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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος» είναι µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός, ο 
οποίος ασχολείται µε την πρόληψη και την άµεση και σωστή αντιµετώπιση των παιδικών 
ατυχηµάτων.  
 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΠΤ είναι: Natasha Clive-Βρέκοσι Πρόεδρος, Μιχάλης 
Σαρρής (Παιδίατρος-Νεογνολόγος) Αντιπρόεδρος, Ευήτα Μπαλτά-Τζώρτζογλου Γενική 
Γραµµατέας, Κάτια Πεσµαζόγλου Ταµίας και Έφη Κουτσάκου Μέλος. Αναπληρωµατικά Μέλη: 
Ελένη ∆ούση, Αγορίτσα Μπάκα (Γιατρός Επείγουσας Παιδιατρικής). 
 
Ειδικοί Σύµβουλοι του Σωµατείου µας είναι: οι διακεκριµένοι καθηγητές Παιδιατρικής κκ. 
Παναγιώτης Σπυρίδης (∆ιευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αµαρουσίου) και 
Γεώργιος Χρούσος (∆ιευθυντής Α΄Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο 
Παίδων « H Αγία Σοφία»), ο παιδοχειρουργός κ. Γεώργιος Σπυρίδης (Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγλαΐας Κυριακού»), ο παιδοχειρουργός κ. Κωνσταντίνος Βελαώρας (Νοσοκοµείο Παίδων 
Πεντέλης) και ο ∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. κ. ∆ηµήτριος Πύρρος, οι οποίοι 
συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του έργου µας. 
 
Από τον Ιούνιο του 2010 έως και σήµερα:  
1. Αγοράσαµε και τα τρία µηχανήµατα που τόσο επιτακτικά µας ζήτησε το Νοσοκοµείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία» για να καλύψει ουσιαστικές και άµεσες ανάγκες του δηλ.ένα φορητό 
Αναπνευστήρα, ένα φορητό Ηλεκτροεγκεφαλογράφο και ένα παιδιατρικό Ινοβρογχοσκόπιο µε 
laptop (συνολικής αξίας € 67.414)  
2. Χρηµατοδοτήσαµε ένα  BLS (Basic Life Support) σεµινάριο για τους νοσηλευτές των δύο 
Παιδιατρικών Νοσοκοµείων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού», ένα εξειδικευµένο σεµινάριο 
APLS (Advanced Pediatric Life Support) για ιατρούς και αγοράσαµε εκπαιδευτικό υλικό 
(προπλάσµατα) για τα σεµινάρια (συνολικής αξίας € 8.400) .  
3. Προσφέραµε στο Νοσοκοµείο «Παίδων Πεντέλης» ένα Σύστηµα Ψηφιακής Απεικόνισης, ένα 
Φωτοτυπικό µηχάνηµα, ένα Οκταθέσιο διαφανοσκόπιο, ένα Τροχήλατο Monitor  Οξύµετρο, ένα 
Φορητό Αναπνευστήρα, ένα ∆ιαγνωστικό ακοοµετρητή  και παιδικά έπιπλα και παιχνίδια για το 
Παιδοψυχιατρικό Τµήµα του Νοσοκοµείου (συνολικής αξίας € 20.706). 
4. Παραδόθηκε στο Νοσοκοµείο «Παίδων Πεντέλης» µία πλήρως εξοπλισµένη Αίθουσα 
Επειγόντων Περιστατικών (αξίας € 50.748) 
5. Προσφέραµε στο Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 2 χειρουργικά στρώµατα άµεσης 
ανάγκης Olympic Vac Pacs, προστατευτικά καλύµµατα και κολάρα για τα παιδιά και 2 οξύµετρα 
(συνολικής αξίας € 4.064,89). 
 
Συγχρόνως, συνεχίζουµε τα προγράµµατα πρόληψης µε παρουσιάσεις σε σχολεία, 
εκπαιδευτικούς και γονείς καθώς και δωρεάν διανοµή πληροφοριακού υλικού, καθ΄ότι η πρόληψη 
παραµένει η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του παιδικού τραύµατος. Μέχρι σήµερα τις 
παρουσιάσεις έχουν παρακολουθήσει 26.582 παιδιά και 2.410 εκπαιδευτικοί και γονείς. 
 
Στα άµεσα σχέδια µας είναι:  
α) η δηµιουργία πλήρως εξοπλισµένης Αίθουσας Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» (προϋπολογισµός € 54.000) και 
β) η αγορά µηχανηµάτων απαραίτητων για την κάλυψη ουσιαστικών και άµεσων αναγκών των 
δύο αυτών Παιδιατρικών Νοσοκοµείων συνολικού κόστους € 119.679. 
 
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα βασικά έσοδα του Σωµατείου µας είναι οι 
συνδροµές Μελών, οι ∆ωρεές, οι ∆ωρεές  εις Μνήµην και οι ∆ωρεές Χαράς. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε Μέλος µας ή να ενηµερώνεστε για το έργο και τις δραστηριότητες του Σωµατείου µας, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο 210-6741.933 και 210-6740.118 ή µε  e-
mail στο info@pedtrauma.gr . Η ετήσια συνδροµή είναι € 60.- ενώ η εφάπαξ είναι € 500.- . 
 
Το έργο µας, µακρύ και επίπονο, γίνεται ακόµα πιο αναγκαίο στη δύσκολη εποχή που διανύουµε. 
Γίνεται πραγµατικότητα µόνο µε τη δική σας συµβολή. 
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