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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΙ∆Α ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Ερευνούµε και εκτιµούµε την γενική κατάσταση
Προσέχουµε τους κινδύνους που απειλούν τον 
ασθενή αλλά και εµάς τους ίδιους.
Αναζητούµε βοήθεια.
Παρέχουµε άµεσα "Πρώτες Βοήθειες".
Ειδοποιούµε "µε άλλο άτοµο" το Ε.Κ.Α.Β. 166 ή 
το 100



ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

►Μέσα στα πρώτα 3 λεπτά της ώρας 
ελέγχουµε

►ΑΕΡΑΓΩΓΟ - ΑΝΑΠΝΟΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

►ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ (πρέπει να σταµατήσει)

►ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΟΣΤΑ (πρέπει να 
σταθεροποιηθούν)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

� Υπάρχει κυκλοφορία

ψηλαφώντας τον 
καρωτιδικό σφυγµό;

� Πως γίνεται ο έλεγχος 
της κυκλοφορίας
Ψηλάφισε τον 
καρωτιδικό σφυγµό στα 
πλάγια του λαιµού.



ΕΛΕΧΓΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

� Ο άρρωστος 
έχει αναπνοή από 
µόνος του; 

� Πως γίνεται ο έλεγχος 
της αναπνοήςΚοίταξε 
να δεις αν ο θώρακας 
ανυψώνεται, βάλε το 
αυτί σου κοντά στο 
στόµα του και άκουσε 
τον ήχο της αναπνοής.



δεν έχει δική του 
αναπνοή αλλά έχει δικό 

του σφυγµό.

►Προστάτεψε τον άρρωστο, και τηλεφώνησε στο 
166.

►Καθάρισε τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς.

►Κάνε τεχνική αναπνοή (όχι θωρακικές 
συµπιέσεις).

►Κάθε τόσο έλεγχε τον σφυγµό του, και τις 
αναπνοές του.



ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

� Καθάρισε τις ανώτερες 
αναπνευστικές οδούς.

� Κλείσε την µύτη του 
αρρώστου.

� Πάρε βαθιά αναπνοή, 
τοποθέτησε το στόµα 
σου, στο στόµα του 
αρρώστου αεροστεγώς 
και φύσηξε δυνατά µέσα 
στο στόµα του.



δεν έχει ούτε δική του αναπνοή 
ούτε δικό του σφυγµό.

� Προστάτεψε τον 
άρρωστο, και 
τηλεφώνησε στο 166.

� Κάνε τεχνική αναπνοή 
και θωρακικές 
συµπιέσεις



ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

� Γονάτισε στο πλευρό του πάσχοντα,
� εντόπισε το κατώτερο µέρος του στέρνου,
� βάλε τις παλάµες στο σηµείο αυτό,
� πλέξε τα δάκτυλά σου, κράτησε τα χέρια ίσια 

(χωρίς να κάµπτονται οι αγκώνες) και άρχισε τις 
συµπιέσεις,

� µε συχνότητα 80- 100 κάθε λεπτό, µέχρι να 
αισθανθείς αντίσταση (Η συµπίεση πρέπει να έχει 
βάθος 5-6 εκατοστά. 





• Α) Εάν ο άρρωστος χρειάζεται µόνο 
τεχνική αναπνοή

• ∆ίνεις 10-12 αναπνοές κάθε λεπτό
• Β) Εάν ο άρρωστος χρειάζεται τεχνική 
αναπνοή και θωρακικές συµπιέσεις

• Εάν είσαι µόνος σου δίνεις 2 αναπνοές και εν 
συνεχεία κάνεις 30 θωρακικές συµπιέσεις. Εν 
συνεχεία ο ανωτέρω κύκλος 
επαναλαµβάνεται.

• Εάν είναι δύο άτοµα, ο ένας δίδει 2 αναπνοές 
σταµατά και συνεχίζει ο δεύτερος µε 30 
θωρακικές συµπιέσεις. Εν συνεχεία ο κύκλος 
επαναλαµβάνεται.



• Συµπτώµατα

• Ζάλη, έµετος, παραλήρηµα 
και διανοητική σύγχυση, 
σπασµοί και καµιά φορά 
πλήρης απώλεια αισθήσεων.

• Ο πάσχων µπορεί να έχει 
σκοτοδίνη και να µη µπορεί 
να σταθεί.

• Το δέρµα είναι καυτό, ερυθρό 
και ξηρό. Ο πυρετός φτάνει 
στους 41 C. H αναπνοή είναι 
γρήγορη ενώ ο σφυγµός 
εξασθενεί προοδευτικά. 



• Πρώτες Βοήθειες
• Αφαιρέστε ταχέως τα ρούχα του ασθενούς.

• Ψεκάστε το σώµα µε δροσερό νερό (150C). Η 
χρήση πάγου είναι καλό να αποφεύγεται αλλά θα 
πρέπει να επιχειρείται αν η θερµοκρασία δεν 
πέφτει.

• Χρησιµοποιείστε ανεµιστήρες ή οποιοδήποτε µέσο 
µπορεί να διοχετεύσει αέρα µε µεγάλη ταχύτητα. 

• Βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση ώστε να είναι σε 
έκθεση µεγάλη επιφάνεια του δέρµατός του στη 
ροή του αέρα.



ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
• Οι πρώτες κινήσεις σε περίπτωση ρινορραγίας:
• Με τον δείκτη και τον αντίχειρα πίεσε τα πτερύγια 
της µύτης και 

• σκύψε µπροστά ώστε να αποφύγεις να καταπιείς 
αίµα. 

• Εφάρµοσε σταθερή πίεση για τουλάχιστον δέκα 
λεπτά, αναπνέοντας από το στόµα.

• Ζήτησε από κάποιον που βρίσκεται κοντά σου να 
σου φέρει πάγο, τον οποίο θα τοποθετήσεις 
τοπικά.

• Απόφυγε να ξαπλώσεις ανάσκελα, να ρουφήξεις 
ή να σκαλίσεις τη µύτη σου.







ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

� Τι πρέπει να κάνετε
� 1. Το βασικότερο είναι 
να κλείσετε την 
παροχή του ρεύµατος, 
βγάζοντας το καλώδιο 
από την πρίζα 

� 2. Απαγορεύεται να 
πιάνουµε το θύµα 
µε γυµνά χέρια.



ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
� 3. πατήστε σε ένα 
στεγνό µονωτικό 
υλικό (κατάλογος του 
ΟΤΕ , πάκος 
εφηµερίδων) και 
προσπαθήστε, 
χρησιµοποιώντας 
κάποιο µονωτικό υλικό 
(ξύλο, γυαλί, λάστιχο 
κ.λπ.), να αποµακρύνετε 
το θύµα από την πηγή 
(π.χ. φθαρµένο 
καλώδιο). 

4. Καθώς αναµένετε 
ιατρική βοήθεια, αν 
βεβαιωθείτε ότι το θύµα 
αναπνέει,ανυψώστε τα 
πόδια του και καλύψτε 
το επάνω µέρος του 
σώµατός του.



ΕΓΚΑΥΜΑ

� ΜΗ! Ποτέ µη βάλετε 
λίπος ή βούτυρο στο 
κάψιµο ή να αφαιρέσετε 
οτιδήποτε έχει κολλήσει 
στην επιδερµίδα, όπως 
ρούχα.

� ΜΗ χρησιµοποιείται 
πάγο µόνο

� ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
για 20λεπτά 



ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

� Ξαπλώνουµε  τον λιπόθυµο, ανάσκελα ή στο πλάι, 
ώστε το κεφάλι του να βρίσκεται χαµηλότερα απ’ τα 
πόδια του και το σώµα του.

� Ανοίγουµε τα ρούχα του, κι οτιδήποτε τον σφίγγει 
και φροντίζουµε να µπορεί να αναπνέει ελεύθερα.

� Προσοχή: ∆εν πρέπει να δώσουµε στο λιπόθυµο 
να πιει τίποτα πριν να ξαναβρεί τελείως τις 
αισθήσεις του, γιατί µπορεί να πνιγεί.





ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

� Πιο συχνά αιµορραγούν οι φλέβες και 
τότε το αίµα είναι σκούρο κόκκινο και 
τρέχει συνέχεια. Η αιµορραγία από 
µεγάλη φλέβα είναι επικίνδυνη.

� Πιο επικίνδυνη όµως είναι ή 
αιµορραγία από τις αρτηρίες. Το αίµα 
τότε είναι ανοιχτό κόκκινο, αφρίζει και 
πετιέται µε το ρυθµό του σφυγµού και 
µε ορµή.



• Προσοχή: Αν το τραύµα έχει γίνει από 
ένα ξένο σώµα (ξύλο, πέτρα, σίδερο 
κ.λ.π.) πού εξακολουθεί να βρίσκεται 
σφηνωµένο στην περιοχή του τραύµατος, 
δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια ν' 
αφαιρεθεί το ξένο σώµα, επειδή µπορεί 
να προκληθεί µεγαλύτερη αιµορραγία. Η 
αφαίρεση του ξένου σώµατος θα γίνει στο 
νοσοκοµείο.



Φλεβική αιµορραγία
• Πάνω στην περιοχή της 
αιµορραγίας 
εφαρµόζεται ένας 
ειδικός πιεστικός 
επίδεσµος. Αν δεν 
υπάρχει διαθέσιµος. 
τέτοιος επίδεσµος, 
µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ένα 
καθαρό µαντήλι 
διπλωµένο πολλές 
φορές.

• Το µαντήλι πιέζεται 
δυνατά µε τα δάχτυλα 
πάνω στην περιοχή 
πού αιµορραγεί και 
δένεται πιεστικά µ' 
ένα συνηθισµένο 
επίδεσµο 



ανύψωση του µέλους που 
αιµορραγεί.

• Η ανύψωση του 
µέλους που φέρει την 
κάκωση υψηλότερα 
από το επίπεδο 

• της καρδιάς ελαττώνει 
τοπικά την 
υδροστατική πίεση 
του αίµατος



αιµορραγία από αρτηρία

• σταµατάει πολύ πιο δύσκολα από τη 
φλεβική αιµορραγία. Σ' αυτή την 
περίπτωση πρέπει να πιεστεί η αρτηρία 
σε µια θέση πού να βρίσκεται ανάµεσα 
στην καρδιά και στην περιοχή της 
αιµορραγίας ή να τοποθετηθεί το µέρος 
πού αιµορραγεί πιο ψηλά απ’ το υπόλοιπο 
σώµα. Όταν η αρτηρία πιεστεί στη θέση 
πού πρέπει, τότε η αιµορραγία σταµατά. 



ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ

• Με ψυχραιµία τον 
ενθαρρύνουµε να βήξει
ώστε ο µηχανισµός του 
σώµατος να ωθήσει το 
ξένο αντικείµενο προς τα 
έξω,

• δεν κάνουµε κάτι άλλο, 
απλά παρακολουθούµε 
προσεκτικά τις 
αντιδράσεις του.



• Εάν  δεν καταφέρει 
(βήχοντας) να βγάλει 
το ξένο σώµα, 
στεκόµαστε στο πλάι 
του και 
υποστηρίζοντας µε 
το αριστερό µας 
χέρι  το στήθος του,
του δίνουµε πέντε 
χτυπήµατα µε το 
δεξί στη µέση της 
πλάτης -ανάµεσα 
στις ωµοπλάτες-, 
έχοντας την παλάµη 
και τα δάκτυλα 
εκτεταµένα.



• Εάν παρόλα αυτά δεν έχουµε αποτέλεσµα  
ίδια, εφαρµόζουµε (σε έναν ενήλικα) 
κοιλιακές ωθήσεις.

• Στεκόµαστε πίσω του, βάζουµε το δεξί µας 
χέρι σε σχήµα γροθιάς στο πάνω µέρος 
της κοιλιάς του, µε τον αντίχειρα προς στο 
σώµα του θύµατος και µε το αριστερό µας 
χέρι αγκαλιάζουµε το δεξί, ξεκινώντας 
κοιλιακές ωθήσεις απότοµες και δυνατές 
σαν συµπιέσεις από µέσα προς τα πάνω.





ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

� ΣΩΣΤΟ

� ηρεµία

� ταχύτητα

� αποφασιστικότητα

� αυτοπεποίθηση

� καθησυχασµός του θύµατος

� ΛΑΘΟΣ

� Πανικός

� άσκοπη βιασύνη
� ανευθυνότητα

� επηρεασµός (από το θέαµα ή άλλους)
� εκνευρισµός


