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Πρώτες Βοήθειες 

η άμεση & προσωρινή φροντίδα  

που παρέχεται  

στο θύμα ενός ατυχήματος ή  

σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά,  

μέχρι την μεταφορά του στο Νοσοκομείο,  

από τυχόντα αυτόπτη μάρτυρα.  

 



Σκοποί:  

• η διατήρηση της ζωής,  

• η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης,  

• η ανακούφιση από τον πόνο και  

• η βοήθεια για ανάνηψη.  

 



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[1] 

Οι Α’ Βοήθειες παρέχονται μόνο από Επαγγελματίες 
Υγείας 

 

. 

Παρέχονται από οποιονδήποτε γνωρίζει και έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα Α΄ Βοηθειών και 
περιλαμβάνουν ενέργειες και όχι ιατρικές πράξεις  



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[2] 

Οι Α’ Βοήθειες περιλαμβάνουν τη χορήγηση φαρμάκων, 
ενέσεις  κλπ 

 

. 

 

Α΄Βοήθειες είναι το σύνολο των ενεργειών που πρέπει 
να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό 
με τα διαθέσιμα μέσα και μέχρι να το αναλάβει η 
εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας 



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[3] 

Οι Α’ Βοήθειες περιορίζονται μόνο στην παροχή βοήθεια 
προς το θύμα  

 

. 

 

Α΄ Βοήθειες είναι το σύνολο των ενεργειών .  

Συμπεριλαμβάνονται:  κλήση βοήθειας, κλείσιμο του 
δρόμου στην περίπτωση ατυχήματος, απομάκρυνση 
των περίεργων, καθησυχασμός των οικείων κα 



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[4] 

Ο «Αρωγός» έχει πρωταγωνιστικό ρόλο  

 

. 

 

Ο «Αρωγός» παρέχει τις Α΄Βοήθειες και ο ρόλος του 
είναι «βοηθητικός» εφόσον ζητηθεί σε περίπτωση που 
παρίσταται Επαγγελματίας Υγείας.  



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[5] 

Η Εκπαίδευση στις Α΄Βοήθειες είναι δύσκολη και απαιτεί 
γνώση/ εκμάθηση της ιατρικής ορολογίας 

 

. 

 

Η Εκπαίδευση στις Α΄Βοήθειες είναι απλή & κατανοητή.  

Μαθαίνουμε το «τι κάνουμε» & «τι δεν πρέπει να 
κάνουμε» σε ένα περιστατικό  



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[6] 

Προϋπόθεση: υλικά & οργανωμένο φαρμακείο 

 

. 

 

Επιθυμητό : υλικά & οργανωμένο φαρμακείο  

Μαθαίνουμε να ενεργούμε με ό,τι διαθέτουμε τη στιγμή 
του συμβάντος  



ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
[7] 

Η Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση θέλει ειδική 
γνώση και εφαρμόζεται μόνον όταν διατίθεται ο 
κατάλληλος εξοπλισμός 

 

. 

 

Διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας του θύματος &  

Μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρησιμοποίηση ειδικών 
μηχανημάτων 





ΒΑΣΙΚΑ   ΣΗΜΕΙΑ  

Εκτίμηση και Αξιολόγηση της κατάστασης με 
ψυχραιμία και λογική 

 

Προτεραιότητα:  Η δική μας ασφάλεια  

 

Αν υπάρχει «Ειδικός»: ρωτάμε να μας πει 
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε & 
ακολουθούμε οδηγίες  



ΒΑΣΙΚΑ   ΣΗΜΕΙΑ  

Αν δεν υπάρχει «Ειδικός»:  

 ελέγχουμε:   

 

την κατάσταση του «θύματος» 

&  

Το περιβάλλον  



‘Έλεγχος της κατάστασης του «θύματος» :  

?Έχει τις αισθήσεις του;  

 

?Επικοινωνεί με το περιβάλλον του;  

 

?Αναπνέει;  

 

?Έχει σφυγμό;  

 



Πολύ σοβαρή κατάσταση «θύματος» , 
πιστεύετε ότι κινδυνεύει η ζωή του: 

Ξεκινάτε αμέσως την παροχή πρώτων βοηθειών 

 

Ζητάτε από κάποιον παρευρισκόμενο να καλέσει 
βοήθεια.  

 

** Εάν τα θύματα είναι περισσότερα του ενός: 
ξεκινήστε από εκείνον που νομίζετε ότι έχει το 
μεγαλύτερο πρόβλημα. 

 

 



Η κατάσταση του «θύματος» 
 δεν δείχνει να είναι πολύ σοβαρή:  

 

Εξασφαλίζετε την προσέλευση βοήθειας. 

 

Ξεκινάτε την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 



ΚΛΗΣΗ   ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 
 δίδονται οι εξής Πληροφορίες:  

• Ο αριθμός του τηλεφώνου σας,  

• Σαφής περιγραφή της τοποθεσίας του συμβάντος,  

• Σοβαρότητα  

• κατάσταση των «θυμάτων»:  

– Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια;  

– Σε τι κατάσταση βρίσκονται; Αναπνέουν; Έχουν σφυγμό; 
Φέρουν εξωτερικά τραύματα;  

– Υπάρχουν ειδικές συνθήκες όπως διαρροή καυσίμων, 
πυρκαγιά, αναθυμιάσεις, κακές καιρικές συνθήκες κοκ;  

• Κλείνετε εσείς τελευταίοι το τηλέφωνο.  

** Τα επείγοντα τηλεφωνήματα δεν κοστίζουν, από 
οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.  

 



Αποφυγή άσκοπων 
μετακινήσεων.  

 

Εξαίρεση: όταν 
κινδυνεύει η ασφάλεια 
του «θύματος» ή/και 
του «Αρωγού». 



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

• Με βάση το ΦΕΚ 2562,  

• τεύχος Β΄,  

• 11Οκτωβρίου 2013 

• καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά 
πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας, 
ως εξής:   

 



    α) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (πχ ασπιρίνη). 

β) Παρακεταμόλη ( πχ depon, panadol). 

γ) Αντιισταμινικά δισκία (πχ Atarax, Fenistil κα). 

δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg) (πχ Prezolon). 

ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης  

 (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg) ( πχ Solumedrol). 

στ) Αντιόξινα δισκία (πχ Simeco). 

ζ) Σπασμολυτικά δισκία (πχ . Duspatalin) 

η) Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide (πχ Immodium). 

θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. 

ι) Αντισηπτικό κολλύριο. 

 



     ια) Αντιϊσταμινική αλοιφή. 

ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. 

ιγ) Γάντια. 

ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.  

ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα 

εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.  

ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).  

ιζ) Βαμβάκι. 

ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα. 

ιθ) Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη. 

 

 



       κ) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα. 
κα) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα. 
κβ) Τριγωνικός επίδεσμος. 
κγ) Αιμοστατικός επίδεσμος.  

     κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. 
κε) Οξυζενέ. 
κστ) Οινόπνευμα καθαρό. 
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).  
κη) Γλωσσοπίεστρα. 
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). 

 

** χρήσιμη  η “pocket mask” 

** Συχνός έλεγχος της κατάστασης του περιεχομένου του 
φαρμακείου και της ημερομηνίας λήξεως 
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ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) 
  



ΑΣΦΥΞΙΑ  
Η πνιγμονή (πνίξιμο) οφείλεται κατά κανόνα στην 

απόφραξη του φάρυγγα από ξένο σώμα ή υπολείμματα 
φαγητού. Ιδιαίτερα συχνή σε παιδιά και βρέφη.  

 

 Εικόνα:  

– Το θύμα αδυνατεί να μιλήσει και δείχνει 
πανικόβλητο  

– Δυσκολία στην αναπνοή  

– Το θύμα πιάνει το λαιμό του. Το διεθνές σήμα της 
πνιγμονής είναι η δημιουργία του σχήματος «V» με 
τα χέρια μπροστά από το λαιμό.  

– Το πρόσωπο αρχικά κόκκινο και σταδιακά μπλε.  

 



Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ  

 Ενθάρρυνση βήχα  

 

 Εάν το ξένο σώμα δεν 
αποβληθεί: ο πάσχων 
γέρνει προς τα 
εμπρός και δέχεται 5 
ισχυρά χτυπήματα 
στην πλάτη 

 



Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ  

 Εάν το ξένο σώμα δεν 
αποβληθεί και πάλι: 

  

 αγκαλιάζουμε το θύμα από πίσω  

με τα δύο μας χέρια σε γροθιά  

πιέζουμε την κοιλιά του,  

με φορά προς τα πάνω 5 φορές  

 



Εάν συνεχίζει και δεν 

αποβάλλεται:   

συνεχίζουμε εναλλάξ  

χτυπήματα στην πλάτη και 

χειρισμούς στην κοιλιά  

μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  

(ΚΑΑ ή ΚΑΡΠΑ ή CPR) 

 

 Τεχνικές που αποσκοπούν στη διατήρηση της 
λειτουργίας του εγκεφάλου και της καρδιάς  

 



Βρογχικό Άσθμα  

• Χρόνια φλεγμονώδης νόσος των πνευμόνων. 
Χαρακτηρίζεται από μία αυξημένη αντίδραση 
της τραχείας και των βρόγχων σε διάφορα 
ερεθίσματα.  

• Είναι μία πολύ συχνή νόσος. Από άσθμα πάσχει 
το 3-6% του συνολικού πληθυσμού της γης.  
Προσβάλλει παιδιά και ενήλικες.  

• Εκδηλώνεται με εκτεταμένη αλλά αναστρέψιμη 
στένωση των αεραγωγών.  

 



Εικόνα πάσχοντος από  βρογχικό άσθμα    

• Σφίξιμο στο στήθος.  

• Δύσπνοια.  

• Βήχας και συριγμός (σφύριγμα) κατά την αναπνοή. Ο 
πάσχων παραμένει σε καθιστή θέση και είναι εμφανής 
η αγωνία και το άγχος του.  

 

**Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως τις βραδινές και 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κρίση είναι μία σοβαρή και 
επείγουσα κατάσταση και η δύσπνοια ταλαιπωρεί τον 
ασθενή.  

 



Πρώτες Βοήθειες 

 Ηρεμούμε και καθησυχάζουμε τον ασθενή.  

 Σε καθιστή θέση, ελαφρά σκυμμένος προς τα εμπρός 
(σε καρέκλα ακουμπώντας πάνω σε τραπέζι) 

 Καθαρός αέρας (ανοίγουμε το παράθυρο) 

 Αν έχει μαζί του τα φάρμακά του, τον βοηθάμε να τα 
πάρει (συνήθως οι ασθματικοί έχουν κοντά τους τα 
φάρμακά τους). 

 Σε εμμονή των συμπτωμάτων: ιατρική βοήθεια.  

 

** Σε παιδιά είναι δυνατό να προκληθεί πανικός: 
προσπαθούμε να αποσπάσουμε τη σκέψη του παιδιού 
μέχρι να έρθει η κατάλληλη βοήθεια. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
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ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ 
 μικρής χρονικής διάρκειας απώλεια των αισθήσεων λόγω 

μειωμένης ροής αίματος στον εγκέφαλο.  

 

Αίτια:  

 πόνος,  

 εξάντληση,  

 πείνα,  

 συναισθηματική φόρτιση,  

 φόβος,  

 ορθοστασία,  

 μεγάλη θερμοκρασία περιβάλλοντος κα 

  



ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ 
Εικόνα  

– Πριν τη λιποθυμία:  

αίσθημα ζάλης,  

ναυτία και  

εφίδρωση 

 

– Απώλεια αισθήσεων και πτώση στο έδαφος  

– Δέρμα ωχρό, κρύο και υγρό  

– Σφυγμός αργός 

  

 

 



ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ - Πρώτες Βοήθειες  

Πριν τη λιποθυμία:  

 το άτομο κάθεται ή ξαπλώνει μέχρι να αισθανθεί καλύτερα 

Κατά τη λιποθυμία  : 

προσοχή κατά την πτώση προς αποφυγή τραυματισμού 

 Ο πάσχων  ξαπλωμένος ανάσκελα με τα πόδια ανασηκωμένα 
κατά 20-30 εκ από το έδαφος.  

 Χαλάρωση των ρούχων  (ιδιαίτερα γύρω από το λαιμό)  

 Καλός Αερισμός:  άνοιγμα παραθύρων  

 Εάν κάνει εμετό: το κεφάλι στο πλάι προς αποφυγή πνιγμονής  

Αφού συνέλθει:  

 καθησυχασμός και βοήθεια να σηκωθεί αρχικά σε καθιστή θέση 

 Όχι άσκοπες μετακινήσεις 

 Όχι  φαγητό και νερό  

 



ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ/ ΑΜΥΧΕΣ/ ΕΚΔΟΡΕΣ 

• Πρώτες Βοήθειες (Στόχος: αποφυγή μολύνσεων):  

 Καλό πλύσιμο των χεριών και χρήση γαντιών  

 Σε βρώμικο τραύμα: πολύ καλό ξέπλυμα κάτω από 

τρεχούμενο νερό. Εάν δεν έχει πρόσφατη αναμνηστική δόση 

αντιτετανικού εμβολίου συστάσεις για επανάληψη.  

 Σε αιμορραγία: το τραυματισμένο μέλος ψηλότερα από το 

επίπεδο της καρδιάς 

 Κάλυψη με καθαρή γάζα 

 Όχι άμεση επαφή των χεριών του διασώστη με την πληγή 

 Σε περίπτωση ενσφηνωμένου ξένου σώματος: καμία 

προσπάθεια αποκόλλησής του, άμεση κλήση βοήθειας 

 



Αιμορραγία από τη μύτη- Ρινορραγία: 

 

 συχνή, ανησυχητική όταν η απώλεια του 

αίματος είναι μεγάλη.  

 Η συνηθέστερη αιτία είναι ο τραυματισμός 

των αγγείων της μύτης, είτε από φύσημα της 

μύτης, είτε από εξωτερικούς χειρισμούς. 



ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ  Πρώτες Βοήθειες:  
 

 Το κεφάλι σκυμμένο προς τα μπροστά 

 Ο πάσχοντας πιέζει με τον αντίχειρα και το δείκτη το μαλακό 

μέρος της μύτης ακριβώς κάτω από το οστό για 10΄ 

 Μετά τα 10΄πίεσης, αν δεν υποχωρήσει η αιμορραγία: κλήση 

ιατρικής βοήθειας 

 Όχι το κεφάλι προς τα πίσω (κατάποση αίματος: εμετός ή 

πνιγμονή) 

 Όχι φύσημα της μύτης ή γενικώς ερεθισμός της (καθυστέρηση 

αιμόστασης) 

 

*** Προσοχή: αν το αίμα είναι πολύ αραιό (σαν νερό) και έχει 

προηγηθεί τραυματισμός: άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια 

(πιθανώς υποκρύπτεται πολύ επείγουσα ιατρική κατάσταση). 

 



Αιμορραγία από το αυτί:  
(πιθανή  μετά από τραυματισμό με ρήξη τυμπάνου). 

 • Εικόνα:  

Απώλεια αίματος από το αυτί  

Σε ρήξη τυμπάνου: έντονος πόνος στο αυτί, 

πονοκέφαλος και μείωση της ακοής  

• Πρώτες Βοήθειες:  

 Το κεφάλι γυρισμένο προς την πλευρά του 

τραυματισμένου αυτιού, έτσι ώστε το αίμα να 

πέφτει προς τα κάτω 

 Άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. 

 Όχι «ταμπονάρισμα» του αυτιού με γάζες. 



ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ  
(πχ μετά από τροχαίο, ή μετά από τραυματισμό με όπλο) 

Εικόνα:  

Εμφανές τραύμα  

Θύμα ωχρό και κάθιδρο μπορεί να 

παραπονιέται για αίσθημα ζάλης και 

αδυναμίας 

Σφυγμός αδύναμος και ενδεχομένως 

δύσκολα ψηλαφητός  

Σε μεγάλη απώλεια αίματος: απώλεια 

αισθήσεων 

 



ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
πρώτες βοήθειες  

 Άμεση κλήση βοήθειας 

 Αφαίρεση ρούχων και αποκάλυψη του τραύματος  

 Άμεση πίεση πάνω στο τραύμα με ένα καθαρό ύφασμα  

 Τοποθέτηση τραυματισμένου μέλους ψηλά, πάνω από το 

επίπεδο της καρδιάς 

 Βοήθεια τραυματισμένου να ξαπλώσει 

 Σε υποχώρηση της αιμορραγίας : αποστειρωμένος 

επίδεσμος. Εάν εμποτιστεί ο επίδεσμος με αίμα δεν 

αφαιρείται, αλλά τοποθετείται νέος πάνω από τον λερωμένο.  

 Ετοιμότητα για έναρξη ΚΑΡΠΑ   

 

• Προσοχή στην ασφάλεια του διασώστη (χρήση γαντιών) 



Ακρωτηριασμός – Πρώτες Βοήθειες :  

 Προσπάθεια ελέγχου της αιμορραγίας με πίεση στο σημείο 

του ακρωτηριασμού με καθαρή γάζα και σηκώνοντας το 

τραυματισμένο σκέλος ψηλά, πάνω από το επίπεδο της 

καρδιάς.  

 Διαφύλαξη ακρωτηριασμένου μέλους  

 (υπάρχει πιθανότητα επανασυγκόλησης) :  

 σε καθαρή πλαστική σακούλα  

 Περιτυλίσσεται η σακούλα με καθαρό ύφασμα 

 Τοποθέτηση της σακούλας σε σκεύος με πάγο  

 Άμεση μεταφορά 

 Όχι άμεση επαφή με τον πάγο, πλύσιμο και τύλιγμα με 

βαμβάκι (πιθανή ανεπανόρθωτη καταστροφή των ιστών) 

 



ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ - ΣΟΚ 
 • επείγουσα ιατρική κατάσταση που οφείλεται στο ότι δεν 

φτάνει επαρκής ποσότητα οξυγόνου στους ιστούς. 

Πρόκειται για επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση και χρήζει 

άμεσης αντιμετώπισης.  

 

• Μπορεί να εμφανιστεί σε:  

1. καρδιακή ανακοπή  

2. έντονη αλλεργική αντίδραση 

3. μεγάλη αιμορραγία 

4. σοβαρά εγκαύματα  

5. έντονο εμετό και διάρροια  

 



• Εικόνα Σοκ :  

 

– Ωχρότητα, δέρμα ψυχρό και με έντονη εφίδρωση 

– Ζάλη, αδυναμία και δίψα  

– Σφυγμός αρχικά πολύ γρήγορος και στη συνέχεια 
αδύναμος  

– Συμπεριφορά ανήσυχη και επιθετική  

– Τελικά, απώλεια αισθήσεων 

 



• ΣΟΚ : Πρώτες Βοήθειες  

 Αντιμετώπιση αιτίας του σόκ 

 Κλήση εξειδικευμένης βοήθειας  

 Ο πάσχων ύπτια  με τα πόδια σε ανάρροπο θέση  

 Κάλυψη με κουβέρτα  

 Ετοιμότητα για έναρξη ΚΑΡΠΑ  

 Όχι προσπάθειες επαναφοράς με βίαιους χειρισμούς ή με 

νερό (ναι στο βρεγμένο πανί στο πρόσωπο) 

 Όχι άσκοπη μεταφορά (μόνον αν είναι απολύτως 

απαραίτητο) 

 Όχι φαγητό ή ποτό μέχρι ανακτήσεως των αισθήσεων 

 Σε περίπτωση σπασμών: αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και 

προστασία από τραυματισμούς 



ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ  

Πρώτες Βοήθειες:  

 Άμεση κλήση βοήθειας 

 Άμεση κάλυψη της πληγής (ακόμα και με το χέρι 

του ίδιου του θύματος ή του διασώστη)  

 Η πληγή καλύπτεται με καθαρή γάζα και 

στερεώνεται ώστε να είναι τεντωμένη με πλαστικό ή 

αλουμινόχαρτο 

 Ο πάσχων σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή 

του (πχ καθιστική)  

 Ετοιμότητα για έναρξη ΚΑΡΠΑ 

 



ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ  

Μεγάλο τραύμα,  

συνοδεύεται από  

• αιμορραγία από το σημείο του τραυματισμού 

&  

• πιθανή δυσκολία στην αναπνοή και βήχα. 



ΤΡΑΥΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ  
 Πρώτες Βοήθειες 

Άμεση κλήση βοήθειας 

 Κάλυψη της πληγής  με καθαρή γάζα. Αν διαποτιστεί με 
αίμα, τοποθετείται δεύτερη γάζα πάνω από την πρώτη. 

Αν προβάλλει μέρος του κοιλιακού περιεχομένου: όχι 
άγγιγμα, κάλυψη με γάζα ή καθαρή πλαστική σακούλα 

 Ετοιμότητα για έναρξη ΚΑΡΠΑ 

  Αν υπάρχει εξπλάγνωση (δηλ προβάλλουν τα σπλάγχνα 
πχ έντερο προς τα έξω) καλύπτουμε με βρεγμένο πανί ή 
ρούχο ή γάζα.  



Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης :  

Πιθανός τραυματισμός του νωτιαίου μυελού (σοβαρές 
νευρολογικές διαταραχές).  

 

Πρώτες Βοήθειες:  

• Άμεση κλήση Βοήθειας  

• Ακινησία, κυρίως για τον αυχένα  

• Παρακολούθηση για σημεία δυσκολίας στην αναπνοή  

• Σε δυσκολία στην αναπνοή: θέση ανάνηψης.  

 

**Προσοχή: εάν απαιτηθεί ΚΑΡΠΑ , το κεφάλι γυρίζει 
προς τα πίσω με πολύ μεγάλη προσοχή.   



ΣΥΝΘΛΙΠΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ  

 Εάν ο τραυματισμένος είναι παγιδευμένος για 

λιγότερο από 10΄: προσπάθεια απομάκρυνσης του 

αντικειμένου που τον καταπλακώνει.  

 Εάν ο τραυματισμένος είναι παγιδευμένος για 

περισσότερο από 10΄: καμία προσπάθεια 

απομάκρυνσης του αντικειμένου που τον 

καταπλακώνει (πιθανότητα επιδείνωσης της 

κατάστασής του) 

 Αντιμετώπιση των λοιπών τραυμάτων, εάν υπάρχουν  

 Ετοιμότητα για έναρξη ΚΑΡΠΑ 

 



















ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Ορισμός Σχετικών Εννοιών-  Γενικά Στοιχεία 
σχετικά με  την Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
 
Αναπνευστικό Σύστημα  
 
Κυκλοφορικό Σύστημα  
 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) 
  



ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
(ΚΑΑ/ ΚΑΡΠΑ/ CPR) 

Τεχνικές  

που αποσκοπούν  

στη διατήρηση της λειτουργίας  

του εγκεφάλου & της καρδιάς  

 







2 βασικές ενέργειες:  

 

(1) Θωρακικές Συμπιέσεις 
(για αποκατάσταση, 
κατά το δυνατόν, τη 
κυκλοφορίας του 
αίματος) 

 

(1) Εμφυσήσεις Διάσωσης 
(για μεταφορά 
οξυγόνου στους 
πνεύμονες) 





Προσεγγίστε με Ασφάλεια :  

Προσοχή  

 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για 
εσάς, το θύμα, τους παρευρισκόμενους  

 

• Δυνητικοί Κίνδυνοι: από ηλεκτρικό ρεύμα, 
καύσιμα, αέρια, οχήματα, οικοδομές κα  



• Ελέγξτε αν το θύμα 
αντιδρά:  

  ρωτώντας το δυνατά  

 «είσαι καλά; είσαι 
καλά;» και  

 κουνώντας ελαφρά 
τους ώμους του.  

• Εάν δεν 
ανταποκριθεί:  

 Φωνάξτε για 
βοήθεια  



 Φωνάξτε για βοήθεια  

 

• Εάν βρίσκεται κάποιος κοντά : του ζητάτε να 
περιμένει γιατί μπορεί να χρειαστείτε τη 
βοήθειά του.  

 

• Αν είστε μόνος : φωνάξτε δυνατά για να 
τραβήξετε την προσοχή, αλλά σε αυτή τη 
φάση, δεν απομακρύνεστε από το θύμα. 

 



Απελευθερώστε τους 
αεραγωγούς: 

Το θύμα σε ύπτια θέση 

έκταση του κεφαλιού 
προς τα πίσω,  

έλξη και ανύψωση του 
σαγονιού.  

 

Αν βλέπουμε ξένο σώμα, 
το αφαιρούμε.   

 



Ελέγξτε αν αναπνέει για 
10΄΄  

• - Βλέπετε να υπάρχει 
κίνηση στο θώρακα;  

• - Ακούτε ήχους 
αναπνοής σκύβοντας 
προς το στόμα του 
θύματος; 

• - Αισθάνεστε στο 
μάγουλό σας ότι 
υπάρχει αναπνοή;  

 



Καλέστε βοήθεια:  
 

- Αν έχετε κάποιον κοντά σας του λέτε:  

– Τηλεφώνησε στο 166 (ή το 112)  

– Πες το όνομά σου, τον αριθμό του τηλεφώνου σου, το που 
είμαστε, ότι υπάρχει θύμα σε καρδιακή ανακοπή και υπάρχει 
άτομο που ξεκινά καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.  

– Κλείνεις τελευταίος το τηλέφωνο 

–  Φέρνεις έναν ΑΕΑ (εφόσον υπάρχει) 
 

- Αν είσαστε μόνοι σας:  

– τηλεφωνείτε και δίνετε  εσείς τις αντίστοιχες πληροφορίες &  

– φέρνετε έναν ΑΕΑ  



ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ  

Το θύμα σε ύπτια θέση  

Σε στερεή και σκληρή επιφάνεια  

Ρυθμική συμπίεση του στέρνου προς τη 
σπονδυλική στήλη  

Ρυθμός :  

100< αριθμός συμπιέσεων<120 / min 



Τεχνική Θωρακικών Συμπιέσεων 

• Η βάση της 
παλάμης του 
ενός χεριού 
στο κέντρο 
του θώρακα 



Τεχνική 
Θωρακικών 
Συμπιέσεων 

• Η βάση της 
παλάμης του 
άλλου χεριού 
πάνω από το 
πρώτο και 
πλέκονται τα 
δάκτυλα 



Τεχνική Θωρακικών Συμπιέσεων 

• Αγκώνες 
τεντωμένοι  & 

• Οι ώμοι κάθετα 
πάνω από το 
θώρακα του 
θύματος  



Τεχνική Θωρακικών Συμπιέσεων 

• Πίεση του στέρνου 5-6 cm  

• Σταμάτημα, για χαλάρωση 
του θώρακα, χωρίς να 
χάνεται η επαφή των 
χεριών 

• Επανάληψη  

• Σύνολο : 30 θωρακικές 
συμπιέσεις 

• Tip: & 1 & 2 & 3 … & 30 
(μετράμε δυνατά) 



Εμφυσήσεις Διάσωσης 

• Κάθε 30 
θωρακικές 
συμπιέσεις: 2 
εμφυσήσεις 



• Ο αεραγωγός 
ανοιχτός  

• Τα χείλη στεγανά 
γύρω από το 
στόμα του 
θύματος 

• Εκπνοή περίπου 
για 1 sec.  

• Εάν είναι 
δυνατόν, 
παρατήρηση του 
θώρακά του 

Τεχνική  

Εμφυσήσεων Διάσωσης  



Η διαδικασία σταματάει όταν:  

 

• Το θύμα επανέλθει ή  

• Αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα ή  

• Έχετε εξαντληθεί  

 



ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  

Κατά την αξιολόγηση ενός θύματος:  

 Αν ανταποκρίνεται:  

Αφήστε το όπως το βρήκατε,  

Μάθετε τι συνέβη &  

Επαναξιολογείτε συχνά 

 

 Αν είναι αναίσθητο αλλά αναπνέει κανονικά:  

Θέση ανάνηψης  

  



ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  

• Διατηρεί ανοιχτό τον αεραγωγό σε αναίσθητο 
θύμα που αναπνέει φυσιολογικά, 

• Προλαβαίνει την απόφραξη του αεραγωγού 
από τη γλώσσα και  

• Επιτρέπει την έξοδο υγρών από το στόμα. 



Τοποθέτηση σε θέση Ανάνηψης  
[1] 

• Αφαίρεση γυαλιών 
και ζώνης 

• Τα πόδια του 
θύματος σε ευθεία  

• Το χέρι προς την 
πλευρά μας σε ορθή 
γωνία με τον αγκώνα 
λυγισμένο και την 
παλάμη προς τα 
επάνω 



Τοποθέτηση σε θέση Ανάνηψης  
[2] 

Το άλλο χέρι  

πάνω από το στήθος 
του και  

με το δικό σας παλάμη 
με παλάμη,  

τοποθετείται στο 
μάγουλό του  

προς την πλευρά σας 



Τοποθέτηση σε θέση Ανάνηψης  
[3] 

Με το άλλο σας χέρι, 

ανασηκώνετε το πόδι 

της απέναντι πλευράς  

λίγο πάνω από το γόνατο,  

διατηρώντας επαφή 

με το έδαφος 

 

Τραβάτε,  

να κυλήσει προς την 

πλευρά σας  



Τοποθέτηση σε θέση Ανάνηψης  
[4] 

• Το υπερκείμενο πόδι έτσι ώστε το ισχίο και το γόνατο να 
είναι λυγισμένα σε ορθή γωνία 

• Η κεφαλή σε έκταση προς τα πίσω (ανοιχτός αεραγωγός) 

• Το χέρι κάτω από  το μάγουλο (αν απαιτείται) 

• Συχνή επαναξιολόγηση της αναπνοής  
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