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Στόχοι

Κάθε χρόνο περνούν από την

εταιρεία μας εκατοντάδες άνθρωποι.

Η δουλειά και η έννοια μας είναι όλοι

αυτοί να είναι ικανοποιημένοι από τις

υπηρεσίες μας αλλά φυσικά είμαστε και

υπεύθυνοι για την προσωπική τους υγεία και

φυσική κατάσταση. Θέλοντας να προσφέρουμε το

καλύτερο στους πελάτες μας αλλά και στους

υπαλλήλους μας σε περίπτωση που κάποιος απειληθεί

από κάποιο ατύχημα η ασθένεια δημιουργήθηκε και η

ανάγκη για εκπαίδευση μερικών από των υπαλλήλων της

εταιρείας μας στο πρόγραμμα κατάρτισης

«Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα περιστατικά»

Εννοούν τον ορισμό των Πρώτων Βοηθειών

Αναγνωρίζουν κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο της

εργασίας

Διακρίνουν και να είναι εις θέση να επιλέγουν τα σωστά

πρωτόκολλα και τεχνικές που συνίστανται στην κάθε

περίπτωση

Έχουν αυτοπεποίθηση και αυτό-εμπιστοσύνη σε σχέση με τις

γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν από το πρόγραμμα,

είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν οιαδήποτε στιγμή τους

ζητηθεί ή και όποτε χρειαστεί να το πράξουν.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι

συμμετέχοντες θα μπορούν να:
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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

εργαζόμενους, και ειδικά σε όσους 

αποτελούν την ομάδα Πρώτων Βοηθών.

Ο κ. Ανδρέας Πεμπέτσιος είναι Διευθυντής και ιδιοκτήτης της εταιρείας G. B. POWER LIFE SAVERS   

 LTD και της POWER LIFEGUARD ACADEMY. Aσκεί συμβουλευτική και κατάρτιση στους τομείς των   

 Α΄ Βοηθειών, Ναυαγοσωστικής και Χρήση Εξωτερικού Απινιδωτή.                                                        

    

Είναι κάτοχος του Bachelor degree in Psychology 2008, EMT 2012, EMT-P 2016.  Εργάζεται  

ως ενεργό μέλος πληρώματος ασθενοφόρου (Υπουργείο Υγειας). Είναι Εκπαιδευτής            

Εκπαιδευτών EFR - UK Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες - Παιδιά  - Βρέφη, Απινιδωτή,    

Οξυγόνου, Εκπαιδευτής και Εξεταστής Ναυαγοσωστικής (ΚΟΝ), Εκπαιδευτής         

International Trauma Life Support (ITLS) America  και Υποψήφιος Εκπαιδευτής 

Advanced Cardiac Life Support (ACSL) America.                                             

Ο κ.  Ανδρέας Πεμπέτσιος είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής                  

επαγγελματικής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Δυναμικού (Ε000397) και Εξωτερικός Παροχέας                      

προγραμμάτων Α΄ Βοηθειών στην Εργασία από το Τμήμα   

Επιθεώρησης Εργασίας (αριθμό  ΤΕΕ 21.01.6.3.24 – 20) 

Ανδρέας Πεμπέτσιος - Εκπαιδευτής

Σε ποιούς απευθύνεται;



Ισχύουσα Νομοθεσία και ‘’Νόμοι

του Καλού Σαμαρείτη’’ για τις

πρώτες βοήθειες στην εργασία. 

Ο ρόλος του πρώτου βοηθού στο

χώρο εργασίας.  

Υλικά και μέσα πρώτων βοηθειών

στους χώρους εργασίας και η

χρήση τους.

Αξιολόγηση, περιγραφή και

καταγραφή Επείγοντος

Περιστατικού.   

Ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και η

σημασία της.    

Συναισθηματικές Πτυχές του

Πρώτου Ανταποκριτή.

Προστατευτικά μέσα, η σημασία

και η χρήση τους    

Βασικές αρχές ατομικής υγιεινής

και προστασίας κατά τη

διαδικασία παροχής  πρώτων

βοηθειών στους χώρους εργασίας.

  Αναίσθητος πάσχοντας

(Συμπεριλαμβανομένης της

Επιληψίας).   

Θέση Ανάνηψης Βασική

Καρδιοπνευμονική

αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Πνιγμονή

Καρδιακή Προσβολή

Αιμορραγίες

Καταπληξία- Σοκ

Μικρά τραύματα και πληγές

Επίδειξη και επίλυση σεναρίων

Περιεχόμενο Προγράμματος

€60,00 (+ ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα

 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα πληρώσει €60,00

συν, το ΦΠΑ €11,40 = €74,40

Κόστος Σεμιναρίου
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Δήλωση Συμμετοχής

Α' Βοήθειες

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

Όνομα

Εταιρείας:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος

Προσωπικού:

E-mail:

Δραστηριότητα:

Ονόματα Συμμετεχόντων Τηλέφωνο Θέση Εργασίας

Φαξ:Τηλέφωνο:

1

2

3

4

5

Υπογραφή & Σφραγίδα Ημερομηνία

Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν

οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.

 Μέγιστο 10 άτομα ανά επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο 7000 10 20

Άτομο επικοινωνίας κα. Αναστασία Κατσούρη.

Παρακαλώ στείλετε τη δήλωση συμπληρωμένη στο φάξ 25878755 ή στο e-mail: training@iheducation.eu
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