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Πξνο όινπο ηνπο θαξκαθνπνηνύο – κέιε ηνπ Φ..Α. 
 

 

 

 

Θέμα : «Μαθήμαηα Α’ ΒΟΖΘΔΗΩΝ & ΚΑΡΠΑ  ζε θαρμακοποιούς – μέλη ηοσ Φ..Α.» 

 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Φ..Α. απνθάζηζε λα πξνγξακκαηίζεη καζήκαηα επηκόξθσζεο  Α’ Βνεζεηώλ 

θαη ΚΑΡΠΑ γηα ηα κέιε ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην λνζνθνκείν «σηεξία» ην νπνίν δηαζέηεη εηδηθό ΚΔΚ.  Ο 

ύιινγνο αλαιακβάλεη ην θόζηνο ησλ καζεκάησλ (δηεπθξηλήζεηο ζα ιάβεηε ζηελ ηειηθή ελεκέξσζε).  

 

Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά δύν ελόηεηεο, κία γηα ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ θαη κία γηα ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ  

ΑΝΑΕΩΓΟΝΖΖ.  Ζ παξαθνινύζεζε ζα γίλεη άββαην/Κπξηαθή θαη γηα ηηο δύν ελόηεηεο.  Σα κέιε ζα 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ κία από ηηο δύν ελόηεηεο ή θαη ηηο δύν θαη ζα ιάβνπλ αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό.  

αο παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ην πεξηερόκελν θάζε ελόηεηαο πξνο ελεκέξσζή ζαο :   

 

1.ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ : αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ δηαθόξσλ αηπρεκάησλ.  

 

Υρόνος εκπαίδεσζης  : ηνπιάρηζηνλ 4-5 ώξεο κε πξννπηηθή λα επεθηαζεί όζν ρξεηάδεηαη γηα λα 

απαληεζνύλ εξσηήζεηο θαη απνξίεο θαη πηζαλή επαλάιεςε θάπνησλ ζεκάησλ.  

Πιζηοποιηηικό :  βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο από ην Κ.Δ.Κ ΣΟΤ ΓΝΝΘΑ "Ζ ΩΣΖΡΗΑ" 

Θεμαηολογία :   

Αηκνξξαγία ,Σξαύκα, Ρηλνξξαγία, Ληπνζπκία, Δγθαύκαηα, Καηάγκαηα, Πληγκνλή, Υεηξηζκόο Heimlich, 

Δπηιεπηηθή θξίζε, Ζιεθηξνπιεμία, Αιιεξγίεο, Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε (επίδεημε), Δμσηεξηθή 

απηλίδσζε(επίδεημε), Θέζε αλάλεςεο 

Υώρος  εκπαίδεσζης :  είηε ζε ρώξν επηινγήο ηνπ ΦΑ ή ζην ΚΔΚ «σηεξία» (βξίζθεηαη ζε ρώξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ)  

 

2. ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΕΩΓΟΝΖΖ : αληηκεηώπηζε θαηάζηαζεο  Καξδηαθήο Αλαθνπήο κε 

ρξήζε Απηόκαηνπ Δμσηεξηθνύ Απηληδσηή. 

 

Υρόνος εκπαίδεσζης :  ηνπιάρηζηνλ 4 1/2ώξεο 

Πιζηοποίηζη :  Δπξσπατθό πκβνύιην Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγόλεζεο (ERC) 

Υώρος  εκπαίδεσζης :   ζην ΚΔΚ «σηεξία» (βξίζθεηαη ζε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ)  

 

Όζα μέλη ενδιαθέρονηαι, θα πρέπει να δηλώζοσν ηο ενδιαθέρον ηοσς ΜΟΝΟ μέζα ζηην 

πλαηθόρμα ζηο ειδικό πεδίο ποσ σπάρτει («ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΕΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ή 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΠΑΣΗΣΕ ΕΔΩ»)  έως  14/12/2018 :    
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Βήκαηα γηα ηελ δήισζε ελδηαθέξνληνο κέζα από ηελ πιαηθόξκα :  
 

1.- ζπλδέεζηε κε ηνπο θσδηθνύο ζαο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ www.fsa-platforma.gr 

2.- ζηελ αξρηθή ζειίδα , θάησ αξηζηεξά ζηελ ελόηεηα ΔΜΗΝΑΡΗΑ/ΔΚΓΖΛΩΔΗ, ππάξρεη πεδίν 

πνπ  ιέεη «Για να δηλώζεηε ζυμμεηοχή ή ενδιαθέρον για κάποιο ζεμινάριο , παηήζηε εδώ». 

3.- ζπκπιεξώζηε ηα ηξία πεδία πνπ εκθαλίδνληαη (ζεκηλάξην/εθδήισζε, επηινγή, όλνκα). 

Πξνζνρή: ζην πξώην πεδίν (ζεκηλάξηα/εθδειώζεηο), ζηα δεμηά ηνπ πεδίνπ πξνο ζπκπιήξσζε, 

ππάξρεη έλα βειάθη, πνπ αλ ην παηήζεηε  ζαο εκθαλίδεη δηάθνξεο επηινγέο. ηα ζεκηλάξηα  ζαο 

εκθαλίδεη όια ηα ζεκηλάξηα. Αλ ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλα ζεκηλάξηα πνπ ηξέρνπλ, ζα πξέπεη λα 

δειώζεηε μερσξηζηά γηα θάζε έλα ζεκηλάξην, δειαδή λα θάλεηε γηα θάζε ζεκηλάξην ηελ δηαδηθαζία 

από ην 1
ν
  έσο ην 4ν βήκα μαλά.   

4.- παηήζηε «καηαχώριζη». 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ : Θα πξέπεη ε δήισζε ελδηαθέξνληνο λα γίλεη έσο θαη 14/12/2018,  θαζώο κεηά από ηελ 

εκεξνκελία ε επηινγή απηή κέζα ζηελ πιαηθόξκα ζα απελεξγνπνηεζεί.  

 

 

Αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη, ζα  γίλεη ν ηειηθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο εθπαίδεπζεο, 

σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο, νπόηε  θαη ζα ελεκεξσζείηε εθ λένπ κε ηηο νξηζηηθέο πιένλ εκεξνκελίεο θαη 

πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηην ηελική ενημέρωζη θα κληθείηε να δηλώζεηε 

οριζηικά ηην ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζας πλέον, πάλι μέζα ζηην πλαηθόρμα.  

 

 

http://www.fsa-platforma.gr/
https://www.fsa-platforma.gr/fsaDev/SemFarmks/Create

