Αγαπητοί φίλοι,
Τεχνικά προβλήματα μας επιβάλλουν να μεταθέσουμε την ημερομηνία πραγματοποίησης του
Σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ για τις 9/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρες 9.00-14.30. Το σεμινάριο
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 206 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής
ος
Σχολής ΑΠΘ (2 όροφος).
Tο Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού
Απινίδωσης CPR – AED (https://www.erc.edu/index.php/viewCourse/en/131106/) αφορά
στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε βασικές, αλλά σωτήριες γνώσεις και
δεξιότητες για την εφαρμογή σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής ενηλίκων, με βάση τις νέες
κατευθυντήριες οδηγίες 2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)
https://www.erc.edu/ Το Σεμινάριο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το ERC,
διεξάγεται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας – ΕΕΕΠΦ
http://www.eeepf.gr/ και διδάσκεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC.
Όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα
παρακάτω στοιχεία τους:
Όνομα και επίθετο με Λατινικά γράμματα (όπως ακριβώς είναι στην ταυτότητα)
Ημερομηνία γεννήσεως
e-mail (προσοχή να μη γίνει λάθος γιατί δεν θα λάβουν εγχειρίδιο και ενημέρωση)
Όλα τα στοιχεία που σας ζητάμε προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν στην έκδοση του
Πιστοποιητικού που θα εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας παρακαλείστε να καταθέσετε μέχρι την Πέμπτη 24
Μαρτίου 2016 το ποσό των 18,45€ στο λογαριασμό όψεως της Ελληνική Εταιρεία
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας – (ΕΕΕΠΦ) ο οποίος είναι: GR85 0140 4780
4780 0233 0000 063 ALPHA BANK
Εκπαιδευτικοί στόχοι Σεμιναρίου:
• Αναγνώριση του πάσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής
ανακοπής
• Διενέργεια αποτελεσματικών θωρακικών συμπιέσεων
• Ασφαλής χρήση του Αυτόματου Απινιδωτή
• Τοποθέτηση του πάσχοντα σε θέση ανάνηψης
Η μάθηση εστιάζεται και βασίζεται στις αρχές της διαδραστικής εκπαίδευσης, με σημαντική
μείωση του χρόνου των διαλέξεων και αύξηση του τρόπου διδασκαλίας μέσα από μικρές
ομάδες όπου γίνονται κλειστές συζητήσεις, σταθμούς πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων και
σενάρια εξομοίωσης καρδιακής ανακοπής με ειδικά προπλάσματα.
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει μια εισαγωγική διάλεξη για τη βασική υποστήριξη της ζωής και την
αυτόματη εξωτερική απινίδωση, επίδειξη δεξιοτήτων BLS και πρακτική εξάσκηση BLS σε
ολιγομελείς ομάδες, επίδειξη εκτίμησης και εφαρμογής AED και χορήγησης απινίδωσης και
πρακτική εξάσκηση AED σε ολιγομελείς ομάδες, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση της θέσης
ανάνηψης, καθώς και συζήτηση για τον έλεγχο λειτουργίας του AED, ιατρονομικά θέματα και
για την ανάγκη επανεκπαίδευσης.
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