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«  Αφιερωμένο σε εσένα που έχεις την θέληση και την ικανότητα να 
σώζεις ανθρώπινες ζωές.»   

    

 

 

 

 

  

 Σκοπός εργασίας    

  Σκοπός της έρευνας είναι η συνειδητοποίηση από την πλευρά 
των μαθητών των επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να 
κληθούν να αντιμετωπίσουν, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα 
πρώτων βοηθειών και η απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων μέσα από μια πρώτη επαφή με τη θεωρία των πρώτων 
βοηθειών.     

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ; 

   Πρώτες Βοήθειες είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός 
ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά, μέχρι την μεταφορά του στο Νοσοκομείο 
με την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκείνη την στιγμή υλικών.                          

   Σκοπός μας είναι: 

 -η διατήρηση της ζωής, 

 -η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης, 

 -η ανακούφιση από τον πόνο 

 -η βοήθεια για ανάνηψη.  

   ∆ιάσωση είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στον τόπο του ατυχήματος με σκοπό 
τον άμεσο απεγκλωβισμό του ανθρώπου από τον κίνδυνο που απειλεί την ζωή του. 

   Οι Πρώτες  Βοήθειες δεν υποκαθιστούν την ιατρική φροντίδα, απλά αποτελούν παροδική 
υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια. Αν και για ορισμένα επαγγέλματα 
αποτελούν υποχρέωση, συνήθως αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό 
μας. 

 

Σπουδαίο ρόλο στην παροχή Πρώτων Βοηθειών παίζει η ψυχραιμία. 

   ∆εδομένης και αδιαμφισβήτητης αξίας οι Πρώτες Βοήθειες αποβαίνουν σωτήριες για τον 
πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν πρακτικοί λόγοι μας αναγκάζουν να 
προσφέρουμε την άμεση συνδρομή μας, μέχρις ότου μεταφερθεί ο άρρωστος στο 
πλησιέστερο νοσοκομείο, για πιο ουσιαστική αντιμετώπιση και θεραπεία. Η αναγκαία γνώση 
παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να αποκτηθεί από τον οποιοδήποτε με απλή διαδικασία 
και πρακτικές ασκήσεις. Σύμφωνα με τα λόγια του Αμερικανού χειρουργού Samuel « η τύχη 
του τραυματία είναι στα χέρια αυτού που θα βάλει τον πρώτο επίδεσμο» Η εμπειρία του 
Ερυθρού Σταυρού έχει δείξει ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων ο πρώτος 
επιλαμβανόμενος είναι ο πολίτης. Ο κρατικός μηχανισμός εκτάκτου ανάγκης (τηλ. 166) θα 
πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα ώστε να παρασχεθεί έγκαιρα ιατρική φροντίδα στον τραυματία 
ή τον ασθενή. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 

Μια προσεκτικότερη παρατήρηση της διαχρονικής διαφοροποίησης της 
νοσηρότητας, δείχνει την αντιστοιχία των κοινωνικών αιτιατών, που την προκάλεσε, με τις 
κοινωνικές ,υγειονομικές δραστηριότητες, που καλούνται να την αντιμετωπίσουν. Η 
συνεχής αξιολόγηση της αυτοφροντίδας δίνει όλο και περισσότερο μέρος στις Πρώτες 
Βοήθειες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου επιδημιολογικού φάσματος. 
Ένα μεγάλο μέρος από τις νόσους της σημερινής εποχής έχει αρκετά περιθώρια καθοριστικής 
παρέμβασης των Πρώτων Βοηθειών, που αναφέρονται πια σε συγκεκριμένους κοινωνικούς 
και υγειονομικούς ρόλους. 
 

 

                   



 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Σκοπός τού να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, είναι:  
α) η διατήρηση του πάσχοντα στην ζωή,  

β) η μη χειροτέρευση της καταστάσεώς του και  

γ) η όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάρρωσή του  

 Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κουτί, το οποίο διαθέτει ειδική σήμανση και να 
τοποθετείται μακριά από χώρους με υψηλή θερμοκρασία ,υγρασία και έντονες οσμές.Το πιο 
βασικό από όλα είναι ο εκάστοτε ενασχολούμενος με το παιδί να μην πανικοβάλλεται στη θέα 
ενός τραυματισμού, έτσι ώστε να μπορεί να του παράσχει τη βοήθεια που χρειάζεται .  

  

 

ΘΛΑΣΗ 
 

   Ένας μυς διαστρέφεται ή `τραβιέται` όταν τεντώνεται πολύ ή απότομα. Μια απότομη πτώση 
ή η άρση βάρους με λάθος στάση μπορεί να προκαλέσουν θλάση. 

          Ανάλογα με τη σοβαρότητα της, μια θλάση χαρακτηρίζεται ως : 

 Ήπια: Προκαλεί πόνο και ακαμψία κατά την κίνηση και διαρκεί μερικές μέρες.  
 Μέτρια: Προκαλεί μικρές μυϊκές ρήξεις και πιο εκτεταμένο πόνο, πρήξιμο και 
μώλωπες. Ο πόνος μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 εβδομάδες.  
 

 Έντονη: Ο μυς σκίζεται ή παθαίνει ρήξη. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή εσωτερική 
αιμορραγία, πρήξιμο και μώλωπας γύρω από το μυ. Απαιτείται αμέσως ιατρική 
βοήθεια. 

   Φροντίδα  
           Το άτομο που δίνει τις πρώτες βοήθειες μπορεί να χρησιμοποιήσει: 

 Ελαστικό επίδεσμο για να περιδέσει την περιοχή. 
 Πάγο. Ο πάγος τοποθετείται στην τραυματισμένη περιοχή με ενδιάμεσο υλικό 

(πετσέτα ή επίδεσμο), για 15-20 λεπτά, 3-5 φορές την ημέρα για 2-3 ημέρες. Αν δεν 
υπάρχει πάγος μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν κρύες κομπρέσες, παγοκύστες 
και ψυχρά επιθέματα. 

 Ψυκτικά σπρέι. 
 Χρήση παυσίπονων. 

 

  Ιατρική βοήθεια 

   Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν το σημείο του τραυματισμού πρηστεί γρήγορα και πονά 
υπερβολικά. Καλέστε το γιατρό αν ο πόνος, το πρήξιμο και η ακαμψία δε βελτιωθούν μέσα σε 
2 ή 3 ημέρες ή αν υποπτεύεστε ρήξη μυός ή οστού. 

 

 



∆ΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 

   Το διάστρεμμα προκαλείται από το υπερβολικό τέντωμα ή τη ρήξη ενός συνδέσμου. Οι 
σύνδεσμοι είναι σκληροί, ελαστικοί δακτύλιοι που συνδέονται με τα οστά και συγκρατούν τις 
αρθρώσεις στη θέση τους. 
  Μερικές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο `διάστρεμμα` για κάθε μετακίνηση άρθρωσης που 
δεν είναι φυσιολογική. Τα διαστρέμματα προκαλούνται συχνά από απότομη περιστροφή του 
ποδιού. Επηρεάζουν συνήθως τους αστράγαλους, τα γόνατα ή τις καμάρες στα πέλματα και 
προκαλούν γρήγορο πρήξιμο.  

Οι ενέργειες που γίνονται όταν ένα άτομο έχει διάστρεμμα είναι οι εξής: 

 Ξεκουράστε το τραυματισμένο άκρο π.χ. αποφεύγετε να μένετε όρθιοι γιατί ο πόνος 
γίνεται έντονος και προκαλείται οίδημα στην περιοχή εάν ο τραυματισμός είναι στο 
πόδι. 
 

 Τοποθετήστε ψυχρά επιθέματα στην άρθρωση όπως παγοκύστη ή παγάκια από την 
κατάψυξη του ψυγείου τυλιγμένα σε μία πετσέτα. Η εφαρμογή τους δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τα 10-20 λεπτά, ενώ η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται κάθε μία ώρα 
το πρώτο 24ωρο. Εάν υπάρχει ψυκτικό σπρέι, τότε ψεκάστε για 5-10 δευτερόλεπτα 
από απόσταση περίπου 5 εκατοστών και επαναλάβετε σύμφωνα με τις 
προηγούμενες οδηγίες.  

 

 Ακινητοποιείστε την άρθρωση με τη βοήθεια ενός ελαστικού επιδέσμου. Εφαρμόστε 
ελαστική επίδεση με ήπια πίεση ειδικά αν η περιοχή είναι πρησμένη.  
 

 Χορηγείστε παυσίπονα για να μην πονάει ο τραυματίας και συνοδεύστε τον μέχρι το 
νοσοκομείο για εξειδικευμένη αντιμετώπιση. 
 
 

 Αν το διάστρεμμα έχει συμβεί στον αστράγαλο, τότε το άτομο ξαπλώνει στο κρεβάτι 
και ανασηκώνει το πάσχον πόδι σε υψηλότερο επίπεδο από την οριζόντια θέση ώστε 
να διευκολυνθεί η φλεβική επιστροφή. Αν το διάστρεμμα έχει γίνει στο χέρι 
(σπανιότερα), τότε φτιάχνουμε με ένα ελαστικό επίδεσμο ένα αναρτήρα και το 
κρεμάμε. 

 

 

Κατάγματα: 

Τι πρέπει να κάνετε:  

1.Kαλέστε ασθενοφόρο  

2.Σταματήστε την αιμορραγία  

3.Πιέστε το τραύμα με μία αποστειρωμένη γάζα ή ένα καθαρό ρούχο 

4.Ακινητοποιήστε την τραυματισμένη περιοχή. Αντιμετωπίστε το σοκ.  

5.Ξαπλώστε τον κάτω και αν είναι δυνατόν σηκώστε του τα πόδια . 

 

 



 

  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. 

Κακώσεις Αρθρώσεων:   

Είδη κακώσεων: 

 ∆ιάστρεμμα    

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

 Πόνος  και ευαισθησία της περιοχής 
 Οίδημα   
  Μελανιά  
 ∆υσκινησία 

  Πρώτες Βοήθειες: Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα για 10-20 λεπτά. Στην  συνέχεια 
τοποθετούμε έναν ελαστικό επίδεσμο για ακινητοποίηση της άρθρωσης. Χορηγούμε 
παυσίπονο αν χρειάζεται. 

 Εξάρθρημα   

 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 εξάρθρημα 
χεριού ή ανύψωση ποδιού σε εξάρθρημα ποδιού). 

 Απαγορεύεται  η ανάταξη από μη ειδικό. ΄Αμεση μεταφορά στο Νοσοκομείο για 
ανάταξη.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Κατάγματα Άνω και Κάτω Άκρων: 
 Κάταγμα ονομάζεται κάθε λύση της συνέχειας του οστού.   

Είδη καταγμάτων:  

 Κλειστά κατάγματα(όπου δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα και διακρίνονται σε): 

  Ατελή ή Ρωγμώδη  

  Απλά 

  Συντριπτικά ανοικτά κατάγματα ή επιπλεγμένα (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  

 ∆ιατηρήστε το θύμα ζεστό 

 Καλέστε ασθενοφόρο  

 Η μεταφορά πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο.    

 

Ένα κάταγμα είναι ένα σπάσιμο του οστού ή του χόνδρου. Είναι συνήθως αποτέλεσμα 
τραύματος. Τα κατάγματα ταξινομούνται από τον τύπο και τη θέση τους. Παραδείγματα της 
ταξινόμησης περιλαμβάνουν: το «σπειροειδές κάταγμα του μηρού», «κάταγμα χλωρού ξύλου 
της κερκίδας», «προσκρουμενο κάταγμα βραχιονίου», «γραμμικό κάταγμα ωλένης», «πλάγιο 
κάταγμα μεταταρσικού οστού», «κάταγμα συμπίεσης των σπονδύλων» και «θλιπτικό κάταγμα 
κρανίου». Ένα «συντριπτικό κάταγμα» είναι ένα κάταγμα στο οποίο το οστό είναι σπασμένο 
σε διαφορετικά  κομμάτια. Η θεραπεία ενός κατάγματος εξαρτάται από τον τύπο κατάγματος, 
τη σοβαρότητα και της θέσης του, καθώς επίσης και την κατάσταση του ασθενούς. Τα 
κατάγματα αντιμετωπίζονται με την ξεκούραση, τη μη άσκηση βάρους στο μέλος, την 
ακινητοποίηση με νάρθηκα ή γύψο και χειρουργικές διαδικασίες. 

 

 



ΛΥΠΟΘΥΜΙΑ 

Τι είναι η λιποθυμία; 

Ο ιατρικός όρος για τη λιποθυμία είναι «συγκοπή». Πρόκειται για μια προσωρινή αλλά πλήρη 
απώλεια της συνείδησης και συνοδεύεται από υποτονία. Ακολουθείται από ταχεία ανάνηψη. 
Η λιποθυμία είναι σύνηθες φαινόμενο. 

 
 
Τι μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία;  
 
Οι περισσότερες λιποθυμικές κρίσεις οφείλονται σε νευροκαρδιογενή συγκοπή. Σε ορισμένα 
άτομα, τα αντανακλαστικά που ελέγχουν τη διατήρηση της στάσης είναι πολύ ευαίσθητα, 
γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα στη λιποθυμία. Ο φόβος για ένα πραγματικό ή 
ανυπόστατο αίτιο, ή ένα δυσάρεστο ερέθισμα όπως η θέαση αίματος, πυροδοτεί μια 
αντίδραση που μειώνει με ταχύτατους ρυθμούς την πίεση. Στη συνέχεια, μειώνεται η παροχή 
αίματος στον εγκέφαλο και το άτομο λιποθυμά. Είναι σύνηθες περιστατικό η λιποθυμία ενός 
εφήβου που στέκεται για αρκετή ώρα σε έναν υπερθερμασμένο και περιορισμένο χώρο. Μια 
άλλη αιτία λιποθυμίας είναι η ορθοστατική υπόταση: η πίεση του αίματος πέφτει απότομα, 
όταν το άτομο σηκώνεται χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα αυξημένος καρδιακός παλμός. Επειδή 
ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται επαρκώς, ακολουθούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της 
απλής λιποθυμίας. Η ορθοστατική υπόταση παρατηρείται συνήθως σε ευάλωτα άτομα που 
στέκονται όρθια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ειδικά αν υπάρχουν παράγοντες που 
μειώνουν τον όγκο του αίματος. Η αφυδάτωση από διάρροια ή η ακατάσχετη εφίδρωση 
εξαιτίας της ζέστης ή της έντονης σωματικής άσκησης είναι συνήθη παραδείγματα. Ορισμένα 
φάρμακα, το αλκοόλ και ο μειωμένος μυϊκός τόνος συμβάλλουν επίσης στην ορθοστατική 
υπόταση. 
 
Πως αντιμετωπίζεται η λιποθυμική κατάσταση 

 Ξαπλώστε ή καθίστε. Προς μείωση των πιθανοτήτων επανάληψης του λιποθυμικού 
επεισοδίου, μη λάβετε πολύ σύντομα όρθια στάση. 

 Εάν βρίσκεστε σε καθιστή θέση, τοποθετείστε την κεφαλή μεταξύ των γονάτων. 

 Αν υπάρχει η δυνατότητα ελέγξτε αρτηριακή πίεση, ρυθμό ή σε περίπτωση γνωστού 
σακχαρώδη διαβήτη σάκχαρο αίματος (για τον αποκλεισμό υπογλυκαιμίας) 

 Επικοινωνήστε με το γιατρό σας 

.  

 



Αν αντιμετωπίσετε λιποθυμικό επεισόδιο τρίτου προσώπου: 

 Όταν δεν έχει τις αισθήσεις του: 

  ∆ιαπιστώστε ότι δεν υπάρχει απόφραξη αεροφόρων οδών από τη γλώσσα που 
δεν είναι γυρισμένη προς τα πίσω και ότι δεν υπάρχει τροφή ή εμέσματα στο 
στόμα. 

  Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής αναπνέει και έχει σφυγμούς. Αν όχι τηλεφωνήστε 
άμεσα στο ΕΚΑΒ (166). 

 Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του αλλά αναπνέει και έχει σφύξεις, τον 
ξαπλώνουμε στο ένα πλευρό (πλάγια) και τον έχουμε υπό παρακολούθηση μέχρι 
να φτάσει βοήθεια. 

 Ξαπλώστε το άτομο σε οριζόντια θέση με τα πόδια ψηλά όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

  Εάν υπάρχει και έμετος, γυρίστε το άτομο στο πλευρό για την πρόληψη 
του πνιγμού. 

 

 

 Όταν έχει τις αισθήσεις του: 

 Ξαπλώστε το άτομο σε οριζόντια θέση με τα πόδια ψηλά όσο το δυνατόν 
περισσότερο 

 Χαλαρώστε τα ρούχα, γραβάτες, ζώνες, που μπορούν να εμποδίζουν τη 
φυσιολογική αναπνοή. 

 Κρατήστε το άτομο ξαπλωμένο για τουλάχιστον 10 – 15 λεπτά, κατά 
προτίμηση σε ένα δροσερό και ήσυχο χώρο. Εάν δεν είναι δυνατό, βάλτε το 
άτομο να καθίσει σκυμμένο, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια. 

 Άτομο το οποίο για οποιονδήποτε λόγο έχασε τις αισθήσεις του έστω και για 
λίγο πρέπει άμεσα να εξεταστεί από γιατρό για να διερευνηθούν τα αίτια 
αυτού του επεισοδίου απώλειας συνείδησης. 

 

 



 

 

 

 

Τσιμπήματα 

Τα έντομα ζουν παντού, έρχονται εύκολα σε επαφή με τους ανθρώπους 
και γι’ αυτό, τα τσιμπήματα ή τα δαγκώματα από έντομα είναι πολύ 
συχνά. 

 

Υπάρχουν πολλά είδη τσιμπημάτων όπως: 

  

 

 

Το τσίμπημα του τσιμπουριού. 



  
Αράχνη «Μαύρη 

Χήρα»  

Αράχνη Loxosceles reclusa (ή «Αράχνη 

Βιολί»)  

Ψύλλοι 

 
Μυρμήγκια «της 

φωτιάς»  



 

 

 

 

 

Μύγες 

  
Κατσαρίδες

 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τσίμπημα μέλισσας ή σφήκας: 

1. ∆είξτε ψυχραιμία. Αν υπάρχει κεντρί, ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει να το βγάλετε. 

2. Καθαρίστε το δέρμα γύρω από το τσίμπημα. 

3. Ανακουφίστε τον πόνο με ένα δροσερό επίθεμα 

4. Περιορίστε το πρήξιμο απλώνοντας απαλά μία κρέμα που περιέχει αντισταμινικό 

5.Μην αφήνετε τα παιδιά να ξύνουν το τραύμα γιατί μπορεί να μολυνθεί. 

 

 

Όταν το τσίμπημα είναι σοβαρό οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε κάποια παροδική 
δυσφορία από το τσίμπημα. Σε σπάνιες περιπτώσεις όμως το τσίμπημα μπορεί να 
προκαλέσει  και αλλεργική αντίδραση. Τα συμπτώματα που δείχνουν ότι το τσίμπημα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί επειγόντως περιλαμβάνουν: ναυτία, πονοκέφαλο, αυξημένο καρδιακό 
παλμό, τάση για λιποθυμία ή ζάλη, δυσκολία στην κατάποση ή πρήξιμο στα χείλη ή το 
πρόσωπο, δύσπνοια, πρήξιμο ή φαγούρα γύρω από το τσίμπημα ή σε άλλα σημεία του 
σώματος. 

 

Πώς να προστατευτείτε από τα κουνούπια 

Φροντίστε να προμηθευτείτε εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά υγρά ή spray, κουνουπιέρες και 
φυσικά, σίτες σε όλα τα παράθυρα του σπιτιού, στους αεραγωγούς, στους φεγγίτες και στο 
τζάκι. Είναι επίσης αποτελεσματικός ο καθαρισμός της αποχέτευσης αλλά και οπουδήποτε 
μπορεί να υπάρχει στάσιμο και μολυσμένο νερό. Τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να 
τηρούνται σχολαστικά κυρίως για την προστασία της υγείας των μικρών σε ηλικία παιδιών. 
Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι η σκουρόχρωμη επιδερμίδα ελκύει περισσότερο τα κουνούπια 
από μία ανοιχτόχρωμη. 

 
 

 

Πώς να αντιμετωπίσετε το τσίμπημα του κουνουπιού 
Όταν ένα κουνούπι «επιτεθεί» στο δέρμα μας και το τσιμπήσει εμφανίζουμε συμπτώματα 
έντονου κνησμού και ερυθρότητας στο σημείο. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε να το 
«ξύσουμε», διότι τόσο η φαγούρα θα διαρκέσει περισσότερο όσο και θα αυξήσουμε τις 
πιθανότητες να μεταφέρουμε κάποιο μικρόβιο μέσα στον οργανισμό μας μέσα από τις μικρές 
«πληγές» που θα προκαλέσουν τα νύχια μας. Το καλύτερο θα ήταν να τοποθετήσουμε λίγο 
πάγο πάνω στο σημείο για να ανακουφιστούμε και στη συνέχεια, να εφαρμόσουμε κάποια 
αντιβιοτική/ αντισταμινική κρέμα ( ή οποιαδήποτε κρέμα για τσιμπήματα διαθέτουμε). 

 

 

 



Ηλίαση 

 Ποιά τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται; 

Η ηλίαση είναι μία παθολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται από την παρατεταμένη 

έκθεση στον ήλιο. Σε αντίθεση με τα ηλιακά εγκαύματα, που συμβαίνουν από την υπερβολική 

έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), η ηλίαση είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων χρονικά 

κυμάτων του ήλιου που παράγουν θερμότητα, δηλαδή της θερμικής ακτινοβολίας. 

 

Στην περίπτωση της ηλίασης, ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμότητά του, με 
αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να προκαλείται υψηλή θερμοκρασία σώματος και 
πυρετός. 

Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για τον πιο κοινό τύπο θερμοπληξίας, ο οποίος συμβαίνει 
εξαιτίας ενός συνδυασμού αφυδάτωσης και υπερθέρμανσης του σώματος. 

 

 Γιατί συμβαίνει η ηλίαση; 

Το σώμα για να δροσιστεί εκκρίνει ιδρώτα. Ανάλογα με την υγρασία του αέρα, ο ιδρώτας στο 
δέρμα σας μπορεί να εξατμίζεται πιο γρήγορα ή πιο αργά. Όσο πιο γρήγορα εξατμίζεται ο 
ιδρώτας, τόσο πιο γρήγορα δροσίζεται το σώμα, ρυθμίζοντας στην ουσία την αρμονική και 
σωστή θερμοκρασία του. 

Όμως, αν ο αέρας είναι πολύ υγρός (όπως για παράδειγμα στις τροπικές περιοχές), ο 
ιδρώτας θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για να εξατμιστεί, επομένως, δεν είναι σε θέση να 
κρυώσει γρήγορα το σώμα. 

 Ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα; 

 

Τα συνήθη συμπτώματα της ηλίασης είναι το ζεστό και ξηρό δέρμα, η ταχυκαρδία, τα 
προβλήματα εφίδρωσης, η γρήγορη αναπνοή, η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, οι 
μυϊκές κράμπες, ο πονοκέφαλος, η ναυτία, η σύγχυση και η ζάλη. 

Τα συμπτώματα, ωστόσο, τείνουν να χειροτερεύουν όσο εκτίθεστε στο ηλιακό φως και τη 
θερμότητα. Εάν μάλιστα, δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, ενδέχεται να υπάρξει σημαντικός 
κίνδυνος για την υγεία σας, καθώς η ηλίαση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της συνείδησης, 
πυρετό και βλάβες στα ζωτικά όργανα. 



Αναλυτικότερα, τα συμπτώματα της ηλίασης, περιλαμβάνουν: 

• υψηλή θερμοκρασία του σώματος - μια θερμοκρασία 40°C και πάνω, είναι συχνά ένα 
σημαντικό σημάδι της θερμοπληξίας, αν και η ηλίαση μπορεί να διαγνωστεί σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες και μερικοί άνθρωποι μπορούν να φτάσουν αυτές τις θερμοκρασίες κατά τη 
διάρκεια της σωματικής άσκησης, χωρίς να αναπτύξουν θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία. 

• έντονη εφίδρωση, που ξαφνικά σταματά 

• ζάλη 

• υπερβολική κούραση 

• αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) 

• έμετος 

• ταχυκαρδία 

• διανοητική σύγχυση 

• πιο σπάνια ούρηση, που συνοδεύεται από πολύ πιο σκούρα ούρα από το συνηθισμένο. 

Σε ακραίες καταστάσεις, η ηλίαση, μπορεί να επηρεάσει επίσης το νευρικό σύστημα, το οποίο 
ενδεχομένως να προκαλέσει με τη σειρά του άλλα συμπτώματα όπως: 

• έλλειψη συντονισμού 

• επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί) 

• νευρικότητα ή άγχος 

• προβλήματα κατανόησης ή συνομιλίας 

• ψευδαισθήσεις 

• απώλεια συνείδησης. 

 

 

 



 Πώς αντιμετωπίζεται η ηλίαση; 

Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα, που προαναφέρθηκαν, όταν βρίσκεστε 
στο ήλιο ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, προσπαθήστε να απομακρυνθείτε το συντομότερο 
δυνατό και να μεταβείτε σε ένα δροσερό και σκιερό μέρος. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένα 
κλιματιζόμενο δωμάτιο. Επίσης, πιείτε πολύ νερό, για να μπορέσετε να βοηθήσετε το σώμα 
σας να ενυδατωθεί προκειμένου να επαναφέρει τη σωστή θερμοκρασία του. 

Να θυμάστε, ότι η ηλίαση είναι μία αρκετά σοβαρή περίπτωση, με επιπτώσεις ακόμα και στα 
ζωτικά σας όργανα, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να την παραμελήσετε. Μάλιστα, εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν 
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή μεταβείτε στο κοντινότερο νοσοκομείο. 

 

 

 Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο; 

Τέσσερις είναι οι βασικές ομάδες υψηλού κινδύνου στην περίπτωση της ηλίασης : 

• τα παιδιά κάτω των δύο ετών 

• τα υπέργηρα άτομα 

• τα άτομα με προβλήματα νεφρού, καρδιάς ή κυκλοφορίας του αίματος 

• και τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη και χρησιμοποιούν ινσουλίνη. 

Ωστόσο, τον υψηλότερο κίνδυνο μεταξύ αυτών των ομάδων τον διατρέχουν τα παιδιά. Τα 
συμπτώματα εμφανίζονται πιο γρήγορα, είναι πολύ πιο έντονα και γι’ αυτό καλό θα ήταν να 
μην παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο για πολύ ώρα. Επίσης, να χρησιμοποιείτε πάντα 
αντηλιακό και να πίνετε αρκετό πόσιμο νερό, για να μπορεί το σώμα σας, αλλά ιδιαίτερα των 
παιδιών, να παραμένει ενυδατωμένο. 

 

 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 

 ∆ηλητήριο είναι κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό με 
οποιοδήποτε τρόπο και σε τέτοια ποσότητα ώστε να προκαλέσει βλάβη της 
υγείας ή και θάνατο.  

 



Η βαρύτητα μιας δηλητηρίασης εξαρτάται από:  

   1. Την ποσότητα του δηλητηρίου 

   2. Το είδος και την τοξικότητα του δηλητηρίου (π.χ. διεγερτικά – κατασταλτικά) 

   3. Το χρόνο παραμονής της ουσίας στον οργανισμό 

   4. Το άδειο ή γεμάτο στομάχι 

   5. Τον εθισμό στην τοξική ουσία 

 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΕΠΤΙΚΟ 

 Απορροφώμενα  ∆ηλητήρια  

Πρώτες Βοήθειες:  

1. ∆ιατηρήστε την ψυχραιμία σας και πάρτε πληροφορίες από τον ίδιο τον πάσχοντα ή τους 
παρευρισκόμενους, για το είδος του δηλητηρίου, την ποσότητα, το χρόνο που πέρασε από τη 
στιγμή της λήψης του.  

2. Καλέστε το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων    010-7793777.  

3. Ενεργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου   

 Καυστικά ∆ηλητήρια  

Πρώτες Βοήθειες:  

1. Καλέστε το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 010-7793777  

2. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση εμέτου   

3. Αραιώστε την καυστική ουσία δίνοντας κρύο νερό  ή γάλα γουλιά-γουλιά.  

4. Φροντίστε για τη γρήγορη μεταφορά στο Νοσοκομείο.   

Η πρόκληση  εμέτου απαγορεύεται:    

1. Σε  ασθενείς που βρίσκονται σε κώμα  

2. Σε ασθενείς που εμφανίζουν σπασμούς  

3. Σε εγκυμονούσες  

4. Σε λήψη διαβρωτικών ουσιών (π.χ. καυστικά) 

 

 

 

 

 



 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ  

      Ιδιαίτερα επικίνδυνη και πιο συχνή είναι η δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. 

 

Πρώτες Βοήθειες:  

1. Καλύψτε τη μύτη και το στόμα πριν εκτεθείτε στον κίνδυνο (για απομάκρυνση του θύματος 
από το χώρο) αφού προηγουμένως ενημερώσετε κάποιον  

2. Ανοίξτε διάπλατα τα παράθυρα.  

3. Κλείστε το σημείο διαρροής, εφόσον μπορείτε.  Μην χρησιμοποιήσετε αναπτήρα ή σπίρτα 
διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.  

4. Μεταφέρετε τον πάσχοντα το γρηγορότερο δυνατό σε καθαρό αέρα.  

5. Ελέγξτε τα ζωτικά σημεία του πάσχοντα και αν δεν έχει σφυγμό και αναπνοή εφαρμόστε 
ΚΑΡΠΑ.  

6. Φροντίστε για την άμεση μεταφορά του πάσχοντα σε Νοσοκομείο, για την υποστήριξη των 
ζωτικών λειτουργιών και χορήγηση Ο2.    

 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ∆ΕΡΜΑ  

 Υπάρχουν αρκετά δηλητήρια (όπως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα κ.α.) που 
έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φραγμό του δέρματος και απορροφώμενα να 
προκαλούν στον οργανισμό δηλητηρίαση. Κάποιες δηλητηριάσεις είναι πολύ σοβαρές και 
χρήζουν άμεσης μεταφοράς σε νοσοκομείο.   

Πρώτες Βοήθειες:  

1. Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ποτιστεί με το φάρμακο.  

2. Καθαρίστε πολύ καλά το δέρμα με τρεχούμενο νερό και σαπούνι.  

3. Φροντίστε για τη γρήγορη μεταφορά στο Νοσοκομείο.   

 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ  ΑΠΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ  

 ∆ιακρίνεται στην οξεία δηλητηρίαση (μέθη) και στη χρόνια δηλητηρίαση, όπου πλέον μιλάμε 
για αλκοολισμό.  

Πρώτες Βοήθειες:  

1. Προκαλέστε εμετό  

2. Χορηγήστε γλυκά ροφήματα, όπως ζαχαρόνερο, πορτοκαλάδα κ.α.  

3. ∆ιατηρήστε τον πάσχοντα ζεστό  

4. Μεταφέρετε τον πάσχοντα γρήγορα στο νοσοκομείο αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, αφού 
τον τοποθετήσετε σε θέση ανάνηψης   

 



 

 

 

 ΤΡΟΦΙΚΗ  ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ  

 Τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί είτε από τροφές που είναι δηλητηριώδεις από τη 
φύση τους, είτε από τροφές που έχουν υποστεί αλλοίωση από την κακή συντήρηση και την 
ανάπτυξη μικροβίων σ’ αυτές.  

Πρώτες Βοήθειες:  

1. Προκαλέστε εμετό.  

2. Χορηγείστε, μετά τον εμετό, ενεργό άνθρακα.  

3. Αντιμετωπίστε τη διάρροια με τροφές όπως ρύζι, φρυγανιά, βρασμένη πατάτα, βρασμένο 
καρότο,  κομπόστα μήλο, μπανάνα.  

4. Αντιμετωπίστε την αφυδάτωση με έτοιμα φαρμακευτικά σκευάσματα ή χορηγήστε άφθονα 
υγρά, τσάϊ με λεμόνι, αναψυκτικά τύπου cola (χωρίς ανθρακικό) γουλιά - γουλιά.  

5. Φροντίστε για τη σταδιακή επανασίτιση. 

 

 

 
 
 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την επείγουσα αντιμετώπιση που απαιτείται για να 
ξεπεραστεί η ανεπάρκεια ενός ή όλων των λειτουργιών. Μπορεί να αφορά απλά στη 

διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού και το γύρισμα ενός αναίσθητου ασθενή στα πλάι' ή μπορεί 
να σημαίνει τη χορήγηση αέρα στους πνεύμονές του (τεχνητή αναπνοή) ή συμπίεση του 

θώρακα, ώστε το αίμα να κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα. 
 

 Προσέγγιση και αξιολόγηση της κατάστασης 
 Εκτίμηση της αντίδρασης του ασθενούς. 

 
Εκτιμήστε αν το θύμα είναι ή όχι αναίσθητο.  
Με προσοχή κουνήστε τους ώμους και ρωτήστε δυνατά: "Είστε καλά;" ή "Τι συμβαίνει;" ή 
δώστε μια εντολή όπως "άνοιξε τα μάτια σου" και ΠΟΤΕ δεν σφαλιαρίζουμε το θύμα. 
Εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του, λογικά, δεν θα ανταποκριθεί. 
 



 ΚΑΛΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Εάν βρίσκεται κοντά κάποιος άλλος, ζητήστε του να παραμείνει μήπως 
χρειαστείτε τη βοήθεια του. Εάν είστε μόνος, φωνάξτε δυνατά, προσπαθώντας να 
προσελκύσετε την προσοχή των άλλων, αλλά μην εγκαταλείψετε το θύμα.  

  ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 
 
Σε έναν αναίσθητο άνθρωπο η γλώσσα μπορεί να πέσει προς τα πίσω και να 
αποφράξει την οδό από όπου περνάει ο αέρας. Εκτείνοντας το κεφάλι προς τα 
πίσω και ανασηκώνοντας το πηγούνι προς τα πάνω, η γλώσσα απομακρύνεται 
από το πίσω μέρος του λαιμού διευκολύνοντας έτσι τη δίοδο του αέρα.  

 
Εάν είναι δυνατόν, με το θύμα στη θέση που το βρήκατε, βάλτε το ένα χέρι στο μέτωπο 
και με προσοχή εκτείνετε το κεφάλι προς τα πίσω.  
  Κρατήστε τον αντίχειρα και το δείκτη του ίδιου χεριού ελεύθερα, για να κλείσετε τη μύτη 
εάν απαιτηθεί να του δώσετε αέρα με το στόμα σας (τεχνητή αναπνοή, "φιλί της ζωής").  
  Συγχρόνως ανασηκώστε το πηγούνι χρησιμοποιώντας τα δύο δάκτυλα του άλλου χεριού 
κάτω ακριβώς από το σκληρό τμήμα του πηγουνιού. Αυτό θα απελευθερώσει τον 
αεραγωγό. ∆εν χρειάζονται κουταλάκια, συσκευές ή άλλα αντικείμενα, γιατί είναι συνήθως 
επικίνδυνα. Ούτε χρειάζεται να προσπαθήσετε να του ανοίξετε το στόμα.  
  Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία, γυρίστε ανάσκελα το θύμα με προσοχή, και μετά 
προσπαθήστε να απελευθερώσετε τον αεραγωγό όπως περιγράψαμε παραπάνω. 
 
Σε θύματα όπου υπάρχει υποψία για κάκωση στο αυχενικό μέρος της σπονδυλικής 
στήλης, προσπαθήστε να αποφύγετε την έκταση της κεφαλής, χρησιμοποιώντας την 
ανύψωση του πηγουνιού για να απελευθερώσετε τον αεραγωγό. Αυτό που προέχει όμως 
είναι να απελευθερώσετε τον αεραγωγό, οπότε κάποιου βαθμού έκταση της κεφαλής 
μπορεί να είναι αναπόφευκτη. Οι κακώσεις στον αυχένα μπορεί να συμβούν μετά από: 
κάκωση της κεφαλής, τροχαία ατυχήματα, πτώση από ύψος, βουτιές σε ρηχά νερά, 
αθλητικά πτώση από άλογο, ατυχήματα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΑΝΑΠΝΟΗ 
 

∆ιατηρώντας τον αεραγωγό ανοικτό, ελέγχετε αν το θύμα 
αναπνέει: βλέποντας τις κινήσεις του θώρακα, ακούγοντας τον ήχο της αναπνοής και 
αισθανόμενοι την εκπνοή στο μάγουλο. Κάντε το αυτό για 10 δευτερόλεπτα πριν 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αναπνοή.  
Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το θύμα έχει σταματήσει να 
αναπνέει:  
 

• Καρδιακή προσβολή  
• Κάκωση στο κεφάλι ή στο θώρακα  
• ∆ηλητηρίαση (φάρμακα, τοξικά αέρια, κλπ)  
• Πνιγμός  
• Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή) κ.α. 

Επειδή το αναίσθητο θύμα βρίσκεται ανάσκελα, η γλώσσα του πέφτει προς τα πίσω, 
αποφράζοντας έτσι τον αεραγωγό 
Εάν το θύμα δεν αναπνέει και έχετε κάποιον άλλο μαζί σας, στείλτε τον αμέσως να 
καλέσει βοήθεια, ενώ εσείς θα του δώσετε 2 αναπνοές 
Εάν είστε μόνοι και νομίζετε ότι το θύμα είναι αναίσθητο λόγω μιας σοβαρής κάκωσης ή 
έχει πνιγεί ή όταν το θύμα είναι παιδί, κάντε αναζωογόνηση για ένα λεπτό περίπου, πριν 
αφήσετε το θύμα για να τηλεφωνήσετε στο 166 – ΕΚΑΒ 
Εάν είστε μόνος με έναν ενήλικα που δεν έχει πνιγεί ή δεν έχει σοβαρή κάκωση, αφήστε 
τον αμέσως μόλις διαπιστώσετε ότι δεν αναπνέει και καλέστε αμέσως βοήθεια. Στη 
συνέχεια επιστρέψτε και δώστε του 2 αναπνοές. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
Αφού έχετε δώσει 2 αναπνοές, προσπαθήστε να εκτιμήστε το θύμα εάν έχει σημεία 
κυκλοφορίας βλέποντας αν κάνει κάποια κίνηση π.χ. αν καταπίνει ή αναπνέει 
(περισσότερο από ένα απλό σπασμό) και ελέγχοντας το σφυγμό του στο πλάι του λαιμού 
του (σφυγμός της καρωτίδας).  
Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα (για να σας 
βοηθήσει μετρήστε χίλια ένα, χίλια δύο, χίλια τρία, ... , χίλια δέκα, αφού κάθε φορά που το 
λέτε, είναι περίπου 1 δευτερόλεπτο) 
Εάν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας ή αν αμφιβάλλετε, θεωρείστε ότι έχει σταματήσει 
η καρδιά. Αυτό λέγεται καρδιακή ανακοπή. Το θύμα θα είναι αναίσθητο και το πρόσωπό 
του ωχρό, γκριζωπό ή μελανό. Πρέπει να επιχειρηθεί αμέσως τεχνητή αποκατάσταση της 
καρδιακής λειτουργίας με θωρακικές συμπιέσεις. Εάν η κυκλοφορία σταματήσει, τότε θα 
έχει σταματήσει και η αναπνοή. Τα θύματα με καρδιακή ανακοπή θα χρειαστούν και 
αναπνοές και θωρακικές συμπιέσεις. Ο συνδυασμός αυτός είναι γνωστός σαν 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).  
Με την ΚΑΡΠΑ θα "αγοράσετε χρόνο" για το θύμα, επιτρέποντας στο αίμα που περιέχει 
οξυγόνο να κυκλοφορήσει στο σώμα. Μ' αυτόν τον τρόπο εμποδίζονται βλάβες σε 
σημαντικά όργανα όπως είναι ο εγκέφαλος. Η ΚΑΡΠΑ δεν θα "επαναφέρει το θύμα στη 
ζωή" από μόνη της, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλέσετε το ΕΚΑΒ το ταχύτερο 



δυνατό. Το ΕΚΑΒ είναι σε θέση να προσφέρει την εξειδικευμένη βοήθεια στο θύμα.  
 
  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

 Το θύμα αντιδρά και αναπνέει  
 
Αφήστε το στη θέση που το βρήκατε (εκτός αν ο χώρος που βρίσκεται είναι 
επικίνδυνος) 
Ζητήστε βοήθεια, εάν χρειάζεται 
Μείνετε δίπλα του ελέγχοντας την κατάστασή του 

  Το θύμα δεν αντιδράει αλλά αναπνέει κανονικά 
 
Γυρίστε το στην πλάγια θέση ασφαλείας 
Καλέστε το 166 - ΕΚΑΒ 
Ελέγξτε εάν συνεχίζει να αναπνέει 

  Το θύμα δεν αντιδράει και δεν αναπνέει  
 
Τηλεφωνήστε στο 166 - ΕΚΑΒ ή στείλτε κάποιον άλλο να τηλεφωνήσει  
Εάν είστε μόνος με ένα θύμα που έχει σοβαρά τραύματα ή έχει πνιγεί κάντε 
αναζωογόνηση για 1 λεπτό πριν να καλέσετε το 166 -ΕΚΑΒ 
∆ώστε 2 αποτελεσματικές αναπνοές 
Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας του αίματος 
Εάν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας, τότε κάντε 15 θωρακικές συμπιέσεις και 
συνεχίστε τους κύκλους των 2 αναπνοών - 15 θωρακικών συμπιέσεων μέχρι να έρθει 
βοήθεια 
Εάν είστε σίγουροι ότι υπάρχει κυκλοφορία, συνεχίζετε τις αναπνοές και επανελέγχετε 
για σημεία κυκλοφορίας περίπου κάθε Ι λεπτό ή κάθε 10 αναπνοές. Εάν η αναπνοή 
ξαναρχίσει, βάλτε το θύμα σε πλάγια θέση ασφαλείας και συνεχίστε να ελέγχετε την 
κατάστασή του. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΑΝΑΠΝΟΕΣ-ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ 

Γίνονται συνήθως με τη μέθοδο "στόμα με 
στόμα".  
Γυρίστε το θύμα ανάσκελα, αν δεν είναι ήδη σε αυτή τη θέση, και γονατίστε δίπλα του. 
Απομακρύνετε οποιοδήποτε ορατό ξένο σώμα από το στόμα του (αφήνοντας τις καλά 
στερεωμένες μασέλες στη θέση τους).  

• ∆ιατηρήστε ανοικτό τον αεραγωγό (έκταση της κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού) 
και με τα δύο δάχτυλα του χεριού σας που βρίσκεται στο μέτωπο κλείστε τη μύτη.  

• Με το άλλο χέρι κρατήστε το σαγόνι προς τα πάνω, επιτρέποντας έτσι στο στόμα να 
είναι ανοικτό.  

• Πάρετε μια βαθιά ανάσα εφαρμόστε τα χείλη σας καλά γύρω από τα χείλη του 
θύματος και φυσήξτε αργά και σταθερά μέσα στο στόμα του. 

• Κάθε αναπνοή (εμφύσηση), διάρκειας περίπου 1,5 - 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να είναι 
αρκετή για να προκαλέσει ανύψωση του θώρακα όπως σε μια φυσιολογική αναπνοή.  

• ∆ιατηρώντας το κεφάλι στη θέση που ήταν πριν, απομακρύνετε το στόμα σας από το 
στόμα του θύματος, επιτρέποντας στο θώρακα να "ξεφουσκώσει" πλήρως, καθώς ο 
αέρας βγαίνει έξω 

• Πάρετε άλλη μια βαθιά ανάσα και ξαναδώστε εμφύσηση, συμπληρώνοντας συνολικά 
2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις (να ανασηκώνεται ο θώρακας). Ελέγξτε για σημεία 
κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν, αρχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις  

 
Εάν είστε σίγουροι ότι υπάρχει κυκλοφορία, συνεχίστε τη χορήγηση εμφυσήσεων έως ότου το 
θύμα αρχίσει να αναπνέει ξανά ή μέχρι να φτάσει βοήθεια. Κάθε 1 λεπτό (περίπου κάθε 10 
αναπνοές), επανελέγχετε για σημεία κυκλοφορίας. Εάν το θύμα αρχίσει να αναπνέει ξανά, θα 
πρέπει να το γυρίσετε στην πλάγια θέση ασφαλείας 
Όταν επανέλθει η αναπνοή, είναι πιθανό το θύμα να κάνει εμετό και η πλάγια θέση ασφαλείας 
θα βοηθήσει στην αποφυγή της απόφραξης του αεραγωγού από εισρόφηση (πολύ 
δυσάρεστο και απεχθές) .  
 
Απόφραξη αεραγωγού  
 
Εάν ο θώρακας δεν ανυψώνεται μετά από κάθε αναπνοή (εμφύσηση), επανελέγξτε το στόμα 
για ορατά ξένα σώματα καθώς και το κεφάλι, εάν είναι καλά προς τα πίσω και το πηγούνι 
προς τα πάνω. Ελέγξτε επίσης αν έχετε εφαρμόσει καλά το στόμα σας στο στόμα του ασθενή 
Εάν μετά από 5 προσπάθειες δεν έχετε καταφέρει να χορηγήσετε 2 αποτελεσματικές 
αναπνοές, προχωρήστε στον έλεγχο της κυκλοφορίας.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Μέθοδος στόμα με μύτη  
 
Αυτό μπορεί να γίνει, όταν το στόμα του θύματος έχει σοβαρό τραύμα και δεν μπορείτε να 
εφαρμόσετε καλά το στόμα σας ή όταν το θύμα βρίσκεται σε νερό.  
Όπως με την αναπνοή στόμα με στόμα, ανοίξτε τον αεραγωγό με το κεφάλι σε έκταση και 
ανύψωση του πηγουνιού, κρατήστε το στόμα του θύματος κλειστό, πάρετε μια βαθιά εισπνοή 
και βάλτε όσο μπορείτε πιο στεγανά τα χείλη σας γύρω από τη μύτη του θύματος και φυσήξτε. 
Είναι εύκολο να φυσήξει κανείς μέσα από τη μύτη, αλλά είναι λιγότερο εύκολο στον αέρα να 
βγει από αυτή. 
Γι' αυτό το λόγο, στην αναπνοή στόμα με μύτη, το στόμα του θύματος πρέπει να αφήνετε να 
ανοίξει, για να "εκπνεύσει" το θύμα.  
 
Προστασία διασώστη: Στην τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ή στόμα με μύτη, ο κίνδυνος 
μετάδοσης μόλυνσης είναι σχεδόν ανύπαρκτος και δεν πρέπει ποτέ να διστάσετε να την 
εφαρμόσετε σε ένα επείγον περιστατικό. 
Κανένα ιστορικό με AIDS δεν έχει αναφερθεί σαν αποτέλεσμα τεχνητής αναπνοής. Για λόγους 
υγιεινής και εφόσον έχετε εκπαιδευτεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό προστατευτικό 
μαντιλάκι προσώπου.  
Εάν έχετε κάνει αναζωογόνηση και εξακολουθείτε να φοβάστε ότι σας έχει μεταφερθεί κάποια 
νόσος, συμβουλευθείτε κάποιο γιατρό 
 
 
  ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ  
 
Εάν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας ή αν αμφιβάλλετε, πρέπει να αρχίστε τις θωρακικές 
συμπιέσεις, αφού έχετε χορηγήσει 2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις.  
Οι θωρακικές συμπιέσεις γίνονται με το θύμα ανάσκελα πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια. 
Συμπιέζοντας ρυθμικά το στέρνο προς την σπονδυλική στήλη, το αίμα θα κυκλοφορήσει από 
την καρδιά σε όλο το σώμα.  
Γονατισμένοι στο πλάι του θύματος:  

• Ψάξτε το χαμηλότερο μέρος των πλευρών και διατρέχοντας με το δείκτη και το μέσο 
δάκτυλο του ενός χεριού κάτω από το κατώτερο όριο του θώρακα, βρείτε το σημείο 
που τα δύο πλευρικά τόξα ενώνονται με το στέρνο.  

 
• Τοποθετήστε τον μέσο δάκτυλο σε αυτό το σημείο και δίπλα του τον δείκτη σας 

επάνω στο στέρνο 
• Γλιστρήστε τη βάση της παλάμης του άλλου σας χεριού πάνω στο στέρνο, μέχρι να 

φτάσει στο δείκτη του πρώτου χεριού. Τότε θα είναι στο μέσο του κατώτερου μισού 
του στέρνου. 



 
• Τοποθετήστε πάνω σ' αυτό τη βάση της παλάμης του πρώτου χεριού και πλέξτε τα 

δάχτυλα. 
• Με τους αγκώνες σας σε ευθεία και κάθετα στο στέρνο, φέρτε τους ώμους σας έτσι 

έως ότου βρεθούν πάνω από το θώρακα του θύματος.  

 
• Πιέστε και αφήστε το στέρνο 4-5 εκατοστά ή το 1/3 του βάθους του θώρακα. Η 

προτεινόμενη συχνότητα είναι περίπου 100 θωρακικές συμπιέσεις στο λεπτό.  

 
• Θα σας φανεί χρήσιμο αν μετράτε δυνατά "ένα και δύο και τρία ... και δεκαπέντε"  

 
Οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει πάντα να συνδυάζονται με αναπνοές, έτσι ώστε μετά από 15 
συμπιέσεις να δίνονται 2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις 
Συνεχίστε με 2 εμφυσήσεις και 15 θωρακικές συμπιέσεις εναλλάξ.  
Είναι απίθανο ο σφυγμός του θύματος να επιστρέψει άμεσα χωρίς άλλες πιο εξειδικευμένες 
τεχνικές (ειδικότερα αυτή της απινίδωσης· γι' αυτό μη χάνετε χρόνο σταματώντας την ΚΑΡΠΑ 
για να επανελέγξετε την κυκλοφορία. Σταματήστε για επανέλεγχο, μόνο εάν το θύμα δείξει 
σημεία ζωής (κίνηση ή αναπνοή). ∆ιαφορετικά συνεχίστε μέχρις ότου φτάσει το ασθενοφόρο 
ή αν κάποιος άλλος διασώστης μπορεί να συνεχίσει ή εάν είστε πολύ εξουθενωμένοι για να 
συνεχίσετε.  



 
ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Το αναίσθητο θύμα που αναπνέει 
πρέπει να τοποθετηθεί σε πλάγια θέση 
ασφαλείας. 
Αυτό επιτρέπει στη γλώσσα να πέσει 
προς τα εμπρός διατηρώντας ανοιχτό 
τον αεραγωγό. Μειώνει επίσης τον 
κίνδυνο να περάσει στους πνεύμονες 
περιεχόμενο του στομάχου.  
Γονατίστε δίπλα στο θύμα και: 

• Εάν φοράει γυαλιά, αφαιρέστε τα.  
• Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του είναι ίσια και ανοίξτε τον αεραγωγό του κάνοντας έκταση 

κεφαλής και ανύψωση πηγουνιού.  
• Τοποθετήστε το άνω άκρο που είναι προς τη μεριά σας σε ορθή γωνία προς το 

σώμα, ενώ ο αγκώνας λυγίζει με την παλάμη προς τα πάνω 
• Φέρτε το απέναντι από εσάς χέρι του θύματος, πάνω στο θώρακά του και κρατήστε 

τη ραχιαία επιφάνεια του άκρου χεριού του πάνω στο πλησιέστερα προς εσάς 
μάγουλό του 

• Με το άλλο σας χέρι πιάστε το μηρό τού απέναντί σας ποδιού του, κάτω απ' το 
γόνατο, διατηρώντας το πέλμα σε επαφή με το έδαφος.  

• ∆ιατηρώντας το χέρι πιεσμένο στο μάγουλο τραβήξτε το πόδι του προς εσάς. 
• Τοποθετήστε το επάνω πόδι έτσι ώστε το ισχίο και το γόνατο να είναι λυγισμένα σε 

ορθές γωνίες, αποτρέποντας το θύμα να γυρίσει μπρούμυτα. 
• ∆ιατηρήστε ανοιχτό τον αεραγωγό, κάνοντας έκταση της κεφαλής και τακτοποιώντας 

το χέρι κάτω από το μάγουλο, εάν χρειάζεται.  
• Επανελέγχετε για σημεία αναπνοής σε τακτά διαστήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεράσματα εργασίας: 

Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα οι μαθητές έφτασαν στα εξής συμπεράσματα: 

1. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για 
την ζωή όμως οι βασικές πρώτες βοήθειες αρκούν για να σωθεί το θύμα. 

2. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται βοήθεια στον πάσχοντα 
συνάνθρωπο, να διαθέτουμε αισθήματα αλληλεγγύης. 

3.  Η προσοχή είναι απαραίτητη αφού πολλές καταστάσεις  μπορούν να 
αποφευχθούν εξαρχής. 

4. Τέλος, όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των 
πρώτων βοηθειών και με ψυχραιμία να τα εφαρμόζουν αν ποτέ παρουσιαστεί 
ανάγκη. 
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