
 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

 

  

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

 

• Μπαστούνη Δήμητρα 

• Μπετένιος Ανδρέας 

• Μπογδάνου Βασιλική 

• Νικοπούλου Μαρία‐Ουρανία 

• Ντζάθα Αικατερίνη 

• Ντόλα Σπυριδούλα 

• Ντότσικας Ταξιάρχης 

• Ξυδιά Παναγιώτα 

• Παληός Κωνσταντίνος 

• Πανουργιά Ιωάννα 

• Παπακωνσταντίνου Αθανασία‐
Μαρία 

• Πασίακου Χρυσούλα 

• Ποϊα Ειρήνη‐Ελένη 

• Πολύζος Κωνσταντίνος 

• Πουγκακιώτης Αλέξιος 

• Πουτουρούδης Κωνσταντίνος 

• Πρωτόπαπας Σπυρίδων 

• Ρηγαδόπουλος Ιωάννης  

• Ρίζος Δημήτριος 

• Σαλικοπούλου Δήμητρα 

• Σιάππα Χαραλαμπία 

• Σίμο Θεόδωρος

Υπεύθυνος καθηγητής:
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Πρώτες Βοήθειες 

Τι είναι πρώτες βοήθειες; 

Πρώτες βοήθειες είναι η θεραπευτική αγωγή που παρέχεται, πριν φτάσει ασθενοφόρο, από ιατρό ή 
από  κάποιον  άλλον  ειδικό,  σε  κάποιον  που  τραυματίζεται  ή  αρρωσταίνει  ξαφνικά.  Το  άτομο  που 
παρέχει αυτή την βοήθεια στον πάσχοντα πρέπει να ενεργεί ήρεμα και με αυτοπεποίθηση και πάνω 
από όλα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει οποτεδήποτε παρουσιάζεται ανάγκη. 

 

ΑΙΜΟΡΑΓΙΕΣ 

Ορισμός: 

Αιμορραγία  είναι η διαφυγή αίματος από  τις αρτηρίες,  τις φλέβες ή  τα  τριχοειδή. Η  ταχύτητα  της 
αιμορραγίας  έχει  πολύ  μεγάλη σημασία  διότι  αρχικά προκαλεί  αδυναμία  και  τελικά,  αν  δεν  τεθεί 
υπό  έλεγχο,  καταπληξία  (shock).Μια  αιμορραγία  μπορεί  να  είναι  εξωτερική  ή  εσωτερική.  Οι 
αιμορραγίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη, αντίστοιχα με τη διάκριση των αγγείων : 

1. Στην αρτηριακή αιμορραγία όπου το αίμα είναι ζωηρό κόκκινο και τινάζεται με ένταση ή και 
ρυθμό από την πληγή. 

2. Στην φλεβική αιμορραγία όπου το αίμα είναι σκούρο και απλώς κυλά έξω από την πληγή.  

3. Στην τριχοειδική αιμορραγία όπου το αίμα έχει κάποιο ενδιάμεσο χρώμα και απλώνεται γύρω 
από  την  πληγή.  Όμως  υπάρχει  και  η  μεικτή  αιμορραγία  όπου  εμφανίζεται  συνδυασμός 
κάποιων από τις παραπάνω. 

Συμπτώματα σημεία αιμορραγίας: 

Ο  ασθενής  που  πάσχει  έχει  δέρμα  υγρό  και ψυχρό  και  το  πρόσωπο  με  τα  χείλη  του  είναι  ωχρά. 
Διαμαρτύρεται πως διψά και παρουσιάζει εφίδρωση και ταχυκαρδία. Τέλος αναπνέει επιπόλαια και 
γρήγορα  με  αποτέλεσμα  να  χάνει  τις  αισθήσεις  του.  Πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  δεν  είναι 
απαραίτητο να εμφανίζονται όλα τα παραπάνω συμπτώματα και με την σειρά που αναφέρονται. 

Πρώτες Βοήθειες εξωτερικών αιμορραγιών: 

1. Φορέστε γάντια και πιέστε το σημείο που αιμορραγεί για 5΄‐10΄, με τα δάχτυλα ή την παλάμη σας 
(άμεση πίεση) 

2. Εφαρμόστε γάζες ή καθαρό ύφασμα πάνω στο τραύμα και δέστε με επίδεσμο. Εάν ο επίδεσμος 



ματώσει τοποθετείστε επιπλέον γάζες και συνεχίστε να δένετε με τον επίδεσμο χωρίς να αφαιρέσετε 
τις πρώτες γάζες  

3. Καλέστε ασθενοφόρο και φροντίστε για άμεση μεταφορά αν έχει χαθεί πολύ αίμα. 

 

Είδη εσωτερικών αιμορραγιών: 

• Ρινορραγία 

• Οδοντορραγία 

• Αιμόπτυση 

• Γαστρορραγία 

• Εγκεφαλική αιμορραγία 

• Υπαραχνοειδής αιμορραγία 

• Αιμορραγία από την κοιλιακή χώρα 



ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ: 

Η  λιποθυμία  μπορεί  να  συμβεί  ξαφνικά  χωρίς  ιδιαίτερα  σημάδια  αλλά  τις  περισσότερες  φορές 
προηγούνται ορισμένα σημάδια όπως ζάλη, ναυτία, χλωμάδα, εφίδρωση. Η λιποθυμία χωρίς κάποιο 
οργανικό  νόσημα  συμβαίνει  συχνά  σε  ευαισθητοποιημένες  γυναίκες  ή  σε  διαβητικούς 
(υπογλυκαιμία). 

Τι πρέπει να κάνεις όταν ένα άτομο έχει λιποθυμήσει : 

 

 



 

 

Πρώτες βοήθειες στον εαυτό μας: 

Ξαπλώστε  ή  καθίστε.  Μην  λάβετε  πολύ  σύντομα  όρθια  στάση.  Εάν  βρίσκεστε  σε  όρθια  θέση 
τοποθετήστε  το  κεφάλι  σας  μεταξύ  των  γονάτων.  Ελέγξτε  αρτηριακή  πίεση,  ρυθμό  και  ζάχαρο. 
Επικοινωνήστε με το γιατρό. 

                   

 

 

 

 



ΚΑΚΩΣΕΙΣ‐ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ‐ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Κακώσεις Αρθρώσεων:  

Οι  αρθρώσεις  σχηματίζονται  από  την  ένωση  δύο  ή  περισσότερων  οστών  και  διακρίνονται  σε 
ακίνητες και κινητές. Σε μία άρθρωση συμμετέχουν οι σύνδεσμοι, ο αρθρικός χόνδρος και η αρθρική 
μεμβράνη. 

 

   

 

Είδη καταγμάτων:  

 ‐ Κλειστά κατάγματα, όπου δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα και διακρίνονται σε: 
 ‐ Ατελή ή Τριγμώδη, 

 ‐ Απλά 

 ‐ Συντριπτικά, 

 ‐ Ανοικτά κατάγματα ή επιπληγμένα, όταν το σπασμένο άκρο του οστού διαπερνά την       επιφάνεια 
του δέρματος. 



Συμπτώματα: 

‐ Πόνος πολύ δυνατός, 

‐ Οίδημα και εκχύμωση (πρήζεται και μαυρίζει), 

‐ Παραμόρφωση, 

‐  Αδυναμία κίνησης, 

‐  Παράδοξη κίνηση. 

Πρώτες Βοήθειες: 

‐ Πλήρης ακινησία του μέλους, 

‐ Μεταφορά στο νοσοκομείο. 

 

Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης: 

Ατυχήματα  στα  οποία  συνήθως  παρατηρούνται  κακώσεις  της  σπονδυλικής  στήλης,  είναι  η  πτώση 
από ύψος με το κεφάλι ή τους γλουτούς, χτυπήματα σε καταδύσεις, τροχαία κ.α. 

Πρώτες Βοήθειες σε κάταγμα κρανίου και σπονδυλικής στήλης: 

‐  Αυστηρή ακινησία, 

‐  Διατηρήστε το θύμα ζεστό, 

‐  Καλέστε ασθενοφόρο, 

‐  Η μεταφορά πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο, 

‐  Αν σταματήσουν αναπνοή και σφυγμός αρχίστε αμέσως ΚΑΡΠΑ. 

 



Διάστρεμμα: 

Είναι η κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης. 

 
Συμπτώματα: 

 ‐ Πόνος και ευαισθησία της περιοχής, 

 ‐ Οίδημα,   

 ‐ Μελανιά, 

 ‐ Δυσκινησία. 

 
Πρώτες Βοήθειες: 

 ‐ Ψυχρά επιθέματα για 10‐20 λεπτά, 

 ‐ Επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για ακινητοποίηση της άρθρωσης, 

 ‐ Ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, ή ανύψωση σε αναπαυτική θέση αν  πρόκειται για 
πόδι, 

 ‐ Παυσίπονο αν χρειάζεται. 

 

 

Εξάρθρωμα: 

Είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των 
μαλακών μορίων της άρθρωσης. 

 
Συμπτώματα: 

‐ Παραμόρφωση, 

‐  Έντονος πόνος, 

‐ έλλειψη κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση, 

‐ Πιθανό οίδημα, 

‐ Πιθανή εκχύμωση. 

 



Πρώτες Βοήθειες: 

Τοποθετείστε ψυχρά επιθέματα στην άρθρωση για 10‐15 λεπτά, 

Ακινητοποιείστε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα, 

Τοποθετείστε  το  μέλος  σε  αναπαυτική  θέση.  (Ανάρτηση  από  τον  λαιμό  σε  εξάρθρωμα  χεριού  ή 
ανύψωση ποδιού σε εξάρθρωμα ποδιού), 

Απαγορεύεται η ανάταξη από μη ειδικό, 

Άμεση μεταφορά στο Νοσοκομείο για ανάταξη Κατάγματα Άνω και Κάτω Άκρων. 

 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 

 

Ορισμός: 

Δηλητηρίαση είναι η κατάσταση κατά την οποία οργανισμός εκτίθεται σε κάποια χημική ουσία που επηρεάζει 
δυσμενώς την λειτουργία του.  Η έκθεση στην τοξική ουσία μπορεί να είναι επαγγελματικής, περιβαλλοντικής 
ή  ιατρογενούς  αιτιολογίας,  ή  ακόμη  να  οφείλεται  σε  κατάχρηση  πιο  συνηθισμένες  δηλητηριάσεις  είναι  οι 
τροφικές. 

 
Αίτια: 
 
Η τροφική δηλητηρίαση προκαλείτε: 
• Από μικρόβια που μπορούν να μπουν στο φαγητό που καταναλώνετε 

• Από την κατανάλωση ληγμένου η κακομεταχειρισμένου προϊόντος 

• Από την κατανάλωση ωμού ψαριού, κρέατος, αβγών, κ.τ.λ. 

 

Αντιμετώπιση: 

Συνήθως  για  την  αντιμετώπιση  μιας  τροφικής  δηλητηρίασης  δεν  απαιτείται  ειδική  θεραπεία  με 
φάρμακα, παρά μόνο δίαιτα για να σταματήσετε τη διάρροια. 



1. Ο ασθενής πρέπει  να πίνει πολλά υγρά, (εξαιρουμένου του γάλατος, των ποτών που περιέχουν 
καφεΐνη όπως τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά αλλά και αποφυγή κατανάλωσης χυμών, 
και τσαγιού 

2. Χρήση ηλεκτρολυτικού διαλύματος, το οποίο διατίθεται στα φαρμακεία. 

3. Ο  ασθενής  πρέπει  να  αποφύγει  τη  λήψη  στέρεων  τροφών,  μέχρι  την  πλήρη  αποδρομή  της 
διάρροιας καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

4. Ο ασθενής πρέπει  να ακολουθήσει ήπια δίαιτα με περιορισμό των λιπών και των φυτικών ινών  
δηλαδή τα λιπαρά τρόφιμα (τηγανιτά) και τα τρόφιμα με πολλές φυτικές ίνες όπως λαχανικά και 
φρούτα. 

5. Σε περίπτωση  που η δηλητηρίαση διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ο πόνος είναι πολύ 
έντονος απευθυνθείτε χωρίς καθυστέρηση στο γιατρό 

 

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ 
 

Ορισμός: 

Τα περισσότερα τσιμπήματα από έντομα δεν είναι σοβαρά, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια 
εύκολα  μυστικά  για  να  ανακουφιστείτε  από  τον  πόνο.Είναι  γνωστό  ότι  τα  έντομα  αμύνονται 
τσιμπώντας.  Αυτό  όμως  δεν  παρηγορεί  ούτε  εσάς  ούτε  το  παιδί  σας  όταν  πονάτε  μετά  από  ένα 
τσίμπημα!  Το πρήξιμο μπορεί  να διαρκέσει  μέχρι  δύο μέρες  και  να  είναι  επώδυνο ή  να προκαλεί 
φαγούρα, αλλά κανονικά θα περάσει. 

 

Αντιμετώπιση: 

1. Δείξτε ψυχραιμία. Αν υπάρχει κεντρί,  ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει να το βγάλετε. Με 
ένα μακρύ νύχι, μια πιστωτική κάρτα ή κάτι παρόμοιο και σπρώχνοντας και πιέζοντας κατά μήκος 
του δέρματος προσπαθήστε να ανασηκώσετε το κεντρί προς τα έξω. Οι μέλισσες αφήνουν πίσω ένα 
μέρος  από  το  κεντρί  τους  που  συνεχίζει  να  διοχετεύει  δηλητήριο  ενώ  εκείνες  πετάνε  για  να 
πεθάνουν.  Μην  χρησιμοποιήσετε  τσιμπιδάκι  φρυδιών.  Οι  σφήκες  όταν  τσιμπάνε  συνήθως  δεν 
αφήνουν  το  κεντρί  τους. Μπορεί  όμως  να  συμβεί  και  αυτό.  Αν  τσιμπηθεί  παιδί,  με  ήρεμο  τρόπο 
παροτρύνετέ  το  να μην πειράξει  το  σημείο  του  τσιμπήματος,  παρηγορήστε  το  και  μετά βγάλτε  το 
κεντρί. 

2. Καθαρίστε το δέρμα γύρω από το τσίμπημα. 

3.  Ανακουφίστε  τον  πόνο  με  ένα  δροσερό  επίθεμα  (για  παράδειγμα  μία  φανέλα  ή  ένα  μαντήλι 
βρεγμένο με κρύο νερό). 



4. Περιορίστε το πρήξιμο απλώνοντας απαλά μία κρέμα που περιέχει αντιισταμινικό ‐ θα βοηθήσει 
και  στην  ανακούφιση  από  τη  φαγούρα.  Αν  μπορείτε,  σηκώστε  ψηλά  το  μέλος  του  σώματος  που 
υποφέρει για να μειωθεί το πρήξιμο. 

5. Μην αφήνετε  τα παιδιά  να  ξύνουν  το  τραύμα  γιατί  μπορεί  να μολυνθεί,  ειδικά αν δεν  είσαστε 
σπίτι και τα χέρια τους είναι βρώμικα. 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ‐ ΣΠΙΤΙ : 

Τα κυριότερα φάρμακα είναι: 

‐ Αντισηπτικά: Βοηθούν στον καθαρισμό της τραυματισμένης περιοχής από βλαπτικό παράγοντα 
(π.χ. χώμα, σκόνη, γύρη) 

‐ Φυσιολογικός ορός (για τον καθαρισμό πληγής ή των οφθαλμών) 

‐ Οινόπνευμα 

‐ Οξυζενέ (απομακρύνει τα ξένα σώματα από το τραύμα) 

‐ Βάμμα ιωδίου (betadine) 

‐ Hibidane 

‐ Αντισηπτικό για τα χέρια 

‐ Τεχνητά δάκρυα 

‐ Αντισταμινικά: Για την αντιμετώπιση αλλεργιογόνων παραγόντων 

‐ Αμμωνία 

‐ Αλοιφές για τσιμπήματα από έντομα (π.χ. κουνούπια) 

‐ Κορτιζονούχος αλοιφή 

‐ Κορτιζόνη 

‐ Οφθαλμικά κολλύρια 

(Όσοι γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικοί, καλό είναι να έχουν μαζί τους μία σύριγγα αδρεναλίνης.) 

‐ Παυσίπονα – Αντιπυρετικά 

‐ Παρακεταμόλη 

‐ Ισχυρότερα σκευάσματα 

‐ Αντιβιοτικά 



‐ Αλοιφές για εγκαύματα 

‐ Βαζελινούχες γάζες (για ανοικτά τραύματα, εγκαύματα) 

‐ Αντιβιοτικά σε δισκία, αλοιφή ή σπρέι (κατόπιν ιατρικής οδηγίας) 

‐ Σπρέι (για επούλωση πληγών) 

Άλλα φάρμακα: 

‐ Αντιεμετικά 

‐ Σιρόπι για την πρόκληση εμέτου 

‐ Αλοιφές για θλάσεις μαλακών μορίων 

‐ Αντιδιαρροϊκά 

‐ Σκευάσματα για δυσπεψία 

Άλλα υλικά: 

‐ Γάντια απλά μη αποστειρωμένα 

‐ Θερμόμετρο 

‐ Πιεσόμετρο 

‐ Ψαλιδάκι 

‐ Λαβίδα 

‐ Βαμβάκι 

‐ Γάζες αποστειρωμένες 

‐ Ελαστικοί επίδεσμοι (διαφόρων μεγεθών, για στερέωση ή ακινητοποίηση μέλους) 

‐ Λευκοπλάστ 

‐ Χανζαπλάστ 

‐ Σύριγγες 

‐ Παραμάνες 

‐ Ξύλινα γλωσσοπίεστρα 

‐ Σημειωματάριο και στυλό (αν δοθούν οδηγίες να μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις). 

 


