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1o ΕΠΑΛ Μετσόβος 

Σάξη: Β'  

σ. Έτορ 2017-18 

 

 
Δρεσνηηική εργαζία :  

Πρώηες Βοήθειες 
 
 
 
 
Οξηζκόο Πξώησλ Βνεζεηώλ 
 
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.  
 
Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο γλώζεο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ είλαη κεγάιε θαη θαζώο 
ην 80% ησλ πεξηζηαηηθώλ ζύκθσλα κε έξεπλεο ζπκβαίλνπλ ζην νηθείν καο 
πεξηβάιινλ· ζην ζπίηη, ζην ρώξν εξγαζίαο, ζην γπκλαζηήξην, ζε κηα εθδξνκή ή 
ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηά καο, ε ελεκέξσζή καο ζρεηηθά θξίλεηαη αθόκε πην 
επηηαθηηθή. ύκθσλα κε κειέηεο, ην 45% ησλ ζαλάησλ από αηπρήκαηα θαη ην 
25% ησλ αλαπεξηώλ ζα είραλ απνθεπρζεί, εάλ είραλ δνζεί νη ζσζηέο πξώηεο 
βνήζεηεο, έγθαηξα, ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο. ηε ρώξα καο δπζηπρώο, ζην 70% 
ησλ πεξηζηαηηθώλ, νη πξώηεο βνήζεηεο  παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν. 
 
 
Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα εθαξκόζεηε ζε πεξίπησζε παξνρήο πξώησλ 
βνεζεηώλ  
 
1. Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη ηνλ απηνέιεγρό ζαο.  
 
2. Φξνληίζηε γηα ηελ αζθάιεηά ηε δηθή ζαο θαζώο θαη ηνπ ζύκαηνο. 
Ζ αξρηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζύκαηνο γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ εθηίζεηαη ζε 
νπνηνλδήπνηε θίλδπλν ν άλζξσπνο πνπ παξέρεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο. 
Γηεξρόκελα απηνθίλεηα, ιάδηα ή θαύζηκα ζην νδόζηξσκα, εθηεζεηκέλα 
ειεθηξηθά θαιώδηα, ζπαζκέλα ηδάκηα, δηαξξνή ηνμηθώλ αεξίσλ, είλαη κεξηθνί 
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί ε ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο.  
 
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.  



2 
 

 
4. Εεηήζηε Βνήζεηα από άιινπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά. 
 
5.Καιέζηε ην 166 αλ ρξεηάδεηαη. 
Σν ηειεθώλεκα ζην θέληξν πξώησλ βνεζεηώλ (ΔΚΑΒ) 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. 
ηελ Διιάδα, ν αξηζκόο θιήζεο ηνπ ΔΚΑΒ 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»). 
  

 

ΑΛΛΔΡΓΗΚΟ ΟΚ 

 

Αλλεργικό σοκ ΜΥΘΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

 
Οη αιιεξγίεο απνηεινύλ κηα 

ζπάληα θαηάζηαζε 

 

Οη αιιεξγίεο κπνξεί λα πξνβνύλ 

απεηιεηηθέο γηα ηε δωή ηνπ αηόκνπ 

 

 
Οη ηξνθηθέο αιιεξγίεο απνηεινύλ 

ηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηε 

δπζαλεμία 

 

Οη αιιεξγίεο κπνξνύλ λα 

ππξνδνηεζνύλ από νπνηαδήπνηε νπζία 

ηεο θύζεο 

 

 
Τν ηεζη δπζαλεμίαο απνηειεί έλα 

έγθπξν θαη εγθεθξηκέλν ηεζη γηα 

ηε δηάγλωζε ηξνθηθώλ αιιεξγηώλ 
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ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο, λαπηία ή εκεηόο, δηάξξνηα, θνηιηαθό 
άιγνο, δπζθνιία ζηε θαηάπνζε, εξπζξόηεηα ηνπ δέξκαηνο, θαγνύξα, 
κπεξδεκέλε νκηιία, δηαλνεηηθή ζύγρπζε. Οη πην αθξαίεο αληηδξάζεηο 
σζηόζν ηνπ νξγαληζκνύ είλαη ρακειή αξηεξηαθή πίεζε, αδπλακία, 
αλαηζζεζία, κε θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο παικόο, ηαρππαικία, απώιεηα 
νμπγόλνπ, ζπξηγκόο ζηελ αλαπλνή, απόθξαμε ηνπ αεξαγσγώλ, 
θλίδσζε , έληνλν πξήμηκν ησλ καηηώλ, ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ ζεκείνπ 
ηνπ ζώκαηνο πνπ ήξζε ζε επαθή κε ην αιιεξγηνγόλν, θαξδηαθή 
αλαθνπή, αλαπλεπζηηθή αλαθνπή  

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

 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. Ζ αλαθπιαμία ζα ζαο θάλεη γξήγνξα 

λα αηζζάλεζηε απνπξνζαλαηνιηζκέλνη θαη, ελδερνκέλσο, ζα 

πξνθαιέζεη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, γη' απηό είλαη ζεκαληηθό λα 

πεξηγξάςεηε ηη ζαο ζπκβαίλεη όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα ζε θάπνηνλ 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη. Δάλ βνεζάηε θάπνηνλ άιινλ πνπ βηώλεη κηα 

αιιεξγηθή αληίδξαζε, είλαη ζεκαληηθό λα ηνλ ελζαξξύλεηε λα 

παξακείλεη ήξεκνο. Σν άγρνο κπνξεί λα επηδεηλώζεη ηα ζπκπηώκαηα, 

λα θιηκαθώζεη ηελ αληίδξαζε θαη λα θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξόηεξα. 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. Καιέζηε ην 166 ακέζσο κόιηο θάλεηε ηελ έλεζε, ή 

δεηήζηε από θάπνηνλ λα ζαο νδεγήζεη ακέζσο ζε θάπνην λνζνθνκείν. 

Ζ αλαθπιαμία απαηηεί πάληα επίζθεςε ζηα Δπείγνληα ελόο 

λνζνθνκείνπ. Δάλ δελ ιάβεηε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία, ε αλαθπιαμία 

κπνξεί λα απνδεηρηεί ζαλαηεθόξα κέζα ζε κόιηο 15 ιεπηά. Σν 

πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ζαο θξνληίζεη θαη ζα ζαο 

παξαθνινπζεί ζηελά. 
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ΣΗΜΠΖΜΑ ΦΗΓΗΟΤ 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Σα πξώηα ζπκπηώκαηα κεηά από έλα δειεηεξηώδεο δάγθσκα είλαη 

πόλνο θαη νίδεκα ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, εληόο ιίγσλ ιεπηώλ. ηελ 

ζπλέρεηα θαη όζν ν ρξόλνο πεξλάεη ρσξίο ηηο πξώηεο βνήζεηεο, ην 

νίδεκα απμάλεηαη θαη εμαπιώλεηαη θαη ζην ππόινηπν δαγθσκέλν κέινο, 

ελώ κέζα ζε ιίγεο ώξεο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη άιια ζπκπηώκαηα.  

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 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. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ  

 Αζθπμία, πξνβιήκαηα ζηελ αλαπλνή, απώιεηα αηζζήζεσλ θαη 

ιηπνζπκία, εγθαύκαηα, αλαθνπή θαξδηάο, θαξδηαθή αξξπζκία, νπηηθέο 

ιάκςεηο, θώθσζε, ζπαζκνί, πόλνη ζηνπο κπο θαη ζπζπάζεηο, 

παξνμπζκνί (θξίζεηο), κνύδηαζκα  

Σν ζπλερέο ξεύκα είλαη ιηγόηεξν επηθίλδπλν από ην ελαιαζζόκελν. Σν ξεύκα 

κηθξήο έληαζεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ θαξδηά, όπσο καξκαξπγή ησλ 

θαξδηαθώλ θόιπσλ θαη ησλ θνηιηώλ. Σν ξεύκα κεγάιεο έληαζεο δξα απ' 

επζείαο ζην αλαπλεπζηηθό θέληξν θαη πξνθαιεί ζύζπαζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ 

κπώλ. Ζ επαθή κε ξεύκα πςειήο ηάζεο (π.ρ. θαιώδηα ειεθηξνδόηεζεο) 

ζπλήζσο επηθέξεη ακέζσο ην ζάλαην ή, ζε θαιύηεξε πεξίπησζε, 

https://el.wikipedia.org/wiki/Συνεχές_ρεύμα
https://el.wikipedia.org/wiki/Καρδιά
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πξνθαινύληαη βαξηά εγθαύκαηα. Δπηπιένλ, ε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο από ην αλζξώπηλν ζώκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη βαξηά εγθαύκαηα 

ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ξεύκαηνο. Πξνθαινύληαη δειαδή θπξίσο  

εγθαύκαηα, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα από ξαβδνκπόιπζε (απεπζείαο βιάβε 

ησλ κπώλ από ην ειεθηξηθό ξεύκα, πνπ απειεπζεξώλεη ηνμηθέο γηα ηνπο 

λεθξνύο νπζίεο ζην αίκα), θαζώο θαη λεπξνινγηθέο επηπινθέο. 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 Αλ ην ζύκα έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, μαπιώζηε ην ζην πιάη, κε ην 

θεθάιη ηνπ λα ζηεξίδεηαη ζε έλα καμηιάξη ή ζε έλα δηπισκέλν ύθαζκα 

θαη κε ιπγηζκέλν ην γόλαηό ηνπ πνπ δελ αθνπκπά ζην έδαθνο. 

 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. 

 Δλεκεξώζηε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό πνπ ζα πεξηζάιςεη ην ζύκα ζρεηηθά 

κε ηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο, δειαδή αλ ήηαλ νηθηαθό ξεύκα ρακειήο 

ηάζεο ή βηνκεραληθό ξεύκα πςειήο ηάζεο. 

 

ΡΗΝΟΡΡΑΓΗΑ 

ΤΜΠΣΏΜΑΣΑ 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο: ηξαπκαηηζκόο από ηζρπξό θύζεκα ή ηξαύκα από 

μέλν ζώκα, μήξαλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ιόγσ έιιεηςε πγξαζίαο ηνπ αέξα, 

απόηνκε κεηάβαζε από ρακειή εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζε πςειή, πςειόο 

ππξεηόο, ζθνιίσζε ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο, ιήςε αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ 

Παζνινγηθνί παξάγνληεο: αζεξνζθιήξσζε, αηκνξξαγηθέο πξνδηαζέζεηο, όγθνη 

ηεο κύηεο ή ησλ θόιπσλ, αξηεξηαθή ππέξηαζε, ηιαξά, νζηξαθηά, δηθζεξίηηδα, 

θνθθύηεο, θιεγκνλέο, νμεία ξηλίηηδα - παξαξξηλνθνιπίηηδα, ρξόληα ξηλίηηδα - 

παξαξξηλνθνιπίηηδα, ζύθηιε, θπκαηίσζε, αθηηλνκύθσζε 
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Δλδνθξηληθά αίηηα: εγθπκνζύλε, έκκελνο ξύζε 

Γειεηεξηάζεηο: πδξάξγπξνο, ρξώκην, θσζθόξνο 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

1. Σν θεθάιη πξέπεη λα είλαη γεξκέλν κπξνζηά 
2. Πηέζηε αλά 5 – 10 ιεπηά κε ηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα 
3. Δάλ δελ ζηακαηήζεη πηέζηε άιια 5 – 10 ιεπηά 
4. Φξνληίζηε λα βξίζθεζηε ζε δξνζεξό θαη ζθηεξό κέξνο θαη ζε θαζηζηή 

ζέζε  
5. Αλ ε αηκνξξαγία ζπλερίδεηαη, αλνίμηε κηα απνζηεηξσκέλε γάδα θαη 

ηπιίμηε ηελ ζαλ έλα θνξδόλη (εάλ δελ ππάξρεη γάδα ρξεζηκνπνηήζηε 
ύθαζκα αιιά όρη βακβάθη ή ραξηνπεηζέηα) 

6. Βάιεηε πάλσ ηεο ιίγν νμπδελέ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηαδηαθά νιόθιεξε 
κέζα ζηε κύηε.  

7. Μπνξεί λα κείλεη κέζα ζηε κύηε 1h < αιιά <24h  
8. Αθαηξέζηε ζηε γάδα ζηγά ζηγά  αθνύ ηελ έρεηε βξέμεη κε νμπδελέ μαλά. 

 

 

ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 

Δίλαη ε λέθξσζε κηαο πεξηνρήο ηνπ θαξδηαθνύ κπ απν ηελ έιιεηςε παξνρήο 

αίκαηνο 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ηζρπξό πόλν ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο, 

πνπ είλαη πηεζηηθόο θαη θξαηά αξθεηά ιεπηά, δπζθνξία θαη βάξνο ζην 

ζηήζνο πνπ κπνξεί λα αληαλαθιά ζηα ρέξηα, ώκνπο, ζηαγόλα ή 

ζηνκάρη. Δπίζεο έληνλε εθίδξσζε, λαπηία, εκεηό, κεγάιε αδπλακία, 

σρξόηεηα ζην δέξκα θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Ο αζζελήο 

θαηαβάιιεηαη από αγσλία θαη θόβν. Πόλνο ζην ζηήζνο ή πξνθάξδηα 

δπζθνξία. Απηό κπνξεί λα είλαη κηα δπζβάζηαρηε πίεζε, βάξνο, 

ζηελνρώξηα  πνπ κπνξεί λα είλαη ήπηα ή πνιύ έληνλε. Γηαξθεί ιίγα 

ιεπηά ή θεύγεη θαη μαλάξρεηαη. Μπνξεί λα είλαη δπζθνξία – κνύδηαζκα 

ζε έλα ή ζηα δύν ρέξηα, ζηελ πιάηε, ηνλ απρέλα, ηα ζαγόληα ή ζην 

πάλσ ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ. Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή κε ηελ έλαξμε ηνπ 

πόλνπ ή  πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πόλνπ. Ναπηία, έκεηνο, ζθνηνδίλε, θξύνο 

ηδξώηαο. Πην ζπάληα – άηππα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη αλεζπρία, 

αδπλακία, αηνλία. 

ε  πεξίπησζε εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ απηώλ πξέπεη λα δξάζεηε 

άκεζα θη ε πξώηε ζσζηή αληίδξαζε είλαη λα θαιέζεηε αζζελνθόξν. 
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ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ: 

 Καινύκε αζζελνθόξν θαη ιέκε όηη ν ππνςηαδόκαζηε θαξδηαθή 

πξνζβνιή. Αλ ν πάζρνλ δεηήζεη ην γηαηξό ηνπ, θαινύκε θαη ην 

αζζελνθόξν   θαη ην γηαηξό ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη ηειέθσλν, 

κεηαθέξεηε επεηγόλησο ηνλ αζζελή ζην λνζνθνκείν. 

 Βάδνπκε ηνλ πάζρνληα λα θαζίζεη άλεηα. Ζ εκηθιηλήο ζηάζε κε ην 

θεθάιη θαη ηνπο ώκνπο ππνζηεξηδόκελα θαη ηα πόδηα ιπγηζκέλα είλαη 

ζπλήζσο ε θαιύηεξε 

 Αλ ν πάζρσλ δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνπ δίλνπκε ηα γλσζηά 

ππνγιώζζηα ραπάθηα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ ήδε 

πάζρνπλ από θάπνηαο κνξθήο θαξδηνπάζεηα. Αλ δελ ππάξρνπλ έλα 

ρεξάθη βνεζείαο δίλεη ε θνηλή αζπηξίλε ε νπνία έρεη αληηζξνκβσηηθέο 

ηδηόηεηεο. Σνπ δίλνπκε αζπηξίλε θαη ηνπ ιέκε λα ηελ καζήζεη αξγά, 

ηνπνζεηώληαο ηελ θάησ από ηε γιώζζα, ώζηε λα απνξξνθεζεί πην 

γξήγνξα από ηνλ νξγαληζκό. Πξνζνρή, όκσο: ε αζπηξίλε κπνξεί λα 

είλαη ζσηήξηα κόλν γηα όζνπο δελ αληηκεησπίδνπλ πεπηηθά 

πξνβιήκαηα, δελ είλαη αιιεξγηθνί ζε απηήλ ή δελ έρνπλ άιιεο 

παζήζεηο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηεο. 

 Γηαηεξείζηε ηνπο αεξαγσγνύο αλνηθηνύο. Δάλ ζηακαηήζεη λα αλαπλέεη, 

εθαξκόζηε ηελ ηερλεηή αλαπλνή ζηόκα κε ζηόκα. Δάλ δελ έρεη ζθπγκό 

εθαξκόζηε θαξδηαθέο καιάμεηο  

 Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηηθή ή εκηθαζηζηή ζέζε. Κξαηήζηε 

ηνλ αζζελή δεζηό, ζθεπάδνληαο ηνλ κε κηα θνπβέξηα ή παιηό. Μελ 

δίλεηε θαγεηό ή πνηό. 

 

 

ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ  

 

Σν εγθεθαιηθό επεηζόδην πξνθαιείηαη από ηελ κε θαλνληθή ξνή ηνπ αίκαηνο 

πξνο ηνλ εγθέθαιν εμαηηίαο θάπνηνπ ζξόκβνπ ή θιεηζηήο αξηεξίαο. Ο πην 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ αληηκεηώπηζε ελόο εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ 

είλαη ν ρξόλνο. Όζν πην έγθαηξα δηαπηζηώζεηε ηα ζπκπηώκαηα ελόο 

εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη όζν πην γξήγνξα ιάβεηε ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα επηβηώζεηε, λα κελ 

έρεηε κόληκε βιάβε κεηά ην επεηζόδην ή ηνπιάρηζηνλ νη επηπηώζεηο λα είλαη 

πνιύ κηθξέο. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη γλσξίδνπλ όηη έλα εγθεθαιηθό 

επεηζόδην ζπλνδεύεηαη κε κνύδηαζκα ζηελ κία πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ. Απηό, 

όκσο, δελ είλαη ην κνλαδηθό ζύκπησκα.  
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ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Γπζθνιία ζηελ όξαζε ή ζνιή όξαζε 

Σν εγθεθαιηθό επεηζόδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηπιή όξαζε (δηπισπία), 

ζνιή όξαζε ή απώιεηα ηεο όξαζεο ζην έλα κάηη. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Μ. 

Βξεηαλία, κόιηο ην 44% ησλ εξσηεζέλησλ γλώξηδε όηη ην πξόβιεκα ζηελ 

όξαζε κπνξεί λα είλαη ζύκπησκα εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. 

 Γπζθνιία ζηελ νκηιία ή/θαη ζύγρπζε 

Σν εγθεθαιηθό επεηζόδην κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξαζηείηε ή 

λα επηθνηλσλήζεηε απηό πνπ ζέιεηε κε ιέμεηο. Έλα απιό ηεζη είλαη λα 

επαλαιάβεηε θάπνηα γλσζηή θξάζε, όπσο θάπνηα παξνηκία. Δάλ κπεξδεύεηε 

ηηο ιέμεηο, ρξεζηκνπνηείηε ιάζνο ιέμεηο ή δελ κπνξείηε λα κηιήζεηε θαζόινπ, 

ππάξρεη κηα πηζαλόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 72% λα έρεηε ππνζηεί εγθεθαιηθό 

επεηζόδην. 

 Αδπλακία ζην ρέξη ή/θαη ην πόδη 

Όηαλ ζαο ζπκβαίλεη έλα εγθεθαιηθό επεηζόδην, είλαη ζπρλό θαηλόκελν γηα ην 

έλα ρέξη ή ην πόδη (ή θαη ηα δύν) λα είλαη μαθληθά αδύλακα, κνπδηαζκέλα, ή λα 

παξαιύνπλ. πρλά ην πξνζβεβιεκέλν άθξν βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά 

από όπνπ ζπλέβε ην εγθεθαιηθό επεηζόδην ζηνλ εγθέθαιν. Πξνεθηείλεηε ηα 

δύν ζαο ρέξηα γηα 10 δεπηεξόιεπηα. Δάλ ην έλα ζαο ρέξη παξαζύξεηαη πξνο 

ηα θάησ, πνπ ζεκαίλεη αδπλακία ησλ κπώλ, απηό είλαη έλα ζεκάδη 

εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. 

 Εαιάδα ή απώιεηα ηζνξξνπίαο 

Δάλ αηζζαλζείηε μαθληθή δαιάδα, λαπηία ή δπζθνιία ζην πεξπάηεκα, ηόηε 

είλαη πηζαλό λα έρεηε έλα εγθεθαιηθό επεηζόδην. Πνιινί άλζξσπνη ζπγρένπλ 

ηα ζπκπηώκαηα ηνπ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ κε άιιεο παζήζεηο, όπσο ε 

βαξηά ίζσζε. 

 Πόλνο ζην ζώκα θαη πνλνθέθαινο 

Ο πόλνο δελ είλαη έλα ηππηθό ζύκπησκα ηνπ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Αιιά 

αλ έρεηε μαθληθό πόλν ζην έλα ρέξη, ην έλα πόδη ή/θαη ηελ κία πιεπξά ηνπ 

πξνζώπνπ ή ηνπ ζηήζνπο ζαο, ηόηε κπνξεί λα ζαο ζπκβαίλεη θάπνην 

εγθεθαιηθό επεηζόδην. Έξεπλα ζηελ Μ. Βξεηαλία έδεημε όηη ην 62% ησλ 

γπλαηθώλ πνπ παζαίλνπλ εγθεθαιηθό, εθδειώλνπλ ζπκπηώκαηα πνπ δελ 

εθδειώλνληαη ηππηθά ζε άληξεο. Δπίζεο, ν μαθληθόο θαη πνιύ νμύο 

πνλνθέθαινο (ζαλ λα κελ έρεηε μαλαληώζεη έηζη πνηέ ζην παξειζόλ) κπνξεί 

λα είλαη επίζεο ζύκπησκα εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλό λα 
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εθδειώζνπλ νμύ πνλνθέθαιν θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εγθεθαιηθνύ ζε ζύγθξηζε 

κε ηνπο άληξεο. 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Σν εγθεθαιηθό επεηζόδην απνηειεί ηαηξηθό επείγνλ. Ζ άκεζε αληηκεηώπηζε 

κπνξεί λα ζώζεη δσέο θαη λα κεηώζεη ηελ αλαπεξία. Δάλ έλαο άλζξσπνο 

εκθαλίδεη αηθλίδηα θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ εθδειώζεηο, πξέπεη λα δεηεζεί 

ηαηξηθή βνήζεηα. Καιέζηε ακέζσο ην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (166). 

Καηόπηλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο ηαηξό ή έλαλ 

λεπξνιόγν. Ωζηόζν, ην πξώην πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε είλαη όηη ην 

αζζελνθόξν ζα θζάζεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό εθεί πνπ βξίζθεζηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο ηνπ αζζελνθόξνπ, παξακείλεηε θνληά ζηνλ 

αζζελή: 

- 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 θάλεη εκεηό, γπξίζηε ην θεθάιη θαη ην ζώκα ηνπ ζην πιάη. Έηζη, 

κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα λα πάζεη εηζξόθεζε (είζνδνο ηνπ εκεηνύ ζηελ 

αλαπλεπζηηθή νδό). 

- Δάλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αξρίζηε ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. 

Παξαθνινπζείηε ηελ αλαπλνή θαη ην ζθπγµό ηνπ θάζε 10 ιεπηά θαη λα είζηε 

έηνηµνη λα μεθηλήζεηε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε (ΚΑΑ) εάλ 

ρξεηαζηεί. Φπζηθά πξέπεη λα γλσξίδεηε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη απηόο είλαη 

έλαο επηπιένλ ιόγνο λα θξνληίζνπλ όινη λα κάζνπλ πώο παξέρνληαη νη 

πξώηεο βνήζεηεο. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα εγθεθαιηθνύ λα 

εηζαρζνύλ ζην λνζνθνκείν όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα. Δάλ ην εγθεθαιηθό 

επεηζόδην πξνθιήζεθε από έλαλ ζξόκβν αίκαηνο, ηόηε κπνξεί λα δνζεί έλα 

ζξνκβνιπηηθό θάξκαθν γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζξόκβνπ.  πλήζσο, νη αζζελείο 

ζα πξέπεη λα βξεζνύλ ζην λνζνθνκείν κέζα ζε 3 ώξεο από ηελ εθδήισζε 

ησλ ζπκπησκάησλ. Κάπνηνη άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ 

απηά ηα θάξκαθα έσο θαη 4 - 5 ώξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Ζ αληηκεηώπηζε εμαξηάηαη από ην αίηην θαη ηε βαξύηεηα ηνπ εγθεθαιηθνύ 

επεηζνδίνπ. Γηα ηα πεξηζζόηεξα εγθεθαιηθά επεηζόδηα απαηηείηαη παξακνλή 

ζην λνζνθνκείν. 
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ΠΡΟΟΥΖ: δελ πξέπεη λα ρνξεγεζεί αζπηξίλε ή ππνγιώζζηα ζηνλ άξξσζην 

κε εγθεθαιηθό γηαηί αλ είλαη αηκνξξαγηθό ηόηε ζα ηνπ απμήζεη ηελ αηκνξξαγία. 

Ζ ζσζηόηεξε αληίδξαζε είλαη λα κελ ηνπ ρνξεγήζνπκε ηίπνηα, κέρξη λα 

κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν. Παξάιιεια, απνθεύγνπκε αλύςσζε ησλ 

πνδηώλ, γηα λα κελ επηηείλνπκε πξνβιήκαηα ππέξηαζεο.  

 

ΓΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

 

Οη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ από δηαβήηε είλαη δπλαηό λα παξνπζηάζνπλ 

θάπνηα ζηηγκή ην ιεγόκελν διαβηηικό επειζόδιο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

γλσξίδνπκε πσο ζα αληηδξάζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε, είηε έρνπκε ζην 

πεξηβάιινλ καο αλζξώπνπο κε δηαβήηε είηε ζε έλα ηπραίν πεξηζηαηηθό.   

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Αίζζεκα αδπλακίαο θαη επηθείκελεο ιηπνζπκίαο.  

 Σξόκνο ησλ κπώλ. 

 Τγξό θαη θξύν δέξκα. 

 Γηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο κε ζύγρπζε, επηζεηηθόηεηα θαη άξλεζε 

βνήζεηαο. 

 ηαδηαθά νη δηαηαξαρέο γίλνληαη πην έληνλεο κε θαηάιεμε ηελ απώιεηα 

ησλ αηζζήζεσλ. 

 Ζ αλαπλνή ηνπ πάζρνληνο κπξίδεη ζαλ αζεηόλ. 

 Σν δέξκα ηνπ είλαη ζηεγλό. 

 Ο ζθπγκόο ηνπ είλαη γξήγνξνο. 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή. 

 πγρπηηθά θαηλόκελα, όπσο αδπλακία λα αθνινπζήζεη εληνιέο, 

πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ή ηελ νκηιία. 

 ηαδηαθέο δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, όπσο αδπλακία 

επηθνηλσλίαο, επηζεηηθόηεηα θαη ζύγρπζε κέρξη απώιεηα ησλ 

αηζζήζεσλ. 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Δάλ ν πάζρσλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ: 

 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. 
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 Δάλ δελ βειηηώλεηαη θαιέζηε αζζελνθόξν ή κεηαθέξεηε ηνλ γξήγνξα 

ζε λνζνθνκείν. 

Δάλ ν πάζρσλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ: 

 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. 

 Καιέζηε ακέζσο αζζελνθόξν ή κεηαθέξεηε ηνλ ζε λνζνθνκείν. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο. Ζ δηαηαξαρή απηή πξνθαιείηαη από 

ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο. Όινη νη δηαβεηηθνί πνπ θάλνπλ 

ππεξγιπθαηκηθή θξίζε πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν. 

Θπκεζείηε: Οη δηαηαξαρέο ζην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο θαη νη θξίζεηο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα νθείινληαη ζε δηαηξνθηθά ιάζε ηνπ αζζελή. Μηα δπλαηή ίσζε, 

ζσκαηηθή θνύξαζε ή έληνλε άζιεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ππν ή 

ππεξγιπθαηκηθή θξίζε. 

 

ΜΔΘΖ 

 

Δίλαη κία ζεηξά ζπκπησκάησλ πνπ ζπλδέεηαη κε πξόζθαηε θαηαλάισζε 

κεγάιεο πνζόηεηαο αιθνόι. Απηόο πνπ ππνθέξεη από hangover ζπλήζσο 

έρεη πνλνθέθαιν, δαιάδα, ηάζε γηα εκεηό, λύζηα, ζύγρπζε θαη δίςα. Σν 

hangover κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θάζε ώξα ηεο εκέξαο, αιιά θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηνπ ζπλεζέζηεξα ην πξσί, ακέζσο κεηά ην λπρηεξηλό κεζύζη. 

ηα ζπκπηώκαηα απηά πξνζηίζεληαη ηα αηζζήκαηα άγρνπο, κεηάλνηαο, 

ληξνπήο, ακεραλίαο θαζώο επίζεο θαη ζιίςε. 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Ζ επόκελε κέξα από έλα κεζύζη, είλαη ζπλήζσο αξθεηά δπζάξεζηε, αθνύ 

ζπλνδεύεηαη από έληνλν πνλνθέθαιν θαη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο. Γη’ απηό ην 

ιόγν, απηή ηε κέξα ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε 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, γηαηί βνεζάλε ζηελ αληηκεηώπηζε θπξίσο ησλ γαζηξεληεξηθώλ 

δηαηαξαρώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε κέζε. 

Λεκόλη: Ρίρλεηε ηνλ ρπκό ελόο ιεκνληνύ ζε έλα θιηηδάλη θαθέ θαη ην πίλεηε –

θπζηθά ρσξίο δάραξε θαη ρσξίο γάια. 
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Κνηόζνππα: Όπσο αθξηβώο ζαο αλαθνπθίδεη όηαλ είζηε θξπσκέλνη, ην ίδην 

επεξγεηηθά δξα θαη γηα ην hangover. Δπίζεο ζα ζαο βνεζήζεη λα απαιιαγείηε 

από ηπρόλ πόλνπο ζην ζηνκάρη. 

Μέιη: Από ηελ ώξα πνπ ζα μππλήζεηε ην πξσί ηξώηε δύν θνπηαιηέο αλά κηζή 

ώξα κέρξη λα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε θαιύηεξα. 

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. 

ΠΡΟΟΥΖ: Πνηέ θαθέ κεηά από αιθνόι. Δίλαη δηνπξεηηθόο θαη επηηαρύλεη ηελ 

αθπδάησζε θαη δελ κπνξεί λα δηαιπζεί εύθνια ην αιθνόι. Καιύηεξα λα ηνλ 

πηνύκε αθνύ έρνπκε μεκεζύζεη. 

Όρη ζηελ δάραξε: Πνηέ κεηά από αιθνόι. 

Σν ιάδη: Μία θνπηαιηά ειαηόιαδνπ έπεηηα από έληνλε θαηαλάισζε αιθνόι 

εξεκεί ην ζηνκάρη, απαιύλνληαο ηε δπζάξεζηε αίζζεζε πνπ πξνθαιεί ε 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι. Σν θαιύηεξν όισλ ζα ήηαλ βέβαηα λα 

απνθεύγνπκε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι. 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Ζ αλίρλεπζε ηεο εζσηεξηθήο αηκνξξαγίαο είλαη κηα αξθεηά δύζθνιε ππόζεζε. 

Πνιύ ζπρλά ε πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, απνηειεί ηελ πξώηε έλδεημε 

ελώ έλα άιιν ζεκείν πνπ δείρλεη όηη πηζαλόλ λα ππάξρεη εζσηεξηθή απώιεηα 

αίκαηνο είλαη ε ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαξδηαθώλ ρηύπσλ. Όκσο 

ην ζεκείν απηό δελ είλαη αξθεηό από κόλν ηνπ, γηα λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε  

επεηδή ν ζθπγκόο κπνξεί λα απμεζεί εύθνια θαη από άιινπο παξάγνληεο 

όπσο ν πόλνο, ν θόβνο, ην ζνθ. πλήζσο γίλεηαη κεηά από ηζρπξό ρηύπεκα. 

Σα ζεκάδηα πνπ ζα καο θάλνπλ λα αλεζπρήζνπκε ζα είλαη: εκεηόο ρξώκαηνο 

ίδην κε ην θαθέ, βήραο θαη πηύεια πνπ πεξηέρνπλ αίκα, θόπξαλα καύξα κε 

αίκα, σρξό-ςπρξό δέξκα, γξήγνξνο θαη αδύλαηνο ζθπγκόο, αλεζπρία, 

θόβνο, ειαθξύο πνλνθέθαινο θαη λνεηηθή ζύγρπζε, δίςα 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Ξαπιώλνπκε ηνλ πάζρνληα θαη ζεθώλνπκε ηα πόδηα ηνπ εθηόο θαη αλ είλαη 

ιηπόζπκνο ή έρεη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο ζην θεθάιη ή ηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. Οπόηε ηνλ ηνπνζεηνύκε ζε πιάγηα θαηάθιηζε κε ην θεθάιη ζε ειαθξά 
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έθηαζε γηα λα πξνιάβνπκε ην ζνθ ή ηνλ εκεηό. Αλ ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ 

αλαπλνή αλαζεθώλνπκε ην θεθάιη ηνπ θαη ηνπο ώκνπο ηνπ ειαθξά (γηα λα 

δηαηεξεζνύλ νη αεξαγσγνί αλνηρηνί). Αλ απμεζεί ν πόλνο ρακειώλνπκε ηα 

πόδηα. Σνλ θξαηάκε δεζηό θαη ζε αλαπαπηηθή ζέζε θαη δεηάκε άκεζα ηαηξηθή 

βνήζεηα. 

 

 

ΑΝΟΗΥΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ 

 

Ο θαλόλαο ηνπ ειέγρνπ ηεο εμσηεξηθήο αηκνξξαγίαο είλαη λα ζηακαηήζνπκε ηε 

ξνή ηνπ αίκαηνο από ην ηξαύκα, ζπλεζέζηεξα κε ηελ εθαξκνγή πίεζεο πάλσ 

ηνπ. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Ο πάζρσλ έρεη δέξκα πγξό, ςπρξό ή θαη θνιιώδεο. Έρεη πξόζσπν θαη ρείιε 

σρξά, παξνπζηάδεη εθίδξσζε, δηακαξηύξεηαη πσο δηςά, παξνπζηάδεη 

ηαρπθαξδία θαη εμαζζέλεζε ηνπ ζθπγκνύ, αλαπλέεη επηπόιαηα θαη γξήγνξα 

θαη ίζσο αθόκε θαη λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Δθαξκόδνπκε ζηαζεξή θαη ηζρπξή πίεζε ζην ηξαύκα κε ηε βνήζεηα γάδαο ή 

θάπνηνπ θαζαξνύ πθάζκαηνο. Δλλνείηαη πσο αλ ππάξρεη μέλν ζώκα ζηελ 

πιεγή (π.ρ έλα γπαιί) αζθνύκε πίεζε παξαπιεύξσο. Αλ πξόθεηηαη γηα πόδη ή 

ρέξη θαη είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ππάξρεη θάηαγκα κπνξνύκε λα ην 

αλπςώζνπκε. Ζ αλύςσζε ηνπ κέινπο κεηώλεη ηελ αηκαηηθή ξνή. Αλ ε 

αηκνξξαγία επηκέλεη θαη πεξηιακβάλεη αξηεξία κπνξνύκε λα πηέζνπκε ηελ 

ππεύζπλε αξηεξία θεληξηθόηεξα (δε ζπληζηάηαη αλ δελ ππάξρεη εκπεηξία). 

Καζαξίδνπκε ην ηξαύκα ξίρλνληαο άθζνλε πνζόηεηα λεξνύ (Μεραληθόο 

θαζαξηζκόο) ή κε έλα ήπην αληηζεπηηθό .Έηζη απνκαθξύλνληαη ηα μέλα 

ζώκαηα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. θεπάδνπκε ην ηξαύκα κε γάδεο ρσξίο λα 

αγγίδνπκε ην εζσηεξηθό. Έπεηηα, κε θαηλνύξηα μαλαθαιύπηνπκε θαη 

ζηεξεώλνπκε κε ιεπθνπιάζη. Πεξηκέλνπκε λα έξζεη ηαηξηθή βνήζεηα. 

ΠΡΟΟΥΖ: δελ ρξεζηκνπνηνύκε ραξηνπεηζέηεο θαη βακβάθη θαζώο αθήλνπλ 

ππνιείκκαηα   
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ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

Σν έγθαπκα είλαη έλα είδνο ηξαπκαηηζκνύ ζηε ζάξθα ή ζην δέξκα πνπ 

πξνθαιείηαη από ηε ζεξκόηεηα, ηνλ ειεθηξηζκό, ηηο ρεκηθέο νπζίεο, ηελ ηξηβή ή 

ηελ αθηηλνβνιία. Σα εγθαύκαηα πνπ επεξεάδνπλ κόλν ηελ επηθαλεηαθή 

επηδεξκίδα είλαη γλσζηά σο επηθαλεηαθά ή εγθαύκαηα πξώηνπ βαζκνύ. Όηαλ 

ε δεκηά εηζρσξεί ζε θάπνηα από ηα ππνθείκελα ζηξώκαηα, ηόηε ιέκε όηη 

έρνπκε έλα- ελ ησ βάζεη -κεξηθνύ πάρνπο έγθαπκα ή έγθαπκα δεύηεξνπ 

βαζκνύ. ’ έλα -νιηθνύ πάρνπο -έγθαπκα ή έγθαπκα ηξίηνπ βαζκνύ, ν 

ηξαπκαηηζκόο επεθηείλεηαη ζε όια ηα ζηξώκαηα ηεο επηδεξκίδαο. Έλα 

έγθαπκα ηέηαξηνπ βαζκνύ πεξηιακβάλεη, επηπξόζζεηα, ηξαπκαηηζκό ζε 

βαζύηεξνπο ηζηνύο, όπσο ζηνπο κύεο ή ζηα νζηά. 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο εγθαύκαηνο εμαξηώληαη από ην βάζνο ηνπ. Σα 

επηθαλεηαθά εγθαύκαηα πξνθαινύλ πόλν πνπ θξαηάεη δύν ή ηξεηο εκέξεο θαη 

αθνινπζεί μεθινύδηζκα ηνπ δέξκαηνο κέζα ζηηο επόκελεο κέξεο. Άηνκα πνπ 

ππνθέξνπλ από πην ζνβαξά εγθαύκαηα κπνξεί λα ληώζνπλ δπζθνξία ή λα 

παξαπνλεζνύλ όηη αηζζάλνληαη πίεζε αληί γηα πόλν. Σα –νιηθνύ πάρνπο-

εγθαύκαηα κπνξεί λα είλαη εληειώο κε επαίζζεηα ζε έλα απαιό άγγηγκα ή 

ηξύπεκα. Παξόιν πνπ ζπλήζσο ηα επηθαλεηαθά εγθαύκαηα είλαη θόθθηλα, ηα 

ζνβαξά εγθαύκαηα κπνξεί λα είλαη ξνδ, άζπξα ή καύξα. Αθόκε πεξηζζόηεξν 

αλεζπρεηηθέο ελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ: ιαράληαζκα, βξαρλάδα, θαη ηξαρύηεηα 

ζηε θσλή ή δπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή.  

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Γξνζίζηε ην έγθαπκα γηα λα ζαο βνεζήζεη λα απαιύλεηε ηνλ πόλν. Κξαηήζηε 

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. Αθαηξέζηε ηα δαρηπιίδηα ή άιια 

ζθηρηά αληηθείκελα από ηελ θακέλε πεξηνρή. Πξνζπαζήζηε λα ην θάλεηε απηό 

γξήγνξα θαη απαιά, πξνηνύ ε πεξηνρή πξεζηεί. Μελ ζπάζεηε ηηο κηθξέο 

θνπζθάιεο πνπ ελδερνκέλσο εκθαληζηνύλ. Αλ, σζηόζν, νη θνπζθάιεο 

ζπάζνπλ, θαζαξίζηε απαιά ηελ πεξηνρή κε νπδέηεξν ζαπνύλη θαη λεξό, 

εθαξκόζηε αληηβηνηηθή αινηθή θαη θαιύςηε ην έγθαπκα κε έλαλ επίδεζκν κε 

αληηθνιιεηηθή γάδα. 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. Οη κεγάιεο 

θνπζθάιεο πξέπεη λα αθαηξνύληαη γξήγνξα από έλαλ γηαηξό, επεηδή ζπάληα 
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ζα παξακείλνπλ αλέπαθεο από κόλεο ηνπο. Δπίζεο, δεηήζηε 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. 

 

ΚΑΚΧΔΗ ΑΡΘΡΧΔΧΝ- ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 
ΚΑΚΩΔΗ ΑΡΘΡΩΔΩΝ 
Οη αξζξώζεηο ζρεκαηίδνληαη από ηελ έλσζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ νζηώλ θαη 
δηαθξίλνληαη ζε αθίλεηεο θαη θηλεηέο. ε κία άξζξσζε ζπκκεηέρνπλ νη 
ζύλδεζκνη, ν αξζξηθόο ρόλδξνο θαη ε αξζξηθή κεκβξάλε.  

Γηάζηξεκκα: είλαη ε θάθσζε θαη πηζαλή κεξηθή ή πιήξεο ξήμε ησλ 
ζπλδέζκσλ κηαο άξζξσζεο.  

 
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: πόλνο θαη επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο, νίδεκα, κειαληά 
,δπζθηλεζία  
 
ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ: ςπρξά επηζέκαηα γηα 10-20 ιεπηά, επίδεζε κε ειαζηηθό 
επίδεζκν γηα αθηλεηνπνίεζε ηεο άξζξσζεο, αλάξηεζε από ην ιαηκό, αλ 
πξόθεηηαη γηα ρέξη, ή αλύςσζε ζε αλαπαπηηθή ζέζε αλ πξόθεηηαη γηα πόδη. 
Παπζίπνλν αλ ρξεηάδεηαη.  
 

ΚΑΣΑΓΜΑΜΑΣΑ   

Κάηαγκα νλνκάδεηαη θάζε ιύζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνύ.  
Δίδε θαηαγκάησλ:  

Κιεηζηά θαηάγκαηα, όπνπ δελ ππάξρεη αλνηρηό ηξαύκα θαη δηαθξίλνληαη ζε:  

αηειή ή ξσγκώδε , απιά , ζπληξηπηηθά  

Αλνηθηά θαηάγκαηα ή επηπιεγκέλα, όηαλ ην ζπαζκέλν άθξν ηνπ νζηνύ 

δηαπεξλά ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο.  

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ :Πόλνο πνιύ δπλαηόο,νίδεκα θαη εθρύκσζε (πξήδεηαη θαη 

καπξίδεη), παξακόξθσζε, αδπλακία θίλεζεο, παξάδνμε θίλεζε 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

Πιήξεο αθηλεζία ηνπ κέινπο, κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν  
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ΛΗΠΟΘΤΜΗΑ  

Ληπνζπκία είλαη ε ζύληνκε απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ πνπ νθείιεηαη ζε 

πξνζσξηλή κείσζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο πξνο ηνλ εγθέθαιν. πλήζσο ε 

αλάλεςε είλαη γξήγνξε θαη πιήξεο.  

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Πξηλ ηε ιηπνζπκία ην άηνκν αηζζάλεηαη:  δάιε, βνπεηά ζη΄απηηά, λαπηία, ζνιή 

όξαζε, θξύνπο ηδξώηεο  

 

Καηά ηελ ιηπνζπκία παξαηεξείηαη : σρξόηεηα πξνζώπνπ, ζθπγκόο βξαδύο 

θαη αδύλακνο, επηπόιαηε αλαπλνή, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε  

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

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.  

 

ΦΗΛΗ ΣΖ ΕΧΖ- ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΝΖΦΖ (ΚΑΡ.Π.Α.)  

Ο ζπλδπαζκόο ζηεξληθώλ ζπκπηέζεσλ θαη ηερλεηήο αλαπλνήο είλαη γλσζηόο 

σο «θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε» (ΚΑΡ. Π.Α)   

Πότε ευαπμόζοςμε ΚΑΡ.Π.Α.: ΚΑΡ.Π.Α. εθαξκόδεηαη ζε άηνκν κε απώιεηα 

ησλ αηζζήζεσλ (αλαίζζεην) ην νπνίν δελ αλαπλέεη ή εκθαλίδεη έληνλν ξόγρν. 

Απηό ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε αζθπμίαο ή θαξδηαθήο αλαθνπήο.  

Ζ βαζηθή αξρή ( αιπζίδα επηβίσζεο) είλαη:  

1. Έγθαηξε θιήζε ηνπ ΔΚΑΒ (166)  

2. Έγθαηξε έλαξμε ηεο βαζηθήο ΚΑΡ.Π.Α  

 

Βαζηθά βήκαηα ηεο ΚΑΡ.Π.Α/ Ο αιγόξηζκνο ηεο Καξδηνπλεπκνληθήο 

Αλαδσνγόλεζεο:  

1. Φξνληίζηε γηα ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζαο θαη ηνπ ζύκαηνο.  
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2. Διέγμηε αλ ην ζύκα αληηδξά, ξσηώληαο ην δπλαηά «είζαη θαιά; είζαη θαιά;» 

θαη θνπλώληαο ειαθξά ηνπο ώκνπο ηνπ.  

3. Δάλ δελ αληηδξά: Φσλάμηε γηα βνήζεηα από ηνπο πεξαζηηθνύο. 

4. Απειεπζεξώζηε ηνπο αεξαγσγνύο. Δπηηπγράλεηε κε έθηαζε ηνπ θεθαιηνύ, 

έιμε θαη αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ θαη αθαίξεζε ηπρόλ μέλνπ ζώκαηνο από 

ην ζηόκα. 

5. Διέγμηε αλ αλαπλέεη. Γηα λα ειέγμεηε αλ ην ζύκα αλαπλέεη πιεζηάζηε ην 

απηί ζαο θνληά ζην ζηόκα θαη ηελ κύηε ηνπ γηα όρη πεξηζζόηεξν από 10 

δεπηεξόιεπηα γηα λα αηζζαλζείηε θαη λα αθνύζεηε αλ βγαίλεη αέξαο. 

Σαπηόρξνλα κπνξείηε λα δείηε αλ ν ζώξαθαο ηνπ ζύκαηνο αλεβνθαηεβαίλεη. 

"Βιέπσ, αθνύσ θαη αηζζάλνκαη" γηα 10 δεπηεξόιεπηα. Αλ πνύκε 2 θνξέο 

αξγά ην βιέπσ, αθνύσ, αηζζάλνκαη έρνπκε ζρεδόλ θαιύςεη ηα 10 

δεπηεξόιεπηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πνύκε αλ ην ζύκα καο αλαπλέεη ή όρη. 

6. Καιέζηε ην 166  

7. Ξεθηλήζηε ακέζσο ηηο ζηεξληθέο ζπκπηέζεηο (30 ζηεξληθέο ζπκπηέζεηο) 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζύκαηνο  

 

Γηα λα θάλεηε ζπκπηέζεηο:  

Σνπνζεηήζηε ηε βάζε ηεο παιάκεο ζην θέληξν ηνπ ζηέξλνπ. Αθνπκπήζηε από 

πάλσ ηελ άιιε ζαο παιάκε, πιέμηε ηα δάρηπια ησλ δύν ρεξηώλ κεηαμύ ηνπο 

θαη πηέζηε ην ζηήζνο, έρνληαο ηα ρέξηα ζαο ηελησκέλα θαη ρξεζηκνπνηώληαο 

ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζαο, έηζη ώζηε θάζε θνξά λα ππνρσξεί ην ζηήζνο 

θαηά 4-5 εθαηνζηά.  

Γώζηε δύν δηαδνρηθέο εκθπζήζεηο (ηερλεηή αλαπλνή). Γηα λα θάλεηε ζε 

θάπνηνλ ηερλεηή αλαπλνή, ηεληώζηε ην θεθάιη ηνπ πξνο ηα πίζσ, 

αλαζεθώζηε ην πηγνύλη, θιείζηε ηε κύηε ηνπ, πάξηε κία αλάζα, εθαξκόζηε ην 

ζηόκα ζαο ζην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο θαη θπζήμηε ζηαζεξά θαη απαιά. Γείηε ην 

ζηήζνο λα αλεβαίλεη. Μόιηο ην ζηήζνο επαλέιζεη, δώζηε δεύηεξε εκθύζεζε 

θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.  

πλερίζηε κε θύθινπο 30 ζηεξληθέο ζπκπηέζεηο, 2 εκθπζήζεηο κέρξη ηελ άθημε 

ηνπ αζζελνθόξνπ, ηελ αλάλεςε ηνπ αηόκνπ ή ηελ δηθή ζαο εμάληιεζε.  

Αλ ην ζύκα αξρίζεη λα αλαπλέεη, ηνπνζεηήζηε ην ζε ζέζε αλάλεςεο. 
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ΠΝΗΓΜΟΝΖ 

Ζ πληγκνλή είλαη ε απόθξαμε  ηνπ αεξαγσγνύ (κεξηθή ή νιηθή) από μέλν 

ζώκα θαη ζπλήζσο πξνθύπηεη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηάπνζεο ηξνθήο ή από 

παιηλδξόκεζε ηξνθήο (εκεηόο). Όηαλ απηό πξνθύςεη είλαη κηα πνιύ ζνβαξή 

θαη απεηιεηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ δσή. 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Αλεζπρία, δελ κπνξεί λα κηιήζεη, αλαπλέεη δύζθνια, θόθθηλν πξόζσπν, 
δείρλεη ζπλερώο ην ιαηκό ηνπ ή ηνλ πηάλεη, έληνλνο βήραο (είλαη ζύκπησκα ην 
νπνίν δείρλεη όηη δελ ππάξρεη πιήξε απόθξαμε), αλ είλαη αλαίζζεηνο θαη είλαη 
κειαλόο. 

 

 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

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 (2) 

δύν πνιύ απιέο ελέξγεηεο 

Πξώηε θάζε : θξαηάκε θαιά ην ζύκα καο ζε πεξίπησζε πνπ πάεη λα 

θαηαξξεύζεη θαη δίλνπκε (5) 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 (5) 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 αθξηβόο κία κπνπληά επάλσ θαη κε ην 

άιιν ρέξη αγθαιηάδνπκε ηελ κπνπληά καο όηαλ ινηπόλ πάξνπκε ηελ ζσζηή 

απηή ζέζε θάλνπκε (5) θνηιηαθέο σζήζεηο πξνο ηα εκάο θαη επάλσ. 

Απηή ηελ δηαδηθαζία αθνινπζνύκε θπθιηθά 5 ξαρηαίεο πιήμεηο – 5 θνηιηαθέο 

σζήζεηο κέρξηο όηνπ ην μέλν ζώκα βγεη ή ην ζύκα καο θαηαξξεύζεη. 

Αλ ην ζύκα καο θαηαξξεύζεη ηόηε μεθηλνύκε ηνλ αιγόξηζκν ηεο 

Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγόλεζεο.  
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