	
  

Διεθνής Διαγωνισµός Ασθενοφόρων
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•

Κάθε οµάδα αποτελείται από 2-4 άτοµα. Μπορεί να έχει ένα επιπρόσθετο
µέλος το όποιο θα είναι παρατηρητής - φωτορεπόρτερ και ΔΕΝ θα
συµµετέχει σε καµία πράξη. Τα στοιχεία του επιπρόσθετου µέλους παρατηρητή θα πρέπει να δηλωθούν κατά την εγγραφή στην οργανωτική
επιτροπή.

•

Θα διαγωνισθείτε σε 10 διαφορετικά σενάρια. Ο χρόνος εκτίµησης αντιµετώπισης για κάθε σενάριο είναι 10 λεπτά.

•

Θα πρέπει να τηρήσετε αυστηρά το χρονοδιάγραµµα που σας έχει δοθεί. Θα
πρέπει είστε στην σκηνή του σεναρίου 5 λεπτά πριν την καθορισµένη ώρα
έναρξης του.

•

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστείτε σε κάποιο από τα σενάρια την
καθορισµένη ώρα δεν θα ακυρωθείτε από τον Διαγωνισµό. Θα
βαθµολογηθείτε µε µηδέν βαθµούς στο συγκεκριµένο σενάριο, αλλά θα
µπορείτε να συνεχίσετε στα επόµενα.

•

Στα σενάρια θα υπάρχουν ζωντανά µοντέλα αλλά και προπλάσµατα. Θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί µε τους χειρισµούς σας. Απαιτείται ο σεβασµός
προς τα µοντέλα και τα προπλάσµατα.

•

Σε κάθε σκηνή θα υπάρχει ο συντονιστής-κριτής ο οποίος θα σας δίνει όλες
τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τον ασθενή.

•

Θα πρέπει να φοράτε πάντοτε τον προστατευτικό σας εξοπλισµό.

•

Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε
ηλεκτρονικού µέσου κατά την διάρκεια του διαγωνισµού.

•

Απαγορεύεται η χρήση γραπτών πρωτοκόλλων ή άλλων βοηθηµάτων κατά
την διάρκεια των σεναρίων.

άλλου

	
  
•

Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ ή άλλων παράνοµων ουσιών κατά την διάρκεια
διεξαγωγής των σεναρίων.

•

Προσφυγές κατά των αποφάσεων των κριτών-αποτελεσµάτων µπορεί να
υποβληθεί µόνο εγγράφως στην επιτροπή αποτελεσµάτων µέσα σε µία ώρα
µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, µετά την πληρωµή της κατάθεσης
του ποσού 100ευρώ.

•

Σε περίπτωση που µέλος της οµάδας δεν αισθανθεί καλά, να το αναφέρει
άµεσα στην οργανωτική επιτροπή και δικαιούται να αποχωρήσει χωρίς να
διαγραφεί η οµάδα του. Η οµάδα δεν δικαιούται να αντικαταστήσει το µέλος
που αποχώρησε.

•

Σε περίπτωση παρατυπίας - απρεπούς συµπεριφοράς από µέλος ή ολόκληρη
την οµάδα κατά τη διάρκεια των σεναρίων, ο κριτής δικαιούται να διακόψει
αµέσως το σενάριο, να µηδενίσει την οµάδα στο συγκεκριµένο σενάριο και η
οργανωτική επιτροπή θα αποφασίσει αν θα αποκλείσει, χωρίς επιστροφή των
χρηµάτων που καταβλήθηκαν, την οµάδα από τον παρόντα ή/και
µελλοντικούς Διαγωνισµούς.

π
Competition has been shown to be useful up to a certain point and no further
but cooperation, which is the thing we must strive for today, begins where
competition leaves off.

	
  

	
  

Franklin Roosevelt

	
  

Registration Contact Persons:

•

Giorge Charalambous: 00357 99 438746
E-mail: info.ksepa@gmail.com

•

Dimitris Loizou: 00357 99 575366
E-mail:	
  demetrisstella_loizou@cytanet.com.cy

•

Giorgos Georgiou: 00357 99 92325
E-mail:	
  georgiou66@gmail.com

•

Constantinos Georgiou: 00357 99 424430
E-mail:	
  constantinos1977@gmail.com

•

Riana Constantinou: 0035799 212349
E-mail: rianac@cytanet.com.cy

	
  

	
  

Ο διαγωνισµός είναι αφιερωµένος εις µνήµην
του Δηµήτρη Βουρβαχάκη, Βαγγέλη Κελλαράκη και του
Ανδρέα Μενελάου
Εις µνήµην των ανθρώπων που άλλαξαν πολλά στην
αντιµετώπιση της προνοσοκοµειακής φροντίδας και της
ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο τραύµα.

	
  

