
Πρώτες ΒοήθειεςΠρώτες Βοήθειες



Πρώτες Βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του 
ατυχήματος, με ότι πρόχειρα μέσα διαθέτουμε,  χρησιμοποιώντας κυρίως τα 
χέρια μας, με σκοπό:

α) την διατήρηση του θύματος στην ζωή,
β) να προλάβουμε την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής του &
γ) να ανακουφίσουμε, εαν μπορούμε, τον πόνο του. 

Μέχρι το άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ή να έρθει εξειδικευμένη 
βοήθεια.

Δεν αποσκοπούν στην θεραπεία του θύματος, αλλά αν οι πρώτες 
βοήθειες εφαρμοσθούν σωστά και αποτελεσματικά, οι πιθανότητες 
επιβίωσης του θύματος αυξάνονται σημαντικά

Τι είναι οι Α’ Βοήθειες και γιατί είναι τόσο σημαντικές;Τι είναι οι Α’ Βοήθειες και γιατί είναι τόσο σημαντικές;



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Πριν βιαστείς να εμπλακείς σε ένα συμβάν, έλεγξε την ΑΣΦΑΛΕΙΑ x 3

1) Ασφάλεια Διασώστη:

Εξασφάλισε την δική σου ασφάλεια, ατομικά μέτρα προστασίας, γάντια, μάσκα κ.λ.π. Εάν 
εσύ ως διασώστης -πρωτοβοηθήτης πάθεις κάτι, δεν θα μπορέσεις να βοηθήσεις! 

2) Ασφάλεια σκηνής:

Εξασφάλισε την ασφάλεια του χώρου γύρω σου. Έλεγξε αν π.χ. υπάρχουν γυαλιά ή 
καλώδια, εάν έχει χυθεί βενζίνη, εάν κινδυνεύεις από εξωγενείς παράγοντες  γενικά και 
πλησίασε με ασφάλεια.

3) Ασφάλεια θύματος:

 Είναι ασφαλές να δώσω Α’ Βοήθειες στο θύμα μου;  Μήπως είναι σε ένα αμάξι το οποίο 
είναι έτοιμο να πέσει στον γκρεμό ή  έχει κάτι που να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του?

Και να θυμάσαι....ότι ορισμένες καταστάσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε δυσάρεστες

καταλήξεις, ακόμα και αν έχουμε κάνει  ότι καλύτερο μπορούσαμε, όσο

 εκπαιδευμένοι και να είμαστε. 



Σκεφτείτε, ότι το άτομο που θα βρεθεί μπροστά μας 
τραυματισμένο, δεν επιλέγει να τραυματιστεί, αλλά ούτε 
και να τον σώσουμε. Εμείς επιλέγουμε για το αν θα τον 
βοηθήσουμε ή όχι και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε 
καλά εκπαιδευμένοι. 
Άλλωστε, αν ήμασταν εμείς στην θέση του θύματος θα 
θέλαμε να λάβουμε την πλέον ποιοτική βοήθεια.

Αν λοιπόν δεν είσαι σίγουρος, ΜΗΝ κάνεις τίποτα!!

Χρυσός κανόναςΧρυσός κανόνας: πρώτα απ’ όλα, «: πρώτα απ’ όλα, «Μην κάνεις κακόΜην κάνεις κακό!!»!!»







Φάρμακα 
Άσπρο οινόπνευμα
Οξυζενέ
Betadine solution
Αντιβιοτική σκόνη (π.χ.terramycin)
Αντιβιοτική αλοιφή ( π.χ. fucidine)
Αντιβιοτικό σπρέι ( π.χ. pulvo, nebasetin)
Αντισταμινική αλοιφή ( π.χ. Fenistil)
Αλοιφή για μικρού βαθμού εγκαύματος ( π.χ. 
Bepanthol)
Αμμωνία σε στικ
Ενεργός άνθρακας (norit caps)
Ψυκτικό σπρέι
Αλοιφή με παυσίπονη και αντιφλεγμονώδη 
δράση (π.χ. Voltaren)
Depon
Ponstan
Salospir και ασπιρίνη
Maalox (Αντιόξινο)
Zantac – Locec
Αντιδιαρροίκα χάπια ( π.χ. Imodium)
Almora (διάλυμα με ηλεκτρολύτες)
Δραμαμίνες
Φυσιολογικός ορός ( normal saline 0,9%)          
           των 10 ml/amp ή των 250 ml 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ



Αυτοκόλλητα ράμματα
Αυχενικό κολάρο τύπου Φιλαδέλφεια 
ρυθμιζόμενο 
Γάντια
Γλωσσοπίεστρο
Μάσκες τεχνητής αναπνοής ( pocket 
mask)
Μαντηλάκια τεχνητής αναπνοής μιας 
χρήσεως
Κουβέρτα ισοθερμική
Αερονάρθηκες διαφόρου μεγέθους 
(ακινητοποίησης)
Συσκευές ορού
Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός διαφόρων 
μεγεθών
Πιεσόμετρο
Παλμικό οξύμετρο
Σακχαρόμετρο
Φακός 
Σημειωματάριο – Στυλό

Αποστειρωμένες γάζες μικρού και μεγάλου 
μεγέθους
Αιμοστατικούς ρινικούς σπόγγους  ( με ιδιαίτερη 
προσοχή)
Γάζες βαζελινούχες ειδικές για εγκαύματα
Γάζες fucidine
Επιδέσμους ελαστικούς μικρούς – μεσαίου – 
μεγάλου μεγέθους
Επιδέσμους αιμοστατικούς
Απλούς επιδέσμους
Τριγωνικούς επιδέσμους
Αυτοκόλλητους ελαστικούς επιδέσμους ( π.χ. 
Mefix)
Λευκοπλάστ
Τραυμαπλάστ
Παραμάνες ασφαλείας
Ψαλιδάκι
Θερμόμετρο
Σύριγγες
Νυστεράκι

Υγειονομικό υλικό



Είσαι 
καλά;;
2 φορές

Η πρώτη ερώτηση είναι:
 «Είσαι καλά?» ταρακουνώντας 
το άτομο ήπια από τους ώμους 
τους

Το άτομο

Θα ανταποκριθεί

Το άτομο δεν 
ανταποκρίνεται.

Τότε αξιολογούμε  το 
άτομο ακολουθώντας 
μια συγκεκριμένη 
αλληλουχία κινήσεων 
A,B,C,D,Ε(F) 





Πάντα ελέγχουμε τον 
αεραγωγό να είναι:
Βατός
Ελεύθερος

Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε πιθανή απόφραξη του Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε πιθανή απόφραξη του 
αεραγωγού και να τον απελευθερώσουμε, ώστε να πηγαίνει αεραγωγού και να τον απελευθερώσουμε, ώστε να πηγαίνει 
επαρκής ποσότητα οξυγόνου στους πνεύμονεςεπαρκής ποσότητα οξυγόνου στους πνεύμονες

Συνήθως ο αεραγωγός φράσει :
Από τον μυ της γλώσσας
Από ξένο αντικείμενο 
Τροφές
Οδοντοστοιχίες



Όταν ένα άτομο έχει απώλεια συνείδησης μετά από 
κάποιο χτύπημα στο κεφάλι ή κάποιας άλλης 
αιτιολογίας

Τότε υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες στο άτομο 
αυτό να χαλαρώσει ο μυς της γλώσσας του και να 
αποφράξει τον αεραγωγό του

Τότε μιλάμε για το λεγόμενο: 
              <Γύρισμα της γλώσσας> 

Ο σωστός όρος είναι: απόφραξη αεραγωγού από 
τη γλώσσα.

Ο εγκέφαλος ελέγχει την λειτουργία, για να παραμένει ο μυς της 
γλώσσας σε τέτοια θέση που να μην αποφράσσει τον αεραγωγό.



Αν για κάποιο λόγο ο εγκέφαλος χάσει τον έλεγχο αυτό, τότε πρόκειται 
για μια άκρως επικίνδυνη επιπλοκή και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή 
του ατόμου.                
      
 Αμέσως το άτομο γίνεται κυανό (μπλε) γιατί απλά δεν αναπνέει 

 Όταν ο αεραγωγός, ο δρόμος, φράξει από τον μυ της γλώσσας τότε 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, σαν ήχος ροχαλητού

Ο μυς της γλώσσας



Πως κάνω την αρχική μου προσέγγιση?

Πλησιάζω το άτομο με ασφάλεια και φέρνω σε ευθεία θέση το 
κεφάλι του σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. 

Αναζητώ για πιθανούς ήχους

Αφαιρώ από τη στοματική κοιλότητα μόνο ότι είναι ορατό!!!

Ακινητοποίηση 
Αυχενικής μοίρας 
Σπονδυλικής Στήλης



Πως θα καταλάβω 

ότι  έχει αποφράξει    

          ο αεραγωγός?

1) Τοποθετώ το ένα χέρι στο 
μέτωπο 

2) Τα (2)δάκτυλα του άλλου χεριού 
μου στο οστέινο σημείο του 
πηγουνιού 

3) Και με ταυτόχρονη κίνηση 
κάνουμε μια μικρή έκταση της 
κεφαλής

Με μεγάλη προσοχή και οι  κινήσεις 
μας πρέπει να είναι ήπιες για να 
προστατέψουμε τον αυχένα

 Το άτομο δεν θα 
αντιδράει

 Θα είναι κυανό
 Όταν θα πλησιάσω για 

να δω άμα αναπνέει θα 
ακούσω ήχους 
ροχαλητού

Και τι κάνω:



Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε αυτή την επιπλοκή 
ειδικά μετά από κάποιο χτύπημα στο κεφάλι



      
      
     

Αν ακούω  ήχους ροχαλητού Αν ακούω  ήχους ροχαλητού 

Απελευθερώνω τον αεραγωγό      
                από  τον μυ της 
γλώσσας

 Τα άτομο θα αρχίσει να αναπνέει
 Δεν θα  ακούγεται πια ο ήχος του ροχαλητού

Και θα παραμείνω σε αυτή την θέση μέχρι
να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια ή να επανέλθει πλήρως  
το άτομο



Από την στιγμή που ο αεραγωγός του 
είναι ανοικτός ελέγχουμε να δούμε αν 
το άτομο αναπνέει 

ΕλέγχωΕλέγχω :                                                           - 
-βλέπω αν ανασηκώνεται  ο θώρακας 
του.                                                                         
- ακούω την αναπνοή του.
- αισθάνομαι την αναπνοή του στο 
μάγουλό μου.  

1 & 2 & 3...10

Μετράω μέχρι το 10 για να Μετράω μέχρι το 10 για να 
επιβεβαιώσω ότι αναπνέειεπιβεβαιώσω ότι αναπνέει. . 

Σωστή θέση κεφαλιού

Κρατώντας ανοικτό τον αεραγωγό
πλησιάζω πάνω από τον τραυματία.



Φυσιολογικά το άτομο θα πρέπει να αναπνέει όπως 
εμείς.

Θεωρούμε ότι  το άτομο δεν αναπνέει φυσιολογικά όταν 
παρατηρούμε:
 Το άτομο κάνει προσπάθεια να αναπνεύσει                    
             (εργώδης αναπνοή)
Ακούγονται ήχοι κατά την αναπνοή του                         
(σημάδι απόφραξης του αεραγωγού από ξένο σώμα)
Όταν παρατηρώ ότι ο θώρακας του δεν εκπτύσσει και 
από τις δύο πλευρές
Όταν αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά
Εφόσον, διατηρεί τις αισθήσεις του το άτομο δεν 
μπορεί να ολοκληρώσει την πρόταση του και κόβεται η 
ανάσα του



ΚερκιδΚερκιδικόςικός
σφυγμός

Καρωτιδικός Καρωτιδικός 
σφυγμός

             
             

      
             

             
      Εντοπίζω σφυγμό

Εντοπίζω σφυγμό



1)ΕλέγχωΕλέγχω: χρώμα και ποιότητα δέρματος.
Χρώμα: είναι χλωμό, ωχρό, κυανώδες?
Ποιότητα: είναι στεγνό δέρμα ή υγρό και κολλώδες? 

2)ΕλέγχωΕλέγχω τον χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης 
(πιέζοντας την άκρη του νυχιού)
3)ΕλέγχωΕλέγχω στο σφυγμό
 ρυθμό: γρήγορος, αργός 
ποιότητα: δυνατός, αδύναμος
αριθμό



Ενήλικες και παιδιά >12 ετών:Ενήλικες και παιδιά >12 ετών:
  60-100 παλμούς/λεπτό60-100 παλμούς/λεπτό

   Ο καρδιακός ρυθμός ενός ανθρώπου είναι ένας από τους πιο 
ενδεικτικούς παράγοντες της υγείας του. Είναι ο αριθμός που 
αντιστοιχεί στο πόσες φορές χτυπάει η καρδιά του μέσα σε ένα 
λεπτό.

   Ο κανονικός καρδιακός ρυθμός ηρεμίας, δηλαδή οι φυσιολογικοί 
σφυγμοί, για τους ενήλικες, και τα παιδιά άνω των 12 χρόνων, είναι 
μεταξύ 60 και 100 καρδιακών παλμών το λεπτό.

   Οι αθλητές  που είναι καλά προπονημένοι μπορεί να έχουν 
καρδιακό ρυθμό ηρεμίας κάτω από 60 παλμούς το λεπτό, 
ενδεχομένως ακόμα και 40 χτύπους το λεπτό. 

   Στους ηλικιωμένους με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η 
καρδιακή συχνότητα. Επίσης, όλοι οι ηλικιωμένοι λόγο 
παθολογικών προβλημάτων λαμβάνουν φάρμακα, οπότε μπορεί να 
παρουσιάζουν ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία ( 40 σφύξεις / λεπτό). 



Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της εξωτερικής και εσωτερικής 
αιμορραγίαςαιμορραγίας κατά τη διαχείριση του πάσχοντα, είναι ζωτικής σημασίας για 
την έκβαση του ασθενούς. 

Η Εξωτερική αιμορραγία, είναι εμφανής και πρέπει να ελεγχθεί μέχρι ο 
πάσχοντας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είναι σημαντικό γιατί κάθε 
ερυθρό αιμοσφαίριο είναι απαραίτητο για την ζωή.  

Την εσωτερική αιμορραγία είναι δύσκολο να την καταλάβεις, την 
υποπτεύεσαι όμως από τα συμπτώματα του υπογκαιμικού σοκ ή από το 
μηχανισμό της κάκωσης. 
Τα συμπτώματα είναιΤα συμπτώματα είναι: Χαμηλή αρτηριακή πίεση, ένας σφυγμός  ο οποίος θα 
είναι γρήγορος ,αδύναμος και ασταθής, το δέρμα είναι χλωμό ,ψυχρό και 
κολλώδες, έχουμε αργή επαναπλήρωση τριχοειδών και το άτομο μπορεί να 
έχει πλήρη συνείδηση, μερική ή απουσία συνείδησης. Μπορεί να εκδηλώσει 
επιθετικότητα, είτε να βρίσκεται σε ανεξήγητη αγχωτική κατάσταση.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του αίματος που χάνεται,
          τόσο πιο σοβαρή-βαρύτερη, είναι η κατάσταση που ακολουθεί.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

 Προσοχή!!!
 Σε τέτοιο τραύμα πιέζω 
περιμετρικά της πληγής    
 



..και πως τοποθετούμε κάποιο επίθεμα μέσα στο 
τραύμα 

Αιμοστατικός επίδεσμος



Ίσχαιμος περίδεση Ίσχαιμος περίδεση 

Ακατάσχετη    εξωτερική 
αιμορραγία που δεν ελέγχεται πια 
με άμεση πίεση.
Ακρωτηριασμός άκρου
 Προτιμάτε να εφαρμόζεται πάνω 
σε μονά οστά 



tourniquet Σημείο εφαρμογής :Ακριβώς κεντρικά στο 
τραύμα που αιμορραγεί.                                  
Από την στιγμή που θα μπει στο σημείο 
εφαρμογής του δεν θα πρέπει να καλύπτεται 
ώστε να παρακολουθείται για υποτροπή της 
αιμορραγίας. Ποτέ πάνω σε μια άρθρωση.    
Πάντα αναγράφουμε την ώρα που βάλαμε το 
tourniquet
 Πόσο θα το σφίξω: Τόσο όσο χρειάζεται 
για να σταματήσει να τρέχει το αίμα. Είναι 
αρκετά επώδυνο για ένα άτομο που 
διατηρεί τις αισθήσεις του.

Πότε το ξεσφίγγω: ΠΟΤΕ !!!
Ένα tourniquet που τοποθετείται σε αρχική 
φάση πρέπει να παραμένει στη
θέση του μέχρι ο τραυματίας να μεταφερθεί 
στο νοσοκομείο.
Οι αρτηριακοί ίσχαιμοι έχουν χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια από 120 έως 150 λεπτά
στο χειρουργείο χωρίς σημαντική βλάβη

Tips: Μπορεί να χρειαστεί να 
τοποθετηθεί ένα δεύτερο 
tourniquet πιο πάνω από τον 
αρχικό



Πώς ελέγχω τη συνείδηση - τη  νοητική κατάστασηΠώς ελέγχω τη συνείδηση - τη  νοητική κατάσταση

Το να κοιμάται κανείς δεν είναι 
το ίδιο με το                                 
        να είναι αναίσθητος.
Ένα άτομο που κοιμάται θα 
αποκριθεί σε δυνατούς ήχους 
ή σε απαλό κούνημα.
Ένα αναίσθητο άτομο δεν θα 
ανταποκριθεί. 

Όταν το παιδί δενδεν 
είναι ξύπνιο είναι ξύπνιο τότε :
o ΕΕγρήγορση
o ΦΦωνή
o ΠΠόνο
o ΧΧωρίς αντίδραση

Όταν το παιδί είναι 
ξύπνιο αλλά με μειωμένη ξύπνιο αλλά με μειωμένη 
εγρήγορσηεγρήγορση  κάνουμε 
απλές ερωτήσεις:
   Πώς σε λένε;
   Τι μέρα έχουμε;
    Πού βρίσκεσαι;

Οι λάθος απαντήσεις ή η 
αδυναμία απάντησης 
στις ερωτήσεις, 
υποδηλώνουν μεταβολή 
νοητικής κατάστασης. 

Στα παιδιά και τους ενήλικες



Σε αναίσθητο άτομο, ελέγχω τις κόρες των ματιών, Σε αναίσθητο άτομο, ελέγχω τις κόρες των ματιών, 
για το μέγεθος τους και για την αντίδρασή τους για το μέγεθος τους και για την αντίδρασή τους 
στο φως.στο φως.





Τριών ειδών  αιμορραγίεςΤριών ειδών  αιμορραγίες

 Τριχοειδική
 Φλεβική 
 Αρτηριακή

Εσωτερική και εξωτερική Εσωτερική και εξωτερική 
αιμορραγίααιμορραγία



Είδη εξωτερικών ανοικτών τραυμάτωνΕίδη εξωτερικών ανοικτών τραυμάτων



Περιποίηση απλού 
τραύματος

 Άμεση πίεση για 10-15’

 Φυσιολογικός ορός ή νερό

 Οξυζενέ (για καθαρισμό και αντισηψία)

 Ξέπλυμα

 Betadine (για «απολύμανση» - αντισηπτικό)

 Ξέπλυμα

 Στέγνωμα με γαζούλα

 Εφαρμογή Pulvo ή βαζελινούχας γάζας και 

 Επίδεση (ανάλογα την πληγή).





Διάταση συνδέσμων

 Πόνος
 Οίδημα (πρήξιμο)
 Μελάνιασμα
 Δυσκινησία

ΣημάδιαΣημάδια::
1. Ακουμπάμε 

κάπου το άκρο.
2. Τοποθετούμε 

πάγο ή κρύες 
κομπρέσες

3. Σταθεροποιού
με με επίδεση 
την περιοχή

4. Ανυψώνουμε 
το άκρο.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων θα εξαρτηθεί από το βαθμό βλάβης που 
έχουν υποστεί οι σύνδεσμοι της άρθρωσης όπως επίσης οι μυς και τα οστά 
της.













 Πόνος
 Πρήξιμο – Οίδημα
  Εκχύμωση 
  Αδυναμία – Δυσκολία 

κίνησης του άκρου
 Κριγμό κατά  την 

ελαφριά πίεση
 Περίεργη κίνηση ή 

θέση του άκρου.

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα: Αντιμετώπιση:Αντιμετώπιση:

Κάταγμα είναι η μερική ή ολική λύση Κάταγμα είναι η μερική ή ολική λύση 
της συνέχειας του οστούτης συνέχειας του οστού

 Ακινητοποίηση στο 
σημείο που βρέθηκε ή 
στο σημείο όπου 
ανακουφίζεται ο 
πάσχοντας.

 Τοποθέτηση νάρθηκα.
 Πάγο ή ψυχρά 

επιθέματα
 Άμεση μεταφορά στο 

νοσοκομείο και 
ακτινογραφίες.





 Κάποιος θρόμβος αίματος θρόμβος αίματος 
φράττει ένα αγγείο.φράττει ένα αγγείο. 
(εγκεφαλική θρόμβωση-
ισχαιμικό εγκεφαλικό ισχαιμικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο)

 Ρήξη κάποιου αγγείου Ρήξη κάποιου αγγείου 
(αιμορραγικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο)Ελαττώνεται η 
αιμάτωση σε εκείνο το 
σημείο.







 Ανοίγουμε τον αεραγωγό 
και ελέγχουμε για 
αναπνοή.

 Άμα δεν έχει αναπνοή 
τότε εφαρμόζουμε 
καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση

 Σε περίπτωση που 
εντοπίσουμε αναπνοή, 
τότε τοποθετούμε το 
άτομο σε θέση 
ασφαλείας και κάνουμε 
έλεγχο της αναπνοής 
κάθε 2 λεπτά γιατί στα 5 
λεπτά, ο εγκέφαλος 
χωρίς οξυγόνο παθαίνει 
βλάβες μη αναστρέψιμες.

 1.Ξαπλώνουμε το άτομο με το 
κεφάλι και τους ώμους ελαφρά 
ανασηκωμένους και 
υποστηριζόμενους. 

 2.Χαλαρώνουμε τα ρούχα που 
μπορεί να σφίγγουν το λαιμό, το 
στήθος και τη μέση

 3.Ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά το 
επίπεδο συνείδησης,                    
την αναπνοή και το σφυγμό ,γιατί 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
αλλάξει η κλινική εικόνα του 
πάσχοντα και να χρειασθεί να 
επέμβουμε άμεσα

  4.Ποτέ δεν δίνουμε τίποτα να 
φάει είτε να πιει γιατί τα 
αντανακλαστικά του είναι 
μειωμένα

Αν δεν διατηρεί τις 
αισθήσεις του

Αν διατηρεί τις 
αισθήσεις του 



Θέση που Θέση που 
διευκολύνει διευκολύνει 
την αναπνοή την αναπνοή 

ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΝΟΙΑΣΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΝΟΙΑΣ



ΠΝΙΓΜΟΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑΠΝΙΓΜΟΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ





1. 1. Ενθαρρύνουμε να βήξει

2.  2.  Δίνουμε 5 χτυπήματα στην πλάτη

3.  3.  Κάνουμε 5 κοιλιακές συμπιέσεις
                                            (λαβή  HeimlichHeimlich)

Ποτέ σε εγκυμονούσαεγκυμονούσα  3ου τριμήνου ή 
βρέφος κάτω του ενός έτους

Στο μέσο της νοητής γραμμής από τον ομφαλό έως 
το τέλος του διαφράγματος-ξιφοειδής απόφυση



Παιδιά  < 8ετώνΠαιδιά  < 8ετών
1.  Δίνουμε 5 χτυπήματα στην πλάτη

2. Δίνουμε 5 στερνικές ωθήσεις

3. Δίνουμε 5 κοιλιακές ωθήσεις



Αν ακόμα διατηρεί τις αισθήσεις του

1. 1. Τοποθετούμε το βρέφος μπρούμυτα 
στηρίζοντας τον κορμό του στον πήχη μας και 
το κεφαλάκι του στην παλάμη μας. 
(διατηρούμε ελαφρά κλίση προς τα κάτω)

2.     2.     Χτυπάμε 5 φορές με το σκληρό της 
παλάμης μας ανάμεσα από τις δύο ωμοπλάτες 
του βρέφους

3.      3.      Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τη
στοματική κοιλότητα ΜΟΝΟ ΟΤΙ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ

44. .      Συμπιέζουμε 5φορές το θώρακά του 
ανάμεσα από τις δύο θηλές με τα δύο δάχτυλα.



Όποια στιγμή ο 
ενήλικας χάσει 
τις αισθήσεις 
του και δεν 
αναπνέει

ΔενΔεν  προσπαθούμε 
να ψαρέψουμε 
στα τυφλά το ξένο 
σώμα μέσα στο 
στόμα του 
ενήλικα, του 
παιδιού, του 
βρέφους.

1. 1. Ξαπλώστε τον με ασφάλεια 
στο έδαφος

2.  2.  Ακολουθήστε το πρωτόκολλο 
της ΚΑΡΠΑ αναλόγως, για 
ενήλικες, παιδιά ή βρέφη). 

Όποια στιγμή το παιδί 
χάσει τις αισθήσεις του 
και δεν αναπνέει.

Όποια στιγμή το βρέφος 
χάσει τις αισθήσεις του 
και δεν αναπνέει.



Heimlich Heimlich 
Στον εαυτό μαςΣτον εαυτό μας

1.1.Τοποθετούμε τη γροθιά μας 
πάνω από τον ομφαλό, με το 
άλλο χέρι πιάνουμε τη γροθιά και 
πιέζουμε προς τα μέσα και πάνω. 
(Λαβή Heimlich σε εμάς)

2. 2. Γέρνοντας πάνω από μια 
σταθερή επιφάνεια όπως, το 
τραπέζι ή πάγκο της κουζίνας, 
στην άκρη του νεροχύτη, στην 
πλάτη ενός καναπέ, στη ράχη της 
καρέκλας κ.λ.π. και πιέζουμε με 
πολύ δύναμη την περιοχή στο 
στομάχι. Ψυχραιμία πάνω απ’ 
όλα, όχι πανικός.

Και....εάν είμαστε μόνοι μαςΚαι....εάν είμαστε μόνοι μας;;;;



Πνιγμός από θαλασσινό νερόΠνιγμός από θαλασσινό νερό

    Δίνουμε 5 διασωστικές 
αναπνοές
    Ελέγχουμε αν αναπνέει
    Σε περίπτωση απουσίας 
αναπνοής, εφαρμόζουμε ΚΑΡΠΑ.      
          ΠάνταΠάντα μεταφέρετε το θύμα στο νοσοκομείο



Αναπνοές Διάσωσης



ΠΡΟΣΟΧΗ!!:
Ποτέ Ποτέ δεν τοποθετούμε σε αυτή 
τη θέση κάποιον τραυματία 

Μετά από:
Βαριά Λιποθυμία
Επιληψία
Μέθη κ.α.

1) Ανοικτός αεραγωγός. 
2) Αποφεύγεται ο 
κίνδυνος εισρρόφησης.





ΑλλεργίεςΑλλεργίες  



 

ΑλλεργίεςΑλλεργίες 

Η αλλεργική αντίδραση ξεκινάει συνήθως 
μέσα σε μερικά λεπτά από την έκθεση 
στην αλλεργιογόνο ουσία. Τι 
παρατηρείται?  Πρώτα από όλα το άτομο 
εμφανίζει έντονο άγχος και δυσφορία. 
Μετά μπορεί να εμφανισθούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
συμπτώματα στα ακόλουθα συστήματα.

Αλλεργία σε: 
Τσίμπημα μέλισσας ή  σφήκας, 
τρίχωμα ζώων, σκόνη, φυτά, 
λάτεξ, γύρη λουλουδιών ή 
λουλούδια, ξηρούς καρπούς, 
ψάρια ή θαλασσινά κ.λ.π



Δέρμα. Στο δέρμα εμφανίζεται κνησμός, ερύθημα, να εκδηλωθεί 
ανυψωμένο εξάνθημα κνίδωσης ( όπως κάνει η τσουκνίδα), ακόμα και 
αγγειοοίδημα.
Πεπτικό σύστημα. Από το πεπτικό σύστημα μπορεί να εμφανιστεί 
ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακές κράμπες. Μερικές φορές η 
αναφυλαξία από τσίμπημα εντόμου ενδέχεται να εμφανίσει 
συμπτώματα μόνο από το πεπτικό σύστημα. 
Αναπνευστικό σύστημα. Μπορεί να εμφανιστεί πρήξιμο χειλιών, 
γλώσσας, σταφυλής, λάρυγγα, σιελόρροια, αφωνία ή βραχνάδα στη 
φωνή. Δυσκολία στην αναπνοή, συριγμώδη αναπνοή, ταχύπνοια, 
επίμονο βήχα.
Καρδιαγγειακό σύστημα. Παρατηρείτε πτώση της αρτηριακής πίεσης 
και απώλεια αισθήσεων.



 

Αναφυλακτικό σοκ έχουμε όταν 
παρατηρούνται συμπτώματα από 
ένα ή περισσότερα από τα 3 
συστήματα σε συνδυασμό με πτώση 
της αρτηριακής πίεσης ή και 
απώλειας αισθήσεων.

Αναφυλακτική αντίδραση 
έχουμε όταν υπάρχει 
συνδυασμός συμπτωμάτων 
από τουλάχιστον 2 συστήματα



ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
•Ακόμη και Προληπτικά, μια επίσκεψη στον αλλεργιολόγο 
δεν βλάπτει! Άλλωστε η πρόληψη σώζει!!
•Αντιισταμινικές αλοιφές, κορτιζόνες και  σε ακραίες 
περιπτώσεις, ένεση αδρεναλίνης και φυσικά 
•μεταφορά στο νοσοκομείο.



Ξεκαθάρισε αν το άτομο εμφανίζει αλλεργική 
αντίδραση ή είναι σε αναφυλακτικό σοκ

ΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΤΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Το άτομο εμφάνισε τα συμπτώματα αμέσως 
μετά την έκθεση σε γνωστό αλλεργιογόνο 
ουσία

Έχει ήπια ή σοβαρά συμπτώματα (αναπνευστική 
δυσχέρεια , αίσθημα πνιγμού, επηρεασμένα ζωτικά , 
απώλεια συνείδησης , οίδημα ανώτερου αεραγωγού , 
βράγχος φωνής) ;
Απόκλεισε άλλες καταστάσεις που μπορεί να μιμηθούν 
την αλλεργική αντίδραση

Το πρώτο μέλημα είναι να εξασφαλιστεί η βατότητα του 
αεραγωγού, να είναι επαρκής ο αερισμός του ατόμου και                       
                                                            να διατηρείται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα η αρτηριακή πίεση και η ομαλή καρδιακή λειτουργία.  
                                                                                                                                            
Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής εφαρμόζουμε ΚΑΡΠΑ



Σε συνεργασία 
ΠΑΝΤΑ με τον 
αλλεργιολόγο 

http://www.allergikos.gr/ASNJTFDL/wp-content/uploads/2013/04/untitled.png


Ειδικά στυλό ενέσιμης αδρεναλίνης 
(Epipen-Anapen)

Χορηγείται άμεσα ενδομυϊκά σε άτομα που 
εμφανίζουν σημεία σοκ ή ξεκάθαρα 
αναπνευστική δυσχέρεια. 

Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή 
επιδεινώνονται,  επαναληπτική δόση 
σε 5 λεπτά. 

Τα παιδιά συνήθως δεν χρειάζονται 
επαναληπτική δόση

Μεγάλη προσοχή στη χρήση γιατί μπορεί 
να έχουμε σοβαρές παρενέργειες.
Συνήθεις παρενέργειες από τη χορήγηση 
της είναι αίσθημα αγωνίας , αίσθημα 
παλμών , ταχυκαρδία , ναυτία , εμετούς , 
κεφαλαλγία.



1ου Βαθμού 
2ου Βαθμού
3ου Βαθμού
4ου Βαθμού



22ουου Βαθμού  Βαθμού 

3ου Βαθμού 

ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

11ουου βαθμού βαθμού



ΣΟΒΑΡΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ  Θα πρέπει να ξεπλύνετε το έγκαυμα με άφθονο  

νερό  αλλά σε θερμοκρασία δωματίου. Ποτέ με 
πάγο. 

 Θα πρέπει να παρακολουθείτε εάν ο τραυματίας 
 παρουσιάσει κάποια δυσκολία στην αναπνοή. 
Δυσκολία στην ομιλία και στην αναπνοή, 
συριγμός, βραχνάδα δηλώνουν 
εισπνευστικό έγκαυμα.

 Αφαιρούνται προσεκτικά  ζώνες, παπούτσια ή 
καμένα ρούχα από την τραυματισμένη περιοχή, 
πριν να αρχίσει να κάνει οίδημα. Ποτέ δεν 
αφαιρούμε πάνω από την καμένη περιοχή. 

Χημικά εγκαύματα
 Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του χημικού εγκαύματος 

είναι η αραίωση και  το ξέπλυμα της χημικής ουσίας με άφθονο 
νερό. 

            Η χημική αντίδραση εξακολουθεί να επιδρά μέχρι την πλήρη 
απομάκρυνση της από το δέρμα. 

            Το ίδιο ισχύει και για τα χημικά σε σκόνη μέχρι να σκουπιστεί 
όλη η ποσότητα της σκόνης.

 Αφαιρείται  προσεκτικά κάθε μολυσμένο ρούχο.



Ο βαθμός της βλάβης σε ένα έγκαυμα έχει σχέση με το 
ποσό του ρεύματος που προκαλεί τον τραυματισμό , 
καθώς και με την διάρκεια της έκθεσης στο ρεύμα 

 Σαν χρυσό κανόνα θα πρέπει να έχετε ότι σε αυτές 
τις καταστάσεις δεν πλησιάζουμε το θύμα αν δεν 
έχει γίνει διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού 

ρεύματος.



ΔηλητηριάσειςΔηλητηριάσεις  

Καλούμε αμέσως        
              το Κέντρο 

Δηλητηριάσεων          
             στο 

τηλέφωνο                    
                       210-

7793777

Είτε στο ΕΚΑΒ



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:

1) 1) Προκαλούμε εμετό!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Απαγορεύεται ρητά να 
προκαλέσουμε εμετό:
Σε άτομα που είναι αναίσθητα
Σε άτομα που εμφανίζουν 
σπασμούς
Σε εγκυμονούσες
Σε δηλητηριάσεις με καυστικά 
οξέα και διαβρωτικά διαλύματα

Θα πρέπει να ελέγχουμε            
   στο άτομο την αναπνοή του, 
τον σφυγμό του και                   
         το επίπεδο συνείδησης 

του.

2)Χορηγούμε γουλιά - γουλιά γάλα ή     
νερό,  σε θερμοκρασία δωματίου.



Η δηλητηρίαση του 
οργανισμού με αλκοόλ

Τα άτομα που έχουν καταναλώσει αλκοόλ, 
παρουσιάζουν μειωμένο επίπεδο συνείδησης και 
υπογλυκαιμία.

Κινδυνεύουν με  απόφραξη από τον μυ της 
γλώσσας και εισρόφησης από εμετό.

Τι κάνουμε;

 Δεν δίνουμε τίποτα να φάει είτε        
                                να πιεί, ειδικά άμα 
δεν έχει πλήρη συνείδηση 
Τοποθετούμε το άτομο σε θέση 
ασφαλείας
Διατηρούμε ανοικτό τον αεραγωγό
Άμα δεν συνέλθει, είτε αλλάξει το 
επίπεδο συνείδησης, τότε 
μεταφέρουμε άμεσα το άτομο στο 
νοσοκομείο έχοντας τον σε πλαϊνή 
θέση



Επιληψία Επιληψία - Τονικοκλονικοί σπασμοί ( grand-mal)
- Αφαιρέσεις ( petit-mal)
         

Grand mal
Αρχικά, έχουμε σύσπαση όλων των μυών (προσώπου, κορμού και άκρων) με 
αποτέλεσμα την κραυγή, συχνά δάγκωμα της γλώσσας, απώλεια ούρων, 
άπνοια και κυάνωση. Ακολουθούν γενικευμένοι τονικο-κλονικοί σπασμοί 
που αραιώνουν όσο εξελίσσεται η κρίση.
Τελικά, υπάρχει γενικευμένη μυϊκή χαλάρωση, απώλεια συνείδησης, 
ρογχώδης αναπνοή και συχνά έξοδος αιματηρού σάλιου από το στόμα.
Μετά το τέλος της κρίσης ακολουθεί  είτε βαθύς ύπνος είτε σύγχυση.

Τι κάνουμε;;

1. Διατηρούμε την ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ μας.
2. Καθαρίζουμε την περιοχή γύρω από το παιδί.
3. Δεν το μετακινούμε.
4.4. ΔενΔεν  προσπαθούμε να τραβήξουμε τη γλώσσα ή να 

βάλουμε αντικείμενα στο στόμα
5. Τοποθετούμε το παιδί σε θέση ασφαλείας μετά                    

 το πέρας της κρίσης.
6. Αν αρχίσει πάλι τους σπασμούς το παιδί πρέπει να 

μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Τονική-κλονική φάσηΤονική-κλονική φάση



Αφαιρέσεις -  Αφαιρέσεις -  petit malpetit mal

Είναι πιο σύνηθες σε παιδαιά. Τα παιδιά που εμφανίζουν αυτού του είδους 
την επιληψία, ξαφνικά σταματούν αυτό που κάνουν και παρουσιάζουν 
βλέμμα απλανές και καθηλωμένο - καρφώνουν τα μάτια τους σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο.
Άλλα παιδιά δείχνουν εντελώς αποπροσανατολισμένα.
Κάποιες φορές, μπορεί τα μάτια να γυρίσουν προς τα πάνω και να φαίνεται 
το άσπρο του ματιού ή να ανοιγοκλείνουν πολύ γρήγορα τα μάτια. Μετά την 
κρίση, συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν.

Τι κάνουμε;;

1. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας
2. Απομακρύνουμε το παιδί μακριά από τα άλλα παιδιά σε 

πιο ήσυχο περιβάλλον είτε απομακρύνουμε τα υπόλοιπα 
παιδιά

3. Μιλάμε ήρεμα και δίνουμε  απλές εντολές κοντά στο αυτί 
του παιδιού

4. Περιμένουμε να περάσει η κρίση.
5. Κάποια παιδιά παρουσιάζουν μυϊκό τρέμουλο



Οξύ Οξύ ΈμφραγμαΈμφραγμα  του του 

ΜυοκαρδίουΜυοκαρδίου Ο.Ε.Μ Ο.Ε.Μ..

ΣτηθάγχηΣτηθάγχη  
Συσφιγκτικός πόνος 
στο στήθος

Μετά από ανάπαυση  
                       ο 

πόνος εξαφανίζεται

Έντονος, 
Συσφικτικός 
πόνος, που 
δεν σταματάει.

Μεταβάλλεται η 
ένταση του.
Επεκτείνεται και σε άλλα σημεία, 
όπως χέρι, γνάθος, λαιμός ,πλάτη.

Διάρκεια,  >20 λεπτά σταθερής έντασης

 Δυσφορία
 Αίσθημα 

κόπωσης
 Ναυτία – εμετός
 Ιδρώτα 

(κολλώδες 
δέρμα)

 Ανησυχία - άγχος

Μετά από ανάπαυση      
                    ο πόνος 

δεν εξαφανίζεται.
Παραμένει σταθερός, 
μπορεί ακόμα και να 

αυξηθεί





 1) Τοποθέτηση του  
ατόμου σε σωστή θέση.

2)  Παρατηρούμε συνέχεια για αλλαγή 
στην αναπνοή, συνείδηση κλπ.

3) Το άτομο μεταφέρεται άμεσα στο 
νοσοκομείο με ασθενοφόρο.



Αν δεν διατηρεί 
τις αισθήσεις του

 Θα πρέπει να έχω το άτομο σε ύπτια θέση 
 Θα έχω συνέχεια ανοικτό τον αεραγωγό του 

πάσχοντα (Εικόνα Α)
 Θα ελέγχω κάθε 2 λεπτά αν αναπνέει              

(Εικόνα Β)
 Αν δεν αναπνέει εφαρμόζω ΚΑΡΠΑ
 Και φυσικά φροντίζω άμεσα για την μεταφορά 

του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο

Κάθε 2 λεπτά





ΕνήλικεςΕνήλικες
1. Πλησιάζω με ασφάλεια

2. Ήπιο τράνταγμα των 
ώμων  Είσαι καλά ?

3. Απελευθερώνουμε τον 
αεραγωγό

4.Ελέγχω για αναπνοή10 sec
Βλέπω-Ακούω-Αισθάνομαι

5. Απουσία αναπνοής 
- Κλήση στο ΕΚΑΒ

6. Ξεκινώ 30 θωρακικές 
συμπιέσεις 

7. Εφαρμόζω 2 αναπνοές.  
             Εφόσον είστε 
εκπαιδευμένοι και ικανοί 
να εφαρμόσετε 
εμφυσήσεις. 

Παιδιά – Βρέφη Παιδιά – Βρέφη 
Διαφορές

--Σε παιδιά <8  ετών ασκούμε πίεση με 
την παλάμη του ενός χεριού μας. 
Σε βρέφη, κάτω του έτους ,αρκούν  τα 
δύο δάκτυλα του ενός χεριού.

--Εφαρμόζω 5 αναπνοές πριν τις 
θωρακικές συμπιέσεις

--Αν είμαι μόνος θα εφαρμόσω           
                  ένα ολοκληρωμένο κύκλο 
 5:30:2 και μετά θα κάνω κλήση στο 
ΕΚΑΒ



Βρέφος ( Ηλικιακή ομάδα από 0- 1 έτους)              
                    5 Αναπνοές -  1 λεπτό ΚΑΡΠΑ – 
Κλήση στο ΕΚΑΒ-                   30 Θωρακικές 
συμπιέσεις- 2 Αναπνοές



Παιδιά (Ηλικιακή ομάδα από 1 έτους – 8 ετών)  
                       5 Αναπνοές -  1 λεπτό ΚΑΡΠΑ – 
Κλήση στο ΕΚΑΒ-  30 Θωρακικές συμπιέσεις- 2 
Αναπνοές



Σε έγκυο φροντίζουμε να μετατοπιστεί η Σε έγκυο φροντίζουμε να μετατοπιστεί η 
μήτρα προς τα αριστερά, ώστε να μην μήτρα προς τα αριστερά, ώστε να μην 
πιέζεται η κάτω κοίλη φλέβα.πιέζεται η κάτω κοίλη φλέβα.



 Ποτέ χωρίς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!!Ποτέ χωρίς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!!

Μαντηλάκι τεχνητής αναπνοής

Συνεχίζω ΚΑΡΠΑ μέχριΣυνεχίζω ΚΑΡΠΑ μέχρι::
   Να συνέλθει το θύμα.
   Να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια.
   Να κουραστώ, να μην αντέχω άλλο.



Η 
ψυχολογική 
υποστήριξη
 είναι το  Α 
και το Ω 
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