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QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
Εφαρμόστε τις αρχές
Πρώτων Βοηθειών στην
Εργασία, τις αρχές
προστασίας της ζωής,
αποτροπής επιδείνωσης
περιστατικών υγείας και
προαγωγής της
ανάνηψης!
Αναλάβετε ρόλο Πρώτου
Βοηθού όπως είναι η
υποχρέωση κάθε
επιχείρησης για κάθε
χώρο εργασίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Για δικαιούχους ΑνΑΔ
€144,00+ ΦΠΑ (68,40**)
Ημερομηνίες διεξαγωγής
09, 16 & 23 Νοεμβρίου 2017
08:30 - 15:00
Λευκωσία

Ευσέβιος Χατζηκώστας
Εκπαιδευτής Επιπέδου 3
(ΑνΑΔ, Ofqual)
H&S, FAW,ADR
Περιλαμβάνεται σύγχρονη, ασύγχρονη
και κοινωνική μάθηση μέσω
της διαδικτυακή Πλατφόρμας

www.quintessenceLMS.org
Η Quintessence Enterprises Ltd σας ενημερώνει για τα προγράμματά της στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης:

Περιεχόμενο του Προγράμματος
Η Νομοθεσία για τις Πρώτες Βοήθειες
Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών στους
χώρους εργασίας
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Πνιγμονή Καρδιακή προσβολή
Επιληψία, Αιμορραγία
Εγκαύματα, Καταπληξία
Αιφνίδια δηλητηρίαση, Αναφυλακτικό
σοκ, Κακώσεις οστών, μυών και αρθρώσεων

Εγκεφαλική διάσειση, κατάγματα κρανίου, κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Κακώσεις σπονδυλικής στήλης.
Κακώσεις μαλακών ιστών. Τραύματα
θώρακος και κοιλίας.
Τραύματα οφθαλμών
Μικρά τραύματα και πληγές
Καρδιακό επεισόδιο, Εγκεφαλικό επεισόδιο. Άσθμα, Διαβήτης
Θερμική εξουθένωση, θερμοπληξία,
υποθερμία

Με το πέρας του προγράμματος οι
καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 Να κατανοήσουν την ισχύουσα Νομοθεσία, το ρόλο του Πρώτου Βοηθού, τη
χρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών,
τις βασικές αρχές καταγραφής περιστατικών πρώτων βοηθειών και τις βασικές
αρχές ατομικής υγιεινής.
 Να αναζητούν το ιστορικό, να αναγνωρίζουν τα σημεία και να αντιλαμβάνονται τα συμπτώματα του πάσχοντα ώστε
να προβαίνουν σε πλήρη διάγνωση των
περιστατικών.
 Να παρέχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) απινίδωση και ανάνηψη.
 Να εκτελούν ασφαλείς, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες παροχής Πρώτων
Βοηθειών.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οργανισμός: …………………………………………………μΜ*

Μ*

Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**
Τηλ:…………………. Φαξ:………………….. Email:…………………………………..
Άτομο Επικοινωνίας:
email:
Τηλ:
…………………………………… ………………...…………............. …………….…..
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:
email:
Κιν. Τηλ.:***
…………………………………… ………………...…………............. …………….…..
…………………………………… ……………………….................... …….…………..

**Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στα €360,00 + ΦΠΑ για όλα τα μεγέθη
επιχειρήσεων
Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν
τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με
€216,00 ανά συμμετέχοντα
Quintessence Enterprises Ltd
Kennedy Business Center,
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208
1087 Nicosia, Cyprus
Tel.:+357 22466500
Fax:+357 22560260
E:mail:info@quintessence.com.cy
website: www.quintessence.com.cy
eLearning: www.quintessenceLMS.org

…………………………………… …………………………................ .……………......
* μΜ: Μικρομεσαία Μ: Μεγάλη
** Κίνητρα Συμμετοχής : 1. Προσωπική Ανάπτυξη
2. Νομοθετική Συμμόρφωση
3. Επιχειρηματική Αριστεία
***Για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο

