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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

103 στελέχη της INTERAMERICAN εκπαιδεύτηκαν σε Α' Βοήθειες από την Ελληνική Ομάδα 

Διάσωσης 
 

 

103 στελέχη της INTERAMERICAN εκπαιδεύτηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε Πρώτες Βοήθειες από την Ελληνική 

Ομάδα Διάσωσης, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο οργανισμοί στον τομέα της 

πρόληψης και της αντιμετώπισης κινδύνων. 

 

Το σεμινάριο, που ήταν πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, περιλάμβανε εκπαίδευση στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), στην αντιμετώπιση 

πνιγμονής και την πλάγια θέση ανάνηψης, όπως επίσης και σε άλλες βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών. 

 

Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά σεμινάριο που γίνεται σε διάστημα έξι ετών στο προσωπικό της INTERAMERICAN από 

την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με στόχο την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στην εταιρεία στις Πρώτες Βοήθειες, 

προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν βοήθεια σε όποιον αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή του. 

 

Παρότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες κατά καιρούς να εκπαιδευτεί ο γενικός πληθυσμός στις Πρώτες Βοήθειες, η 

Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με τους θανάτους να 

υπερβαίνουν τους 6.000 ανά έτος. Πανεθνικά τα ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής είναι μικρότερα 

του 1%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 8%. 

 

Με βάση την έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, για κάθε 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα 

αντιστοιχούν μόλις 49 απινιδωτές, αριθμός που κατατάσσει την χώρα μας 5η από το τέλος στην Ευρώπη. 

 

Σημειώνεται ότι η INTERAMERICAN και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο 

προβλέπει την συνδρομή της εταιρείας στις διασωστικές και λοιπές δράσεις της ΕΟΔ με παροχή υπηρεσιών άμεσης 

ιατρικής βοήθειας (μέσα διακομιδής και ειδικευμένο προσωπικό), καθώς και την υποστήριξη από την ομάδα κοινωνικών 

πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων. 


