
Αντιµετώπιση Εξωτερικής Αιµορραγίας - Bleeding Control for the Injured (B 

Con)  

              Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Το Σεµινάριο Εκπαίδευσης στην Αντιµετώπιση Εξωτερικής Αιµορραγίας - Bleeding 

Control for the Injured (B Con)  αφορά στην παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης σε 

βασικές αλλά σωτήριες επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της αιµορραγίας. 

Το Σεµινάριο είναι εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από το Εθνικό Κέντρο PHTLS 

(Pre-Hospital Trauma Life Support) & την NAEMT (National American Emergency 

Medical Technicians), διεξάγεται από το 1ο ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου της 

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο PHTLS Greece και το ΚΕΚ του 

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»,  διδάσκεται από πιστοποιηµένους εκπαιδευτές. 

Εκπαιδευτικοί  στόχοι  σεµιναρίου 

Η αντιµετώπιση της αιµορραγίας στους τραυµατίες, είναι ζωτικής σηµασίας στο 

βαθµό που η αιµορραγία αποτελεί τη συχνότερη αντιµετωπίσιµη  κατάσταση που 

απειλεί τη ζωή του τραυµατία. Αυτό το εκπαιδευτικό σεµινάριο διδάσκει στους 

συµµετέχοντες τις βασικές, αλλά παράλληλα σωτήριες επεµβάσεις  αντιµετώπισης της 

αιµορραγίας : 

• Άµεση – απευθείας πίεση στο σηµείο της αιµορραγίας 

• Ελαστική επίδεση 

• C-A-T 

• Αιµοστατικοί παράγοντες (QuikClot / Combat Gauze / Celox-A) 

• Επίδειξη Ισραηλινού επιδέσµου 

Η διαχείριση του αεραγωγού µε βασικούς χειρισµούς, είναι ένα επιπλέον αντικείµενο 

που διδάσκεται και ποιο συγκεκριµένα χειρισµοί απελευθέρωσης αεραγωγού µε τα 

χέρια έχοντας  σαν κύριο σκοπό την υποστήριξη του τραυµατία µέχρι την άφιξη των 

επαγγελµατιών υγείας 

• Ανάσπαση του πώγωνος / Chin lift  

• Ανάσπαση της κάτω γνάθου / Jaw thrust 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο έχει σχεδιαστεί για εθελοντικές οµάδες, επιχειρησιακές 

οµάδες της ΕΛ.ΑΣ, επιχειρησιακές οµάδες της Π.Υ., προσωπικό ασφαλείας, 



εκπαιδευτικούς καθώς και άλλους πολίτες που επιθυµούν αυτή τη βασική εκπαίδευση 

και η διάρκεια του είναι 2,5 – 3 ώρες. 

Για την επιτυχή αξιολόγηση σας στο σεµινάριο απαιτείται η ανελλιπής παρακολούθηση  

και η πιστή εφαρµογή των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται µε  λεπτοµέρεια 

 στο B-Con. 

Η συνδροµή για τα µέλη της ΕΝΕ είναι : 20 ευρώ και η πιστοποίηση δίνεται από το 

Εθνικό Κέντρο PHTLS & την NAEMT. 

Τα δυο σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους του ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 

Σωτηρία»,  ηµέρα Κυριακή σε δύο οµάδες των 30 ατόµων η καθεµία. Θα ακολουθήσει 

ενηµέρωση στα µέλη των οµάδων, για την ακριβή ώρα έναρξης του σεµιναρίου της 

κάθε οµάδας, τουλάχιστον µια βδοµάδα πριν τη διεξαγωγή του σεµιναρίου. 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής του σεµιναρίου : 

• 23/10/2016 - Αντιµετώπισης Εξωτερικής Αιµορραγίας – Bleeding Control 

for the Injured (B Con) / 2 COURSES  

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. 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 info@enne.gr ή φαξ στο 2103648049. 

Για τη δήλωση συµµετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα της ΕΝΕ www.enne.gr , την  ιστοσελίδα www.phtls.gr  ή καλέστε το 
2103648044. 

 
Για το ΠΣ του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου 

 

Ο  Πρόεδρος                                                         Η  Γεν. Γραµµατέας 
 
 

Πιστόλας Δηµήτριος                                       Μπελαλή  Κωνσταντία 


