
  

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το σπίτι όσο γνώριμο και φιλικό μας φαίνεται, κρύβει πολλούς 
κινδύνους!

Τα ατυχήματα συμβαίνουν κατά 80% μέσα στο σπίτι και 20% έξω 
από αυτό. Τα παιδιά σε μικρές ηλικίες εξαρτώνται πλήρως από 

εμάς τους μεγάλους, γι’ αυτό είναι υποχρέωση μας να τα 
προφυλάξουμε. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όμως θα πρέπει να τα 

διδάξουμε πως να προφυλάξουν τον εαυτό τους από τα 
ατυχήματα.



  

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στο καθιστικό και στο 
υπνοδωμάτιο, γιατί αυτοί είναι οι χώροι που τα παιδιά περνούν 

τον περισσότερο χρόνο τους. Το 70% των παιδικών 
τραυματισμών συμβαίνουν στην παρουσία ενός ενήλικα! Γι αυτό 
και οφείλουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας με τέτοιον τρόπο, έτσι 

ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.



  

ΠΤΩΣΕΙΣ
  Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος 
άλλος γλίστρησε και έπεσε;  Ανάλογα με το πιο σημείο 
του σώματος χτύπησε, να τι χρειάζεται να κάνετε.

Σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται η αρχή Rest Ice 
Compression Elevation (R.I.C.E.) 

Είναι μία αρχή που αφορά την αντιμετώπιση 
τραυματισμών μαλακών μορίων.



  

● Rest – Ανάπαυση - ξεκούραση ή σχετική ξεκούραση. 

● Ice –O πάγος έχει αναισθητική δράση και μας 
ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει το μελάνιασμα, την 
αιμορραγία…Ουσιαστικά τα αιμοφόρα αγγεία ψύχονται 
και έτσι έχουμε την σύσπαση τους.

● Compression- Η περίδεση βοηθάει  να αποτραπεί το 
παραπάνω πρήξιμο και αιμορραγία. Θέλει προσοχή ώστε 
το σφύξιμο να μην είναι υπερβολικά έντονα …και 
σταματήσει τελείως την κυκλοφορία του αίματος στην 
συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Φυσικά το δένουμε 
ύστερα από την τοποθέτηση του πάγου.

● Elevation – Ανυψώνουμε το τραυματισμένο σημείο ώστε 
να μειωθεί ο πόνος λόγω του περιορισμού του 
πρηξίματος. 



  

ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Σε ελαφρύ κτύπημα έχουμε συνήθως μόνο αστεράκια και ένα 
καρούμπαλο, σε βαρύτερο μπορεί να υπάρξει σοβαρή 
διάσειση ή ακόμα και θάνατος. Κριτήριο σοβαρότητας μιας 
κάκωσης στο κεφάλι είναι η έστω και ολιγόλεπτη, απώλεια 
των αισθήσεων, που παραπέμπει σε διάσειση. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να γίνει μεταφορά του τραυματία σε 
νοσοκομείο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, 
παρακολουθεί κανείς για τις επόμενες 24 ώρες την πιθανή 
εμφάνιση έντονου πονοκεφάλου, εμετού, λήθαργου ή 
επιληψίας. Φυσικά απαιτούνται (Rest Ice Compression 
Elevation) R.I.C.E. και ράμματα εφ' όσον υπάρχει ανοικτό 
τραύμα.



  

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Τα συμπτώματα της ηλεκτροπληξίας ενδέχεται να 
εκδηλωθούν ακόμη και αρκετές ώρες μετά το περιστατικό.

Αυτά είναι:

-Ασφυξία

-Σοκ

-Απώλεια αισθήσεων

-Εγκαύματα

-Καρδιακή αρρυθμία

-Οπτικές λάμψεις

-Κώφωση

-Σπασμοί



  

● 1. Μην ακουμπάτε το άτομο κατά τη διάρκεια που τον "χτυπά" 
το ρεύμα

● 2. Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή

● 3. Απομακρύνετε το άτομο από την πηγή του ρεύματος, με τη 
βοήθεια στεγνού αγώγιμου μέσου (μαλλί, ξύλο)

● 4. Καλέστε το 166 ή μεταφέρετέ τον στο νοσοκομείο

● 5. Ελέγξτε αν αναπνέει και αν έχει σφύξεις και αν όχι, αν 
γνωρίζετε, αρχίστε «τεχνητή αναπνοή» (Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση/ΚΑΡΠΑ)



  

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
● Τα εγκαύματα μπορεί να προκληθούν με διάφορους τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένων:

●  καυτών αντικειμένων, βραστών υγρών, ανοικτής φλόγας, 
φωτιάς (θερμικό έγκαυμα)

●  καυστικών χημικών ουσιών (χημικό έγκαυμα)

●  υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο (ηλιακό έγκαυμα, έγκαυμα 
ακτινοβολίας)

●  ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρικό έγκαυμα)



  

Πρώτες βοήθειες σε θερμικό 
έγκαυμα μικρής έκτασης:

●  Μειώστε άμεσα την θερμική βλάβη με δροσερό τρεχούμενο 
νερό

●  Αφαιρέστε με προσοχή κοσμήματα και στενά αντικείμενα

●  Καθαρίστε και προστατέψτε την περιοχή του εγκαύματος

●  Επαλείψτε λεπτό στρώμα aloe vera ή άλλης καταπραϋντικής 
αλοιφής

●  Επισκεφθείτε ενδεχομένως τον γιατρό σας



  

Πρώτες βοήθειες σε χημικό έγκαυμα:

● Καλέστε για βοήθεια και απομακρύνετε με ασφάλεια τη χημική 
ουσία με ξηρό τρόπο

● Αφαιρέστε προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμό που πιθανώς 
έχουν εκτεθεί

● Ξεπλύνετε τυχών υπολείμματα με τρεχούμενο νερό, 
προστατεύοντας πάντα τα μάτια σας

● Καθαρίστε και προστατέψτε την περιοχή του εγκαύματος

● Επισκεφθείτε τον γιατρό σας



  

ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Αποφύγετε την κατανάλωση φυτικών ινών (φρούτα, λαχανικά, 
δημητριακά), καθώς αυξάνουν την κινητικότητα του εντέρου. 
Για τον ίδιο λόγο καλό είναι να αποφύγετε το γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

- Καταναλώνετε στερεές τροφές, όπως ρύζι, λευκό κρέας, 
κοτόπουλο και πατάτες βραστές.

- Πίνετε πολλά υγρά, καθώς ο εμετός και η διάρροια μπορεί 
να προκαλέσουν απώλεια ηλεκτρολυτών και αφυδάτωση.

- Αλατίζετε ελαφρά τις τροφές σας, καθώς το αλάτι περιέχει 
κάλιο και νάτριο που βοηθούν στην αναπλήρωση των 
ηλεκτρολυτών.



  

KOΨΙΜΑΤΑ,ΜΕΛΑΝΙΕΣ,ΙΜΑΤΑ,ΜΕΛΑΝΙΕΣ,
ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ

●  Ηρεμήστε τον τραυματία και βάλτε τον να καθίσει.

●  Πριν αρχίσετε την περιποίηση εξετάστε το τραύμα 
προσεκτικά. Εάν είναι μεγάλο και βαθύ και τα άκρα του δεν 
ενώνονται, ή αν πρόκειται για σοβαρό έγκαυμα, είναι 
ενδεχομένως προτιμότερο να ζητήσετε τη βοήθεια γιατρού ή 
κέντρου πρώτων βοηθειών. Εάν, όμως, το τραύμα είναι μικρό 
μπορείτε να το περιποιηθείτε σωστά μόνοι σας.

●  Πλύνετε την πληγή με φυσιολογικό ορό ή στην ανάγκη με 
δροσερό νερό.

●  Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό διπλωμένη γάζα ή 
βαμβάκι ή στην ανάγκη καθαρό βαμβακερό ύφασμα. 

●  Προσπαθήστε να απομακρύνετε υπολείμματα χώματος ή 
γυαλιών.



  



  

● Δεν χρειάζονται έντονες κινήσεις, διότι τα ξένα σώματα μπορεί 
να εισέλθουν πιο βαθιά στην πληγή.

● Εάν διακρίνετε ξένα σώματα, τα οποία δεν μπορείτε να 
απομακρύνετε, απευθυνθείτε στο νοσοκομείο.

● Αν υπάρχει αιμορραγία, πιέστε σταθερά την πληγή με καθαρή 
και στεγνή γάζα 10-15 λεπτά συνεχώς. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η πίεση σταματά την αιμορραγία. 

● Αν το τραύμα είναι σε κάποιο από τα δύο  χέρια, καλό θα ήταν 
να τα σηκώσετε πάνω από το ύψος της καρδιάς, για να 
επιβραδύνει τη ροή του αίματος στην περιοχή. Αν το ύφασμα 
απορροφά το αίμα συνεχίστε με μία νέα καθαρή πετσέτα, 
πιέζοντας πάντα.



  



  

● Κατόπιν βάλτε αντισηπτική ουσία. Χρησιμοποιείστε επάνω 
στο τραύμα περίσσεια αντισηπτικού, για να προλάβετε τη 
μόλυνση και να διευκολύνετε έτσι την επούλωση. Το 
αντισηπτικό που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι υγρό ή 
κρέμα, ή και αλοιφή, κυρίως αν πρόκειται για έγκαυμα (η 
αλοιφή είναι περισσότερο λιπαρή από την κρέμα).

● Τοποθετήστε γάζα εμποτισμένη με αντιβιοτικό, στεγνή 
αποστειρωμένη γάζα και κλείστε το τραύμα με λευκοπλάστη. 
Προσέξτε όμως να μη σφίξετε πολύ την επίδεση γύρω από το 
τραύμα, για να γίνεται φυσιολογικά η κυκλοφορία του αίματος

● Μην καλύπτετε την πληγή με απλό βαμβάκι, γιατί θα κολλήσει 
πάνω της και θα είναι δύσκολη η απομάκρυνσή του στην 
επόμενη αλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, βρέχετε την πληγή 
πριν από την αλλαγή με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό και 
περιμένετε να ξεκολλήσει το βαμβάκι μόνο του. 

● Κάνετε αλλαγές του τραύματος κάθε μία με δύο μέρες μέχρι 
να επουλωθεί η πληγή. 



  

Κλείνοντας να επισημάνουμε πως όλα τα ατυχήματα 
συμβαίνουν εξαιτίας της αφέλειας των ανθρώπων, γι' αυτό θα 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλους τους χώρους του 
σπιτιού για να προστατευτούμε.



  

● Μήτση Μαρία

● Νάση Παρασκευή

● Τριπτσόγλου Όλγα

● Ζωχιού Σοφία
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