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Προς ΜΜΕ:

Δωρεά ΚΥΣΑΝ προς Υπ. Παιδείας για την Διδασκαλία στην Βασική Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στα σχολεία
Οι εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές είναι η τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες
χώρες ενώ στην Ευρώπη συμβαίνει μια ανακοπή ανά 1000 κατοίκους ανά έτος. Μετά από ένα
τέτοιο γεγονός το ποσοστό επιβίωσης κυμαίνεται στο 2-10% και η παρουσία ενός ατόμου που θα
ξεκινήσει έγκαιρα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση πολλαπλασιάζει την πιθανότητα επιβίωσης
που μπορεί να φτάσει το 60%. Οι Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εφαρμόσει εδώ και δεκαετίες
προγράμματα εκπαίδευσης στα σχολεία έχουν και το ψηλότερο ποσοστό έγκαιρης παρέμβασης και
αντίστοιχα τα ψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε εξωνοσοκομειακές ανακοπές.
Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥ.Σ.ΑΝ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με
βασικό σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στον τόπο μας. Έχουμε επιστημονικό σύμφωνο
συνεργασίας με το European Resuscitation Council που είναι το αρμόδιο επιστημονικό σώμα για
αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το European Resuscitation Council τα τελευταία χρόνια

έχει θέση ως στόχο την

εκπαίδευση παιδιών άνω των 12 χρονών στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την
ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα σχετικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον 2 ώρες το έτος. Και αυτό
βάσει μελετών που απέδειξαν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και βελτιώνει τα ποσοστά επιβίωσης στις
χώρες που εφαρμόστηκε. Το ΚΥΣΑΝ ως εκπρόσωπος του European Resuscitation Council στην
Κύπρο επιθυμεί να συγχαρεί το Υπουργείο Παιδείας που έχει προχωρήσει σε σωστά βήματα για
την υλοποίηση της εν λόγω εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο πρωτοπορεί και συμβάλλει τόσο στην
ευαισθητοποίηση αλλά και στην αλλαγή κουλτούρας του κοινού.
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για συμβολή στην επίτευξη αυτού του στόχου το ΚΥΣΑΝ
προσφέρει στο Υπουργείο Παιδείας:
1. Εκπαίδευση σε BLS/AED (Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Χρήση Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή) σε όλους τους γυμναστές των λυκείων και γυμνασίων με επίσημη
πιστοποίηση από ΚΥΣΑΝ/ERC καθώς και πρόγραμμα ¨εκπαίδευσης εκπαιδευτών¨
(Instructors Course) για σωστή μετάδοση της γνώσης και σε άλλους.
2. Πενήντα προπλάσματα για εκπαίδευση.
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Το κόστος διδασκαλίας και για τα δύο προγράμματα καθώς και το κόστος για τα προπλάσματα
θα αναλάβει το ΚΥΣΑΝ. Η πιο πάνω προσφορά του ΚΥΣΑΝ εντάσσεται στην γενικότερη
προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού στην αναγνώριση και έγκαιρη
παρέμβαση στις εξωνοσοκομειακές ανακοπές έτσι ώστε να διασώζονται περισσότερες ζωές.
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