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Η Παν/μιακι Χειρουργικι Κλινικι του Ιατρικοφ Τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ και του Παν/μιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ αποτελεί κζντρο 

διεξαγωγισ του ςεμιναρίου του ATLS (Advanced Trauma Life Support) που αποτελεί 

επίςθμο πρόγραμμα του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Χειρουργϊν. Το ATLS Student 

Course δεν παρουςιάηει καινοφριεσ αντιλιψεισ ςτθν φροντίδα του τραφματοσ, αλλά 

διδάςκει τισ προτεραιότθτεσ ςτισ αποδεκτζσ υπάρχουςεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ. 

Η ςυςτθματικι, λιτι ςαφισ και μεκοδικι προςζγγιςθ ςτθν αρχικι εκτίμθςθ και 

φροντίδα του πολυτραυματία είναι το ςιμα κατατεκζν του Προγράμματοσ του 

ATLS.  

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε ιατροφσ τθσ όλθσ τθσ Ελλάδασ και διαρκεί δφο 

(2) θμζρεσ. Η διιμερθ εντατικι εκπαίδευςθ αποτελείται από διαλζξεισ, πρακτικι 

εξάςκθςθ ςε ςωςτικζσ τεχνικζσ ςε ηϊα, προπλάςματα και εκελοντζσ που 

προςποιοφνται τουσ τραυματίεσ. Το πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ ιατροφσ γνϊςθ 

και τεχνικζσ που είναι κατανοθτζσ και εφκολα προςαρμόςιμεσ ςτισ δικζσ τουσ 

ανάγκεσ. Στο τζλοσ του ςεμιναρίου δίδονται εξετάςεισ γραπτζσ και προφορικζσ με 

τισ οποίεσ τεκμθριϊνεται θ γνϊςθ του που ζχει αποκτιςει ο εκπαιδευόμενοσ ιατρόσ 

και ςτον οποίο χορθγείται πιςτοποιθτικό διεκνοφσ αναγνϊριςθσ, τετραετοφσ 

ιςχφοσ. 



Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι απόλυτα αποδεκτό και κατοχυρωμζνο 

διεκνϊσ. Μζχρι ςιμερα  ζχουν εκπαιδευτεί άνω των 350.000 ιατρϊν ςτισ πζντε 

θπείρουσ. Αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ κατάλθψθσ ιατρικισ κζςεωσ 

ςχετιηόμενθσ με το τραφμα ςτισ ΗΠΑ και το Ιςραιλ, είναι δε προχπόκεςθ για λιψθ 

FRCS ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και FCS ςτθν Ν. Αφρικι. Στθν Ελλάδα από το 1993, 

οργανϊνεται από τθ Χειρουργικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. Το κζντρο τθσ 

Παν/μιακισ Χειρουργικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 

Λάριςασ ζχει αναγνωριςτεί επίςθμα ςαν Κζντρο ATLS από το 2002 και ζχουν 

εκπαιδευτεί ζωσ ςιμερα περιςςότεροι από 200 ιατροί.  

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ATLS ςτο Π.Θ. Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, 

αλλά και Συντονιςτισ είναι ο Αν. Κακθγθτισ Χειρουργικισ  κ. Κων/νοσ Τεπετζσ μαηί 

με τον Επιμελθτι Αϋ Χειρουργικισ (Π.Γ.Ν.Λ.) κ. Μιχαιλ Σπυριδάκθ και διοικθτικι 

ςυντονίςτρια του προγράμματοσ είναι θ κα Αναςταςία Ποιμενίδου.  

Το επόμενο ςεμινάριο προβλζπεται να διεξαχκεί ςτισ 21-22 Νοε. 2014, για 

αιτιςεισ παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτα τθλζφωνα: 6948400547 (κακθμερινά 

16:00-18:00), 2413 502729 (κακθμερινά 9:00-15:00) και ςτα e-mails: 

poimenidou.a@gmail.com, tepetesk@gmail.com .  
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