


 

 

 

     «  Αυιεπωμένο ςε εςένα ποτ έφειρ σην    
θέληςη και σην ικανόσησα να ςώζειρ 
ανθπώπινερ ζωέρ.» 

  

 



   Πξώηε Βνήζεηα είλαη ε άκεζε θξνληίδα, πνπ 

παξέρεηαη ζην ζύκα έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ όπσο 

έλα αηύρεκα ή κηα μαθληθή αδηαζεζία, από 

θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη θνληά ηνπ, κέρξη λα θηάζεη 

εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. 

 



       θνπόο ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ είλαη 

λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν πνπ έπαζε θάπνην αηύρεκα ή 

αξξώζηεζε μαθληθά:  

 Να δηαηήξεζε ηελ δσή ηνπ.  

 Να αλαθνπθίζεη  ηνλ πάζρνληα  ζσκαηηθά θαη      

ςπρνινγηθά. 

 Να πξνιάβεη  επηδείλσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. 

 Να βνεζήζεη ζηελ αλάλεςε 



 Ηζηθνί  

 Ννκηθνί  

 Κνηλσληθνί 

 Οηθνλνκηθνί 

 



        Η ζπλερήο αμηνιόγεζε ηεο απηνθξνληίδαο δίλεη όιν 

θαη πεξηζζόηεξν κέξνο ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ζύγρξνλνπ επηδεκηνινγηθνύ 

θάζκαηνο. Έλα κεγάιν κέξνο από ηηο λόζνπο ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο έρεη αξθεηά πεξηζώξηα θαζνξηζηηθήο 

παξέκβαζεο ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ, πνπ αλαθέξνληαη 

πηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνύο θαη πγεηνλνκηθνύο 

ξόινπο. 



    Πξνθαινύληαη από ηελ βίαηε εθαξκνγή ηνπ 

ηξαπκαηηθνύ παξάγνληα πάλσ ζηνπο καιαθνύο ηζηνύο, 

νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα αληέμνπλ ηελ επηβάξπλζε.  

 Οη ζιάζεηο δηαθξίλνληαη : 

 1νπ βαζκνύ. 

 2νπ βαζκνύ.                

 3νπ βαζκνύ.         

 

 

 



 Πεξίδεζε ηνπ κπόο (άλσ ή θάησ άθξν) κε ειαζηηθό 

επίδεζκν. 

 Υξήζε λαξζήθσλ αλάπαπζεο. 

 Υνξήγεζε κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ. 

 Σνπνζέηεζε πάγνπ ηηο δπν πξώηεο εκέξεο. 

 Φπζηθνζεξαπεία γηα απνθαηάζηαζε, εθόζνλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 Οη ζιάζεηο δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνύ θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ γηαηξνύ θαη αλάινγα κε άιιεο πηζαλέο 

βιάβεο, ρεηξνπξγνύληαη (ζπξξαθή κπόο). 

 



  

     Σν δηάζηξεκκα πξνθαιείηαη από ην ππεξβνιηθό ηέλησκα 

ή ηε ξήμε ελόο ζπλδέζκνπ.  



 Ξεθνπξάζηε ην ηξαπκαηηζκέλν άθξν. 

 Σνπνζεηήζηε ςπρξά επηζέκαηα ζηελ άξζξσζε όπσο 

παγνθύζηε ή παγάθηα. 

 Αθηλεηνπνηείζηε ηελ άξζξσζε κε ηε βνήζεηα ελόο 

ειαζηηθνύ επηδέζκνπ. 

 Υνξεγείζηε παπζίπνλα.  

 Αλ ην δηάζηξεκκα έρεη ζπκβεί ζηνλ αζηξάγαιν 

αλαζεθώλεη ην πάζρνλ πόδη ζε πςειόηεξν επίπεδν από 

ηελ νξηδόληηα ζέζε.  

 



     Κάηαγκα είλαη ε θάθσζε ηνπ νζηνύ θαηά ηελ νπνία 

πξνθαιείηαη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηάο ηνπ, όηαλ ζπάδεη 

δειαδή ή ξαγίδεη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ.   

  



 Απιό.  

 Δπηιεγκέλν. 

 Αλνηρηό θαη θιεηζηό. 

 Γίθελ «ρισξνύ θιάδνπ». 

 Δγθάξζην.  

 Πιάγην. 

 πληξηπηηθό. 

 Δλζθελσκέλν.  

 



 

  Έλα θάηαγκα πξνθαιεί γεληθά πόλν θαη δπζρέξεηα ή 

αδπλαµία ζηελ θίλεζε ηνπ µέινπο.  

  Οη επηπινθέο ησλ θαηαγκάησλ δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο 

θαη απώηεξεο 



 ηελ επνύισζε ησλ θαηαγκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

κέζνδνη εμσηεξηθήο ζπγθξάηεζεο (γύςηλνη επίδεζκνη θαη 

εμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο) ή εζσηεξηθήο ζπγθξάηεζεο 

(νζηενζύλζεζε κε κεηαιιηθά εκθπηεύκαηα, βίδεο, πιάθεο 

θαη ελδνκπειηθνύο ήινπο), πνπ αθαηξνύληαη ζπλήζσο 

κεηά ηελ πώξσζε ηνπ θαηάγκαηνο. 

 



        Ληπνζπκία είλαη ε μαθληθή θαη πξνζσξηλή 

απώιεηα ζπλείδεζεο, πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε 

ηεο παξνρήο νμπγόλνπ ζηνλ εγθέθαιν. 

     Η ιηπνζπκία, κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή 

δηαθόξσλ αζζελεηώλ από θαξδηαθά 

πξνβιήκαηα κέρξη αλαηκία. 

 



 Υακειή αξηεξηαθή πίεζε 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 Καξδηαθά πξνβιήκαηα 

 Υακειά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα 

 Γηαξζξσηηθή δηαηαξαρή 

 Αθπδάησζε 

 Αλαηκία 

 Κξίζε παληθνύ  

 Έληνλν άγρνο 

 



         Διέγμηε αλ αλαπλέεη. Σν 40% ησλ θαξδηαθώλ αλαθνπώλ 

πεξηγξάθνληαη ζαλ «ιηπνζπκίεο» από ηνπο απηόπηεο κάξηπξεο.  

●    Αλ ην άηνκν αλαπλέεη αλαζεθώλνπκε πεξίπνπ 30 εθ. ηα πόδηα, 

ώζηε λα βειηηώζνπκε ηελ ξνή αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν.  

●    Αλνίγνπκε ξνύρα θαη νηηδήπνηε ηνλ ζθίγγεη θαη θξνληίδνπκε λα 

αλαπλέεη ειεύζεξα.  

●    Σν ηνπνζεηνύκε ζε πιάγηα ζέζε αζθαιείαο.  

●    Μελ ηνπ δώζεηε ηίπνηα λα πηεη πξηλ ζπλέιζεη ηειείσο γηαηί 

ππάξρεη θίλδπλνο εηζξόθεζεο.  

●    Με ζθεπάδεηε ην άηνκν, γηαηί ε δέζηε πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή 

κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ξνή αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν.   

●    Όηαλ ζπλέιζεη ηειείσο ηνλ βάδνπκε λα θαζίζεη θαη ηνλ 

παξαθνινπζνύκε. 

   

 



       Με ηνλ όξν θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε, 

γλσζηή θαη σο θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε ή 

ελ ζπληνκία ΚΑΡ.Π.Α., ελλννύκε ηε 

ρνξήγεζε ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ 

θαη αλαπλνώλ δηάζσζεο ζε έλα ζύκα πνπ έρεη 

θαηαξξεύζεη θαη δελ αλαπλέεη. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%8E%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE


       Α. Το θύμα ανσιδπά και αναπνέει . 
• Αυήςσε σο ςση θέςη ποτ σο βπήκασε (εκσόρ αν ο 

φώπορ ποτ βπίςκεσαι είναι επικίνδτνορ). 
• Ζησήςσε βοήθεια, εάν φπειάζεσαι. 
• Μείνεσε δίπλα σοτ ελέγφονσαρ σην κασάςσαςή σοτ. 
        Β. Το θύμα δεν ανσιδπάει αλλά αναπνέει 

κανονικά. 
• Γτπίςσε σο ςσην πλάγια θέςη αςυαλείαρ. 
• Καλέςσε σο 166 – ΕΚΑΒ. 
• Ελέγξσε εάν ςτνεφίζει να αναπνέει. 
        Γ. Το θύμα δεν ανσιδπάει και δεν αναπνέει.  
• Τηλευωνήςσε ςσο 166 – ΕΚΑΒ ή ςσείλσε κάποιον 

άλλο να σηλευωνήςει. 
 



 Δμαζθαιίζηε ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ 

 Δθηηκήζηε αλ ην ζύκα είλαη ή όρη αλαίζζεην. 

 Καιέζηε βνήζεηα 

 Αεξαγσγόο 

 Αλαπλνή 

 Θσξαθηθέο πκπηέζεηο  

 Αλαπλνέο-εκθπζήζεηο  

 Πιάγηα Θέζε Αζθάιεηαο  



 Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

θίλδπλν γηα ηελ δσή όκσο νη βαζηθέο πξώηεο βνήζεηεο αξθνύλ 

γηα λα ζσζεί ην ζύκα. 

 Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα παξέρεηαη βνήζεηα ζηνλ 

πάζρνληα ζπλάλζξσπν, λα δηαζέηνπκε αηζζήκαηα 

αιιειεγγύεο. 

  Η πξνζνρή είλαη απαξαίηεηε αθνύ πνιιέο θαηαζηάζεηο  

κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ εμαξρήο. 

 Τέινο, όινη νη άλζξσπνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ησλ πξώησλ βνεζεηώλ θαη κε ςπρξαηκία λα ηα 

εθαξκόδνπλ αλ πνηέ παξνπζηαζηεί αλάγθε. 

 



 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ 


