαο δίλεηαη ε επηινγή λα 

επηιέμεηε «ελδηαθέξνλ» ή «ζπκκεηνρή» πνπ είλαη ε νξηζηηθή ζπκκεηνρή. ην παξόλ ζεκηλάξην ζα 

ππάξρεη κόλν ε επηινγή «ζπκκεηνρή» πνπ ελέρεη ζέζε ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ.  

5.- ζην πεδίν «όλνκα επώλπκν ζπκκεηέρνληνο» ζπκπιεξώλεηε ππνρξεωηηθά ην όλνκα ηνπ αδεηνύρνπ 

θαξκαθνπνηνύ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηα ζεκηλάξηα. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζηα ζπζηεγαζκέλα, ν θάζε 

αδεηνύρνο θαξκαθνπνηόο ζα δειώζεη ην όλνκά ηνπ.  

 Πξνζνρή : ζπκκεηνρή δειώλνπλ κόλν νη θαξκαθνπνηνί κέιε ηνπ ΦΑ. Γελ δύλαληαη λα 

δειώζνπλ ζπκκεηνρή ππάιιεινη θαξκαθείνπ (νύηε βνεζνί νύηε πηπρηνύρνη  θαξκαθνπνηνί).   

6.- παηήζηε «θαηαρώξηζε». Η νξηζηηθή δήιωζή ζαο, έρεη θαηαρωξεζεί.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa-platforma.gr/

