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Αγαπητοί Εκπαιδευόμενοι Εθελοντές Σαμαρείτες, 

στο εκπαιδευτικό βοήθημα ‘’ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ’’  που δημιουργήθηκε από το 

Τμήμα Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, χρησιμοποιήσαμε και σας διαθέτουμε τα πιο σημαντικά κομμάτια των 14 Υποενοτήτων που θα 

διδαχτείτε, με σκοπό να συμπληρώσουμε τις σημειώσεις και παρατηρήσεις που καταγράφετε την ώρα του 

μαθήματος. 

Ανάμεσα από τις σημειώσεις των υποενοτήτων υπάρχουν διαθέσιμες κενές σελίδες τις οποίες και 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπληρώνοντας στοιχεία και καταγράφοντας τις μοναδικές πληροφορίες 

που θα ακούσετε από τους εκπαιδευτές σας. 

Η χρήση και διάθεση του εκπαιδευτικού βοηθήματος ‘’ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ’’ 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τους Εκπαιδευόμενους Εθελοντές Σαμαρείτες της Σχολής Σαμαρειτών και 

Διασωστών 2012 – 2013 και απαγορεύεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η παραχώρηση σε τρίτους και η 

δημοσίευσή του σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.   
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Κίνδυνος είναι η πιθανή εκδήλωση ενός φαινομένου που 
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή καταστροφή.  
O κίνδυνος συνδέεται με την έννοια της πιθανότητας, είναι 
δηλαδή  κάτι  που το αναφέρουμε ως ενδεχόμενο.  
 
Καταστροφή είναι μια σοβαρή διαταραχή της ομαλής 
λειτουργίας μιας κοινωνίας, η οποία προκαλεί ευρείες 
ανθρώπινες, υλικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές 
απώλειες.  
 

Οι καταστροφές συμβαίνουν όταν κάτι αδύναμο ή ευπαθές, εκτίθεται σε κίνδυνο. 
Μια καταστροφή μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα ή σε φυσικά φαινόμενα.   
 
Κρίση είναι κάθε κατάσταση με τα χαρακτηριστικά του επείγοντος, του απρόβλεπτου, της 
απειλής, της ταχείας εξέλιξης των γεγονότων και της αναγκαιότητας άμεσης λήψης 
αποτελεσματικών αποφάσεων. 
H αναγκαιότητα της άμεσης λήψης απόφασης αποτελεί ουσιώδη παράμετρο για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κρίσης.  
 
Διάσωση είναι οι άμεσες ενέργειες που γίνονται με σκοπό τον απεγκλωβισμό του θύματος από 
τον κίνδυνο που απειλεί άμεσα τη ζωή του και η διατήρηση αυτής. 
Η ασφάλεια του Διασώστη προηγείται της διάσωσης του θύματος. 
 
Πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με ότι 
πρόχειρα μέσα διαθέτουμε  για  να : 

    αξιολογήσουμε την κατάσταση του θύματος, του τραυματία ή του πάσχοντα 
    διατηρήσουμε τη ζωή του θύματος 
    προλάβουμε επιδείνωση της κατάστασής του 
    απαλύνουμε τον πόνο του 
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Εφτά Προϋποθέσεις για μια πετυχημένη επέμβαση  

1. ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ 
2. ΘΑΡΡΟΣ 
3. ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
4. ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
5. ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
6. ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η Αλυσίδα της Διάσωσης 

 
Οι Άμεσες Ενέργειες 
Άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της Σκηνής του Ατυχήματος, των Διασωστών, των 
παρευρισκομένων και τέλος του θύματος ή των θυμάτων.  
 
Βασικοί Κανόνες 

1. Δεν επιτρέπεται ο Διασώστης να γίνει θύμα 
2. Πρέπει να αναγνωρίζονται έως και να  εκμηδενίζονται όλοι οι κίνδυνοι 
3. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αύξηση του αριθμού των θυμάτων 
4. Δεν επιχειρούμε χωρίς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας 
5. Δεν επιχειρούμε εάν δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση 

 
Έξι διαφορετικά στάδια για τη διασφάλιση της σκηνής του ατυχήματος 

1. Αποφυγή του κινδύνου (το πιο αποτελεσματικό) 
2. Περιορισμός της έκθεσης στον κίνδυνο (απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση ) 
3. Αφαίρεση του κινδύνου (αποτελεσματικό αλλά όχι πάντα εφικτό) 
4. Μείωση της ευπάθειας των εμπλεκομένων (απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση σε συνδυασμό 

με πολύ καλό και εξειδικευμένο εξοπλισμό) 
5. Παρακολούθηση του κινδύνου 
6. Αναγνώριση και επισήμανση του κινδύνου 

 

 
 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΛΗΣΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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Η Κλήση Βοήθειας 
Αναφέρουμε : 

    Το όνομά μας 
    Που βρισκόμαστε 
    Τι έγινε και από που το βλέπουμε 
    Πόσοι είναι οι τραυματίες 
    Πότε έγινε 
    Τηλέφωνο από το οποίο καλούμε 
    Άλλες σημαντικές λεπτομέρειες 

 
Καθ’ όλη την διάρκεια της συνομιλίας μας, προσπαθούμε να   είμαστε ψύχραιμοι, σαφείς και 
κατανοητοί.  
Δεν κλείνουμε ποτέ πρώτοι το τηλέφωνο, αλλά περιμένουμε πάντα να κλείσει πρώτος ο 
συνομιλητής μας. 
 
Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών  112  

Ε.Κ.Α.Β.           166  

Ελληνική Αστυνομία                    100  

Πυροσβεστική Υπηρεσία     199  

Λιμενικό Σώμα      108  

Κέντρο Δηλητηριάσεων      210.77.93.777 

 
Οι Πρώτες Βοήθειες 

 Ζητάμε την άδεια του θύματος για να τον βοηθήσουμε, εάν διατηρεί τις αισθήσεις του. 
 Τον ενημερώνουμε για την κατάστασή του και ζητάμε τη συνεργασία του. 
 Αποφεύγουμε τις πολλές μετακινήσεις, ειδικά αν πρόκειται για τραυματία. 
 Προσφέρουμε μόνο τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και αν χρειάζεται αφαιρούμε ή 

κόβουμε ρούχα και μετακινούμε αντικείμενα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία του. 

 Παρέχουμε πάντα ψυχολογική υποστήριξη στο θύμα. 
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Τα Όργανα της Αναπνοής              Η διαδικασία της Αναπνοής 

     
 
Η Κυκλοφορία του Αίματος  

 
 

Το Επίπεδο Συνείδησης  

Συνείδηση είναι η λειτουργία που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της εγρήγορσης. 
Τα κυριότερα αίτια  που οδηγούν στην απώλεια των αισθήσεων ή σε κατάσταση μειωμένου 
επιπέδου συνείδησης είναι:  

   Υποξία  
   Κάκωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
   Κατανάλωση αλκοόλ 
   Χρήση ναρκωτικών ουσιών 
   Μεταβολικές διαταραχές  
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Η κατάσταση μειωμένου επιπέδου συνείδησης είναι πολύ επικίνδυνη για τη σωματική 

ακεραιότητα και την υγεία του ανθρώπου, λόγω της ανικανότητας συνειδητής ή αυτόματης 

αντίδρασης σε επικίνδυνες καταστάσεις.  
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Θύμα με Μειωμένο Επίπεδο Συνείδησης έως και με Απώλεια Αισθήσεων 

  
 

ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στο θύμα ανοιχτό αεραγωγό για διευκόλυνση της αναπνοής, 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατάποσης γαστρικού περιεχομένου αλλά και διευκόλυνση της 

αποβολής των γαστρικών εκκρίσεων.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια της σκηνής του ατυχήματος ελέγχοντας το 
πεδίο και συλλέγοντας πληροφορίες καθώς θα πλησιάζετε! 

Προστατέψτε τον εαυτό σας, τους παρευρισκόμενους, το θύμα! 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Γονατίστε δίπλα στο θύμα, κουνήστε ελαφριά τους ώμους του και  
ρωτήστε το μιλώντας έντονα  εάν είναι καλά! Εάν απαντήσει μη 
μετακινείτε το θύμα και εάν είναι απαραίτητο τηλεφωνήστε στο ΕΚΑΒ 166 
ή στο 112.  

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Σηκώστε τα χέρια σας, αναζητήστε οπτικά  την περιοχή και φωνάξτε 
δυνατά βοήθεια.  

Ο άνθρωπος που θα έρθει μπορεί να σας φανεί χρήσιμος!  

ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 

Χρησιμοποιώντας τα χέρια κάντε ελαφριά έκταση της κεφαλής για να 
απελευθερωθεί ο αεραγωγός. 

Με ανοιχτό τον αεραγωγό, προχωρήστε σε έλεγχο της αναπνοής. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ 10 sec 

Βλέπω, ακούω και αισθάνομαι για αναπνοή! 

Βλέπω την κίνηση του θώρακα, ακούω την αναπνοή  ή την προσπάθεια 
αναπνοής και αισθάνομαι την εκπνοή  στο πρόσωπό μου για 10 sec. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 
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…η συνέχεια της Αλυσίδας Διάσωσης 

 

Αφού έχουμε τοποθετήσει το θύμα σε Θέση Ανάνηψης, παίρνουμε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ 166 ή στο 

112, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, τοποθεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας και περιγράφουμε το 

περιστατικό.  Μένουμε δίπλα στο θύμα  φροντίζοντας να  διατηρήσουμε τη θερμοκρασία  

σώματος  και επανελέγχουμε τα ζωτικά του  σημεία (αναπνοή και σφυγμό) κάθε 1 λεπτό, 

ελέγχοντας και τη νευρολογική του κατάσταση. 

Ο πιο πρακτικός τρόπος για να ελέγξουμε το επίπεδο συνείδησης ενός ασθενούς είναι η Κλίμακα 
Γλασκώβης.  
Για τον καθορισμό του επιπέδου συνείδησης εξετάζουμε τρεις παραμέτρους:  
το άνοιγμα των ματιών,  την ομιλία και την εκτέλεση κινήσεων, κάθε μία από τις οποίες 
βαθμολογείται και τελικά βγάζει ένα σκορ που θα ορίσει το επίπεδο συνείδησης.  
 

 
 
Φυσιολογικό σκορ Κλίμακας Γλασκώβης 15  
Ο ασθενής έχει εγρήγορση και πλήρη επαφή και επικοινωνία με το περιβάλλον.  
Κατώτερο σκορ Κλίμακας Γλασκώβης  3  
Ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα και δεν έχει επαφή ή επικοινωνία με το περιβάλλον. 

 
Κατεβάστε την Κλίμακα Γλασκώβης από τη Βιβλιοθήκη μας στο www.samarites.gr  

http://samarites.gr/?section=1368&language=el_GR&tmpvars[0][action]=getFile&tmpvars[0][file]=file1287&tmpvars[0][moduleid]
=_kernel&tmpvars[0][modidforfile]=491&tmpvars[0][realfilename]=GCS-TS.pdf 

ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

http://samarites.gr/?section=1368&language=el_GR&tmpvars%5b0%5d%5baction%5d=getFile&tmpvars%5b0%5d%5bfile%5d=file1287&tmpvars%5b0%5d%5bmoduleid%5d=_kernel&tmpvars%5b0%5d%5bmodidforfile%5d=491&tmpvars%5b0%5d%5brealfilename%5d=GCS-TS.pdf
http://samarites.gr/?section=1368&language=el_GR&tmpvars%5b0%5d%5baction%5d=getFile&tmpvars%5b0%5d%5bfile%5d=file1287&tmpvars%5b0%5d%5bmoduleid%5d=_kernel&tmpvars%5b0%5d%5bmodidforfile%5d=491&tmpvars%5b0%5d%5brealfilename%5d=GCS-TS.pdf
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Καρδιοαναπνευστική   Ανακοπή  είναι  η   αιφνίδια  και  

απρόβλεπτη   διακοπή  της λειτουργίας  της  αναπνοής  ή  

της   κυκλοφορίας  ή  και  των  δύο,   με   αποτέλεσμα  την  

ανεπαρκή   παροχή   οξυγονωμένου   αίματος   στα  ζωτικά 

όργανα. 

 

 

Η Αλυσίδα Επιβίωσης από Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση  ( ΚΑΑ ) είναι  η  τεχνική  εφαρμογής τεχνικού αερισμού  
και υποστήριξης της κυκλοφορίας, με  στόχο  την οξυγόνωση  και αιμάτωση των ζωτικών  
οργάνων του σώματος  προσωρινά έως την τελική αποκατάσταση της αναπνοής και της 
κυκλοφορίας.  
Η διαδικασία Βασικής Υποστήριξης της Ζωής περιλαμβάνει: 

    αρχική εκτίμηση κατάστασης 
    διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού 
    θωρακικές συμπιέσεις 
    αερισμό μέσω εμφυσήσεων  

 
 
Το Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Καρδιοαναπνευστικής Ανακοπής 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ 10 sec 

ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΑΒ 166 ή 112 

30 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ  

με ρυθμό 100 - 120/λεπτό και βάθος 5 - 6 εκατοστά 

2 ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ 

Η διαδικασία εφαρμογής θωρακικών 
συμπιέσεων και εμφυσήσεων σταματά  
μονό εάν: 

  Κάνει κάποια κίνηση το θύμα 
  Έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια 
  Εξαντληθούμε 
  Κινδυνέψουμε από τρίτους 

παράγοντες  
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Στα Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης ο διαχωρισμός των ηλικιών 
γίνεται ως εξής: 
 

από 0 έως 30 ημερών                 ΝΕΟΓΝΟ 
από 30 ημερών έως 1 έτους     ΒΡΕΦΟΣ 
από 1 έτους έως 8 ετών              ΠΑΙΔΙ 
από 8 ετών και άνω      ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
 

Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε ασθενής με σωματικό 
βάρος πάνω από 25 κιλά αντιμετωπίζεται σαν ενήλικας!  

 
 
 

Προκειμένου να πετύχουμε βατότητα στον αεραγωγό σε 

βρέφη και παιδιά (<8 ετών), αποφεύγουμε την υπερέκταση 

της κεφαλής και προσπαθούμε να φέρουμε το κεφάλι στην 

ουδέτερη φυσική του θέση σε ευθεία με τη σπονδυλική 

στήλη.  

 

Ιδιαιτερότητες Εμφυσήσεων: 
Κρατάμε το κεφάλι σε ουδέτερη θέση και εφαρμόζουμε τα χείλη μας σφραγίζοντας το στόμα ή το 
στόμα και τη μύτη του παιδιού (ανάλογα με την ηλικία) , δίνοντας την εκπνοή μας για 1 sec και 
μέχρι να ανασηκωθεί ο θώρακας. 
 
Ιδιαιτερότητες συμπιέσεων: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις συμπιέσεις δύο δάκτυλα, ένα χέρι ή και τα δυο μας χέρια 

όπως στους ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζουμε την τεχνική μας ανάλογα με τη 

σωματική διάπλαση και την ηλικία του παιδιού.  

 

Δεν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα; 

Φώναξε βοήθεια! 

Απελευθέρωσε τον αεραγωγό και έλεγξε την αναπνοή για 10 sec 

Δεν αναπνέει κανονικά;      Δώσε άμεσα 5 εμφυσήσεις!  

Καμία αναπνευστική αντίδραση και κανένα σημείο κυκλοφορίας; 

ΚΑΑ  15 θωρακικών συμπιέσεων και 2 εμφυσήσεων  για 1 min.       

Επανέλεγχος σημείων ζωής!        Καμία αντίδραση;        Τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ 166 ή 112 

Συνεχίζουμε ΚΑΑ 15/2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Πνιγμονή είναι η μερική ή ολική απόφραξη του αεραγωγού 

από κάποιο ξένο σώμα. 

 

 

 

 

Η μερική απόφραξη του αεραγωγού από ξένο σώμα, δεν επηρεάζει άμεσα την αναπνοή, το θύμα 

μπορεί να βήξει ή και να μιλήσει. 

Η ολική απόφραξη του αεραγωγού από ξένο σώμα, επηρεάζει άμεσα την αναπνοή και το θύμα 

δε μπορεί να μιλήσει ή να αναπνεύσει. Το θύμα πιάνει με τα χέρια το λαιμό του (παγκόσμιο σήμα 

πνιγμονής). 

 

 
 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ    ΠΑΙΔΙ    ΒΡΕΦΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΙΛΙΑ , ΒΗΧΑΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΒΗΧΑ 

ΣΥΧΝΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΗΧΑ, ΠΑΝΙΚΟΣ, 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΑ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 

ΘΥΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

5 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 

5 ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ή ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΩΣΕΙΣ 

ΘΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών – Τμήμα Εκπαίδευσης 
ΣΧΟΛΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 2012 - 2013 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών – Τμήμα Εκπαίδευσης 
ΣΧΟΛΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 2012 - 2013 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αποτελούνται από το κυρίως σώμα, τις μπαταρίες, τη μνήμη, την οθόνη και τα 
αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Συνήθως οι εντολές που μας δίνουν είναι στην 
Ελληνική γλώσσα και η ακρίβεια τους είναι της τάξης του 100%. Οι ΑΕΑ με τη 
σωστή δική μας συνεργασία σώζουν ζωές και μόνο η δική μας αμέλεια μπορεί 
να αποβεί μοιραία για εμάς, τους τρίτους ή το θύμα.   
 
Το Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Καρδιοαναπνευστικής Ανακοπής με Χρήση ΑΕΑ 

 

 Eαν είστε μόνος με το θύμα, αφήστε το, εντοπίστε και μεταφέρετε τον AED. 
 Εάν έχετε ζητήσει να σας φέρουν τον AED, και μέχρι αυτός να έρθει, ξεκινήστε 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 
 Εάν είστε δυο εκπαιδευμένοι ανανήπτες μη διακόπτετε την ΚΑΑ ενώ συνδέετε τον AED.   
 Στεγνώστε το θώρακα του θύματος εάν είναι υγρός και ξυρίστε τον μόνο εάν χρειάζεται εκεί 

που θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια. 
 Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα επιθέματα και αποφύγετε την επαφή των ηλεκτροδίων με τους 

βηματοδότες. 
 Να μη βρίσκεστε πάνω σε μεταλλικές ή βρεγμένες επιφάνειες. Απομακρύνετε τους 

παρευρισκόμενους. 
 Εάν το θύμα αναπνεύσει κανονικά μετά τη απινίδωση ή αναπνεύσει κανονικά κατά τη 

διάρκεια της ΚΑΑ, τοποθετήστε το σε Θέση Ανάνηψης, χωρίς να αφαιρέσετε τα αυτοκόλλητα 
ηλεκτρόδια και χωρίς να απενεργοποιήσετε τον ΑΕD! 

 Το ίδιο Πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά άνω των 8 ετών. 
 Σε παιδιά κάτω των 8 ετών χρησιμοποιούμε παιδιατρικά ηλεκτρόδια ή εάν δεν υπάρχουν 

χρησιμοποιούμε αυτά των ενηλίκων.  
 Σε βρέφη χρησιμοποιούμε τον ΑΕD μόνο εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ 10 sec 

ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΑΒ 166 ή 112 

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΕD 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 
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Οι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι Εθελοντές 

Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, θεωρούνται εξειδικευμένο προσωπικό 

παροχής βοήθειας και κατά τη διάρκεια των υγειονομικών 

υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικών 

τεχνικών με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των 

πασχόντων.   

 

 

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
Εφαρμογή αδιάκοπτων θωρακικών συμπιέσεων με ρυθμό τουλάχιστον 100/min έως 
120/min και βάθος τουλάχιστον 5 cm έως 6cm (1ος Διασώστης) με ταυτόχρονη παροχή 
αέρα μέσω Ασκού Εμφυσήσεων τύπου AMBU και ρυθμό 1 Εμφύσηση/2 sec (2ος 
Διασώστης) 
 
ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
Εφαρμογή αδιάκοπτων θωρακικών συμπιέσεων με ρυθμό τουλάχιστον 100/min έως 
120/min και βάθος τουλάχιστον 5 cm έως 6cm (1ος Διασώστης) με ταυτόχρονη παροχή 
αέρα μέσω Ασκού Εμφυσήσεων τύπου AMBU συνδεδεμένη με Συσκευή Παροχής 
Οξυγόνου και ρυθμό 1 Εμφύσηση/2 sec (2ος Διασώστης)  

 

Χρήση Οξυγόνου 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η χορήγηση οξυγόνου είναι ιατρική πράξη και θα πρέπει να γίνεται πάντα κατόπιν εντολής ιατρού και στη  δοσολογία που αυτός θα υποδείξει. 
 

Χορηγούμε  οξυγόνο  σε  δυο  κατηγορίες  ασθενών: 

1. Ασθενείς  με αυτόματη  αναπνοή: 

    Απώλεια  αισθήσεων 
    Υποογκαιμικό  σοκ 
    Απώλεια  αίματος, τραυματίες, πολυτραυματίες  
    Σοκ  άλλης  μορφής  (αλλεργικό  κλπ.) 
    Δύσπνοια  (συμπεριλαμβανομένου  και  του  άσθματος) 
    Μετά αλλά και κατά τη διάρκεια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 

2. Ασθενείς  χωρίς  αυτόματη  αναπνοή. 
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Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Συνιστά την αρχική εκτίμηση και εξέταση του τραυματία και πρέπει να  εκτελείται άμεσα με 
στόχο να αναγνωρίσει τις επικίνδυνες κακώσεις που απειλούν την ζωή ή την ακεραιότητά του, 
ώστε να αναταχθούν το συντομότερο.  
 
Η πρωτογενής εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
δυο φάσεις:  

1. Προνοσοκομειακή 
2. Ενδονοσοκομειακή 

Οι στόχοι της Προνοσοκομειακής φάσης συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 

1. Πρωτογενής Εκτίμηση των τραυματισμών και της βαρύτητας του τραυματία. 
2. Έναρξη της προνοσοκομειακής πρωτογενούς  αντιμετώπισης 
3. Εξασφάλιση και ακινητοποίηση του πολυτραυματία  
4. Ασφαλής μεταφορά 
5. Ενημέρωση του νοσοκομείου 

 

Όσο θεαματικός και αν είναι ένας τραυματισμός, προέχει η πρωτογενής εκτίμηση και 

αντιμετώπιση, με προτεραιότητες στην εκτίμηση των ζωτικών σημείων, των κακώσεων και του 

μηχανισμού πρόκλησής τους. Στην  πρωτογενή εκτίμηση και αντιμετώπιση του τραυματία πρέπει 

να εφαρμόζεται μια λογική ακολουθία προτεραιοτήτων βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη 

εκτίμηση της κατάστασής του και ιδιαίτερα των ζωτικών του λειτουργιών.  

 

Τα αρχικά  ΄΄Α B C D Ε΄΄ αναλύονται ως εξής: 

 

A   αποκατάσταση, απελευθέρωση του αεραγωγού και   ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ 

B   αερισμός και αποκατάσταση της αναπνοής 

C   έλεγχος της κυκλοφορίας, αποκατάσταση των  διαταραχών και  έλεγχος  εξωτερικών   

     αιμορραγιών 

D   ικανότητα αντίδρασης σε ερεθίσματα 

E  έκθεση στο περιβάλλον και  προστασία από την υποθερμία 
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Η πρωτοβάθμια εκτίμηση γίνεται πριν από την λήψη ιστορικού ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
και πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 15-30 δευτερόλεπτα και να καθορίσει την κατάσταση του 
τραυματία, οδηγώντας στην άμεση αντιμετώπισή του είτε στον τόπο του συμβάντος είτε στο 
Νοσοκομείο.  
Αξιολογικά πρέπει να  καθορίσει πρώτα τους κινδύνους για τη ζωή του τραυματία και 
δευτερευόντως αυτούς που απειλούν την ακεραιότητα του. Πάντα κατά την έναρξη της εκτίμησης 
θα πρέπει να υποθέτουμε την χειρότερη εκδοχή ως προς την βαρύτητα του τραυματισμού μέχρι 
αποδείξεως του εναντίου. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ 

Παλμικό οξύμετρο είναι μια ιατρική συσκευή  που επιτρέπει την 
παρακολούθηση της οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς 
με μη επεμβατική μέθοδο, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ο 
οποίος ρίχνει φως σε δύο μήκη κύματος κόκκινο και υπέρυθρο σε 
μέρος του σώματος που είναι σχετικά διαφανές και έχει 
καλή αρτηριακή παλμική ροή του αίματος (π.χ. δάχτυλο, λοβό του 
αυτιού). Το ποσοστό του κορεσμού οξυγόνου υπολογίζεται και 
αναφέρεται ως το ποσοστό % SpO2στο δέρμα.  

Οι περισσότερες οθόνες εμφανίζουν επίσης τον καρδιακό ρυθμό. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι μια απλή 
και ανώδυνη διαδικασία και μπορεί να εκτελεστεί 
από τον οποιοδήποτε. Δίνει πολλές χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 
καρδιάς και των αγγείων. 
Για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης απαραίτητη 
είναι η λήψη δύο τιμών. Η συστολική πίεση είναι η 
μέγιστη πίεση στο εσωτερικό των αρτηριών και 
παρατηρείται όταν η καρδιά εξωθεί δυναμικά το 
αίμα στην περιφέρεια (κατά τη διάρκεια της 
συστολής).  
Η διαστολική πίεση είναι η ελάχιστη πίεση στο εσωτερικό των αγγείων και παρατηρείται όταν η 
καρδιά είναι σε χάλαση και γεμίζει με αίμα προκειμένου να το εξωθήσει στην επόμενη συστολή 
(διαστολική φάση).  
Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να γίνει με το κλασικό πιεσόμετρο (υδραργυρικού ή 
ανεροειδούς τύπου) ή με το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο.  
Παρότι η τεχνολογία των ηλεκτρονικών πιεσομέτρων έχει αναπτυχθεί ραγδαία, είναι συνετό να 
ελέγχεται η αξιοπιστία του ενίοτε, με μετρήσεις με κλασικό πιεσόμετρο. 
 

Βάλτε τον άνθρωπό σας να καθίσει αναπαυτικά και 
ελευθερώστε το χέρι του από τα ρούχα.  
Βάλτε την περιχειρίδα γύρω από το βραχίονα και πάνω από τον 
αγκώνα και σταθεροποιήστε το μανόμετρο. 
Ψηλαφήστε το σφυγμό στην κερκιδική αρτηρία.  
Κλείστε τη βαλβίδα και φουσκώστε σιγά σιγά τον αεροθάλαμο 
της περιχειρίδας με τη βοήθεια της αντλίας. Παρακολουθείστε 
τις τιμές στο μανόμετρο να ανεβαίνουν. Από τη στιγμή που δεν 
θα ψηλαφάτε σφυγμό, ανεβάστε την πίεση 3 μονάδες ακόμα 
(π.χ. από 14 στο 17) και σταματήστε. 

 
Τοποθετήστε το ακουστικό στον αγκώνα, εκεί που ψηλαφάτε σφυγμό. 
Ανοίξτε προσεκτικά τη βαλβίδα.  
 
Ο αεροθάλαμος της περιχειρίδας ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Οι τιμές της πίεσης στο μανόμετρο 
κατεβαίνουν κι αυτές. Κάποια στιγμή θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ρυθμικό ήχο από τη ροή 
του αίματος μέσα στην αρτηρία. Το μανόμετρο τότε δείχνει τη συστολική (ή μεγάλη) πίεση. 
Σύντομα ο ήχος αυτός εξασθενεί απότομα ή χάνεται εντελώς. Το μανόμετρο τότε δείχνει τη 
διαστολική (ή μικρή) πίεση.  
 
Οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης για τον ενήλικα είναι μέχρι 140 χιλιοστά στήλης 
υδραργύρου (140 mm Hg) η συστολική και μέχρι 90 χιλιοστά στήλης υδραργύρου (90 mm Hg) η 
διαστολική, (ή όπως συνηθίζεται να λέγεται, 14 με 9).  
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Τραύμα (Αγγλικά Trauma, Injury, Wound) ονομάζεται στην 
ιατρική "κάθε βίαιη καταστροφή ιστών, εσωτερική ή 
εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε". 

Τραυματισμός ή κάκωση (Injury) είναι το σύνολο των 
βλαβών των ιστών πού προκαλούνται ακαριαίως κατά τη 
στιγμή του ατυχήματος, από διάφορες μορφές μηχανικών 
παραγόντων, όταν αυτοί υπερβούν τη φυσική αντοχή των 
ιστών και των οργάνων. 

 

Η ταξινόμηση των τραυμάτων είναι πολλαπλή και εξαρτάται από το κριτήριο ταξινόμησης. Οι 
παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι μηχανική βία (εμπλοκή σε μηχάνημα περιστροφής), βία 
δυναμικής ενέργειας (πτώση από ύψος), κινητική βία (τροχαίο ατύχημα), θερμική ενέργεια 
(έγκαυμα), νερό (πνιγμός), ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτροπληξία), χημικές ουσίες (χημικό έγκαυμα), 
τοξικές ουσίες (δηλητηρίαση), ακτινοβολία, στερητικές καταστάσεις κάθε είδους (ασφυξία) κ.α. 

Οι ανθρώπινοι ιστοί στα μεμονωμένα Ατυχήματα και τις Μαζικές καταστροφές, μπορεί να 
υποστούν βλάβες διαφορετικής βαρύτητας, από μεγάλη ποικιλία βλαπτικών παραγόντων και 
φαινομένων, με αποτέλεσμα από τον απλό τραυματισμό έως το θάνατο του θύματος.  

Οι τραυματισμοί (κακώσεις) ταξινομούνται σε ανοικτές και κλειστές.  

Τραύμα ανοικτό (open Trauma, open wound) είναι η τραυματική 
βλάβη με λύση της συνεχείας των ορατών ιστών (δέρμα, υποδόριο, 
μύες, κ.α.), επερχόμενη από τη δράση βίας μηχανικών παραγόντων 
και εκτεινόμενη σε διάφορο βάθος και σε διάφορα όργανα.  

Δηλαδή το ανοικτό τραύμα του δέρματος, δεν έχει σχέση αν κρύβει 
από κάτω κάταγμα, ή ρήξη τένοντος ή άλλη βλάβη κάποιου 
εσωτερικού οργάνου. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ  

   Φυσιολογικός  ορός 0,9%, αποσταγμένο ή καθαρό τρεχούμενο νερό 

   Ήπια τοπικά  αντισηπτικά   

   Γάζες, κομπρέσες 

   Επίδεσμοι  

   Αντισηπτικά και επουλωτικά σπρέι 

Περιποίηση τραύματος όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, αφορά αμυχές, εκδορές, τομές και 
θλαστικά τραύματα και πραγματοποιείται  μόνο εάν δεν υπάρχει σοβαρή αιμορραγία ή εάν αυτή 
έχει αντιμετωπιστεί.    

Φορέστε γάντια εξέτασης μιας χρήσεως, καθησυχάστε τον τραυματία και εξηγήστε του τη 
διαδικασία που θα ακολουθήσετε. 

Ο τραυματίας δεν πρέπει να είναι όρθιος.  

Ξεπλύνετε  το τραύμα με  άφθονο  φυσιολογικό  ορό 0,9%, αποσταγμένο ή καθαρό τρεχούμενο 
νερό, χρησιμοποιώντας υποβοηθητικά μια καθαρή γάζα καθαρίζοντας από το εσωτερικό προς τα 
χείλη του τραύματος. 

Σε βρώμικα τραύματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οξυζενέ το οποίο και στη συνέχεια θα 
πρέπει να απενεργοποιήσετε ξεπλένοντάς το με φυσιολογικό  ορό 0,9%, αποσταγμένο ή καθαρό 
τρεχούμενο νερό . 

Χρησιμοποιήστε  ήπια τοπικά  αντισηπτικά (τύπου  Betadine®  ή  Hibitane ®)  για  αντισηψία  και 
απενεργοποιήστε τα ξεπλένοντάς τα μετά από ένα λεπτό. Σκεπάστε  με  βαζελινούχο  γάζα και 
επιδέστε με επιδέσμους ή καλύψτε με αυτοκόλλητα επιθέματα.  

Τραύματα που επιλέγετε να μείνουν ανοιχτά, 
προτείνεται να τα ψεκάσετε με αντισηπτικά και 
επουλωτικά σπρέι.   

Φροντίστε ώστε τα απορρίμματα (γάζες, γάντια 
κ.α.) να συλλεχτούν σε ειδικές σακούλες και να 
πεταχτούν σε ειδικούς κάδους. 

Μην αφήνετε τέτοιου είδους απορρίμματα σε 
κοινή θέα ή προσβάσιμα  από ανθρώπους και 
ζώα.   
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Αιμορραγία είναι η διαφυγή 
αίματος από τις αρτηρίες, τις 
φλέβες ή τα τριχοειδή αγγεία.  
Η αιμορραγία αρχικά προκαλεί 
αδυναμία και τελικά, αν δεν 
τεθεί υπό έλεγχο, καταπληξία 
(shock). 
 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

Φορέστε γάντια εξέτασης μιας χρήσεως και ασκήστε άμεση πίεση με τα χέρια, 
με γάζες, με καθαρό ύφασμα κ.α. 
Διατηρήστε το τραυματισμένο μέλος ψηλότερα  από  το  επίπεδο της  καρδιάς. 
Οι περισσότερες αιμορραγίες σταματούν μετά από 5 – 10 λεπτά άμεσης πίεσης.  
Υποστηρίξτε ψυχολογικά τον τραυματία και μην ξεχνάτε τον απαραίτητο και 
συνεχή έλεγχο των ζωτικών του σημείων.  
Ο τραυματίας δεν πρέπει να είναι όρθιος.  

 
Για να διατηρήσουμε την πίεση στο σημείο της αιμορραγίας χρησιμοποιούμε 
τη μέθοδο της Πιεστικής  Επίδεσης. 
Δηλαδή εφαρμόζουμε μόνιμη πίεση χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο 
συμπαγές  αντικείμενο το οποίο πιέζει τις γάζες πάνω από το τραύμα με τη 
βοήθεια ενός ελαστικού ή τριγωνικού επιδέσμου.  
 
Εάν η αιμορραγία δεν σταματήσει μετά από 15min άμεσης πίεσης, ασκήστε πίεση με τα δάχτυλα ή 

την παλάμη σας και στην αρτηρία που βρίσκεται ανάμεσα από το τραύμα και την καρδιά. 

Μόνο σε ακατάσχετες αιμορραγίες, όπου κινδυνεύει η ζωή του θύματος, μπορεί να εφαρμοστεί η  

Ίσχαιμη  Περίδεση. 

Περιορισμοί: 
   Χρήση επιδέσμου με πλάτος πάνω από 5 cm. 
   Καταγραφή της ώρας πρώτης  εφαρμογής σε  εμφανές σημείο πάνω στο θύμα. 
   Επαναιμάτωση του μέλους για 2min κάθε  10min  
    Εφαρμογή της τεχνικής μόνο σε Βραχιόνιο και Μηριαία αρτηρία.  

 

Η εφαρμογή της  Ίσχαιμης  Περίδεσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους (πχ νέκρωση του άκρου που 

οδηγεί σε ακρωτηριασμό) και είναι λύση ανάγκης. 
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Η ρινορραγία είναι η απώλεια αίματος από τον ιστό που επενδύει 
τη μύτη.  
Εμφανίζεται συχνά σε παιδιά και υπερήλικες. Στα παιδιά οφείλεται 
συνήθως σε τραυματισμούς, ξένα σώματα, τοπικές φλεγμονές ή 
ξύσιμο της μύτης.  
Στα ηλικιωμένα άτομα πρέπει να εξεταστεί επίσης η λήψη ασπιρίνης 
ή αντιπηκτικών φαρμάκων, τα νοσήματα του αίματος, οι 
προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις και οι νεοπλασίες. 
 
 
Ιατρική βοήθεια χρειάζεται εάν:  

   η αιμορραγία δεν σταματήσει μετά από 15 - 20 λεπτά  
   η ρινορραγία συνέβη μετά από πρόσφατο τραυματισμό στο  

  κεφάλι 
   οι ρινορραγίες επαναλαμβάνονται συχνά 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Τοποθετούμε  τον τραυματία σε  καθιστή  θέση,  με  το  κεφάλι  σε  ελαφριά κάμψη προς  
τα  εμπρός και ασκούμε άμεση πίεση πάνω από τα πτερύγια της μύτης. 

 Εάν η αιμορραγία είναι έντονη μπορούμε παράλληλα να τοποθετήσουμε ψυχρά 
επιθέματα  στη  βάση της μύτης για σύσπαση των αγγείων. 

 Ελέγχουμε το χρώμα και την  ποιότητα  του  αίματος. Ελέγχουμε για ωτοραγία.  
 Ο  τραυματίας  θα πρέπει  να  αναπνέει  από  το  στόμα.  
 Η ψυχολογική υποστήριξη ειδικά στα παιδιά είναι απαραίτητη. 

 

 

ΞΕΝΟ  ΣΩΜΑ 
Νύσσον τραύμα (Pin trauma), ή τραύμα διά νήσσοντος οργάνου, λέγεται αυτό πού προκαλείται 
από αιχμηρό αντικείμενο κάθετα ή λοξά, όπως μαχαίρι, στιλέτο, καρφί κ.α.  
Όλα τα νύσσοντα τραύματα είναι ύπουλα γιατί ποτέ δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει τρωθεί κάτω 
από το δέρμα.  
Δεν αφαιρούμε ποτέ ξένο σώμα ενσφηνωμένο  στην  πληγή! 
Τα ξένα σώματα σταθεροποιούνται στο σημείο που βρέθηκαν με γάζες, κομπρέσες και ογκώδεις 
επιδέσμους. 
Τυχόν αιμορραγία από το τραύμα αντιμετωπίζεται με άμεση πίεση περιμετρικά  του  τραύματος. 
Ζητήστε τη συνεργασία του τραυματία και προλάβετε την αφαίρεση του ξένου σώματος από τον 
ίδιο. 
________________________________________________________________________________
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 

Τραυματικός ακρωτηριασμός 
(Traumatic amputation) είναι η 
αποκοπή ενός μέλους ή τμήματος του 
μέλους του σώματος από το υπόλοιπο 
σώμα. 
Ο Τραυματικός Ακρωτηριασμός ενός 
μέλους του ανθρώπου είναι σπάνιος. Η 
απώλεια του μέλους μπορεί να επέλθει 
αμέσως κατά τη στιγμή του ατυχήματος, 
μπορεί να επέλθει λίγο αργότερα στο 
χειρουργείο, διότι δεν ήταν βιώσιμο το μέλος, ή μπορεί να επέλθει πολύ αργότερα από 
επιπλοκές. 
Αντιμετωπίστε την αιμορραγία και εφαρμόστε την τεχνική της Ίσχαιμης  Περίδεσης όσο πιο κοντά 
στο κολόβωμα μπορείτε. 
Πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και ο ασθενής και το ακρωτηριασμένο μέλος. 
Δεν πρέπει όμως να καθυστερήσει η μεταφορά του τραυματία μέχρι να βρεθεί το  μέλος. 

Εντοπίστε το μέλος και καθαρίστε το ξεπλένοντας με  άφθονο  φυσιολογικό  
ορό 0,9%, αποσταγμένο ή καθαρό τρεχούμενο νερό. 
Τυλίξτε το μέλος με καθαρές γάζες ή καθαρό ύφασμα και τοποθετήστε το σε 
μια καθαρή σακούλα η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να διατηρηθεί κρύα 
αλλά όχι παγωμένη. 
Το μέλος θα πρέπει κάτω από αυτές τις συνθήκες να μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο όσο πιο σύντομα.  

 

 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ - ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΟ SHOCK 
Shock καλείται κάθε κατάσταση που προκαλεί έλλειψη οξυγόνωσης των ιστών με αποτέλεσμα 
την μετατροπή του μεταβολισμού από αερόβια σε αναερόβια. 
Υποογκαιμικό (αιμορραγικό) είναι το shock που οφείλεται στην απώλεια όγκου αίματος. 
Η πτώση του όγκου αίματος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρώτη αιτία σε κάθε shock 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.  
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ - ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΟΥ SHOCK 

 Πληροφορίες από τον μηχανισμό κάκωσης 

 Συγχιτικός, ληθαργικός τραυματίας, μειωμένο επίπεδο συνείδησης 

 Γρήγορες και ρηχές αναπνοές, γρήγορος και αδύναμος σφυγμός 

 Ωχρό, ψυχρό και κολλώδες δέρμα 

 Τριχοειδική επαναιμάτωση >2sec 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ - ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΟΥ SHOCK 

 Ελέγξτε την εξωτερική αιμορραγία 

 Τοποθέτηση σε θέση Trendelenburg  

 Διατηρήστε την θερμοκρασία του σώματος 

 Συνεχής επανεκτίμηση της κατάστασης 
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Κλειστό τραύμα (closed trauma) είναι κάθε εσωτερική ρήξη 
οργάνου ή ιστού, προερχόμενη από εξωτερική βία, με ή 
χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος.  
Οι βασικοί ιστοί του Μυοσκελικού Συστήματος δηλαδή τα 
όργανα που το αποτελούν είναι ο  Ερειστικός  Ιστός  και  ο  
Μυϊκός  Ιστός. 
Tα όργανα που αποτελούνται από ερειστικό ιστό είναι τα 
οστά και οι αρθρώσεις που σχηματίζουν τον ανθρώπινο 
σκελετό, ενώ από  μυϊκό ιστό  αποτελούνται  οι  μύες.  
 

Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από 206 οστά (οστικός ιστός), από συνδέσμους 

(συνδετικός ιστός) και χόνδρους (χονδρικός ιστός)! 

Τα οστά και οι αρθρώσεις συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τον 

ανθρώπινο σκελετό! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η Σπονδυλική Στήλη αποτελείται 

από 33 – 34 σπονδύλους! 

 

Το μυϊκό σύστημα είναι το σύστημα οργάνων που ελέγχει τις κινήσεις του 

σώματος. Τα όργανα που αποτελούν το μυϊκό σύστημα είναι οι μύες. Οι μύες 

αποτελούνται από συνδετικό ιστό και από τους τρεις τύπους μυϊκού ιστού, τον 

σκελετικό, τον καρδιακό και τον λείο. 

Ο μυϊκός ιστός με την σειρά του αποτελείται από μυϊκά κύτταρα, τα οποία 

διαθέτουν τις μηχανικές ιδιότητες της διεγερσιμότητας, της συσταλτικότητας, 

της διατασιμότητας και της ελαστικότητας. 

Οι σκελετικοί μύες αποτελούν το 40% της μάζας του σώματος. Είναι τα όργανα 

που κατευθύνουν τα οστά και είναι υπεύθυνοι για την κίνηση και την στάση. 

Συνδέονται με τα οστά με τους τένοντες. 
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ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ είναι η κάκωση – βίαιη διάταση ή μερική ρήξη – ενός η περισσοτέρων συνδέσμων 
μιας άρθρωσης και της παρακείμενης περιοχής του θύλακα. 
Η  διαφορά  διαστρέμματος  και  κατάγματος  ή  εξαρθρήματος  πολλές φορές δεν γίνεται 
αντιληπτή.  
Σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η κάκωση και 
η εμφάνιση πόνου, αδυναμίας κινήσεων και οιδήματος. 
 

Αντιμετώπιση: 
1. Ανάπαυση και ανύψωση για αποφυγή περαιτέρω βλάβης και δημιουργίας οιδήματος. 
2. Ψυχρά επιθέματα ή ψυχρός ψεκασμός για μείωση του πόνου και αποφυγή δημιουργίας 

οιδήματος. 
3. Επίδεση ακινητοποίησης με ελαστικό επίδεσμο. 
4. Διατήρηση της ανύψωσης του τραυματισμένου μέλους. 
5. Επίσκεψη στο νοσοκομείο. 

 
ΚΑΤΑΓΜΑ ονομάζεται η κάκωση του οστού κατά την οποία προκαλείται λύση της συνέχειάς του.  
Τα κατάγματα διακρίνονται σε Ανοιχτά και Κλειστά. 
Κάταγμα είναι το σπάσιμο ενός οστού ή  χόνδρου και συνήθως πρόκειται για το αποτέλεσμα 
τραυματισμού. Μπορεί, εντούτοις, να είναι αποτέλεσμα ασθένειας του οστού που οδηγεί στην 
αποδυνάμωσή του, όπως η οστεοπόρωση. 
Τα κατάγματα ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο και τη θέση τους. 
Ένα ΄΄συντριπτικό κάταγμα΄΄ για παράδειγμα είναι ένα κάταγμα στο οποίο το οστό είναι 
σπασμένο σε διάφορα κομμάτια. 
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ είναι ο χωρισμός – μετατόπιση των οστών σε μια άρθρωση. 
Η  διαφορά  κατάγματος  και εξάρθρωσης  πολλές  φορές  δεν  γίνεται αντιληπτή και παρουσιάζει 

κοινά σημεία κατά την εκτίμηση της βλάβης. 

Σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση είναι τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η κάκωση, η 

παράδοξη  κίνηση του άκρου, ο τριγμός και η παραμόρφωση, ο πόνος, η αδυναμία  του  άκρου 

και τελικά η εμφάνιση οιδήματος. 

 

Αντιμετώπιση: 

O στόχος των ενεργειών μας είναι ο περιορισμός έως και η κατάργηση της κίνησης στην άρθρωση 

ή στην περιοχή του τραύματος με ταυτόχρονη παραλαβή του φορτίου της άρθρωσης. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι οι αυτοσχέδιοι ή συγκεκριμένοι εμπορικοί νάρθηκες που 

εκτείνονται από την κεντρική έως και την περιφερική άρθρωση του τραύματος. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αιμορραγίες εάν υπάρχουν και κατά τη 

διάρκεια των λοιπών ενεργειών μας να ελέγχουμε την κινητικότητα, αισθητικότητα και 

κυκλοφορία περιφερικά του κατάγματος και πριν και μετά την ακινητοποίηση του μέλους. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑΠΛΑΚΩΣΗΣ (Crush syndrome)  

Το σύνδρομο καταπλάκωσης αποτελεί πάθηση που προκύπτει όταν υπάρχει καταπλάκωση από 

μεγάλο βάρος των άκρων του ανθρώπινου σώματος (χέρια ή πόδια).  

Εμφανίζεται σε θύματα που εγκλωβίζονται μετά από σεισμό, τροχαίο ατύχημα,  εργατικά 

ατυχήματα κ.α.  Μπορεί να επιφέρει νεφρική ανεπάρκεια ακόμη και θάνατο. 

Mε την καταπλάκωση διακόπτεται η κυκλοφορία του αίματος στα καταπλακωμένα άκρα και 

δημιουργείται υπέρ- συγκέντρωση τοξινών όπως: μυοσφαιρίνης, γαλακτικού οξέος κ.α. Όταν 

απελευθερωθεί το άκρο, αυτές οι ουσίες απελευθερώνονται ταυτόχρονα και άμεσα στην 

κεντρική κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα ο ασθενής να περιέλθει σε υπογκαιμικό σοκ 

και να δημιουργείται νεφρική ανεπάρκεια από την αδυναμία των νεφρών να αντεπεξέλθουν στη 

διήθηση μυοσφαιρίνης. 

 

Εκτίμηση: 

Εκτίμηση συνθηκών τραυματισμού, υπολογισμός χρόνου εγκλωβισμού και διάρκειας 

απεγκλωβισμού. Μετά την απελευθέρωση ο τραυματίας παρουσιάζει σύγχυση, αναισθησία του 

μέλους ή έντονο πόνο, παράλυση, οίδημα, ταχυκαρδία και πτώση Α.Π., υπνηλία και ψυχικές 

διαταραχές μετά από μερικές ώρες. Επίσης ο λόξυγκας, η ξηρότητα της γλώσσας και η ανουρία ή 

η ολιγουρία με σκούρα ούρα είναι σημάδια του συνδρόμου. 

 

Αντιμετώπιση: 

 Πριν απελευθερωθεί το εγκλωβισμένο άκρο πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλέβια φυσιολογικός 

ορός 0,9% από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 Αντιμετωπίζουμε άμεσα  τις εξωτερικές αιμορραγίες (όσες είναι εφικτό πριν την 

απελευθέρωση του άκρου τις υπόλοιπες αμέσως μετά). 

 Ακινητοποιούμε το άκρο σε κάθε περίπτωση υποψίας συνδρόμου καταπλάκωσης άσχετα αν 

συνυπάρχουν ή όχι κατάγματα. 

 Διατηρούμε την θερμοκρασία του σώματος του τραυματία. 

 Φροντίζουμε για την άμεση μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.  
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

Χρήση Τριγωνικού Επιδέσμου 
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Παραδείγματα χρήσης και εφαρμογών Ελαστικού Επιδέσμου 
 

 

 

 

Δεξιότητες και χρήση υλικών για ακινητοποίηση άκρων 

 
Χρήση Τριγωνικών Επιδέσμων για Ανάρτηση και Ακινητοποίηση Άνω Άκρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακινητοποίηση, …χρησιμοποιώντας μέρη και εξαρτήματα της επιχειρησιακής μας στολής! 
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Έγκαυμα καλείται η ιστική καταστροφή του δέρματος 
εξαιτίας της επίδρασης σε αυτό κάποιου βλαβερού αιτίου. 
Ανάλογα με το είδος του αιτίου τα εγκαύματα διακρίνονται 
σε θερμικά, χημικά, ηλεκτρικά, και εγκαύματα ακτινοβολίας.  
Το έγκαυμα αποτελεί το βαρύτερο τραυματισμό που μπορεί 
να υποστεί ένας άνθρωπος. 
 
 
 

 
Είδη Εγκαυμάτων 
 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Προκαλούνται από την επίδραση θερμότητας άμεσα στο δέρμα όπως φωτιά, φλεγόμενα ρούχα, 
θερμά αντικείμενα, θερμό νερό, θερμοκρασία από τριβή. 

ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Επαφή χημικών ουσιών πάνω στο δέρμα (αλκάλια όπως ΚΟΗ, οξέα όπως HNO3, άσβεστος, 
φώσφορος, υδροφθόριο, κτλ). 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Προκαλούνται από την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος πάνω στο δέρμα.  
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Προέρχονται από την επίδραση ακτινοβολίας (ήλιου, πυρηνικής) 
 
Η εκτίμηση της σοβαρότητας ενός θερμικού εγκαύματος εξαρτάται από την έκταση ,το βάθος, 
την ηλικία και άλλους παράγοντες. Ένα έγκαυμα συνεχίζει τη επενέργειά του για 72 ώρες. 
 

Ο Κανόνας των 9 
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ΕΙΔΟΣ ΚΑΚΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1ου βαθμού 
 
Κάκωση επιδερμίδας 
 

Ερύθημα και πόνος 
Τρεχούμενο καθαρό νερό (όχι ορό 0.9%),  
Σε μεγάλης έκτασης εγκαύματα χρειάζεται 
μεταφορά στο νοσοκομείο  

2ου βαθμού 
Κάκωση επιδερμίδας  
και χορίου 

Ερύθημα, πόνος  
και φυσαλίδες 

Τρεχούμενο καθαρό νερό (όχι ορό 0.9%),  
χαλαρή επίδεση, κίνδυνος μόλυνσης, 
μεταφορά στο νοσοκομείο 

3ου βαθμού 

Κάκωση 
επιδερμίδας,  
χορίου και 
υποδόριου 

Δέρμα άσπρο, 
στεγνό έως 
υποκάστανο χωρίς 
αισθητικότητα 

Τρεχούμενο καθαρό νερό (όχι ορό 0.9%),  
χαλαρή επίδεση, κίνδυνος μόλυνσης, 
μεταφορά στο νοσοκομείο 

 
   Σε  εγκαύματα  μεγάλης  έκτασης μην τοποθετείτε  υγρά επιθέματα, γάζες ή άλλα υλικά.  
   Μην αφαιρείτε ποτέ κολλημένα ρούχα ή άλλα υλικά (πχ πλαστικό) 
   Μην αφαιρείτε φυσαλίδες ή νεκρωμένους ιστούς. 
   Μην τοποθετείτε κανένα φαρμακευτικό σκεύασμα. 
   Σε χημικό έγκαυμα από ξηρό ασβέστιο, απλά απομακρύνετε το υλικό χωρίς χρήση νερού. 
   Χορηγήστε οξυγόνο σε όλους τους σοβαρά εγκαυματίες. 
   Προστατευτείτε από ακτινοβολία, χημικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα και φωτιά. 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΚΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Καπνός, Θερμός 
Αέρας, 
Μονοξείδιο του 
Άνθρακα 

Σοβαρό οίδημα στον αεραγωγό, 
κίνδυνος απόφραξης και 
δηλητηρίασης 

Εξασφάλιση ανοικτού αεραγωγού, 
χορήγηση οξυγόνου, άμεση μεταφορά στο 
νοσοκομείο  

 
Ένας εγκαυματίας πολύ συχνά μπορεί να παρουσιάσει δηλητηρίαση από μονοξείδιο του 
άνθρακα. Το CO έχει 210 φορές μεγαλύτερη συγγένεια με την αιμοσφαιρίνη σε σχέση με το 
οξυγόνο (Ο2).  Ακόμη μπορεί να έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη οι αεραγωγοί, ιδίως αν υπάρχουν 
εγκαύματα στο πρόσωπο ή αν ο τραυματίας παρέμεινε πολύ ώρα εκτεθειμένος στη θερμότητα.  
Ένας τρίτος κίνδυνος είναι η εμφάνιση λαρυγγόσπασμου εξαιτίας εισόδου θερμού αέρα και 
τοξικών ουσιών. 
 
Εγκαύματα εκ τριβής 
Τα εγκαύματα εκ τριβής (Friction Burns) είναι μικτές βλάβες του δέρματος και συχνά και του 
υποδορίου ιστού, προκαλούμενες όχι μόνο από τη μηχανική τριβή πχ ενός μοτοσυκλετιστή στην 
άσφαλτο αλλά κυρίως από τη θερμοκρασία πού αναπτύσσεται πάνω και κάτω από το δέρμα. 
Συνεπώς αυτές οι κακώσεις είναι σοβαρές και πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εγκαύματα 
δευτέρου ή και τρίτου ενίοτε βαθμού. 
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Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταβάλλεται  συνεχώς. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς 
που τον προστατεύουν  από  αυτές τις  μεταβολές 
(σταδιακές  ή  απότομες). Όταν ο οργανισμός για 
οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αμυνθεί προκαλούνται 
βλάβες λόγω της μη ικανότητας προσαρμογής.  
Η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού στην 
προσαρμογή και την ανάπτυξη αντοχής στο περιβάλλον 
ονομάζεται εγκλιματισμός. 

 
 

Βλάβες από την έκθεση στην θερμότητα 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Μυϊκές 
Κράμπες 

Εκδηλώνονται με μυϊκό πόνο και σπασμό. 
Προκαλούνται από την απώλεια άλατος 
εξαιτίας της αυξημένης εφίδρωσης.  
 

Αντιμετωπίζονται με μεταφορά του ασθενούς 
σε δροσερό περιβάλλον, αργή διάταση του 

μυός και χορήγηση ισοτονικών υγρών. 

Ηλίαση 
Τοπικός τραυματισμός κεφαλής από έκθεση 
στον ήλιο, επίπεδο συνείδησης, ζάλη, ναυτία, 
έμετος  

Σκιερό και δροσερό μέρος, ημικαθιστική 
θέση, δροσερά επιθέματα στο μέτωπο.  

Θερμική  
εξάντληση 

Εργασία σε θερμό περιβάλλον, εφίδρωση, 
επίπεδο συνείδησης, ζάλη, ναυτία, έμετος 
απώλεια υγρών, σοκ 

Απομάκρυνση από το θερμό περιβάλλον, 
σκιερό  μέρος, εκτίμηση  ζωτικών  
λειτουργιών, χορήγηση  οξυγόνου, χορήγηση 
ισοτονικών  υγρών. 

θερμοπληξία 

Άμεσα  απειλητική  για  τη  ζωή  του  
τραυματία, αύξηση  της  θερμοκρασίας  
σώματος. 
1.Μειωμένο  επίπεδο  συνείδησης έως 
επιληπτικοί  σπασμοί, απώλεια αισθήσεων και 
κώμα.  
2.Θερμοκρασία σώματος πάνω από 41ο C, 
3.μηδενική εφίδρωση. 

Απομάκρυνση από το θερμό περιβάλλον, 
σκιερό  μέρος, εκτίμηση  ζωτικών  
λειτουργιών, άμεση  ψύξη  του  τραυματία, 
αφαίρεση ρούχων, άμεση  μεταφορά  στο  
νοσοκομείο 

 

Βλάβες από την έκθεση στο ψύχος 

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κρυοπαγήματα 
επιπόλαια 

Ελαφρύς πόνος, κάψιμο, μούδιασμα, δέρμα 
γκρί/κίτρινο, δέρμα κανονικό στην αφή  

Απομάκρυνση από το ψυχρό περιβάλλον, 
αφαίρεση υγρών ρούχων, σταδιακή 
επαναθέρμανση, όχι αλκοόλ και κάπνισμα. 
Ζεστά ροφήματα αλλά όχι καφέ, τσάι ή 
σοκολάτα, εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών, 
όχι ξανά έκθεση στο κρύο, μεταφορά  στο  
νοσοκομείο. 

Κρυοπαγήματα 
εν τω βάθει 

Απώλεια αισθητικότητας, δέρμα σκληρό 
γκρί/κίτρινο με ή χωρίς φουσκάλες 
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Υποθερμία 
Η κατάσταση κατά την οποία το θύμα έχει πτώση της κεντρικής του 
θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 35ο C. Προκαλείται εξαιτίας της 
έκθεσης σε αντίξοες συνθήκες ή σαν αποτέλεσμα ασθένειας ή 
τραυματισμού. 
Ευάλωτες ομάδες: 

   Ηλικιωμένοι 
   Παιδιά 
   Τραυματίες 
   Ναυαγοί 
   Ορειβάτες, χιονοδρόμοι 

 

 
 
Αντιμετώπιση: 
Κανένας υποθερμικός δεν θεωρείται νεκρός εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία  αναθέρμανσης  
του. 

 Άμεση απομάκρυνση από το ψυχρό περιβάλλον. 
 Ήρεμοι  χειρισμοί  του  θύματος και εκτίμηση  ζωτικών λειτουργιών με έλεγχο σημείων 

κυκλοφορίας διάρκειας 60sec  
 Διατήρηση  θερμοκρασίας  σώματος και χορήγηση οξυγόνου. 
 Σε πάσχοντες με αισθήσεις χορηγήστε ζεστά και γλυκά υγρά αλλά όχι αλκοόλ, καφέ ή τσάι. 
 Φροντίστε  για  τη  άμεση μεταφορά  στο  νοσοκομείο. 
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Δήγματα φιδιών 

 Πρώτη  προτεραιότητα  η  ασφάλεια  του  διασώστη  
 Αποφύγετε  τις  μετακινήσεις του θύματος και ηρεμήστε το 
 Μην  χαράζετε  το  τραύμα αλλά σημειώστε το με ένα στυλό 
 Αφαιρέστε  ενδύματα  που  πιέζουν 
 Παρατηρήστε  το  φίδι 
 Τοποθετήστε  περίδεση  κεντρικά  του  τραύματος,  σφιχτή  όσο  ένα  ρολόι 
 Ακινητοποιήστε  το  μέλος 
 Διατηρήστε  τον  ασθενή  ζεστό 
 Φροντίστε  για  τη  μεταφορά στο νοσοκομείο 

Δήγματα εντόμων 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Τοπικός πόνος, κνησμός και οίδημα που 
προκαλούνται από αυτά 
ανακουφίζονται σχετικά εύκολα με 
απλές ενέργειες. 
Εξαίρεση αποτελούν τα αλλεργικά 
άτομα που απαιτούν ειδικούς 
χειρισμούς. 

Αποφύγετε  τις  μετακινήσεις του θύματος. Μην  χαράζετε  το  
τραύμα. Αφαιρέστε  ενδύματα  που  πιέζουν. 
Αφαιρέστε το κεντρί με την ειδική συσκευή   αναρρόφησης. 
Χρησιμοποιήστε ειδική αλοιφή κατά του κνησμού  μόνο 
εφόσον  το επιθυμεί ο πάσχοντας. Τοποθετήστε επιθέματα 
πάγου. Προσέξτε για εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων για τα 
επόμενα 30 λεπτά.  

 
Δήγματα θαλάσσιων οργανισμών 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Έντονος  πόνος, αδυναμία, ναυτία  και  
τάση  για  εμετό, δύσπνοια, ταχυκαρδία, 
υπόταση  και  σοκ  σε  σοβαρά  
περιστατικά 

Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών,  
αφαιρέστε  το  κεντρί  και  τα  πλοκάμια με το  μέλος  σε  ζεστό  
νερό, περίδεση  κεντρικά  του  τραύματος σφιχτή  όσο  ένα  
ρολόι, μεταφορά στο νοσοκομείο. 

 
Οξεία αλλεργική αντίδραση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Μειωμένο  επίπεδο  συνείδησης, 
δύσπνοια, εκπνευστικός  συριγμός, 
ταχυκαρδία, μειωμένη  Α.Π., ναυτία,  
έμετος, κνησμός, οίδημα. 

Αμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, εκτίμηση των ζωτικών 
λειτουργιών, χορήγηση οξυγόνου, διατήρηση της 
θερμοκρασίας του σώματος, παρακολούθηση  ζωτικών  
λειτουργιών 

 
Δηλητηριάσεις 

Δηλητήριο ονομάζεται οποιαδήποτε ουσία, φυσικής προέλευσης ή τεχνητά παρασκευασμένη, 
που μετά την εισαγωγή της σε ζωντανό οργανισμό μπορεί να ασκήσει βλαπτική ή και 
θανατηφόρο επίδραση.  
Ένα δηλητήριο μπορεί να εισαχθεί στον οργανισμό με έναν από τους εξής τέσσερις τρόπους: 
Κατάποση, εισπνοή, ένεση και επιφανειακή απορρόφηση. 
Ένα δηλητήριο μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή θάνατο στον άνθρωπο ή ακόμα και στους 
απογόνους του (διαμέσου του γονιδιακού τους υλικού). 

 Απομακρύνετε  το  δηλητήριο 
 Πρόχειρο  ιστορικό και εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών 
 ΚΑΑ  αν  απαιτείται με προσοχή  στη  χορήγηση  εμφυσήσεων  
 Άμεση  διακομιδή 
 Βρείτε  πειστήρια  του  δηλητηρίου  
 Κέντρο Δηλητηριάσεων 210.77.93.777 
 Διατηρείστε  τη  θερμοκρασία  του  σώματος 
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Κρίση Άσθματος 
Η κρίση άσθματος μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν σε 
κάθε ασθενή, όπως αλλεργίες, κρύος αέρας, άσκηση, τροφές ή φάρμακα. 
Συνήθως ο ασθενής αναφέρει το πρόβλημά του λόγω ιστορικού. 
Εκτίμηση: 

   Έντονος και επίμονος βήχας, δύσπνοια. 
   Ταχύπνοια. 
   Παράδοξος σφυγμός, ταχυκαρδία. 
   Συγχιτικός ασθενής. 

 
Αντιμετώπιση: 

    Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών. 
    Τοποθετήστε  σε  ημικαθιστική  θέση. 
    Χορηγήστε  οξυγόνο. 
    Μεταφορά  στο  νοσοκομείο. 

Εάν ο ασθενής φέρει δικό του φάρμακο σε μορφή εισπνοών, το οποίο λαμβάνει με ιατρική 
εντολή, βοηθήστε τον να το χορηγήσει στον εαυτό του και να καθορίσει ο ίδιος τη δόση. 
 
Στηθάγχη – Οξύ  Έμφραγμα  Μυοκαρδίου 

 Φροντίστε  για  τη  μεταφορά  στο  νοσοκομείο 
 Καθησυχάστε τον πάσχοντα 
 Τοποθετήστε  σε  άνετη  θέση 
 Ήρεμοι  χειρισμοί  του  θύματος 
 Παρακολουθήστε  τις  ζωτικές  λειτουργίες 
 Χορηγήστε  οξυγόνο - ΚΑΑ  αν  απαιτείται 

Αγγειακό  Εγκεφαλικό  Επεισόδιο 

 Χρησιμοποιήστε  την  κλίμακα  LAPSS  για  την  εκτίμηση: ζητήστε να χαμογελάσει, ζητήστε να 
πει μια λογική πρόταση, ζητήστε να κάνει μια κίνηση ακριβείας.   

 Φροντίστε  για  τη  μεταφορά  στο  νοσοκομείο 
 Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών 
 Χορηγήστε  οξυγόνο 
 Παρακολουθήστε  τις  ζωτικές  λειτουργίες 
 ΚΑΑ  αν  απαιτείται 
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Επιληπτικοί  Σπασμοί 

Η επιληψία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο όταν τεθεί κάτω από το 

΄΄κατάλληλο΄΄ stress, όπως η υποξία ή η ξαφνική μείωση της γλυκόζης του αίματος. 

Οι επιληπτικοί σπασμοί προκαλούν φόβο και πανικό στους ασθενείς, την οικογένεια αλλά και 

τους διασώστες, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι συνήθως άμεσα απειλητικοί για τη ζωή του 

ασθενούς. 

 Διατηρείστε  την  ψυχραιμία  σας. 
 Προστατέψτε  τον  ασθενή  από  αντικείμενα  του  περιβάλλοντος. 
 Μην  μετακινείτε  τον  ασθενή  κατά  τη  φάση  των  σπασμών. 
 Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών 
 Τοποθετήστε  σε  θέση  ανάνηψης  μετά  το  τέλος  των  σπασμών. 
 Παρακολουθήστε 
 Χορηγήστε  οξυγόνο 
 Φροντίστε  για  μεταφορά  στο  νοσοκομείο 

 
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ 
Συμβαίνει όταν τα επίπεδα ινσουλίνης στον οργανισμό είναι υπερβολικά. 
Είναι σοβαρή κατάσταση, καθώς ένα παρατεταμένο υπογλυκαιμικό επεισόδιο μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. 
 
Εκτίμηση: 

  Μπορεί να αναφερθεί από τον ίδιο τον πάσχοντα. 
  Νευρικότητα και πείνα (στο αρχικό στάδιο) 
  Αλλαγή στη συμπεριφορά. 
  Εφίδρωση, ταχυκαρδία. 
  Κρίση σπασμών. 
  Κώμα. 

 
Αντιμετώπιση: 

   Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών. 
   Χορηγήστε  οξυγόνο. 
   Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος. 
   Τακτικός έλεγχος των ζωτικών σημείων. 
   Χορήγηση γλυκαντικών ουσιών από το στόμα  (καραμέλα κάτω από τη γλώσσα ή ζάχαρη)  
   Φροντίστε  για  τη  μεταφορά  στο  νοσοκομείο. 

Εάν ο ασθενής φέρει δικό του φάρμακο το οποίο λαμβάνει με ιατρική εντολή, βοηθήστε τον να το 
χορηγήσει στον εαυτό του και να καθορίσει ο ίδιος τη δόση. 
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Τα Φαρμακεία του τμήματός μου: 
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