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...μία πρόταση που... 

• Προάγει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 
• αντιμετώπιση οξέως περιστατικού 
• Πρόληψη 
• Εκπαίδευση 



Δημιουργία  
Συντονιστικού Φορέα για την  

Διαχείριση της  
Εξωνοσοκομειακής Ανακοπής 



ποιοί θα απαρτίζουν τον φορέα 

• επαγγελματίες υγείας από  
• ΚΥ,  
• ΕΚΑΒ,  
• ιδιώτες γιατροί 

• εθελοντές του νησιού 

 



…ανάγκη δημιουργίας του φορέα... 



…ανάγκη δημιουργίας του φορέα... 

• Οργάνωση της υπερπληροφόρησης 



στόχοι του Συντονιστικού 
Φορέα 

• εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλο και 
περισσοτέρων πολιτών από πιστοποιημένους 
εκπαιδευτές στο BLS/AED. 
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τι είναι ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ; 

BLS πάροχος   >   BLS υπ. εκπαιδευτής  >  BLS  εκπαιδευτής  >  BLS  συντονιστής 
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ήδη πιστοποιημένων παρόχων BLS/AED. 
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στόχοι του Συντονιστικού 
Φορέα 

• εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλο και 
περισσοτέρων πολιτών από πιστοποιημένους 
εκπαιδευτές στο BLS/AED. 

• επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ήδη πιστοποιημένων παρόχων BLS/AED. 

• επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή της 
έκβασης των περιστατικών. 

εκπαίδευση 
πολιτών 

ρόλος του 
ΕΚΑΒ 

ρόλος του 
ΚΥ 

συνθήκες 
διακομιδής 

τελική 
αντιμετώπιση 

στο νοσοκομείο 
αποκατάσταση 

τελικό 
αποτέλεσμα 



που απευθύνεται η πρόταση 

• στον Δήμο Πάρου ώστε να δημιουργηθεί αυτος ο 
Συντονιστικός Φορέας 

• θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

• και θα ξεκινήσουν οι δράσεις 



...κάποιες αρχικές δράσεις... 

• καταγραφή των πιστοποιημένων εκπαιδευτών 

• συναντήσεις εκπαιδευτών ώστε να γίνουμε ομάδα. 

• συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτών από 
ανώτερους φορείς, πχ. ΕΕΚΑΑ 

• χαρτογράφηση σημείων για τοποθέτηση AED. 

• συνεχής εκπαίδευση διαφόρων φορέων (σχολεία, 
σύλλογοι κτλ) 



Το BLS μας αφορά όλους! 



σας ευχαριστώ! 


