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KIDS SAVE LIVES
ΛΙΝΑ ΤΖΑΝΗ (ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)
Τα παιδιά, μπορούν να σώσουν ζωές;
Η απάντηση είναι ναι! Τα παιδιά είναι συχνά παρόντα σε επείγουσες
καταστάσεις για την ζωή και αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, μπορούν
να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τους ενήλικες στη διάσωση μίας ζωής.
Το 90% τον παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν μετά από έρευνα, πως
θα ήθελαν να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Άλλωστε, το σχολικό περιβάλλον είναι το ιδανικό περιβάλλον,
καθώς εκεί η μάθηση είναι η κύρια δραστηριότητα. Οι δεξιότητες που
αποκτώνται αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, το αίσθημα
προσωπικής ευθύνης, καθώς και την έννοια του προσωπικού καθήκοντος
στην κοινωνία. Οι δεξιότητες της βασικής υποστήριξης της ζωής είναι
απλές, διασκεδαστικές, εύκολες στη διδασκαλία και τη μάθηση, και με
μόλις τρεις ώρες της σχολικής τους ζωής, τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν
τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να σώσουν μια ζωή!
Το Kids Save Lives, είναι ένα προτεινόμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO) και έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει όλα τα παιδιά
του κόσμου στις πρώτες βοήθειες.
Η διδασκαλία των παιδιών στα Ελληνικά σχολεία αποτελεί μία εξαιρετική
ευκαιρία για την εκπαίδευση ενός μεγάλου πληθυσμού, ώστε στο μέλλον
να υπάρξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο ενήλικων ανανηπτών.

Το πρόβλημα
Κάθε χρόνο στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. 750.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά, παθαίνουν
εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 27 Ευρωπαϊκές Χώρες στην
αναζωογόνηση θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, (Μελέτη EURECA ONE)
Στην Ελλάδα ελάχιστοι πολίτες του γενικού πληθυσμού είναι εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ
και την χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs), με αποτέλεσμα να μην
ξεκινάει έγκαιρα η αναζωογόνηση του θύματος από τους πρώτους παρευρισκόμενους

Και η λύση
Αποδεικνύεται πως η έγκαιρη έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
και η έγκαιρη Απινίδωση από τους πρώτους παρευρισκόμενους, πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες
επιβίωσης των θυμάτων της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής
Σε Χώρες όπου είναι διαδεδομένοι οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) και θεσμοθετημένη η
εκπαίδευση πολιτών & ιδιαίτερα των μαθητών σχολικής ηλικίας (πχ Δανία), παρατηρήθηκε πως μέσα
σε λίγα χρόνια τριπλασιάστηκε το ποσοστό των θυμάτων που επιβιώνουν από μια εξωνοσοκομειακή
καρδιακή ανακοπή
KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Δημιουργία του πρώτου Ανθρωπιστικού Οργανισμού στην Ελλάδα, που στόχο έχει την διάδοση της
δωρεάν εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την
ανάπτυξη ενός δικτύου δημόσιων απινιδωτών AED, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης
θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα μπορεί
Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας
[2017-2019]
Ανάπτυξη δικτύου 600 εθελοντών εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), δωρεάν
εκπαίδευση 42.416 μαθητών και εκπαιδευτικών σε 470 Ελληνικά σχολεία 2017- 2019, έγκριση ΕRC για την δημιουργία των μικρότερων εκπαιδευτών της Ευρώπης άνω των 16 ετών (BLS Instructors)
Ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, επανεκπαίδευση σε ετήσια βάση
και οργάνωση σε επίπεδο κοινότητας για την έγκαιρη αντιμετώπιση θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής
ανακοπής (πιλοτικό πρόγραμμα NO NO GO-Η Κοινότητα Σώζει Ζωές, επιβίωση 18 θυμάτων εξωνοσοκομειακής
καρδιακής ανακοπής, 2016-2019)
Ανάπτυξη δικτύου δημοσίων Απινιδωτών (AEDs), τοποθέτηση 120 νέων απινιδωτών σε Ελληνικά σχολεία και
κοινότητες δημιουργία δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής εθνικού χάρτη απινιδωτών: WWW.KIDSSAVELIVES.GR
Νεφέλη: Είναι το πρώτο παιδί στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα παιδιά στον κόσμο που σώζει μια ανθρώπινη
ζωή (2018, Αφίδνες Αττικής), πληθαίνουν τα επείγοντα περιστατικά που αντιμετωπίζονται από μαθητές, εκπαιδευμένους δασκάλους και απλούς πολίτες
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης βραβεύει το KIDS SAVE LIVES για το έργο του στα Ελληνικά σχολεία
και την Ελληνική κοινότητα, με την υποτροφία PETER BASKET BURSARY

συνδιοργάνωση

ΕΘΝΙΚΟΣ XAΡΤΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Δωρεάν εφαρμογή: www.kidssavelives.gr
Βρες τον κοντινότερο απινιδωτή και σώσε έγκαιρα μια ζωή!
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#KIDSSAVELIVES

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Οι φίλοι του Οργανισμού που επιθυμούν
να στηρίξουν οικονομικά ή υλικοτεχνικά το
έργο του KIDS SAVE LIVES με σκοπό την
βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος στα Ελληνικά Σχολεία,
μπορούν να επικοινωνούν εδώ:

www.kidssavelives.gr
kidssavelives@gmail.com
Τράπεζα Πειραιώς:
GR 31 0171 2310 0062 3114 3256 778
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