
Η ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

με την έγκριση του Εθνικού Κέντρου ATLS-PHTLS διοργανώνει τον 

 Σεπτέμβριο 2012 

2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 

16/9/2012  
PHTLS – Trauma First Response  

Εγγραφές έως 15/8/2012 - Κόστος Συνδρομής: 120€ 

29 - 30/9/2012  
PreHospital Trauma Life 

Support 
Εγγραφές έως 29/8/2012 - Κόστος Συνδρομής: 400€ 

Πληροφορίες – Εγγραφές 
Ματθαιάκη Ευφροσύνη, 6944 842493, email: pc_phtls@hotmail.com 



 

 

        
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ  ............................................  
 

Ημερομηνία εγγραφής : .................................................................................................  

 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  

( με ελληνικούς χαρακτήρες) 

Επώνυμο:  .......................................................................................................................  

Όνομα:  ...........................................................................................................................   

Όνομα πατρός:  ..............................................................................................................  

 
( με λατινικούς χαρακτήρες “ταυτότητας”) 

Επώνυμο:  .......................................................................................................................  

Όνομα:  ...........................................................................................................................   

 

Ιδιότητα:  ........................................................................................................................   

Φορέας εργασίας:  .........................................................................................................  

 

Ανήκετε σε κάποια Εθελοντική Οργάνωση:   

 

Αν Ναι σε ποιά;  .............................................................................................................   
 

Δ / Ν Σ Η  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ    

Οδός:  .............................................................................................................................  

Πόλη:  .............................................................................................................................  

Τ.Κ.:  ................................................................................................................................  

Τηλ (οικ).:  ......................................................................................................................  

Τηλ (εργ):  .......................................................................................................................  

Κινητό:  ...........................................................................................................................  

E-mail :  ...........................................................................................................................  

 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  



Το Εθνικό Κέντρο PHTLS & η εταιρεία 

“Προνοσοκομειακή Φροντίδα” 

ξεκινούν στην Ελλάδα το Σεμινάριο 

PHTLS - TFR. Το Σεμινάριο «Πρώτης 

Αντίδρασης στο Τραύμα», Trauma 

First Response (TFR) είναι ένα 

μονοήμερο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, που διδάσκει τις βασικές 

αρχές της Προνοσοκομειακής 

Αντιμετώπισης Τραύματος (PHTLS) και 

απευθύνεται και σε μη επαγγελματίες 

της υγείας. 

Συγκεκριμένα απευθύνεται στους 

«πρώτους ανταποκριτές» σε σκηνή 

τραύματος όπως αστυνομικούς, 

πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης, 

προσωπικό ασφαλείας, πολίτες 

ευαισθητοποιημένους κ.α. 

Τους βοηθά να προετοιμαστούν στην 

αντιμετώπιση του τραυματία είτε 

λειτουργούν ως ομάδα διάσωσης είτε 

ως μεμονωμένοι “διασώστες” σε 

αναμονή της ομάδας διάσωσης. 

 Το TFR καλύπτει τον πυρήνα του 

περιεχομένου του PHTLS, σε όλους 

αυτούς που δεν είχαν προγενέστερα 

κατάρτιση στην Επείγουσα ή την 

Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή 

Ιατρική. Οι διαλέξεις και η πρακτική 

άσκηση στους σταθμούς είναι 

βασισμένες πάνω στον τρόπο 

περίθαλψης που οι πρώτοι 

“ανταποκριτές” μπορούν να 

παρέχουν, είτε εν αναμονή της 

μεταφοράς του τραυματία στον κατά 

τόπους υγειονομικό σχηματισμό, είτε 

στην  συνδρομή βοήθειας στους 

Διασώστες και το Ιατρικό προσωπικό 

σε μια σκηνή τραύματος. 

Medical Director TFR: Δ. Βουρβαχάκης, 

MD, MD PHTLS 

Πληροφορίες – Εγγραφές 

Ματθαιάκη Ευφροσύνη 

6944 842493 



08:00-08:15  Καλωσόρισμα & Συστάσεις  

08:15-08:30  Εισαγωγή 

08:30-09:10  Αρχές Αξιολόγησης και Διαχείρισης Τραύματος/Κινηματική   

09:10-09:50  A&B – Αεραγωγός Οξυγόνωση  

09:50-10:00  Διάλειμμα  

10:00-10:35  C- Κυκλοφορία & Σοκ  

10:35-11:15  D –Κρανιοεγκεφαλική κάκωση  & Τραύμα Σ.Σ.  

11:15-12:45  Διαδραστικοί Σταθμοί Δεξιοτήτων   

 Αρχική Εκτίμηση Πολυτραυματία    15’   

 Αεραγωγός & Αναπνοή     25’ 

 Έλεγχος Αιμορραγίας      25’ 

 Ακινητοποίηση Σ.Σ.- Αφαίρεση Κράνους  25’  

12:45-13:45  Γεύμα 

13:45-15:15  Διαδραστικοί Σταθμοί Δεξιοτήτων   

• Αξιολόγηση Ασθενούς Ι     30’ 

• Αξιολόγηση Ασθενούς ΙΙ    30’ 

• Επείγων Απεγκλωβισμός     30’ 

15:15-15:35  Διάλειμμα  

15:35-15:55  Χρυσές Αρχές Προνοσοκομειακής   Αντιμετώπισης Τραύματος  

15:55-17:25  Σταθμοί Τελικής Αξιολόγησης  

17:25-18:00  Αποτίμηση Σεμιναρίου 

Χορήγηση Βεβαιώσεων 



 
 

National Association of Emergency Medical Technicians & American College of Surgeons – Hellenic Chapter 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ………………. 
 

 

Ημερομηνία εγγραφής : ……………………………………………………………… 

 

( με ελληνικούς χαρακτήρες) 

 

Επώνυμο:……………………………………………………………………………… 

Όνομα:………………………………………………………………………………….   

 

( με λατινικούς χαρακτήρες) 

 

Επώνυμο:……………………………………………………………………………… 

Όνομα:………………………………………………………………………………….   

 

Όνομα πατρός ………………………………………………………………………… 

Ιδιότητα:…………………………………….………………………………………….  

Φορέας εργασίας ……………………………………………………………………… 

 

Δ/νση κατοικίας  Οδός:…………………………………………..Αριθμός:……………………………. 

Πόλη:…………………………………………..Τ.Κ.:………………………………… 

Τηλ (οικ).: (…………)…………………….. 

Τηλ (εργ): (………...)……………………… 

Κινητό:……………………………………... 

E_mail : ……………………………………. 

 

 

 

 

Υπογραφή Εκπαιδευόμενου: ……………………………… 



PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT 
 

 “ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ” 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Προς τον  

Υποψήφιο  Εκπαιδευόμενο  

του Σεμιναρίου PHTLS  

 

ΘΕΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT” 

 

Αγαπητοί Υποψήφιοι, 

 

Καλώς ήλθατε  στην κοινότητα του PHTLS. Το PHTLS είναι ένα εντατικό σεμινάριο, για το οποίο 

απαιτείται προετοιμασία και μελέτη. Δηλαδή ερχόμενοι στο σεμινάριο πρέπει να γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά το βιβλίο PHTLS, προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις πρακτικές 
ασκήσεις και τη γραπτή εξέταση.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ COURSE: 

Σκοπός λοιπόν του PHTLS, είναι η μείωση των προλήψιμων και άδικων θανάτων και ιδιαίτερα των 

αναπηριών. Η επιτυχία της εφαρμογής του, βασίζεται στα εξής:  

Σωστό δίκτυο επικοινωνίας – ανταποκρίσεως με το μέρος του συμβάντος, γρήγορη   και   ακριβή  

πρωτογενή  εκτίμηση   του  πολυτραυματία    ή  και γρήγορος απεγκλωβισμός, όταν απαιτείται, 

αναγνώριση απειλητικών για την ζωή κακώσεων, όπως υποξαιμία–shock καθώς και αντιμετώπιση 

αυτών, σταθεροποίηση του τραυματία με σύγχρονη-άρτια ακινητοποίηση της Σ.Σ. και τέλος 

γρήγορη και ασφαλή του μεταφορά στο κοντινότερο και καταλληλότερο νοσοκομείο. Κρίνεται 

πολλές φορές απαραίτητη και η εφαρμογή ιατρικών πράξεων για την διάσωση του πολυτραυματία 

κατά την προνοσοκομειακή φάση, ώστε να αποφευχθούν άδικοι αλλά προλήψιμοι ως επί το 

πλείστον θάνατοι. 

Ετσι από την τσουβαλιαστή μεταφορά (scoop and run), φθάνουμε, ακολουθώντας τις αρχές του 

PHTLS, στην μεταφορά με χορήγηση σύγχρονης φροντίδας, αναζοωγόνησης και αντιμετώπισης του 

πολυτραυματία, πριν την οριστική του αντιμετώπιση, στο πλησιέστερο αλλά και καταλληλότερο 

νοσοκομείο.  

Συμπερασματικά φαίνεται ότι εφαρμόζοντας τις αρχές του PHTLS, η μεταφορά του τραυματία, δεν 

είναι πλέον μια απλή και γρήγορη διακομιδή, αλλά είναι μεταφορά πολυτραυματία που έτυχε της 

απαιτούμενης προαναφερθείσας φροντίδας και αντιμετώπισης ώστε ο πλέον Ανώνυμος, 

Ανήμπορος, Αδύναμος, Αβοήθητος ασθενής που δεν είναι άλλος από τον τραυματία να μην 

καταλήξει ΑΔΙΚΑ, αλλά να τύχει της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης και φροντίδας. 

Ισως ο τραυματίας που επέζησε χάρις στις φροντίδες σας να μη γνωρίζει ποιος ήταν ο σωτήρας 

του, εσείς όμως θα ξέρετε, και είμαι σίγουρος ότι η καρδιά σας θα γεμίζει με δίκαιη χαρά και 

υπερηφάνεια γιατί αν σώσεις μια ζωή είναι σας να σώζεις τον κόσμο ολόκληρο. 



ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με την καταβολή της συνδρομής 400€ επιβεβαιώνεται η εγγραφή σας, και 
περιλαμβάνει: εγγραφή στο πρόγραμμα PHTLS, βιβλία, εξοπλισμό, μοντέλα, αμοιβή 
βοηθητικού προσωπικού, πρωινά και μεσημεριανά γεύματα.  
Επειδή τα χρήματα της συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις 

ανελαστικές δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου 

προγράμματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχετε 

στο συγκεκριμένο COURSE, τα χρήματα σας δεν θα σας επιστραφούν, ούτε θα μπορέσετε με τα 

χρήματα που έχετε καταβάλλει να συμμετάσχετε σε μελλοντικό COURSE . 

 Η μόνη περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματά σας είναι, να γίνει ακύρωση της συμμετοχής ένα 

μήνα πριν την διεξαγωγή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ και παράλληλα να επιστραφεί το βιβλίο.  

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διδαχθεί και η πρακτική 

που αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο του PHTLS. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

μελετήσετε πολύ καλά το βιβλίο που θα σας στείλουμε. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς, νοσηλευτές/τριες, διασώστες-πληρώματα 

ασθενοφόρων, πυροσβέστες καθώς και σε κάθε ευαισθητοποιημένο άτομο στην 

προνοσοκομειακή φροντίδα τραυματία κ.α. Οι θεωρητικές γνώσεις είναι για όλους οι ίδιες. 

Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε δύο μέρη στο προχωρημένο και στο βασικό.  

 

 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥκαι του βιβλίου PHTLS  είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ: Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα σερβίρονται πρωϊνά και μεσημβρινά γεύματα. 

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: Σας συνιστούμε να ντυθείτε άνετα, λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας και 

πρακτικής άσκησης.  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ: Οι συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός Ηρακλείου, μπορούν να μείνουν σε 

ξενοδοχεία. Τα έξοδα διαμονής είναι δικά σας. Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνουν από τον 

καθένα προσωπικά ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διοικητική Συντονίστρια. 

 

Για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο σεμινάριο απαιτείται η ανελλιπής παρακολούθηση και η πιστή εφαρμογή 

των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο PHTLS 

Αν έχετε ή χρειάζεστε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ διευκρίνηση ή βοήθεια στην προετοιμασία, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Συντονίστρια του προγράμματος στα παρακάτω 

αναφερόμενα τηλέφωνα ή με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: pc_phtls@hotmail.com 

 

 

 

 
Διοικητική Συντονίστρια        Δ/ντής Προγράμματος 

Ευφροσύνη Ματθαιάκη        Δημ. Βουρβαχάκης  

Τηλ. 6944 842493         Τηλ: 6956 200599 






