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Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας (ΕΠΑΛ) – ΚΕΛΕΟΣ υλοποίησε μια σειρά από δράσεις
με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού στο σχολείο μας και της κοινωνικής προσφοράς στην
τοπική κοινότητα. Η δράση αυτή, πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ) και αποτελεί συνέχεια των δράσεων προηγούμενου σχολικού έτους, κατά τη
διάρκεια του οποίου οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών, και
ειδικότερα στην ΚΑΡΠΑ. Τίτλος δράσης: «Α Βοήθειες - Βασική Υποστήριξη της Ζωής με Αυτόματο
Εξωτερικό Απινιδιστή (AED) με πρωτόκολλο Covid 19 .»

Πραγματοποιήθηκαν εισαγωγικά μαθήματα με αντικείμενο: Τι είναι Πρώτες Βοήθειες, Διάσωση,
Ισχύουσα Νομοθεσία, ορθή ενεργοποίηση συστήματος Έκτακτης Ανάγκης, Φαρμακείο Πρώτων
Βοηθειών, διανεμήθηκαν σημειώσεις και συμπληρώθηκαν φύλλα εργασίας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής και της Ελληνικής
Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Ε.Ε.Κ.Α.).

Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής (BLS) διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αναζωογόνησης βασισμένο στις κατευθυντήριες οδηγίες του, είναι προσαρμοσμένο για τον
COVID-19 και λήφθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους.

Οι μαθητές:

εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής και της παροχής
Πρώτων Βοηθειών σε εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον στην Covid -19 εποχή με τη χρήση
αυτόματου απινιδιστή με ασφάλεια,
ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την διάχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην τοπική
κοινότητα, και προβλέπεται να συμμετάσχουν σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας (ομάδες,
κοινότητες, φορείς) με παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες,
ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αξιολόγηση και έλαβαν το πιστοποιητικό του Ανανήπτη BLS/AED
Provider του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και της Ε.Ε.Κ.Α., το οποίο έχει ισχύ
3 έτη.

ΜΝΑΕ - Πρώτες Βοήθειες - Εσπερινό ΕΠΑΛ Ελευσίνας (ΚΜΝΑΕ - Πρώτες Βοήθειες - Εσπερινό ΕΠΑΛ Ελευσίνας (Κ……

Στην αρχή της σελίδας μπορείτε να δείτε / μεταφορτώσετε:

την αφίσα έναρξης του προγράμματος,
τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες
πριν την έναρξη της εκπαίδευσης,
τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

https://www.youtube.com/watch?v=DtPiu5dPJbM



