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Με επιτυχία ξεκίνησε ο κύκλος των παρεμβάσεων στην Περι-

φέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου  

2014. Η πρώτη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ολοήμε-

ρο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδό-

νας, όπου περίπου 90 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης παρακο-

λούθησαν την επίδειξη Πρώτων Βοηθειών από έμπειρους 

επαγγελματίες υγείας. 

Νοέμβριος 2014 

Έκδοση No 1:  

Νοέμβριος 2014 

Θεσσαλονίκη 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ — Newsletter 

Λέξεις κλειδιά: 

 

 Αγωγή Υγείας 

 Δημοτικά  

     Σχολεία 

 Πρώτες Βοή-

θειες 

 Τραύματα 

 Ρινορραγία 

 Αιμορραγία  

 Εγκαύματα, 

 Ηλεκτροπληξί-

α, 

 Πνιγμονή  

 Λιποθυμία 

 Επιληψία 

 

 

 

Μελλοντικές 

παρεμβάσεις 

(Δεκέμβριος) 

 

 2ο ΔΣ Ελευθε-

ρίου Κορδε-

λιού 

 19ο ΔΣ Ευό-

σμου 

 12ο ΔΣ Ευό-

σμου 

 ΔΣ Λαγκαδι-

κιών  

 1ο ΔΣ Σίνδου 

 2 ΔΣ Κουφαλί-

ων  

 ΔΣ Χαλκηδό-

νας  

 «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» 

περιβάλλον ή και στο χώρο 

ζωής τους και να τους οπλίσει 

με τις απαραίτητες εκείνες 

γνώσεις για να αντιμετωπί-

σουν προκλήσεις διασφαλίζο-

ντας την υγεία των μαθητών.  

Το πρόγραμμα με τίτλο  

 «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχο-

λείου, της Οικογένειας, της 

Κ ο ι ν ό τ η τ α ς »   

αφορά τους μαθητές της Ε’ 

και ΣΤ’ τάξης δημοτικού, εκ-

παιδευτικούς και γονείς, σε  

23 Δήμους (15 στην Αττική 

και 8 στη Θεσσαλονίκη). Στα 

παιδιά θα διεξαχθούν προ-

γράμματα Αγωγής Υγείας ενώ 

στους γονείς και τους εκπαι-

δευτικούς θα πραγματοποιη-

θούν προγράμματα εκμάθη-

σης αντιμετώπισης επειγου-

σών περιστατικών και παρο-

χής πρώτων βοηθειών.  

 

Ιστοσελίδα προγράμματος: 

www.schoolhealth.gr   

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιωματική άσκηση — Παιχνίδι ρόλων: 

Ο μαθητής, υπό τις οδηγίες του νοσηλευτή, φέρνει σε θέση 

ανάνηψης το φίλο και συμμαθητή του που «λιποθύμησε» 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

 

 

 

Επίδειξη υλικών μέσων όπως 

γάζες, επίδεσμοι, κα. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 

(Ε.Ν.Ε.), υλοποιεί το πρόγραμμα 

«Πρόληψη και Αγωγή Υγείας σε 

Σχολεία περιοχών που έχουν 

πληγεί περισσότερο από την 

οικονομική κρίση σε Περιφέρει-

ες Σταδιακής Εξόδου (Αττική – 

Κεντρική Μακεδονία)». Το πρό-

γραμμα έρχεται να καλύψει τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

των γονέων αλλά και των ίδιων 

των μαθητών ώστε να είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθουν σε 

τυχόν ατυχήματα στο σχολικό 

Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο αντιμε-

τώπισης τραυμάτων, εγκαυμάτων, ρινορραγιών, αιμορραγιών 

και άλλων θεματικών ενοτήτων όπως η ανάνηψη. Οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία μέσω βιωματικών ασκήσεων και παιχνίδι 

ρόλων να μάθουν πως μπορούν να παρέχουν απλές βοήθειες 

στους φίλους, συμμαθητές αλλά και στους γονείς τους.  
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Παρέμβαση σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

Ενδεικτικά, οι γονείς ενημερώθηκαν και εξασκήθηκαν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

1. Αιμορραγία,  

2. Ρινορραγία, 

3. Εγκαύματα, 

4. Πνιγμονή, 

5. Επιληπτικές κρίσεις, 

6. Αλλεργίες, 

7. Λιποθυμία, 

8. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση — ΚΑΡΠΑ, 

9. Εξωτερική απινίδωση, χρήση ΑΕD, 

10. Θέση ανάνηψης. 

 

  

 

 

 

 

 

Παιχνίδι ρόλων σε ζεύγη– 

Πρακτική άσκηση τεχνικής 

Heimlich 

 

 

 

 

 

 

Πρακτική άσκηση ΚΑΡΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι ρόλων σε ζεύγη  

—  

Πρακτική άσκηση  

«Θέση Ανάνηψης» 

 

 

 

 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα σχεδιασμένο για ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς, διατίθεται 

δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.schoolhealth.gr   

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις σε μαθητές, διεξήχθη και η 

παρέμβαση σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την παρο-

χή Πρώτων Βοηθειών.  

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για θέματα υγεί-

ας και πρόληψης ατυχημάτων ή/ και παροχή πρώτων βοη-

θειών από τρεις (3) έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελμα-

τίες υγείας με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο.  

 

 

Οι γονείς μέσω της βιωματικής μεθόδου παρείχαν πρώτες 

βοήθειες μαθαίνοντας τη θέση ανάνηψης, ενημερώθηκαν 

για το τι είναι επιληπτική κρίση και πως αντιμετωπίζεται, κα. 

 

 

Μελλοντικές 

παρεμβάσεις 

(Δεκέμβριος-

Ιανουάριος) 

 ΔΣ Γερακα-

ρούς 

 4ο ΔΣ Κουφα-

λίων  

 2ο ΔΣ Διαβα-

τών  

 ΔΣ Νέων 

Βρασνών  

 13ο ΔΣ Σταυ-

ρούπολης  

 ΔΣ Ζαγκλιβε-

ρίου 

 6ο ΣΔ Ευό-

σμου 

 3ο ΔΣ Διαβα-

τών  

 7ο ΔΣ Σταυ-

ρούπολης  

 4ο Ολοήμερο 

Συκεών  

 ΔΣ Αδένδρου 

 9ο ΔΣ Θεσσα-

λονίκης  

 18ο ΔΣ Θεσ-

σαλονίκης  

 24ο ΔΣ Θεσ-

σαλονίκης  

 31ο ΔΣ Θεσ-

σαλονίκης  

 26 ΔΣ Θεσσα-

λονίκης 

 72 ΔΣ Θεσσα-

λονίκης  

 37ο ΔΣ Θεσ-
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Η Ε.Ν.Ε. είναι ένας 

φορέας με έντονη 

δραστηριότητα 

στην εκπαίδευση, 

μετεκπαίδευση και 

συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των 

Νοσηλευτών, 

καθώς και στην 

ενημέρωση του 

πληθυσμού σχετικά 

με θέματα 

πρόληψης και 

υγείας. 

Παρεμβάσεις σε σχολεία  

 

 

 

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν σε σχολεία των Δήμων , Πάυλου Μελά, Ωραιοκάστρου, Κορδελιού-

Ευόσμου, Λαγκαδά, Δέλτα, Χαλκηδόνας.  Ενδεικτικά κάποιες από τις παρεμβάσεις:  

 

13 ΔΣ Πολίχνης -  ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

13ο ΔΣ Πολίχνης  -ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-  ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ_ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -   ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Η Ε.Ν.Ε. είναι ένας 

φορέας με έντονη 

δραστηριότητα 

στην εκπαίδευση, 

μετεκπαίδευση και 

συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των 

Νοσηλευτών, 

καθώς και στην 

ενημέρωση του 

πληθυσμού σχετικά 

με θέματα 

πρόληψης και 

υγείας. 

Παρεμβάσεις σε σχολεία  

 

 

 

 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -   ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ -  ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ -ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Στο τέλος κάθε παρέμβασης διανέμονται 

στους μικρούς μαθητές έντυπο υλικό με 

οδηγίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατι-

κών, ενώ στους ενήλικες δίνεται Βεβαίωση 

Παρακολούθησης καθώς και έντυπο πληρο-

φοριακό υλικό παροχής Πρώτων Βοηθειών.  

Τέλος, σε κάθε σχολείο δίνεται Βεβαίωση 

Συμμετοχής και αφίσες με οδηγίες αντιμετώ-

πισης έκτακτών περιστατικών για κάθε τάξη 

που συμμετείχε στη παρέμβαση.  


