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(Τπμπνεωηηθό μάζεμα, 4μ έημξ, 7μ ελάμεκμ-πεημενηκό)













Ε πανμοζία είκαη οπμπνεωηηθή, δηθαίωμα 2 απμοζηώκ (1 αδηθαημιόγεηε)
Άζθεζε ζε μμάδεξ (Α, Β, Γ, Δ, Γ)
Α. πναθηηθή άζθεζε BLS Β. πναθηηθή άζθεζε ALS Γ. πναθηηθή άζθεζε ζημκ
αεναγςγό air Δ. ηαηνηθή πνμζμμμίςζε ζηεκ ακαηζζεζημιμγία πνμξ, Γ.
πεηνμονγείμ πεην
Η άζθεζε ζα γίκεηαη 11:00-14:00 ζηηξ ακαθενόμεκεξ εμενμμεκίεξ.
Τα ζεςνεηηθά μαζήμαηα ζα γίκμκηαη ζημ αμθηζέαηνμ ημο ΠΓΝΛ θάζε
Τεηάνηε 15:00-17:00
Παναθμιμύζεζε ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ Ακαηζζεζημιμγηθήξ Κιηκηθήξ
(πεηνμονγηθέξ αίζμοζεξ, Ακάκερε, Ιαηνεία πόκμο θαη πνμακαηζζεηηθμύ
ειέγπμο, επηζθέρεηξ ζε θιηκηθέξ, επείγμκηα)
Logbook. Τμοιάπηζημκ ηα 2/3 ζομπιενςμέκμ (BLS ALS ζε πνμπιάζμαηα, ζε
αζζεκείξ: αθμύς-βιέπς-αηζζάκμμαη-BLS, αενηζμόξ με μάζθα, ημπμζέηεζε
ιανογγηθήξ μάζθαξ, ημπμζέηεζε αεναγςγώκ, ακαννόθεζε, ημπμζέηεζε
θιέβαξ, ιήρε αενίςκ αίμαημξ, ημπμζέηεζε πενηπεηνίδαξ-ειεθηνμδίςκ,
πνμεημημαζία θανμάθςκ θαη αζζεκμύξ ζημ πεηνμονγηθό ηναπέδη, monitoring,
ζομπιήνςζε δηαγνάμμαημξ ακαηζζεζίαξ, ιήρε ηζημνηθμύ αζζεκμύξ πνμξ
πεηνμονγείμ, ιήρε ηζημνηθμύ αζζεκμύξ ημο ηαηνείμο πόκμο, επείγμκηα:
δηαπείνηζε βανέςξ πάζπμκηα, ακάκερε μεηεγπεηνεηηθμύ αζζεκμύξ,
ημπμζέηεζε απμζηεηνςμέκςκ γακηηώκ, ρειάθεζε θαη εηζαγςγή βειόκαξ γηα
ναπηαία ή επηζθιενίδημ)
Δηαθάκεηεξ ζηα αγγιηθά, ηηξ ιαμβάκμοκ ζημ ηέιμξ ημο μαζήμαημξ (e-class),
ζηεκ ανπή θάζε δηαθάκεηαξ ζα ακαθένεηαη μ ζηόπμξ ημο μαζήμαημξ θαη ζημ
ηέιμξ ζα οπάνπμοκ 5 ενςηήζεηξ MCQs πμο ζα ηηξ απακημύκ μη θμηηεηέξ
Γηα ηεκ αλημιόγεζε: Γναπηέξ Γλεηάζεηξ

ΤΠΓΤΘΤΚΟΖ ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΩΚ ΙΑΘΕΙΑΣΩΚ:
Υεηνμονγείμ: Γιέκε Μ. Ανκαμύημγιμο, Καζεγήηνηα Ακαηζζεζημιμγίαξ
BLS: Αζακάζημξ Φ. Φαιθηάξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ Ακαηζζεζημιμγίαξ
ALS: Μεηαλία Μπανέθα, Γπίθμονε Καζεγήηνηα Ακαηζζεζημιμγίαξ
Αεναγωγόξ: Μανία Νηαιμύθα, Δηδάζθμοζα 407/80
Ε πνμζμμμίωζε ζηεκ Ακαηζζεζημιμγία: Κςκ/κμξ Σηαμμύιεξ,
Ακαηζζεζημιόγμξ Δ/κηήξ ΓΣΥ

Γηζαγωγή – Βαζηθή Τπμζηήνηλε ηεξ Δωήξ ζε παηδί θαη εκήιηθα,
απόθναλε αεναγωγμύ από λέκμ ζώμα (BLS) 5/10/2022
Ανκαμύημγιμο Γ, Υαιθηάξ Α
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Ε θαηακόεζε ηεξ ζεμαζίαξ ηεξ Βαζηθήξ Υπμζηήνηλεξ ηεξ Δςήξ
 Πςξ αλημιμγείηαη έκα ζύμα πμο έπεη θαηαννεύζεη
 Πςξ εθανμόδμκηαη μη ζςναθηθέξ ζομπηέζεηξ θαη μη ακαπκμέξ
δηάζςζεξ
 Ε αζθαιήξ πμνήγεζε απηκίδςζεξ πνεζημμπμηώκηαξ Αοηόμαημ
Γλςηενηθό Απηκηδηζηή
 Ε δηαπείνηζε ηεξ πκηγμμκήξ

Γλεηδηθεομέκε Τπμζηήνηλε ηεξ Δωήξ 12/10/2022
Ιπανέθα Ι
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Δμμεμέκε πνμζέγγηζε ημο βανέςξ πάζπμκημξ
 Πνώημε ακαγκώνηζε ηςκ απεηιεηηθώκ γηα ηε δςή θαηαζηάζεςκ.
 Έγθαηνε θιίζε γηα βμήζεηα
 Ακαγκώνηζε, επηβεβαίςζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θανδηαθήξ ακαθμπήξ
ζύμθςκα με ηηξ ηειεοηαίεξ μδεγίεξ ημο Γονςπασθμύ Σομβμοιίμο
Ακαδςμγόκεζεξ (ERC)

Φοζημιμγία θαηά ηεκ ακαηζζεζία (ακαπκεοζηηθό, θανδηά) 19/10/2022
Κηαιμύθα Ι
Σηόπμη μαζήμαημξ:
Ε θαηακόεζε:
 Τςκ θονηόηενςκ ζεμείςκ ηεξ θοζημιμγίαξ ημο θανδηαγγεηαθμύ θαη
ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ
 Τεξ θιηκηθήξ ζεμαζίαξ ηεξ θοζημιμγίαξ ημο θανδηαγγεηαθμύ θαη
ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ ζηεκ θαζεμενηκή πναθηηθή ημο
Ακαηζζεζημιόγμο
 Τεξ επίδναζεξ ηεξ πμνήγεζεξ ακαηζζεζίαξ θαη ζηεκ θοζημιμγία ημο
θανδηαγγεηαθμύ θαη ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ

Φοζημιμγία θαηά ηεκ ακαηζζεζία (ΑΚ, κεονμμοηθή δηαβίβαζε,
εγθέθαιμξ-ύπκμξ-μκήμε-ζοκείδεζε, ήπαν, κεθνμί) 26/10/2022
ηαμμύιεξ Η, Ανκαμύημγιμο Γ
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Να πανμοζηάζεη ζέμαηα θοζημιμγίαξ ηεξ εγθεθαιηθήξ ιεηημονγίαξ,
ηεξ ιεηημονγίαξ ημο αοηόκμμμο κεονηθμύ ζοζηήμαημξ, ηεξ κεονμμοσθήξ
ζύκαρεξ, ηςκ κεθνώκ θαη ημο ήπαημξ πμο εμθακίδμοκ θιηκηθή
ζεμαζία γηα ημκ ακαηζζεζημιόγμ θαη ηηξ μεζόδμοξ δηαπείνηζεξ ηςκ
ζεμάηςκ αοηώκ.

Σεπκηθέξ ακαηζζεζίαξ, πιεμκεθηήμαηα, μεημκεθηήμαηα 2/11/2022
Υαιθηάξ Α (ΑBLS, ΒALS, Γair, Δπνμξ, Γπεην)
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Τεπκηθέξ ακαηζζεζίαξ
Γίδε, θύνηα παναθηενηζηηθά, πιεμκεθηήμαηα-μεημκεθηήμαηα ηεξ θάζε
μεζόδμο
 Σοδήηεζε με θιηκηθά παναδείγμαηα

Σα θάνμαθα πμο πνεζημμπμηεί μ ακαηζζεζημιόγμξ 9/11/2022
Υαιθηάξ Α (ΒBLS, ΓALS, Δair, Γπνμξ, Απεην)
Σηόπμη μαζήμαημξ:
Ε εηζαγςγή ζηα:
 Γεκηθά ακαηζζεηηθά
 Μομπαιανςηηθά θαη ακαζημιείξ ηεξ πμιηκεζηενάζεξ
 Ακαιγεηηθά θαη ακηαγςκηζηέξ μπμημεηδώκ
 Τμπηθά ακαηζζεηηθά
 Άιια θάνμαθα

Πνμακαηζζεηηθή εθηίμεζε θαη πνμεημημαζία αζζεκμύξ πμο ζα
οπμβιεζεί ζε πεηνμονγηθή επέμβαζε 16/11/2022
(ΓBLS, ΔALS, Γair, Απνμξ, Βπεην)
Ανκαμύημγιμο Γ
ηόπμη μαζήμαημξ:
Κα μάζμοκ μη θμηηεηέξ
 πώξ μπμνμύκ κα βειηηώζμοκ πνμακαηζζεηηθά ηεκ θιηκηθή θαηάζηαζε
ημο αζζεκμύξ
 πώξ γίκεηαη ε εκεμένωζε ημο αζζεκμύξ θαη ηωκ ζογγεκώκ
 πώξ ιαμβάκεηαη έκα ηζημνηθό αζζεκμύξ, πώξ γίκεηαη μηα επανθήξ
θιηκηθήξ ελέηαζε θαη πμημξ μ νόιμξ ηωκ ενγaζηενηαθώκ ελεηάζεωκ

Πώξ παναθμιμοζεί μ ακαηζζεζημιόγμξ πενηεγπεηνεηηθά ημκ αζζεκή;
(Monitoring) 23/11/2022 (ΔBLS, ΓALS, Αair, Βπνμξ, Γπεην)
Υαιθηάξ Α
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Ε θαηακόεζε ηεξ αλίαξ ημο monitoring
 Βαζηθό monitoring
 Γλεηδηθεομέκμ monitoring

Αγγεηαθή πνμζπέιαζε θαη δηαπείνηζε ογνώκ, αίμαημξ θαη
παναγώγωκ 30/11/2022 (ΓBLS, ΑALS, Βair, Γπνμξ, Δπεην)
Υαιθηάξ Α
Σηόπμη μαζήμαημξ:




Αγγεηαθή πνμζπέιαζε
Αλημιόγεζε θαη δηαηαναπέξ ημο εκδμαγγεηαθμύ όγθμο
Γπηιμγή ηεξ θαηάιιειεξ ζύκζεζεξ, ηεξ πμζόηεηαξ θαη ηεξ
πνμκηθήξ ζηηγμήξ ηςκ πμνεγμύμεκςκ ογνώκ θαηά ηε δηεγπεηνεηηθή
πενίμδμ

Ηνίζημα ζομβάκηα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακαηζζεζίαξ θαη
ακηημεηώπηζε αοηώκ. Ιμκάδα
Ιεηακαηζζεηηθήξ
Φνμκηίδαξ.
οκενγαζία Ομάδαξ (Teamwork)
7/12/2022
Ανκαμύημγιμο Γ
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Καηακόεζε ηςκ αηηηώκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε ζκεηόηεηα θαη
κμζενόηεηα από ηε πμνήγεζε ακαηζζεζίαξ θαη ακηημεηώπηζεξ
αοηώκ
 Καηακόεζε ηεξ μεηεγπεηνεηηθήξ θνμκηίδαξ ηεξ κμζενόηεηαξ ζηεκ
Μμκάδα Μεηακαηζζεηηθήξ Φνμκηίδαξ
 Καηακόεζε ηεξ ζεμαζίαξ ηεξ ζοκενγαζίαξ ηεξ μμάδαξ ζηε
δηαπείνηζε θνίζεςκ

Δηαπείνηζε οπμεηδηθμηήηωκ γηα ακαηζζεζία εκειίθωκ. Παηδηαηνηθή
ακαηζζεζία 14/12/2022
Ιπμοδηά Α, Υαιθηάξ Α
Σηόπμη μαζήμαημξ:
 Να
ελμηθεηςζμύκ
μη
θμηηεηέξ
με
ημ
ακηηθείμεκμ
ηεξ
ακαηζζεζημιμγίαξ θαη ζογθεθνημέκα με ηηξ ακάγθεξ θαη ηηξ
ηδηαηηενόηεηεξ ηεξ ακαηζζεζίαξ ζε δηαθμνεηηθέξ πεηνμονγηθέξ
εηδηθόηεηεξ
 Να γίκεη θαηακμεηή ε ηδηαηηενόηεηα ημο παηδηαηνηθμύ αζζεκή
θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακαηζζεζίαξ θαη ηεξ πενηεγπεηνεηηθήξ ημο
δηαπείνηζεξ ημο

Δηαπείνηζε: α. μλέμξ θαη μεηεγπεηνεηηθμύ πόκμο, β. πνόκημο
θαιμήζμοξ πόκμο, γ. θανθηκηθμύ πόκμο. Ηιηκηθά παναδείγμαηα
21/12/2022
Ανκαμύημγιμο Γ
Σηόπμη μαζήμαημξ:


Γθηίμεζε θαη ζεναπεία αζζεκμύξ με μλύ ή μεηεγπεηνεηηθό πόκμ




Γθηίμεζε θαη ζεναπεία αζζεκμύξ με πνόκημ θαιμήζε πόκμ
Γθηίμεζε θαη ζεναπεία αζζεκμύξ με θανθηκηθό πόκμ

Καιή Αθαδεμασθή Φνμκηά!

