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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό στον κόσμο. Στην συνήθη ζωή 

προβλήματα υγείας και ατυχήματα αντιμετωπίζονται με την βοήθεια ενός γιατρού 

και την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. Όμως η διαδικασία της ιατρικής μέριμνας 

γίνεται πολύπλοκη όταν ένα τέτοιο γεγονός λάβει μέρος σε ένα πλοίο, διότι όπως 

αντιλαμβάνεται ο καθένας μας το επίπεδο δυσκολίας όσο αφορά την αντιμετώπιση 

ενός τέτοιου γεγονότος σε ένα απομακρυσμένο περιβάλλον όπως είναι αυτό του 

πλοίου κάνει τις συνθήκες δυσκολότερες(π.χ. η απόσταση είναι μεγαλύτερη για να 

μεταφερθεί κάποιος, οι καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι ακραίες και να είναι 

αδύνατη η μεταφορά ενός ασθενούς). 

Αρχικά στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στα βασικά ανθρώπινα οργανικά 

συστήματα για να καταλάβουμε τις λειτουργίες τους ώστε να δούμε πόσο 

σημαντικό είναι το πρόβλημα και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κάποιος 

ναυτικός εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα και δεν λειτουργήσουν αυτά φυσιολογικά. 

Στην συνέχεια στο κεφάλαιο 3 τονίζονται τα θέματα υγιεινής γενικά αλλά και ειδικά 

στο πλοίο, στοιχείο που αφορά στην πρόληψη κάποιων νόσων και έτσι αποτελεί 

κομμάτι της ιατρικής μέριμνας επί του πλοίου. Στην συνέχεια στο κεφάλαιο 4 

γίνεται αναφορά στην πρόληψη και την ενημέρωση καθώς και στην παροχή πρώτων 

βοηθειών επί του πλοίου. Στα κεφάλαια που ακολουθούν στο 5 και 6 αναφέρονται 

πιθανά ατυχήματα και νόσοι που μπορεί να προκύψουν. Τέλος στο κεφάλαιο 7 

τονίζονται δύσκολες καταστάσεις που χρήζουν μεταχείριση και βοήθεια εξωτερική 

όπως μεταφορά μέσω ελικοπτέρου και καταλήγουμε στην ενότητα των 

συμπερασμάτων για να τονιστεί η σημασία της ιατρικής μέριμνας στο πλοίο.  
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2.  ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα βασικά ανθρώπινα οργανικά 
συστήματα και θα γίνει μερική αναφορά στα βασικότερα. Επίσης μικρή αναφορά θα 
γίνει και σε μερικά σημαντικά ανθρώπινα όργανα Γενικότερα τα οργανικά 
συστήματα είναι:  
1. Οστικό  
2. Μυϊκό  
3. Πεπτικό  
4. Κυκλοφορικό  
5. Αναπνευστικό  
6. Νευρικό  
7. Ουροποιητικό  
  

2.1 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Με το συγκεκριμένο σύστημα γίνεται η διαδικασία της πέψης, της 

διεργασίας με την οποία διαχωρίζονται  θρεπτικές ουσίες της τροφής από άλλα 

άχρηστα στοιχεία. Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από τον πεπτικό σωλήνα και 

τους αδένες που παράγουν τ’ απαραίτητα εκκρίματα. Ο πεπτικός σωλήνας ξεκινάει 

από το στόμα και συνεχίζεται με τον φάρυγγα, οισοφάγο, στομάχι, λεπτό έντερο και 

τέλος το παχύ έντερο για να καταλήξει στην έδρα ή πρωκτό. Το στομάχι αποτελεί 

μια από τις κύριες εστίες της πέψης, περιέχει υδροχλωρικό οξύ και εκκρίνει 

γαστρικά υγρά τα οποία και κάνουν την διεργασία της διάσπασης των τροφών.  

Από το στομάχι η τροφή πηγαίνει στον 12δάκτυλο, το αρχικό τμήμα του λεπτού 

εντέρου που είναι και η κυριότερη περιοχή της πέψης. Εκεί συνεχίζει η διάλυση της 

τροφής για να καταλήξει κατόπιν στο άλλο μισό του λεπτού εντέρου, το ελικώδες, 

που έχει μήκος 5-7 μ στο οποίο γίνεται η απορρόφηση των προϊόντων της πέψης. 

Στην συνέχεια τα στοιχεία της τροφής οδηγούνται στο παχύ έντερο όπου στο α’ 

μισό του απορροφάται το υγρό (νερό) και στο άλλο μισό εφαρμόζονται τα κόπρανα 

τα οποία και αποβάλλονται από τον πρωκτό. Το μήκος του παχέος εντέρου είναι  

περίπου 1,5 μ. 

 

2.1.1 ΗΠΑΡ 

 

 Είναι ο μεγαλύτερος αδένας του σώματος και βρίσκεται στο δεξιό άνω 

τμήμα της κοιλιάς. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο και προορισμό αφού παράγει τις 

ειδικές πρωτεΐνες του αίματος που είναι υπεύθυνες για τον μηχανισμό της πήξης. 

Εκεί παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια καθώς επίσης και η χολή η οποία 
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αποθηκεύεται στην χοληδόχο κύστη και μεταφέρεται κατόπιν στον 12δάκτυλο κατά 

την πέψη. 

  

 2.1.2 ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

 

 Είναι σπουδαίας σημασίας αδένας καθώς παράγει την ινσουλίνη, μια 

ορμόνη χρήσιμη για την ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Εάν δεν υπάρχει η 

ινσουλίνη αυξάνεται το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα, κατάσταση που είναι 

γνωστή ως διαβήτης.  Το πάγκρεας είναι ένας αδένας του πεπτικού συστήματος των 

σπονδυλωτών. Είναι μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα ο οποίος 

παράγει πλήθος σημαντικών ορμονών με κυριότερες την ινσουλίνη, το γλυκαγόνο 

και την αυξητική ορμόνη. Ο ρόλος του στο πεπτικό σύστημα είναι η έκκριση του 

παγκρεατικού υγρού το οποίο περιέχει ένζυμα που συμμετέχουν στην απορρόφηση 

των θρεπτικών συστατικών από το λεπτό έντερο. Αυτά τα ένζυμα βοηθούν στην 

περαιτέρω διάσπαση των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. 

 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το κυκλοφορικό σύστημα είναι ένα κλειστό σύστημα το οποίο αποτελείται :  

1. Από την καρδιά, ένα μυ δηλαδή που βρίσκεται μέσα στην θωρακική κοιλότητα, 

πίσω από τους πνεύμονες, κάνει συσπάσεις έχοντας συστολές και διαστολές. 

Παίζοντας τον ρόλο της αντλίας στέλνει και δέχεται το αίμα στην περιφέρεια κι από 

αυτήν. Μέρη της καρδιάς είναι το περικάρδιο, η εξωτερική μεμβράνη προστασίας 

της, η εσωτερική, το λεγόμενο ενδοκάρδιο, ενώ διαιρείται και σε δυο διαφράγματα 

και 4 κοιλότητες, τους κόλπους και τις κοιλίες. 

2. Από τα αιμοφόρα αγγεία, που είναι ελαστικοί σωλήνες μέσα από τους οποίους 

περνά στην συνεχόμενη πορεία του το αίμα και συνάμα το οξυγόνο. Διακρίνονται 

στις αρτηρίες, που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά στην περιφέρεια, στις 

φλέβες, που το φέρνουν πάλι πίσω σε αυτήν και τα τριχοειδή αγγεία, μικρής 

διαμέτρου αγγεία τα οποία αποτελούν τις τελικές διακλαδώσεις των αρτηριών και 

την αρχή δημιουργίας των φλεβών. Το αίμα μπορεί να είναι διαφόρων κατηγοριών 

ανάλογα με την σύσταση του και αποτελείται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία 

με την αιμοσφαιρίνη που έχουν μεταφέρουν το οξυγόνο και το διοξείδιο του 

άνθρακα, τα λευκά αιμοσφαίρια που προορισμό έχουν την άμυνα του οργανισμού, 

τα αιμοπετάλια που κάνουν την πήξη του αίματος και επουλώνουν την πληγή και 

στο πλάσμα την υγρή φάση που βρίσκεται το αίμα. 
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2.3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Μέσω του αναπνευστικού συστήματος γίνεται η λειτουργία της αναπνοής, 

της πρόσληψης οξυγόνου και αποβολής διοξειδίου του άνθρακα.  

Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος είναι :  

1. Μύτη  

2. Φάρυγγας  

3. Λάρυγγας  

4. Τραχεία  

5. Βρόγχοι και  

6. Πνεύμονες  

 

Οι πνεύμονες είναι 2 και αποτελούνται από ανεξάρτητα τμήματα που ονομάζονται 

λοβοί. Οι πνεύμονες διαθέτουν μικρότατους αεροφόρους ασκούς που ονομάζονται 

κυψελίδες και στις οποίες πραγματοποιείται η ανταλλαγή των αερίων. Η 

πνευμονική αρτηρία με τα τριχοειδή της αγγεία μεταφέρει αίμα στους πνεύμονες 

(οξυγόνο), γίνεται η ανταλλαγή αερίων και το διοξείδιο απελευθερώνεται με την 

εκπνοή 4 από τις κυψελίδες. Με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής αέρων το 

αρτηριακό αίμα απομακρύνεται από τους πνεύμονες προς την καρδιά με τις 

πνευμονικές φλέβες. 

 

2.4 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

Το ουροποιητικό σύστημα έχει σκοπό την παραγωγή κι αποχέτευση των 

ούρων. Με τα ούρα αποβάλλονται από τον οργανισμό τα άχρηστα & βλαβερά 

προϊόντα του μεταβολισμού. Τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος είναι :  

1. Νεφροί. Είναι δύο και προορισμός τους είναι να φιλτράρουν το αίμα, να 

μαζεύουν τα ούρα τα οποία και θα αποβληθούν από τον οργανισμό.  

2. Ουρητήρες, που είναι ελαστικοί σωλήνες που καταλήγουν στην ουροδόχο κύστη  

μεταφέροντας τα ούρα προς αποθήκευση.  

3. Ουροδόχος κύστη, κοίλο & μυώδες όργανο που μαζεύει τα ούρα και μπορεί να 

συγκρατήσει έως και 2 λίτρα.  

4. Ουρήθρα, από την οποία αποβάλλονται τα ούρα.  
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3. ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ 
 

Ως νοσογόνος παράγοντος, θεωρείται κάθε αιτία εμφανίσεως νόσου. 

 

Γνωστοί νοσογόνοι παράγοντες, είναι τα μικρόβια Αρκετές κατηγορίες νόσων, 

οφείλονται στην βλαπτική τους επίδραση και αποκαλούνται μικροβιακές νόσοι. Η 

μετάδοση τους μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η μετάδοση μικροβιακών 

ασθενειών στο πλοίο, εξαρτάται από την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, 

από την εξασφάλιση καθαρών τροφών και νερού, καθώς και την επιτυχή 

αντιμετώπιση των εντόμων και των ποντικών. Πολύ σημαντική βέβαια είναι η 

ατομική υγιεινή. Τέλος, εάν εντοπισθεί ασθένεια σε κάποιο μέλος του πληρώματος 

(ναυτικό) και διαπιστωθεί ότι πρόκειται για μεταδοτικό νόσημα ,επιβάλλεται η 

απομόνωση του πάσχοντος, ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των υπολοίπων. 

Εκτός όμως από τα μικρόβια και άλλοι νοσογόνοι παράγοντες, εγκυμονούν 

κινδύνους για την υγεία των ναυτικών. Οι σκώληκες είναι μία από αυτές. Τα 

συχνότερα είδη είναι, ο εχινόκοκκος, η ταινία, η ,η αμοιβάδα, κ. α Η μετάδοση των 

σκωλήκων γίνεται κατά την κατανάλωση μη καλώς ψημένου κρέατος, ή κατά την 

κατανάλωση ακαθάρτων λαχανικών. Συνεπώς, το επιμελημένο ψήσιμο του κρέατος 

και το σχολαστικό πλύσιμο των λαχανικών προφυλάσσουν από την εμφάνιση 

ιδιαίτερα των νόσων που οφείλονται στους σκώληκες. 

Τοξικές ουσίες που είτε αποτελούν συστατικό κάποιων υλικών, είτε  

χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου, απαιτούν μεγάλη προσοχή όταν 

χρησιμοποιούνται, αφού όπως ήδη λέχθηκε αποτελούν δυνητικούς νοσογόνους 

παράγοντες. 

Τέλος, η έλλειψη βιταμινών αποτελεί έναν επιπλέον νοσογόνο παράγοντα. 

Ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, η έλλειψη βιταμινών (αβιταμίνωση)απετέλεσε μεγάλο 

πρόβλημα σε θέματα υγειάς. Σήμερα βέβαια, οι συνθήκες έχουν, βελτιωθεί κατά 

πολύ και η εικόνα έχει ριζικά αλλάξει. Παρόλα αυτά, πάντα πρέπει να δίνεται 

σημασία στη σωστή διατήρηση των φρούτων, των λαχανικών και των κρεάτων. 

 

3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

 

Η ατομική υγιεινή οποιουδήποτε από τα μέλη του πληρώματος, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της υγείας πάνω σε ένα πλοίο. Η 

σχολαστικότητα όσον αφορά την  ατομική υγιεινή, πρέπει να ενθαρρύνεται από τον 

πλοίαρχο. Το τακτικό πλύσιμο(μπάνιο) το βούρτσισμα των δοντιών, η κοπή των 

νυχιών πρέπει να γίνονται συνεχώς από τα μέλη του πληρώματος . Λουτρά με 

παροχή επαρκώς ζεστού νερού και καλό αποχετευτικό σύστημα πρέπει να 

υπάρχουν στο πλοίο. Δεν θα πρέπει να παραλείπεται η χορήγηση σαπουνιού και  
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ατομικών πετσετών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων. Η πόρτα των αποχωρητηρίων δεν πρέπει να ανοίγει απευθείας στους 

χώρους αποθήκευσης τροφίμων, ή στους χώρους παρασκευής φαγητού, ή σε 

τραπεζαρίες. Στους χώρους των αποχωρητηρίων, πρέπει να υπάρχει ζεστό και κρύο 

νερό, τεμάχιο σαπουνιού ή δοχείο που περιέχει υγρό σαπούνι, καθώς και 

αεροστεγνωτήρας χεριών ή πετσέτες για το σκούπισμα χεριών μιας χρήσεως. Πάνω 

από τη λεκάνη να υπάρχει επιγραφή ‘’Πλύνετε τη λεκάνη μετά τη χρήση της’’. Ενώ 

στην εσωτερική όψη της πόρτας του αποχωρητηρίου, να υπάρχει η επιγραφή 

‘’Πλύνετε τα χέρια σας πριν απομακρυνθείτε από τον χώρο". Με τον τρόπο αυτό  

ασκείται συνεχής υπενθύμιση των κανόνων υγιεινής στα μέλη του πληρώματος. 

 

3.2 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

 

Οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται και φυλάσσονται τα τρόφιμα, πρέπει να 

είναι πολύ καθαροί Ο καλός αερισμός των χώρων αυτών, η εφαρμογή ειδικών 

πλεγμάτων στα παράθυρα ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος εντόμων, η λήψη  

μέτρων κατά των κατσαρίδων και των ποντικών, θεωρούνται απαραίτητες 

ενέργειες. Τα παραπάνω μέτρα, ισχύουν επίσης για τα μαγειρεία, οπού γίνεται η 

παρασκευή των τροφών καθώς και για τη τραπεζαρία Οι επιφάνειες που έρχονται 

σε επαφή με τα τρόφιμα και φαγητά, πρέπει να είναι  κατασκευασμένες από 

αντιοξειδωτικό και αντιτοξικό υλικό, λείο και εύκολα καθοριζόμενο. Η κατάσταση 

υγείας, όσων ασχολούνται με τα τρόφιμα και τη παρασκευή της τροφής, πρέπει για 

ευνόητους λόγους να είναι καλή. Σε περίπτωση μολυσμένων τραυμάτων στα χέρια 

ή πληγές ή εάν επίσης εμφανίζουν γαστρεντερικά ή άλλα νοσήματα, που μπορούν 

να μολύνουν τα τρόφιμα, το νερό ή τα σκεύη, τότε πρέπει να απαλλάσσονται των 

καθηκόντων τους, μέχρι της ιατρικά βεβαιωμένης αποθεραπείας τους. Η ευθύνη για 

τον έλεγχο της υγείας των ατόμων αυτών, ανήκει στον καπετάνιο. Τα ρούχα που 

φοράνε οι ναυτικοί στους χώρους εργασίας, είναι ξεχωριστά και αποκλειστικά για 

τους χώρους αυτούς. Όσοι ασχολούνται με τη παρασκευή της τροφής, πρέπει να 

έχουν την σκέψη και το αίσθημα της ευθύνης για την καθαριότητα και επίσης 

πρέπει ο πλοίαρχος συνεχώς να τους παροτρύνει και να τους επιβραβεύει γι αυτό.  

Τα τρόφιμα διακρίνονται σε εκείνα, που για τη διατήρηση τους δεν είναι 

απαραίτητο να τοποθετούνται στο ψυγείο (π.χ. ζάχαρα καφές, "πατάτες,' ψωμί 

κλπ.)·και σε εκείνα, πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο. Στη δεύτερη κατηγορία, 

περιλαμβάνονται εκείνα που απλώς χρειάζονται μόνο ψύξη (π.χ. φρούτα, λαχανικά, 

αυγά, τυρί, μαγειρευμένο κρέας κ.λ.π.) και σ' εκείνα, που χρειάζονται κατάψυξη 

(π.χ. κρέας, ψάρια κλπ.). Απαγορεύεται αυστηρά, καταψυγμένο προϊόν να 

αποψύχεται και εν συνεχεία να ξανά τοποθετείται στη κατάψυξη για να συνεχισθεί 

η διατήρηση του. Η θερμοκρασία της κατάψυξης πρέπει να κυμαίνεται από - 12°C 

έως -30°C, ενώ η θερμοκρασία των υπολοίπων χώρων του ψυγείου δεν πρέπει ποτέ 
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να υπερβαίνει τους4-5°C. Στην κατάψυξη αλλά και στο χώρο της ψύξης πρέπει να 

υπάρχουν θερμοστάτες, για να διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή. Επίσης, πρέπει 

να υπάρχουν θερμόμετρα, για την ανάγνωση της ακριβούς θερμοκρασίας τους. Στα 

τυποποιημένα προϊόντα που αγοράζονται, θα πρέπει να αναγράφεται η 

ημερομηνία μέχρι την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση τους, καθώς και το αν είναι 

απαραίτητο για τη διατήρηση τους, η τοποθέτηση τους στο ψυγείο ή στη ν 

κατάψυξη. Όταν πρόκειται να γίνει απόψυξη τα τμήματα του ψυγείου τα οποία 

μπορούν να αποσπασθούν, αποσπώνται πλένονται με ζεστό νερό και 

απορρυπαντικό, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν παραμένοντα. τμήματα πάγου ή 

προσκολληθέντα υπολείμματα τροφών. Εν συνεχεία ,ξεπλένονται με πολύ νερό 

ώστε να παρασυρθεί και να απομακρυνθεί κάθε στοιχείο απορρυπαντικού και 

εγκαταλείπονται να στεγνώσουν σε ειδικούς θερμαινόμενους χώρους. Τα 

εσωτερικά και μη αποσπώμενα τμήματα του ψυγείου και της κατάψυξης, 

καθαρίζονται με διάλυμα κοινού σαπουνιού με ζεστό νερό, ξεπλένονται με πετσέτες 

εμβαπτισμένες σε καθαρό ζεστό νερό, σκουπίζονται με καθαρές πετσέτες και 

παραμένουν με ανοιχτές τις πόρτες τους, για να στεγνώσουν πλήρως και να  

απομακρυνθούν τα παραμένοντα ίχνη υγρασίας. 

Τα λαχανικά πρέπει να πλένονται με νερό, λόγω του κινδύνου των παρασιτώσεων 

(εχινόκοκκος κλπ.). Το κρέας, οφείλει να είναι ελαστικό στην αφή, στερεό, και να 

απουσιάζει κάθε δυσάρεστη οσμή, είτε είναι φρέσκο είτε κατεψυγμένο. Αν υπάρχει 

υποψία για την ποιότητα του κρέατος, είναι πιο φρόνιμο να εγκαταλείπεται η ιδέα 

της αγοράς του. Στα ψάρια πρέπει να απουσιάζει κάθε ίχνος δυσάρεστης οσμής. 

Εάν είναι φρέσκα και όχι κατεψυγμένα, τα βράγχιά τους εμφανίζουν ζωηρά ερυθρό 

χρώμα και οι οφθαλμοί τους παρουσιάζονται ζωηροί. 

 

3.3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την ασφαλή απομάκρυνση των 

αποβλήτων από το πλοίο. Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως μεγάλη αιτία, 

μολύνσεων, αφού αποτελούν εστία ευδοκίμησης κατσαριδών, μυγών, κωνώπων, 

ποντικών, κ.λ.π. Τα μεν υγρά (σωματικές εκκρίσεις των μελών του πληρώματος, 

απόβλητα νεροχυτών, πλυντηρίων κλπ.), μεταφέρονται έξω από το πλοίο μέσω των 

σωληνώσεων αποβλήτων του. Τα στερεά όμως (σκουπίδια, χαρτοκιβώτια, 

χρησιμοποιηθέντες επίδεσμοι ή γάζες και γενικά κάθε μη υγρό ή υδαρές 

απορρίψιμο υλικό), δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός του πλοίου με τον τρόπο 

αυτό. Έτσι, αποθηκεύονται σε στερεά δοχεία συλλογής απορριμμάτων, τα οποία 

οφείλουν να καλύπτονται ασφαλώς, ώστε να μην είναι εύκολη 'π πρόσβαση 

ποντικών, κατσαρίδων κ.λ.π. Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων, στον χώρο 

του λιμένος, σε κλειστές θάλασσες, ή σε ποταμούς. Η απόρριψη πραγματοποιείται 

μόνο σε ανοικτή θάλασσα 



11 
 

3.4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 

Λέγοντας απολύμανση; εννοούμε· την καταστροφή. των; παθογόνων: 

μικροβίων κάποιου χώρου ή κάποιου αντικειμένου. Υλικά που δυνατόν να 

χρειασθεί να απολυμανθούν, είναι πτυελοδοχεία, κλινοσκεπάσματα, είδη 

ρουχισμού, σκεύη φαγητού, δερματικές επιφάνειες ή τέλος ο χώρος στον οποίο 

είχαν εγκατασταθεί ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα. Τα απολυμαντικά 

μέσα μπορεί να είναι διαλύματα μικροβιοκτόνων χημικών ουσιών που προέρχονται 

από πίσσα, ή συνηθέστερα οργανικές ή ιωδιούχες ενώσεις(π.χ.betadine).Ο θάλαμος 

στον οποίο είχε εγκατασταθεί ασθενής πάσχων από μεταδοτικό νόσημα, πρέπει να 

σφραγίζεται και να απολυμαίνεται από ειδικό συνεργείο, στον πρώτο λιμένα 

κατάπλου. 

 

3.5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

 

Λέγοντας αποστείρωση εννοούμε την πλήρη καταστροφή των μικροβίων και 

των σπόρων τους. Συνήθως στο πλοίο, τα ιατρικά εργαλεία χρήζουν αποστειρώσεως 

η οποία επιτυγχάνεται είτε δια βρασμού, είτε πιο σωστά δια κλιβανισμού. 

 

3.6 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

 

 Οι δεξαμενές πόσιμου νερού του πλοίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητες από 

άλλες δεξαμενές. Οι δεξαμενές αδειάζονται και επιθεωρούνται. Εσωτερικά έχουν 

κατάλληλο υλικό. Απαιτούν σχολαστική καθαριότητα και όποτε κρίνεται αναγκαίο 

νέα επίχριση. Οι εισερχόμενοι στις δεξαμενές, εκτός από καθαρά ενδύματα και 

υποδήματα, θα πρέπει να μην παρουσιάζουν δερματικές ασθένειες όπως διαρροϊκά 

σύνδρομα. Το σύστημα σωληνώσεων του πόσιμου νερού, πρέπει να είναι 

ανεξάρτητο από όλα τα άλλα συστήματα. Το πόσιμο νερό στο πλοίο, μπορεί να 

προέρχεται από επεξεργασία θαλασσινού νερού, ή μπορεί να είναι στεριανό. Το 

θαλασσινό νερό υφίσταται απόσταξη θερμαινόμενο υπό χαμηλή πίεση και εν 

συνεχεία συμπύκνωση των παραγομένων· υδρατμών, σε ειδικές συσκευές τους 

αποστακτήρες (εβαπορέτες). Στη συνέχεια υποβάλλεται σε διύλιση και 

προστίθενται άλατα προς βελτίωση της γεύσης του. Το στεριανό νερό, είναι φυσικό 

νερό που προέρχεται από πηγές ή από δεξαμενές ύδατος, και μεταφέρεται στο 

πλοίο μέσω του συστήματος ύδρευσης του λιμένα. Παρά τη διάθεση του στα πλοία, 

υπάρχουν ειδικοί κρουνοί ύδρευσης. Επίσης μπορεί να γίνει η διάθεση του από 

υδροφόρα πλοία Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικοί σωλήνες ύδρευσης, 

οι οποίοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό. 
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3.7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  

 

Τόσο ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί, όσο και οι καθ' ύλη αρμόδιες 

υγειονομικές υπηρεσίες, διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οι χώροι αποθήκευσης τροφίμων, παρασκευής τροφής, οι 

τραπεζαρίες, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται και να διαπιστώνεται η τήρηση των 

ανωτέρων παραμέτρων που εκτέθηκαν. Οι θερμοκρασίες ψύξης και κατάψυξης των 

ψυγείων καθώς και η επιτυχής συντήρηση των τροφίμων πρέπει ομοίως να 

ελέγχονται. Δεν θα πρέπει να παραλείπεται ο έλεγχος της διαδικασίας αποβολής 

απορριμμάτων, των αποχετεύσεων. Η τήρηση των μέτρων κατά των ποντικών 

ελέγχεται. Κάθε πληροφορία περί της εμφάνισης ποντικών ελέγχεται. Εξετάζεται 

επίσης η ημερομηνία  της προηγούμενης εντομοκτονίας δια ψεκασμού και 

ελέγχονται τα αποτελέσματα της. Τέλος οι δεξαμενές νερού και οι σωλήνες 

ύδρευσης, ομοίως οφείλουν να ελέγχονται. 

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

4.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

  

Πρώτες βοήθειες είναι η επείγουσα περίθαλψη που προσφέρεται στον 

ασθενή ή τραυματία πριν από τη δυνατότητα να του δοθεί επαγγελματική ιατρική 

βοήθεια. Οι πρώτες βοήθειες παρέχονται για να αποτραπεί ο θάνατος ή η 

μεγαλύτερη κάκωση για να εξουδετερωθεί το σοκ και για ν' ανακουφισθούν πόνοι. 

Περιστατικά όπως η ακατάσχετη αιμορραγία και η ασφυξία απαιτούν άμεση 

βοήθεια. Απαιτούν άμεση περίθαλψη και σε αυτήν την περίπτωση η καθυστέρηση 

είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Οπωσδήποτε, η περίθαλψη των περισσοτέρων 

τραυμάτων ή άλλων επειγόντων ιατρικών περιστατικών μπορεί ν' αναβληθεί με 

ασφάλεια για τα λίγα λεπτά που χρειάζονται για να βρεθεί ένα μέλος του 

πληρώματος που έχει ικανότητα να προσφέρει πρώτες βοήθειες ή για να βρεθούν 

τα κατάλληλα ιατρικά εφόδια και υλικά. 

 Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να ετοιμασθούν για την παροχή πρώτων 

βοηθειών. Πρέπει όλοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παροχή πρώτων 

βοηθειών. Όσοι δεν έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα οφείλουν ν' αναγνωρίζουν την 

αδυναμία τους. Διαδικασίες και τεχνικές πέρα από τις ικανότητες εκείνου που δίνει 

βοή3εια στον πάσχοντα δεν πρέπει να δοκιμάζονται. Το αποτέλεσμα μπορεί να 

είναι περισσότερο κακό παρά καλό. 

 Όταν βρεις έναν τραυματία: 

 Φρόντισε αρχικώς τη δική σου ασφάλεια: μη γίνεις ο επόμενος τραυματίας. 
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 Αν είναι αναγκαίο, απομάκρυνε τον τραυματία από τον κίνδυνο ή τον 

κίνδυνο από τον τραυματία. 

 Αν υπάρχει μόνο ένας τραυματίας που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή 

αιμορραγεί (άσχετα από το συνολικό αριθμό απωλειών) να δώσεις άμεση 

περίθαλψη μόνο σ' αυτόν και υστέρα ζήτησε βοήθεια. 

Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας που είναι αναίσθητοι ή αιμορραγούν 

τότε: 

o Ζήτησε βοήθεια. 

o Μετά άρχισε να περιθάλπεις σωστά τη χειρότερη περίπτωση με την 

εξής σειρά προτεραιότητας: ακατάσχετη αιμορραγία, καρδιακή ή 

αναπνευστική ανακοπή, αναισθησία. 

o Αν ο πληγωμένος βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, ή μπεις στον 

κλειστό χώρο, εκτός αν είσαι εκπαιδευμένο μέλος ομάδας 

διασώσεως που ενεργεί βάσει οδηγιών, ζήτησε βοήθεια και 

ειδοποίησε τον Πλοίαρχο.  

Πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνη η ατμόσφαιρα αυτού του χώρου. Η ομάδα 

διασώσεως δεν πρέπει να εισέλθει, εκτός αν φορά αναπνευστικές συσκευές, μία 

από τις οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθεί στον παθόντα όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Ο παθών πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στην πλησιέστερη ασφαλή 

περιοχή έξω από τον κλειστό χώρο, εκτός αν τα τραύματα του και ο πιθανός  χρόνος 

απομακρύνσεώς του καθιστούν απαραίτητη κάποια περίθαλψη πριν μπορέσει να 

μετακινηθεί. 

 

4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ 

 

Πρώτες βοήθειες πρέπει να παρέχονται αμέσως για: 

 Να επανέλθει η αναπνοή και ο καρδιακός ρυθμός. 

 Να ελεγχθεί η αιμορραγία. 

 Να εξουδετερωθούν δηλητήρια. 

 Να αποτραπεί μεγαλύτερη κάκωση στον παθόντα (π.χ. η απομάκρυνση του 

από δωμάτιο που περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα ή καπνό). 

 

Γρήγορη εκτίμηση του επείγοντος περιστατικού πρέπει να γίνει αμέσως, στη 

θέση του ατυχήματος, για να καθορισθεί το είδος και η έκταση του τραύματος. 

Επειδή κάθε δευτερόλεπτο μετρά, μόνο τα απαραίτητα ενδύματα του ασθενούς 

πρέπει ν' αφαιρεθούν. Στην περίπτωση τραυματισμένου μέλους του σώματος, 

πρώτα βγάλε από τα ρούχα το σώο άκρο και μετά απόσπασε από το κτυπημένο 

άκρο τα ρούχα κομματιαστά. Στην ανάγκη κόψε τα ρούχα για να ελευθερωθεί το 

κτυπημένο μέρος. Φρόντισε να μη συνωστίζονται εργαζόμενοι τριγύρω. 
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Πρέπει να ληφθεί ο σφυγμός του ασθενούς. Αν δεν γίνεται αισθητός στον καρπό, 

πρέπει να πιάνεται στην καρωτίδα αρτηρία στην πλευρά του λαιμού . Αν δεν 

υπάρχει σφυγμός, πρέπει ν' αρχίσει η μάλαξη (συμπίεση) της καρδιάς και η τεχνητή 

αναπνοή. Ο ασθενής πρέπει να νοσηλευθεί για σοκ αν ο σφυγμός είναι αδύνατος 

και ταχύς ήτο δέρμα ωχρό, ψυχρό και πιθανόν υγρό, με αυξημένο ρυθμό 

επιπόλαιας, ακανόνιστης αναπνοής. Η καταπληξία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη 

για τη ζωή και η αποτροπή της είναι ένας από τους κύριους σκοπούς των πρώτων 

βοηθειών.  

Ο πάσχων πρέπει να μείνει στη στάση που τον ανακουφίζει από τις κακώσεις 

του. Συνήθως αυτή είναι η ύπτια (το ξάπλωμα ανάσκελα), διότι αυξάνει την 

κυκλοφορία του αίματος προς το κεφάλι .Ο πάσχων πρέπει να εξετασθεί για το 

είδος αναπνοής και πιθανή αιμορραγία. Αν δεν αναπνέει, πρέπει να του γίνει 

τεχνητή εισπνοή από στόμα σε στόμα ή από στόμα στη μύτη Η ακατάσχετη 

αιμορραγία πρέπει να ελεγχθεί. Σ' αυτό το διάστημα ο ασθενής, αν έχει τις 

αισθήσεις του, πρέπει να ενθαρρύνεται και να μάθει ότι του παρέχεται κάθε δυνατή 

βοήθεια. Ο διασώζων πρέπει να ρωτήσει ποιο μέρος του σώματος του πονά. Ο 

ασθενής πρέπει να κρατηθεί ξαπλωμένος και να μετακινηθεί μόνο όταν είναι  

απολύτως απαραίτητο. Πρέπει να μελετηθεί η γενική εμφάνιση του ασθενούς, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των γνωρισμάτων και συμπτωμάτων που μπορούν να 

υποδείξουν ένα συγκεκριμένο τραύμα ή νόσημα. Ο ασθενής δεν πρέπει να 

μετακινηθεί αν υποπτεύεσαι ότι έχει κακώσεις του αυχένα ή της σπονδυλικής 

στήλης. Τα κατάγματα πρέπει να μπούνε σε νάρθηκα πριν μετακινηθεί ο 

τραυματίας. Δεν πρέπει να γίνει καμιά προσπάθεια ανατάξεως του κατάγματος. 

Τα τραύματα και τα περισσότερα εγκαύματα πρέπει να καλύπτονται για να 

αποτραπεί η μόλυνση. Οι ναυτικοί πρέπει να διδάσκονται τις άμεσες ενέργειες, στις 

οποίες πρέπει να προβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης έκτακτης ιατρικής 

ανάγκης, και να εκπαιδεύονται σωστά στις μεθόδους τεχνητής αναπνοής1 που 

συνιστώνται. Το ανώτερο προσωπικό πρέπει να υφίσταται κατάλληλη και πιο 

προχωρημένη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Σε κάθε πλοίο πρέπει να υπηρετεί 

προσωπικό που διαθέτει ιατρικά προσόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τυχόν 

εθνικών και διεθνών κανονισμών. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί, ανάλογος 

αριθμός ναυτικών πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος στην παροχή πρώτων 

βοηθειών σύμφωνα με τις τυχόν διεθνείς συστάσεις που έχουν εφαρμογή στην 

περίπτωση. 

 

4.3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

  

Οι ναυτικοί πρέπει να εξετάζονται ιατρικά κατά την πρώτη ναυτολόγηση 

τους και στην συνέχεια περιοδικά κατά τα διαστήματα που θα κρίνει αναγκαία η 

αρμόδια αρχή ή η υπεύθυνη ιατρική υπηρεσία. Η φύση αυτών των εξετάσεων 
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πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της εργασίας των ναυτικών στο πλοίο 

τους τύπους των φορτίων που μεταφέρονται και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζονται στα πλοία που υπηρετούν. Ειδικότερα στην πρώτη ιατρική 

εξέταση, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλόλητα της ακοής, της οράσεως, της 

ικανότητας διακρίσεως μεταξύ των χρωμάτων όταν είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και της γενικής υγείας του ναυτικού. Στις επόμενες 

εξετάσεις μπορεί να μην γίνεται ο έλεγχος της ικανότητας διακρίσεως των 

χρωμάτων, αλλά σ' όλες πρέπει να εξακριβώνεται ότι ο ναυτικός δεν υποφέρει από 

καμιά ασθένεια που είναι πιθανόν να επιδεινωθεί εξαιτίας της υπηρεσίας του «εν 

πλω» ή να τον καταστήσει ανίκανο για τέτοια υπηρετούν. Οι ναυτικοί που έχουν 

υπηρετήσει σε πλοία όπου τα καθήκοντα τους ή η έκθεση τους στην επήρεια 

διατρέχουν κινδύνους για την υγεία μπορεί να είχαν επιβλαβή αποτελέσματα στην 

υγεία τους, πρέπει να περνούν από ιατρική εξέταση σε εύλογα διαστήματα, καθώς 

επίσης και αμέσως μετά από κάθε περίπτωση που γίνεται γνωστό ότι εκτέθηκαν 

στην επήρεια επικίνδυνων ουσιών. Η ημερομηνία και το αποτέλεσμα αυτών των 

εξετάσεων πρέπει να καταχωρίζονται στο εμπιστευτικό ιατρικό μητρώο του 

ναυτικού. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ιατρική περίθαλψη που μπορεί να 

χρειασθεί σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, περιλαμβάνονται 

στον «Οδηγό Πρώτων Βοηθειών για χρήση σε ατυχήματα που σχετίζονται με 

επικίνδυνα εμπορεύματα»(Medical first aid guide for use in accidents involving 

dangerous goods) που συντάχθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό(WΗΟ) και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). 

Οι ναυτικοί πρέπει να προσπαθούν να έχουν εγκράτεια στο φαγητό, στην 

κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και στο κάπνισμα. Όταν η υγρασία και η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκονται σε ψηλό επίπεδο, οι ναυτικοί πρέπει να 

πίνουν πρόσθετες ποσότητες νερού και να παίρνουν πρόσθετο αλάτι για ν' 

αποφεύγουν τη θερμοπληξία. 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών για προληπτικούς λόγους θα πρέπει να 

γίνουν εκ μέρους των ναυτικών τα παρακάτω: 

1.Οι ναυτικοί πρέπει, όταν έχουν υπηρεσία, να φοράνε κατάλληλα παπούτσια ή 

μπότες (υποδήματα) και κατάλληλο ρουχισμό. 

2.Τα παπούτσια και οι μπότες πρέπει να έχουν στερεές αντιολισθητικές σόλες και 

ενισχυμένες μύτες. 

3.Τα ρούχα της δουλειάς πρέπει: 

(α) να παρέχουν κατάλληλη προστασία στο σώμα 

(β) να είναι εφαρμοστά 

(γ) να μην έχουν κομμάτια ύφασμα και κορδόνια που κρέμονται ελεύθερα και 

(δ) να έχουν μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες τσέπες. 

4.Τα κοντά μανίκια είναι προτιμότερα από τα τυλιγμένα μακριά μανίκια.  
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5.Όταν χρειάζεται, πρέπει να φοριέται κατάλληλο κάλυμμα του κεφαλιού για να 

μην υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν τα μαλλιά σε μηχανήματα ή να εμποδίζουν τη 

θέα. Τα δαχτυλίδια πρέπει ν' αφαιρούνται πριν από την εργασία. 

6. Είναι προτιμότερο αντί για εφαρμοστά γάντια να χρησιμοποιούνται ευρύχωρα 

γάντια, σχεδιασμένα για να επιτρέπουν στα χέρια να βγαίνουν εύκολα από μέσα. 

7. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ευκολίες για να μπορούν οι ναυτικοί να πλένουν 

τα χέρια τους κάθε φορά μετά την έξοδο τους από το αποχωρητήριο. 

8. Όταν τα μέλη του προσωπικού έχουν χρησιμοποιήσει χρώματα ή υπάρχει 

πιθανότητα να έχουν εκτεθεί στην επίδραση τοξικών ουσιών, πρέπει πάντα, πριν 

από το φαγητό ή την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με τρόφιμα, να πλένουν 

καλά τα χέρια τους. 

9. Όλα τα τραύματα, όσο μικρά κι αν είναι, πρέπει ν' αναφέρονται αμέσως και να 

δίνονται οι πρώτες βοήθειες για την αποφυγή μολύνσεως. Χρειάζεται ειδική 

φροντίδα για ν' αποφεύγεται η επιδείνωση ή η μόλυνση των τραυμάτων και δεν 

πρέπει ν' απαιτείται από τους ναυτικούς να εργαστούν σε συνθήκες που μπορεί να 

προκαλέσουν κάτι τέτοιο. 

Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι: 

(α) τα γάντια εργασίας που φορούν για προστασία, όταν χειρίζονται συρματόσχοινα 

ή σχοινιά, π.χ. για ν' αποφύγουν να πληγωθούν από κομμένα σύρματα, μπορεί να 

δημιουργήσουν πρόσθετους κινδύνους και να προξενήσουν σοβαρούς 

τραυματισμούς αν πιαστούν σε κινούμενα μηχανήματα όπως π.χ. στο τύμπανο ενός 

βιντσιού και (β) τα υγρά ή τα λαδωμένα γάντια μπορεί να γλιστρούν. 

 

5. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

5.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 Η συστηματική εξέταση περιλαμβάνει 3 στάδια και αυτά είναι: 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
2. ΑΚΡΟΑΣΗ 
3. ΨΗΛΑΦΗΣΗ 

 

Η συστηματική εξέταση πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από τον τα 

συμπτώματα που έχει. Αν κατά την εξέταση, προκύψουν καθοδηγητικά σημεία και 

ευρήματα από κάποιο σύστημα ή όργανο, τότε επικεντρώνεται η μελέτη σε εκείνα 

τα σημεία. 
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Το πρώτο στάδιο που ονομάζεται επισκόπηση προσδιορίζεται ως η προσπάθεια να 

βρεθούν κάποια εξωτερικά γνωρίσματα των ασθενειών. Το δέρμα και οι 

βλεννογόνοι υπόκειται σε έλεγχο για να ανακαλυφθούν συμπτώματα όχι μόνο γι 

αυτά τα σημεία αλλά και για άλλες παθήσεις. Η έκφραση του προσώπου του 

ασθενούς, η αγχώδης του αντίδραση, η ανησυχία του, το επίπεδο συνειδήσεως του, 

πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται, διότι από το πρόσωπο του 

ασθενούς μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες. Ελέγχονται οι οφθαλμοί και η 

γλώσσα και ο δέρμα του προσώπου και του τραχήλου ως προς το χρώμα τους για να 

δούμε αν είναι φυσιολογικό. Η έντονη ερυθρότητα των οφθαλμών, δείχνει 

οφθαλμικές παθήσεις, ή επιπεφυκίτιδα. Η ωχρότητα υποδηλώνει αναιμία. Η 

υποκίτρινη χροιά, υποδηλώνει ίκτερο. Ο ίκτερος βεβαιώνεται ακόμη καλύτερα κατά 

την παρατήρηση του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού. Το υποκύανο χρώμα 

(μελάνιασμα) του δέρματος και των βλεννογόνων υποδηλώνει αναπνευστική ή 

καρδιακή ανεπάρκεια. Το υποκύανο αυτό χρώμα, γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό στο 

βλεννογόνο των χειλιών. Η παρατήρηση του βλεννογόνου του στόματος και της 

γλώσσας, μπορεί να αποκαλύψει σημάδια αβιταμίνωσης. Εξετάζεται η κεφαλή και ο 

αυχένας για τυχόν πρόσφατους ή παλαιότερους τραυματισμούς. Ελέγχονται τα 

αυτιά, για πιθανή αιμορραγία ή πιθανή ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Επίσης, 

ελέγχεται η μύτη για διαπίστωση αιμορραγίας (ρινορραγία) ή ροής 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια). Η διαπίστωση πληγών των ούλων ή 

χαλασμένα δόντια, μπορεί να οφείλονται σε κακή διατροφή ή αναιμία. Βήχας και 

κιτρινοπράσινα κολλώδη πτύελα, συνοδεύουν φλεγμονές ή άλλες σοβαρότερες 

παθήσεις του αναπνευστικού. Αιμόπτυση, υποδηλώνει πάντα νόσο του 

αναπνευστικού συστήματος. Το αίμα σε περίπτωση αιμόπτυσης είναι έντονο 

κόκκινο, με πιθανή παρουσία φυσαλίδων. Ακόμη, παρατηρείται ο τράχηλος για την 

πιθανή ύπαρξη διατεταγμένων φλεβών, διογκωμένων μαζών, ή διόγκωσης του 

θυρεοειδούς. Τέλος, αναζητούνται εξανθήματα, δηλωτικά λοιμωδών νοσημάτων, 

αλλεργιών κλπ. 

Στην συνέχεια παρατηρούνται τα άνω άκρα, κοιλία ,γεννητικά όργανα και 

κάτω άκρα. Αρχικά παρατηρούνται τα άνω άκρα ως προς την χροιά του δέρματος 

και επίσης  το χρώμα στις παλάμες του ασθενούς. Ελέγχονται τα νύχια για το αν 

υπάρχουν σημάδια αβιταμίνωσης. Εξετάζονται τα άκρα για κακώσεις και επίσης 

ελέγχονται οι αρθρώσεις. Γενικά ελέγχεται η κινητικότητα των άκρων. 

Παραγγέλλεται η ανύψωση και των δύο άνω άκρων, και αξιολογείται η ικανότητα 

του ασθενούς να τα ανυψώνει αλλά και να τα διατηρεί ανυψωμένα. Η πρόταση των 

άνω άκρων μπορεί να αναδείξει τρόμο, σημείο υπερλείτουργίας του θυρεοειδούς 

αδένα, ψυχικών ή νευρολογικών διαταραχών. 

Δεύτερον ελέγχεται ο θώρακας και η κοιλία του ασθενούς. Παρατηρούνται 

οι αναπνευστικές κινήσεις, η διεύρυνση του θώρακα, η προβολή της κοιλιάς κατά 

την εκπνοή, τυχόν δυσχέρεια της αναπνοής, ο αριθμός των αναπνοών ανά λεπτό. 

Ελέγχεται ή ύπαρξη τραυμάτων και γενικά κακώσεων του θωρακικού τοιχώματος 
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και της κοιλιάς. Ελέγχεται ο ήχος της αναπνοής. Η παρουσία εκχυμώσεων στη βάση 

του αριστερού ημιθωρακίου , δημιουργεί υποψίες σχετικά με την ακεραιότητα του 

σπληνός , ενώ αντίστοιχες κακώσεις στη βάση του δεξιού ημιθωρακίου, γεννούν  

υποψίες για τη κατάσταση του ήπατος. Διάταση της κοιλιάς που συνοδεύεται από  

πόνο, δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής. Ομοίως, κοιλιακό άλγος με 

σύσπαση των κοιλιακών τοιχωμάτων και μη προβολή της κοιλιάς κατά την εκπνοή. 

Στην συνέχεια πρέπει να ελεγχθούν τα γεννητικά όργανα εάν έχουν υποστεί 

κάποια διόγκωση και να ελεγχθεί το χρώμα των ούρων του ασθενούς. Επίσης, 

καταγράφεται η ύπαρξη οιδήματος των κάτω άκρων. Ελέγχεται η παρουσία 

κακώσεων των άκρων, ή των αρθρώσεων. Υποσημειώνεται η ύπαρξη κιρσών. Τέλος,  

αξιολογείται η απόπτωση των τριχών, η λέπτυνση του δέρματος, π μη υποχωρούσα 

μυκητίαση των ονύχων. 

Σε δεύτερο στάδιο διενεργείται στην μέθοδο της συστηματικής εξέτασης η 

φάση της ακρόασης, η οποία γίνεται από ιατρό και μέσα στο πλοίο την 

αναλαμβάνει ο γραμματικός. 

 Τέλος εκτελείται η φάση της ψηλάφησης. Η ψηλάφηση διενεργείται στις 
περιοχές οι οποίες προηγουμένως έγινε η διαδικασία της επισκόπησης: άνω άκρα, 
κάτω άκρα, κοιλία και κεφάλι.  

 
 Άνω άκρα 
Κατά τη χειραψία εκτιμάται η θερμοκρασία των χεριών, η παρουσία εφίδρωσης, 

και ζητώντας από τον ασθενή να τα σφίξει γίνεται εκτίμηση και της μυϊκής τους 

ισχύος. Ψηλαφιέται σφυγμός. Ενδιαφέρουν η συχνότητα του σφυγμού και ο ρυθμός 

του (φυσιολογικά τα μεσοδιαστήματα των σφυγμών, είναι ίσα). 

 Θώρακας, κοιλιά 
Με τη παλάμη κάθε χεριού τοποθετημένη σε κάθε ημιθωράκιο , ελέγχεται η 

κινητικότητα του. Γίνεται θερμομέτρηση του ασθενούς με τοποθέτηση 

υδραργυρικού θερμομέτρου για να ελέγξουμε αν υπάρχει πυρετός. Το πρόσθιο 

κοιλιακό τοίχωμα, μπορεί να διαχωριστεί νοερά, σε τέσσερα τεταρτημόρια, το δεξιό 

άνω, το αριστερό άνω, το δεξιό κάτω , και το αριστερό κάτω. Εάν τοποθετηθεί η 

παλάμη σε κάθε ένα από τέσσερα τεταρτημόρια του κοιλιακού τοιχώματος, μπορεί 

να αναζητηθούν περιοχές, που εμφανίζουν ευαισθησία στη άσκηση πίεσης και 

δηλώνουν φλεγμονή των υποκειμένων σπλάγχνων. 

 Κάτω άκρα. 
Ελέγχεται η θερμοκρασία των κάτω άκρων, με τη ραχιαία επιφάνεια της 

παλάμης, ψηλαφιούνται οι σφίξεις της ραχιαίας του άκρου ποδός αρτηρίας, μεταξύ 

πρώτου και δεύτερου μεταταρσίου. 
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5.2 ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

 

 Λέγοντας κάκωση, εννοούμε την πρόκληση βλαβών σε κάποιο όργανο ή 

ιστό, ως αποτέλεσμα της επίδρασης εξωτερικών αιτίων. Τα εξωτερικά βλαπτικά 

αίτια μπορεί να είναι μηχανικά. χημικά, θερμικά. Μια μορφή τέτοιας βλάβης, είναι 

το τραύμα .Τραύμα ονομάζεται η λύση της συνεχείας του δέρματος, ως αποτέλεσμα 

βίαιης εξωτερικής μηχανικής επίδρασης. Διαχωρίζονται σε ανοιχτά και κλειστά 

τραύματα. 

Ανοικτά τραύματα: 

Όταν η τραυματική περιοχή που δημιουργήθηκε μετά την άσκηση βίας, επικοινωνεί 

με το περιβάλλον, τότε το τραύμα χαρακτηρίζεται ως ανοικτό. Διακρίνονται τα 

ακόλουθα κύρια είδη ανοικτών τραυμάτων. 

Αμυχές: 

Είναι επιμήκη αλλά μικρού πλάτους τραύματα, που προκαλούνται στη περίπτωση 

που το δέρμα προστρίβει κάπου, ή γδαρθεί από κάτι. Εάν οι αμυχές είναι αβαθείς, 

χαρακτηρίζονται ως εκδορές (γρατσουνιές}. 

Τομές: 

Πρόκειται για τα τραύματα που προκαλούνται από κοφτερά αντικείμενα π.χ. 

μαχαίρια. Συνήθως τα τραύματα αυτά είναι ευθύγραμμα, τα χείλη τους είναι ομαλά 

και λεία και αιμορραγούν ιδιαίτερο. Επειδή το τέμνον αντικείμενο, είναι σε θέση να 

προκαλεί διαχωρισμό των ιστών, μπορεί το τραύμα να παρουσιάζει βάθος, οπότε 

υπάρχει πάντα κίνδυνος για την ακεραιότητα υποκειμένων δομών όπως αρτηρίες, 

τένοντες, νεύρα. 

Αποσπάσεις: 

Όταν η εξωτερική μηχανική δράση ασκείται με πολύ βίαιο τρόπο, τότε εμφανίζονται  

σοβαρά τραύματα, που περιγράφονται με τον όρο αποσπάσεις. Αποσπαστικού 

χαρακτήρα δυνάμεις αναπτύσσονται και προκαλούν βαθιές διατομές και 

ελλείμματα ιστών, που μπορεί να επεκτείνονται και σε υποκείμενες δομές όπως οι 

μύες . 

Κλειστά τραύματα: 

Όταν η τραυματική περιοχή που δημιουργήθηκε μετά την άσκηση βίας δεν 

επικοινωνεί με το περιβάλλον, τότε το τραύμα χαρακτηρίζεται ως κλειστό. 

Διακρίνονται τα ακόλουθα κύρια είδη κλειστών τραυμάτων. 

Μώλωπες: 

Χαρακτηρίζονται από το οίδημα (πρήξιμο) της περιοχής του τραύματος, τον πόνο 

και την πιθανή εμφάνιση σκούρου-μελανού χρώματος (μελάνιασμα}. Παράδειγμα 

μώλωπα, είναι το γνωστό σε όλους, καρούμπαλο. Το οίδημα, οφείλεται σε στοιχεία 

του αίματος, που διαφεύγουν στους ιστούς μετά την κάκωση, ενώ το μελάνιασμα 

οφείλεται σε τραυματισμό των αγγείων και διαφυγή αίματος δια μέσου των ιστών. 

Εκχύμωση-Μελάνιασμα: 
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Πρόκειται για διαφυγή και εμποτισμό των ιστών με αίμα, που οφείλεται σε  

τραυματισμό των αγγείων μετά από την κάκωση, χωρίς όμως να συνοδεύεται από  

οίδημα της περιοχής. 

Αιμάτωμα: 

Αν το αίμα που διέφυγε από τα τραυματισμένα αγγεία μετά την κάκωση, δεν 

διασκορπίζεται προς εμποτισμό των ιστών αλλά συγκεντρώνεται σε κάποια 

περιοχή, τότε η συλλογή αίματος που προκύπτει, ονομάζεται αιμάτωμα Η περιοχή 

στην οποία έγινε η συλλογή του αίματος, είναι μια κοιλότητα η οποία μπορεί να 

προϋπήρχε της κακώσεως ή να σχηματίσθηκε από την αποκόλληση και τον 

διαχωρισμό των ιστών κατά την κάκωση. Παράδειγμα αιματώματος, είναι το 

υποδόριο αιμάτωμα, όπου το αίμα που διέφυγε από τα τραυματισμένα αγγεία, 

αθροίζεται κάτω από το δέρμα. 

 

5.3 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας είναι το πρώτο μέλημα σε περίπτωση 

τραυματισμού. Η συνέχεια του δέρματος, πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά αυτό θα 

γίνει σε δεύτερο χρόνο. Ως γνωστόν, δύο είναι τα είδη αγγείων που μπορεί να 

καταστραφούν σε περίπτωση τραύματος, οι φλέβες και οι αρτηρίες. Αρχικά πρέπει 

να πιεστεί το σημείο αιμορραγίας. Στη πρώτη περίπτωση, η αιμορραγία, ονομάζεται 

φλεβική, το αίμα παρουσιάζει ένα σκούρο ερυθρό χρώμα και "ξαπλώνει" στη 

περιοχή του τραύματος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η αιμορραγία ονομάζεται 

αρτηριακή, το αίμα παρουσιάζει ένα ανοικτό και ζωηρά ερυθρό χρώμα και 

αναβλύζει ή εκτινάσσεται περιοχή του τραύματος. Η κίνηση, που πρέπει να γίνει σε 

περίπτωση αιμορραγίας, είναι η άσκηση πίεσης στο σημείο ροής του με το χέρι 

κάποιου. Αν πρόκειται για αιμορραγία κάποιου μέλους (πόδι, χέρι), τότε 

ανυψώνεται το μέλος που αιμορραγεί και συγκρατείται σε αυτή την θέση. Στη 

συνέχεια καθαρές στεγνές γάζες τοποθετούνται στη περιοχή του τραύματος και  

ασκείται πίεση. Εάν η γάζα "γεμίσει με αίμα, δεν αντικαθίσταται από μια 

καινούργια στεγνή, αλλά η νέα γάζα εφαρμόζεται επάνω από τη μουσκεμένη και  

συνεχίζεται η άσκηση πιέσεως . Εάν και πάλι η γάζα "γεμίσει" με αίμα, δεν  

αντικαθίσταται από μια καινούργια στεγνή, αλλά η νέα γάζα εφαρμόζεται επάνω 

από τη μουσκεμένη και συνεχίζεται πάλι η άσκηση πιέσεως. Εφόσον η αιμορραγία 

είναι φλεβική, συνήθως σταματά με τον τρόπο αυτό. Εάν όμως πρόκειται για 

αρτηριακή αιμορραγία, πιθανόν τα μέτρα αυτά να μην αποδώσουν. Τότε ασκείται 

πίεση σε ειδικά σημεία από τα οποία διέρχεται η κεντρική αρτηρία, που ευθύνεται 

για την αιμάτωση του μέλους. Αν πρόκειται για αιμορραγία άνω άκρου, πιέζεται η 

αύλακα της βραχιονίου αρτηρίας μεταξύ του δικέφαλου" και του τρικέφαλου μυός 

του βραχίονα. Έτσι, συμπιέζεται η βραχιόνιος αρτηρία επί του βραχιονίου οστού. Αν 

πρόκειται για αιμορραγία κάτω άκρου, πιέζεται η μηροβουβωνική πτυχή. Έτσι, 
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συμπιέζεται η μηριαία αρτηρία επί των οστών της πυέλου (λεκάνης). Αυτό 

επιτυγχάνεται ως εξής. Στο ύψος του ομφαλού και στα πλάγια του προσθίου 

κοιλιακού τοιχώματος, ψηλαφητέ μια οστέινη προεξοχή, η πρόσθια άνω λαγόνια 

άκανθα Εκεί, εφαρμόζονται τα δάκτυλα του χεριού του ατόμου που προσφέρει 

βοήθεια . Με τεντωμένη την παλάμη, το χέρι στρέφεται προς την ηβική σύμφυση 

και η κόψη της παλάμης πλέον βρίσκεται στη μηροβουβωνική πτυχή, όπου ασκείται 

πίεση. Μάλιστα, μπορεί να ρίξει κανείς το βάρος του σώματος του πάνω στη 

παλάμη του, ώστε η άσκηση πίεσης να είναι πιο μεγάλη. 

Σε περίπτωση που το τραύμα είναι βαθύ, άρα θα καθυστερήσει η σύγκλειση 

του και υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, του, καλό είναι να πραγματοποιείται συρραφή. 

Αρχικά ρίχνουμε στο τραύμα, τοπικό αναισθητικό (διάλυμα ξυλοκαΐνης1% ή 2%). 

Χρειάζεται προσοχή την έγχυση του διαλύματος της ξυλοκαΐνης . Πρέπει να 

προηγείται αναρρόφηση με έλξη του εμβόλου της σύριγγας, ώστε να πιστοποιείται 

ότι δεν έχει παρακεντηθεί κάποιο αγγείο, με το άκρο της βελόνας. Ως γνωστόν αν 

έχει παρακεντηθεί αγγείο, δεν πρέπει να γίνεται η έγχυση. Με την αναρρόφηση, 

έρχεται αίμα στη σύριγγα από το αγγείο που παρακεντήθηκε. Στη περίπτωση αυτή, 

ανασύρεται η βελόνη και απορρίπτεται η σύριγγα, η βελόνη και το περιεχόμενο 

διάλυμα. Θα χρησιμοποιηθεί νέα καθαρή σύριγγα με νέο καθαρό διάλυμα. Πρέπει 

να ελεγχθεί εάν ο ασθενή έχει αλλεργία στην ξυλοκαΐνη. .Ερωτάται για το αν του 

έχει γίνει στο παρελθόν, ένεση ξυλοκαΐνης, στον οδοντίατρο για παράδειγμα η σε 

κάποια άλλη περίπτωση συρραφής τραύματος. Βελονοκάτοχο, χειρουργική λαβίδα, 

ψαλίδι, ράμμα, αποστειρωμένες γάζες, χειρουργικά γάντια, ένα μεταλλικό 

ημισεληνοειδούς σχήματος δοχείο είναι τα απαραίτητα εργαλεία που θα 

χρειασθούν. 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: YOURDOC.GR 

EIKONA 1  



22 
 

5.4 ΘΛΑΣΗ 

 

Βλάβη μυών, η οποία προκλήθηκε είτε από εξωτερική βίαιη μηχανική 

επίδραση, είτε από απότομη μυϊκή συστολή, ονομάζεται θλάση. Παράδειγμα, η 

απότομη ανύψωση βάρους με λανθασμένο τρόπο, δυνατόν να προκαλέσει βλάβη 

των συμμετεχόντων μυών (θλάση). Ο μυς πονά έντονα, αναπτύσσεται μυϊκός 

σπασμός, δυσκαμψία και οίδημα.  

Η αντιμετώπιση συμβαίνει ως εξής: Εάν η θλάση είναι πρόσφατη, εφαρμόζεται μια 

κρύα πετσέτα (ή πάγος). Η περιοχή σταθεροποιείται με ελαστική επίδεση. Αν 

πρόκειται για θλάση μυός κάποιου άκρου, το άκρο σταθεροποιείται σε ανάρροπη 

θέση. 

 

5.5 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 

 

Η βλάβη που προκλήθηκε στις στηρικτικές δομές μιας άρθρωσης 

(σύνδεσμοι), υπό την άσκηση μηχανικής βίας, χωρίς να προκληθεί παρεκτόπιση των 

αρθρικών επιφανειών των οστών που συμμετέχουν, ονομάζεται διάστρεμμα 

Επακόλουθα του διαστρέμματος είναι ο πόνος, το οίδημα η λειτουργική έκπτωση. 

 

Αντιμετώπιση. 

Αν ο τραυματισμός είναι πρόσφατος, εφαρμόζεται πάγος πάνω στην 

άρθρωση και το άκρο τοποθετείται σε ανάρροπη θέση: Έτσι, αναστέλλονται 

σημαντικά οι διεργασίες φλεγμονής, που θα οδηγήσουν στην εκδήλωση οιδήματος. 

Στη συνέχεια, η άρθρωση επιδένεται με ελαστικό επίδεσμο; το πάσχον άκρο 

τοποθετείται σε ανάρροπη θέση και συνιστάται ανάπαυση. Μία έως δύο φορές την 

ημέρα, προτείνονται αλατόλουτρα με χλιαρό νερό (σε μια λεκάνη με νερό, 

διαλύονται δύο έως τρεις κουταλιές της σούπας αλάτι) και γίνονται ελαφρές 

παθητικές κινήσεις της άρθρωσης. Στη συνέχεια η άρθρωση επιδένεται και 

σταθεροποιείται πάλι, με ελαστικό επίδεσμο. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 

θεραπεία του διαστρέμματος ποικίλει ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι ένα 

διάστρεμμα. 

5.6 ΕΞΑΡΘΡΩΜΑ 

 

Η βλάβη που προκλήθηκε σε μία άρθρωση και χαρακτηρίζεται από την 

παρεκτόπιση των αρθρικών επιφανειών των οστών που συμμετέχουν, την 

παραμόρφωση της αρθρώσεως και την πλήρη λειτουργική της ανεπάρκεια, 

ονομάζεται εξάρθρωμα Το εξάρθρωμα είναι πολύ βαρύτερη κάκωση, σε σχέση με 

το διάστρεμμα. Τα συμπτώματα είναι όμοια με του διαστρέμματος σε πολύ πιο 

έντονο βαθμό και έχοντας υποστεί το σημείο παραμόρφωση. 
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Η αντιμετώπιση ενός εξαρθρώματος γίνεται με τους παρακάτω χειρισμούς. 

Το εξάρθρωμα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πάνω στο πλοίο. Ο ασθενής 

πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό γιατρό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μαζί με 

το εξάρθρωμα, έχει προκληθεί κάταγμα, γεγονός που κάνει ακόμα δυσκολότερα τα 

πράγματα. Η πάσχουσα άρθρωση πρέπει να ακινητοποιείται με εφαρμογή νάρθηκα 

ή όποιου άλλου διαθέσιμου μέσου. Χορηγούνται στον ασθενή αναλγητικά. Επειδή 

δεν πρέπει να παραλείπεται ο έλεγχος των αρτηριών που διέρχονται από το σημείο 

γίνεται ψηλάφηση του σφυγμού των αρτηριών που διέρχονται από το σημείο. 

Μόλις καταστεί δυνατόν, ο τραυματίας απομακρύνεται από το πλοίο. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης 

απομάκρυνσης του τραυματία από το πλοίο, ώστε να τύχει ιατρικής αντιμετώπισης 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τότε, αποκαθίσταται ιατρική επικοινωνία μέσω 

ασυρμάτου, και παρ’ όλους τους πιθανούς κινδύνους, επιχειρείται προσπάθεια 

ανάταξης μέσα στις πρώτες 6-7 ώρες από τον τραυματισμό. Ασκείται σταθερή πίεση 

με ήπιες κινήσεις. Εφόσον η προσπάθεια στέφει από επιτυχία, η άρθρωση 

ακινητοποιείται. Ο ασθενής θα αποσταλεί σε ειδικό ιατρό, μόλις αυτό καταστεί 

δυνατό. 

 

5.7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΩΝ 

 

 Η διάσπαση του οστού, ονομάζεται κάταγμα. Το κάταγμα συνήθως 

παρουσιάζεται στο σημείο του οστού πάνω στο οποίο ασκήθηκε η εξωτερική 

δύναμη. Υπάρχει περίπτωση όμως, η δύναμη να μεταδοθεί σε ένα διπλανό οστό και 

εκεί να εκδηλωθεί το κάταγμα. Άλλη μορφή καταγμάτων είναι εκείνα που 

προκαλούνται από τις απότομες και έντονες μυϊκές συστολές. Επίσης, σε μια 

περίπτωση εξαρθρώματος όπου αλλάζει βίαια η γεωμετρία της άρθρωσης, οι 

σύνδεσμοι που εκτείνονται απότομα μπορεί να προκαλέσουν απόσπαση οστικού 

τμήματος (κάταγμα), από κάποιο από τα οστά στα οποία οσφύονται. Το κάταγμα 

συνοδεύεται από έντονο άλγος, το οποίο πολλαπλασιάζεται σε κάθε προσπάθεια 

κίνησης. Υπάρχει οίδημα τοπικά και παραμόρφωση του μέλους. Σε ορισμένα είδη 

καταγμάτων, όπως κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού, παρατηρείται και έξω 

στροφή του ποδιού. Μερικές φορές βοηθά η σύγκριση του μέλους που φέρει το 

κάταγμα, με το υγιές. Κατά τη πίεση του μέλους στη περιοχή του κατάγματος, η 

ένταση του άλγους πολλαπλασιάζεται. Δεν αποκλείεται, το κάταγμα να 

συνοδεύεται με εκχύμωση (μελάνιασμα). 

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ: Είναι εκείνα, στα οποία το δέρμα γύρω από το σημείο του 
κατάγματος παραμείνει ανέπαφο. 
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ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ: Είναι εκείνα στα οποία δυνατόν να συμβαίνει μία απ' τις 
περιπτώσεις. 
 

i. Συνυπάρχει τραυματισμός και λύση της συνεχεία του δέρματος στο σημείο 

του κατάγματος που έχει ως συνέπεια να επικοινωνεί το άκρο του 

σπασμένου οστού με το περιβάλλον. 

ii. Το σπασμένο οστικό άκρο προβάλλει επιφανειακά στο δέρμα. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:  
Ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί με ειδικού τύπου φορείο Neil 

Robertson. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιου είδους φορείο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια σανίδα ή έστω και μια ξύλινη πόρτα, για την μεταφορά του. Με 

πολλή προσοχή και χωρίς βιασύνη, κυλίεται ο πάσχων προς την μία ή την άλλη του 

πλευρά, ώστε να έρθει στην ύπτια θέση. Τώρα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για 

την ανύψωση και την τοποθέτηση του πάνω στο φορείο. Είναι απαραίτητη η 

συμμετοχή τεσσάρων ατόμων. Το πρώτο άτομο συγκρατεί την κεφαλή το δεύτερο 

τη ράχη, το τρίτο τη μέση και το τελευταίο τα κάτω άκρα του τραυματία, κατά τρόπο 

ώστε όλα να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ο τραυματίας εν συνεχεία, αποτίθεται 

επάνω στο φορείο. Χρειάζεται και εδώ προσοχή ώστε να τοποθετηθεί σωστά. Δεν 

ΕΙΚΟΝΑ 2  

ΠΗΓΗ: IATOR.GR  
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υπάρχουν περιθώρια για άσκοπες μετακινήσεις και τραβήγματα πάνω στο φορείο. 

Αν μεν γίνεται χρήση φορείου τύπου Neil-Robetson, ο τραυματίας καλύπτεται με τα 

πλευρικά τμήματα του φορείου και εν συνεχεία δένονται οι ιμάντες του φορείου. 

Με έναν ελαστικό επίδεσμο, δένονται μεταξύ τους οι αστράγαλοι και οι άκροι των 

ποδιών του. Ομοίως δένονται μεταξύ τους, οι καρποί των χεριών του. Το κεφάλι 

του, είναι προσδεδεμένο στο φορείο. Αν όμως υπάρχει κάταγμα της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης (κάταγμα αυχένος), απαιτείται η επιπρόσθετη 

εφαρμογή ενός ειδικού τύπου αυχενικού νάρθηκα (κολάρου). 

 

5.8 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΩΝ 

 

Η θερμική επίδραση μπορεί να ασκείται: 

 

α) Υπό μορφή ξηρής θερμότητας, π.χ. φλόγες. 

β) Όταν αναπτύσσεται θερμότητα πάνω στο δέρμα, όπως κατά τη τριβή ξένων 

αντικειμένων πάνω του (π.χ. το τρίψιμο του σχοινιού στα χέρια) . 

γ) Υπό μορφή υγρής θερμότητας, π.χ. βραστά ή καυτά υγρά. 

δ) Υπό μορφή αερίων υψηλής θερμοκρασίας (υπέρθερμοι ατμοί). 

Η επίδραση της θερμότητας επί των αγγείων της εγκαυματικής περιοχής, 

προκαλεί αύξηση της διαπερατότητα τους, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση υγρών 

προς τους ιστούς και την εκδήλωση οιδήματος στην περιοχή του εγκαύματος. Η 

μετακίνηση αυτή, είναι ανάλογη με την έκταση του εγκαύματος. Από ένα σημείο και 

έπειτα, αρχίζει να δημιουργείται μείωση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος, 

πτώση της αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία (καταπληξία). Η πνευμονική 

λειτουργία, επηρεάζεται επίσης σε περίπτωση εκτεταμένου εγκαύματος. Δεν είναι 

μόνο οι εισπνεόμενοι καπνοί και οι τοξικές αναθυμιάσεις, στη περίπτωση που ο 

εγκαυματίας έχει βρεθεί σ' ένα κλειστό φλεγόμενο χώρο. Παρουσιάζεται αύξηση 

των αναγκών του οργανισμού σε οξυγόνο, αφού κινητοποιούνται οι κυτταρικές 

λειτουργίες, προκειμένου να αντικατασταθούν οι προσβεβλημένοι και 

κατεστραμμένοι ιστοί. Επίσης, παρατηρείται καταστροφή των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, τα οποία περιέχονται στα αγγεία της δερματικής περιοχής που 

υπέστη τη βλάβη. Η έκταση της μείωσης τους είναι ανάλογη της έκτασης του 

εγκαύματος. Η ανοσοποιητική ικανότητα του οργανισμού, υποχωρεί σε περίπτωση 

εγκαύματος και ο οργανισμός γίνεται ευάλωτος στις λοιμώξεις. Πραγματοποιούνται 

βέβαια και άλλες διαταραχές στον οργανισμό, οι οποίες εκφεύγουν του παρόντος. 

Το συμπέρασμα πάντως είναι, ότι σε περίπτωση εγκαύματος, ο οργανισμός 

υφίσταται μια σειρά αρνητικών επιδράσεων, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν και 

αυτόν ακόμη τον θάνατο. 
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ΕΓΚΑΥΜΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ:  

Η βλάβη εντοπίζεται μόνο, στην επιδερμίδα. Εμφανίζεται με τη μορφή 

επώδυνου ερυθήματος. Ο πόνος είναι ήπιος και υποχωρεί σε διάστημα 2-3 ημερών. 

Είναι τα συχνότερα και τα ελαφρύτερης πρόγνωσης εγκαύματα, Τα ηλιακά 

εγκαύματα του καλοκαιριού, αποτελούν το γνωστότερο παράδειγμα. Επουλώνονται 

χωρίς να εγκαταλείψουν ουλή. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ίαση τους, είναι 

περίπου μία εβδομάδα. 

 

ΕΓΚΑΥΜΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ: 

Η βλάβη επεκτείνεται και στο υποκείμενο μέρος. Είναι βαρύτερης 

πρόγνωσης εγκαύματα. Προκαλούν έντονο και χαρακτηριστικό πόνο. Εμφανίζονται 

ως περιοχές έντονης ερυθρότητας, στις οποίες μπορεί να κάνουν την εμφάνιση τους 

φυσαλίδες, που περιέχουν διαυγές υγρό. Αν περιορίζονται στις επιφανειακότερες 

στιβάδες του χορίου, έχουν καλύτερη πρόγνωση και ουσιαστικά δεν εγκαταλείπουν 

ουλή. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη ίαση τους, είναι 10-15 ημέρες. Αν όμως 

επεκτείνονται στις βαθύτερες στιβάδες του χορίου, τότε · έχουν σαφώς βαρύτερη 

πρόγνωση, είναι ασταθή εγκαύματα αφού εύκολα μπορεί να μολυνθούν και  να 

συμπεριφερθούν όπως τα εγκαύματα του 3ου βαθμού. 

 

ΕΓΚΑΥΜΑ Γ΄ ΒΑΘΜΟΥ:  

 Η βλάβη επεκτείνεται στον υποδόριο ιστό. Πρόκειται για της χειρότερης 

πρόγνωσης εγκαύματα. Η δερματική βλάβη παρουσιάζει μία σκαφοειδή ή μελανή 

χροιά. Το χαρακτηριστικό τους είναι, ότι πρόκειται για ανώδυνα εγκαύματα, παρά 

τη βαρύτητα τους. Αυτό οφείλεται στην καταστροφή των δερματικών νευρικών 

ινών. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ίαση τους κυμαίνεται από 3Ο-45 ημέρες. 

Εγκαταλείπουν δύσμορφες σκουρόχρωμες ουλές, οι οποίες παρουσιάζουν 

αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: IATOR.GR  
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5.9 ΚΡΥΟΠΛΗΞΙΑ 

 

 Κρυοπληξία είναι το αποτέλεσμα της πτώσης της θερμοκρασίας του 

σώματος. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, ιδιαίτερα 

όταν πνέουν άνεμοι, ή όταν το σώμα βυθίζεται σε παγωμένα νερά, η θερμοκρασία 

του σώματος πέφτει.. Ο οργανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη κατάσταση. Τα 

τριχοειδή αγγεία του δέρματος συσπώνται, με σκοπό τη μείωση της ροής του 

αίματος προς το δέρμα και έτσι τη μείωση της αποβολής θερμότητας. Εμφανίζεται 

ρίγος, καθώς ακούσια οι μύες συσπώνται και χαλαρώνουν με σκοπό την παραγωγή 

θερμότητας. Η ικανότητα του οργανισμού να προστατεύεται από το ψύχος, 

ελαττώνεται, όταν έχει προηγηθεί κατανάλωση οινοπνεύματος. Τούτο οφείλεται 

στην αγγειοδιαστολή που το οινόπνευμα προκαλεί, με αποτέλεσμα την αποβολή 

θερμότητας. Αντίθετα, προστατεύει η χορήγηση τροφών υψηλής θερμιδικής 

απόδοσης, λίπη, σταφίδες κ, λ. π. Ο χρόνος έκθεσης του ατόμου στο ψύχος, έχει 

σημασία. Σημασία έχει επίσης, η κατάσταση του κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εάν 

το άτομο ήταν ακίνητο στο ψύχος, ή αν φορούσε βρεγμένα ρούχα, οι επιδράσεις 

είναι εντονότερες. Αντίθετα, η κίνηση μειώνει τις προκαλούμενες αρνητικές 

επιδράσεις .Ο πάσχων αισθάνεται αρχικά έντονο κρύο. Το δέρμα του γίνεται ωχρό, 

ενώ τα άκρα του, η μύτη του και τ' αυτιά του μπορεί να αποκτούν ένα έντονο 

σκούρο κόκκινο ή μελανό χρώμα . Παρουσιάζεται έντονο και μη ελεγχόμενο ρίγος. 

Η λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος επηρεάζεται. Αισθάνεται έντονη 

κόπωση, υπνηλία, πτώση του επιπέδου συνείδησης και τελικά εγκαθίσταται κώμα. 

Το καρδιαγγειακό σύστημα ομοίως επηρεάζεται. Η συχνότητα και η ένταση του 

σφυγμού, υποχωρούν, η δε αρτηριακή πίεση πέφτει. Η αναπνοή γίνεται πιο 

δύσκολη και πιο αργή. Αν το άτομο αυτό παραμείνει αβοήθητο, τελικά θα 

καταλήξει. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, αρχίζει αμέσως στον τόπο που βρέθηκε η 

διαδικασία τεχνητής αναπνοής. Μεταφέρεται σε θερμό περιβάλλον. Αν υπάρχει η 

δυνατότητα γίνεται σταδιακή επαναθέρμανσή του με ζεστά λουτρά Αν η αναπνοή 

του είναι επηρεασμένη, χορηγείται οξυγόνο με προσωπίδα. Απαγορεύονται τα 

οινοπνευματώδη. Αντίθετα χορηγούνται ζεστά γλυκά ροφήματα. 

5.10 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ 

 

Κρυοπαγήματα, είναι οι βλάβες που προκαλούνται όταν παγώσουν οι ιστοί. 

Το πάγωμα των ιστών γίνεται κατά την έκθεση τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

και ιδιαίτερα όταν υπάρχει η παρουσία  ανέμου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 

ανθρώπινο σώμα, παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Στις χαμηλές 

θερμοκρασίες, κρύσταλλοι πάγου δημιουργούνται ανάμεσα στα κύτταρα, λόγω της 

πήξης του νερού. Το νερό αυτό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον από τα 

κύτταρα, και συνεπώς η διαδικασία αυτά οδηγεί σε κυτταρική αφυδάτωση. Αν 

μάλιστα συνυπολογισθεί η μειωμένη ροή αίματος, λόγω αγγειοσύσπασης εξαιτίας 

του κρύου, γίνεται πλέον αντιληπτός ο μηχανισμός πρόκλησης κυτταρικών βλαβών. 
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5.11 ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ 

 

 Η θερμοπληξία είναι το αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας του 

σώματος, πάνω από τους 4Ο° Ο. Παρατηρείται στις περιπτώσεις που αυξάνεται η 

θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος. Η αποβολή θερμότητας από το 

δέρμα πραγματοποιείται με την εξάτμιση του ιδρώτα, με ακτινοβολία θερμότητας 

και τέλος με μετακίνηση ρεύματος αέρα Ο αέρας θερμαίνεται κατά την επαφή του 

με το δέρμα και μετακινούμενος απάγει θερμότητα. Οι αποβαλλόμενοι υδρατμοί με 

την εκπνοή, τα αποβαλλόμενα ούρα και γενικά τα απεκκρίματα, αποτελούν επί 

πλέον οδούς αποβολής θερμότητας από το σώμα. Ένα κέντρο που βρίσκεται στον 

υποθάλαμο και λέγεται θερμορυθμιστικό ρυθμίζει σε κάθε περίπτωση, τη 

θερμοκρασία του σώματος. 

 Όταν η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος αυξηθούν, ο 

οργανισμός προσπαθεί να αποβάλλει θερμότητα, με συνεχή εφίδρωση (η οποία 

οδηγεί εφόσον παρατείνεται σε αφυδάτωση), με διαστολή των αγγείων του 

δέρματος, με ταχυκαρδία και αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας του αίματος, με 

αύξηση του βάθους και της συχνότητας των αναπνοών. Όταν οι αρνητικές 

περιβαντολλογικές συνθήκες είναι έντονες, οι μηχανισμοί αυτοί δεν επαρκούν, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασίας του σώματος. Υπάρχουσες δερματικές 

βλάβες, κάλυψη με αλοιφές της επιφάνειας του δέρματος σε μεγάλη έκταση, 

πυρετός, παχυσαρκία, αλκοολισμός, λήψη ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων (π.χ. 

ορμόνες του θυρεοειδούς), επιδεινώνουν την κατάσταση. Επίσης σε άτομα 

καταβεβλημένα ή γερασμένα, η ικανότητα των θερμορυθμιστικών μηχανισμών έχει 

εκπέσει και συνεπώς τα άτομα αυτά είναι ευάλωτα. 

ΕΙΚΟΝΑ 7  

ΠΗΓΗ:IATOR.GR  
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Το κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αύξηση της 

θερμοκρασίας. Τα πρώτα συμπτώματα είναι η διανοητική σύγχυση και η διέγερση, 

ενώ τελικά εμφανίζεται κώμα. Το. δέρμα του πάσχοντα, είναι θερμό και κολλώδες. 

Προκαλούνται διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, των νεφρών του ήπατος 

ή της καρδιάς (έμφραγμα). Εάν ο ασθενής παραμείνει αβοήθητος, θα καταλήξει. 

Εμβαπτίζεται ο πάσχων σε κρύο λουτρό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μεταφέρεται σε  

ένα δροσερό χώρο (κλιματιζόμενο), ξαπλώνει σε κρεβάτι, ραντίζεται με παγωμένο 

νερό και εφαρμόζονται μουσκεμένες πετσέτες με παγωμένο νερό στις μασχάλες,  

στους βουβώνες και στο μέτωπο. Οι πετσέτες αυτές, αλλάζονται κάθε 5-10 λεπτά. 

Αν δεν υπάρχει ούτε τέτοια δυνατότητα, μεταφέρεται σε δροσερό χώρο και το 

ρεύμα αέρος ενός ανεμιστήρα κατευθύνεται επάνω του. Του χορηγείται άφθονα 

κρύο νερό. Αν παρουσιάζει σημεία αφυδάτωσης (ξηρό δέρμα, στεγνή γλώσσα), 

μετά τα πρώτα ποτήρια νερού, προστίθεται μια κουταλιά του γλυκού αλάτι, σε κάθε 

χορηγούμενο ποτήρι νερού. Η εφαρμογή χλωριονατριούχου ορού, έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα και πρέπει να επιχειρείται. Εάν παρουσιάζει αναπνευστικά 

προβλήματα, γίνεται χορήγηση οξυγόνου με προσωπίδα. 

 

 

6. ΠΙΘΑΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

6.1 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 

Λοιμώδεις παράγοντες, είναι εκείνοι που ευθύνονται για την εκδήλωση και 

την μετάδοση των νόσων. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα μικρόβια Οι νόσοι που 

προκαλούνται, ονομάζονται μικροβιακής αιτιολογίας ή απλά μικροβιακές νόσοι. 

Μικρόβια, είναι έμβιοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι εισβάλλοντας μέσα στον  

οργανισμό, καταστρέψουν τα κύτταρα των ιστών, ή παραβλάπτουν τις λειτουργίες 

τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση νόσου. Το ανθρώπινο σώμα είναι εκτεθειμένο, 

σε ένα τεράστιο αριθμό μικροβίων. Εκατομμύρια μικρόβια υπάρχουν στην 

επιφάνεια του δέρματος, στο έντερο, στους αεραγωγούς, κ.λ.π. Ανάμεσα στα 

μικρόβια αυτά και στον οργανισμό, έχει εγκατασταθεί μία κατάσταση ισορροπίας, 

με αποτέλεσμα να μην προκαλούνται νόσοι. Τα μικρόβια αυτά ονομάζονται 

σαπρόφυτα. Όταν όμως, η άμυνα του οργανισμού υποχωρήσει για κάποια αιτία 

(κακή διατροφή, υπερβολική καταπόνησα βαρείς και μεγάλης έκτασης 

τραυματισμοί, κ. λ. π.), τα μικρόβια πλέον, είναι σε θέση να προκαλέσουν νόσο.  

Τα μικρόβια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Βακτήρια 

 Πρωτόζωα 

 Μύκητες 
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 Ιοί 

 

Σε ένα άτομο που μολύνθηκε από κάποιο μικρόβιο, μπορεί να συμβεί μία από τις  

ακόλουθες περιπτώσεις. 

α. Να μην παρουσιάσει νόσο (το ανοσοποιητικό του σύστημα εξουδετέρωσε το 

μικρόβιο). 

β. Μπορεί να εμφανίσει τη νόσο σε τόσο ήπια μορφή που να μην γίνεται αντιληπτή.  

Στη περίπτωση αυτή, ονομάζεται φορέας της νόσου. Αν και ο ίδιος δεν νοσεί, εν  

τούτοις μπορεί να μεταδώσει το μικρόβιο σε άλλα άτομα. 

γ. Να εκδηλώσει νόσο. 

 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της έκθεσης στο 

μικρόβιο, μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης της νόσου, ονομάζεται χρόνος επωάσεως. 

Η μετάδοση της ασθένειας με μικρόβιο μπορεί να προκληθεί είτε με άμεση είτε με 

έμμεση επαφή. Άρα η καθαριότητα των χώρων επί του πλοίου αλλά και η 

προσωπική υγιεινή των ναυτικών είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να 

μην μεταδοθεί μία λοίμωξη. 

 

6.2 ΝΟΣΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ 

 

Τα γενετησίως μεταδιδόμενα νοσήματα, περιλαμβάνουν μία μεγάλη κατηγορία 

νοσημάτων, τελείως διαφορετικών μεταξύ τους, με διαφορετική αιτιολογία και με 

διαφορετική πρόγνωση και βαρύτητα συνδετικός κρίκος αυτών των ασχέτων μεταξύ  

τους νοσημάτων, είναι η γενετήσια επαφή. Δια τούτο τα νοσήματα αυτά, 

ονομάσθηκαν και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια, από την Αφροδίτη τη 

θεά του έρωτα. 

Τα παραπάνω νοσήματα κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες: 

 

1)Στα "γνήσια" αφροδίσια νοσήματα τα οποία μεταδίδονται με την γενετική επαφή 

και 

 

2)Στα γενετησίως μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία όμως δυνατόν να μεταδοθούν 

και δι' άλλων οδών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται. H γονοκοκκική ή μη  

ειδική ουρηθρίτις. 

 

 Γενετικά νοσήματα είναι τα παρακάτω: 

 Τα οξυτενή κονδυλώματα. 

 Ο έρπης των γεννητικών οργάνων. 

 Η μολυσματική τέρμινθος 

 Η ψώρα. 
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 Ηπατίτιδα 

 AIDS 

 

Τα συχνότερα απαντώμενα μεταξύ των ναυτικών αφροδίσια νοσήματα, είναι η  

βλεννόρροια και η σύφιλης. Οι τυχαίες ερωτικές επαφές στους λιμένες, ιδιαίτερα 

χωρίς τη χρήση προφυλακτικού είναι η κύρια αιτία εμφανίσεως των νοσημάτων 

αυτών. Μετά από κάθε επαφή θα πρέπει να γίνεται έκπλυση της γεννητικής 

περιοχής και ιδίως της βαλάνου και της πόσθης, με άφθονο καθαρό νερό και 

σαπούνι. Καλό επίσης θα ήταν να ακολουθεί ούρηση, εάν βεβαίως κάτι τέτοιο είναι 

δυνατό. Ασθενής που κατά τη διάρκεια του πλου εμφανίζει ύποπτα συμπτώματα 

για αφροδίσιο νόσημα και στο ιστορικό του αναφέρει τυχαία επαφή, θα πρέπει να  

θεωρείται ότι πάσχει από κάποιο αφροδίσιο νόσημα, μέχρι αποδείξεως τουναντίον.  

Στον πρώτο λιμένα κατάπλου, θα πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικό ιατρό, 

προκειμένου να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε αφενός μεν να 

τεκμηριωθεί η νόσος, αφετέρου να προσδιορισθεί το είδος της νόσου. Εάν το πλοίο  

απέχει από λιμένα διάστημα μεγαλύτερο των εικοσιτεσσάρων ωρών, θα πρέπει να 

χορηγείται αντιβίωση στον άρρωστο, κατόπιν λήψεως ιατρικών οδηγιών μέσω 

ασυρμάτου. Να τονισθεί ιδιαιτέρως στο σημείο αυτό, ότι παρ' όλη τη θεραπευτική 

πρόοδο που έχει συντελεστεί, τα αφροδίσια νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν 

πρόβλημα. Η χρονιότητα τους και η ταλαιπωρία του πάσχοντα είναι συχνά 

φαινόμενα. Έχει μεγάλη σημασία για τη ριζική και οριστική θεραπεία; η έγκαιρη 

"αναζήτηση από τον πάσχοντα ιατρικής βοήθειας, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση 

καθώς και η πρώιμη θεραπεία, σημεία που πρέπει να γίνονται γνωστά και να 

τονίζονται από τον πλοίαρχο στα μέλη του πληρώματος, δοθείσης ευκαιρίας. 

 

 

Στις παρακάτω εικόνες μπορούμε να διακρίνουμε μερικά από τα 

συμπτώματα των παραπάνω γενετικών ασθενειών. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε 

πόσο υπεύθυνοι και προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ναυτικοί όταν έρχονται σε 

γενετική επαφή κυρίως στους διάφορους λιμένες. Επίσης πρέπει να γίνει αντιληπτό 

ότι η θεραπεία των παραπάνω ασθενειών είναι πάρα πολύ δύσκολη και μερικές 

φορές καταλήγει ο ασθενής στον θάνατο. 
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7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

7.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες μέσω ασυρμάτου, μπορούν να δοθούν από 

δύο πηγές 

 

Α) Από παραπλέον πλοίο, στο οποίο υπάρχει ιατρός, είτε για κάποια αιτία ή σε 

σταθερή βάση. 

Β) Από κέντρα που εδρεύουν σε ορισμένους λιμένες τα οποία διαθέτουν ιατρούς 

διαφόρων ειδικοτήτων.  

Η λήψη των συμβουλών και των οδηγιών τους, δεν θα πρέπει να παραλείπεται, σε 

κάθε ανακύπτουσα δύσκολη περίπτωση. Ιδιαίτερα, αν δεν προσδοκάται βοήθεια 

από παραπλέοντα πλοία Η επαφή πραγματοποιείται μέσω ασύρματης τηλεφωνικής 

επικοινωνίας. 

 

Οι ιατρικές συμβουλές και οδηγίες και γενικά η επικοινωνία, είτε πραγματοποιηθεί 

με το Κ. Ι. Ο(Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών), είτε με άλλα κέντρα διάσωσης, καλό είναι 

να γίνεται σε "ανοικτή γλώσσα", που να είναι απολύτως κατανοητή και από τις δύο 

πλευρές (ιατρό - πλοίαρχο). Κάτι τέτοιο όμως ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε 

εφικτό. Για το σκοπό αυτό, έχει συνταχθεί κώδικας επικοινωνίας, διεθνούς ισχύος. 

Επαναλαμβάνεται πάντως, ότι είναι καλύτερο να προτιμάται η ανοικτή γλώσσα 

επικοινωνίας. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να δίνονται τα παρακάτω: 

 Το όνομα, η ηλικία, π ειδικότητα και ο βαθμός του ασθενή. 

 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη νόσο ή το ατύχημα (τραυματισμό) ή την 

έκθεση σε τοξικές ουσίες ή αέρια. 

 Να περιγράφονται τα συμπτώματα της νόσου. 

 Να περιγράφεται, το χρώμα και η σύσταση των αποβαλλομένων εκκρίσεων. 

 Να αναφέρονται οι βασικές παράμετροι της υγείας. 

 Ο χρόνος λήψεως του τελευταίου γεύματος, καθώς και το είδος τη 

ληφθείσας τροφής. 

 Να γνωστοποιείται ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων. 

 Να αναφέρονται τυχόν συνυπάρχοντα νοσήματα, προηγηθείσες εγχειρήσεις, 

ή γνωστές αλλεργίες σε φάρμακα. 

 Να αναφέρεται· (επί νόσου), αν και άλλα μέλη του πληρώματος να 
παρουσιάζουν τα ίδια ή ανάλογα συμπτώματα. 

 Αναφέρεται ο λιμένας απόπλου. 
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7.2 ΧΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 

 

Σε βαρείες καταστάσεις με επείγοντα χαρακτήρα, επιχειρείται μεταφορά του 

πάσχοντος με ελικόπτερο; Έχει μεσολαβήσει επαφή με ειδικευμένο ιατρό του  

παράκτιου σταθμού. Υπό κανονικές συνθήκες, ο" ιατρός είναι εκείνος που θα 

αποφασίσει, αν θα πρέπει να γίνει ή όχι η μεταφορά. Η διαδικασία της μεταφοράς 

δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ελέγχεται η ακριβής θέση του πλοίου και επιλέγεται ο 

τύπος του ελικοπτέρου, ώστε η ακτίνα δράσης του να καλύπτει τη θέση του πλοίου. 

Η απόσταση μεταξύ της βάσης του ελικοπτέρου και του πλοίου, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη των 120 ναυτ. μιλίων. Όπως είναι ευνόητο, οι καιρικές συνθήκες 

διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, στη προσπάθεια μεταφοράς. Επειδή η 

επιχείρηση μεταφοράς απαιτεί χρόνο, συνιστάται να επιδεικνύεται πάντα υπομονή. 

Κατά την εμφάνιση του ελικοπτέρου, το πλοίο οφείλει να τηρεί σταθερή πορεία και 

να παρέχει ένδειξη της πορείας του ανέμου στον χειριστή του ελικοπτέρου, έχοντας 

αναρτήσει κάποια σημαία ή άλλα ευδιάκριτα υλικά, που να μπορούν να ανεμίζουν. 

Επικοινωνία ανάμεσα στο πλοίο και στο ελικόπτερο, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω ΥΗΡ στη συχνότητα 156,8 και 15ό,3 ΜΗΖ. Μπορεί επίσης να γίνει 

ραδιοεπικοινωνία, μέσω παράκτιου ραδιοσταθμού.  

Αν δεν διατίθεται χώρος προσγείωσης του ελικοπτέρου, θα πρέπει να 

ελευθερωθεί περιοχή του καταστρώματος, στην οποία να έχει από προηγουμένως 

σχεδιασθεί με λευκό χρώμα, ευμέγεθες "Η". Αν υπάρχει η δυνατότητα 

προσγειώσεως, προτιμάται, η περιοχή αυτή να είναι υπήνεμη. Γύρω από το χώρο 

προσγείωσης κάθε υλικό (π.χ. χαρτιά, σχοινιά, κ λ. .π.), που μπορεί να παρασυρθεί 

από τη μετακίνηση αέρα, λόγω της περιστροφής της έλικας, πρέπει να έχει 

απομακρυνθεί, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προσγείωση του ελικοπτέρου. Το 

ελικόπτερο θα πλησιάσει το πλοίο, από την αριστερή πλευρά της πρύμνης. Αν δεν 

διατίθεται περιοχή του καταστρώματος, κατάλληλη για την προσγείωση 

ελικοπτέρου, μπορεί να τοποθετηθεί ο ασθενής σε μία σωσίβια λέμβο. 

Στον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την άφιξη του ελικοπτέρου, ο ασθενής 

πρέπει να έχει προετοιμασθεί. Ένας πλήρης φάκελος με τα στοιχεία του πάσχοντος, 

με τα στοιχεία του αφορώντας τη νόσο, τα χορηγηθέντα φάρμακα καθώς και την 

ώρα χορηγήσεως τους, πρέπει να έχει ετοιμασθεί. 

 

7.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ 

 

Προκειμένου να προλαμβάνεται η μετάδοση επιδημιών από τη μία χώρα 

στην άλλη, δια των διεθνών μεταφορικών μέσων, υποχρεώνονται οι υγειονομικές 

λιμενικές αρχές να λαμβάνουν σειρά μέτρων. Τα μέτρα αυτά, καθορίζονται από 

τους διεθνείς κανονισμούς υγείας. Σχεδόν όλα τα ναυτιλιακά κράτη έχουν 

συμφωνήσει για τη σύνταξη των κανονισμών αυτών. Τα μέτρα επιβάλλονται επί του 

πληρώματος, του πλοίου και των επιβατών (αν υπάρχουν) και κατατάσσονται σε 
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τρεις κατηγορίες. Πρόσφατο παράδειγμα το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και μερικούς 

μήνες παγκόσμια είναι ο κορονοϊός και γι αυτό είδαμε πολλά μέτρα να 

εφαρμόζονται  σε διάφορα πλοία. 

1) Μέτρα που εφαρμόζονται κατά τον πλου για την πρόληψη η αναχαίτιση 

επιδημιών. 

2) Μέτρα που εφαρμόζονται κατά τον απόπλου για την πρόληψη ή αναχαίτιση. 

3) Μέτρα που Εφαρμόζονται κατά τον κατάπλου για την πρόληψη η αναχαίτιση 

επιδημιών. 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με την συγγραφή της παρούσας εργασίας καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική 

είναι η υγεία των ανθρώπων και πόσο πολύπλοκη γίνεται η φροντίδα της και η 

μέριμνα της μέσα στο πλοίο.  

Στην κανονική μας ζωή η ιατρική μέριμνα αποτελεί ένα κομμάτι πιο 

διαχειρίσιμο σε σχέση με την ιατρική μέριμνα επί του πλοίου. Οι καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί είναι πολύ δυσκολότερες, διότι βρίσκονται πολύ μακριά 

από έγκαιρη ιατρική βοήθεια και πολλές φορές αντιμετωπίζουν και άλλες δυσκολίες 

όπως αυτές των αντίξοων καιρικών συνθηκών που κάνει τις καταστάσεις ακόμη 

δυσκολότερες όταν για παράδειγμα πρέπει να μεταφερθεί ένας ναυτικός ο οποίος 

νοσεί στην ξηρά. 

Συνήθως ο υποπλοίαρχος αποτελεί τον ¨ιατρό¨ του πλοίου και σε 

συνεννόηση με τον καπετάνιο παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις αφού πρώτα 

έρθουν σε επικοινωνία όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό με την στεριά. 

Τέλος για να μην συμβούν τα διάφορα ατυχήματα αλλά και νόσοι στο πλοίο 

οι ναυτικοί αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες προσέχουν πάρα πολύ το 

σημαντικότερο κομμάτι που είναι αυτό της πρόληψης τέτοιων καταστάσεων. 
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pdf. 
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3. https://drive.google.com/file/d/1em2w8HTdtbAA1vuHRNEy7tcytJ2EZrw0/view 

4. https://docs.google.com/file/d/0ByPbFCTzVlgsVmJzamcyeUlFcTg/edit 
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