
Πρώτες Βοήθειες  



Σι είμαι οι Πρώτες Βοήθειες 

 

Πξώηεο Βνήζεηεο είλαη ε άκεζε θαη πξνζσξηλή θξνληίδα 
πνπ παξέρεηαη ζην ζύκα ελόο αηπρήκαηνο ή ζε θάπνηνλ 
πνπ αξξώζηεζε μαθληθά, κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζην 
Ννζνθνκείν. θνπόο καο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο, ε 
πξόιεςε ηεο επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ε αλαθνύθηζε 
από ηνλ πόλν θαη ε βνήζεηα γηα αλάλεςε.  

 



Πρωτόκολλο Πρώτωμ Βοηθειώμ  
 

1. Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο  θαη ηνλ απηνέιεγρό ζαο.  
 

2. Φξνληίζηε γηα ηελ αζθάιεηά ηε δηθή ζαο θαζώο θαη ηνπ ζύκαηνο. Μεξηθνί από 
ηνπο θηλδύλνπο κπνξεί λα είλαη δηεξρόκελα απηνθίλεηα, ιάδηα ή θαύζηκα ζην 
νδόζηξσκα, εθηεζεηκέλα ειεθηξηθά θαιώδηα, ζπαζκέλα ηδάκηα, δηαξξνή ηνμηθώλ 
αεξίσλ. 
 
3. Αμηνινγείζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο. (Αλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αλ αλαπλέεη, 
αλ έρεη ζθπγκό). Μελ κεηαθηλείηε ην ζύκα, εθηόο αλ είλαη αλαγθαίν, γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο.  

 
4. Εεηήζηε Βνήζεηα από άιινπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά. 

 
5. Θαιέζηε ην 166 αλ ρξεηάδεηαη. Σν ηειεθώλεκα ζην θέληξν πξώησλ βνεζεηώλ 
(ΔΘΑΒ) ζα πξέπεη λα είλαη ζύληνκν αιιά απνιύησο ζαθέο. Από ηελ αξρή ζα πξέπεη 
λα αλαθέξεηε ην όλνκά ζαο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην αθξηβέο ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη 
ην ζύκα. Να πεξηγξάςεηε πνην είλαη ην επείγνλ πεξηζηαηηθό, ε ειηθία, ην θύιν θαη ν 
αξηζκόο ησλ ζπκάησλ, αλ είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο. Γελ θιείλεηαη πνηέ πξώηνη ην 
ηειέθσλν αιιά αληηζέησο ε θιήζε νινθιεξώλεηαη κόλν όηαλ ην θέληξν 
επηβεβαηώζεη όηη έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη όηη απνζηέιιεηαη 
αζζελνθόξν. 

 



Σηλεφωμικοί αριθμοί άμεσης βοήθειας 

• ηελ Διιάδα, ν αξηζκόο θιήζεο ηνπ ΔΘΑΒ είλαη ην 166, 
ελώ δηεζλείο αξηζκνί γηα επείγνληα είλαη ην 999 ή ην 112. 
Ζ θιήζε κπνξεί λα γίλεη από ζηαζεξό ηειέθσλν (αθόκα 
θαη αλ έρεη δηαθνπεί ε ζύλδεζε), από θαξηνηειέθσλν 
(αθόκα θαη ρσξίο ηειεθάξηα) ή από θηλεηό (αθόκα θαη 
αλ απηό δελ έρεη θάξηα SIM ή ε πεξηνρή δελ έρεη θαιό 
«ζήκα»). 

 

 



ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ 

• Βάιηε ην άηνκν λα θαζίζεη κε ην θεθάιη ηνπ ειαθξώο 
γεξκέλν κπξνζηά,  Πηέζηε ηα καιαθά κόξηα ηεο κύηεο 
ηνπ γηα 5΄-10΄. Αλ ε ξηλνξξαγία δε ζηακαηήζεη, 
εθαξκόζηε πξόζζην επηπσκαηηζκό, κε ηε βνήζεηα 
ιαβίδαο θαη γάδα εκπνηηζκέλε ζε νμπδελέ. Οη γάδεο 
πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κέζα ζε 24 ώξεο γηα απνθπγή 
κόιπλζεο. Αλ ε αηκνξξαγία ζπλερίδεηαη, θξνληίζηε γηα 
ηε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν 

 



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΔ  

• Πξώηεο Βνήζεηεο  εμσηεξηθώλ αηκνξξαγηώλ. Φνξέζηε 
γάληηα θαη πηέζηε ην ζεκείν πνπ αηκνξξαγεί γηα 5΄-10΄, 
κε ηα δάρηπια ή ηελ παιάκε ζαο (άκεζε πίεζε) 
Δθαξκόζηε γάδεο ή θαζαξό ύθαζκα πάλσ ζην ηξαύκα 
θαη δέζηε κε επίδεζκν. Δάλ ν επίδεζκνο καηώζεη 
ηνπνζεηείζηε επηπιένλ γάδεο θαη ζπλερίζηε λα δέλεηε κε 
ηνλ επίδεζκν ρσξίο λα αθαηξέζεηε ηηο πξώηεο γάδεο 
θ.ν.θ. Θαιέζηε αζζελνθόξν θαη θξνληίζηε γηα άκεζε 
κεηαθνξά αλ έρεη ραζεί πνιύ αίκα. 

 



ΛΙΠΟΘΤΜΙΑ 

  

• Ξαπιώζηε θαη αλπςώζηε ηα πόδηα, γηα λα 
δηεπθνιύλεηε ηελ αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ, γπξίζηε 
ην θεθάιη ζην πιάη (γηα απνθπγή εηζξόθεζεο), 
ραιαξώζηε ηα ζθηρηά ξνύρα (δώλε, γξαβάηα, 
ζηεζόδεζκν), αεξίζηε ην ρώξν θαη απνκαθξύλεηε 
ηνπο πεξίεξγνπο,  ειέγμηε αλαπλνή θαη ζθπγκό, 
όηαλ μαλαβξεί ηηο αηζζήζεηο, δώζηε ηνπ λα πηεη 
πγξά, όηαλ ζπλέιζεη 

•  ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα ζεθσζεί γηα 15΄πεξίπνπ.  

 



ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

• Γξνζίζηε ην έγθαπκα γηα λα ζαο βνεζήζεη λα απαιύλεηε ηνλ 
πόλν. Θξαηήζηε ηελ θακέλε πεξηνρή θάησ από δξνζεξό (όρη 
θξύν) ηξερνύκελν λεξό γηα 10-15 ιεπηά ή έσο όηνπ ν πόλνο 
ππνρσξήζεη. Αιιηώο, εθαξκόζηε κηα θαζαξή πεηζέηα 
λνηηζκέλε κε δξνζεξό λεξό βξύζεο.  

•  Απιώζηε ελπδαηηθή θξέκα, ινζηόλ αιόε βέξα ή θάπνην ηδει, ε 
νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη αλαθνύθηζε ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο. Αλ ρξεηάδεηαη, πάξηε θάπνην παπζίπνλν. 

• Απεπζπλζείηε ζην γηαηξό ζαο εάλ αλαπηύμεηε κεγάιεο 
θνπζθάιεο. 

•  Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα εάλ ην έγθαπκα θαιύπηεη κηα 
κεγάιε πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο ή αλ παξαηεξήζεηε ζεκάδηα 
κόιπλζεο, όπσο ην λα ζηάδεη πγξό από ηελ πιεγή θαη λα έρεηε 
νμύ πόλν, εξπζξόηεηα θαη νίδεκα. 
 



ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 

• Αλ ην ζύκα έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, μαπιώζηε ην ζην πιάη, κε 
ην θεθάιη ηνπ λα ζηεξίδεηαη. 

• Δθόζνλ ην ζύκα δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, βνεζήζηε ην λα 
μαπιώζεη αλάζθεια ζην έδαθνο θαη ηνπνζεηήζηε έλα καμηιάξη ή 
έλα δηπισκέλν ύθαζκα θάησ από ηνπο αζηξαγάινπο ηνπ. 

• Αλ δηαπηζηώζεηε όηη ην ζύκα θέξεη εγθαύκαηα κε δηάκεηξν πνπ δελ 
μεπεξλά ηα 5 εθαηνζηά, ηνπνζεηήζηε πάλσ ηνπο θνκπξέζεο κε 
δξνζεξό λεξό ή πάγν ηπιηγκέλν ζε πεηζέηα θαη αθήζηε ηα εθεί γηα 5 
ιεπηά. ηε ζπλέρεηα, ζθνππίζηε θαη ζθεπάζηε ηα εγθαύκαηα κε κία 
γάδα 

• Αλ δηαπηζηώζεηε πσο ηα εγθαύκαηα έρνπλ δηάκεηξν πνπ μεπεξλά ηα 
5 εθαηνζηά, ζθεπάζηε ηα κε κία γάδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 
απαγνξεύεηαη λα αθνπκπήζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθαύκαηνο λεξό, 
βξεγκέλε θνκπξέζα ή πεηζέηα ηπιηγκέλε ζε πάγν. 

• Φξνληίζηε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζύκαηνο ζην πιεζηέζηεξν 
λνζνθνκείν. 
 



ΣΙΜΠΙΜΑ ΥΙΔΙΟΤ 

• Όρη παληθόο, δηόηη ρεηξνηεξεύεη ηελ θαηάζηαζε. 
• Αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ ή ξνύρσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζθίμνπλ ην 

κέινο όζν απηό πξήδεηαη (π.ρ. δαρηπιίδηα, ξνιόη, βξαρηόιηα, θηι) 
• Αθηλεζία ηνπ ζύκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ κέινπο γηα 

λα θαζπζηεξήζεη ε εμέιημε ησλ ζπκπησκάησλ. 
• Οη ηνκέο ζην δέξκα θαη ην ξνύθεγκα ηνπ δειεηεξίνπ 

απαγνξεύνληαη δηόηη επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηα 
ζπκπηώκαηα. 

• Διαθξηά επίδεζε πάλσ θαη θεληξηθά (πξνο ηελ θαξδηά) ηνπ 
νηδήκαηνο κε ζηαδηαθή ραιάξσζε ιόγσ ηνπ εμειηζζόκελνπ 
νηδήκαηνο. 

• Όρη αληηζεπηηθά ή πάγνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαύκαηνο. 
•  Όρη ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή αιθνόι ή παπζίπνλσλ θαη άκεζε 

δηαθνκηδή ζην λνζνθνκείν ζε θάζε πεξίπησζε δήγκαηνο θηδηνύ 
νπνηνπδήπνηε είδνπο. 
 



ΑΛΛΔΡΓΙΚΟ ΟΚ 

• Αλ βηώζεηε κηα έληνλε αιιεξγηθή αληίδξαζε, είλαη ζεκαληηθό λα 
κείλεηε ζπγθεληξσκέλνη θαη ήξεκνη. Δμεγήζηε ζε όπνηνλ είλαη θνληά 
ζαο ηη αθξηβώο ζπλέβε, πνην λνκίδεηε όηη είλαη ην αιιεξγηνγόλν θαη 
πεξηγξάςηε ηα ζπκπηώκαηά ζαο. Δάλ βνεζάηε θάπνηνλ άιινλ πνπ 
βηώλεη κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε, είλαη ζεκαληηθό λα ηνλ 
ελζαξξύλεηε λα παξακείλεη ήξεκνο. Γηα θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο 
θαηάζηαζεο αθνύ παξέρεηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο, θαιέζηε ην 166. 

• Πνιινί άλζξσπνη πνπ δηαγηγλώζθνληαη κε ζνβαξέο αιιεξγίεο, 
παίξλνπλ κηα ζπληαγή γηα έλεζε επηλεθξίλεο, ηελ νπνία έρνπλ 
ζπλήζσο θνληά ηνπο. Αλ αξρίζεηε λα βηώλεηε ην αλαθπιαθηηθό ζνθ, 
θάληε ζηνλ εαπηό ζαο ηελ έλεζε ακέζσο. Δίλαη ζεκαληηθό λα έρεηε 
θαηά λνπ όηη απηό ην θάξκαθν ζαο γιηηώλεη ρξόλν, αιιά όρη ηε δσή. 
Αθόκα θαη κεηά από ηελ έλεζε επηλεθξίλεο, ζα πξέπεη λα δεηήζεηε 
άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα. 



ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

• Θαινύκε αζζελνθόξν.  

• Βάδνπκε ηνλ πάζρνληα λα θαζίζεη άλεηα.  

• Αλ ν πάζρσλ δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνπ δίλνπκε 
ππνγιώζζηα ραπάθηα. 

• Γηαηεξείζηε ηνπο αεξαγσγνύο αλνηθηνύο. 

• Θξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηό, ζθεπάδνληαο ηνλ κε κηα 
θνπβέξηα. 

 



ΔΓΚΔΥΑΛΙΚΟ ΔΠΔΙΟΔΙΟ 

• Θαιέζηε ακέζσο ην Δζληθό Θέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (166). 

• Οδεγήζηε ηνλ λα μαπιώζεη ζε έλα θξεβάηη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 
δηεπθνιύλεηαη ε παξνρή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν. 

• Μελ ηνλ αθήζεηε λα θάεη ή λα πηεη νηηδήπνηε. 

• Δάλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αξρίζηε ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ 
θαη μεθηλήζεηε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε εθόζνλ 
γλσξίδεηε.  

• Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα 
εγθεθαιηθνύ λα εηζαρζνύλ ζην λνζνθνκείν όζν ην δπλαηό πην 
γξήγνξα. πλήζσο, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα βξεζνύλ ζην 
λνζνθνκείν κέζα ζε 3 ώξεο από ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ.  



ΚΡΙΗ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ 

• Εάν ο πάζχων έχει ηις αιζθήζεις ηου: 
 • Σνπνζεηήζηε ηνλ πάζρνληα ζε αλαπαπηηθή ζέζε θαζηζηό ή 
 μαπισκέλν. 
 • Γώζηε ηνπ λα θάεη ή λα πηεη θάηη γιπθό. 
 • Δάλ βειηηώλεηαη ζπλερίζηε λα ηνπ δίλεηε πεξηζζόηεξε  
 δάραξε. 
 • Αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί κέρξη λα επαλέιζεη ηειείσο. 
 • Δάλ δελ βειηηώλεηαη θαιέζηε αζζελνθόξν ή κεηαθέξεηε ηνλ 
 γξήγνξα ζε λνζνθνκείν. 
• Εάν ο πάζχων δεν έχει ηις αιζθήζεις ηου: 
 • ΜΖΝ πξνζπαζήζεηε λα ηνπ δώζεηε θάηη γιπθό. 
 • Διέγμηε αλ ν πάζρσλ αλαπλέεη θαη έρεη ζθπγκνύο, γηα ηελ 
 πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνπ παξαρζεί ηερλεηή αλαπλνή. 
 •Θαιέζηε ακέζσο αζζελνθόξν ή κεηαθέξεηε ηνλ ζε 
 λνζνθνκείν. 

 
 



ΜΔΘΗ 
• Πξνζεμηε ηδηαίηεξα ην δηαηηνιόγην ζαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ 

ειαθξύ. πλερίζηε λα πίλεηε πνιιά πγξά (λεξό) θαη λα θαηαλαιώλεηαη 
πδαηάλζξαθεο, όπσο καθαξόληα, παηάηεο, ξύδη ςσκί. 

•  Ρίρλεηε ηνλ ρπκό ελόο ιεκνληνύ ζε έλα θιηηδάλη θαθέ θαη ην πίλεηε 
• Θαηαλαιώζηε θνηόζνππα 
• Φάηε δύν θνπηαιηέο  κέιε αλά κηζή ώξα κέρξη λα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε 

θαιύηεξα. 
• Πνηέ θαθέ κεηά από αιθνόι.  Ο θαθέο είλαη πνιύ θαιόο ζπλδπαζκόο κε 

παξαθεηακόιε (π.ρ. depon, panadol θ.α) γηαηί επηηαρύλεη ηελ αλαιγεηηθή 
δξάζε γηα ηνλ απιό πνλνθέθαιν, όρη από ηε κέζε. 

• Όρη ζηελ δάραξε 
•  Μία θνπηαιηά ειαηόιαδνπ έπεηηα από έληνλε θαηαλάισζε αιθνόι εξεκεί 

ην ζηνκάρη. 
• Σν θαιύηεξν όισλ ζα ήηαλ βέβαηα λα απνθεύγνπκε ηελ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε αιθνόι.  



ΚΑΚΩΔΙ 
 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

 • Σνπνζεηείζηε ςπρξά 
επηζέκαηα γηα 10 ιεπηά.  
Αθηλεηνπνηείζηε κε ειαζηηθό 
επίδεζκν , αλπςώζηε ην 
ηξαπκαηηζκέλν κέινο ιίγν πην 
πάλσ από ην επίπεδν ηεο 
θαξδηάο θαη ρνξεγείζηε 
παπζίπνλν ζε πεξίπησζε 
πόλνπ. 

 

• Aλ  ν ηξαπκαηίαο έρεη ράζεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ, θάλεη εκεηό ή βγάδεη 
αίκα από ην ζηόκα, μαπιώζηε ηνλ 
ζην πιάη. Γηαθνξεηηθά, βάιηε ηνλ λα 
μαπιώζεη αλάζθεια θαη θξνληίζηε 
ηα πόδηα ηνπ λα είλαη 20-30 εθ. 
ςειόηεξα από ην έδαθνο. 
- Aλ  είζηε απνιύησο ζίγνπξνη πσο 
δελ έρεη ππνζηεί ηξαπκαηηζκό ζην 
θεθάιη, ηνλ απρέλα ή ηε ζπνλδπιηθή 
ζηήιε, γπξίζηε απαιά ην θεθάιη ηνπ 
ζην πιάη, ώζηε λα απνκαθξύλεηε ην 
ελδερόκελν πληγκνύ ζε πεξίπησζε 
πνπ θάλεη εκεηό.  

• - Θαιέζηε θαη πεξηκέλεηε ηαηξηθή 
βνήζεηα 
 
 



ΠΝΙΓΜΟΝΗ 
• Ρσηάκε "Δίζαη θαιά;" Αλ καο απαληήζεη ή βήρεη ηόηε παξνηξύλνπκε ην 

ζύκα λα βήμεη. 
• Αλ δελ καο απαληά θαη δείρλεη όηη πλίγεηαη ηόηε πξέπεη άκεζα λα θάλνπκε  

δύν πνιύ απιέο ελέξγεηεο. Πξώηε θάζε : δίλνπκε  πέληε ρηππήκαηα ζηελ 
πιάηε. Σα ρηππήκαηα απηά γίλνληαη ζην θέληξν ηεο πιάηεο αλάκεζα από 
ηηο σκνπιάηεο θαη κε θνξά πξνο ηα επάλσ. Γεύηεξε θάζε : Αλ ηα 
ρηππήκαηα απηά δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά ηόηε πξνρσξάκε ζηελ επόκελε 
θίλεζε πνπ είλαη πέληε θνηιηαθέο σζήζεηο. Οη θνηιηαθέο σζήζεηο γίλνληαη 
αθξηβώο πάλσ από ηνλ αθαιό. Δξρόκαζηε πίζσ από ην ζύκα θαη κε ην έλα 
καο ρέξη εληνπίδνπκε ηνλ αθαιό ηνπ, αθνύ έρνπκε βξεη ην ζεκείν πάκε 
αθξηβώο κία κπνπληά επάλσ θαη κε ην άιιν ρέξη αγθαιηάδνπκε ηελ κπνπληά 
καο όηαλ ινηπόλ πάξνπκε ηελ ζσζηή απηή ζέζε θάλνπκε θνηιηαθέο σζήζεηο 
πξνο ηα εκάο θαη επάλσ. 

• Απηή ηελ δηαδηθαζία αθνινπζνύκε θπθιηθά 5 ξαρηαίεο πιήμεηο – 5 θνηιηαθέο 
σζήζεηο κέρξηο όηνπ ην μέλν ζώκα βγεη. 

• Αλ ην ζύκα καο θαηαξξεύζεη ηόηε  ζα ρξεηαζηεί Θαξδηνπλεπκνληθήο 
Αλαδσνγόλεζεο.  
 



ΥΑΡΜΑΚΔΙΟ ΣΟΤ ΦΟΛΔΙΟΤ 
Σν θαξκαθείν ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
• Φπζηνινγηθόο νξόο 
• Παπζίπνλν/Αληηππξεηηθό 
• Αληηηζηακηληθή αινηθή 
• Δλεξγόο άλζξαθαο γηα δειεηεξίαζε πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 
• Οηλόπλεπκα 
• Ομπδελέ 
• Αινηθή γηα εγθαύκαηα 
• Δπίδεζκνη 
• Βακβάθη 
• Γάδεο απνζηεηξσκέλεο  
• Γάδεο εγθαπκάησλ 
• Σξαπκαπιάζη 
• Ξεξόο πάγνο 
• ύξηγγεο κηαο ρξήζεο 
• Γάληηα 
• Ψαιίδη 
• Θεξκόκεηξν 

 
 


