
Πρόσκληση
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας σας προσκαλεί να 
παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων 
βοηθειών που διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου «IpA 
Shield II: Joint actions for the protection and improvement 
of public health in the Cross Border Area» στο Κιλκίς

Θα υλοποιηθούν δύο διήμερα σεμινάρια 20 ατόμων έκαστο:
13-14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.30 στο Συνεδριακό 
Κέντρο Κιλκίς
16-17 Οκτωβρίου και ώρα 09.30 στο Συνεδριακό 
Κέντρο Κιλκίς

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε   εδώ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των 
σεμιναρίων με φυσική παρουσία αποτελεί η επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης 
τελευταίου εξαμήνου 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί για τους επιτυχόντες 
διεθνής πιστοποίηση BLS από τον ΕRC

Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

13-14 OKT
16.30

16-17 OKT
09.30

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο IpA Shield II, εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» από τo Γενικό 
Νοσοκομείο Κιλκίς, την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και 
Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το Γενικό Νοσοκομείο 
Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του Βαλάντοβο. Το έργο αποσκοπεί 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβάθμιων και 
προληπτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη 
διασυνοριακή περιοχή μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων 
ιατρικών υπηρεσιών και εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων, με 
έμφαση στην πρόληψη του διαβήτη.  

Εισαγωγή, καλωσόρισμα, στόχοι του προγράμματος
1η ενότητα

Ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπινού σώματος
Ανατομία & φυσιολογία – διαφοροποιήσεις παιδιά και βρέφη
Απώλεια αισθήσεων

Διάλειμμα
2η ενότητα

Shock (καταπληξία), εσωτερική / εξωτερική  αιμορραγία, ρινορραγία
Επίδειξη αντιμετώπισης εξωτερικής αιμορραγίας  με επεξήγηση
Κακώσεις κεφαλής
Ορθοπεδικές κακώσεις
Έγκαυμα

Διάλειμμα
3η ενότητα

Ειδικές καταστάσεις: πνιγμονή, δήγμα, αλλεργία, σπασμοί
Διαδικασίες και μέτρα προστασίας από τη νόσο COVID-19

Ανακεφαλαίωση και λήξη του προγράμματος

1η ημέρα
Παροχή Πρώτων Βοηθειών στα παιδιά

Εισαγωγή, καλωσόρισμα, στόχοι του προγράμματος
1η ενότητα

Επίδειξη BLS
Διάλεξη  BLS
Πρακτική άσκηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Διάλειμμα
2η ενότητα

Επίδειξη BLS με χρήση αυτόματου απινιδωτή
Διάλεξη  BLS/AED
Πρακτική άσκηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου απινιδωτή

Διάλειμμα
3η ενότητα

Επίδειξη & πρακτική άσκηση  στη θέση ανάνηψης - εξαγωγή ξένου σώματος
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στα παιδιά και στον πνιγμό
Διαδικασίες και μέτρα προστασίας από τη νόσο COVID-19

Ανακεφαλαίωση και λήξη του προγράμματος

2η ημέρα
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

IpA Shield II
EUROPEAN UNION

Greece - Republic of North Macedonia

To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Διοργάνωση Με την υποστήριξη του Δήμου Κιλκίς

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ www.ipashieldii.eu

www.ipa-cbc-programme.eu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1utT1Hwfgx_MTII_1jZTfzs6eH8iF8O2Fc3iBrhQa83x7Q/closedform

