Βιωματικό εργαστήρι Πρώτων Βοηθειών - Τα Παιδιά σώζουν ζωές
Ένα από τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου
«Εκπαιδεύοντας Μικρούς Διασώστες στις Φυσικές Καταστροφές» είναι τα
μέλη του να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών, ώστε να
είναι ικανά να παρέχουν βοήθεια ως ένα βαθμό, σε κάποιον συνάνθρωπό τους
ή και στον ίδιο τους τον εαυτό. Επίσης, ένας από τους στόχους του Ομίλου
είναι τα μέλη του να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα που άπτονται
της έννοιας του εθελοντισμού.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οργανώθηκε από τα μέλη του Ομίλου
ένα διήμερο βιωματικό εργαστήρι Πρώτων Βοηθειών στις 24 και 25
Φεβρουαρίου στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας και
υλοποιήθηκε από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES
https://kidssavelives.gr/, που στοχεύει στη διάδοση της δωρεάν εκπαίδευσης
παιδιών και ενηλίκων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε ελληνικά
σχολεία και κοινότητες, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών σε
σχολεία & δημόσιους χώρους.
Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών του KIDS SAVE LIVES αποτελούνταν από
τους κ. κ. Δημήτριο Βαμβακά, Μαρία Δεληγιάννη, Αναστασία Στεφανούδη,
Κωνσταντίνο Αναστασίου, Κική Αμαραντίδου και Στεφανία Μπλούχου.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, εκτός από τα μέλη του Ομίλου, στο βιωματικό
εργαστήρι συμμετείχαν και 50 εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Φλώρινας, ενώ στις 25 Φεβρουαρίου εκπαιδεύτηκαν 65 μαθητές και μαθήτριες
της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Πειραματικού καθώς και μέλη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Εικόνα 1 Μέλη του Ομίλου "Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών"

Εικόνα 2 Μέλη του Ομίλου "Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών"

Στάδια υλοποίησης
Επίδειξη βασικής υποστήριξης της ζωής με χρήση απινιδωτή [BLS]
Το στάδιο πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: αρχικά ο κ. Βαμβακάς αφού
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και παρουσίασε τους σκοπούς ίδρυσης του
Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES –Τα Παιδιά σώζουν Ζωές,
προχώρησε με τη βοήθεια της κ. Στεφανούδη στην επίδειξη εφαρμογής της
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση απινιδωτή σε
πραγματικό χρόνο.
Το σενάριο που «έτρεξε» ήταν τι πρέπει να κάνει κάποιος, όταν ένας άνθρωπος
καταρρέει δίπλα του και γνωρίζει να προσφέρει ΚΑΡΠΑ. Επίσης στον χώρο
που βρίσκεται γνωρίζει ότι υπάρχει αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής.

Εικόνα 3 Εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων

Εικόνα 4 Κλήση στο 166

Εικόνα 5 Χορήγηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Στη δεύτερη φάση η κ. Δεληγιάννη επεξήγησε τις αντιδράσεις και
συμπεριφορές των δύο προηγούμενων εισηγητών, όταν «κλήθηκαν» να
εφαρμόσουν ΚΑΡΠΑ σε κάποιον που είχε καταρρεύσει και για να τον
επαναφέρουν στη ζωή χρησιμοποίησαν απινιδωτή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Μας μίλησε για τα συμπτώματα ενός καρδιακού επεισοδίου και τη
σημαντικότητα της έγκαιρης αναγνώρισής τους, μάς τόνισε την ασφαλή
προσέγγιση του θύματος, και πώς να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο της
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με Αυτόματο Εξωτερικό
Απινιδωτή.

Αλγόριθμος ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά
Καλέστε 166
Δώστε 30 θωρακικές συμπιέσεις
Δώστε 2 εμφυσήσεις διάσωσης
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 30:2
6. Από τη στιγμή που φτάνει ο ΑΕΑ ενεργοποιήστε τον και
ακολουθήστε τις οδηγίες του

Η τελευταία φάση περιλάμβανε πρακτική εξάσκηση σε σενάρια Βασικής
Υποστήριξης της Ζωής όλων των συμμετεχόντων.

Εικόνα 6 Έλεγχος αντίδρασης θύματος από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 7 Έλεγχος αναπνοής από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 8 Κλήση στο ΕΚΑΒ από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 9 Τεχνική Θωρακικών συμπιέσεων από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 10 Εκτέλεση θωρακικών συμπιέσεων από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 11 Εκτέλεση θωρακικών συμπιέσεων από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 12 Εμφυσήσεις διάσωσης - έκταση κεφαλής και ανύψωση κάτω γνάθους από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 13 Εμφυσήσεις διάσωσης- κλείσιμο μύτης από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 14 Εμφυσήσεις διάσωσης- εισπνοή στο στόμα του θύματος από μέλη του Ομίλου

Εικόνα 15 Εισπνοή στο στόμα του θύματος από μέλη του Ομίλου

Θέση ανάνηψης σε αναίσθητο άτομο
Η κυρία Στεφανούδη παρουσίασε στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου με
παραστατικό τρόπο πώς προχωράμε στην εφαρμογή της θέσης ανάνηψης, όταν
το θύμα παραμένει αναίσθητο, αλλά αναπνέει φυσιολογικά.

Εικόνα 16 Το θύμα είναι αναίσθητο, αλλά αναπνέει φυσιολογικά

Η κυρία Στεφανούδη, αφού τόνισε ότι η θέση ανάνηψης βοηθά στη διατήρηση
ανοικτού αεραγωγού σε αναίσθητο θύμα με φυσιολογική αναπνοή, με επίδειξη
σε πραγματικό χρόνο αλλά και με σχολιασμό της τεχνικής έπειτα, έφερε σε
θέση ανάνηψης τον εκπαιδευτή κ. Αναστασίου, που είχε καταρρεύσει αλλά
ανέπνεε φυσιολογικά.

Εικόνα 17 Έλεγχος αναπνοής

Εικόνα 18 Εφαρμογή θέσης ανάνηψης

Πνιγμός – Ανακοπή στα παιδιά
Στο εργαστήρι Πρώτων Βοηθειών, ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), επισημάνθηκε ότι η αλληλουχία
ενεργειών στην αναζωογόνηση των ενηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
ασφάλεια σε παιδιά χωρίς επίπεδο συνείδησης που δεν αναπνέουν ή δεν
αναπνέουν φυσιολογικά.

Εικόνα 19 Αλγόριθμος για πνιγμό/αναπνευστική ανακοπή σε παιδιά

Οι πιο κάτω ελάσσονες τροποποιήσεις στον αλγόριθμο αναζωογόνησης των
ενηλίκων καθιστούν τον προτεινόμενο αλγόριθμο πιο κατάλληλο για
εφαρμογή στα παιδιά:

ΠΝΓΜΟΣ / ΠΑΙΔΙ
Αναπνευστική ανακοπή
1.
2.
3.
4.
5.

Δώστε αρχικά 5 εμφυσήσεις διάσωσης
Συνεχίστε με ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό
Καλέστε το ΕΚΑΒ
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ
Αναζητήστε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED)

Εικόνα 20 Η Νεφέλη έσωσε την αδερφή της από πνιγμό στην πισίνα του σπιτιού τους

Πνιγμονή – Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα
Η πνιγμονή εύκολα αναγνωρίζεται σε θύμα που κρατά το ένα χέρι γύρω από
τον λαιμό του και ταυτόχρονα βήχει, στην προσπάθεια του να αποβάλει το
ξένο σώμα. Θύμα πνιγμονής ικανό να μιλήσει, που βήχει και αναπνέει,
παρουσιάζει ήπια απόφραξη. Τότε συστήνεται στο θύμα να βήξει.

Εικόνα 21 Πνιγμονή: το θύμα κρατά το χέρι γύρω από το λαιμό και βήχει

Θύμα πνιγμονής που δεν είναι ικανό να μιλήσει, έχει αδύναμο βήχα και
παρουσιάζει αγωνιώδη αναπνοή ή δεν μπορεί να αναπνεύσει αλλά διατηρεί τις
αισθήσεις του, έχει σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού.
Τότε, τονίστηκε από την εισηγήτρια κ. Στεφανούδη, θα πρέπει να
εφαρμοστούν πέντε κοφτά χτυπήματα στη ράχη του θύματος ανάμεσα στις
ωμοπλάτες με την παλάμη του ενός χεριού, ενώ με το άλλο χέρι
σταθεροποιούμε – υποστηρίζουμε τον θώρακα του θύματος, σκυμμένο προς τα
εμπρός.

Εικόνα 22 Χορηγήστε 5 κοφτά χτυπήματα στη ράχη του θύματος ανάμεσα στις ωμοπλάτες

Εάν τα 5 χτυπήματα στην πλάτη αποτύχουν να άρουν την απόφραξη του
αεραγωγού, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή έως 5 κοιλιακών ώσεων ως
εξής:

Εφαρμογή κοιλιακών ώσεων
1. Σταθείτε πίσω από το θύμα πνιγμού
2. Τοποθετήστε και τα δύο χέρια κυκλικά κατά το άπω τμήμα της
κοιλιακής χώρας
3. Ευθυγραμμίστε το θύμα προς τα εμπρός
4. Σφίξτε τα δυο σας χέρια το ένα με το άλλο
5. Σπρώξτε απότομα προς τα μέσα κι επάνω
6. Επαναλάβετε έως 5 φορές

Εικόνα 23 Εφαρμογή κοιλιακών ώσεων

Εάν η απόφραξη δεν αίρεται, συνεχίζεται η εναλλαγή 5 χτυπημάτων στην
πλάτη με 5 κοιλιακών ώσεων.
Όποια στιγμή το θύμα καταστεί αναίσθητο, θα πρέπει προσεκτικά να
ξαπλωθεί στο έδαφος, άμεσα να κληθεί το ΕΚΑΒ και να εφαρμοστεί
ΚΑΡΠΑ με θωρακικές συμπιέσεις.
Κλείνοντας την εισήγηση, αναφέρθηκε ότι οι κοιλιακές και θωρακικές
συμπιέσεις μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν σημαντικές εσωτερικές βλάβες
κι όλα τα θύματα πνιγμονής που αντιμετωπίζονται επιτυχώς με αυτά τα μέτρα
πρέπει να ελέγχονται εκ των υστέρων για δυνητικά προκληθείσα βλάβη,
κάκωση, τραυματισμό.

Τραύμα : Αντιμετώπιση- Πρόληψη
Η κυρία Δεληγιάννη με την προβολή κατάλληλων βίντεο «καθήλωσε» τους
συμμετέχοντες του Εργαστηρίου με την εισήγησή της, που αναφερόταν στην
αντιμετώπιση και πρόληψη του τραύματος. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο ασφαλής
τρόπος προσέγγισης του τραυματία, η άμεση κλήση του 166/112 αναφέροντας
ποιος είσαι, πού είσαι και τι συμβαίνει και ο έλεγχος της αιμορραγίας του
τραυματία.

Εικόνα 24 Τρόποι αντιμετώπισης τραύματος

Με το σύνθημα «σκέψου δυο φορές», η εισηγήτρια πέρασε το μήνυμα της
πρόληψης του τραύματος, αναφερόμενη κυρίως στην παραβίαση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και σε απερίσκεπτες συμπεριφορές που οδηγούν σε
τραυματισμούς (απουσία ζώνης ασφαλείας, κράνους, κατανάλωση αλκοόλ,
κολύμπι μετά από φαγητό κ.α.).

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις Πρώτες Βοήθειες
Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ανταποκρινόμενοι
στην πρόσκληση του Ομίλου για το Βιωματικό εργαστήρι Πρώτων Βοηθειών,
συμμετείχαν σε μαθήματα… ζωής, που θα κληθούν να τα μεταφέρουν στο
σχολικό τους περιβάλλον.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος «Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών»
Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας σας προσκαλεί στο βιωματικό εργαστήρι Α΄ Βοηθειών τη
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 έως 21:00 που θα πραγματοποιηθεί στον
χώρο του Πειραματικού Σχολείου.
Ο Διευθυντής του Σχολείου

Η υπεύθυνη του Ομίλου

Οι εκπαιδευτικοί επιδόθηκαν, μετά τις εισηγήσεις των εκπαιδευτών, στην
εφαρμογή του αλγόριθμου της ΚΑΡΠΑ.

Εικόνα 25 Έλεγχος αντίδρασης από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Εικόνα 26 Εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Εικόνα 27 Εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Εικόνα 28 Εμφυσήσεις διάσωσης από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Εικόνα 29 Εμφυσήσεις διάσωσης /Έκταση κεφαλής κι ανύψωση κάτω γνάθους από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Όλοι
οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση των βιωματικών
δραστηριοτήτων, έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής στο «Εθνικό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση KIDS SAVE LIVES - Τα Παιδιά
Σώζουν Ζωές», υπογεγραμμένη από τους επιστημονικά Υπεύθυνους του
συγκεκριμένου προγράμματος κ. Αναστάσιο Στεφανάκη και κα. Βαρβάρα
Φυντανίδου.

Αξιολόγηση
Η παρουσία της εθελοντικής ομάδας του KIDS SAVE LIVES ήταν μια
πρωτότυπη και βιωματική εμπειρία για τα μέλη του Ομίλου αλλά και για όλους
τους συμμετέχοντες. Η διαδραστική εκπαίδευση σε καταστάσεις που
προσομοιώνουν την πραγματικότητα έφερε τους μαθητές κοντά στον
εθελοντισμό και στην αλτρουιστική βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Υπήρξε
ουσιαστική εκμάθηση τεχνικών που σώζουν ζωές!
Τα μέλη του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά
Σώζουν Ζωές είναι ένα ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και
πηγαίου εθελοντισμού που ενθουσίασαν τους συμμετέχοντες προβάλλοντας
τον εθελοντισμό ως πρότυπο ζωής!

Εικόνα 30 Τα μέλη του Ομίλου «Μικροί Διασώστες Φυσικών Καταστροφών» με την Ομάδα Εκπαιδευτών του KIDS
SAVE LIVES

