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«Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας»
Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Σχολεία
Λέξεις κλειδιά:

H Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) συνεχίζει με επιτυχία τις παρεμβάσεις με θέμα
«Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» σε δημοτικά σχολεία της



Αγωγή Υγείας



Δημοτικά
Σχολεία

Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, μέχρι στιγμής, περίπου 10.500 μαθητές και 3.200 γονείς και εκπαι-



Πρώτες Βοήθειες



Τραύματα



Ρινορραγία

αγωγής υγείας και παροχής πρώτων βοηθειών όπως κατάγματα, αιμορραγία, λιποθυμία, επιληψί-



Αιμορραγία

α, κα ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν γρήγορα, με ψυχραιμία και ασφάλεια σε τυχόν



Εγκαύματα,

ατυχήματα στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.



Ηλεκτροπληξία,

Το ταξίδι στη γνώση ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014 όπου οι μαθητές μέσω της βιωματικής μεθό-



Πνιγμονή

δου έμαθαν να παρέχουν με απλές τεχνικές βοήθεια σε φίλους, συμμαθητές, γονείς και συγγενείς



Λιποθυμία



Επιληψία

δευτικοί από 168 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής καθώς και από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, οι μικροί μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν σε θέματα

αλλά και σε όποιον έχει ανάγκη.
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Παράλληλα, οι ενήλικες έμαθαν πρακτικές που χρειάζονται στη καθημερινότητα τους ώστε να μπορώ να παρέχουν
αποτελεσματικά
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και πρωτοβάθμια περίθαλψη σε παιδιά και

Διεύθυνση
Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση :


Γ’ Αθηνών,



Πειραιά,



Δυτικής
Αττικής



Ανατολικής Αττικής



Δυτικής
Θεσσαλονίκης



Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ενήλικες,
ενός

μέσω

συνδυα-

σμού γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικής σε πραγματικά σενάρια.

Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η μάθηση και η απόκτηση απόλυτης εμπιστοσύνης στον εαυτό του και στην ικανότητά του να παρέχει βοήθεια όταν και εφόσον προκύψει κάποια έκτακτη
ανάγκη.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως φορέας με έντονη δραστηριότητα στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση Νοσηλευτών καθώς και στην ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με θέματα πρόληψης
και υγείας, γνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη του κόσμου για γνώση και παροχή πρώτων βοηθειών
συνεχίζει την προσπάθειά της να είναι κοντά σε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Το έργο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο πλαίσιο προσπαθειών μας για την πρόληψη και
την αγωγή υγείας και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων, εκ-

παιδευτικών και μαθητών κυρίως σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, η Ε.Ν.Ε. διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης,
την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
– Ε. Σ.Δ.Υ (Λ. Αλεξάνδρας 196). Επικοινωνία: info@schoolhealth.gr
Για

περισσότερες

πληροφορίες

επισκεφτείτε

την

ιστοσελίδα

του

προγράμματος

www.schoolhealth.gr και περιηγηθείτε στο δωρεάν διαδραστικό εκπαιδευτικού υλικό μαθαίνοντας
το σωστό τρόπο αντιμετώπισης και αξιολογώντας τις γνώσεις σας.
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