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                                                                     ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ξεθίλεζε ε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο, κέζω αηηήζεωλ, γηα ην θαηλνηόκν πξόγξακκα ηνπ 

Τθππνπξγείνπ Αζιεηηζκνύ «Δκπαίδεσζη Πρώηων Βοηθειών ζηον Αθληηιζμό - 

Safe in Sports», ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.), 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηόπηλγθ (Δ.Ο.ΚΑ.Ν) 

γηα ηελ «Καη’ Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθή Υξήζε» θαη ην Οιπκπηαθό Αζιεηηθό Κέληξν 

Αζελώλ (Ο.Α.Κ.Α.). 

Σν επηκνξθωηηθό εκηλάξην απεπζύλεηαη ζε: 

 Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγωγήο & Αζιεηηζκνύ 

 Πξνπνλεηέο 

 Φπζηνζεξαπεπηέο 

 Ιαηξνύο (Αζιεηηθώλ ωκαηείωλ ρωξίο πηζηνπνίεζε ΚΑΡΠΑ ΑΔΑ) 

Γηάξθεηα εκηλαξίνπ: 2 εκέξεο  
 
1η ΜΔΡΑ:  Θεωξεηηθά Μαζήκαηα (δηαδηθηπαθά) κε Δηζεγεηέο ηνπο: 

- ηεθαλνπδάθεο Γηώξγνο (Υεηξνπξγόο Οξζνπεδηθόο, επηθεθαιήο ηεο 
επηηξνπήο ηνπ Δ.Ο.ΚΑ.Ν. γηα ηελ «Καη’ Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθή Υξήζε», 
Τπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο «Safe In Sports»).  

- Καινγξηδάθε Μαξίλα (Αλαηζζεζηνιόγνο - Δπεηγνληνιόγνο, Δπηζηεκνληθόο 
πλεξγάηεο ΔΚΠΑ, Γηεπζύληξηα Σκήκαηνο Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ Γ.Ν.Α. 
ΚΑΣ). 

 
ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 

- Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδωνγόλεζε. 
- Σξαπκαηνινγία. 
- Δπείγνπζεο κε ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 
- Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο ζηα παηδηά. 
- Δμνπιηζκόο. 

 
2η ΜΔΡΑ: Πξαθηηθή Άζθεζε από πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο 
Δθπαίδεπζεο ηωλ Παξαξηεκάηωλ θαη ηωλ Σνκέωλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. Παλειιαδηθά. 
 
ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 

- ΚΑΡΠΑ ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. 
- Υξήζε Απηόκαηνπ Δμωηεξηθνύ Απηληδωηή (ΑΔΑ). 
- Αληηκεηώπηζε Πληγκνλήο από μέλν ζώκα. 
- Αληηκεηώπηζε Απόθξαμεο Αεξαγωγνύ – Γεμηόηεηεο απειεπζέξωζεο 

αεξαγωγνύ. 
- Γηαρείξηζε Αηκνξξαγίαο κε Υξήζε Δπηπωκαηηζκνύ θαη Ίζραηκν Πεξίδεζε.  
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- Γηαρείξηζε Καθώζεωλ – Καηαγκάηωλ. 
- Σνπνζέηεζε θαη αθηλεηνπνίεζε αζιεηή ζε ζθιεξή ζαλίδα. 

 
Σν Πξόγξακκα πξνζθέξεηαη δωρεάν θαη έρεη ωο ζηόρν ηελ πηζηνπνηεκέλε 
εθπαίδεπζε όιωλ όζνη θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηελ αγωληζηηθή πξνεηνηκαζία ηωλ 
αζιεηώλ, αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόληωλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο αγωληζηηθνύο 
ρώξνπο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηωλ αζιεηώλ θαη ηωλ αζινπκέλωλ.  
 
Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ ζεωξεηηθώλ καζεκάηωλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
επηηπρή νινθιήξωζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπ ηεζη αμηνιόγεζεο, ν 
εθπαηδεπόκελνο ζα ιάβεη «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», από ην Δ.Κ.Α.Β. έηζη 
ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα άκεζεο αληηκεηώπηζεο εθηάθηωλ πεξηζηαηηθώλ Γηάζωζεο 
θαη Πξώηεο Βνήζεηαο ζηνλ Αζιεηηζκό.  
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ θαη λα ελεκεξωζνύλ γηα ην Πξόγξακκα 
Δθπαίδεπζεο ζηελ ηζηνζειίδα www.safeinsports.gr.  
Η αίηηζη ζσμμεηοτής γίλεηαη δηαδηθηπαθά θαη ε επηινγή ζα γίλεη θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο, αλά λνκό.  
 
Η Ομάδα ηνπ «Safe in Sports», κε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ Τθππνπξγνύ 
Αζιεηηζκνύ, Λεπηέξε Απγελάθε, πιαηζηωκέλε από θαηαμηωκέλνπο Δπηζηήκνλεο θαη 
εηδηθνύο Δθπαηδεπηέο θαη Γηαζώζηεο, είλαη έηνηκε λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο 
ζύγρξνλεο ηερληθέο δηάζωζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ ζηνλ αζιεηηζκό, κε πξωηαξρηθό 
κέιεκα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκόξθωζε ηεο αζιεηηθήο νηθνγέλεηαο. 
 
αο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζην θαηλνηόκν απηό πξόγξακκα, ζηεξίδνληαο ηελ θνηλή 
καο πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δωήο ζε θάζε αζιεηηθή 
δξαζηεξηόηαηα, ζε θάζε αζιεηηθό ρώξν. 
 
Η πηζηνπνηεκέλε γλώζε θαη ε αζθάιεηα ζπληζηνύλ θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο 
νκαιήο ζπκκεηνρήο ζηελ άζιεζε. Η ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθήο επηκόξθωζε 
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ωο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 
 
Η πξνζηαζία ηεο πγείαο ηωλ αζιεηώλ θαη ηωλ αζινπκέλωλ, αιιά θαη ε επηκόξθωζε 
όιωλ όζνη απαξηίδνπλ ηελ αζιεηηθή νηθνγέλεηα ηεο ρώξαο, είλαη ππόζεζε όιωλ καο. 
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