
  

 

   

                

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ  Ο Μ Α Δ ΑΣ  

Η εταιρεία DIMSTA HEALTH είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην εκπαίδευση στον τοµέα της υγείας και 
στη παροχή Ιατρικής και Υγειονοµικής Κάλυψης. 

Είναι Πιστοποιηµένο Κέντρο, για την Ελλάδα και την Κύπρο, του American Safety & Health 
Institute καθώς και του Emergency Care & Safety Institute, το οποίο αποτελούν  η Αµερικανική  
Ακαδηµία των Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  και το Αµερικάνικο Κολλέγιο των Επειγοντολόγων µε 
έδρα τη Μασσαχουσέτη των Η.Π.Α. 

Έχει  δηµιουργήσει   και  λειτουργεί  την  Οµάδα  Αντιµετώπισης   Επειγόντων Περιστατικών  
(M.E.R.T)  η  οποία  διαθέτει  Πιστοποιηµένους   και  πλήρως   εξοπλισµένους Ιατρούς καθώς και 
ιδιωτικά Ασθενοφόρα καλύπτοντας τις ανάγκες για Ιατρική κάλυψη σε αθλητικές δραστηριότητες, 
events και camps. 

Συνεργάζεται µε τις Οµοσπονδίες Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ- Ε.Σ.Κ.Α- Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α),  Πετοσφαίρισης 
(Ε.Ο.Π.Ε), Χειροσφαίρισης (Ο.Χ.Ε) καθώς  και  µε  το  µεγαλύτερο  σύνολο  των  συλλόγων  τους  για  
την  κάλυψη  πρωταθληµάτων  και κυπέλλων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Καλύπτει  επίσης  τα  Πρωταθλήµατα  του   Ε.Κ.Α,Τύπου,Αστυνοµίας και Ενόπλων Δυνάµεων. 

Καλύπτει αγώνες των Οµοσπονδιών τουTae Kwo Do & Τζούντο καθώς τουρνουά Αντισφαίρισης 
της Ε.Φ.Ο.Α. 

Η  Οµάδα  έχει  καλύψει  υγειονοµικά  µεγάλες  αθλητικές  εκδηλώσεις,  όπως  τo  NBA Junior, 
το Amita Motion Elite Youth Tournament  , PlayLearnEnjoy,  τα European Corporate Games,  

τα Papaloukamp, το Τουρνουά του ΕΣΠΕΡΟΥ κ.α.  

Έχει αναλάβει την Ιατρική κάλυψη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και των Ακαδηµιών (PAO BC 
ACADEMY). 

Καλύπτει επίσης µεγάλα camps όπως το Olympia Basketball Camp, Sportcamp, The RANCH.  

Επίσης µέσω δικτύου συνεργατών αναλαµβάνει διαδραστικά παιχνίδια και αθλήµατα όπως 
µπάσκετ,handball,volley,ψυχολογικά παιχνίδια κ.α. Η εµπειρία µας (Sportcamp,Olympia Basketball 
Camp,PlayLearnEnjoy) είναι το κριτήριο ώστε η επιλογή των συνεργατών να γίνεται µε αυστηρά 
κριτήρια γιαυτο και  όλες οι δραστηριότητες εποπτεύονται και αξιολογούνται από την εταιρεία. 

Τα µέλη της ήταν παρόντα καθ’ όλη την διάρκεια των Αγώνων ως Ιατρικό - ∆ιασωστικό 
Προσωπικό στους Ολυµπιακούς, ΠαραΟλυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 και Special 
Olympics . 

∆ιοργανώνει Πιστοποιηµένα  Σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών µε την επιστηµονική υποστήριξη των 
E.C.S.I – A.S.H.I καθώς και άλλων διεθνών φορέων. 
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