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Σι είναι το τραφμα; 
 

Τραφμα ονομάηεται ςτθν ιατρικι “κάκε βίαιθ καταςτροφι ιςτϊν, εςωτερικι 
ι εξωτερικι, ανεξάρτθτα από το αίτιο που τθν προκάλεςε”. 
  
Σραυματιςμόσ ι κάκωςθ είναι το ςφνολο των βλαβϊν των ιςτϊν ποφ 
προκαλοφνται ακαριαίωσ κατά τθ ςτιγμι του ατυχιματοσ, από διάφορεσ 
μορφζσ μθχανικϊν παραγόντων, όταν αυτοί υπερβοφν τθ φυςικι αντοχι των 
ιςτϊν και των οργάνων. 
 

Η ταξινόμθςθ των τραυμάτων είναι πολλαπλι και εξαρτάται από το 
κριτιριο ταξινόμθςθσ. Οι παράγοντεσ αυτοί μπορεί να είναι: 
 

 Μθχανικι βία (εμπλοκι ςε μθχάνθμα περιςτροφισ).  

 Βία δυναμικισ ενζργειασ (πτϊςθ από φψοσ).  

 Κινθτικι βία (τροχαίο ατφχθμα).  

 Θερμικι ενζργεια (ζγκαυμα).  

 Νερό (πνιγμόσ).  

 Ηλεκτρικό ρεφμα (θλεκτροπλθξία).  

 Χθμικζσ ουςίεσ (χθμικό ζγκαυμα).  

 Τοξικζσ ουςίεσ (δθλθτθρίαςθ).  

 Ακτινοβολία, ςτερθτικζσ καταςτάςεισ κάκε είδουσ (αςφυξία) κτλ. 

Οι ανκρϊπινοι ιςτοί ςτα μεμονωμζνα ατυχιματα και τισ Μαηικζσ 
καταςτροφζσ, μπορεί να υποςτοφν βλάβεσ διαφορετικισ βαρφτθτασ, από 
μεγάλθ ποικιλία βλαπτικϊν παραγόντων και φαινομζνων, με αποτζλεςμα 
από τον απλό τραυματιςμό ζωσ το κάνατο του κφματοσ.  
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ΑΝΟΙΧΣΟ ΣΡΑΤΜΑ  
Οι τραυματιςμοί (κακϊςεισ) ταξινομοφνται ςε ανοικτζσ και κλειςτζσ. 
  
Σραφμα ανοικτό είναι θ τραυματικι βλάβθ με λφςθ τθσ ςυνεχείασ των 
ορατϊν ιςτϊν (δζρμα, υποδόριο, μφεσ, κτλ), επερχόμενθ από τθ δράςθ βίασ 
μθχανικϊν παραγόντων και εκτεινόμενθ ςε διαφορετικό βάκοσ και ςε 
διαφορετικά όργανα.  
 

Δθλαδι το ανοικτό τραφμα του δζρματοσ, δεν ζχει ςχζςθ αν κρφβει από κάτω 
κάταγμα, ι ριξθ τζνοντοσ ι άλλθ βλάβθ κάποιου εςωτερικοφ οργάνου.  
 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ  
 

                
               ΑΜΤΧΗ    ΕΚΔΟΡΑ           ΘΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟΜΗ  
 

    ΣΟΜΕ  
     (ΣΕΜΝΟΝ ΣΡΑΤΜΑ)               ΑΠΟΠΑΣΙΚΟ                    ΔΙΑΜΠΕΡΕ   
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Αμυχι: ονομάηεται θ καταςκευι λεπτισ, ρθχισ τομισ με κοφτερό 
αντικείμενο. 
 

Εκδορά: ονομάηεται θ επιφανειακι βλάβθ του δζρματοσ μερικοφ πάχουσ, το 
κοινό γδάρςιμο, γρατςοφνιςμα. Οι εκδορζσ είναι πάντα ακίνδυνεσ και 
απαιτοφν απλϊσ αντιςθψία και προςωρινι επίδεςθ και δεν αφινουν ποτζ 
ουλι μακροπρόκεςμα. 
 

Θλαςτικό και Σομι: ονομάηεται θ ολικοφ πάχουσ λφςθ τθσ ςυνζχειασ του 
δζρματοσ μζχρι και του λίπουσ τουλάχιςτον, από μθχανικι βία (π.χ. 
πρόςκρουςθ ςε ταμπλό, κτφπθμα από πζτρα, μαχαίρι, λαμαρίνα, ςφαίρα, 
τηάμια, κτλ). 
 

Σζμνον: ονομάηεται το τραφμα διά τζμνοντοσ οργάνου, λζγεται αυτό ποφ ζχει 
ομαλά χείλθ και προκλικθκε από οξφαιχμο όργανο όπωσ μαχαίρι, νυςτζρι, 
ξυράφι, γυαλί, κτλ. 

 

Εξελκυςτικό ι Αποςπαςτικό: ονομάηεται το τραφμα εκείνο όπου ζχουμε 
ατελι ι πλιρθ απόςπαςθ δερματικοφ κρθμνοφ, μαηί ι όχι μαηί με άλλουσ 
ιςτοφσ. Δφο ςυχνά παραδείγματα τζτοιων τραυμάτων είναι θ απόςπαςθ του 
δζρματοσ του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ (scalp) ςε τροχαία ατυχιματα, και θ 
ακρωτθριαςτικι απόςπαςθ δακτφλου χεριοφ από τθ βζρα ι δακτυλίδι μαηί 
με τουσ τζνοντεσ, όπωσ επίςθσ και οι αποςπαςτικοί ακρωτθριαςμοί άνω           
ι κάτω άκρου ςε ατυχιματα με γεωργικά μθχανιματα. Ρρόκειται για 
βαρφτατεσ κακϊςεισ που παρουςιάηουν πολλζσ επιπλοκζσ και χρειάηονται 
ειδικζσ τεχνικζσ νοςοκομειακισ αντιμετϊπιςθσ. 
 

Διαμπερζσ: ονομάηεται το τραφμα αυτό ποφ ζχει πφλθ ειςόδου αλλά και 
πφλθ εξόδου. Μπορεί να προκλθκεί από ςφαίρα, από ςκάγια αλλά και από 
μαχαίρι. Ζχει τθν μεγαλφτερθ επικινδυνότθτα από όλα τα τραφματα.           
Άλλθ μορφι ζχει θ πφλθ ειςόδου, άλλθ θ πφλθ εξόδου. Ροτζ δεν ξζρει κανείσ 
ποια ευγενι μαλακά μόρια ετρϊκθςαν κατά τθ δίοδο του βλιματοσ ι του 
μαχαιριοφ από τθν μία πφλθ ςτθν άλλθ. Γι’ αυτό και χρειάηεται επιςταμζνθ 
ζρευνα. 
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ΒΑΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ 
 

 Φυςιολογικόσ  ορόσ  ι κακαρό τρεχοφμενο νερό.  

 Ήπια τοπικά  αντιςθπτικά.   

 Γάηεσ, κομπρζςεσ. 

 Επίδεςμοι.  

 Αντιςθπτικά και επουλωτικά ςπρζι. 

 

Ο φυςιολογικόσ ορόσ είναι αποςτειρωμζνο νερό με 0,9% NaCl (αλάτι). 
Δθλαδι, για 1000ml ορόσ, περιζχει 9g αλάτι ςε διάλυςθ. Ο λόγοσ που 
χρθςιμοποιείται ο φυςιολογικόσ ορόσ γενικά (και ςε ενδοφλζβια χριςθ) 
είναι επειδι είναι το ίδιο υγρό με το πλάςμα αίματοσ (χωρίσ τισ πρωτεΐνεσ, 
λευκά αιμοςφαίρια κτλ).  
 

Πωσ πραγματοποιοφμε μια απλι περιποίθςθ τραφματοσ; 
 

Περιποίθςθ τραφματοσ όπωσ αυτι περιγράφεται παρακάτω, αφορά αμυχζσ, 
εκδορζσ, τομζσ και κλαςτικά τραφματα και πραγματοποιείται  μόνο εάν δεν 
υπάρχει ςοβαρι αιμορραγία ι εάν αυτι ζχει αντιμετωπιςτεί. 
 

 Φορζςτε γάντια εξζταςθσ μιασ χριςθσ, κακθςυχάςτε τον τραυματία 
και εξθγιςτε του τθ διαδικαςία που κα ακολουκιςετε. 

 

 Ο τραυματίασ δεν πρζπει να είναι όρκιοσ.  
 

 Σε κάκε περίπτωςθ ενθμερϊςτε τον τραυματία για τθν υποχρζωςι του 
ςτθν αντιτετανικι  προςταςία! 

 

 Ξεπλφνετε  το τραφμα με  άφκονο  φυςιολογικό  ορό ι κακαρό 
τρεχοφμενο νερό, χρθςιμοποιϊντασ υποβοθκθτικά μια κακαρι γάηα 
κακαρίηοντασ από το εςωτερικό προσ τα χείλθ του τραφματοσ. 

 

 Σε βρϊμικα τραφματα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε και οξυηενζ το 
οποίο και ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να απενεργοποιιςετε ξεπλζνοντάσ 
το με φυςιολογικό  ορό ι κακαρό τρεχοφμενο νερό. 

 

 Χρθςιμοποιιςτε  ιπια τοπικά  αντιςθπτικά (τφπου  Betadine®  ι  
Hibitane ®)  για  αντιςθψία  και απενεργοποιιςτε τα ξεπλζνοντάσ τα 
μετά από ζνα λεπτό.  
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 Σκεπάςτε  με  βαηελινοφχο  γάηα και επιδζςτε με επιδζςμουσ ι 
καλφψτε με αυτοκόλλθτα επικζματα.  

 

 Τραφματα που επιλζγετε να μείνουν ανοιχτά, προτείνεται να τα 
ψεκάςετε     με επουλωτικά ςκευάςματα (τφπου Pulvo®).  

 

 Φροντίςτε ϊςτε τα απορρίμματα (γάηεσ, γάντια κτλ) να ςυλλεχτοφν ςε 
ειδικζσ ςακοφλεσ και να πεταχτοφν ςε ειδικοφσ κάδουσ. 

 

Προςοχι!!! 
Μθν αφινετε τζτοιου είδουσ απορρίμματα ςε κοινι κζα ι προςβάςιμα  από 
ανκρϊπουσ και ηϊα.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
«Ελαςτικόσ επίδεςμοσ»  
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Σι είναι θ Αιμορραγία; 
 

Αιμορραγία είναι θ διαφυγι αίματοσ από τισ αρτθρίεσ, τισ φλζβεσ ι τα 
τριχοειδι αγγεία.  
 

Θ αιμορραγία αρχικά προκαλεί αδυναμία και τελικά, αν δεν τεκεί υπό 
ζλεγχο, να οδθγιςει ςε καταπλθξία (shock).  
 
 
Ποια είναι τα ιδθ Αιμορραγιϊν;  
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Πωσ αντιμετωπίηουμε μια Αιμορραγία; 
 

Φορζςτε γάντια εξζταςθσ μιασ χριςθσ και αςκιςτε άμεςθ πίεςθ με τα χζρια, 
με γάηεσ, με κακαρό φφαςμα κτλ. 
 

Διατθριςτε το τραυματιςμζνο μζλοσ ψθλότερα  από  το  επίπεδο τθσ  
καρδιάσ. 
 

Οι περιςςότερεσ αιμορραγίεσ ςταματοφν μετά από 5-10 λεπτά άμεςθσ 
πίεςθσ.  
 

Τποςτθρίξτε ψυχολογικά τον τραυματία και μθν ξεχνάτε τον απαραίτθτο και 
ςυνεχι ζλεγχο των ηωτικϊν του ςθμείων.  
  
Πολφ ςθμαντικό!!! Ο τραυματίασ δεν πρζπει να είναι όρκιοσ.  
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Για να διατθριςουμε τθν πίεςθ ςτο ςθμείο τθσ αιμορραγίασ χρθςιμοποιοφμε 
τθ μζκοδο τθσ Πιεςτικισ  Επίδεςθσ. 

 

Δθλαδι εφαρμόηουμε μόνιμθ πίεςθ χρθςιμοποιϊντασ ζνα κατάλλθλο 
ςυμπαγζσ  αντικείμενο το οποίο πιζηει τισ γάηεσ πάνω από το τραφμα με τθ 
βοικεια ενόσ ελαςτικοφ ι τριγωνικοφ επιδζςμου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«τριγωνικόσ επίδεςμοσ» 
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Εάν θ αιμορραγία δεν ςταματιςει μετά από 15min  άμεςθσ πίεςθσ, αςκιςτε 
πίεςθ με τα δάχτυλα ι τθν παλάμθ ςασ και ςτθν αρτθρία που βρίςκεται 
ανάμεςα από το τραφμα και τθν καρδιά. 
 

Το τραυματιςμζνο μζλοσ δεν κινδυνεφει από ιςχαιμία γιατί θ κυκλοφορία του 
αίματοσ ςυνεχίηεται από τισ μικρότερεσ αρτθρίεσ και τισ φλζβεσ. 
 

 

«κλείςιμο επιδζςμου με κόμπο» 

 
 
           «κλείςιμο επιδζςμου με δοντάκια»    «κλείςιμο επιδζςμου με ταινία»  
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ε ποιεσ περιπτϊςεισ εφαρμόηετε θ Κςχαιμθ Περίδεςθ; 
 

Μόνο ςε ακατάςχετεσ αιμορραγίεσ, όπου κινδυνεφει θ ηωι του κφματοσ, 
μπορεί να εφαρμοςτεί θ  Ίςχαιμθ  Περίδεςθ.   
 
Περιοριςμοί: 
 

 Χριςθ επιδζςμου με πλάτοσ πάνω από 5 cm. 

 Καταγραφι τθσ ϊρασ πρϊτθσ  εφαρμογισ ςε  εμφανζσ ςθμείο πάνω 
ςτο κφμα. 
 

 Επαναιμάτωςθ του μζλουσ για 2 min κάκε  10 min.  

 Εφαρμογι τθσ τεχνικισ μόνο ςε Βραχιόνιο και Μθριαία αρτθρία.  

Θ εφαρμογι τθσ  Ίςχαιμθσ  Ρερίδεςθσ ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ               
(π.χ. νζκρωςθ του άκρου που οδθγεί ςε ακρωτθριαςμό) και είναι λφςθ 
ανάγκθσ. 
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Σι είναι θ Ρινορραγία; 
 

Η ρινορραγία είναι θ απϊλεια αίματοσ από τα αγγεία που αιματϊνουν  τθ 
μφτθ. 
 

Εμφανίηεται ςυχνά ςε παιδιά και υπεριλικεσ. Στα παιδιά οφείλεται ςυνικωσ 
ςε τραυματιςμοφσ, ξζνα ςϊματα, τοπικζσ φλεγμονζσ ι ξφςιμο τθσ μφτθσ.  
 

Στα θλικιωμζνα άτομα πρζπει να εξεταςτεί επίςθσ θ λιψθ αςπιρίνθσ ι 
αντιπθκτικϊν φαρμάκων, τα νοςιματα του αίματοσ, οι προθγθκείςεσ 
χειρουργικζσ επεμβάςεισ και οι νεοπλαςίεσ. 
 

Ιατρικι βοικεια χρειάηεται εάν:  
 

 Η αιμορραγία δεν ςταματιςει μετά από 15-20 λεπτά.  

 Η ρινορραγία ςυνζβθ μετά από πρόςφατο τραυματιςμό ςτο κεφάλι. 

 Οι ρινορραγίεσ επαναλαμβάνονται ςυχνά. 

 

Πωσ αντιμετωπίηουμε μια πικανι Ρινορραγία; 
 

Σοποκετοφμε  τον τραυματία ςε  κακιςτι  κζςθ,  με  το  κεφάλι  ςε  ελαφριά 
κάμψθ προσ  τα  εμπρόσ και αςκοφμε άμεςθ πίεςθ πάνω από τα πτερφγια 
τθσ μφτθσ. 
 

 
 
 
Εάν θ αιμορραγία είναι 
ζντονθ μποροφμε παράλλθλα 
να τοποκετιςουμε ψυχρά 
επικζματα  ςτθ  βάςθ τθσ 
μφτθσ για ςφςπαςθ των 
αγγείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελζγχουμε το χρϊμα και τθν  ποιότθτα  του  αίματοσ. Ελζγχουμε για 
ωτοραγία.   
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Ενςφινωςθ ξζνου ςϊματοσ 
Νφςςον τραφμα (Pin trauma), ι τραφμα διά νιςςοντοσ οργάνου, λζγεται αυτό 
ποφ προκαλείται από οποιοδιποτε ξζνο αντικείμενο που ζχει ενςφθνϊςει 
ςτο ςϊμα κάκετα ι λοξά, όπωσ μαχαίρι, ςτιλζτο, καρφί κτλ. 
  
Πλα τα νφςςοντα τραφματα είναι φπουλα γιατί ποτζ δεν γνωρίηουμε τί 
ακριβϊσ ζχει τρωκεί κάτω από το δζρμα. Θ αφαίρεςθ του ξζνου ςϊματοσ κα 
πρζπει να γίνεται μόνο χειρουργικά.   
  
Δεν αφαιροφμε ποτζ ξζνο ςϊμα ενςφθνωμζνο  ςτθν  πλθγι! 
Τα ξζνα ςϊματα ςτακεροποιοφνται ςτο ςθμείο που βρζκθκαν με γάηεσ, 
κομπρζςεσ και ογκϊδεισ επιδζςμουσ. 
 

Τυχόν αιμορραγία από το τραφμα αντιμετωπίηεται με άμεςθ πίεςθ 
περιμετρικά  του  τραφματοσ. 
 

Ηθτιςτε τθ ςυνεργαςία του τραυματία και προλάβετε τθν αφαίρεςθ του 
ξζνου ςϊματοσ από τον ίδιο. 
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Σι είναι ο Σραυματικόσ Ακρωτθριαςμόσ; 
Τραυματικόσ ακρωτθριαςμόσ (Traumatic amputation) είναι θ αποκοπι ενόσ 
μζλουσ ι τμιματοσ του μζλουσ του ςϊματοσ από το υπόλοιπο ςϊμα. 
 

Ο τραυματικόσ ακρωτθριαςμόσ δθμιουργεί ζντονθ ψυχολογικι φόρτιςθ τόςο 
ςτον τραυματία όςο και ςτον αρωγό. 

Ο Τραυματικόσ Ακρωτθριαςμόσ ενόσ μζλουσ του ανκρϊπου είναι ςπάνιοσ.    
Θ απϊλεια του μζλουσ μπορεί να επζλκει αμζςωσ κατά τθ ςτιγμι του 
ατυχιματοσ, μπορεί να επζλκει λίγο αργότερα ςτο χειρουργείο, διότι δεν 
ιταν βιϊςιμο το μζλοσ, ι μπορεί να επζλκει πολφ αργότερα από επιπλοκζσ. 
τατιςτικά, τα ςυχνότερα αίτια των Σραυματικϊν Ακρωτθριαςμϊν χεριϊν ι 
ποδιϊν είναι τα εξισ: 
 

 Ακρωτθριαςμοί ςε τροχαία ατυχιματα κάκε είδουσ. 
 

 Ακρωτθριαςμοί ςε ςιδθροδρομικά ατυχιματα. 
 

 Ακρωτθριαςμοί ςε εργατικά ατυχιματα με μθχανιματα κοπτικά 
θλεκτροκίνθτα, από βενηινοκίνθτα ι θλεκτροκίνθτα αλυςοπρίονα, από 
περιςτρεφόμενα μθχανιματα ι κυλίνδρουσ, κρεατομθχανζσ, τόρνουσ, 
ξυλουργικά μθχανιματα, κινθτιρεσ αυτοκινιτων, τυπογραφεία, 
κρεοπωλεία, κτλ. 

 

 Ακρωτθριαςμοί ςε αγροτικά ατυχιματα με γεωργικά χορτοκοπτικά 
μθχανιματα. 

 

 Ακρωτθριαςμοί από ατυχιματα με πυροβόλα όπλα και από εκριξεισ 
κάκε είδουσ (κροτίδεσ, βεγγαλικά κτλ). 

 

 Ακρωτθριαςμοί ςε ατυχιματα από βίαιθ διατομι κάβου πρόςδεςθσ 
πλοίων. 

 

 Ακρωτθριαςμοί δακτφλων δακτυλίδια. 
 

 Ακρωτθριαςμοί δακτφλων από πόρτεσ κτιρίων ι αυτοκινιτου. 
 

 Ακρωτθριαςμοί από διάφορα άλλα ςπάνια ατυχιματα. 
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Πωσ αντιμετωπίηουμε  ζναν Σραυματικό Ακρωτθριαςμό; 
 

Αντιμετωπίςτε τθν αιμορραγία και 
εφαρμόςτε τθν τεχνικι τθσ Κςχαιμθσ  
Περίδεςθσ όςο πιο κοντά ςτο κολόβωμα 
μπορείτε. 
 

Πρζπει να μεταφερκοφν ςτο νοςοκομείο 
και ο αςκενισ και το ακρωτθριαςμζνο 
μζλοσ. 
 

Δεν πρζπει όμωσ να κακυςτεριςει                  
θ μεταφορά του τραυματία μζχρι να 
βρεκεί το  μζλοσ. 
 
 

Υποςτθρίξτε ψυχολογικά τον τραυματία και εξθγιςτε του τθ διαδικαςία που 
κα ακολουκιςετε. 
  
 

Πωσ περιςυλλζγουμε ζνα ακρωτθριαςμζνο μζλοσ; 
 
Εντοπίςτε το μζλοσ και κακαρίςτε το ξεπλζνοντασ   
το με  άφκονο  φυςιολογικό  ορό ι κακαρό 
τρεχοφμενο νερό. 
 

Τυλίξτε το μζλοσ με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 
εμποτιςμζνεσ με φυςιολογικό ορό και τοποκετιςτε 
το ςε μια κακαρι ςακοφλα θ οποία με τθ ςειρά τθσ 
κα πρζπει να διατθρθκεί κρφα αλλά όχι παγωμζνθ. 
 

Το μζλοσ κα πρζπει κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ 
να μεταφερκεί ςτο νοςοκομείο όςο πιο ςφντομα.  
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Σι είναι το Αιμορραγικό - Τποογκαιμικό (Shock); 
 

Shock καλείται κάκε κατάςταςθ που προκαλεί ζλλειψθ οξυγόνωςθσ των 
ιςτϊν με αποτζλεςμα τθν μετατροπι του μεταβολιςμοφ από αερόβια ςε 
αναερόβια. 
 

Υποογκαιμικό (αιμορραγικό) είναι το shock που οφείλεται ςτθν απϊλεια 
όγκου αίματοσ. 
 

Θ πτϊςθ του όγκου αίματοσ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν πρϊτθ αιτία 
ςε κάκε shock αδιευκρίνιςτθσ αιτιολογίασ.  
 

Κάκε Shock ςε τραυματία κεωρείται ‘’υποογκαιμικό’’ ζωσ αποδείξεωσ του 
εναντίου. 
 

Θ ιςορροπία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ εξαρτάται από τθν καρδιακι 
ςυχνότθτα, τον κυκλοφοροφντα όγκο αίματοσ, και τθν αντιρροπιςτικι 
ικανότθτα του αγγειακοφ ςυςτιματοσ. Μείωςθ του όγκου του αίματοσ οδθγεί 
ςε μείωςθ τθσ αιμάτωςθσ των ιςτϊν.  
 

Ο οργανιςμόσ προςπακεί να αντιρροπιςει τθν βλάβθ και να εξαςφαλίςει 
επαρκι οξυγόνωςθ ςτα ηωτικά του όργανα (εγκζφαλοσ, καρδιά, πνεφμονεσ), 
αυξάνοντασ τθν καρδιακι ςυχνότθτα και προκαλϊντασ περιφερικι 
αγγειοςυςτολι, θ οποία οδθγεί ςε μείωςθ τθσ φλεβικισ επαναφοράσ από τα 
άκρα. 
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Πωσ γίνεται θ εκτίμθςθ του Αιμορραγικοφ - Τποογκαιμικοφ 
(Shock); 
 

 Πλθροφορίεσ από τον μθχανιςμό κάκωςθσ. 

 Συγχιτικόσ, λθκαργικόσ τραυματίασ. 

 Μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ. 

 Γριγορεσ και ρθχζσ αναπνοζσ. 

 Γριγοροσ και αδφναμοσ ςφυγμόσ. 

 Ωχρό, ψυχρό και κολλϊδεσ δζρμα. 

 Τριχοειδικι επαναιμάτωςθ >2 sec. 

 

Πωσ γίνεται θ αντιμετϊπιςθ του  Αιμορραγικοφ Τποογκαιμικοφ 
(Shock); 
 

 Ελζγξτε τθν εξωτερικι αιμορραγία. 
 

 Διατθριςτε τθν κερμοκραςία του ςϊματοσ. 

 Συνεχισ επανεκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ. 

 Τοποκζτθςθ ςε κζςθ ‘’Trendelenburg’’.  
(πόδια υψθλότερα από τθν κεφαλι κατά  15-30 μοίρεσ). 

 
ΠΡΟΟΧΗ!!! 
Φροντίςτε για τθν άμεςθ και αςφαλι μεταφορά του τραυματία ςτο 
κοντινότερο νοςοκομείο. 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259F%25CE%2593%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599%25CE%259C%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A5%2BSHOCK%2Btrendelenburg%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26biw%3D1280%26bih%3D641&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Human_head&usg=ALkJrhjBVFrU2txeTZkwqxsCd0vwYGgMbg
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                                             «κζςθ ‘’Trendelenburg’’» 
 
 

  «διατθριςτε τθν κερμοκραςία του ςϊματοσ» 
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Σι είναι το φνδρομο καταπλάκωςθσ (Crush syndrome); 
Το ςφνδρομο καταπλάκωςθσ αποτελεί πάκθςθ που προκφπτει όταν υπάρχει 
καταπλάκωςθ από μεγάλο βάροσ των άκρων του ανκρϊπινου ςϊματοσ (χζρια 
ι πόδια). Εμφανίηεται ςε κφματα που εγκλωβίηονται μετά από ςειςμό, 
τροχαίο ατφχθμα,  εργατικά ατυχιματα κτλ.  Μπορεί να επιφζρει νεφρικι 
ανεπάρκεια ακόμθ και κάνατο. 
 

Mε τθν καταπλάκωςθ διακόπτεται θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτα 
καταπλακωμζνα άκρα και δθμιουργείται υπζρ- ςυγκζντρωςθ τοξινϊν όπωσ: 
μυοςφαιρίνθσ, γαλακτικοφ οξζοσ κτλ. Πταν απελευκερωκεί το άκρο, αυτζσ οι 
ουςίεσ απελευκερϊνονται ταυτόχρονα και άμεςα ςτθν κεντρικι κυκλοφορία 
του αίματοσ με αποτζλεςμα ο αςκενισ να περιζλκει ςε υποογκαιμικό ςοκ και 
να δθμιουργείται νεφρικι ανεπάρκεια από τθν αδυναμία των νεφρϊν να 
αντεπεξζλκουν ςτθ διικθςθ μυοςφαιρίνθσ. 
 

Πωσ γίνεται θ εκτίμθςθ: 
Εκτίμθςθ ςυνκθκϊν τραυματιςμοφ, υπολογιςμόσ χρόνου εγκλωβιςμοφ και 
διάρκειασ απεγκλωβιςμοφ. Μετά τθν απελευκζρωςθ ο τραυματίασ 
παρουςιάηει ςφγχυςθ, αναιςκθςία του μζλουσ ι ζντονο πόνο, παράλυςθ, 
οίδθμα, ταχυκαρδία και πτϊςθ Α.Π., υπνθλία και ψυχικζσ διαταραχζσ μετά 
από μερικζσ ϊρεσ. Επίςθσ ο λόξυγκασ, θ ξθρότθτα τθσ γλϊςςασ και θ ανουρία 
ι θ ολιγουρία με ςκοφρα οφρα είναι ςθμάδια του ςυνδρόμου. 
 
Αντιμετϊπιςθ: 
 Ρριν απελευκερωκεί το εγκλωβιςμζνο άκρο πρζπει να χορθγθκεί 

ενδοφλζβια φυςιολογικόσ ορόσ 0,9% από εξειδικευμζνο και 
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. 

 

 Αντιμετωπίηουμε άμεςα  τισ εξωτερικζσ αιμορραγίεσ (όςεσ είναι εφικτό 
πριν τθν απελευκζρωςθ του άκρου και τισ υπόλοιπεσ αμζςωσ μετά). 

 

 Ακινθτοποιοφμε το άκρο ςε κάκε περίπτωςθ υποψίασ ςυνδρόμου 
καταπλάκωςθσ άςχετα αν ςυνυπάρχουν ι όχι κατάγματα. 

 

 Διατθροφμε τθν κερμοκραςία του ςϊματοσ του τραυματία. 
 

 Φροντίηουμε για τθν άμεςθ μεταφορά του τραυματία ςτο νοςοκομείο.  
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Σι καλείται Αίμα; 
Αίμα είναι το υγρό που κυκλοφορεί ςτο αγγειακό ςφςτθμα των ανκρϊπων και 
των ηϊων. Η κυκλοφορία του διαμζςου τθσ καρδιάσ, των αρτθριϊν, των 
φλεβϊν και των τριχοειδϊν αγγείων επιτελεί διάφορεσ λειτουργίεσ όπωσ θ 
μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν, ορμονϊν, βιταμινϊν, κερμότθτασ και οξυγόνου 
ςτουσ ιςτοφσ και τθν απομάκρυνςθ άχρθςτων ουςιϊν που παράγονται κατά 
τον μεταβολιςμό και του διοξειδίου του άνκρακα. Επιπρόςκετα, παρζχει 
άμυνα κατά των λοιμϊξεων μζςω τθσ δράςθσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων και 
των αντιςωμάτων. Το αίμα αποτελεί ζναν εξαιρετικά εξειδικευμζνο 
κυκλοφοροφντα ιςτό, ο οποίοσ αποτελείται από διάφορουσ τφπουσ κυττάρων 
που ςυγκρατοφνται μζςα ςε ζνα υγρό μζςο που ονομάηεται πλάςμα. 
 

Το αίμα αποτελεί το 7% του βάρουσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ και, κατά 
ςυνζπεια, ο μζςοσ ενιλικοσ ζχει ςυνολικό όγκο αίματοσ γφρω ςτα 5 λίτρα, 
από τα οποία τα 2,7 ζωσ 3 λίτρα είναι πλάςμα και το υπόλοιπο τθσ ςφςταςισ 
του είναι τα ζμμορφα κυτταρικά ςτοιχεία που αιωροφνται ςε αυτό. Το αίμα 
διαςχίηει το ανκρϊπινο ςϊμα με μζςθ ταχφτθτα 2 χιλιόμετρα τθν ϊρα, 
καλφπτοντασ όλο το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων, των οποίων θ επιφάνεια 
υπολογίηεται ςε 8.000 τετραγωνικά μζτρα. Με κάκε παλμό τθσ θ καρδιά 
διοχετεφει περίπου 70 χιλιοςτόλιτρα αίματοσ ςτισ αρτθρίεσ, που 
ιςοδυναμοφν με περίπου 7.000 λίτρα θμερθςίωσ ι περίπου 2,5 εκατομμφρια 
λίτρα το χρόνο. 
 

Αρτθρίεσ ονομάηονται τα αγγεία του οργανιςμοφ που μεταφζρουν 

οξυγονωμζνο αίμα από τθν καρδιά προσ τα υπόλοιπα όργανα.                      
Όςο απομακρφνονται από τθν καρδιά διακλαδίηονται και ςχθματίηουν όλο και 
μικρότερα αγγεία, μικρότερεσ αρτθρίεσ και αρτθρίδια τα οποία τελικά 
καταλιγουν ςτα τριχοειδι αγγεία. 
 

Φλζβεσ ονομάηονται τα αγγεία του οργανιςμοφ που μεταφζρουν το αίμα 

ςτθν καρδιά. Ομοίωσ, με τισ αρτθρίεσ, διακλαδίηονται ςε μεγαλφτερα και 
μικρότερα αγγεία μζχρι τα τριχοειδι. 
 

Σχθματίηουν το φλεβικό ςφςτθμα, το οποίο, τόςο ςτα άνω, όςο και ςτα κάτω 
άκρα, αποτελεί ζναν πολφπλοκο μθχανιςμό αντλίασ, με τον οποίο, όταν           
ο άνκρωποσ βρίςκεται ςε όρκια κζςθ, το φλεβικό αίμα μεταφζρεται προσ τθν 
καρδιά παρά τθν αντίκετθ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ. Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα των φλεβϊν είναι οι βαλβίδεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθ ροι του 
αίματοσ μόνο ςε μία κατεφκυνςθ (από τθν περιφζρεια προσ τθν καρδιά). 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_%28%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%28%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%28%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Τα τριχοειδι αγγεία ζχουν λεπτά τοιχϊματα που επιτρζπουν τθν 

ανταλλαγι ουςιϊν μεταξφ αίματοσ και κυττάρων. Ζχουν τα λεπτότερα 
τοιχϊματα από όλα τα άλλα αγγεία και είναι τα αγγεία με τθ μικρότερθ 
διάμετρο. Δεν ζχουν βαλβίδεσ, ςυνδζουν τα αρτθρίδια με τα φλεβίδια και 
γίνεται θ ανταλλαγι ουςιϊν μεταξφ αίματοσ και ιςτϊν.  
 

Η ςφςταςθ του αίματοσ  
Το ανκρϊπινο αίμα αποτελείται από το πλάςμα (άμορφο ςυςτατικό), μζςα 
ςτο οποίο εναιωροφνται τα ερυκρά αιμοςφαίρια, τα λευκά αιμοςφαίρια και 
τα αιμοπετάλια. Το αίμα περιζχει αζρια όπωσ το οξυγόνο, το διοξείδιο του 
άνκρακα και το άηωτο και μεταφζρει επίςθσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ μια μεγάλθ 
ποικιλία διαλυμζνων χθμικϊν ουςιϊν, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 
υδατάνκρακεσ (γλυκόηθ), πρωτεΐνεσ (λευκϊματα), ορμόνεσ, λίπθ και 
αηωτοφχεσ ενϊςεισ. Το αίμα αποτελείται κατά 22 % από ςτερεά και κατά 
78 % από νερό. 
 

Τα πραγματικά κφτταρα και τα διάφορα τμιματά τουσ (ζμμορφο ςυςτατικό) 
αποτελοφν το 45% του όγκου του κυκλοφοροφντοσ αίματοσ. Θ αναλογία 
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων προσ λευκά αιμοςφαίρια είναι περίπου 500 προσ 1. 
Σε ζνα κυβικό εκατοςτό αίματοσ υγιοφσ ανκρϊπου βρίςκονται 4 με 5 
εκατομμφρια ερυκρά αιμοςφαίρια, 4.000 με 11.000 λευκά και 150 με 300 
αιμοπετάλια.  
 

Το πιο ςθμαντικό από τα λευκϊματα που μεταφζρει το αίμα είναι θ 
αιμοςφαιρίνθ, θ οποία είναι μια είναι μεταλλοπρωτεΐνθ με ςίδθρο, που 
περιζχεται ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια. Θ λειτουργία που επιτελεί ςτα 
περιςςότερα κθλαςτικά είναι αυτι τθσ μεταφοράσ οξυγόνου από τουσ 
πνεφμονεσ ςτο υπόλοιπο ςϊμα και διοξειδίου του άνκρακα από το ςϊμα 
ςτουσ πνεφμονεσ.  
 

Άλλα λευκϊματα του αίματοσ τοφ προςδίδουν ιδιότθτεσ όπωσ θ πθκτικότθτα.               
Οι διάφορεσ ιδιότθτεσ των ομάδων αίματοσ που λαμβάνονται υπόψθ ςτισ 
μεταγγίςεισ επίςθσ εξαρτϊνται από λευκϊματα του αίματοσ. 
 

Το πλάςμα είναι το μεγαλφτερο κφριο ςυςτατικό του αίματοσ και αποτελεί 

το 55% του όγκου του. Είναι ζνα υποκίτρινο υγρό μζςω του οποίου 
μεταφζρονται αιμοςφαίρια, πρωτεΐνεσ και άλλεσ ουςίεσ. Αποτελείται κατά 
91,5% από νερό, κατά 7% από πρωτεΐνεσ, όπωσ θ λευκωματίνθ (αλβουμίνθ), 
οι ςφαιρίνεσ και το ινωδογόνο, και κατά 1,5% από άλλεσ ουςίεσ, όπωσ 
κρεπτικά ςυςτατικά, ορμόνεσ, αναπνευςτικά αζρια, θλεκτρολφτεσ, βιταμίνεσ 
και άχρθςτεσ αηωτοφχεσ ουςίεσ. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%28%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_%28%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC_%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CF%89%CE%B4%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Τα ερυκρά αιμοςφαίρια ι ερυκροκφτταρα (RBC) αποτελοφν το 38% με 

48% του πλιρουσ αίματοσ. Είναι τα πιο πολυάρικμα κφτταρα ςε κυκλοφορία 
και δίνουν ςτο αίμα το χαρακτθριςτικό κόκκινο χρϊμα του μζςω τθσ 
αιμοςφαιρίνθσ που περιζχουν. Θ λειτουργία τουσ αφορά τθ διατιρθςθ των 
ιςτϊν ςτθ ηωι κακϊσ μεταφζρουν ςε αυτοφσ οξυγόνο από τουσ πνεφμονεσ 
και απομακρφνουν το διοξείδιο του άνκρακα προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 
Ζχουν το ςχιμα αμφίκοιλων δίςκων διαμζτρου 8 μικρόμετρα και πάχουσ 2. 
Ραράγονται από τον μυελό των οςτϊν και δεν ζχουν πυρινα, ενϊ ο μζςοσ 
όροσ ηωισ τουσ είναι 120 θμζρεσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου διανφει 1.500 
χιλιόμετρα κακϊσ διαςχίηει ολόκλθρο το κυκλοφορικό ςφςτθμα. Είναι πολφ 
ελαςτικά κφτταρα και αυτι τουσ θ ιδιότθτα τουσ επιτρζπει να περνοφν από τα 
τριχοειδι αγγεία. Θ εκατοςτιαία αναλογία ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ανά 
μονάδα όγκου αίματοσ ονομάηεται αιματοκρίτθσ. 
 

Θ αιμοςφαιρίνθ αποτελεί πρωτεϊνικι (λευκωματοφχο) ζνωςθ του αίματοσ. 
Σχθματίηεται από δφο ηεφγθ διαφορετικϊν πρωτεϊνικϊν αλυςίδων και 
τζςςερισ προςκετικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ ονομάηονται αίμθ. Κακοριςτικό ρόλο 
παίηει θ παρουςία ςιδιρου ςε αυτζσ τισ προςκετικζσ ομάδεσ, ο οποίοσ ζχει 
υψθλότατθ τάςθ ςφνδεςθσ με το οξυγόνο και χαμθλότερθ με το διοξείδιο του 
άνκρακα. Σφμφωνα με αυτό, γίνεται ςφνδεςθ του οξυγόνου με τθν 
αιμοςφαιρίνθ ςτουσ πνεφμονεσ, όπου εμφανίηεται και μεγάλθ ςυγκζντρωςθ 
οξυγόνου, οπότε και δθμιουργείται θ οξυαιμοςφαιρίνθ.  
 

Ζτςι, είναι δυνατι θ μεταφορά οξυγόνου ςτα τριχοειδι αγγεία, 
εκμεταλλευόμενθ τθν ιδιότθτα τθσ οξυαιμοςφαιρίνθσ του να αποβάλλει 
εφκολα οξυγόνο. Το αίμα που ζχει κορεςτεί από οξυγόνο και ζχει μεγάλθ 
ποςότθτα οξυαιμοςφαιρίνθσ λζγεται αρτθριακό αίμα.  
 

Αυτό κακϊσ φτάνει ςτα λεπτά τριχοειδι αγγεία διαςπάται ςε αιμοςφαιρίνθ 
και οξυγόνο και ζτςι γίνεται θ μεταφορά του οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ. 
Αντίςτροφα, θ απόκεςθ του διοξειδίου του άνκρακα ςτισ πνευμονικζσ 
κυψελίδεσ γίνεται μζςω τθσ απόκεςθσ του διοξειδίου του άνκρακα που 
αποβάλλεται από αυτοφσ, ςτθν αιμοςφαιρίνθ. Θ αιμοςφαιρίνθ αυτι 
ονομάηεται ανκρακοαιμοςφαιρίνθ και το αίμα που τθν περιζχει ζχει πιο 
ςκοτεινό χρϊμα από το αρτθριακό και ονομάηεται φλεβικό.     
 

Θ ανκρακοαιμοςφαιρίνθ διαςπάται ςτουσ πνεφμονεσ και αποβάλλεται το 
διοξείδιο του άνκρακα. Σφμφωνα με τθν περιγραφι αυτοφ του κφκλου 
φαίνεται ότι θ λειτουργία τθσ αιμοςφαιρίνθσ αφορά ςτθ μεταφορά οξυγόνου 
ςτουσ ιςτοφσ και τθν απαγωγι του διοξειδίου του άνκρακα από αυτοφσ 
κακϊσ και ότι θ αιμοςφαιρίνθ υπάρχει μόνο ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια και 
είναι αυτι ουςιαςτικά που δίνει ςτο αίμα το χαρακτθριςτικό του χρϊμα, για 
τον άνκρωπο, τα ςπονδυλωτά και κάποια αςπόνδυλα ηϊα. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C_%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
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Θ ποςότθτά τθσ ςτο αίμα μετριζται ςε γραμμάρια (g) αιμοςφαιρίνθσ ανά 100 
κυβικά εκατοςτά (cc) αίματοσ. Ο ενιλικοσ ζχει ςυνικωσ μζςο όρο 
αιμοςφαιρίνθσ 14 g/100 cc. Ζνασ πρακτικόσ τρόποσ για να υπολογίηεται ο 
αιματοκρίτθσ από τθν τιμι τθσ αιμοςφαιρίνθσ είναι μζςω πολλαπλαςιαςμοφ 
τθσ τιμισ αυτισ επί 3.  
 

Το γινόμενο είναι ςυνικωσ λίγο μικρότερο από τθν πραγματικι τιμι του 
αιματοκρίτθ. Θ ποςότθτα τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτο αίμα αποτελεί ςθμαντικι 
διαγνωςτικι μζκοδο για τθν ιατρικι κακϊσ μπορεί να δϊςει ενδείξεισ για ζνα 
ευρφ φάςμα πακιςεων. 
 

Τα λευκά αιμοςφαίρια, λευκοκφτταρα ι κοκκιοκφτταρα (WBC) είναι 

άχρωμα ι λευκοφ χρϊματοσ κφτταρα με πυρινα. Αποτελοφν λιγότερο από το 
1 τοισ εκατό του πλιρουσ αίματοσ. Ζχουν ςχιμα ςφαιρικό όταν είναι ακίνθτα 
ενϊ μποροφν να κινοφνται με αμοιβαδικζσ κινιςεισ. Μία ςθμαντικι τουσ 
ικανότθτα είναι το ότι μποροφν να διαπερνοφν τα τοιχϊματα των αιμοφόρων 
αγγείων και να φτάνουν ςτο ςυνδετικό ιςτό και ςτθ λζμφο. 
 

Θ πρωταρχικι λειτουργία τουσ είναι θ άμυνα και θ καταπολζμθςθ των 
λοιμϊξεων μζςω τθσ επίκεςθσ και τθσ καταςτροφισ επιβλαβϊν ξζνων 
ουςιϊν. Μποροφν να κατευκφνονται προσ τισ περιοχζσ του οργανιςμοφ όπου 
αυτόσ ζχει προςβλθκεί, όπωσ φλεγμονζσ, εγκαφματα, πλθγζσ, και να 
κατατρϊνε και να αποβάλλουν με φαγοκφττωςθ μικρότερά τουσ οργανικά 
μόρια. Επιπλζον, με ζνηυμα που φζρουν μποροφν να καταλφουν τον ιςτό, 
φαινόμενο που ςυναντάται ςτα αποςτιματα με ςκοπό τθν επαναδθμιουργία 
υγιοφσ ιςτοφ μετά τθν πλιρθ καταπολζμθςθ τθσ πάκθςθσ που προκάλεςε τθν 
κατάλυςθ.  
 

Σχθματίηονται ςτουσ μυελοβλάςτεσ του μυελοφ των οςτϊν, ςτο ςπλινα και 
τουσ λεμφαδζνεσ. Κατά κανόνα είναι, επίςθσ, υπεφκυνα για τθν 
Ιςτοςυμβατότθτα κατά τισ μεταμοςχεφςεισ οργάνων, κακϊσ, αν δεν 
υφίςταται ιςτοςυμβατότθτα, τα λευκά αιμοςφαίρια “επιτίκενται’’ ςτο 
μόςχευμα, κεωρϊντασ το “ξζνο ςϊμα” και, ςταδιακά, προκαλοφν τθν 
καταςτροφι του. 
 

Τα αιμοπετάλια είναι κυτταρικά κραφςματα, μικουσ 2 - 4 μ, τα οποία 

αποτελοφν λιγότερο από το 1 τοισ εκατό του πλιρουσ αίματοσ. Ραίηουν 
κακοριςτικό ρόλο ςτθν πιξθ του αίματοσ και τθν αιμόςταςθ, δθλαδι ςτθν 
αναςτολι τθσ αιμορραγίασ ι τθσ κυκλοφορίασ μζςω ζκκριςθσ του ενηφμου 
τθσ κρομβοκινάςθσ. Δθμιουργοφν το φαινόμενο τθσ πιξθσ του αίματοσ, με 
αποτζλεςμα να αποτρζπεται θ διαρροι αίματοσ από τισ πλθγζσ.                      
Τα αιμοπετάλια παράγονται από το μυελό των οςτϊν. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Ρολλζσ φορζσ αναφζρονται ωσ κρομβοκφτταρα, χωρίσ αυτι θ ονομαςία να 
είναι ορκι. Τα κρομβοκφτταρα είναι κφτταρα με πυρινα που ςυναντϊνται 
ςε όλα τα ςπονδυλωτά, πλθν των κθλαςτικϊν. 
 

Οι τφποι αίματοσ ζχουν ταξινομθκεί με διάφορουσ τρόπουσ και θ 

ταξινόμθςι τουσ παίηει μεγάλο ρόλο ςτισ ςωςτζσ μεταγγίςεισ αίματοσ.           
Το γνωςτότερο ςφςτθμα κατάταξθσ είναι το ςφςτθμα ομάδων αίματοσ ABO, 
το οποίο περιγράφθκε για πρϊτθ φορά το 1900 από τον Αυςτριακό Βιολόγο 
και Ρακολόγο Καρλ Λαντςτάινερ (Karl Landsteiner).  
 

Σφμφωνα με αυτό, το αίμα διακρίνεται ςε τζςςερισ ομάδεσ: A, B, AB και O.   
Αν δφο αςφμβατοι τφποι αίματοσ αναμειχκοφν, μπορεί να γίνει ςυγκόλλθςθ 
των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ςτθ ςυνζχεια καταςτροφι τουσ (αιμόλυςθ). 
Αυτό ςυμβαίνει γιατί υπάρχουν ουςίεσ, οι ςυγκολλθτίνεσ και τα 
ςυγκολλθτινογόνα.  
 

Τα ςυγκολλθτινογόνα ανευρίςκονται ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ των ερυκρϊν 
αιμοςφαιρίων, οι ςυγκολλθτίνεσ αιωροφνται ςτο πλάςμα. Θ ςυγκόλλθςθ των 
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων γίνεται όταν εμφανιςτοφν ομϊνυμεσ ςυγκολλθτίνεσ 
με τθν αντίςτοιχθ κατάταξθ ςυγκολλθτιγόνων (π.χ. ςυγκολλθτίνθ α με 
ςυγκολλθτιγόνο Α). 
 
Σα ποςοςτά των ομάδων αίματοσ ςτον πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ είναι: 
 

 O  ζωσ 44,39% 

 Α  ζωσ 37,93% 

 Β  ζωσ 12,93% 

 ΑΒ  ζωσ 4,75% 

Ζνα άλλο βαςικό ςφςτθμα ταξινόμθςθσ είναι το ςφςτθμα Ρζηουσ (Rh),
 

ςφμφωνα με το οποίο ο κακζνασ από τουσ τφπουσ αίματοσ ABO 
προςδιορίηεται είτε ωσ  Rh-κετικόσ είτε ωσ Rh-αρνθτικόσ, ανάλογα με το αν 
υπάρχει ι όχι ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια ο λεγόμενοσ παράγοντασ Ρζηουσ.  
 

Το Rh-κετικό αίμα είναι το πλζον κοινό κακϊσ χαρακτθρίηει το 85% όλων των 
ομάδων αίματοσ ABO. Συμβάλλει ςτθν πιξθ του αίματοσ ςε περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ, ϊςτε να παρεμποδίηεται θ μεγάλθ απϊλεια αίματοσ. 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9B%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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χθματικζσ Δεξιότθτεσ Αντιμετϊπιςθσ Σραυμάτων και 
Μυοςκελετικϊν Κακϊςεων 

 
Παραδείγματα χριςθσ και εφαρμογϊν Ελαςτικοφ Επιδζςμου 
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Παραδείγματα χριςθσ και εφαρμογϊν Σριγωνικοφ Επιδζςμου  
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«ςχιμα γραβάτασ με τριγωνικό επίδεςμο» 
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«δαχτυλίδι με τριγωνικό επίδεςμο» 
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Τι είναι κλειςτό τραφμα; 
Κλειςτό τραφμα (closed trauma) είναι κάκε εςωτερικι ριξθ οργάνου ι ιςτοφ, 
προερχόμενθ από εξωτερικι βία, με ι χωρίσ λφςθ τθσ ςυνζχειασ του 
δζρματοσ.  
 

Οι βαςικοί ιςτοί του Μυοςκελετικοφ υςτιματοσ δθλαδι τα όργανα που το 
αποτελοφν είναι ο  Ερειςτικόσ  Ιςτόσ  και  ο  Μυϊκόσ  Ιςτόσ. 
 

Tα όργανα που αποτελοφνται από ερειςτικό ιςτό είναι τα οςτά και οι 
αρκρϊςεισ που ςχθματίηουν τον ανκρϊπινο ςκελετό, ενϊ από  μυϊκό ιςτό  
αποτελοφνται  οι  μφεσ.  
Πλα τα οςτά, οι αρκρϊςεισ και οι μφεσ μποροφν να υποςτοφν βλάβθ!  
 
 

Ο Ανκρϊπινοσ Σκελετόσ 
Ο ερειςτικόσ ιςτόσ αποτελείται από 206 οςτά (οςτικόσ ιςτόσ), από 
ςυνδζςμουσ (ςυνδετικόσ ιςτόσ) και χόνδρουσ (χονδρικόσ ιςτόσ)! 
 

Σα οςτά και οι αρκρϊςεισ ςυνδζονται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν τον 
ανκρϊπινο ςκελετό!  
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Το Μυϊκό Σφςτθμα 
Το μυϊκό ςφςτθμα είναι το 
ςφςτθμα οργάνων που ελζγχει τισ 
κινιςεισ του ςϊματοσ. Τα όργανα 
που αποτελοφν το μυϊκό 
ςφςτθμα είναι οι μφεσ. Οι μφεσ 
αποτελοφνται από ςυνδετικό ιςτό 
και από τουσ τρεισ τφπουσ μυϊκοφ 
ιςτοφ, τον ςκελετικό, τον 

καρδιακό και τον λείο. Ο μυϊκόσ ιςτόσ με τθν ςειρά του αποτελείται από 
μυϊκά κφτταρα, τα οποία διακζτουν τισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ τθσ 
διεγερςιμότθτασ, τθσ ςυςταλτικότθτασ, τθσ διαταςιμότθτασ και τθσ 
ελαςτικότθτασ. Οι ςκελετικοί μφεσ αποτελοφν το 40% τθσ μάηασ του ςϊματοσ. 
Είναι τα όργανα που κατευκφνουν τα οςτά και είναι υπεφκυνοι για τθν 
κίνθςθ και τθν ςτάςθ. υνδζονται με τα οςτά με τουσ τζνοντεσ. 
 

Κακϊςεισ Οςτϊν και Αρκρϊςεων 
ΔΙΑΣΤΕΜΜΑ είναι θ κάκωςθ - βίαιθ διάταςθ ι μερικι ριξθ - ενόσ θ 
περιςςοτζρων ςυνδζςμων μιασ άρκρωςθσ και τθσ παρακείμενθσ περιοχισ 
του κφλακα.  
 
Η  διαφορά  διαςτρζμματοσ  και  
κατάγματοσ  ι  εξαρκριματοσ πολλζσ 
φορζσ δεν γίνεται αντιλθπτι.  
 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν 
εκτίμθςθ είναι ο τρόποσ με τον οποίο 
προκλικθκε θ κάκωςθ και θ εμφάνιςθ 
πόνου, αδυναμίασ κινιςεων και 
οιδιματοσ. 

Οι άμεςεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ διαςτρζμματοσ είναι: 
 

1. Ανάπαυςθ και ανφψωςθ για αποφυγι περαιτζρω βλάβθσ και 
δθμιουργίασ οιδιματοσ. 
 

2. Ψυχρά επικζματα ι ψυχρόσ ψεκαςμόσ για μείωςθ του πόνου και 
αποφυγι δθμιουργίασ οιδιματοσ. 

 

3. Επίδεςθ ακινθτοποίθςθσ με ελαςτικό επίδεςμο. 

4. Διατιρθςθ τθσ ανφψωςθσ του τραυματιςμζνου μζλουσ. 

5. Επίςκεψθ ςτο νοςοκομείο. 
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                              «διάςτρεμμα ανφψωςθ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«διάςτρεμμα επίδεςθ» 

 
 

 
 
 

                                 «διάςτρεμμα πάγοσ» 
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Κακϊςεισ οςτϊν και Αρκρϊςεων 
ΚΑΤΑΓΜΑ ονομάηεται θ κάκωςθ του οςτοφ κατά τθν οποία προκαλείται λφςθ 
τθσ ςυνζχειάσ του.  
 

Τα κατάγματα διακρίνονται ςε Ανοιχτά και Κλειςτά. 
Κάταγμα είναι το ςπάςιμο ενόσ οςτοφ ι  χόνδρου και ςυνικωσ πρόκειται 
για το αποτζλεςμα τραυματιςμοφ. Μπορεί, εντοφτοισ, να είναι αποτζλεςμα 
αςκζνειασ του οςτοφ που οδθγεί ςτθν αποδυνάμωςι του, όπωσ θ 
οςτεοπόρωςθ. 
 

Τα κατάγματα ταξινομοφνται ανάλογα με τον τφπο και τθ κζςθ τουσ. 
Ζνα “ςυντριπτικό κάταγμα” για παράδειγμα είναι ζνα κάταγμα ςτο οποίο το 
οςτό είναι ςπαςμζνο ςε διάφορα κομμάτια. 
 

ΕΞΑΘΗΜΑ είναι ο χωριςμόσ - μετατόπιςθ των οςτϊν ςε μια άρκρωςθ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  διαφορά  κατάγματοσ  και   πολλζσ  φορζσ  εξαρκριματοσ δεν  γίνεται 
αντιλθπτι και παρουςιάηει κοινά ςθμεία κατά τθν εκτίμθςθ τθσ βλάβθσ. 
Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν εκτίμθςθ είναι τρόποσ με τον οποίο 
προκλικθκε θ κάκωςθ, θ παράδοξθ  κίνθςθ του άκρου, ο τριγμόσ και θ 
παραμόρφωςθ, ο πόνοσ, θ αδυναμία  του  άκρου και τελικά θ εμφάνιςθ 
οιδιματοσ. 
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Ρωσ αντιμετωπίηουμε ζνα κάταγμα και ζνα εξάρκρθμα; 
O ςτόχοσ των ενεργειϊν μασ είναι ο περιοριςμόσ ζωσ και θ κατάργθςθ τθσ 
κίνθςθσ ςτθν άρκρωςθ ι ςτθν περιοχι του τραφματοσ με ταυτόχρονθ 
παραλαβι του φορτίου τθσ άρκρωςθσ. 
 

Η μζκοδοσ που χρθςιμοποιοφμε είναι οι αυτοςχζδιοι ι ςυγκεκριμζνοι 
εμπορικοί νάρκθκεσ που εκτείνονται από τθν κεντρικι ζωσ και τθν 
περιφερικι άρκρωςθ του τραφματοσ. 
 
Πριν τθν ακινθτοποίθςθ τοποκετοφμε κάτω από τθν μαςχάλθ (μπουφάν, 
μαξιλάρι κτλ). 
 

Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να αντιμετωπίηουμε αιμορραγίεσ εάν 
υπάρχουν και κατά τθ διάρκεια των λοιπϊν ενεργειϊν μασ, να ελζγχουμε τθν 
κινθτικότθτα, αιςκθτικότθτα και κυκλοφορία περιφερικά του κατάγματοσ και 
πριν και μετά τθν ακινθτοποίθςθ του μζλουσ. 
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Τοποκζτθςθ αερονάρκθκα: Ανοίξτε το 
φερμουάρ του αερονάρκθκα κατά 20 εκατοςτά 
περίπου, και «φορζςτε» τον ςτο χζρι ςασ, με το 
ανοιγμζνο τμιμα να είναι ςτθν παλάμθ ςασ. 
Κρατιςτε το περιφερικό άκρο του 
τραυματιςμζνου μζλουσ με το ίδιο χζρι ςασ και 
τραβιξτε τον αερονάρκθκα προσ τα πάνω με το 
άλλο ςασ χζρι.  

Αν ο αερονάρκθκασ είναι πιο εφπλαςτοσ, βοθκάει αν τον αναποδογυρίςετε 
πριν τον φορζςετε και να τον τοποκετιςετε τραβϊντασ τον από το άλλο άκρο 
(ςαν να τραβοφςατε το μανίκι ενόσ ροφχου για να το βγάλετε από πάνω ςασ. 
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Ακινθτοποίθςθ βραχίονα ι ϊμου: Θα πρζπει να ακινθτοποιθκεί θ άρκρωςθ 
του ϊμου, ο βραχίονασ, και θ άρκρωςθ του αγκϊνα.  
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Ακινθτοποίθςθ αγκϊνα: Απαιτείται ζνασ νάρκθκασ ςε όλο το μικοσ του 
άκρου, προκειμζνου να ακινθτοποιθκοφν οι αρκρϊςεισ του ϊμου, του 
αγκϊνα, και θ πθχεοκαρπικι άρκρωςθ. Εναλλακτικά, όλο το άκρο μπορεί να 
ακινθτοποιθκεί πάνω ςτον κορμό. 
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Ακινθτοποίθςθ αντιβραχίου και ΡΧΚ: Ακινθτοποιείται θ άρκρωςθ του 
αγκϊνα, το αντιβράχιο, και θ πθχεοκαρπικι άρκρωςθ. Αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με ζναν ενιαίο νάρκθκα ςε όλο το μικοσ του χεριοφ ι με ςυνδυαςμό 
ανάρτθςθσ του αντιβραχίου με τριγωνικό επίδεςμο και νάρκθκα ςτο 
αντιβράχιο. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ζτοιμοι, ςτακεροί ι εφπλαςτοι, 
νάρκθκεσ, αλλά και αυτοςχζδιοι νάρκθκεσ, όπωσ ζνα διπλωμζνο περιοδικό, 
χαρτόνι, ξφλο κτλ.  
 

Για να ακινθτοποιθκεί μόνο θ ΠΧΚ, δεν απαιτείται ο τριγωνικόσ επίδεςμοσ, 
παρά μόνο ο νάρκθκασ. Ο νάρκθκασ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ τοποκετείται 
κάτω από το μζλοσ, και δίνουμε ςτον τραυματία να κρατιςει ζναν κυλινδρικό 
επίδεςμο, προκειμζνου να τοποκετθκεί το χζρι ςε ανατομικι κζςθ. 
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Ακινθτοποίθςθ μθροφ: Απαιτείται θ ακινθτοποίθςθ όλου του άκρου, θ οποία 
πραγματοποιείται είτε με τοποκζτθςθ ενόσ νάρκθκα ςε όλο το μικοσ του 
άκρου και ςε μζροσ του κορμοφ ι θ ακινθτοποίθςθ του τραυματιςμζνου 
άκρου πάνω ςτο υγιζσ, με τθν τοποκζτθςθ ενόσ ογκϊδουσ επικζματοσ        
(π.χ. μια κουβζρτα) μεταξφ των άκρων. 
 

 
Ακινθτοποίθςθ γόνατοσ: Όπωσ ανωτζρω. 
 

Ακινθτοποίθςθ κνιμθσ: Απαιτείται ναρκθκοποίθςθ όλου του άνω άκρου, ι 
ακινθτοποίθςθ του τραυματιςμζνου άκρου πάνω ςτο υγιζσ, όπωσ ανωτζρω. 
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Κατάγματα κάτω γνάκου: Ο τραυματίασ 
αδυνατεί να ανοίξει ι κλείςει, το ςτόμα. Όταν το 
ςτόμα κλείνει,  θ κάτω γνάκοσ δεν βρίςκεται ςε 
αντιςτοιχία με τθν άνω. Κατάγματα ςτθν μζςθ 
γραμμι ι και τα δφο ςκζλθ τθσ κάτω γνάκου 
μποροφν να προκαλζςουν απόφραξθ του 
αεραγωγοφ. ε τζτοιεσ κακϊςεισ κα πρζπει να 
τίκεται θ υποψία κάκωςθσ ΑΜ (αυχενικισ 
μοίρασ ςπονδυλικισ ςτιλθσ) και ο τραυματίασ να 
ακινθτοποιείται ςε ςκλθρι ςανίδα πλάτθσ.  
 

Σο ίδιο το κάταγμα μπορεί να ακινθτοποιθκεί με 
επίδεςθ τθσ κάτω γνάκου θ οποία όμωσ πικανόν 
να εμποδίηει περιςςότερο το άνοιγμα του 
ςτόματοσ και να προκαλεί ζτςι προβλιματα ςτθ 
διατιρθςθ του αεραγωγοφ. Πριν τθν επίδεςθ, εξαςφαλίςτε ότι δεν υπάρχουν 
ξζνα ςϊματα (π.χ. ςπαςμζνα δόντια ςτθν ςτοματικι κοιλότθτα).     
 
Εξαρκριματα κάτω γνάκου: Προκαλοφνται από υπερβολικι εργαςία των 
μαςθτιρων και των οδόντων, αλλά και από χαςμουρθτό. Εκδθλϊνονται όπωσ 
και τα κατάγματα κάτω γνάκου.   
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ΚΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ (ΚΕΚ) 
 

Τι είναι θ Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ; 
 

Διαμπερζσ τραφματα 
Ζμμεςοι τραυματιςμοί από βίαιθ αρνθτικι επιτάχυνςθ π.χ. τροχαίο  ατφχθμα 
ι πτϊςθ από φψοσ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ βλάβθ μπορεί να αφορά το 
ςθμείο τθσ εφαρμογισ τθσ πίεςθσ ι ςτο ακριβϊσ αντίκετο λόγω κροφςθσ του 
εγκεφάλου ςτα οςτά του κρανίου. 
 
Χτφπθμα με αμβλφ όργανο κτλ. 
Οι νευρολογικζσ διαταραχζσ που εκδθλϊνονται ςτισ ΚΕΚ οφείλονται ςτθ 
αφξθςθ τθσ ενδοκράνιασ πίεςθσ (ΕΔΠ), οι οποίεσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα μθ 
ικανοποιθτικι αιμάτωςθ του εγκεφάλου και τελικά τον κάνατο. Σα κφρια 
αίτια αφξθςθσ τθσ ΕΔΠ είναι υποξαιμία (μείωςθ ποςότθτασ Ο2 ςτο αίμα), 
υπερκαπνία (αφξθςθ ποςότθτασ CO2 ςτο αίμα), αφξθςθ του μεταβολιςμοφ 
του εγκεφάλου λόγω πόνου ι ρίγουσ, και χωροκατακτικι βλάβθ (π.χ. 
εγκεφαλικό αιμάτωμα, οίδθμα). 
 

Ο χϊροσ τθσ κρανιακισ κοιλότθτασ είναι δεδομζνοσ και δεν μπορεί να 
αυξθκεί. ε κάκε περίπτωςθ που αυξάνεται ο όγκοσ του περιεχομζνου του 
ζχουμε πίεςθ του εγκεφάλου προσ το μοναδικό ευμζγεκεσ άνοιγμα, το ινιακό 
τριμα, με αποτζλεςμα εγκολεαςμό (κατάςταςθ κανατθφόρα αν δεν 
αντιμετωπιςκεί ζγκαιρα). 
 

Εκτίμθςθ του αςκενι με (ΚΕΚ) 

υςτθματικζσ εκδθλϊςεισ: 
Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ απόφραξθσ του αεραγωγοφ λόγω χάλαςθσ τθσ γλϊςςασ. 
 

Μείωςθ των φαρυγγικϊν αντανακλαςτικϊν με κίνδυνο ειςρόφθςθσ από 
εμετό ο οποίοσ αποτελεί ςυχνό ςφμπτωμα ΚΕΚ. 
 

Διαταραχζσ του ρυκμοφ αναπνοισ αρχικά αφξθςθ ςυχνότθτασ αναπνοϊν με 
ανϊμαλο ρυκμό (όταν μεγάλθ ΕΔΠ) και τελικά μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ των 
αναπνοϊν. 
 

Αυξθμζνθ θ αςτάκεια τθσ αρτθριακισ πίεςθσ.  
 

Οι ςφίξεισ αυξάνονται ςτα αρχικά ςτάδια. 
 

Νευρολογικι εκτίμθςθ του αςκενι πρζπει να γίνεται αφοφ προθγουμζνωσ 
ζχει ελεγχκεί θ αναπνευςτικι λειτουργία και θ κυκλοφορικι κατάςταςθ του 
αςκενι και ζχουν αντιμετωπιςκεί ςυνυπάρχοντα προβλιματα.  
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Αδρά εξετάηουμε τρεισ τομείσ: 
 
 Κόρεσ οφκαλμϊν (διαταραχι εντοπίηεται ομόπλευρα τθσ εγκεφαλικισ 

βλάβθσ). 
 

 Επίπεδο ςυνείδθςθσ. 
 

 Ζλεγχοσ κινθτικότθτασ και αιςκθτικότθτασ (διαταραχζσ που 
εντοπίηονται είναι ετερόπλευρεσ τθσ εγκεφαλικισ βλάβθσ εκτόσ αν 
αυτι αφορά και τα δφο εγκεφαλικά θμιςφαίρια). 

 

Προςοχι!!! 
 

Επειδι οι ΚΕΚ μπορεί να ζχουν ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ πορεία χρειάηεται 
ςυνεχισ επανεκτίμθςθ. Πρζπει να δοκοφν ςτο ΤΕΠ ςτοιχεία τθσ τυχόν 
επιβάρυνςθσ κατά τθν φάςθ τθσ διακομιδισ. 
 

Οι ΚΕΚ αποτελοφν άμεςθ απειλι για τθ ηωι του αςκενι Κάκε κάκωςθ 
κεφαλισ ςυνδζεται με αυξθμζνθ πικανότθτα κάκωςθσ τθσ ΑΜΣΣ (αυχενικισ 
μοίρασ ςπονδυλικισ ςτιλθσ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Σχολι 
Σαμαρειτϊν και Διαςωςτϊν 

Ρρϊτεσ Βοικειεσ 
 

262 

Τραφματα  τριχωτοφ κεφαλισ: Σο δζρμα του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ είναι 
πολφ πλοφςιο ςε αιμάτωςθ, οπότε ςε περίπτωςθ τραφματοσ μπορεί να 
υπάρχει πολλι μεγάλθ αιμορραγία. αν αντιμετϊπιςθ εφαρμόηουμε πιεςτικι 
περίδεςθ. 
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Κατάγματα κρανίου 
• Η κφρια αποςτολι του κρανίου είναι να προςτατεφει το κρανίο από 
μθχανικι κάκωςθ. 
 

• Ζνα κάταγμα του κρανίου είναι ςθμαντικι ζνδειξθ ότι ζχει αςκθκεί 
ςθμαντικι βία πάνω ςτο κεφάλι. 
 

• Πολφ ςοβαρζσ βλάβεσ του εγκεφάλου μπορεί να ςυμβοφν ακόμα και χωρίσ 
κατάγματα του κρανίου. 
 

• Σο 80% των καταγμάτων του κρανίου είναι ρωγμϊδθ. 
 

• Σα κατάγματα του κρανίου μπορεί να είναι ανοικτά ι κλειςτά ανάλογα με 
τθν ακεραιότθτα του υπερκείμενου τριχωτοφ. 
 

• Αν θ δφναμθ που αςκικθκε πάνω ςτο κρανίο είναι πολλι ιςχυρι μπορεί να 
ζχουμε ςυμπιεςτικό κάταγμα: οςτικά κραφςματα κατευκφνονται προσ τον 
εγκζφαλο και τον πιζηουν. Απαιτείται άμεςθ χειρουργικι αντιμετϊπιςθ. 
 

• Μπορεί ςαν αποτζλεςμα κατάγματοσ κρανίου να ζχουμε εκροι ΕΝΥ 
(εγκεφαλονωτιαίου υγροφ) από τθ μφτθ (ρινόρροια) το αυτί (ωτόρροια) ι 
ακόμα και από το τραφμα μόνο του ι ςε ςυνδυαςμό με αίμα (Αν ςτάξουμε 
μια ςταγόνα ςε ζνα απορροφθτικό χαρτί γφρω από τθν κεντρικι κθλίδα του 
αίματοσ κα ςχθματιςτεί ζνασ κίτρινοσ δακτφλιοσ από το ΕΝΤ). 
 

ε αυτι τθν περίπτωςθ δεν ταμπονάρουμε μφτθ - αυτί και θ περίδεςθ του 
τραφματοσ γίνεται με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ και όχι πιεςτικά (κάκε μια από  
τισ παραπάνω ενζργειεσ μπορεί να αυξιςει τθν ΕΔΠ). 
 

Εγκεφαλικι διάςειςθ 
• Προςωρινι απϊλεια οριςμζνων ι όλων των λειτουργιϊν του εγκεφάλου 
μετά από κάκωςθ. 
 

• Δεν ςυνυπάρχει βλάβθ του εγκεφαλικοφ ιςτοφ. 
 

• υχνά οι αςκενείσ ζχουν αμνθςία για τα γεγονότα πριν τθν κάκωςθ 
(παλίνδρομοσ) ι μετά τθν κάκωςθ (μετατραυματικι). 
 

• Ο αςκενισ πρζπει να παρακολουκείται ςτενά τισ επόμενεσ ϊρεσ για 
ενδεχόμενθ προοδευτικι εμφάνιςθ νευρολογικϊν ςυμπτωμάτων                
(π.χ. πονοκζφαλοσ, εμετόσ, λικαργοσ κτλ). 
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Εγκεφαλικι κλάςθ 

• οβαρότερθ κατάςταςθ από τθν διάςειςθ. 
 

• Προκαλείται αιμορραγία και οίδθμα ςτον εγκεφαλικό ιςτό λόγω κάκωςθσ 
του μζςα ςτον ανζνδοτο χϊρο του κρανίου. 
 

• Ο αςκενισ μπορεί να παρουςιάςει μερικά ι όλα τα ςθμεία τθσ εγκεφαλικισ 
βλάβθσ: 
 

 Απϊλεια αιςκιςεων (5 - 60 min). 

 Αμνθςία. 

 Εμετοφσ. 

 Νευρολογικζσ διαταραχζσ (μοφδιαςμα / αδυναμία). 

 Διαςτολι κόρθσ. 

 

Ενδοκρανιακι αιμορραγία 
• Ο εγκζφαλοσ καταλαμβάνει ςχεδόν όλο το χϊρο μζςα ςτο κρανίο, ςυνεπϊσ 
υπάρχει ελάχιςτοσ χϊροσ για τθν ανάπτυξθ του αιματϊματοσ. Άρα θ 
ανάπτυξθ αιματϊματοσ ι οιδιματοσ ζχει ςαν αποτζλεςμα αφξθςθ τθσ ΕΔΠ. 
 

Σα αιματϊματα εντοπίηονται ςε τρεισ περιοχζσ: 
 

 Επιςκλθρίδιο χϊρο - Επιςκλθρίδιο αιμάτωμα. 

 Τπαραχνοειδι χϊρο - Υποςκλθρίδιο αιμάτωμα. 

 Μζςα ςτθν εγκεφαλικι ουςία -  Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα. 
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Επιςκλθρίδιο αιμάτωμα 20% κανατθφόρα. 

Χαρακτθριςτικά: 
«Φωτεινό διάλειμμα». Ο αςκενισ χάνει για λίγο τισ αιςκιςεισ του, 
ςυνζρχεται και μετά ξαναπζφτει ςε κϊμα. 
 

Διαςτολι τθσ κόρθσ ομόπλευρα. 
 

Εξελιςςόμενθ νευρολογικι βλάβθ ςτο αντίκετο τθσ βλάβθσ θμιμόριο του 
ςϊματοσ. Απαιτεί άμεςθ χειρουργικι αντιμετϊπιςθ. 
 

Υποςκλθρίδιο αιμάτωμα 
Χαρακτθρίηεται από απϊλεια αιςκιςεων και κινθτικζσ διαταραχζσ αμζςωσ 
μετά το ατφχθμα ι και ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα που μπορεί να είναι 
και μινεσ. 
 

Μεγάλθσ βαρφτθτασ κάκωςθ: 25-80% κανατθφόροσ ανάλογα με το χρόνο 
εμφάνιςθσ. 
 

Τποψία για ανάπτυξθ χρόνιου υποςκλθρίδιου αιματϊματοσ ςε αςκενι όταν: 
επίμονοσ πονοκζφαλοσ - ηάλθ, ναυτία, εμετοί, διαταραχζσ όραςθσ -
ςυμπεριφοράσ - λόγου - βάδιςθσ. 
 

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα 
Βαρφτατθ κάκωςθ. 
 

Αναπτφςςεται από ριξθσ αγγείων μζςα ςτον εγκεφαλικό ιςτό. 
 

Οι εκδθλϊςεισ είναι ανάλογεσ με του ςθμείου βλάβθσ. 
 

Όταν θ αιμορραγία μζςα ςτο κρανίο είναι οξεία, θ νευρολογικι κατάςταςθ 
του αςκενι μπορεί να επιδεινωκεί ταχφτατα μζςα ςε λίγα λεπτά. Για το λόγο 
αυτό απαιτείται ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ των τραυματιϊν αυτϊν. 
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Αντιμετϊπιςθ ΚΕΚ 

• Εξαςφάλιςθ ανοικτοφ αεραγωγοφ με ταυτόχρονθ ακινθτοποίθςθ ΑΜ. 
 

• Σοποκζτθςθ ςτοματοφαρυγγικοφ αεραγωγοφ (ςε αςκενείσ που δεν ζχουν 
τισ αιςκιςεισ τουσ). 
 

• ΤΠΕΡΑΕΡΙΜΟ: χοριγθςθ με ambu 24-30 εμφυςιςεισ ανά λεπτό με 100% 
Ο2 ςτουσ αςκενείσ που ζχουν ςαφι ςτοιχεία αυξθμζνθσ ΕΔΠ (π.χ. ανϊμαλεσ 
και αργζσ αναπνοζσ). τουσ υπόλοιπουσ αςκενείσ ο ρυκμόσ χοριγθςθσ είναι 
περίπου 15 - 20 εμφυςιςεισ ανά λεπτό. 
 

• Άμεςθ διακομιδι με το κεφάλι ψθλά (όπωσ ο αςκενισ είναι πλιρωσ  
ακινθτοποιθμζνοσ αναςθκϊνουμε το κρεβάτι του αςκενοφόρου ι τθν ςανίδα 
ακινθτοποίθςθσ), μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποογκαιμικό 
shock. 
 

• Επειδι υπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα εμετοφ όταν απαιτθκεί γυρίηουμε 
τον αςκενι ςτο πλάι (όπωσ είναι ακινθτοποιθμζνοσ με τθν ςανίδα) για να 
μειϊςουμε τον κίνδυνο ειςρόφθςθσ. 
 

• Περιοριςμόσ ςτθν χοριγθςθ υγρϊν αν θ βλάβθ είναι αμιγϊσ ΚΕΚ και δεν 
ςυνυπάρχει υποογκαιμικό shock. 
 

• Διατιρθςθ τθσ μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ τουλάχιςτον ςτο επίπεδο 
100mmHg. 
 

• ε περίπτωςθ που ςτον τόπο του ατυχιματοσ και κατά τθν διακομιδι 
βρίςκεται ιατρόσ: 

 

 Κάκε αςκενισ με ΚΕΚ ςε κωματϊδθ κατάςταςθ διαςωλθνϊνεται. 
 

 Χορθγείται ςτον αςκενι καταςτολι με ςτόχο να μειωκεί ο πόνοσ και 
να μθν ανταγωνίηεται τον αναπνευςτιρα. 
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ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Οςτά τθσ Κεφαλισ - Εγκεφαλικό Kρανίο 
 

Ο ςκελετόσ τθσ κεφαλισ ι κρανίο, διαιρείται ςτο εγκεφαλικό ι κυρίωσ κρανίο 
και ςτο προςωπικό ι ςπλαχνικό κρανίο. Σα οςτά του εγκεφαλικοφ κρανίου 
είναι οκτϊ, το μετωπιαίο, το ινιακό, το ςφθνοειδζσ, το θκµοειδζσ, το 
κροταφικό και βρεγµατικό, τα οποία είναι διφυι (ζνα αριςτερά και ζνα 
δεξιά).   
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Τα οςτά τθσ κεφαλισ - Σπλαχνικό Κρανίο   
 

Ο ςκελετόσ τθσ κεφαλισ ι κρανίο διαιρείται ςτο εγκεφαλικό ι κυρίωσ κρανίο 
και ςτο προςωπικό ι ςπλαχνικό κρανίο. Σα οςτά του ςπλαχνικοφ κρανίου 
είναι δεκατζςςερα, επτά οςτά που ςχθµατίηουν τθν ρινικι κάψα και επτά 
οςτά που ςχθµατίηουν τισ δφο γνάκουσ (άνω και κάτω). Σα οςτά τθσ ρινικισ 
κάψασ είναι οι δφο ρινικζσ κόγχεσ, τα δφο ρινικά οςτά, τα δφο δακρυϊκά οςτά 
και θ φνιδα. Σα οςτά των γνάκων είναι οι δφο άνω γνάκοι, τα δφο ηυγωµατικά 
οςτά, τα δφο υπερϊια οςτά και θ κάτω γνάκοσ. 
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Τα οςτά του Θϊρακα 
 

Ο ςκελετόσ του κϊρακα αποτελείται από τουσ 12 κωρακικοφσ ςπονδφλουσ, 
από το ςτζρνο και από 12 ηεφγθ πλευρϊν που εκτείνονται από τθ ςπονδυλικι 
ςτιλθ µζχρι το ςτζρνο.   
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Η Σπονδυλικι Στιλθ  
 

Η ςπονδυλικι ςτιλθ βρίςκεται ςτο µζςο και πίςω επίπεδο του ςϊµατοσ, 
αποτελϊντασ τον κφριο  ςτθρικτικό ςκελετικό άξονα του ςϊµατοσ.  
   
Εµφανίηει πζντε µοίρεσ: τθν αυχενικι, τθ κωρακικι, τθν οςφυϊκι, τθν ιερι 
και τθν κοκκυγικι και κάκε µοίρα αποτελείται από διαφορετικό αρικµό 
ςπονδφλων.    
 

Αποτελείται από τριάντα τρεισ ζωσ τριάντα τζςςερισ ςπονδφλουσ που 
βρίςκονται ο ζνασ πάνω από τον άλλο και χωρίηονται µεταξφ τουσ µε τουσ 
µζςο-ςπονδυλίουσ δίςκουσ.    
 

Οι ςπόνδυλοι ανάλογα µε τθν µοίρα τθσ ςπονδυλικι ςτιλθσ διακρίνονται ςε 
(7) επτά αυχενικοφσ, (12) δϊδεκα κωρακικοφσ, (5) πζντε οςφυϊκοφσ,           
(5) πζντε ιεροφσ και (4-5) τζςςερισ ζωσ πζντε κοκκυγικοφσ.    
 

Οι αυχενικοί, οι κωρακικοί και οι οςφυϊκοί ςπόνδυλοι ονοµάηονται γνιςιοι 
ςπόνδυλοι, ενϊ οι ιεροί και οι κοκκυγικοί ςπόνδυλοι ενϊνονται µεταξφ τουσ 
και αποτελοφν ενιαία οςτά, το ιερό οςτό και τον κόκκυγα αντίςτοιχα, και 
ονοµάηονται νόκοι ςπόνδυλοι.    
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Σπονδυλικι Στιλθ και Σπόνδυλοι   
 

Η ςπονδυλικι ςτιλθ αποτελείται από τριάντα τρεισ ζωσ τριάντα τζςςερισ 
ςπονδφλουσ, που βρίςκονται ο ζνασ πάνω από τον άλλο και χωρίηονται 
µεταξφ τουσ µε τουσ μεςοςπονδφλιουσ δίςκουσ.    
 

Κάκε γνιςιοσ ςπόνδυλοσ εµφανίηει το ςϊµα, το τόξο, τισ αποφφςεισ και το 
ςπονδυλικό τριµα.   
  
Σα ςϊµατα των ςπονδφλων βρίςκονται το ζνα πάνω από το άλλο και µεταξφ 
τουσ παρεμβάλλεται ο µεςοςπονδφλιοσ δίςκοσ, ενϊ µεταξφ των ςπονδφλων 
υπάρχουν τα µεςοςπονδφλια τμιµατα από όπου περνοφν τα νωτιαία νεφρα.   
Σο ςπονδυλικό τόξο βρίςκεται πίςω από το ςϊµα και µεταξφ τουσ 
δθµιουργείται το ςπονδυλικό τριµα.    
 

Σα ςπονδυλικά τριµατα των ςπονδφλων δθµιουργοφν τον ςπονδυλικό 
ςωλινα µζςα ςτον οποίο βρίςκεται προςτατευµζνοσ ο νωτιαίοσ µυελόσ.    
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Οςτά τθσ Ρυζλου (Λεκάνθσ) 
 

Η πφελοσ ι λεκάνθ ςχθµατίηεται από τα δφο ανϊνυµα οςτά που ςυνδζονται 
µπροςτά ςτθν θβικι ςφµφυςθ και πίςω µε το ιερό οςτό.    
 

Σο ςχιµα και οι διαςτάςεισ τθσ πυζλου διαφζρουν ανάµεςα ςτουσ άνδρεσ και 
ςτισ γυναίκεσ. Σο ςχιµα και οι διαςτάςεισ τθσ γυναικείασ πυζλου ζχουν 
µεγάλθ ςθµαςία ςτθ µαιευτικι, επειδι θ πφελοσ αποτελεί τον οςτζινο 
ςωλινα από όπου διζρχεται το ζµβρυο κατά τον τοκετό. 
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Τα Οςτά του Άνω Άκρου   
    
Ο ςκελετόσ του άνω άκρου αποτελείται από τθν ωµοπλάτθ, τθν κλείδα, το 
βραχιόνιο οςτό, τθν κερκίδα, τθν ωλζνθ, τα οςτά του καρποφ, τα µετακάρπια 
οςτά και τισ φάλαγγεσ των δακτφλων.    
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Οςτά του Κάτω Άκρου  

 

Ο ςκελετόσ των κάτω άκρων αποτελείται από τα δφο ανϊνυµα οςτά, το 
µθριαίο οςτό, τθν επιγονατίδα, τθν κνιµθ, τθν περόνθ, τα οςτά του ταρςοφ, 
τα µετατάρςια και τισ φάλαγγεσ.    
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Μυσ τθσ Κεφαλισ και του Ρροςϊπου   
 

Οι µυσ τθσ κεφαλισ διακρίνονται ςε δερµατικοφσ ι µιµικοφσ και ςε 
µαςθτιριουσ µυσ. Οι δερµατικοί µυσ κινοφν το δζρµα ςτο οποίο 
προςφφονται και μεταβάλλουν τθν ζκφραςθ του προςϊπου, και για αυτό το 
λόγο ονοµάηονται µιµικοί, εκφράηοντασ τα ςυναιςκιµατα.  
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Μυσ του Κορµοφ   
   
Οι µυσ του κορµοφ διακρίνονται ςτουσ µυσ του κϊρακα και τουσ µυσ τθσ 
κοιλιάσ. Οι µυσ του κϊρακα διακρίνονται ςε αυτόχκονεσ, µε ςπουδαιότερουσ 
τουσ µεςοπλεφριουσ µυσ και ετερόχκονεσ, µε ςπουδαιότερουσ τον μείηονα 
κωρακικό µυ και τον πρόςκιο οδοντωτό µυ. Οι µυσ τθσ κοιλιάσ διακρίνονται 
ςε πρόςκιουσ, πλάγιουσ και οπίςκιουσ.  
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Μυσ τθσ άχθ 
 

Οι µυσ τθσ ράχθσ βρίςκονται ςε τρεισ ςτιβάδεσ τθν επιπολισ ςτιβάδα ι 
ωµορραχιαίουσ µυσ, οι οποίοι ςυµβάλλουν ςτθν κινθτικότθτα τθσ ωµικισ 
ηϊνθσ, τθν µζςθ ςτιβάδα ι πλευρορραχιαίουσ µυσ οι οποίοι ςυµβάλλουν 
ςτθν κωρακικι αναπνοι και ςυµµετζχουν ςτθν κινθτικότθτα του κϊρακα και 
τθν εν τω βάκθ ςτιβάδα ι κυρίωσ ραχιαίουσ µυσ, οι οποίοι ςυμβάλλουν ςτθ 
διατιρθςθ τθσ όρκιασ ςτάςθσ και ςτθ διατιρθςθ των φυςιολογικϊν 
κυρτωµάτων τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. 
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Μυσ του Άνω Άκρου - Ρρόςκια Επιφάνεια   
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Μυσ του Άνω Άκρου - Οπίςκια Επιφάνεια   
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Μυσ του Κάτω Άκρου - Ρρόςκια Επιφάνεια   
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Μυσ του Κάτω Άκρου - Οπίςκια Επιφάνεια 
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Σι είναι ζγκαυμα;  
Ζγκαυμα καλείται θ ιςτικι καταςτροφι του δζρματοσ εξαιτίασ τθσ επίδραςθσ 
ςε αυτό κάποιου βλαβεροφ αιτίου. Ανάλογα με το είδοσ του αιτίου τα 
εγκαφματα διακρίνονται ςε κερμικά, χθμικά, θλεκτρικά, και εγκαφματα 
ακτινοβολίασ.  
 

Σο ζγκαυμα αποτελεί το βαρφτερο τραυματιςμό που μπορεί να υποςτεί 
ζνασ άνκρωποσ.  
 

Tο δζρμα είναι το μεγαλφτερο όργανο του ςϊματοσ, το οποίο:  
 

1. Προςτατεφει από ειςβολι μικροοργανιςμών. 

2. Διατθρεί τθν ιςορροπία των υγρών του ςώματοσ. 

3. Ρυκμίηει τθν κερμοκραςία του ςώματοσ. 

 

Ποια είναι τα είδθ εγκαυμάτων; 
 
 Σα Θερμικά εγκαφματα 

Προκαλοφνται από τθν επίδραςθ κερμότθτασ άμεςα ςτο δζρμα όπωσ φωτιά, 
φλεγόμενα ροφχα, κερμά αντικείμενα, κερμό νερό, κερμοκραςία από τριβι. 
 
 Σα χθμικά εγκαφματα 

Επαφι χθμικϊν ουςιϊν πάνω ςτο δζρμα (αλκάλια όπωσ ΚΟΘ, οξζα όπωσ 
HNO3, άςβεςτοσ, φϊςφοροσ, υδροφκόριο, κτλ). 
 
 Σα θλεκτρικά εγκαφματα 

Προκαλοφνται από τθν επίδραςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πάνω ςτο δζρμα.  
 
 Σα εγκαφματα από τθν επίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ 

Προζρχονται από τθν επίδραςθ ακτινοβολίασ (ιλιου, πυρθνικισ). 
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ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ  
 

Το υδροξείδιο του καλίου, ι καυςτικι ποτάςα είναι μια ιςχυρι βάςθ με 

χθμικό τφπο KOH. Σχθματίηει λευκοφσ κρυςτάλλουσ με πυκνότθτα 2,12g/cm3. 
Τικεται ςτουσ 380 °C. Διαλφεται ςτο νερό πολφ εφκολα (97 g ςε 100 g νεροφ 
ςε 0 °C και 112 g ςε 100 ml ςε 20 °C) ελευκερϊνοντασ ςθμαντικό ποςό 
κερμότθτασ. Το υδροξείδιο του καλίου παράγεται ςτο εμπόριο ςε μορφι 
κολισ ςτερεισ μάηασ, που περιζχει 90 με 92% KOH (και αντιπροςωπεφει 
μίγμα KOH + KOH. H2O). Στον αζρα το υδροξείδιο του καλίου απορροφά νερό 
και διοξείδιο του άνκρακα και διαλφεται βακμιαία μετατρεπόμενο ςε 
ανκρακικό κάλιο.  
 

Το υδροξείδιο του καλίου ζχει καταςτρεπτικι επίδραςθ ςτο δζρμα, το χαρτί, 
το μετάξι και ςε άλλα οργανικά υλικά. Προκαλεί ςοβαρά εγκαφματα ςτο 
ανκρϊπινο δζρμα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο ςτα μάτια. Κατά τθν εργαςία 
με αυτό πρζπει να φοράμε ειδικά γυαλιά και λαςτιχζνια γάντια. Παράγεται 
με θλεκτρόλυςθ διαλυμάτων χλωριοφχου καλίου.  
 

Χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι υγρϊν ςαπουνιϊν, ςαν πρϊτθ φλθ για τθν 
παραςκευι αλάτων καλίου, ςτουσ αλκαλικοφσ ςυςςωρευτζσ και ςαν 
εργαςτθριακό αντιδραςτιριο. 
 

Το Νιτρικό οξφ (HNO3), είναι ιςχυρά διαβρωτικό και τοξικό οξφ. Αν ζρκει 

ςε επαφι με τθν επιδερμίδα δφναται να προκαλζςει ςοβαρά εγκαφματα. Το 
διάλυμα νιτρικοφ οξζωσ είναι γνωςτό και με τθν ονομαςία άκουα-φόρτε 
(ςθμαίνει “ιςχυρό νερό” ςτα ιταλικά).  
 

Είναι άχρωμο όταν είναι εντελϊσ κακαρό, αλλά πρακτικά εμφανίηει 
κιτρινωπό χρϊμα λόγω τθσ παρουςίασ οξειδίων του αηϊτου. Το ακουαφόρτε 
είναι ιςχυρό οξφ και ιςχυρό οξειδωτικό και γι' αυτό είναι πιο αποτελεςματικό 
ςυνικωσ  ςτο κακάριςμα και τθν απολφμανςθ.  
 

Μεταξφ άλλων διαβρϊνει χαλκό, άργυρο και μόλυβδο, που δεν διαβρϊνει το 
υδροχλωρικό οξφ που είναι ιςχυρότερο οξφ αλλά πολφ αςκενζςτερο 
οξειδωτικό. Κατά τθ χριςθ του εκλφει αποπνικτικά οξείδια του αηϊτου ϊςτε 
να χρειάηεται προςοχι.  
 

Το νιτρικό οξφ ςε ανάμειξθ αναλογίασ 1:3 με το υδροχλωρικό οξφ είναι ζνα 
μείγμα, το βαςιλικό νερό, θ μόνθ ουςία που διαβρϊνει το χρυςό και το 
λευκόχρυςο. 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%25
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
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Ο Φώςφοροσ (Phosphorus) είναι το αμζταλλο χθμικό ςτοιχείο με χθμικό 

ςφμβολο P, ατομικό αρικμό 15 και ατομικό βάροσ 30,97376. Πρόκειται για 
ζνα χθμικό ςτοιχείο τθσ ομάδασ του αηϊτου (VA ι 15) με τζςςερεισ (4) πιο 
γνωςτζσ ςτερεζσ αλλοτροπικζσ μορφζσ. Οι δυο κυριότερεσ από αυτζσ είναι ο 
λευκόσ και ο ερυκρόσ φϊςφοροσ. Θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα του 
φωςφοριςμοφ ςχετίηεται μόνο με το λευκό φϊςφορο. Πρόκειται για 
εξαιρετικά δραςτικό ςτοιχείο και γι' αυτό ποτζ δεν βρζκθκε ςε ςτοιχειακι 
κατάςταςθ ςτθ φφςθ.  
 

Συνικωσ βρίςκεται ςε φωςφοροφχα πετρϊματα, αλλά αποτελεί ςθμαντικό 
ςυςτατικό και ςθμαντικϊν βιοχθμικά (και όχι μόνο) οργανοφωςφορικϊν 
ενϊςεων, όπωσ (μεταξφ άλλων) το DNA, το RNA, θ ATP και θ ADP. Είναι 
απαραίτθτο ςτοιχείο για κάκε ηωντανό κφτταρο. 
 

Το υδροφκόριο ι φκορίδιο του υδρογόνου ι φκοράνιο είναι μια 

αζρια (ςτισ «ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ», T = 25 °C, P = 1 atm), άχρωμθ χθμικι 
ζνωςθ με μοριακό τφπο HF. Ο χθμικόσ δεςμόσ μεταξφ Θ και F είναι 
πολωμζνοσ ομοιοπολικόσ.  
 

Είναι θ κφρια βιομθχανικι πθγι του φκορίου, ςυχνά ςτθ μορφι του υδατικοφ 
του διαλφματοσ, του υδροφκορικοφ οξζοσ. Αποτελεί πρϊτθ φλθ πολλϊν 
ςθμαντικϊν προϊόντων, που περιλαμβάνουν φάρμακα και πολυμερι (όπωσ 
π.χ. το τεφλόν).  
 

Το υδροφκόριο χρθςιμοποιείται ευρφτατα από τθν πετροχθμικι (και όχι 
μόνο) βιομθχανία. Αποτελεί ςυςτατικό πολλϊν υπεροξζων. Το υδροφκόριο 
ζχει ςθμείο ηζςθσ λίγο μικρότερο από τθ «κερμοκραςία δωματίου», αλλά 
πολφ υψθλότερο ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ηζςθσ των υπόλοιπων υδραλογόνων.  
 

Επίςθσ, είναι ελαφρφτερο από τον αζρα, ενϊ όλα τα υπόλοιπα υδραλογόνα 
είναι βαρφτερα. ϋΕχει ζντονα διαπεραςτικι οςμι. Το υδροφκορικό οξφ είναι 
πολφ διαβρωτικό. 
 

Από τι εξαρτάται θ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ ενόσ κερμικοφ 
εγκαφματοσ. 
 

Η εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ ενόσ κερμικοφ εγκαφματοσ εξαρτάται από τθν 
ζκταςθ, το βάκοσ, τθν θλικία και άλλουσ παράγοντεσ. 
 

Ζνα ζγκαυμα ςυνεχίηει τθ επενζργειά του για 72 ώρεσ. 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
http://el.wikipedia.org/wiki/RNA
http://el.wikipedia.org/wiki/ATP
http://el.wikipedia.org/wiki/ADP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B8%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%86%CE%BB%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%B6%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΕΚΣΑΗ -  ΚΑΝΟΝΑ ΣΩΝ 9  

 
Κεφάλι:9% 

Μπροςτινό μζροσ του κορμοφ: 18% 

Πίςω μζροσ του κορμοφ: 18% 

Χζρια (βραχίονεσ): 9% 

Περιοχι των γεννθτικϊν οργάνων: 1% 

Μπροςτινό μζροσ των ποδιϊν (κνθμϊν): 9% το κακζνα. 

Πίςω μζροσ των ποδιϊν (κνθμϊν): 9%  το κακζνα. 

Πζλματα και παλάμεσ: 1% το κακζνα.                                                                                                   

 

Παιδί:  κεφάλι 18%,  πόδι 13.5%  

Πρακτικά: Παλάμθ = 1% (χωρίσ τα δάκτυλα). 
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ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΟΤ  
 

 Πρώτου βακμοφ (επιπόλαιο - μερικοφ πάχουσ). 

 Δευτζρου βακμοφ  (επιπόλαιο - μερικοφ πάχουσ). 

 Τρίτου βακμοφ  (ολικοφ πάχουσ). 

 Τετάρτου βακμοφ  (απανκράκωςθ).  
 

Ζνασ εγκαυματίασ πολφ ςυχνά μπορεί να παρουςιάςει δθλθτθρίαςθ από 
μονοξείδιο του άνκρακα (CO). 
 

Το CO ζχει 230 φορζσ μεγαλφτερθ ςυγγζνεια με τθν αιμοςφαιρίνθ ςε ςχζςθ 
με το οξυγόνο (Ο2). 
  
Ακόμθ μπορεί να ζχουν υποςτεί ςοβαρι βλάβθ οι αεραγωγοί, ιδίωσ αν 
υπάρχουν εγκαφματα ςτο πρόςωπο ι αν ο τραυματίασ παρζμεινε πολφ ϊρα 
εκτεκειμζνοσ ςτθ κερμότθτα. Ζνασ τρίτοσ κίνδυνοσ είναι θ εμφάνιςθ 
λαρυγγόςπαςμου εξαιτίασ ειςόδου κερμοφ αζρα και τοξικϊν ουςιϊν. 
 

Η κατάςταςθ που απειλεί πραγματικά τθ ηωι του εγκαυματία είναι θ 
καταπλθξία (Υποογκαιμικό shock), εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ απϊλειασ 
πλάςματοσ είτε με τθ μορφι φυςαλίδων είτε ςτο μεςοκυττάριο χϊρο 
(οίδθμα) λόγω αγγειοδιαςτολισ.  

Λαρυγγίτιδα ςπαςμωδικι ι ςπαςτικι, Λαρυγγόςπαςμοσ με ςυριγμώδθ 
αναπνοι. Οίδθμα του βλεννογόνου αμζςωσ κάτω από τισ φωνθτικζσ χορδζσ. 
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Αιμοςφαιρίνθ 
Το μονοξείδιο του άνκρακα μετατοπίηει τθν καμπφλθ διαχωριςμοφ οξυγόνου 
προσ τα αριςτερά. Το μονοξείδιο του άνκρακα ζχει υψθλότερο ςυντελεςτι 
διάχυςθσ ςε ςχζςθ με το οξυγόνο κακϊσ και το μόνο ζνηυμο ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα που παράγει μονοξείδιο του άνκρακα είναι οξυγενάςθσ τθσ αίμθσ που 
βρίςκεται ςε όλα τα κφτταρα και διαςπά τθν αίμθ. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ τα 
επίπεδα μονοξειδίου του άνκρακα ςτο πλάςμα είναι περίπου 0 mmHg, διότι 
ζχει υψθλότερο ςυντελεςτι διάχυςθσ και το ςϊμα απαλλάςςετε εφκολα από 
το CO.  
 

Όταν το CO δεν ςυνδζεται με οξυγόνο δεςμεφεται ςτθν αιμοςφαιρίνθ, θ 
οποία είναι θ κφρια ζνωςθ που μεταφζρει οξυγόνο ςτο αίμα και ζτςι 
παράγετε μία ζνωςθ γνωςτι ωσ ανκρακυλαιμοςφαιρίνθ. Θ πεποίκθςθ είναι 
ότι θ τοξικότθτα του μονοξειδίου του άνκρακα προκφπτει από τον 
ςχθματιςμό καρβοξυαιμοςφαιρίνθ, θ οποία μειϊνει τθν ικανότθτα 
μεταφοράσ οξυγόνου του αίματοσ και αναςτζλλει τθ μεταφορά, τθν 
παράδοςθ, και τθ χρθςιμοποίθςθ του οξυγόνου από το ςϊμα.  
 

Θ ςυγγζνεια μεταξφ αιμοςφαιρίνθσ και το μονοξείδιο του άνκρακα είναι 
περίπου 230 φορζσ ιςχυρότερθ από τθν ςυγγζνεια μεταξφ αιμοςφαιρίνθσ και 
οξυγόνου, ζτςι θ αιμοςφαιρίνθ δεςμεφεται με το μονοξείδιο του άνκρακα 
αντί με το οξυγόνο.  Θ αιμοςφαιρίνθ είναι ζνα τετραμερζσ με τζςςερισ κζςεισ 
ςυνδζςεωσ οξυγόνου. Θ δζςμευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα ςε μία από 
τισ κζςεισ αυτζσ αυξάνει τθ ςυγγζνεια των υπόλοιπων τριϊν κζςεων με το 
οξυγόνο, και ζτςι το μόριο αιμοςφαιρίνθσ μπορεί να ςυγκρατιςει το οξυγόνο 
που διαφορετικά κα απελευκερωνόταν ςτουσ ιςτοφσ. 
 

Αυτι θ κατάςταςθ περιγράφεται ωσ ότι το μονοξείδιο του άνκρακα 
μετατοπίηει τθν καμπφλθ διαχωριςμοφ του οξυγόνου προσ τα αριςτερά. Λόγω 
τθσ αυξθμζνθσ ςυγγζνειασ μεταξφ τθσ αιμοςφαιρίνθσ και του οξυγόνου κατά 
τθ διάρκεια τθσ δθλθτθρίαςθ από μονοξείδιο του άνκρακα, θ περιεκτικότθτα 
του οξυγόνο ςτο αίμα αυξάνεται. Αλλά επειδι όλο το οξυγόνο παραμζνει 
ςτθν αιμοςφαιρίνθ, το οξυγόνο δεν μεταφζρεται ςτουσ ιςτοφσ.  
 

Αυτό προκαλεί υποξικι βλάβθ ςτον ιςτό. Θ αιμοςφαιρίνθ αποκτά ζνα 
φωτεινό κόκκινο χρϊμα όταν μετατρζπετε ςε καρβοξυαιμοςφαιρίνθ και ζτςι 
τα δθλθτθριαςμζνα πτϊματα και ακόμθ και τα εμπορικά κρζατα που ζχουν 
υποςτεί αγωγι με μονοξείδιο του άνκρακα αποκτοφν μια αφφςικθ κοκκινωπι 
απόχρωςθ. 
 
  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Μυοςφαιρίνθ 
Το μονοξείδιο του άνκρακα ςυνδζεται επίςθσ με τθν αιμοπρωτεΐνθ 
μυοςφαιρίνθ. Αυτι ζχει υψθλι ςυγγζνεια με τθν μυοςφαιρίνθ, περίπου 60 
φορζσ μεγαλφτερθ από εκείνθ του οξυγόνου.  
 

Το μονοξείδιο του άνκρακα ςυνδεδεμζνο με τθν μυοςφαιρίνθ μπορεί να 
επθρεάςει τθν ικανότθτά τθσ να αξιοποιιςει το οξυγόνο. Αυτό προκαλεί 
μειωμζνθ καρδιακι παροχι και υπόταςθ, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε 
ιςχαιμία του εγκεφάλου. Μια κακυςτερθμζνθ εκδιλωςθ των ςυμπτωμάτων 
ζχει αναφερκεί. Αυτό είναι αποτζλεςμα μιασ επανάλθψθσ των αυξθμζνων 
επιπζδων καρβοξυαιμοςφαιρίνθ τα οποία οφείλονται ςε κακυςτερθμζνθ 
απελευκζρωςθ του μονοξειδίου του άνκρακα από τθν μυοςφαιρίνθ, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια ςυνδζεται με τθν αιμοςφαιρίνθ.  
 

Η οξειδάςθ του κυτοχρώματοσ 
Ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ περιλαμβάνει επιδράςεισ ςτθν μιτοχονδριακι 
αλυςίδα ενόσ ενηφμου του αναπνευςτικοφ που είναι υπεφκυνο για τθν 
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ του οξυγόνου των ιςτϊν.  
 

Το μονοξείδιο του άνκρακα ςυνδζεται με  τθν οξειδάςθ του κυτοχρϊματοσ με 
μικρότερθ ςυγγζνεια από το οξυγόνο και ζτςι απαιτεί ςθμαντικι 
ενδοκυτταρικι υποξία προ τθν ςφνδεςθσ τθσ. Αυτι θ πρόςδεςθ παρεμβαίνει 
ςτον αερόβιο μεταβολιςμό και ςτθν αποτελεςματικι ςφνκεςθ τθσ 
τριφωςφορικισ αδενοςίνθσ. Τα κφτταρα αποκρίνονται ςτθν αλλαγι ςτον 
αναερόβιο μεταβολιςμό προκαλϊντασ ανοξία, γαλακτικι οξζωςθ και τελικά 
κάνατο των κυττάρων. 
 

Το ποςοςτό τθσ αποςφνδεςθσ του μονοξειδίου του άνκρακα από τθν 
οξειδάςθ του κυτοχρϊματοσ είναι αργι, προκαλϊντασ μια ςχετικά 
παρατεταμζνθ δυςλειτουργία του οξειδωτικοφ μεταβολιςμοφ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CF%85%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CF%85%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CF%85%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%86%CF%89%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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Επιδράςεισ ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα 
Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κεωρείται ότι ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτα 
μεταγενζςτερα ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με τα κφτταρα του αίματοσ και 
τουσ χθμικοφσ μεςολαβθτζσ οι οποίοι προκαλοφν τθν υπεροξείδωςθ των 
λιπιδίων του εγκεφάλου (αποικοδόμθςθ των ακόρεςτων λιπαρϊν οξζων).  
 

Το μονοξείδιο του άνκρακα προκαλεί τα ενδοκθλιακά κφτταρα και τα 
αιμοπετάλια να απελευκερϊςουν το μονοξειδίου του αηϊτου και το 
ςχθματιςμό των ελευκζρων ριηϊν οξυγόνου όπωσ υπεροξεινιτρικό. Στον 
εγκζφαλο αυτό προκαλεί περαιτζρω μιτοχονδριακι δυςλειτουργία, τριχοειδι 
διαρροι, παγίδευςθ των λευκοκυττάρων και απόπτωςθ.  
 

Το αποτζλεςμα αυτϊν των επιπτϊςεων είναι θ υπεροξείδωςθ των λιπιδίων, θ 
οποία προκαλεί αναςτρζψιμθ απομυελίνωςθ τθσ λευκισ ουςίασ ςτο κεντρικό 
νευρικό ςφςτθμα, γνωςτό ωσ Grinker myelinopathy, που μπορεί να οδθγιςει 
ςε οίδθμα και νζκρωςθ εντόσ του εγκεφάλου. 

 

Θ εγκεφαλικι βλάβθ εμφανίηεται κυρίωσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
ανάρρωςθσ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε γνωςτικζσ ελλείψεισ και κυρίωσ 
επθρεάηουν τθν μνιμθ και τθ μάκθςθ και τισ κινθτικζσ διαταραχζσ.  
 
Αυτζσ οι διαταραχζσ τυπικά ςχετίηονται με τθν βλάβθ ςτθν εγκεφαλικι λευκι 
ουςία και τα βαςικά γάγγλια. Θετικζσ πακολογικζσ αλλαγζσ μετά τθ 
δθλθτθρίαςθ είναι διμερείσ νζκρωςθ τθσ λευκισ ουςίασ, τθσ ωχρισ ςφαίρασ, 
τθσ παρεγκεφαλίδασ, του ιππόκαμπου και του εγκεφαλικοφ φλοιοφ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BD_%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%84%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Grinker_myelinopathy&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B3%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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Σο δζρμα 
Το δζρμα αποτελείται από τθν επιδερμίδα με τα εξαρτιματά τθσ και το χόριο 
με το υποδόριο λίποσ. 
 

Τα εξαρτιματα τθσ επιδερμίδασ περιλαμβάνουν τουσ ςμθγματογόνουσ, τουσ 
αποκρινείσ και τουσ ιδρωτοποιοφσ αδζνεσ, τισ τρίχεσ και τουσ όνυχεσ. Το 
χόριο ςχθματίηεται από δίκτυο κολλαγόνων ινϊν και τθ βαςικι ουςία.           
Το χόριο ςτθρίηει τθν επιδερμίδα και περιλαμβάνει τα αιμοφόρα αγγεία και 
τα νεφρα του δζρματοσ. 
 

 
Η τρίχα: 

Θ τρίχα είναι νθματοειδζσ βιολογικό υλικό που φφεται από το δζρμα. 
Αποτελείται από τθν πρωτεΐνθ κερατίνθ και απαντάται μόνο ςτα κθλαςτικά. 
Υπάρχουν δφο είδθ τριχϊν, οι τελογενείσ, που είναι παχιζσ και μακριζσ και οι 
χνοϊδεισ που είναι λεπτζσ και κοντζσ και αποτελοφν το χνοφδι. 
 

Η επιδερμίδα:  
Θ επιδερμίδα, ωσ επιςτθμονικόσ διεκνισ όροσ τθσ βιολογίασ και τθσ ιατρικισ 
(epidermis), είναι θ εξωτερικι λεπτι επιφανειακι προςτατευτικι ςτιβάδα 
του δζρματοσ των ηώων και του ανκρώπου. Θ πιο επιφανειακι ςτιβάδα τθσ 
επιδερμίδασ ονομάηεται κερατίνθ ςτιβάδα και αποτελείται από 
πεπλατυςμζνα, νεκρά κυτταρικά ςτοιχεία, απφρθνα ι με εκφυλιςμζνο 
πυρινα και πλοφςια ςε κερατίνθ, ουςία αδιάλυτθ ςτο νερό· τα κυτταρικά 
αυτά ςτοιχεία είναι οξζα ι αραιά αλκάλια που αποφολιδϊνονται (εκπίπτουν) 
ςυνεχϊσ και αντικακίςτανται από άλλα, τα οποία προζρχονται από πιο 
βακιζσ ςτιβάδεσ (βαςικι ςτιβάδα) και διαφοροποιοφνται ςε κεράτινα 
πετάλια, κακϊσ πλθςιάηουν προσ τθν επιφάνεια του δζρματοσ. 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%B7%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%28%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Στα βακφτερα ςτρϊματα βρίςκονται κφτταρα με χρωματικι ουςία, τα 
μελανοκφτταρα, τα οποία, μαηί με το αίμα που κυκλοφορεί ςτο χόριο 
(μεμβράνθ ελαςτικι και ανκεκτικι που αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό και 
βρίςκεται κάτω από τθν επιδερμίδα του δζρματοσ), κακορίηουν το χρϊμα του 
δζρματοσ ςτισ διάφορεσ ποικιλίεσ του, ανάλογα με τθν περιοχι του ςϊματοσ 
και τθν φυλι ςτθν οποία ανικει το άτομο. Στθν επιφάνεια του δζρματοσ 
εκβάλλουν οι εκφορθτικοί πόροι των ςμθγματογόνων και ιδρωτοποιών 
αδζνων. 
 

Σο ςμιγμα: 
λιπαρό και θμίρρευςτο ζκκριμα ειδικϊν αδζνων, οι οποίοι βρίςκονται ςε όλθ 
τθν επιφάνεια του δζρματοσ εκτόσ από τισ παλάμεσ και τισ πατοφςεσ, και 
κρατάει μαλακό το δζρμα. 
 

Ο κφλακασ: 
Ο κφλακασ τθσ τρίχασ είναι το ςθμείο ςτο δζρμα από όπου φφεται θ τρίχα. 
Στο κφλακα είναι προςκολλθμζνοι ςμθγματογόνοι αδζνεσ που εκκρίνουν το 
ςμιγμα, ουςία που λιπαίνει τισ τρίχεσ και το δζρμα. Στο κφλακα επίςθσ 
αναρτάται και ζνασ μυσ, ο ορκωτιρασ μυσ τθσ τρίχασ που μπορεί και  
ςθκϊνει τθν, ςυνικωσ γερμζνθ τρίχα κάκετα ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ. 
 

Ο ςμθγματογόνοσ αδζνασ: 

Οι ςμθγματογόνοι αδζνεσ βρίςκονται μζςα ςτο δζρμα, κοντά ςτουσ κφλακεσ 
των τριχών. Βρίςκονται παντοφ ςτο ςϊμα, με εξαίρεςθ τισ παλάμεσ και τα 
πζλματα, είναι όμωσ περιςςότερο πολυάρικμοι ςτο πρόςωπο, το τριχωτό τθσ 
κεφαλισ, το θβαίο, τα γεννθτικά όργανα κλπ. Οι αδζνεσ παράγουν το 
ςμιγμα, λιπαρι ουςία που εκβάλλεται μζςα από το κφλακα τθσ τρίχασ.         
Οι ςμθγματογόνοι αδζνεσ χαρακτθρίηονται ολοκρινείσ αδζνεσ κακϊσ το 
εκβαλλόμενο από αυτοφσ ζκκριμα δεν είναι κάποια ουςία που παράγουν τα 
κφτταρα του αδζνα, αλλά το περιεχόμενο των ίδιων των κυττάρων που 
διαρρθγνφονται απελευκερϊνοντάσ το μζςα από τον κυλακοςμθγματικό 
πόρο προσ τθν επιφάνεια του δζρματοσ. Σκοπόσ του ςμιγματοσ είναι να 
διατθριςει τθν τρίχα εφκαμπτθ και το δζρμα αδιάβροχο, θ υπερβολικι 
παραγωγι του όμωσ παίηει ρόλο ςτθ λιπαρότθτα του δζρματοσ και τθν 
εμφάνιςθ ακμισ. Αν και δεν το αντιλαμβανόμαςτε ςαν όργανο, εντοφτοισ 
το μεγαλφτερο όργανο του ανκρώπινου ςώματοσ είναι το δζρμα μασ. 
Ηυγίηει κατά μζςο όρο 3.6 κιλά και καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 2 
τετραγωνικϊν μζτρων. Το δζρμα μασ αποτελείται από ζνα ςφνκετο ςφςτθμα 
κυτταρικϊν ςτιβάδων, νεφρων και αδζνων που ζχει όχι μόνο για να μασ 
προςτατεφει αλλά και για να μασ ενϊνει με το περιβάλλον γφρω μασ. 
  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CE%B7%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CE%B7%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%AE%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%28%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%89%CF%84%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%89%CF%84%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%89%CF%84%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%AE%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BA%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BC%CE%AE
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Το δζρμα λειτουργεί ωσ μια αδιάβροχθ, μονωτικι αςπίδα που 
προφυλάςςει το ςώμα από τισ ακραίεσ εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ, τθν 
θλιακι ακτινοβολία και τισ χθμικζσ προςβολζσ. Εκκρίνει αντιβακτθριακζσ 
ουςίεσ που προςτατεφουν από μολφνςεισ ενϊ παράγει βιταμίνθ D που είναι 
απαραίτθτθ για το μεταβολιςμό του αςβεςτίου ςε υγιι οςτά. Το δζρμα 
αποτελεί ζναν αιςκθτιρα που διατρζχεται από νεφρα με ςκοπό να κρατά τον 
εγκζφαλο ςε επαφι με τον εξωτερικό κόςμο. Συγχρόνωσ, το δζρμα επιτρζπει 
τθν ελεφκερθ κίνθςθ ςτο ςϊμα μασ. 
 

Το δζρμα αποτελείται από τρείσ ςτιβάδεσ. Θ εξωτερικι ονομάηεται 
επιδερμίδα και αποτελείται κυρίωσ από κφτταρα που καλοφνται 
κερατινοκφτταρα και παίρνουν το όνομά τουσ από τθν πρωτεϊνθ κερατίνθ 
(βαςικό δομικό ςυςτατικό νυχιϊν και τριχϊν). Θ επιδερμίδα φιλοξενεί ζνα 
είδοσ αμυντικϊν κυττάρων τα οποία ςθμαίνουν ςυναγερμό ςτο 
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του ςϊματοσ απζναντι ςε ιοφσ και άλλουσ 
πακογόνουσ οργανιςμοφσ. 
 

Θ επόμενθ ςτιβάδα του δζρματοσ ονομάηεται χόριο ι ιδίωσ δζρμα. Οι ίνεσ 
ελαςτίνθσ και κολλαγόνου που διακζτει το χόριο ευκφνονται για τθ δφναμθ 
και τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ. Τα αιμοφόρα αγγεία που διαρρζουν το 
χόριο βοθκοφν ςτθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ, αυξάνοντασ τθ 
ροι του αίματοσ για να επιτρζψει τθν εξαγωγι κερμότθτασ όταν κάνει ηζςτθ 
και μειϊνοντασ τθ ροι του όταν κάνει κρφο. Ζνα δίκτυο από νευρικζσ ίνεσ και 
δζκτεσ δζχονται τα ερεκίςματα τθσ κερμοκραςίασ, του πόνου και τθσ αφισ τα 
οποία και μεταδίδουν ςτον εγκζφαλο. 
 

Το χόριο φιλοξενεί τουσ τριχικοφσ κφλακεσ και διάφορουσ αδζνεσ που 
διαπερνοφν το δζρμα. Οι ιδρωτοποιοί αδζνεσ ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ 
εςωτερικισ κερμοκραςίασ μζςω τθσ διαπνοισ ενϊ ξεφορτϊνονται τα 
αποβλθτζα υγρά ουρίασ και λακτάηθσ. Οι ςμθγματογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν 
ζνα ελαιϊδεσ ςμιγμα για τθν λίπανςθ των τριχϊν και τθσ επιδερμίδασ.  
 
Θ βακφτερθ ςτιβάδα του δζρματοσ ονομάηεται υπόδερμα ι υποδερμίδα και 
ςυνδζει το δζρμα με τα υποκείμενα όργανα. Αποτελείται από ςυνδετικό ιςτό 
ςτον οποίο περιζχονται κολλαγόνο, ελαςτικζσ ίνεσ και λιπϊδθ κφτταρα. 
Λειτουργεί ωσ αποκικθ καυςίμου ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ τροφισ, ςαν 
αποςβεςτιρασ κραδαςμϊν ςε πτϊςεισ ι χτυπιματα και ςαν μονωτικό υλικό. 
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ΕΓΚΑΤΜΑ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ  
Συνίςτανται μόνο ςε κάκωςθ τθσ επιδερμίδασ.  
Χαρακτθρίηεται από ερφκθμα που εξαφανίηεται ςτθν πίεςθ  και από πόνο 
κατά τθν ψθλάφθςθ. 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται:   
Γενικά  δεν  απαιτείται  ιδιαίτερθ  αντιμετϊπιςθ.  
 

Τοποκετιςτε  το  μζλοσ ι το ςθμείο του ςώματοσ  κάτω  από  τρεχοφμενο  
νερό, προςτατζψτε τθν περιοχι καλφπτοντασ ελαφρά με τα ειδικά επικζματα 
ι εναλλακτικά με κακαρι διάφανθ μεμβράνθ τροφίμων. 
 

Σε επιδείνωςθ του εγκαφματοσ ι ςε ζγκαυμα μεγάλθσ ζκταςθσ απαιτείται 
μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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ΕΓΚΑΤΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ  
Περιλαμβάνουν κάκωςθ επιδερμίδασ και χορίου.  
Χαρακτθρίηονται από ερφκθμα και φυςαλίδεσ και είναι πολφ επϊδυνα ςτθν 
ψθλάφθςθ. υνοδεφονται από απώλεια υγρών που μπορεί αργότερα να 
οδθγιςει ςε υποογκαιμικό (shock). 

Αμζςωσ μετά το ζγκαυμα, μειώνεται ςθμαντικά ο όγκοσ του αίματοσ.      
Αυτό οφείλεται αφενόσ μεν ςτα υγρά που χάνονται προσ τα ζξω δθλαδι ςτισ 
φυςαλίδεσ (φλφκταινεσ) και προσ το εξωτερικό περιβάλλον και αφετζρου ςτο 
οίδθμα που δθμιουργείται ςτο διάμεςο χϊρο λόγω τθσ αυξθμζνθσ 
διαπερατότθτασ των τριχοειδϊν, κυρίωσ κατά τισ πρϊτεσ 24ϊρεσ. Η αυξθμζνθ 
αυτι διαπερατότθτα οφείλεται ςτθν απελευκζρωςθ διαφόρων μεςολαβθτϊν 
όπωσ είναι θ ιςταμίνθ, κρομβοξάνθ, κυτταροκίνεσ που δροφν ςτο ενδοκιλιο 
των τριχοειδϊν.  
 

Σε εγκαφματα με ζκταςθ μεγαλφτερθ του 30% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ 
ςϊματοσ το οίδθμα εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ περιοχζσ που ζχουν καεί, ενϊ ςε 
μεγαλφτερα εγκαφματα το οίδθμα είναι κακολικό. Θ μεγάλθ απϊλεια των 
υγρϊν οδθγεί ςε μεγάλθ αιμοςυμπφκνωςθ και αφξθςθ του αιματοκρίτθ.  
 

Αν δεν χορθγθκοφν παρεντερικά διαλφματα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ, θ 
μείωςθ του όγκου του πλάςματοσ ςτον ενδοαγγειακό χώρο καταλιγει ςε 
υπογκαιμία, shock (καταπλθξία) και τελικά ςτον κάνατο.  
 

Αν θ ανάνθψθ κακυςτεριςει ι αν χορθγθκοφν ανεπαρκείσ ποςότθτεσ υγρϊν, 
τότε κα προκφψει οξεία ςωλθναριακι νζκρωςθ και νεφρικι ανεπάρκεια.     
Αν πάλι χορθγθκοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ υγρϊν τότε το καρδιοαγγειακό 
ςφςτθμα κα υπερφορτωκεί με αποτζλεςμα καρδιακι κάμψθ και πνευμονικό 
οίδθμα. 
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Σιμερα, υπάρχουν φόρμουλεσ που κακορίηουν τθν χοριγθςθ των 
παρεντερικϊν υγρϊν, ϊςτε αυτι να γίνεται με αςφάλεια ςτθν άμεςθ 
μετεγκαυματικι περίοδο, δθλαδι τισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ μετά το ζγκαυμα.     
Ετςι, οι κάνατοι από ανεπαρκι ι υπερβολικά μεγάλθ χοριγθςθ υγρϊν είναι 
ςπάνιοι ακόμθ και ςε λίαν εκτεταμζνα εγκαφματα (80-90% επιφάνειασ 
ςϊματοσ). Από τισ διάφορεσ φόρμουλεσ, άλλεσ ςυνιςτοφν τθν χοριγθςθ 
κρυςταλλοειδϊν μόνο διαλυμάτων και άλλεσ ςυνδυαςμοφσ κρυςταλλοειδϊν 
και κολλοειδϊν διαλυμάτων.  
 

Τα κρυςταλλοειδι διαλφματα μπορεί να είναι ιςότονα, ενϊ τελευταία 
ςυηθτείται θ χοριγθςθ υπζρτονων διαλυμάτων που ακόμα δεν ζχουν τφχει 
ευρείασ αποδοχισ. Ανεξάρτθτα από το είδοσ των υγρϊν (κρυςταλλοειδι         
ι κολλοειδι) που κα χορθγιςουμε, ςθμαντικό είναι ο εγκαυματίασ να ζχει 
καλι διοφρθςθ που κα πρζπει να κυμαίνεται από 0.5-1 ml/Kg/h.  
 

Αυτό ςυνικωσ εξαςφαλίηεται, χορθγϊντασ 2-4ml κρυςταλλοειδϊν 
διαλυμάτων ι ςυνδυαςμοφσ κρυςταλλοειδϊν και κολλοειδϊν διαλυμάτων 
ανά Kgr ςωματικοφ βάρουσ και ανά % επιφάνειασ εγκαφματοσ. 
Αντικατάςταςθ των απολεςκζντων υγρϊν με παρεντερικά διαλφματα γίνεται 
ςε εγκαφματα με ζκταςθ πάνω από 15% ςτουσ ενιλικεσ και πάνω από 10% 
ςτα παιδιά. 
 

Κακετιρασ Swan-Ganz για παρακολοφκθςθ των πιζςεων τθσ πνευμονικισ και 
τθσ καρδιακισ παροχισ, ενδείκνυται μόνο ςε εκτεταμζνα εγκαφματα κακϊσ 
και ςε θλικιωμζνα άτομα με καρδιολογικά ι αναπνευςτικά προβλιματα.      
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν πρζπει να παραγνωρίηεται ο αυξθμζνοσ 
κίνδυνοσ ςθπτικϊν επιπλοκϊν από τθν τοποκζτθςθ κεντρικϊν οδϊν.  
 

Πωσ αντιμετωπίηεται:   
Μεγάλοσ  κίνδυνοσ  μόλυνςθσ!!! 

Εξαςφαλίςτε  άςθπτεσ  ςυνκικεσ, 
καλφψτε  με  γάηεσ  ειδικζσ για 
εγκαφματα, επιδζςτε ελαφρά.  
 

Εναλλακτικά μπορείτε να 
προςτατζψετε τθν περιοχι, 
καλφπτοντασ με κακαρι διάφανθ 
μεμβράνθ τροφίμων. 
 

Ειδικά ςε εγκαφματα μεγάλθσ 
ζκταςθσ ι προςϊπου θ μεταφορά 
ςτο νοςοκομείο είναι απαραίτθτθ.  



 

 

χολι 
αμαρειτών και Διαςωςτών 

Πρώτεσ Βοικειεσ 
 

299 

ΕΓΚΑΤΜΑ ΣΡΙΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ  
Περιλαμβάνουν κάκωςθ επιδερμίδασ, χορίου και υποδόριου λίπουσ.              
Το δζρμα είναι από άςπρο και ςτεγνό ωσ υποκάςτανο, ςκλθρό και 
δφςκαμπτο. 

Πωσ αντιμετωπίηεται:   
Μεγάλοσ  κίνδυνοσ  μόλυνςθσ και κατάςταςθ επικίνδυνθ για τθ ηωι του 
τραυματία! Εξαςφαλίςτε  άςθπτεσ  ςυνκικεσ, καλφψτε  με  γάηεσ ειδικζσ για 
εγκαφματα και επιδζςτε ελαφρά. Η μεταφορά ςτο νοςοκομείο είναι 
απαραίτθτθ!   
 

Ειδικά ςε εγκαφματα μεγάλθσ ζκταςθσ θ μεταφορά ςε ειδικι μονάδα 
εγκαυμάτων πρζπει να γίνει άμεςα! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«χριςθ βαηελινοφχασ γάηασ και επιδζςμου» 
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ΕΓΚΑΤΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ  
Απανκράκωςθ του δζρματοσ και των υποκείμενων ιςτϊν.  
 
 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ  
 
 Σε  εγκαφματα  μεγάλθσ  ζκταςθσ μθν τοποκετείτε  υγρά επικζματα, 

γάηεσ ι άλλα υλικά.  
 

 Μθν αφαιρείτε ποτζ κολλθμζνα ροφχα ι άλλα υλικά (π.χ. πλαςτικό). 
 

 Μθν αφαιρείτε φυςαλίδεσ ι νεκρωμζνουσ ιςτοφσ. 
 

 Μθν τοποκετείτε κανζνα φαρμακευτικό ςκεφαςμα. 
 

 Σε χθμικό ζγκαυμα από ξθρό αςβζςτιο, απλά απομακρφνετε το υλικό 
χωρίσ  τθ χριςθ νεροφ. 
 

 Χορθγιςτε οξυγόνο ςε όλουσ τουσ ςοβαρά εγκαυματίεσ. 
 

 Προςτατευτείτε από ακτινοβολία, χθμικζσ ουςίεσ, θλεκτρικό ρεφμα    
και φωτιά. 
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ΕΓΚΑΤΜΑ ΕΚ ΣΡΙΒΗ  
Σα εγκαφματα εκ τριβισ (Friction Burns) είναι μικτζσ βλάβεσ του δζρματοσ 
και ςυχνά και του υποδορίου ιςτοφ, προκαλοφμενεσ όχι μόνο από τθ 
μθχανικι τριβι πχ ενόσ μοτοςικλετιςτι ςτθν άςφαλτο αλλά κυρίωσ από τθ 
κερμοκραςία ποφ αναπτφςςεται πάνω και κάτω από το δζρμα.             
Συνεπϊσ αυτζσ οι κακϊςεισ είναι ςοβαρζσ και πρζπει να αντιμετωπίηονται 
ςαν εγκαφματα δευτζρου ι και τρίτου ενίοτε βακμοφ. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟ  
 

Θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ μεταβάλλεται  ςυνεχϊσ. Ο ανκρϊπινοσ 
οργανιςμόσ διακζτει ειδικοφσ μθχανιςμοφσ που τον προςτατεφουν  από  
αυτζσ τισ  μεταβολζσ (ςταδιακζσ  ι  απότομεσ). Όταν ο οργανιςμόσ για 
οποιονδιποτε λόγο δεν μπορεί να αμυνκεί προκαλοφνται βλάβεσ λόγω τθσ 
μθ ικανότθτασ προςαρμογισ. 
  
Η ικανότθτα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ςτθν προςαρμογι και τθν 
ανάπτυξθ αντοχισ ςτο περιβάλλον ονομάηεται εγκλιματιςμόσ. 
 

ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΕΚΘΕΗ Ε ΘΕΡΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Σι είναι οι μυϊκζσ κράμπεσ; 
Μυϊκζσ κράμπεσ είναι ακοφςιεσ και απότομεσ μυϊκζσ ςυςπάςεισ οι οποίεσ 
ςυνοδεφονται από ζντονο πόνο. Εμφανίηονται κυρίωσ ςε ακλιματα μεγάλθσ 
διάρκειασ λόγω ζντονθσ εφίδρωςθσ ι αφυδάτωςθσ ζχοντασ ωσ ςυνζπεια τθν 
απϊλεια θλεκτρολυτϊν μαηί με τον ιδρϊτα, όπωσ κάλιο, μαγνιςιο, χλϊριο 
και αςβζςτιο, τα οποία βοθκοφν ςτθν νευρομυϊκι  λειτουργία. 
 

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι κράμπεσ μπορεί να οφείλονται ςε κάποιεσ 
αςκζνειεσ ι ςε χριςθ φαρμάκων με ςυμπτϊματα και παρενζργειεσ 
ανάλογεσ με αυτζσ τθσ υπερκόπωςθσ και τθσ αφυδάτωςθσ. 
 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 
Για τθν αντιμετϊπιςθ απαραίτθτα πρζπει να γίνει διακοπι τθσ 
δραςτθριότθτασ, να γίνει διάταςθ του μυόσ όπου ζχει εμφανιςκεί το 
πρόβλθμα μζχρι τθν λφςθ τθσ ςφςπαςθσ, μεταφορά ςε δροςερό περιβάλλον 
και χοριγθςθ ιςοτονικϊν διαλυμάτων. 
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Σι είναι θ θλίαςθ; 
Ηλίαςθ είναι θ διαταραχι που προκαλείται από τθν υπερβολικι ζκκεςθ 
ςτον ιλιο. Όταν ο μθχανιςμόσ ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ ζχει 
υποςτεί κόπωςθ ι είναι αδφνατον να εξιςορροπιςει τθν αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ από τον ιλιο, τότε είναι αναπόφευκτθ θ αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ ςϊματοσ δθλαδι  θλίαςθ. 
 

Τα παιδιά και οι θλικιωμζνοι είναι περιςςότερο ευάλωτοι ςτθν θλίαςθ 
λόγω τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ ςε 
ακραίεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. 
 

Τα ςυμπτϊματα τθσ θλίαςθσ μπορεί να είναι αδυναμία, ηάλθ, ναυτία, εμετόσ, 
πυρετόσ, ταχυκαρδία, ταχφπνοια, παραιςκιςεισ, και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ βαριάσ θλίαςθσ, ςπαςμοί και απϊλεια ςυνείδθςθσ. 
 

Ο αςκενισ χαρακτθριςτικά κα ζχει κόκκινο πρόςωπο και το κεφάλι του κα 
είναι ιδιαίτερα ηεςτό ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο ςϊμα. 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Κακθςυχάςτε τον πάςχοντα και τοποκετιςτε τον ςε ςκιερό μζροσ ςε 
θμικακιςτι κζςθ.  

 

 Τοποκετιςτε δροςερά επικζματα ςτο κεφάλι και ςτον αυχζνα. 
 

 Πρζπει να γίνεται ςυνεχείσ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του 
αςκενοφσ.  

 

 Σε βαριζσ περιπτϊςεισ πρζπει να γίνει μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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Σι είναι θ Θερμικι εξάντλθςθ; 
Είναι θ ιπια υποογκαιμία που προκαλείται από εφίδρωςθ και ανεπαρκι 
αναπλιρωςθ υγρϊν. Είναι αποτζλεςμα άκλθςθσ ι εργαςίασ ςε κερμό 
περιβάλλον, π.χ. άκλθςθ ςτον ιλιο,  εργαςία ςτον ιλιο ι κοντά ςε πθγι 
κερμότθτασ όπωσ εργοςταςιακοί φοφρνοι. 
 

Η παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε κερμό περιβάλλον οδθγεί ςτθν ζντονθ 
εφίδρωςθ με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ιπιασ υποογκαιμίασ εφόςον δεν 
γίνεται πρόςλθψθ υγρϊν ϊςτε να γίνει αναπλιρωςι τουσ ςτον οργανιςμό. 
 

Τα ςυμπτϊματα τθσ κερμικισ εξάντλθςθσ μπορεί να είναι ζντονθ εφίδρωςθ, 
αδυναμία, ηάλθ, λιποκυμία, ταχυκαρδία, πονοκζφαλοσ, κράμπεσ, απϊλεια 
αιςκιςεων, ωχρό κολλϊδεσ δζρμα και φυςιολογικι ι λίγο αυξθμζνθ 
κερμοκραςία. 

 
Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Απομάκρυνςθ από το κερμό περιβάλλον. 
 

 Τοποκζτθςθ ςε ςκιερό και δροςερό χϊρο. 
 

 Χαλαρϊςτε ι αφαιρζςτε ροφχα και αντικείμενα που πικανόν να 
είναι ενοχλθτικά. 

 

 Χρθςιμοποιοφμε βρεγμζνεσ με κρφο νερό πετςζτεσ για να 
δροςίςουμε το ςϊμα του. 

 

 Χοριγθςθ ιςοτονικϊν υγρϊν ι νεροφ, δροςερά όχι παγωμζνα 
εφόςον ζχει πλιρωσ τισ αιςκιςεισ του. 

 

 Παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςι του. 
 

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο εάν κρικεί απαραίτθτο. 
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Σι είναι θ κερμοπλθξία; 
Είναι μια επείγουςα κατάςταςθ που μπορεί να επιφζρει κάνατο λόγω 
διαταραχισ του μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ. 
 

Εκδθλϊνεται όταν ο οργανιςμόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αποβάλει τθν 
κερμότθτα που παράγει ι όταν προςλαμβάνει περιςςότερθ κερμότθτα 
από αυτι που μπορεί να αποβάλλει. 
 

Η κερμοπλθξία χαρακτθρίηεται από: 
 

   Θερμοκραςία ςϊματοσ >41ο C. 
   Μθδενικι εφίδρωςθ.  
   Ηεςτό και ερυκρό δζρμα.  
   Γριγοροσ και αδφνατοσ ςφυγμόσ.  
   Χαμθλι αρτθριακι.  
   Ηάλθ, ναυτία, ςφγχυςθ.  
   Μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ μζχρι απϊλεια αιςκιςεων και κϊμα.     

              Πικανι είναι και θ εκδιλωςθ ςπαςμϊν.  
 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Άμεςθ απομάκρυνςθ από το κερμό  περιβάλλον και εκτίμθςθ ηωτικϊν  
λειτουργιϊν. 

 Τοποκζτθςθ κρφων επικεμάτων ςε μαςχάλεσ, αυχζνα, βουβϊνεσ.  
 Άμεςθ  μεταφορά  ςτο  νοςοκομείο.  
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ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΕΚΘΕΗ Ε ΨΤΧΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Κρυοπαγιματα 
Η παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςτο κρφο προκαλεί μείωςθ τθσ ροισ του αίματοσ με 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ και τον ςχθματιςμό κρυςτάλλων 
ςτο υγρό των κυττάρων του δζρματοσ και των ιςτϊν. 
 

       Ποια είναι τα ςτάδια: 
 

1. Μοφδιαςμα, πόνοσ, ωχρό δζρμα, υπεραιμία και      
            οίδθμα (πριξιμο). 
 

2. Δθμιουργία φυςαλίδων. 

3. Νζκρωςθ δζρματοσ. 

4. Ιςχαιμία και υποξία των ιςτϊν, νζκρωςθ Ιςτϊν,      
            γάγγραινα. 

 

Τα άκρα ποφ ζχουν υποςτεί κρυοπάγθμα, είναι μουδιαςμζνα, επϊδυνα, και 
ζχουν εμφάνιςθ ωχρι ι κίτρινθ ςαν κερί.  
 

το Επιφανειακό Κρυοπάγθμα (Superficial Frostbite), μόνο το δζρμα και ο 
υποδόριοσ ιςτόσ είναι παγωμζνα, και ωσ εκ τοφτου οι από κάτω ιςτοί είναι 
ευπίεςτοι ςτθν πίεςθ.  
 

το Βακφ Κρυοπάγθμα, ι Εν τω Βάκει Κρυοπάγθμα (Deep Frostbite), 
υπάρχει πάγωμα των βακζων ιςτϊν ποφ δίνουν μια εμφάνιςθ ςαν ξφλο ςτο 
πόδι ι χζρι.  
 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
Πρωταρχικό μζλθμα ςε αςκενι με κρυοπαγιματα είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ 
Υποκερμίασ ποφ παρουςιάηει ο αςκενισ. Ακολοφκωσ, το παγωμζνο μζλοσ 
πρζπει επειγόντωσ να ανακερμανκεί ςε νερό κερμοκραςίασ 40-42, βακμοφσ 
C για 20 ζωσ 30 λεπτά.  
 

Δεν πρζπει να επιχειρθκεί ανακζρμανςθ, εάν δεν εξαςφαλιςκεί ςτακερι 
κερμοκραςία και αςφαλζσ περιβάλλον.  
 

Μετά τθν ανακζρμανςθ, θ παγωμζνθ περιοχι, γίνεται ςτικτά μπλε, ι 
πορφυρι, πονάει πολφ και πριηεται.  
 

Οι φουςκάλεσ ποφ εμφανίηονται κάνουν μερικζσ βδομάδεσ για να 
απορροφθκοφν. Το άκρο (πόδι ι χζρι) παραμζνει πρθςμζνο και είναι 
επϊδυνο.  
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Σι είναι θ υποκερμία; 
Η κατάςταςθ κατά τθν οποία το κφμα ζχει πτϊςθ τθσ κεντρικισ του 
κερμοκραςίασ ςε επίπεδα κάτω των 35οC. Προκαλείται εξαιτίασ τθσ ζκκεςθσ 
ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ ι ςαν αποτζλεςμα αςκζνειασ ι τραυματιςμοφ. 
 

 
Ευάλωτεσ ομάδεσ: 

 Ηλικιωμζνοι.    
 Τραυματίεσ.  
 Παιδιά.   
 Ορειβάτεσ. 
 Ναυαγοί.   
 Χιονοδρόμοι. 

 
 

Ποια είναι τα ςτάδια τθσ υποκερμίασ: 

37- 36.6ο C  
 Φυςιολογικι κερμοκραςία ςϊματοσ. 

  

36.6 - 35ο C  
 Ταχυκαρδία. 
 Αφξθςθ  τθσ  Περιφερικισ  Αιμάτωςθσ. 

 

35 - 32ο C  
 Βραδυκαρδία, Βραδφπνοια, Πτϊςθ  Αρτθριακισ  Πίεςθσ  και  Επιπζδου 

ςυνείδθςθσ.  
 Μυϊκό  ρίγοσ και δζρμα ωχρό, ψυχρό και κολλϊδεσ.  
 Μεταπτϊςεισ ψυχολογικισ κατάςταςθσ.  

 

32 - 28ο C  
 Μείωςθ μυϊκοφ ρίγουσ, κυανωτικά άκρα, μυδρίαςθ, ακράτεια.  
 Επιδείνωςθ βραδυκαρδίασ και βραδφπνοιασ.  
 Κολπικι μαρμαρυγι.  
 Κίνδυνοσ πρόκλθςθσ κοιλιακισ μαρμαρυγισ (δεν ανατάςςεται αν θ 

κερμοκραςία δεν είναι 32ο C τουλάχιςτον).    
 

25ο C  
 Σχεδόν μθ αναςτρζψιμθ κατάςταςθ  -  κάνατοσ.  
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Πωσ αντιμετωπίηεται; 
Κανζνασ υποκερμικόσ δεν κεωρείται νεκρόσ εάν δεν ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία  ανακζρμανςθσ  του. 
 
 Άμεςθ απομάκρυνςθ από το ψυχρό περιβάλλον. 

 Ήρεμοι  χειριςμοί  του  κφματοσ και εκτίμθςθ  ηωτικϊν  λειτουργιϊν 
με ζλεγχο ςθμείων κυκλοφορίασ διάρκειασ 60sec.  

 

 Διατιρθςθ  κερμοκραςίασ  ςϊματοσ και χοριγθςθ οξυγόνου. 

 Σε πάςχοντεσ με αιςκιςεισ χορθγιςτε ηεςτά και γλυκά υγρά αλλά όχι 
αλκοόλθ, καφεΐνθ, ι νικοτίνθ.  
 

 Φροντίςτε  για  τθ  άμεςθ μεταφορά  ςτο  νοςοκομείο. 
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ΔΗΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑ 

ΔΗΓΜΑΣΑ ΦΙΔΙΩΝ, ΚΟΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΩΝ 
 

Η ςοβαρότθτα του διγματοσ εξαρτάται από τθν ποςότθτα και τθν 
τοξικότθτα του δθλθτθρίου. 
 
 

    Αποφφγετε  τισ  μετακινιςεισ του κφματοσ και κακθςυχάςτε το. 

    Σθμειϊςτε τθ κζςθ του τραφματοσ με ζνα ςτυλό αλλά μθ χαράηετε το          
            τραφμα. 
 

    Εφαρμόςτε  περίδεςθ  κεντρικά  του  τραφματοσ ακινθτοποιϊντασ το    
   μζλοσ. 
 

    Διατθριςτε  τον  αςκενι  ηεςτό.   

    Χρθςιμοποιιςτε τθν ειδικι ςυςκευι αναρρόφθςθσ και φροντίςτε για    
            τθ μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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ΔΗΓΜΑΣΑ ΦΙΔΙΩΝ  
Σα διγματα φιδιϊν χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, αυτά που προκαλοφνται 
από δθλθτθριϊδθ φίδια και αυτά από φίδια που δεν ζχουν δθλθτιριο. 
 

Το μόνο δθλθτθριϊδεσ είδοσ φιδιοφ που υπάρχει ςτθν Ελλάδα είναι θ οχιά 
ι ζχιδνα. Θ οχιά, όπωσ όλα τα δθλθτθριϊδθ φίδια, ζχει δφο δόντια πολφ 
μεγαλφτερα από τα υπόλοιπα που χρθςιμεφουν ςτθν ζγχυςθ του δθλθτθρίου 
κατά τθν διάρκεια του δαγκϊματοσ. Ζτςι το αποτφπωμα του διγματοσ τθσ 
οχιάσ χαρακτθρίηεται από το ίχνοσ δφο ξεχωριςτϊν μικρϊν οπϊν από τισ 
οποίεσ ενδεχομζνωσ να άφθςε το δθλθτιριο.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Αντίκετα ςτα μθ δθλθτθριϊδθ φίδια το αποτφπωμα του δαγκϊματοσ είναι 

ςε ςχιμα ανάποδου “ U ” χωρίσ τθν παρουςία των δφο μικρϊν οπϊν.      

Αυτόσ είναι ζνασ ςίγουροσ και απλόσ τρόποσ διαχωριςμοφ του είδουσ φιδιοφ  
που προκάλεςε το διγμα. 
 

Τα ςυμπτϊματα διγματοσ μθ δθλθτθριϊδουσ φιδιοφ είναι κυρίωσ πόνοσ, 
πικανόν πριξιμο και ερυκρό δζρμα, αντίςτοιχα θ αντιμετϊπιςθ είναι απλι, 
περιορίηεται ςτον καλό κακαριςμό τθσ περιοχισ του διγματοσ με άφκονο 
νερό και ιπια αντιςθπτικά, όπωσ και ςτθν μεταφορά ςτο νοςοκομείο για τθν 
αντιμετϊπιςθ μικροβιολογικϊν λοιμϊξεων που μπορεί να προκλθκοφν.   
 

Στθν περίπτωςθ όπου το διγμα προκλικθκε από οχιά τα ςυμπτϊματα είναι 
ζντονα και θ αντιμετϊπιςθ ουςιαςτικι, διότι απειλείται θ ηωι του τραυματία. 
Σα ςυμπτϊματα ανάλογα με τθν ποςότθτα του δθλθτθρίου μπορεί να είναι: 
 

 Πανικόσ και φόβοσ. 
 Ζντονοσ πόνοσ και οίδθμα. 
 Ερυκρότθτα τθσ περιοχισ διγματοσ. 
 Ταχφπνοια, ταχυκαρδία. 
 Ίλιγγοσ, ναυτία, εμετόσ. 
 Χαμθλι αρτθριακι πίεςθ. 
 Πυρετόσ, πονοκζφαλοσ. 
 Κρφο και γλοιϊδεσ δζρμα. 
 Σπαςμοί με ι χωρίσ ρίγοσ. 
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Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Διατιρθςθ τθσ ψυχραιμίασ και τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ του 
κφματοσ. 
 

 Τθν ακινθτοποίθςθ του κφματοσ ϊςτε να μειωκεί θ εξάπλωςθ του 
δθλθτθρίου. 

 

 Τον καλό κακαριςμό με άφκονο νερό και ιπια αντιςθπτικά.  
 

 Προλθπτικά αφαίρεςθ ροφχων ι αντικειμζνων που είναι επικίνδυνα 
κατά τθν διάρκεια του οιδιματοσ. 

 

 Ελαφριά περίδεςθ κεντρικότερα τθσ περιοχισ διγματοσ ϊςτε να 
εμποδίηεται θ λεμφικι κυκλοφορία αλλά με ςυχνό ζλεγχο διότι θ 
εμφάνιςθ οιδιματοσ κάνει αναγκαία τθν χαλάρωςθ τθσ επίδεςθσ. 

 

 Άμεςθ μεταφορά ςτο νοςοκομείο για τθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ 
των ςυμπτωμάτων που απειλοφν μζχρι και τθν ηωι του κφματοσ. 
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ΔΗΓΜΑΣΑ ΚΟΡΠΙΩΝ 
Ανικουν ςτα Αραχνοειδι. 
Ζχουν δφο πρόςκιεσ δαγκάνεσ και μία μακριά καμπυλωτι ουρά που φζρει 
ςτο άκρο τθσ δθλθτθριϊδεσ κεντρί. 
 

Ο ςκορπιόσ αν και μοιάηει δεν είναι ζντομο αλλά αραχνοειδζσ τθσ 
υπερομοταξίασ των αρκροπόδων. Ζχει μζγεκοσ από 3 μζχρι 18 εκατοςτά του 
μζτρου. Κατοικεί ςτισ ξερζσ και πετρϊδεισ περιοχζσ. 
 

Το τςίμπθμά του μπορεί να αποβεί κανατθφόρο ςε ευαιςκθτοποιθμζνα 
άτομα, γιατί το δθλθτιριο ςε μερικά είδθ ςκορπιϊν περιζχει νευροτοξίνεσ. 
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα;  
Στο ςθμείο του διγματοσ υπάρχει ζντονοσ πόνοσ και καφςοσ με οίδθμα και 
αποχρωματιςμό τθσ περιοχισ. Στθ ςυνζχεια ζχουμε ερυκρότθτα και 
φλεγμονϊδθ αντίδραςθ, νζκρωςθ και κοκκιωμάτωςθ. 
 

Συςτθματικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ μυϊκοί ςπαςμοί (προκαλοφνται μόνο από 
μερικά είδθ), αδυναμία, ιδρϊτεσ, ναυτία, εμετοί, ςιελόρροια, δακρφρροια, 
αδυναμία λόγου, ταχυκαρδία, υπζρταςθ, μυοκαρδίτιδα και πνευμονικό 
οίδθμα. 
 

Ο κάνατοσ επζρχεται από καρδιακι ανεπάρκεια κυρίωσ ςτα παιδιά. 
 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Καλό κακαριςμό τθσ περιοχισ. 
 

 Κομπρζςεσ με κρφο νερό ι πάγο. 
 

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο.  
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ΔΗΓΜΑΣΑ ΑΡΑΧΝΩΝ 
Οι αράχνεσ προκαλοφν τρόμο αλλά μόνο μερικά είδθ είναι δθλθτθριϊδθ 
όπωσ θ μαφρθ χιρα και θ καφζ αράχνθ. 
 

Τςιμποφν μόνο για άμυνα, βρίςκονται ςε ςκοτεινζσ γωνιζσ, κάτω από πζτρεσ 
και από ςωροφσ ξφλων, ςε αχυρϊνεσ, αποκικεσ και γκαράη. 

 
Ποια είναι τα ςυμπτϊματα;  
 

Στθ ςθμείο του διγματοσ από το είδοσ τθσ αράχνθσ “μαφρθ χιρα”, ζχουμε 
ιπιο πόνο, τοπικό ερφκθμα και οίδθμα με πικανι περιοχικι διόγκωςθ των 
λεμφαδζνων. 
 

Το δθλθτιριο περιζχει μία νευροτοξίνθ που προκαλεί μια μορφι 
αραχνιδιςμοφ δθλαδι μια ςειρά από ςυςτθματικζσ εκδθλϊςεισ που 
μιμοφνται τθν εικόνα οξείασ κοιλίασ, δθλαδι κοιλιακά άλγθ με ςανιδϊδθ 
κοιλιακά τοιχϊματα, μυϊκοφσ ςπαςμοφσ, ιδρϊτεσ, αταξία και παράλυςθ. 
Θάνατοσ από καταπλθξία μπορεί να ςυμβεί ςε παιδιά και ςε θλικιωμζνουσ.  
 

Το τςίμπθμα τθσ ‘’φαιάσ’’ αράχνθσ ςτθν αρχι είναι ανϊδυνο και ςτθν 
ςυνζχεια ιπιο, ςτθν περιοχι ζχουμε ερυκρότθτα , οίδθμα και νζκρωςθ των 
ιςτϊν ςπάνια δε αυτό αποβαίνει κανατθφόρο.  
 
 

 Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Καλό κακαριςμό τθσ περιοχισ. 
 

 Κομπρζςεσ με κρφο νερό ι πάγο. 
 

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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ΚΡΟΣΩΝΕ ι ΣΙΜΠΟΤΡΙΑ  
Είναι παράςιτα που διαβιοφν ςτισ γάτεσ, ςκφλουσ, ςτα πρόβατα, ςτα βοοειδι 
και ςτα περιςτζρια. Προςκολλϊνται ςτερεϊσ ςτον ξενιςτι με τα δόντια τουσ 
γιατί εκκρίνουν μια ουςία που τα τςιμεντοποιεί. 
 

Βίαιθ προςπάκεια αποκολλιςεωσ τουσ κα ζχει ωσ ςυνζπεια να μείνουν 
τμιματα του ςτόματοσ των ςτο δζρμα του ξενιςτι και μετά από μζρεσ 
δθμιουργείται τοπικό κοκκίωμα και νζκρωςθ ςτο ςθμείο του τςιμπιματοσ. 
 

Σε ευαιςκθτοποιθμζνα άτομα δθμιουργοφνται αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 
 

Από τα τςιμπιματα των κροτϊνων ζχουμε μετάδοςθ λοιμωδϊν νοςθμάτων 
όπωσ χρόνιο μεταναςτευτικό ερφκθμα N.Lyme από Borrelia Burgdoferi, 
πυρετόσ των βραχωδϊν ορζων από Rickettsia rickettsii, μεςογειακόσ πυρετόσ 
ι πυρετόσ ‘Ολμερ από Rickettsia conori, τφφοσ από κρότωνεσ και ιογενισ 
εγκεφαλίτιδα από αρμποιοφσ. 
 
 
 
 
 
 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 
 

 Αναηιτθςθ του παραςίτου ς' όλο το ςϊμα μαςχάλεσ, τριχωτό κεφαλισ 
κτλ. 
 

 Όχι βίαιθ απόςπαςθ. 

 Τοποκετοφμε τοπικά βαηελίνθ, ι αικζρα, ιϊδιο ι υγρι παραφίνθ. 

 Μετά από 15 λεπτά οι μφεσ του παραςίτου παραλφουν και 
αποκολλάται από μόνο του και ζτςι το αφαιροφμε με μία λαβίδα. 
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ΚΟΡΙΟΙ 
Ανικουν ςτα Ημίπτερα. Διατρζφονται απομυηϊντασ το αίμα των 
ςπονδυλωτϊν, κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, που τα κφματά τουσ κοιμοφνται. 
Χρειάηονται 4-12 λεπτά για να ολοκλθρϊςουν τθν διατροφι τουσ. Οι κοριοί 
διαβιοφν ςτισ ςχιςμζσ των επίπλων, ςτο πάτωμα ςτουσ τοίχουσ και ςτισ ραφζσ 
των ςτρωμάτων. 
 

Αναδίδουν μια χαρακτθριςτικι οςμι και αφινουν ίχνθ  μαφρου ι φαιοφ 
ςτικτοφ εκκρίματοσ. 
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα;  
 

 Τα τςιμπιματα τουσ είναι ανϊδυνα λόγω αντιπθκτικισ και 
αναιςκθτικισ ουςίασ που περιζχει το ςάλιο τουσ. 
 

 Υπάρχει κνθςμόσ λόγω τοπικισ αντίδραςθσ και εμφανίηονται βλατίδεσ 
και κθλίδεσ με μικρό αιμορραγικό ςτίγμα ςτο κζντρο και ςπανιότερα 
φυςαλιδϊδθ εξανκιματα που είναι ακανόνιςτα, γραμμοειδϊσ 
διατεταγμζνα ςυνικωσ ςε (group) των 3 ςθμείων.  

 

 Εντοπίηονται κυρίωσ ςτο πρόςωπο γφρω από τα χείλθ, λαιμό και 
ακάλυπτα μζρθ χζρια - πόδια. 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Τοπικόσ κακαριςμόσ.  
 

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
 
 
 
 

 
 
 
Επιςθμαίνεται ότι πρζπει 
παράλλθλα να γίνεται και 
κεραπεία των κατοικίδιων.         
Στθ ςυνζχεια πρζπει να γίνει 
εξολόκρευςθ των κοριϊν και 
καταςτροφι των φωλεϊν τουσ. 
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ΨΤΛΛΟΙ 
Ανικουν ςτα ιφωνόπτερα. 
Παραςιτοφν ςε ηϊα και πουλιά και τρζφονται απομυηϊντασ αίμα από           
τον άνκρωπο. 
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα;  
 

 Εμφανίηονται μικρά ερυκρά ςτίγματα ωσ ςτικτι αιμορραγία, γιατί το 
ςάλιο τουσ περιζχει αντιπθκτικζσ ιδιότθτεσ και ονομάηεται και ψυλλικι 
πορφφρα.  

 

 Παρουςιάηεται ερυκθματϊδθσ, κνιδωτικι κθλίδα περιφερικά.  
 

 Συνυπάρχει ζντονοσ κνθςμόσ και λόγω του ξεςμοφ ζχουμε μολφνςεισ 
και εφελκιδοποίθςθ των βλαβϊν που καταλείπουν λευκωπζσ ουλζσ. 

 

 Το εξάνκθμα εντοπίηεται κατά ακροίςματα ι γραμμοειδϊσ, ςτουσ 
αςτραγάλουσ, μθροφσ, γλουτοφσ, κοιλιά και ςτουσ βραχίονεσ. 

 

 Οι ψφλλοι ανευρίςκονται κυρίωσ ςτισ αποκικεσ με ςιτθρά, ςε πατάρια, 
κοτζτςια και φωλιζσ ηϊων. (Τα αυγά του ψφλλου μποροφν να 
παραμείνουν ςε νάρκθ για περιςςότερο από ζνα ζτοσ και να 
ενεργοποιθκοφν από τισ δονιςεισ του βαδίςματοσ του ανκρϊπου). 

 

 Από τα τςιμπιματα των ψφλλων ζχουμε μετάδοςθ λοιμωδϊν 
νοςθμάτων όπωσ αεριογόνο γάγγραινα, τζτανο, πανοφκλα, 
τουνγκίαςθ, τφφο και νόςο εξ ονφχων γαλισ.  

 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 
 

 Τοπικόσ κακαριςμόσ.  

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
 

 
 
Επιςθμαίνεται ότι πρζπει 
παράλλθλα να γίνεται και 
κεραπεία των κατοικίδιων. 
Χριςθ εντομοκτόνων για 
τθν εξάλειψθ των ψφλλων 
και εξολόκρευςθ φωλεϊν. 
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ΔΗΓΜΑΣΑ ΕΝΣΟΜΩΝ 
Οι μζλιςςεσ ανικουν ςτα Τμενόπτερα. 
Διαφζρουν από τισ ςφικεσ ςτο ότι όταν αυτζσ τςιμποφν, το κεντρί τουσ 
αποςπάται από τθν κοιλιακι χϊρα και παραμζνει πάνω ςτο δζρμα με 
αποτζλεςμα τον κάνατο του εντόμου. 
 

Άμεςα ςυμπτϊματα μετά το τςίμπθμα είναι ο πόνοσ, τοπικό οίδθμα και 
ερφκθμα ςτθν περιοχι του τςιμπιματοσ με ζντονο ςυνοδό κνθςμό. 
 

Το δθλθτιριο τθσ μζλιςςασ περιζχει ιςταμίνθ και ςε ευαιςκθτοποιθμζνα 
άτομα μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ μζχρι ςοκ. 
 

 
 
Πωσ αντιμετωπίηονται; 
 

  Αποφφγετε  τισ  μετακινιςεισ του κφματοσ. 

  Μθν  χαράηετε  το  τραφμα. 

  Αφαιρζςτε  ενδφματα  που  πιζηουν. 

 Χρθςιμοποιοφμε λεπίδα / πιςτωτικι κάρτα να “ξφςουμε” το   δζρμα για 
τθν αφαίρεςθ του κεντριοφ εναλλακτικά εάν δεν ζχουμε ςυςκευι 
αναρρόφθςθσ. 

 

 Χρθςιμοποιιςτε ειδικι αλοιφι κατά του κνθςμοφ  μόνο εφόςον  το     
επικυμεί ο  πάςχοντασ.   

 

 Τοποκετιςτε επικζματα πάγου. 

 Προςζξτε για εμφάνιςθ αλλεργικϊν αντιδράςεων για τα επόμενα       
30 λεπτά.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

χολι 
αμαρειτϊν και Διαςωςτϊν 

Πρϊτεσ Βοικειεσ 
 

320 

ΔΗΓΜΑΣΑ ΘΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
Θ επαφι με μζδουςεσ, τςοφχτρεσ, κοράλλια ι θ διάτρθςθ από αγκάκια 
αχινϊν, ψαριϊν ι κεντρί ςαλαχιοφ ςυχνά ζχουν ςαν αποτζλεςμα ζνεςθ 
τοξίνων ςτο δζρμα. 
 

Ανικουν ςτα Κοιλεντερωτά. 
Τα πλοκάμια τουσ όταν ζρκουν ςε επαφι με το δζρμα απελευκερϊνουν 
νθματοκφςτεισ που περιζχουν δθλθτιριο. Οι νθματοκφςτεισ αυτζσ είναι 
ανενεργζσ αλλά μόλισ τρίψουμε το ςθμείο αυτό ι βάλουμε γλυκό νερό 
ενεργοποιοφνται.  
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα; 
Καυςαλγία ςτα ςθμεία επαφισ που ςυνικωσ είναι τα ακάλυπτα μζρθ πλάτθ, 
ςτικοσ, βραχίονεσ και πόδια. Τοπικά εμφανίηεται βλατιδοφυςαλλιδϊδεσ 
εξάνκθμα ςε γραμμοειδι διάταξθ, ςυνυπάρχει ερφκθμα και οίδθμα. 
 

 Ζντονοσ  πόνοσ. 

 Αδυναμία, ναυτία  και  τάςθ  για  εμετό. 

 Δφςπνοια, ταχυκαρδία. 

 Υπόταςθ - αναφυλαξία  ςε  ςοβαρά  περιςτατικά. 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 

   Πρϊτθ  προτεραιότθτα  θ  αςφάλεια ςασ. 
 

  Εκτίμθςθ  ηωτικϊν  λειτουργιϊν και  εξαςφάλιςθ ανοιχτοφ αεραγωγοφ. 
 

  Αφαιρζςτε  το  κεντρί  ι  τα  πλοκάμια, τοποκετϊντασ  το μζλοσ  ςε  
ηεςτό   νερό. 
 

 Τοποκετιςτε  περίδεςθ  κεντρικά  του  τραφματοσ.  

Απομάκρυνςθ των νθματοκφςτεων. Απαγορεφεται θ τριβι τθσ περιοχισ 
(γιατί ενεργοποιοφνται οι νθματοκφςτεισ) κακϊσ και το πλφςιμο με γλυκό 
νερό ι ανκρϊπινα οφρα παρά μόνο πλφςιμο με οξικό οξφ ι ξφδι ι 
διττανκρακικό νάτριο ι με κερμό καλαςςινό νερό γιατί ελαττϊνεται θ 
δραςτικότθτα του δθλθτθρίου. 
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ΑΧΙΝΟ  
Ανικουν ςτα Εχινόδερμα. 
Οι αχινοί, ι αχινιοί, είναι μικρά, καλάςςια ηϊα με αςβεςτολικικό ςφαιρικό 
κζλυφοσ που φζρουν αγκάκια. Ανικουν ςτθν υπο-ςυνομοταξία των 
Εχινοηϊων, τθσ ςυνομοταξίασ των Εχινοδζρμων, ςτθν οποία ανικουν και        
οι αςτερίεσ.  
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα; 
 

 Τοπικι αντίδραςθ από τα αγκάκια του αχινοφ που περιζχουν 
νευροτοξίνεσ. 
 

 Καυςαλγία ςτο ςθμείο του τραφματοσ και μετά από μζρεσ ζχουμε 
ανάπτυξθ κοκκιωμάτων. 

 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 

 Τοπικόσ κακαριςμόσ.  

 Αφαίρεςθ των αγκακιϊν με τθ βοικεια λιπαντικισ ουςίασ (βαηελίνθ).  

 Τα κοκκιϊματα αντιμετωπίηονται με κρυοκεραπεία. 
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ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΗ ΨΑΡΙΑ 
 

Συνδρομι από τςίμπθμα αγκακιϊν διαφόρων δθλθτθριωδϊν ψαριϊν  
(ιχκυακανκοτοξίκωςθ) όπωσ δράκαινεσ, ςκορπιοί, γατόψαρα κτλ. 
 
 

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα; 
 

 Τοπικά καυςαλγία.  

 Οίδθμα.  

 Πυρετόσ. 

 Κεφαλαλγία. 

 Ναυτία. 

 Εμετοί. 

 Σπαςμοί. 

 Ταχυκαρδία και ανακοπι.  

 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 

 

 Τοπικόσ κακαριςμόσ.  

 Αφαίρεςθ των αγκακιϊν.  

 Μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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ΟΞΕΙΑ  ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ  
Αποτελεί λίαν επείγουςα κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από καρδιακι 
ανεπάρκεια και ελαττωμζνθ αιμάτωςθ των ιςτϊν. Εάν δεν αντιμετωπιςτεί 
εγκαίρωσ ζχουμε μθ αντιςτρζψιμεσ μεταβολικζσ διαταραχζσ και κάνατο. 
Αίτιο είναι πάντα κάποιοσ αλλεργιογόνοσ παράγοντασ π.χ. διγμα εντόμου, 
φαρμακευτικό ςκεφαςμα, τροφι (ξθροί καρποί, γάλα, αυγό, ψάρια, 
οςτρακοειδι), καιρικζσ ςυνκικεσ, διάφορεσ άλλεσ ουςίεσ και καταςτάςεισ.                                  
 

Οι αλλεργιογόνοι αυτοί παράγοντεσ επθρεάηουν μικρό ποςοςτό του 
πλθκυςμοφ και ςε ζνα πάρα πολφ μικρό ποςοςτό προκαλοφν ζντονα 
ςυμπτϊματα και το κάνατο. Τα ςυμπτϊματα μπορεί να εμφανιςκοφν άμεςα 
μετά τθν ζκκεςθ ςτον αλλεργιογόνο παράγοντα αλλά κάποια από αυτά 
μπορεί να κακυςτεριςουν τθν εκδιλωςι τουσ.     
 

Χαρακτθρίηονται ςυχνά από εκρθκτικι ζμφαςθ ςυμπτωμάτων ςε διάφορα 
ςυςτιματα: δζρμα, αναπνευςτικό, καρδιαγγειακό, νευρικό, 
γαςτρεντερολογικό και ουροποιθτικό.  
 

Συγκεκριμζνα μπορεί να εμφανιςκοφν: κνίδωςθ, οίδθμα, εξάνκθμα, 
δφςπνοια, βιχασ, πόνοσ ςτο ςτικοσ, ρινικι ςυμφόρθςθ, δυςκολία ςτθν 
κατάποςθ, ναυτία, εμετόσ, λιποκυμία, ηάλθ, αδφναμοσ ςφυγμόσ, χαμθλι 
αρτθριακι πίεςθ, πονοκζφαλοσ, άγχοσ, ερυκρότθτα ματιϊν κτλ. 
 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 

 Άμεςθ μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
 Εκτίμθςθ των ηωτικϊν λειτουργιϊν.  
 Εξαςφαλίςτε ανοιχτό αεραγωγό και χορθγιςτε οξυγόνο. 
 Διατθριςτε τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ. 

 

Τα άτομα που γνωρίηουν ότι είναι αλλεργικοί αποφεφγουν τθν ζκκεςθ ςτουσ 
αλλεργιογόνουσ παράγοντεσ και ιδιαίτερα ςε όςουσ τα ςυμπτϊματα είναι 
πολφ ζντονα και επικίνδυνα πικανόν να φζρουν μαηί τουσ, μετά από υπόδειξθ 
ιατροφ, αυτόματθ ζνεςθ αδρεναλίνθσ τθν οποία μποροφμε να τουσ 
βοθκιςουμε να τθν χορθγιςουν ςτον εαυτό τουσ. Αποτελεί λίαν επείγουςα 
κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από καρδιαγγειακι ανεπάρκεια και 
ελαττωμζνθ αιμάτωςθ των ιςτϊν.  
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ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 

 
Δθλθτιριο ονομάηεται οποιαδιποτε ουςία, φυςικισ 
προζλευςθσ ι τεχνθτά παραςκευαςμζνθ, που μετά τθν 
ειςαγωγι τθσ ςε ηωντανό οργανιςμό μπορεί να αςκιςει 
βλαπτικι ι κανατθφόρο επίδραςθ. 
 

Θ δθλθτθρίαςθ μπορεί να γίνει είτε ακοφςια από λάκοσ ι 
άγνοια, είτε εκοφςια, αυτοχειρία. Δθλθτθρίαςθ μπορεί να 
προζλκει από ουςίεσ όπωσ τα φάρμακα, οι οποίεσ ςε μικρι 
δόςθ δεν προκαλοφν αρνθτικά ςυμπτϊματα παρά ζχουν 
ευεργετικζσ ιδιότθτεσ, αντίκετα ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ 
οδθγοφν ςε δθλθτθριάςεισ με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. 

 

 
Ζνα δθλθτιριο μπορεί να ειςαχκεί ςτον οργανιςμό με: 
 
 

 Κατάποςθ υγρϊν ι ςτερεϊν ουςιϊν όπωσ φάρμακα, οικιακά 
κακαριςτικά, φυτοφάρμακα κτλ. 
 

 Ειςπνοι δθλθτθριωδϊν αερίων, καπνοφ. 
 

 Ζνεςθ ουςιϊν είτε μζςω δθγμάτων είτε μζςω ενζςεων 
φαρμακευτικϊν ουςιϊν. 

 

 Επιφανειακι απορρόφθςθ δθλθτθριωδϊν ουςιϊν όπωσ 
φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα. 

 
Τα δθλθτιρια μπορεί να προκαλζςουν βλάβεσ ι κάνατο ςτον άνκρωπο 
ακόμα και ςτουσ απογόνουσ του (δια μζςου του γονιδιακοφ τουσ υλικοφ). 

 

Τα ςυμπτϊματα εξαρτϊνται από το είδοσ του δθλθτθρίου, από τθν ποςότθτα 
που ειςιλκε ςτον οργανιςμό και τον τρόπο ειςόδου. Ζτςι τα ςυμπτϊματα 
μπορεί να ζχουν περιοριςμζνθ δράςθ γφρω από το ςθμείο επαφισ του 
δθλθτθρίου με τον οργανιςμό είτε να επθρεάηουν ηωτικζσ λειτουργίεσ όπωσ 
θ αναπνοι και θ κυκλοφορία. 
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Κάποια από τα ςυμπτϊματα μπορεί να είναι:  
 
 

 Κοιλιακό άλγοσ , εμετόσ, διάρροια, πυρετόσ.  

 Δφςοςμθ αναπνοι.  

 Υπζρταςθ ι υπόταςθ. 

 Υπερκερμία ι υποκερμία.  

 Διαταραχι επιπζδου ςυνείδθςθσ. 

 Σπαςμοί. 

 Μυδρίαςθ. 

 Κυάνωςθ. 

 

Γενικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ δθλθτθριάςεων: 
 
 

 Αποτροπι απορρόφθςθσ του δθλθτθρίου από τον οργανιςμό. 

 Εξουδετζρωςθ τθσ ουςίασ ςτον οργανιςμό. 

 Επιτάχυνςθ τθσ αποβολισ τθσ ουςίασ από τον οργανιςμό. 

 Συμπτωματικι αγωγι. 

 

Πωσ αντιμετωπίηονται; 
 

 Πρϊτθ προτεραιότθτα θ αςφάλεια ςασ.  

 Βρείτε τα πειςτιρια του δθλθτθρίου. 

 Τθλεφωνιςτε ςτο κζντρο Δθλθτθριάςεων  210 7793777. 

 Πρόχειρο ιςτορικό. 

 Εκτίμθςθ ηωτικϊν λειτουργιϊν. 

 Εξαςφαλίςτε ανοιχτό αεραγωγό. 

 Διατθριςτε τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ. 

 Φροντίςτε για τθν άμεςθ διακομιδι ςτο νοςοκομείο. 
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Τι είναι κρίςθ άςκματοσ; 
Η κρίςθ άςκματοσ μπορεί να προκλθκεί από διάφορουσ παράγοντεσ, οι 
οποίοι διαφζρουν ςε κάκε αςκενι, όπωσ αλλεργίεσ, κρφοσ αζρασ, άςκθςθ, 
τροφζσ ι φάρμακα. 
 

Συνικωσ ο αςκενισ αναφζρει το πρόβλθμά του λόγω ιςτορικοφ. 
 

Εκτίμθςθ: 
 

   Ζντονοσ και επίμονοσ βιχασ, δφςπνοια. 
   Ταχφπνοια. 
   Παράδοξοσ ςφυγμόσ, ταχυκαρδία. 
   Συγχιτικόσ αςκενισ. 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Με εκτίμθςθ  των ηωτικϊν  λειτουργιϊν. 
 Με τθν τοποκετιςθ  ςε  θμικακιςτικι  κζςθ. 
 Με χορθγιςθ  οξυγόνου. 
 και με μεταφορά  ςτο  νοςοκομείο. 

 
Πολφ ςθμαντικό!!! 

Εάν ο αςκενισ φζρει δικό του φάρμακο ςε μορφι ειςπνοών, το οποίο 
λαμβάνει με ιατρικι εντολι, βοθκιςτε τον να το χορθγιςει ςτον εαυτό του 
και να κακορίςει ο ίδιοσ τθ δόςθ.  
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Τι είναι ςτθκάγχθ; 
Είναι ζνασ οξφσ πόνοσ ςτο ςτικοσ λόγω ανεπαρκοφσ αιματικισ ροισ            
ςτο μυοκάρδιο. 
 

Συνικωσ εμφανίηεται μετά από άςκθςθ, ςυναιςκθματικό stress ι μετά από 
βαρφ γεφμα. 
 
Τι είναι το οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου (Ο.Ε.Μ.); 
 

Είναι θ νζκρωςθ τμιματοσ του μυοκαρδίου λόγω μεγάλθσ βλάβθσ  τθσ  
ςτεφανιαίασ αρτθρίασ  ι  κλάδου  τθσ  ( π.χ απόφραξθ από κρόμβο). 

 
Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Με μείωςθ τθσ κοφραςθσ ι τθσ ζνταςθσ, ανάπαυςθ και ιρεμοι          
χειριςμοί του πάςχοντα. 

 

 Με τθ χριςθ υπογλϊςςιου χαπιοφ ι άλλου ςκευάςματοσ εάν ο    
αςκενισ το ζχει μαηί του και με ιατρικι ςυνταγι ςτθ δόςθ που  ο ίδιοσ 
κα κακορίςει. 

 

 Και τθν Εξαςφαλίςθ ανοιχτοφ αεραγωγοφ, χοριγθςθ O2 και φροντίςτε 
για τθν άμεςθ διακομιδι  ςτο νοςοκομείο. 
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Τι είναι το Αγγειακό Εγκεφαλικό επειςόδιο; 

Γενικόσ όροσ που περιγράφει τον τραυματιςμό ι τθ νζκρωςθ εγκεφαλικοφ   
ιςτοφ λόγω διακοπισ τθσ εγκεφαλικισ ροισ του αίματοσ. 
 

Χαρακτθριςτικά ςθμεία και ςυμπτώματα: 
 

  Μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ. 

 Ξαφνικι αδυναμία, μοφδιαςμα ι παράλυςθ ςτουσ μφεσ του                
προςώπου, ςτα άκρα ι ςε ολόκλθρθ τθν αριςτερι ι δεξιά πλευρά    
του  ςώματοσ. 

 

  Μπερδεμζνθ ι αςυνάρτθτθ ομιλία. 

  Αςτάκεια, ξαφνικζσ πτώςεισ. 

  Θολότθτα, απώλεια όραςθσ, ανιςοκορία. 

  Ρογχώδθσ αναπνοι, δυςκολία κατάποςθσ. 

Πωσ αντιμετωπίηεται;  
 

Προςζξτε τα ςθμεία και τα ςυμπτϊματα και ηθτιςτε από τον πάςχοντα να 
χαμογελάςει, να μιλιςει και να κάνει μια κίνθςθ ακριβείασ (π.χ. να 
ακουμπιςει τθ μφτθ του με τουσ δυο δείχτεσ ταυτόχρονα) ι ελζγξτε τθ 
δφναμθ τθσ λαβισ του ηθτϊντασ να ςασ ςφίξει τα χζρια ταυτόχρονα. 
  
 Με ιρεμουσ χειριςμοφσ εξαςφαλίςτε ανοιχτό αεραγωγό και   

χορθγιςτε O2.  
 

  Φροντίςτε για τθν άμεςθ διακομιδι ςτο νοςοκομείο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Σχολι 
Σαμαρειτών και Διαςωςτών 

Πρώτεσ Βοικειεσ 
 

331 

Πωσ εκδθλώνονται οι επιλθπτικοί ςπαςμοί; 
Η επιλθψία μπορεί να εκδθλωκεί ςε οποιονδιποτε άνκρωπο όταν τεκεί κάτω 
από το “κατάλλθλο” (stress), όπωσ θ υποξία ι θ ξαφνικι μείωςθ τθσ γλυκόηθσ 
του αίματοσ. 
 

Οι επιλθπτικοί ςπαςμοί προκαλοφν φόβο και πανικό ςτουσ αςκενείσ, τθν 
οικογζνεια αλλά και τουσ διαςϊςτεσ, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ςυνικωσ 
άμεςα απειλθτικοί για τθ ηωι του αςκενοφσ. 
  

Αίτιεσ ςπαςμών είναι:    

 Γονίδια (εκ γενετισ).  

 Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ.  

 Πγκοι εγκεφάλου.  

 Μεταβολικά (π.χ. υπογλυκαιμία).  

 Ουςίεσ (π.χ. ναρκωτικά, ςτζρθςθ ουςιών). 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 
 

 Διατθρείςτε  τθν  ψυχραιμία  ςασ, προςτατζψτε  τον  αςκενι  από  
αντικείμενα  του  περιβάλλοντοσ και μθν  τον μετακινείτε  κατά  τθ  
διάρκεια  των  ςπαςμϊν. 

 

 Μετά το τζλοσ των ςπαςμϊν τοποκετιςτε τον ςε  κζςθ  ανάνθψθσ  και 
κάντε εκτίμθςθ  ηωτικϊν  λειτουργιϊν. 

 

 Χορθγιςτε  Ο2 και παρακολουκιςτε τθν κατάςταςι του. 
 

 Φροντίςτε  για  τθν μεταφορά του ςτο νοςοκομείο.  
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Ποτζ ςυμβαίνει θ υπογλυκαιμία; 
Συμβαίνει όταν τα επίπεδα ινςουλίνθσ ςτον οργανιςμό είναι υπερβολικά. 
 

Είναι ςοβαρι κατάςταςθ, κακϊσ ζνα παρατεταμζνο υπογλυκαιμικό 
επειςόδιο μπορεί να προκαλζςει ςοβαρι εγκεφαλικι βλάβθ. 
 

Εκτίμθςθ: 
 
 

 Μπορεί να αναφερκεί από τον ίδιο τον πάςχοντα. 

 Νευρικότθτα και πείνα (ςτο αρχικό ςτάδιο). 

 Αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά. 

 Εφίδρωςθ, ταχυκαρδία. 

 Κρίςθ ςπαςμών. 

 Κώμα. 

 

Πωσ αντιμετωπίηεται; 

  Με εκτίμθςθ  ηωτικών  λειτουργιών. 

  Με χοριγθςθ  οξυγόνου. 

  Διατιρθςθ τθσ κερμοκραςία ςώματοσ. 

  Τακτικόσ ζλεγχοσ των ηωτικών ςθμείων. 

 Χοριγθςθ γλυκαντικών ουςιών από το ςτόμα, εφόςον διατθρεί τισ 
αιςκιςεισ  του  (καραμέλα κάτω από τη γλώςςα θ ζάχαρη).  
 

 Φροντίςτε  για  τθ  μεταφορά  ςτο  νοςοκομείο. 

 

Πολφ ςθμαντικό!!! 
 

Εάν ο αςκενισ φζρει δικό του φάρμακο το οποίο 
λαμβάνει με ιατρικι εντολι, βοθκιςτε τον να το 
χορθγιςει ςτον εαυτό του και να κακορίςει ο 
ίδιοσ τθ δόςθ. 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΠΟΤ (TRAUMA)  
Πολφ μικρό ατομικό φαρμακείο που ςυνικωσ υπάρχει για να εξυπθρετεί τον 
ίδιο τον Διαςϊςτθ. 
 

το περιεχόμενο ςυνικωσ τοποκετοφμε τα προςωπικά μασ φάρμακα και 
υλικά περιποίθςθσ τραυμάτων, γάντια μιασ χριςεωσ και μια μάςκα 
προςταςίασ αναπνοισ. 
 

Ζνασ μικρόσ φακόσ, εφεδρικζσ μπαταρίεσ και μια ςφυρίχτρα ςίγουρα 
μποροφν να βρουν κζςθ ςε τζτοιου είδουσ φαρμακεία.  

 

 

ΑΠΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΠΟΤ (TRAUMA) - ΠΕΡΙΠΟΛΟΤ  
Μικρό φαρμακείο πλάτθσ ι τφπου τςάντασ, που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται 
από ηευγάρι Διαςωςτϊν για αντιμετϊπιςθ μικρϊν περιςτατικϊν ι ςαν 
βαςικόσ εξοπλιςμόσ περιπόλου.  
 

Πολφ πρακτικό φαρμακείο και για οικιακι χριςθ ι για το αυτοκίνθτο. 
 

υνικωσ το περιεχόμενο αποτελείται από τα βαςικά υλικά περιποίθςθσ 
τραυμάτων, αντιμετϊπιςθσ αιμορραγιϊν και εγκαυμάτων μικρισ ζκταςθσ. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΠΟΤ (TRAUMA) - ΟΜΑΔΑ  
Φαρμακείο πλάτθσ ι τφπου τςάντασ, που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται από 
Ομάδα Διαςωςτϊν (+4 ζωσ 8 άτομα) για αντιμετϊπιςθ μικρϊν περιςτατικϊν 
ι ςαν βαςικόσ εξοπλιςμόσ υγειονομικϊν καλφψεων.  
 

υνικωσ το περιεχόμενο αποτελείται από τα βαςικά υλικά περιποίθςθσ 
τραυμάτων, αντιμετϊπιςθσ αιμορραγιϊν, μυοςκελετικϊν κακϊςεων, 
εγκαυμάτων μικρισ ζκταςθσ και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν    
(π.χ. μπορεί να υπάρχει κουβζρτα αλουμινίου για διατιρθςθ κερμοκραςίασ 
ςϊματοσ). 

 
 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΠΟΤ (TRAUMA) – ΣΑΘΜΟΤ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
Φαρμακείο πλάτθσ ι τφπου βαλίτςασ, που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται από 
Ομάδα Διαςωςτϊν (8 άτομα) για αντιμετϊπιςθ πολλϊν περιςτατικϊν ι ςαν 
βαςικόσ εξοπλιςμόσ μεγάων υγειονομικϊν καλφψεων ι εξοπλιςμόσ ςτακεροφ 
τακμοφ Πρϊτων Βοθκειϊν.  
 
υνικωσ το περιεχόμενο αποτελείται από τα υλικά περιποίθςθσ τραυμάτων, 
αντιμετϊπιςθσ αιμορραγιϊν, εγκαφματα μικρισ - μεγάλθσ ζκταςθσ, 
μυοςκελετικϊν κακϊςεων, αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν, 
καταγραφισ, διάγνωςθσ αλλά και παροχισ Οξυγόνου. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ  
Φαρμακείο πλάτθσ ι τφπου βαλίτςασ που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται από 
Ομάδα Διαςωςτϊν (8 άτομα) για τθν Βαςικι Τποςτιριξθ Ηωισ. 
 

υνικωσ το περιεχόμενο αποτελείται από υλικά καταγραφισ, διάγνωςθσ 
(πιεςόμετρο, οξφμετρο) και παροχισ Οξυγόνου (φιάλθ οξυγόνου, αςκοφσ 
ambu, μάςκεσ κτλ). 

 

  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  
Ανάλογα με τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ του κάκε 
Περιφερειακοφ μασ Σμιματοσ μποροφν να δθμιουργθκοφν ειδικά φαρμακεία 
που κα χρθςιμοποιοφνται ςε ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ανάλογα με το  
περιεχόμενό τουσ. 
 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΑΛΤΨΕΩΝ 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΡΟΤ 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ 

…και άλλα ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ!!! 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 
 ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Αςφάλεια - Προςταςία 

 Γάντια εξζταςθσ μιασ χριςθσ.  

 Χειρουργικζσ μάςκεσ προςταςίασ.  

 Μάςκα εμφυςιςεωσ τςζπθσ (Pocket Mask). 

 Φακόσ (με εφεδρικζσ μπαταρίεσ). 

 φυρίχτρα. 

 Μικρζσ ςακοφλεσ απορριμμάτων. 

 Μπλοκ ςθμειϊςεων και ςτυλό. 

 Κάρτα με τθλζφωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Πορτοκαλί γιλζκο με ανακλαςτικζσ ρίγεσ. 

  

Αιμορραγίεσ 

 Γάηεσ 10Χ10 εκ. 

 Γάηεσ 10Χ20 εκ. 

 Αυτοκόλλθτθ ταινία. 

 Αυτοκόλλθτα επικζματα 10Χ10 εκ. 

 Αυτοκόλλθτα επικζματα 10Χ20 εκ. 

 Βαηελινοφχεσ γάηεσ.  

 Αντιςθπτικό διάλυμα.   

 Φυςιολογικό ορό 0,9%. 

 Αντιμικροβιακό ςπρζι. 

 Ελαςτικοί επίδεςμοι ςε διάφορα μεγζκθ. 

 Σριγωνικοί επίδεςμοι. 

 Επίδεςμοι γάηασ. 

 Ψαλίδι ροφχων. 
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Ορκοπεδικά  

 Αυτοκόλλθτθ ταινία. 

 Ελαςτικοί επίδεςμοι ςε διάφορα μεγζκθ. 

 Σριγωνικοί επίδεςμοι. 

 Παγοκφςτεσ ςτιγμιαίου πάγου. 

 Νάρκθκεσ άκρων. 

  

Εγκαφματα 

 Γάηεσ 10Χ10 εκ. 

 Γάηεσ 10Χ20 εκ. 

 Αυτοκόλλθτθ ταινία. 

 Βαηελινοφχεσ γάηεσ.  

 Επίδεςμοι γάηασ. 

 Ψαλίδι ροφχων. 

 

Διγματα - Περιβάλλων - Επείγοντα  

 Αντιϊςταμινικι αλοιφι. 

 Αυτοκόλλθτθ ταινία. 

 Ελαςτικοί επίδεςμοι ςε διάφορα μεγζκθ. 

 Σριγωνικοί επίδεςμοι. 

 Ψαλίδι ροφχων. 

 Κουβζρτα αλουμινίου. 

 Παγοκφςτεσ ςτιγμιαίου πάγου. 

 Θερμόμετρο. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ  ΠΡΩΣΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΓΙΑ  ΣΟ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 

 

5   Ηεφγθ  ελαςτικά  γάντια  εξζταςθσ  (μεγζκθ  Μ  και  L). 

1 Βοθκθτικό μζςο εμφυςιςεων  (μάςκα  εμφυςιςεων  ι «μαντιλάκι»  
εμφυςιςεων). 
 

1  Κατάλογο  αρικμϊν  τθλεφϊνου  εκτάκτου  ανάγκθσ  (Ε.Κ.Α.Β.,  Π.Τ.,  
ΕΛ.Α., Νοςοκομείων,  Κζντρο  Δθλθτθριάςεων,  κτλ). 
 

10  Κομπρζςεσ  γάηασ  διαςτάςεων  36 Χ 50  εκ. 

10  Κομπρζςεσ  γάηασ  διαςτάςεων  10 Χ 10  εκ. 

5  Ελαςτικοί  επίδεςμοι  πλάτουσ  8  εκ. 

5  Ελαςτικοί  επίδεςμοι  πλάτουσ  12  εκ. 

2  Σριγωνικοί  επίδεςμοι. 

1  Ρολό  αυτοκόλλθτθ  ταινία  υποαλλεργικι  πλάτουσ  2  εκ. 

5  Αμποφλεσ φυςιολογικοφ  οροφ. 

5  Γάηεσ  βαηελίνθσ  θ  Fucidin  διαςτάςεων  10 Χ 10 εκ. 

1  Επίκεμα  εγκαυμάτων  διαςτάςεων  40 Χ 60  εκ. 

1  Αντιςταμινικι  αλοιφι  ι (stick). 

1  Αντιςθπτικό  διάλυμα  (π.χ.  Betadine). 

1  Αντιμικροβιακι  αλοιφι  θ  ςπρζι  (π.χ.  Pulvo,  Nebacetin,  Fucidin). 

1  Ψυκτικό  ςπρζι  ι  2  παγοκφςτεσ  ςτιγμιαίου  πάγου  μιασ  χριςθσ.   

1  Κουβζρτα  αλουμινίου. 

1  Ψαλίδι  για  κόψιμο  ροφχων. 

1  Λαβίδα. 

1  Μπλοκ. 

1  τυλό  ι  μολφβι. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ  ΠΡΩΣΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΓΙΑ  ΣΟ  ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

5   Ηεφγθ  ελαςτικά  γάντια  εξζταςθσ  (μεγζκθ  Μ  και  L). 

1 Βοθκθτικό μζςο εμφυςιςεων  (μάςκα  εμφυςιςεων  ι «μαντιλάκι»  
εμφυςιςεων). 
 

1  Κατάλογο  αρικμϊν  τθλεφϊνου  ι   και ςυχνοτιτων  αςυρμάτου εκτάκτου  
ανάγκθσ  για  χριςθ  εντόσ  και εκτόσ  του  χϊρου  εργαςίασ.   
    
10  Κομπρζςεσ  γάηασ  διαςτάςεων  36 Χ 50  εκ. 

10  Κομπρζςεσ  γάηασ  διαςτάςεων  10 Χ 10  εκ. 

2  Ελαςτικοί  επίδεςμοι  πλάτουσ  6  εκ. 

2  Ελαςτικοί  επίδεςμοι  πλάτουσ  8  εκ. 

2  Ελαςτικοί  επίδεςμοι  πλάτουσ  12  εκ. 

2  Σριγωνικοί  επίδεςμοι. 

1  Ρολό  αυτοκόλλθτθ  ταινία  υποαλλεργικι  πλάτουσ  2  εκ. 

Αμποφλεσ φυςιολογικοφ  οροφ  ι  φιάλθ  φυςιολογικοφ  οροφ  των 0,5 lt. 

5  Γάηεσ  βαηελίνθσ  θ  Fucidin  διαςτάςεων  10 Χ 10 εκ. 

1  Επίκεμα  εγκαυμάτων  διαςτάςεων  40 Χ 60  εκ. 

1  Αντιςταμινικι  αλοιφι  ι (stick) 

1  Αντιςθπτικό  διάλυμα  (π.χ.  Betadine). 

1  Αντιμικροβιακι  αλοιφι  θ  ςπρζι  (π.χ.  Pulvo,  Nebacetin,  Fucidin).  

1  Ψυκτικό  ςπρζι.  

2  Παγοκφςτεσ  ςτιγμιαίου  πάγου  μιασ  χριςθσ.    

1  υςκευι  αναρρόφθςθσ  για  αντιμετϊπιςθ  διγματοσ  φιδιϊν  τφπου   
Bite Extractor.  
 

1  Κουβζρτα  αλουμινίου. 

1  Ψαλίδι  για  κόψιμο  ροφχων. 

1  Λαβίδα. 

1  Μπλοκ  για  τθν  καταγραφι  των  ςυμβάντων, ςτυλό  ι  μολφβι. 
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Τα  περιεχόμενα  του  φαρμακείου  κα πρζπει  να  ελζγχονται  ςε  μθνιαία  
βάςθ  και  να  αντικακίςτανται  ευλόγωσ  τθν  θμερομθνία  λιξθσ  τουσ  ι  
όταν  παρουςιάηουν  εμφανι  ςθμεία  εξωτερικισ  φκοράσ  τθσ  
ςυςκευαςίασ  τουσ. 
 

Τα είδη  των  φαρμακειών  που  εκτίθενται  ςε  ακραίεσ  ςυνθήκεσ  
(θερμοκραςία,  υγραςία  κτλ)  θα  πρζπει  να  αντικαθιςτοφνται νωρίτερα  
από  την  καθοριςμζνη  ημερομηνία  λήξησ  τησ  καταςκευάςτριασ  εταιρείασ. 
 
 

Σθμαντικό !!! 
Θ ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ διαφζρει από τθν αντιμετϊπιςθ 
του τραυματία ςτο τόπο του περιςτατικοφ. 
 

Αυτό ςυμβαίνει διότι, πολλοί αςκενείσ μποροφν να αντιμετωπιςκοφν ςιμερα 
με τθν κατάλλθλθ φαρμακευτικι κεραπεία. υνεπϊσ, θ οριςτικι 
αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί και εκτόσ 
νοςοκομείου. Αντίκετα, θ τελικι αντιμετϊπιςθ του τραυματία είναι τισ 
περιςςότερεσ φορζσ θ χειρουργικι διερεφνθςθ και ςυρραφι του τραφματοσ 
ι θ τοποκζτθςθ ενόσ μζλουσ ςε γφψο κτλ., που μποροφν να γίνουν μόνο ςε 
κατάλλθλο νοςοκομείο. 
 

Βζβαια, θ χοριγθςθ φαρμάκων τισ περιςςότερεσ φορζσ απαιτεί τθν 
παρουςία ιατροφ. Ο Εκελοντισ αμαρείτθσ - Διαςϊςτθσ και ο Εκελοντισ 
Ναυαγοςϊςτθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ δεν μποροφν να 
χορθγιςουν φάρμακα, κακϊσ θ χοριγθςθ κάκε είδοσ ςκευάςματοσ αποτελεί 
ιατρικι πράξθ και κα πρζπει να γίνεται μόνο κάτω από τθ ρθτι               
εντολι ιατροφ.     
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Θ εξαςφάλιςθ του αεραγωγοφ, θ  επαρκισ  οξυγόνωςθ και ο ζλεγχοσ μεγάλθσ 
αιμορραγίασ κακϊσ και θ υποςτιριξθ τθσ κυκλοφορίασ προθγοφνται ςαν 
κεραπευτικζσ ενζργειεσ οποιαςδιποτε χοριγθςθσ φαρμάκων. 
 

Φάρμακο είναι κάκε ουςία που δρα με οποιονδιποτε τρόπο ςτον οργανιςμό 
και τον αναγκάηει να μεταβάλει τθ ςυμπεριφορά του. 
 

Σο οξυγόνο είναι αδιαμφιςβιτθτα το φάρμακο που χρθςιμοποιείτε πιο ςυχνά 
ςτισ Πρϊτεσ Βοικειεσ. 
 

Θ χοριγθςθ οποιουδιποτε φαρμάκων εντόσ ι εκτόσ νοςοκομειακισ 
εγκατάςταςθσ αποτελεί δια νόμου ιατρικι πράξθ. υνεπϊσ, κάκε χοριγθςθ 
φαρμάκων κα πρζπει να πραγματοποιείται κάτω από τθν άμεςθ        
επίβλεψθ ιατροφ. 
 

Ο Εκελοντισ αμαρείτθσ - Διαςϊςτθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ δίνετε 
να χορθγιςει φάρμακα μόνο κατά τθν διάρκεια εντεταλμζνθσ υπθρεςίασ και 
μόνο υπό τθν άμεςθ εποπτεία και κατόπιν ρθτισ εντολισ του ιατροφ 
υπθρεςίασ και μόνο αυτοφ. 
 

Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ όπου ζνασ αςκενισ φζρει ζνα φάρμακο το 
οποίο λαμβάνει με ιατρικι οδθγία και υπό ιατρικι παρακολοφκθςθ, ςε 
περιπτϊςεισ ζξαρςθσ ι κρίςθσ κάποιασ νόςου. τθν περίπτωςθ αυτι ο 
Εκελοντισ αμαρείτθσ - Διαςϊςτθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, μπορεί 
να βοθκιςει τον αςκενι να χορθγιςει ςτον εαυτό του το φάρμακό.               
Σα φάρμακα αυτά ςυνικωσ είναι ςε μορφι χαπιϊν, αερολφματοσ ι 
προγεμιςμζνθσ ςφριγγασ υποδόριασ ζνεςθσ. 
 

Εφόςον ο Εκελοντισ αμαρείτθσ - Διαςϊςτθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 
ταυροφ, γνωρίηει τθν τεχνικι χοριγθςθσ αυτϊν των φαρμάκων μπορεί και 
μόνο να χορθγιςει το φάρμακο ςτον αςκενι εάν αυτόσ το επικυμεί και 
αδυνατεί να το χορθγιςει ςτον εαυτό του, εξαιτίασ τθσ ζξαρςθσ ι κρίςθσ τθσ 
νόςου. ε κάκε περίπτωςθ ο αςκενισ κα κακορίςει τθ δόςθ του φαρμάκου 
που κα λάβει.      
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