
   

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (E.F.A.W.)» 
 
 
 

 
Στόχος: 
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.        
 
 
 

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσφέρουν 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. 

 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
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.    
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν Εκπαιδευτές του Συνδέσμου και Τάγματος Αγ. Ιωάννη. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €130 + Φ.Π.Α.  
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.   
Μικρές Επιχειρήσεις: €76.70 (€52+ €24.70 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €78 
Μεσαίες Επιχειρήσεις: €76.70 (€52+ €24.70 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €78 
Μεγάλες Επιχειρήσεις       €76.70 (€52+ €24.70 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €78 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν 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 Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014. 

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ 
αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/09/2014 
Xώρος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο THE CLASSIC 

mailto:gvenizelou@ccci.org.cy


   

 

 
 
                                                                                            ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                       

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (E.F.A.W) 
 

Λευκωσία 23/09/2014 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.30 10.00 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 

 

10.05 10.30 0,50 

Ενότητα 2 
 Πρωτοβάθμια εξέταση 
 Αντιμετώπιση  Αναίσθητου Ενήλικα – Θέση Ανάνηψης (θεωρία, 

                επίδειξη, πρακτική εξάσκηση) 

 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

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 Γεύμα  

13.45 14.15 0,50 
Ενότητα 3 (συνέχεια) 

 Πνιγμονή Αναίσθητου Ενήλικα (πρακτική εξάσκηση) 
 

14.15 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               



   

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

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.)» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:      Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………...                         ………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………...                         ………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………                         ………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………                         ………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………                         ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


