
Βασική Υποστήριξη της Ζωής µε Χρήση Αυτόµατου 
Εξωτερικού Απινιδωτή 

 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σε συνέχεια της 1ης Νοσηλευτικής Ηµερίδας το 8ο ΠΤ Στερεάς Ελλάδας 
συνεχίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών φροντιστηρίων για όλους τους νοσηλευτές. 
Το Σεµινάριο Εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόµατη 
Εξωτερική Απινίδωση (Basic Life Support & Automated External Defibrillation: 
BLS-AED Provider Course) αφορά στην παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης 
σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρµογή βασικής 
υποστήριξης της ζωής και αυτόµατης εξωτερικής απινίδωσης σε περιπτώσεις 
καρδιακής ανακοπής ενηλίκων, µε βάση τις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC). 
Το Σεµινάριο είναι εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από το ERC, διεξάγεται από το 
8ο ΠΤ Στερεάς Ελλάδας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, την Ελληνική 
Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Φροντίδας και το Γ.Ν.Λαµίας, 
διδάσκεται από πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του ERC. 
Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου 
• Αναγνώριση του πάσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής 
• Διενέργεια BLS σύµφωνα µε τις σύγχρονες Κατευθυντήριες Οδηγίες του ERC 
• Τοποθέτηση του πάσχοντα σε θέση ανάνηψης, όταν αυτό απαιτείται 
• Γνώση βασικών θεµάτων που σχετίζονται µ ε τη λειτουργία του AED 
• Εφαρµογή AED 
• Εφαρµογή ΒLS σε συνδυασµό µε AED 
• Γνώση βασικών στοιχείων για τους απινιδώσιµους ρυθµούς και την απινίδωση 
 
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. Συζήτηση για ιατρονοµικά 
θέµατα και για την ανάγκη επανεκπαίδευσης. 
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους του ΚΕΚ EUROPROGRESS 
(οικισµός Αγριλιάς), ηµέρα Σάββατο σε δύο οµάδες των 30 ατόµων (60 άτοµα 
ηµερησίως) και Κυριακή µόνο πρωινό πρόγραµµα ως εξής: 08:00 - 14:00 η 
πρωινή οµάδα και 14:00 – 20:00 η απογευµατινή οµάδα. 
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του σεµιναρίου είναι Σάββατο-Κυριακή 3-4 Μαΐου 2014 



Για την παρακολούθηση του σεµιναρίου απαιτείται συµπλήρωση της δήλωσης 
συµµετοχής (επισυνάπτεται) και οικονοµική συµµετοχή 15€ για τους οικονοµικά 
τακτοποιηµένους στην ΕΝΕ και 25 € για το υπόλοιπο προσωπικό ( υγειονοµικούς 
υπαλλήλους – πολίτες) που καλύπτουν τα έξοδα για την πιστοποίηση του ERC , 
οι συµµετέχοντες θα λάβουν απόδειξη είσπραξης από τους υπεύθυνους την 
ηµέρα του σεµιναρίου. Η δήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο και η οικονοµική 
συµµετοχή θα πρέπει να κατατεθούν στο 8ο ΠΤ Στερεάς Ελλάδας της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος( 1ος όροφος ΓΝ Λαµίας) το αργότερο µέχρι τις 24-4-
2014 . 
 
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές και υγειονοµικοί υπάλληλοι. 
Λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά 
προτεραιότητας µεταξύ των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών της ΕΝΕ. 
Δήλωση συµµετοχής συµπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΕΝΕ µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση 8periferiako@hotmail.gr	   ή φαξ στο 
2231356232. 
Για τη δήλωση συµµετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ  
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΝΕ www.enne.gr (link 8ο περιφερειακό τµήµα) ή 
καλέστε το 2231356232-6945663322 (κάθε Πέµπτη 9:00-13:00). 
 
 

Η πρόεδρος του 8ου ΠΤ Στερεάς Ελλάδας 
Ευαγγελία Παπαπασχάλη 

	  


