
 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ‘’ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ’’  
Οκτώβριος 2018 

 
 

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας υποστηρίζει την  
«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»    

 

 
 

Η ΤΗΙ Αυστραλίας, δώρισε συνολικά $48,000, για την κάλυψη της αγοράς 
εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τις Παιδιατρικές Κλινικές και για τις Μονάδες 
Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» καθώς και του Γενικού 
Νοσοκομείου Καστοριάς. 
 

    
 

(δείτε περισσότερα) 
 
 
 

https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/THI_gr.pdf


Τα Τελευταία Νέα μας  
 
 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) (www.SNF.org)] υποστηρίζει με δωρεά του τις 

προσπάθειες της ‘’Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος’’, αναλαμβάνοντας την κάλυψη 

της μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου του Σωματείου για 2 χρόνια. 

 

 
 

Τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους. 

 

 

 

 

 

Η Visa και οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στηρίζουν και 

φέτος το Σωματείο μας μέσα από το Πρόγραμμα 

«Ενέργεια Αλληλεγγύης Visa Hellas», βοηθώντας μας 

να εξοπλίσουμε τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών 

Παίδων στο Γ. Ν. Τρικάλων και στο Γ.Ν. Καρδίτσας. 

(δείτε περισσότερα) 

 

 

 

 

 
 

Ο αγώνας «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 2 έως 4 
Νοεμβρίου, θα ενισχύσει το Σωματείο μας για την αγορά ενός απινιδωτή για το Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
‘’Ιπποκράτειο’’. (δείτε περισσότερα) 

 
 
 

http://www.snf.org/
https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/VISA_gr.pdf
https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/NoFinishLine_gr.pdf


Επόμενες Εκδηλώσεις 
 

 

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τον ‘Αη Γιώργη τον Μεθυστή. Με την ευκαιρία 
αυτή το Κτήμα Γ. Κοκοτού στη Σταμάτα (www.ktimakokotou.gr) υποδέχεται τους 
μικρούς και μεγάλους φίλους του από τις 11.00 έως τις 17:00,για μια υπέροχη μέρα με 
φαγητό, κρασί και γνωριμία με το Κτήμα και τα προϊόντα του, μέσα από δραστηριότητες 
στη φύση, με σκοπό την ενίσχυση του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού 
Τραύματος». (δείτε περισσότερα) 
 
 

 
 

Το φλουρί της χρονιάς 

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από το 
κοσμηματοπωλείο “Βουράκης”, είναι 
επίχρυσο, σε διαστάσεις 3,5 x 1,5 cm και 
διατίθεται σε συσκευασία με την επωνυμία 
“Βουράκης”. H τιμή του είναι € 20. 
 
Το φλουρί αυτό θα ήταν ένα όμορφο δώρο για 
τους φίλους σας και τους συνεργάτες σας στις 
γιορτές.  (δείτε περισσότερα) 

 
 
 
 

https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/Bazaar_Κοκοτού.pdf
https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/Το_φλουρί_της_χρονιάς.pdf


Οι Διακρίσεις μας  
 

 
(δείτε περισσότερα) 

 

 
 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας! 
 

 

 

 

 

Σωματείο ''Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος'' 
Γυθείου 1Α, 152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6741933, 210 6740118 
Fax: 210 6743950 
  

https://www.pedtrauma.gr/data/newsletters/Διακρίσεις.pdf

