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Ομάδα στόχος
Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος

Προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε Τμήματα του Π.Θ. μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα
του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με συναφές γνωστικό των σπουδών τους αντικείμενο, με την προϋπόθεση της κατάθεσης αναλυτικής
βαθμολογίας που να αποδεικνύει ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα των διδασκόντων στο
συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Εισαγωγή

Στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή των
απαιτούμενων γνώσεων προκειμένου ο πολίτης-
ανταποκριτής να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να
αντιμετωπίσει τραυματισμούς στο καθημερινό πλαίσιο
δραστηριοτήτων του, παρέχοντας με ασφάλεια τις πρώτες
βοήθειες.  

Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης

Μελέτες έχουν αποδείξει πως η παροχή πρώτων βοηθειών από
πολίτες - ανταποκριτές στο τόπο του συμβάντος όχι μόνο
συνέβαλλαν στη διατήρηση της ζωής του πάσχοντος αλλά
μείωσαν αισθητά το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο,
συμβάλλοντας θετικά στην έκβαση της ασθένειας.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η εκπαίδευση πολιτών αντικειμένου
θέματος, με σκοπό τη δημιουργία πολιτών-ανταποκριτών,
πρόθυμων και ικανών να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες έχοντας πάντα ως γνώμονα την
ασφάλεια και τη διατήρηση της ζωής του πάσχοντος. 



Διδακτικές Ενότητες
Εισαγωγή στο Τραύμα/Πρώτες Βοήθειες

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Αντιμετώπιση Πνιγμού/Πνιγμονής

Κακώσεις Μυοσκελετικού Συστήματος

Εγκαύματα

Αναφυλαξία

Θερμορύθμιση

Νευρολογικά Νοσήματα

Ειδικές Περιπτώσεις



Quality
Service 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη

Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα

Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις

διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/

επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ πραγματοποιείται από την «Εθνική

Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ,

της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020.

Σε επίπεδο γνώσεων: Απόκτηση βασικών
γνώσεων πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης
τραυμάτων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση τραυματισμών και απειλητικών
για τη ζωή καταστάσεων, βασισμένες σε
σύγχρονες και διεθνής οδηγίες.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα



Εξ αποστάσεως
ασύγχρονη &

σύγχρονη
τηλεκπαίδευση

9 διδακτικές 
ενότητες

Διαδικτυακό
Quiz

78 ώρες
1 μήνας

Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης



Δίδακτρα & 
Οδηγίες Κατάθεσης

Το κόστος του προγράμματος είναι 100€ ευρώ. 

Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλονται τα
50 ευρώ και κατά τη διάρκεια και πριν το τέλος
του προγράμματος τα υπόλοιπα 50 ευρώ. 

Παρέχετε έκπτωση 10% σε στρατιωτικούς,
σώματα ασφαλείας, λιμενικούς, πυροσβέστες και
σε φοιτητές.  

100€ 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον
τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται
απόδειξη είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο
Κωδικός Προγράμματος.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935

ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0191



Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει η

κα. Μαρία Μαλλιαρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικά το Βιογραφικό Σημείωμα της κας. Μαλλιαρού μπορείτε να το βρείτε πατώντας ΕΔΩ

http://www.uth.gr/files/cvs/malliarou_sCV_gr.pdf


Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τηλ. +30 24210-06366/90
E-mail: learning@uth.gr

WebSite: https://learning.uth.gr/

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα
Βόλος, Τ.Κ. 38334


