
Η αντιµετώπιση αναπάντεχων ασθενειών, 
κοινών τραυµατισµών και δυσλειτουργιών του 

ανθρώπινου οργανισµού αποτελεί µέρος της 
καθηµερινής ζωής. 

Σε κάθε ενδιαφερόµενο ανεξάρτητα 
από την ιδιότητα ή το γνωστικό 
υπόβαθρο, µε σκοπό να τον καταστήσει 
ικανό να αναγνωρίζει και να 
αντιµετωπίζει απειλητικά και µη 
απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Αρχική εκτίµηση – τεχνικές διάνοιξης του αεραγωγού, πλάγια θέση ασφαλείας

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Καρδιακή ανακοπή - Χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή

Εκτίµηση και αντιµετώπιση του σοκ/εξωτερική αιµορραγία

Κατάγµατα/συνδεσµικές κακώσεις

Θλαστικά τραύµατα/εγκαύµατα. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Ασφυξία/πνιγµονή

Στηθάγχη/έµφραγµα. ∆ύσπνοια

Αλλεργικές αντιδράσεις. Υπογλυκαιµία

∆ηλητηριάσεις. Εισπνοή αερίων. Ηλεκτροπληξία. Σπασµοί
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο της Υγείας. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις και χρήση απτών 
παραδειγµάτων. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν 
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Ένας άνθρωπος µπορεί να θέλει να επεµβαίνει σε ένα περιστατικό µε καλή θέληση και µε σκοπό να βοηθήσει τον συνάνθρωπό 
του, όµως η  έλλειψη γνώσης οδηγεί µε βεβαιότητα σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα, όπως την παράταση του χρόνου 
ανάρρωσης ενός τραυµατία ή την αδυναµία διατήρησης ενός θύµατος θανατηφόρου περιστατικού στη ζωή.Καθώς τα ατυχήµατα 
ποικίλουν από την ρινορραγία µέχρι και την καρδιακή ανακοπή, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να είναι έγκυρα καταρτισµένοι προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό.

Σκοπός του να δοθούν οι πρώτες βοήθειες είναι η σταθεροποίηση του θύµατος, η πρώτη εκτίµηση της κατάστασής του, µε στόχο την 
έγκαιρη και οργανωµένη µετάδοση πληροφοριών στους επαγγελµατίες διασώστες.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα


