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Οι μαθητές να: 
 

 είναι σε θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους αποφεύγοντας κινδύνους 

 είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια στους συνανθρώπους τους για να 
παραμείνουν ασφαλείς 

 ανταπεξέρχονται σε επείγουσες καταστάσεις με αυτοσυγκράτηση, 
ψυχραιμία και πειθαρχία 

 αποκτήσουν γνώσεις για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε 
επείγουσες καταστάσεις 

 συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της προσφοράς στο συνάνθρωπο και την 
ανάγκη για εθελοντισμό 

 ασκηθούν στην άμεση λήψη αποφάσεων 

 αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες που να προωθούν την υγεία 
και την ασφάλειά τους µέσω πρακτικής εφαρμογής και εξάσκησης, σε 
σχέση µε το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους 

 καλλιεργήσουν και να αλλάξουν στάσεις που σχετίζονται µε την 
ασφάλεια και υγεία του εαυτού τους και των άλλων 



 Η απόφραξη μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. 

Αφορά ενήλικες και παιδιά μετά από λήψη τροφής. 

 

 Στη μερική απόφραξη το θύμα έχει έντονη ανησυχία 

και βήχα. 

 Στη πλήρη απόφραξη το θύμα δεν μπορεί να 

μιλήσει, να βήξει ή να αναπνεύσει. 

 Γρήγορα χάνει τις αισθήσεις του. 

 



 

Το θύμα πνιγμονής συνήθως φέρνει τα 
χέρια του στο λαιμό. 
 

 

Εάν  το θύμα αναπνέει  ενθαρρύνουμε να 
βήξει δυνατά κοιτάζοντας προς τα κάτω. 
 



 

 Το βοηθάμε να 

σκύψει μπροστά και 

το χτυπάμε με τη 

βάση της παλάμης 

ανάμεσα στις δύο 

ωμοπλάτες με πέντε 

δυνατά χτυπήματα. 

 



 

 Εάν εξακολουθήσει να 
υπάρχει απόφραξη τότε 
εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές 
ώσεις αμέσως κάτω από την 
ξιφοειδή απόφυση. Βάζοντας 
το ένα χέρι μας σε μπουνιά 
και πιέζοντας με το άλλο 
μέσα και πάνω. 

 

 Εάν χάσει τις αισθήσεις του 
και καταρρεύσει τότε 
εφαρμόζουμε την Βασική 
Υποστήριξη της Ζωής 
(ΚΑΡΠΑ). 

 

 



 

 Αρχίζουμε να βήχουμε για 
να αποβληθεί το ξένο 
σώμα.  

 Εάν εξακολουθήσει η 
απόφραξη τότε 
πηγαίνουμε σε μια κόχη 
όπως ένα τραπέζι ή πλάτη 
μιας καρέκλας και 
πιέζουμε εκεί που 
τελειώνει το στέρνο, στην 
ξιφοειδή απόφυση.  

 



 Εάν  το παιδί αναπνέει 

τον ενθαρρύνουμε  να 

βήξει δυνατά. 

 Βοηθάμε το παιδί να 

σκύψει μπροστά και το 

κτυπάμε με τη βάση της 

παλάμης ανάμεσα στις 

δύο ωμοπλάτες με πέντε 

δυνατά χτυπήματα. 

 



 Εάν εξακολουθεί να 

υπάρχει απόφραξη τότε 

εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές 

ωθήσεις εκεί που 

τελειώνει το στέρνο, στην 

ξιφοειδή απόφυση. 

Βάζοντας το ένα χέρι μας 

σε μπουνιά και πιέζοντας 

με το άλλο μέσα και πάνω. 

Οι συμπιέσεις στην κοιλιά 

επιτρέπονται  από το 2ο 

έτος της ηλικίας. 

 



 Εάν  το βρέφος δεν 

αναπνέει και δεν κλαίει. 

 Βάζουμε το βρέφος 

πάνω στον πήχη του 

ενός χεριού  μας  

κρατώντας με το χέρι 

μας το σαγόνι του 

ανοικτό και το χτυπάμε 

πέντε φορές ανάμεσα 

στις ωμοπλάτες. 

 



 

 Εάν εξακολουθεί να 

υπάρχει απόφραξη τότε 

εφαρμόζουμε 5 

θωρακικές  συμπιέσεις 

ανάμεσα από τις θηλές. 



 

Ένα το θύμα δεν ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις μας 

τότε: 

1. Ελέγχουμε εάν ο αεραγωγός είναι ανοικτός.  

 

 Στο θύμα με απώλεια συνείδησης η γλώσσα που είναι 

ένας βαρύς μυς και προσφύεται στην κάτω γνάθο, πέφτει 

προς τα πίσω λόγω της βαρύτητας και αποφράσσει τον 

αεραγωγό στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα.  



 

 Κάνουμε ανάσπαση της 
κάτω γνάθου με τον 
δείκτη και το μέσο 
δάκτυλο της παλάμης 
μας στο οστέινο τμήμα 
της και μια μικρή 
έκταση της κεφαλής 
βάζοντας το άλλο μας 
χέρι στο μέτωπο του 
πάσχοντα.  

 



 

 Μετά σκύβουμε πάνω από 
τον πάσχοντα και για 10 
δευτερόλεπτα: 

 
 ΒΛΕΠΩ εάν 

ανεβοκατεβαίνει ο 
θώρακας,  

 ΑΚΟΥΩ εάν βγαίνει ο 
αέρας από τη μύτη και το 
στόμα, 

 ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ στο 
μάγουλο μου την κίνηση 
και την υγρασία αυτού του 
αέρα.  

 



 

 Ψάχνω για αναπνοές κανονικές.  

 Κάθε άλλος παράξενος θόρυβος θεωρείται αναπνοή 
ανακοπής.  

 Εάν δεν δούμε, δεν ακούσουμε, δεν αισθανθούμε, 
άμεσα :  
 Πρέπει να ειδοποιηθεί να έρθει ιατρική βοήθεια καλώντας 

ΕΚΑΒ-166 ή το 112 .  

 Εάν υπάρχει κάποιος κοντά μας του αναθέτουμε να 
τηλεφωνήσει αυτός στο ΕΚΑΒ.  

 Αλλιώς πρέπει να τηλεφωνήσουμε εμείς και εάν έχουμε την 
δεξιότητα μπορούμε να βάλουμε το τηλέφωνο σε ανοικτή 
ακρόαση ή χρησιμοποιώντας hands free ή bluetooth ξεκινώντας 
άμεσα θωρακικές συμπιέσεις.  

 



 

 Οι θωρακικές συμπιέσεις γίνονται στην 
μεσότητα του θώρακα πάνω στο 
στέρνο:  

 Βάζουμε το ένα χέρι πάνω στο 
άλλο.  

 Δεν παίζει ρόλο ποιο από τα δύο 
χέρια βάζουμε πρώτο κάτω.  

 Πλέκουμε τα δάκτυλα των χεριών 
μας.  

 Βάζουμε τη βάση της παλάμης στο 
κέντρο του θώρακα και πιο 
συγκεκριμένα στο κάτω μισό του 
στέρνου  

 Τεντώνουμε τους αγκώνες.  

 Οι ώμοι παράλληλοι στο θύμα .  

 Ξεκινάμε συμπιέσεις, με το βάρος 
του σώματος μας, με ρυθμό 100 -
120 min σε βάθος 5-6 cm.  

 Κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις 
αφήνοντας μεταξύ των συμπιέσεων 
ίσο χρόνο χαλάρωσης.  

 



 
 Μετά ξεκινάμε την διαδικασία των δύο 

εμφυσήσεων.  

 Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό.  

 Κάνουμε έκταση της κεφαλής.  

 Ανύψωση του πηγουνιού.  

 Κλείνουμε τη μύτη.  

 Παίρνουμε μια κανονική αναπνοή.  

 Σφραγίζουμε τα χείλη μας γύρω από 
το στόμα του θύματος.  

 Εκπνέουμε μέχρι να ανυψωθεί ο 
θώρακας του θύματος.  

 Η διάρκεια περίπου 1’’.  

 Απομακρύνουμε το κεφάλι μας για 
να κάνει εκπνοή το θύμα.  

 Αφήνουμε το θώρακα να πέσει.  

 Το επαναλαμβάνουμε για δεύτερη 
φορά.  

 



 

 Τη διαδικασία των 30 συμπιέσεων και των 2 

εμφυσήσεων την κάνουμε μέχρι: 

  

 Το θύμα να ανανήψει.  

 Να έρθει βοήθεια.  

 Να κουραστούμε.  

 



Η αναφυλαξία είναι μια αλλεργική αντίδραση η οποία εξελίσσεται πολύ 

γρήγορα και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. 

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων αφορά τα παρακάτω συστήματα: 

 δέρμα: γενικευμένο εξάνθημα, οίδημα στα βλέφαρα, στα χείλη 

 γαστρεντερικό: κοιλιακό άλγος, εμετός, διάρροια 

 αναπνευστικό: βραχνάδα, δύσπνοια 

 κυκλοφορικό: πτώση της αρτηριακής πίεσης, αδυναμία, απώλεια 

αισθήσεων. 

  

 Τα παραπάνω συμπτώματα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα, η 

εκδήλωση των συμπτωμάτων μπορεί να εμφανίζεται από δύο 

συστήματα π.χ. δέρμα και αναπνευστικό. 

 



 Εάν βρεθούμε με κάποιον ο οποίος έχει από τα 

παραπάνω συμπτώματα:  

 Καλούμε το 112 ή το 166.  

 Τον ρωτάμε εάν έχει μαζί του ένεση αδρεναλίνης. Εάν 

έχει, κάνουμε την ένεση στο μπράτσο ή στο μηρό.  

 Χαλαρώνουμε γραβάτα, ζώνη.  

 Σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων τον φέρουμε σε 

θέση ασφάλειας.  

 Εάν δεν αναπνέει ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει 

εξειδικευμένη βοήθεια.  

 



 Είναι η αιφνίδια, σύντομη, απώλεια των αισθήσεων 

λόγω παροδικής μείωσης της αιμάτωσης του 

εγκεφάλου . Ο άρρωστος συνέρχεται μόνος του 

μετά από 1-5 λεπτά. 

 Οι αιτίες της λιποθυμίας είναι από πολύ απλές (π.χ 

λιποθυμία στην θέα του αίματος, ή μετά από έντονο 

επώδυνο ερέθισμα, ή έντονη συναισθηματική 

φόρτιση), έως πολύ σοβαρές (σοβαρή αρρυθμία, 

εσωτερική αιμορραγία, κλπ). 

 



 Εάν αισθανθούμε ότι θα λιποθυμήσουμε: 

 ξαπλώνουμε και τοποθετούμε τα πόδια μας πιο ψηλά ή 
καθόμαστε τοποθετώντας το κεφάλι μας ανάμεσα στα πόδια 
μας. 

 Εάν βρούμε άτομο σε λιποθυμία: 

 πλησιάζουμε με ασφάλεια 

 ελέγχουμε τον αεραγωγό για να βεβαιωθούμε ότι αναπνέει 

 Όταν το θύμα δεν ανακτά τις αισθήσεις του, αλλά αναπνέει, το 
γυρίζουμε σε ασφαλή θέση και καλούμε βοήθεια. 

 Όταν δεν έχουμε σημεία κυκλοφορίας αρχίζουμε ΚΑΡΠΑ. 

 

 Σε κάθε περίπτωση λιποθυμικού επεισοδίου πρέπει να 
ενημερώνεται γιατρός  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ 

 Τοποθετούμε το κεφάλι  
ελαφρώς γερμένο προς τα  
μπροστά τόσο όσο να κοιτάει 
τις μύτες  και των δύο 
παπουτσιών του.  

 Πιέζουμε στις ρινικές 
θαλάμες για 10-15 min. 

 Φτύνουμε το αίμα δεν το 
καταπίνουμε γιατί πιθανόν 
να προκληθεί εμετός. 

 Σε επίμονη ρινορραγία-
άμεση μεταφορά σε 
νοσοκομείο. 

 



 Πλένουμε την πληγή με φυσιολογικό ορό ή στην ανάγκη με άφθονο καθαρό νερό. 

 Χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό διπλωμένη γάζα ή βαμβάκι ή στην ανάγκη 
καθαρό ύφασμα. 

 Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα υπολείμματα χώματος, γυαλιών ή άλλων 
υλικών. 

 Ήρεμες κινήσεις, διότι τα ξένα σώματα μπορεί να εισέλθουν πιο βαθιά στην πληγή. 

 Εάν διακρίνουμε  ξένα σώματα, τα οποία δεν μπορούμε να απομακρύνουμε 
απευθυνόμαστε  σε νοσοκομείο. 

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

 Κατόπιν βάζουμε αντισηπτική ουσία, στεγνή αποστειρωμένη γάζα και κλείνουμε το 
τραύμα με λευκοπλάστη. 

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

 o Αν δούμε ότι η πληγή έχει φλόγωση και υπάρχουν πόνος, έντονο πρήξιμο και 
κοκκίνισμα, απευθυνόμαστε σε γιατρό για την πιθανή χορήγηση αντιβίωσης. 

 Σιγουρευόμαστε ότι ο τραυματίας  έχει κάνει αντιτετανικό εμβόλιο. Αν δεν  έχει 
συμβεί αυτό, πρέπει ο τραυματίας να απευθυνθεί στο νοσοκομείο για να χορηγηθούν 
αντιτετανικός ορός. 
 



 Μερική ή πλήρης ρήξη των 
συνδέσμων μιας άρθρωσης, η 
οποία                       δεν 
ακολουθείται  από μετατόπιση  των 
αρθρικών επιφανειών. 

 

Αντιμετώπιση 

 

 Τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων 
επί 10-20 λεπτά.  

 Περίδεση με ελαστικό επίδεσμο για 
ακινητοποίηση άρθρωσης 

 Ανάρτηση από το λαιμό, αν 
πρόκειται για χέρι, ή ανύψωση σε  

 αναπαυτική θέση αν πρόκειται για 
πόδι. 

 Ανάπαυση. 

 



 

Είδη καταγμάτων 

 

 Συντριπτικά (μικρά 
κομματάκια οστών). 

 Ρωγμώδη. 

 Επιπλεγμένα (το σπασμένο 
οστικό άκρο διαπερνά την 
επιφάνεια του δέρματος 
ώστε να προκαλέσει βλάβη 
μαλακών μορίων ή 
μικροβιακή φλεγμονή). 

 Χλωρού Ξύλου 
(εμφανίζονται στα μικρά 
παιδιά). 

 

 

Συμπτώματα 

 

 Άλγος δυνατό κατά την 
κίνηση. 

 Οίδημα, εκχύμωση. 

 Παραμόρφωση, βράχυνση 
μέλους. 

 Αδυναμία κίνησης. 

 Παρά φύση κίνηση. 

 Κριγμός κατά την εξέταση. 

 



 

Αντιμετώπιση 

 

 Το μέλος ακινητοποιείται 
πάντα στη θέση που 
βρίσκεται. 

 Πλήρης ακινησία. 

 Ακινητοποίηση (χρήση 
νάρθηκα ή σανίδα, 
σκληρό χαρτόνι) 

 Ανάρτηση ή ανύψωση 
μέλους. 

 Μεταφορά στο 
νοσοκομείο. 

 



Αίτια: 

 

 Θερμικά, το 90%, καυτά υγρά, 

φωτιά, επαφή με μέταλλα, 

πλαστικά κ.λ.π.  

 

 Ηλεκτρικά, το 6%, ηλεκτρικό 

ρεύμα.  

 

 Χημικά, το 4%, όξινα, 

αλκαλικά διαλύματα, παράγωγα 

πετρελαίου κ.λ.π. 

 

Αντιμετώπιση: 

 

 Τα επιφανειακά και μερικού πάχους 

εγκαύματα που καταλαμβάνουν μικρή 

επιφάνεια πλένονται με άφθονο δροσερό 

νερό 10 με 15 λεπτά 

 Απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα  

όπως καμένα ρούχα, όσα απομακρύνονται 

εύκολα. 

 Απλώνεται καταπραϋντικό gel. 

 Δεν σπάμε τις φουσκάλες, εάν σπάσουν οι 

φουσκάλες απλώνουμε αντισηπτική 

αλοιφή και καλύπτουμε με γάζες. 

 Εάν υπάρχει έντονος πόνος δίνεται ένα 

παυσίπονο. 

 Εξαίρεση αποτελούν τα επιφανειακά και 

μερικού πάχους εγκαύματα που αφορούν 

το πρόσωπο και τα γεννητικά όργανα όπου 

πρέπει να αναζητείται ιατρική βοήθεια. 

 Χορήγηση αντιτετανικού ορού εάν δεν 

έχει γίνει αντιτετανικό εμβόλιο. 

 



 Θερμοπληξία είναι η άνοδος της 
θερμοκρασίας του σώματος πάνω 
από 39οC. Είναι αποτέλεσμα 
πολύωρης έκθεσης σε υψηλή 
θερμοκρασία χωρίς ταυτόχρονη 
χορήγηση υγρών. Η υψηλή 
θερμοκρασία μπορεί να 
προκαλέσει. 

 

 Θερμοπληξία μπορεί να προκληθεί 
σε πολύωρη έκθεση σε υψηλές 
θερμοκρασίες όπως κάτω από τον 
ήλιο. 
 

Συμπτώματα: 

 δέρμα κόκκινο, θερμό και ξηρό, 

 γρήγορη αναπνοή, 

 σύγχυση, σπασμούς ή απώλεια 
συνείδησης 

 

Αντιμετώπιση: 

 Καλούμε βοήθεια. 

 Βάζουμε το άτομο σε μπανιέρα με 
δροσερό νερό ή το βρέχουμε με 
νερό. 

 Τοποθετούμε κρύες κομπρέσες ή 
παγοκύστες στο κεφάλι,  μέτωπο , 
λαιμό, μασχάλες βουβωνική χώρα, 
χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα.  

 Εάν το θύμα έχει αισθήσεις, του 
δίνουμε να πιει νερό. 

 

 



 Δηλητηρίαση είναι, η διαταραχή μιας ή 
περισσότερων ζωτικών λειτουργιών από 
ουσίες φυσικές ή χημικές. 

 

 Οι περισσότερες ουσίες εισέρχονται από 
το στόμα (φάρμακα, απορρυπαντικά, 
βιομηχανικά προϊόντα, μικρόβια 
τροφών, φυτοφάρμακα, κ.α.), ενώ ένα 
μικρότερο ποσοστό είτε εισπνέεται 
όπως το μονοξείδιο του άνθρακα CO. 

 

 Επειδή ο κατάλογος των τοξικών 
ουσιών είναι τεράστιος, το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση και δίνονται πληροφορίες. Στην 
Ελλάδα ο αριθμός τηλεφώνου είναι: 
2107793777.  
 

Αντιμετώπιση 

 

 Δηλητηρίαση από το στόμα 

 

 Κένωση του στομάχου με έμετο με 
μηχανικό τρόπο (ερεθισμός με το 
δάκτυλο). Κάθε άλλη μέθοδος 
πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά το 
αλατόνερο. 

 Απαγορεύεται να προκαλέσουμε 
εμετό στις περιπτώσεις όπου το 
θύμα: 

 Έχει καταπιεί ισχυρές καυστικές 
ουσίες όπως: νέφτι, διαβρωτικά, 
παράγωγα πετρελαίου, 
ακουαφόρτε, καυστική ποτάσα, 
χλώριο. 

 Έχει απώλεια αισθήσεων ή 
σπασμούς. 

 

 Δηλητηρίαση από τους πνεύμονες, CO. 

  

 Επιβάλλεται η άμεση μεταφορά 
στον καθαρό αέρα.  
 

 



 Όταν συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα, η συμπεριφορά 

των ατόμων που βρίσκονται εκεί, καθώς και οι 

αποφάσεις που θα πάρουν για την διαχείριση του 

περιστατικού, είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για τον 

τραυματία όσο και για τους υπόλοιπους 

παρευρισκόμενους. 

 Μην ενεργείτε παρορμητικά. 

 Η πρώτη σκέψη που πρέπει να κάνετε είναι: «Τί 

πρέπει να κάνω για να προστατεύσω εμένα, τον 

τραυματία, αλλά και τους παρευρισκόμενους;» 



 Πρώτη προτεραιότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων 
περιστατικών είναι η ασφάλεια της σκηνής του ατυχήματος. 

 Τοποθετείστε προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση τουλάχιστον 
100 μέτρων από το ατύχημα και αν είναι εφικτό, στείλτε άτομο 
στην ίδια απόσταση να προειδοποιεί τους επερχόμενους οδηγούς, 
έτσι ώστε να ελαττώνουν ταχύτητα. 

 Αν το ατύχημα έχει γίνει σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, κάντε τις 
ίδιες ενέργειες και για το απέναντι ρεύμα. 

 Αφού έχετε ολοκληρώσει τις ενέργειες για την ασφάλεια της 
σκηνής του ατυχήματος, τότε και μόνο τότε πλησιάζετε το όχημα 
του τραυματία. 

 Ελέγξτε αν το όχημα είναι ασφαλές (π.χ. αν υπάρχει διαρροή 
καυσίμου) 

 Επόμενη ενέργεια σας είναι να γυρίσετε τον διακόπτη της μίζας, 
σβήνοντας το αυτοκίνητο. 



 Στη συνέχεια  προσπαθήστε να διαπιστώσετε σε τι 

κατάσταση είναι ο τραυματίας. 

 Έχει τις αισθήσεις του; Αν ναι, βλέπετε κάποιο 

σοβαρό τραυματισμό; Παραπονιέται για πόνο; Από 

αυτά που σας λέει αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει 

καλά; Ξέρει τι έχει γίνει; Είναι εγκλωβισμένος; 

 Συλλέξτε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

και ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 



 Καλώντας τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης 112 μπορείτε να ενεργοποιήσετε ΕΚΑΒ, 

Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό. 

 Προσοχή! Μην κλείσετε ποτέ πρώτοι το τηλέφωνο, 

ακόμη και αν θεωρείτε ότι έχετε αναφέρει όλες τις 

πληροφορίες που έχετε συλλέξει. Υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να έχετε παραλείψει κάτι. 

 Αφού έχετε ολοκληρώσει την κλήση επείγουσας 

ανάγκης και μόνο τότε, δίνετε τις Πρώτες Βοήθειες 

στον τραυματία. 



 «Βγάζουμε τον τραυματία από το αυτοκίνητο ή όχι;». 

 

 Η απάντηση είναι πως ο τραυματίας πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο 
αν και μόνο εάν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του, μένοντας σε αυτό 
ή εάν δεν αναπνέει και πρέπει να του εφαρμόσει κάποιος από τους 
παρευρισκόμενους ΚΑΡ.Π.Α. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το καλύτερο γι’ αυτόν είναι να τον 
αφήσουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δίνοντας του τις Πρώτες Βοήθειες, 
χωρίς να επιβαρύνουμε την κατάστασή του με άσκοπες μετακινήσεις. 



 Πρέπει να ξέρετε ότι σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα οι 

τραυματίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% έχουν είτε 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είτε κακώσεις σπονδυλικής 

στήλης. 

 Ο δε απεγκλωβισμός τους γίνεται από εξειδικευμένους 

διασώστες που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, διασφαλίζοντας την μη περαιτέρω 

βλάβη του τραυματία. 

 



Πρώτες Βοήθειες 

 

 Αν ο τραυματίας αιμορραγεί, χρησιμοποιείστε αποστειρωμένες 
γάζες ή καθαρά πανιά, ρούχα και ασκείστε πίεση στο σημείο. 
Προσθέτετε συνεχώς γάζες, χωρίς να αφαιρείτε τις προηγούμενες 
και αν έχετε επίδεσμο σταθεροποιήστε τις όταν σταματήσει η 
αιμορραγία. Μην αγγίζετε αίμα, χωρίς να φοράτε γάντια μιας 
χρήσεως. 

 Σκεπάστε τον τραυματία με κουβέρτα ή μπουφάν, για την 
αποφυγή απώλειας θερμότητας. 

 Μιλάτε του συνεχώς, ενθαρρύνετέ τον ψυχολογικά και 
ενημερώστε τον ότι έρχεται ειδικευμένη βοήθεια. 

 Τον συμβουλεύετε να μείνει ακίνητος έως ότου έρθει η βοήθεια. 

 Αν ο τραυματίας δεν έχει τις αισθήσεις του, αλλά αναπνέει 
φυσιολογικά, διατηρήσετε ανοιχτό τον αεραγωγό του. 
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