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∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ - PARAMEDIC
Οι διασώστες ως εκπαιδευµένο και
εξειδικευµένο προσωπικό στελεχώνουν
την εφαρµογή της Επείγουσας Ιατρικής
στον
Προνοσοκοµειακό
χώρο
και
συµµετέχουν στις δραστηριότητες των
χώρων υποδοχής και αντιµετώπισης των
Επειγόντων των Νοσοκοµείων (Τ.Ε.Π.)
µέχρι την ολοκληρωτική ανάληψη της
ευθύνης
του
πάσχοντα
από
το
Νοσοκοµειακό προσωπικό
Οι ∆ιασώστες, πρώτοι αυτοί στα
πλαίσια της οµάδας, προσεγγίζουν και
διαχειρίζονται τον πάσχοντα στην
πλέον κρίσιµη φάση του µετά το οξύ
συµβάν, την διεθνώς αποκαλούµενη
χρυσή
ώρα
επιτελούν
υψηλής
κοινωνικής αξίας έργο
Οι ∆ιασώστες δραστηριοποιούνται στα
Συστήµατα Επείγουσας Ιατρικής, ως
Πληρώµατα Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων,
Πληρώµατα Καµπίνας Ελικοπτέρων ή
Αεροπλάνων Επείγουσας Ιατρικής ή σε
Πλωτά Μέσα.

Τα
συστήµατα
Επείγουσας
Ιατρικής
έχουν
αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και
αποτελούν, για τις προηγµένες χώρες, σηµαντικό
δείκτη της υγειονοµικής οργάνωσης και κοινωνικής
προστασίας
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Το έργο του «∆ΙΑΣΩΣΤΗ» συνίσταται στο:

α)
Να
αναγνωρίσει
και
να
αντιµετωπίσει
στον
τόπο
του
συµβάντος απειλητικές για τη ζωή
καταστάσεις
(ατυχήµατα,
οξείες
παθολογικές καταστάσεις) σε επαφή
και συνεργασία µε την Ιατρική
Υπηρεσία Επειγόντων στην οποία
µεταδίδει πληροφορίες µε τα µέσα
τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος
(VHF, τηλεφωνική επαφή, µετάδοση
δεδοµένων
µε
τηλεϊατρική)
και
λαµβάνει οδηγίες.
β) Να αυτενεργήσει σε περιπτώσεις
όπου η βαρύτητα δεν επιτρέπει την
αναµονή
(π.χ.
καρδιοπνευµονική
αναζωογόνηση
επί
καρδιακής
ανακοπής).
γ) Να προβεί µετά από εκτίµηση και
εντολή της ιατρικής υπηρεσίας από τα
παρεχόµενα από την τηλεϊατρική
στοιχεία και πληροφορίες, σε σωστικές
ενέργειες για τον πάσχοντα, όπως είναι
η χορήγηση φαρµάκων και υγρών
παρεντερικώς,
η
ακινητοποίηση
καταγµάτων, η χορήγηση οξυγόνου, η
απελευθέρωση
και
διατήρηση
ανοικτών
αεροφόρων
οδών,
η
µηχανική υποβοήθηση της αναπνοής,
η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής
ανακοπής.
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δ) Να βοηθήσει τον ιατρό της Επείγουσας
Ιατρικής, όταν παρίσταται στην οµάδα,
εκτελώντας µε την πρέπουσα δεξιότητα και
ακρίβεια τις εντολές του.
ε) Να διακοµίσει µε ασφάλεια τους πάσχοντες
κάτω από συνθήκες συνεχούς επίβλεψης και
υποστήριξης µε το ενδεδειγµένο κατά
περίπτωση µέσον (ασθενοφόρο αυτοκίνητο,
ιπτάµενο ή πλωτό µέσον) στον
πλησιέστερο
κατάλληλο
Υγειονοµικό
Σχηµατισµό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ
Οι Νοσηλευτές της Εταιρείας µας
διαθέτουν µέσο όρο εµπειρίας 5
χρόνια, ενώ οι ∆ιασώστες κατά
µέσο όρο 10 χρόνια ενεργούς
εµπειρίας στην προνοσοκοµειακή
αντιµετώπιση.
Όλα τα ιατρικά µέλη του
πληρώµατος,
Νοσηλευτές
και
∆ιασώστες,
διαθέτουν
πιστοποιητικό:
• Βασικής Υποστήριξης της Ζωής
•Προηγµένης Καρδιακής
Υποστήριξη της Ζωής
•Προηγµένης Παιδιατρικής
Υποστήριξη της Ζωής
• Προ-νοσοκοµειακής
Υποστήριξης της Ζωής Τραύµατος
(PHTLS)
ή ∆ιεθνής Υποστήριξη της Ζωής
Τραύµα (ITLS)
• Κρίσιµης Επείγουσας Ιατρικής
Φροντίδας
• Τεχνικός - ∆ιάσωσης (ΕΜΤ)

