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«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ – E.F.A.W.»
Ελ. Περ. Αμμοχώστου 04/02/2014 (ΕΒΕ Αμμοχώστου (Παραλίμνι))
Λευκωσία
06/02/2014 (Ξενοδοχείο THE CLASSIC)

Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργανώνει σε συνεργασία με το
ΕΒΕ Λευκωσίας και Αμμοχώστου και τη Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, τo
επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:

«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ – E.F.A.W. »
Ο τρόπος διαβίωσης στις οργανωμένες σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα ο σημερινός με ταχύτερους ρυθμούς τρόπος ζωής
δημιουργούν συνθήκες και προϋποθέσεις επέλευσης ατυχημάτων και ως εκ τούτου την ανάγκη άμεσης προσφοράς βοήθειας σε
πάσχοντας μέχρι την έλευση εξειδικευμένης βοήθειας ή μεταφοράς τούτων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Παράλληλα η χρησιμοποίηση
στην παραγωγική διαδικασία πιο εξελιγμένων και ταυτόχρονα πιο εξειδικευμένων μεθόδων παραγωγής, αλλά και η ανάγκη, ιδιαίτερα
μεταξύ των ανεπτυγμένων κοινωνιών, για προστασία της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των εργαζομένων, συνιστούν τον
δεύτερο πυλώνα της αναγκαιότητας προσφοράς υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στους τόπους εργασίας. Εξ’ άλλου αυτό απαιτεί και η
σχετική Νομοθεσία. Τις πιο πάνω αναγκαιότητες στοχεύει να ικανοποιήσει το παρόν πρόγραμμα.
Με την συμπλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να προσφέρει στον πάσχοντα πρώτες βοήθειες μέχρι την
έλευση εξειδικευμένης φροντίδας ή άλλων ατόμων πληρεστέρα καταρτισμένων στις πρώτες βοήθειες. Χαρακτηριστικό του
προγράμματος αυτού είναι η δυνατότητα προσαρμογής του στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
Στο πρόγραμμα θα διδάξουν εκπαιδευτές του Συνδέσμου και Τάγματος Αγ. Ιωάννη. Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες
με πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ως πρώτοι βοηθοί
καθώς και σ’ άλλα αρμόδια πρόσωπα πρώτων βοηθειών
Το πρόγραμμα στην Ελ. Περιοχή Αμμοχώστου θα διεξαχθείς το ΕΒΕ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και στη Λευκωσία θα διεξαχθεί
στο Ξενοδοχείο The Classic.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα
κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Το δικαίωμα συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι €130 συν
€24.70 Φ.Π.Α. Το ύψος της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζεται για την περίπτωση των
Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων στα €78 . (ΣΗΜ 1): Καθορισμός μεγέθους επιχείρησης)
Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους και μια επιταγή στο όνομα του
ΚΕΒΕ για το ποσό των €76.70 (€52+ €24.70 ΦΠΑ) εφ’ όσον εμπίπτουν στην κατηγορία των Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων
Επιχειρήσεων .

-2Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν ως εξής:
- Για το πρόγραμμα στην Ελ. Περιοχή Αμμοχώστου, στο ΕΒΕ Αμμοχώστου Αγίου Ανδρέου 339, Διαμ. 201, Τ.Θ. 53124,
3300 Λεμεσός, Τηλ. 25370165, Φαξ. 25370291, 23829267, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
-

Για το πρόγραμμα στη Λευκωσία, στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία ,
Τηλ. 22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2014.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών (15
συμμετέχοντες μόνο) γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας.
Σημειώστε ότι αν επιθυμείτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον
υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό στο ΚΕΒΕ, Τηλ. 22889840.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές,
για Γενικό Γραμματέα
/ΓΒ

ΣΗΜ.: 1)

Ο καθορισμός του μεγέθους των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6 ης Μαΐου 2003
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20/5/2003, σ. 36).
Όσες επιχειρήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει η Σύσταση, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων είναι οι
ακόλουθες:
Κατηγορία μεγέθους
Αριθμός
Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ετήσιος συνολικός
επιχείρησης
απασχολουμένων
(εκατ. Ευρώ)
ισολογισμός (εκατ. Ευρώ)
Μεγάλη

 250

ή

( 50

και

43 )

Μεσαία

250

και

( 50

ή

43 )

Μικρή

50

και

( 10

ή

10 )

Για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων αθροίζονται τα αριθμητικά δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως προνοεί η πιο πάνω
Σύσταση.
2)
Η επιχορήγηση του δικαιώματος συμμετοχής από την Αρχή δίνεται για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία στην οποία
απευθύνεται το πρόγραμμα και σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή δημόσιοι υπάλληλοι.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (E.F.A.W)
Ελ. Περ. Αμμ/στου 04/02/2014
Λευκωσία
06/02/2014
Ώρες
Εφαρμογής¹
Από

08.30

10.00

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

1,50

Ενότητα 1

Εισαγωγή στο θέμα Πρώτες Βοήθειες

Ισχύουσα νομοθεσία

Χρήση αναγκαίου εξοπλισμού

Αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά την παρoxή Πρώτων Βοηθειών.

Εκτίμηση του συμβάντος

Επικοινωνία και φροντίδα πασχόντων

Μέριμνα Μεταφοράς πασχόντων
Ενότητα 2

Πρωτοβάθμια εξέταση

Αντιμετώπιση Αναίσθητου Ενήλικα – Θέση Ανάνηψης (θεωρία,
επίδειξη, πρακτική εξάσκηση)

10.30

0,50

10.30

10.45

0,25

10.45

11.45

1,00

Ενότητα 2 (συνέχεια)

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Ενήλικα (θεωρία, επίδειξη)

Πνιγμονή Αναίσθητου Ενήλικα (θεωρία, επίδειξη)

11.45

12.45

1,00

Ενότητα 3

KΑΡΠΑ Ενήλικα (πρακτική εξάσκηση)

12.45

13.45

1,00

Διάλειμμα

Γεύμα

0,50

Ενότητα 3 (συνέχεια)

Πνιγμονή Αναίσθητου Ενήλικα (πρακτική εξάσκηση)

15.45

1,50

Ενότητα 4

ΚΑΡΠΑ – Πνιγμονή (πρακτική εξάσκηση-συνέχεια)

Αντιμετώπιση αιμορραγίας γενικά. (επίδειξη, πρακτική εξάσκηση).

Αναγνώριση και αντιμετώπιση Καταπληξίας (Shock)

Καρδιακή Προσβολή

Επιληψία

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

6,00

14.15

14.15

Εκπαιδευτής

(ώρες)

10.05

13.45

Σημ.:

Μέχρι

Διάρκεια¹

Μετά το τέλος του προγράμματος θα διεξαχθεί πρακτική εξέταση για όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να αποκτήσουν το δίπλωμα
πρώτων βοηθειών του Συνδέσμου και Τάγματος Α. Ιωάννη.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
***************************************************

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (E.F.A.W)»
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΗΛ. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΑΞ. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΑΧ. ΚΙΒ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΤΑΧ. ΚΩΔ..

--------------------------------------------------------------------------------

Ε-ΜΑΙL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: -----------------------------------------------------------------------

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



Ελ. Περιοχή Αμμοχώστου,

04/02/2014

(ΕΒΕ Αμμοχώστου (Παραλίμνι))



Λευκωσία,

06/02/2014

(Ξενοδοχείο THE CLASSIC)

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

2.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

3.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

4.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

5.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία -----------------------------------------------------------------------

Υπογραφή ---------------------------------------------------------------



