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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Πρώτες βοήθειες απαιτούνται όταν κινδυνεύει η ζωή 

κάποιου, ή όταν κάποιος παραπονιέται  για συνήθη ενοχλήματα 

μέχρι να πάει στη κοντινή υγειονομική μονάδα ή στον γιατρό του. 

Σαν πρώτες βοήθειες θα μπορούσε να ορίσει κανείς την 

άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον 

που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση δεν 

υποκαθιστούν την ιατρική φροντίδα, αποτελούν όμως παροδική 

υποστήριξη μέχρι να φθάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειασθεί, ή 

μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική βοήθεια. Από τη 

στιγμή που αρχίζεις να δίνεις Α’ βοήθειες, δεσμεύεσαι να μείνεις με 

το θύμα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Α) Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

Β) Για να κερδίσουμε χρόνο 

Γ) Για την ασφάλεια μας 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Το Διεθνές ΚίνημαΕρυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα 

περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

(ICRC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και 

Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και τους Εθνικούς Συλλόγους (NS) με 

παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες.  

Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του 

Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου 

Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου μεταξύ 

Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και Γάλλο-ιταλικής συμμαχίας 

στις 24 Ιουνίου 1859. Η Διεθνής Επιτροπή που σχηματίστηκε 

τότε από μια ομάδα εθελοντών με φιλάνθρωπα ιδανικά συνέχισε 

τη δράση της και μετά το Σολφερίνο. Το 1864 υπογράφηκε η 

πρώτη Σύμβαση της Γενεύης και ιδρύθηκε το Διεθνές Κίνημα του 

Ερυθρού Σταυρού.  

 

Η ονομασία και το έμβλημα «Ερυθρός Σταυρός» προέκυψαν με 

την αναστροφή των χρωμάτων της σημαίας της Ελβετίας, προς 

τιμήν του οραματιστή του Κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, ενώ το 

1929 υιοθετήθηκε ως ισότιμο έμβλημα η Ερυθρά Ημισέληνος. 

Το 1919 οι Σύλλογοι Ερυθρών Σταυρών & Ερυθράς Ημισελήνου 

ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

http://www.icrc.org/eng/
http://www.icrc.org/eng/
http://www.icrc.org/eng/
http://ifrc.org/
http://ifrc.org/
http://ifrc.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
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Η φροντίδα και η συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική 

διάκριση ήταν το πρωταρχικό κίνητρο και το ιδεολογικό υπόβαθρο 

της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού. Στη διάρκεια των 143 χρόνων 

δράσης και προσφοράς του Κινήματος, τα ιδανικά αυτά 

αποτέλεσαν τον πυρήνα της προσπάθειας και της δραστηριότητάς 

του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.  

Η ανθρωπιστική δραστηριότητα του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού 

και Ερυθράς Ημισελήνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε 

παγκοσμίως με τη σταδιακή συμμετοχή όλο και περισσοτέρων 

χωρών. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση σε 

ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί συνώνυμο της αλληλεγγύης και 

της φιλαλληλίας, γεγονός που επιστεγάζεται από την απονομή 

τριών βραβείων Νόμπελ στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού 

(1917, 1944, 1963).  

Το Διεθνές Κίνημα  Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου είναι το σύμβολο της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς 

σύνορα, για τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών 

ομάδων, είναι η έμπρακτη προσπάθεια για την υλοποίηση του 

οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προοδεύει συνολικά μέσω του 

ανθρωπισμού. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΕΙΖΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Α) Λιποθυμία 

Ως λιποθυμία ορίζεται η παροδική απώλεια των αισθήσεων λόγω 

μειωμένης αιμάτωσης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο ασθενής δεν 

έχει επαφή με το περιβάλλον, έχει όμως δική του αναπνοή και 

καρδιακή λειτουργία και αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα.  

 

Κυριότερες αιτίες είναι: 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες (το συνηθέστερο είναι ένα ζεστό 

περιβάλλον με συνωστισμό). 

 Συναισθηματικοί παράγοντες (έντονο άγχος ή αίσθημα 

απειλής ή φόβος). 

 Σωματικοί παράγοντες   (π.χ. παρατεταμένη ορθοστασία). 

 Διάφορα άλλα όπως έντονη κούραση, υπογλυκαιμία και 

αφυδάτωση (αυτά μπορούν να κάνουν και άλλου τύπου 

λιποθυμία). 

 Είναι συχνή μετά από ισχυρό πόνο ή ψυχική φόρτιση 

(φόβος) και συχνότερη κατά την εγκυμοσύνη.  

Τα συμπτώματα και σημεία της λιποθυμίας είναι τα εξής: 

 Ωχρότητα στο πρόσωπο. 

 Ιδρώτας. 

 Ζαλάδα- ναυτία. 
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 Έμετος. 

 Απώλεια αισθήσεων. 

 Αδύνατος σφυγμός. 

 Επιπόλαιες αναπνευστικές κινήσεις. 

 

Ξαπλώνουμε τον ασθενή σε ύπτια θέση και ποτέ δεν τον βάζουμε 

να καθίσει. 

Χαλαρώνουμε τα ρούχα γύρω από το λαιμό, το στήθος και τη 

μέση. 

Βάζουμε τα πόδια σε ψηλότερη από το κεφάλι θέση. 

Υποβοηθούμε την αναπνοή. Σε δημόσιους χώρους φροντίζουμε 

για τον καλό αερισμό του χώρου. 

Χορηγούμε οξυγόνο. 

Στην κοινή λιποθυμία αυτά τα μέτρα αρκούν για να ανακτήσει ο 

ασθενής τις αισθήσεις του. Αν υπάρχει καρδιαγγειακό αίτιο, 

υπογλυκαιμία ή άλλο παθολογικό αίτιο για την απώλεια των 

αισθήσεων, τότε θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και αυτό.  

Σημειώνουμε ότι απώλεια των αισθήσεων παρατηρείται και σε 

άλλες καταστάσεις, κυρίως νευρολογικής αιτιολογίας (επιληψία, 

τραυματισμοί κ.α.), που δεν αναφέρονται όμως, γιατί σε αυτή την 

περίπτωση το αίτιο δεν είναι η μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου 

αλλά άλλης μορφής βλάβη. 

Αντιμετώπιση του λιποθυμικού επεισοδίου 

Τα κυριότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος που δεν 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος αν είναι μάρτυρας λιποθυμίας είναι: 
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1. Αν προλάβει, να συγκρατήσει τον ασθενή αποτρέποντας 

έναν τραυματισμό που μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρός 

από την ίδια τη λιποθυμία 

2. Να εξασφαλίσει στον ασθενή μια τελείως ύπτια θέση, αν είναι 

εφικτό με ανασηκωμένα τα πόδια 

3. Να καλέσει βοήθεια 

4. Όταν ο ασθενής συνέλθει, ακόμα κι αν πρόκειται για «αθώα» 

λιποθυμία, να τον συμβουλεύσει να παραμείνει ξαπλωμένος 

για τουλάχιστον 15-20 λεπτά 

5. Όσο ο ασθενής είναι αναίσθητος να μην επιχειρήσει να του 

δώσει κάτι (π.χ. νερό ή κάτι γλυκό), γιατί η πιθανότητα να του 

προκαλέσει εισρόφηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα να του προσφέρει κάτι καλό. 
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Β) Ηλίαση 

Η ηλίαση είναι μία παθολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται 

από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Σε αντίθεση με τα ηλιακά 

εγκαύματα, που συμβαίνουν από την υπερβολική έκθεση στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, η ηλίαση είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων 

χρονικά κυμάτων του ήλιου που παράγουν θερμότητα, δηλαδή της 

θερμικής ακτινοβολίας. Στην περίπτωση της ηλίασης, ο 

οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμότητά του, με 

αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να προκαλείται υψηλή 

θερμοκρασία σώματος και πυρετός.  

 Γιατί συμβαίνει η ηλίαση;  

 

Το σώμα για να δροσιστεί εκκρίνει ιδρώτα. Ανάλογα με την 

υγρασία του αέρα, ο ιδρώτας στο δέρμα σας μπορεί να 

εξατμίζεται πιο γρήγορα ή πιο αργά. Όσο πιο γρήγορα 

εξατμίζεται ο ιδρώτας, τόσο πιο γρήγορα δροσίζεται το σώμα, 

ρυθμίζοντας στην ουσία την αρμονική και σωστή θερμοκρασία 

του. Όμως, αν ο αέρας είναι πολύ υγρός (όπως για παράδειγμα 

στις τροπικές περιοχές), ο ιδρώτας θα πάρει πολύ περισσότερο 

χρόνο για να εξατμιστεί, επομένως, δεν είναι σε θέση να 

κρυώσει γρήγορα το σώμα. 
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 Ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα; 

 υψηλή θερμοκρασία του σώματος (μια θερμοκρασία 40°C 

και πάνω) 

 έντονη εφίδρωση, που ξαφνικά σταματά 

 ζάλη 

 υπερβολική κούραση 

 αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) 

 έμετος 

 ταχυκαρδία 

 διανοητική σύγχυση 

 πιο σπάνια ούρηση, που συνοδεύεται από πολύ πιο 

σκούρα ούρα από το συνηθισμένο. 

Σε ακραίες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι τα εξής: έλλειψη 

συντονισμού, νευρικότητα ή άγχος, προβλήματα κατανόησης ή 

συνομιλίας, ψευδαισθήσεις, απώλεια συνείδησης, επιληπτικές 

κρίσεις (σπασμοί)  

 Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο; 

1) τα παιδιά κάτω των δύο ετών  

2)τα υπέργηρα άτομα 

3)άτομα με προβλήματα νεφρού, καρδιάς ή κυκλοφορίας 

του αίματος 

4) τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη και χρησιμοποιούν 

ινσουλίνη. 

 

Ωστόσο, τον υψηλότερο κίνδυνο μεταξύ αυτών των 

ομάδων τον διατρέχουν τα παιδιά. Τα συμπτώματα 
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εμφανίζονται πιο γρήγορα, είναι πολύ πιο έντονα και γι’ 

αυτό καλό θα ήταν να μην παραμένουν εκτεθειμένα στον 

ήλιο για πολύ ώρα. Επίσης, να χρησιμοποιείτε πάντα 

αντηλιακό και να πίνετε αρκετό πόσιμο νερό, για να μπορεί 

το σώμα σας, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών, να παραμένει 

ενυδατωμένο. 

 

 Πώς αντιμετωπίζεται η ηλίαση; 

Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα, που 

προαναφέρθηκαν, όταν βρίσκεστε στον ήλιο ή σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες, προσπαθήστε να απομακρυνθείτε το 

συντομότερο δυνατό και να μεταβείτε σε ένα δροσερό και σκιερό 

μέρος. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο. 

Επίσης, πιείτε πολύ νερό, για να μπορέσετε να βοηθήσετε το 

σώμα σας να ενυδατωθεί προκειμένου να επαναφέρει τη σωστή 

θερμοκρασία του. 

 

 Να θυμάστε, ότι η ηλίαση είναι μία αρκετά σοβαρή 

περίπτωση, με επιπτώσεις ακόμα και στα ζωτικά σας 

όργανα, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Για τον λόγο 

αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την 

παραμελήσετε.          
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Γ.Σε περίπτωση αιμορραγίας 

 

Παρατηρούμε το χρώμα και την πίεση 

με την οποία εξέρχεται το αίμα. 

>Αν το αίμα έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα και εξέρχεται ως πίδακας 

τότε προέρχεται από αρτηρία. 

>Αν το αίμα έχει σκούρο χρώμα και εξέρχεται με χαμηλή πίεση 

αλλά σε μεγάλες ποσότητες τότε προέρχεται από φλέβα. 

Αντιμετώπιση: 

-Σε αρτηριακή αιμορραγία θα πρέπει να ασκηθεί πίεση 

κεντρικότερα από τη βλάβη, δηλαδή σε σημείο κοντά στη βλάβη, 

αλλά που βρίσκεται πλησιέστερα προς την καρδιά.  

-Σε περίπτωση φλεβικής αιμορραγίας χρησιμοποιούμε 

συχνότερα περίδεση κοντά στο τραύμα. Σε κάθε περίπτωση 

αιμορραγίας η επίδεση του τραύματος είναι απαραίτητη γιατί 

σταθεροποιεί την αιμοστατική ενέργεια, βοηθά στην πήξη του 

αίματος και ανακουφίζει από τον πόνο.  

Η ανύψωση του μέλους με το τραύμα αποτελεί πρόσθετη 

βοήθεια στην ανάσχεση της αιμορραγίας καθώς μειώνει τις 

πιέσεις που ευνοούν 

την αιμορραγία.  
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Δ.  Σε περίπτωση υποθερμίας 

Η θερμοκρασία του σώματος έχει πέσει κάτω από 35οC και όλες οι 

μεταβολικές δραστηριότητες επιβραδύνονται. 

 Επιβάλλεται: 

1. Άμεση απομάκρυνση του ασθενή από το ψυχρό περιβάλλον 

2. Ο ασθενής πρέπει να διατηρείται στεγνός και καλυμμένος με 

θερμές κουβέρτες, ώστε να περιορίζεται η απώλεια θερμότητας 

3. Καλό είναι να καλύπτεται το τριχωτό της κεφαλής, καθώς έχει 

ιδιαίτερα πλούσια αιμάτωση, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες 

θερμότη 
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Ε.   Σε περίπτωση εγκαύματος 

 

    Έγκαυμα μπορεί να προκληθεί από τη φωτιά, τον ήλιο, τα 

χημικά, τα καυτά υγρά ή αντικείμενα, τον ατμό, τον ηλεκτρισμό και 

άλλα πράγματα. Το έγκαυμα μπορεί να είναι ένα μικρό ιατρικό 

πρόβλημα ή και επείγον, θανατηφόρο περιστατικό. Για ελαφρά 

εγκαύματα, όπως εγκαύματα που περιορίζονται σε μια περιοχή 

μικρότερη από 5 - 7,5 εκατοστά διάμετρο, ακολουθήστε τα εξής 

βήματα:  

1.Δροσίστε την περιοχή. Τοποθετήστε την καμένη περιοχή κάτω 

από μία βρύση με κρύο νερό για 15 λεπτά ή δροσίστε τη με κρύες 

κομπρέσες. Το δροσερό νερό μειώνει το πρήξιμο παίρνοντας όλη 

τη θερμότητα από το δέρμα.  

2.Βάλτε λοσιόν. Μόλις δροσίσετε την περιοχή, απλώστε μια 

αλοιφή, όπως αυτές που περιέχουν αλόε βέρα, ή μια ενυδατική 

κρέμα για να μην ξεραθεί το δέρμα.  

3.Καλύψτε με επίδεσμο το έγκαυμα. Καλύψτε το έγκαυμα με 

αποστειρωμένη γάζα ( το βαμβάκι μπορεί να ερεθίσει την 

περιοχή). Τυλίξτε τη χαλαρά ώστε να μην ασκηθεί πίεση στο 

καμένο δέρμα. Η γάζα επιτρέπει στην περιοχή να αναπνέει, 

μειώνει τον πόνο και προστατεύει το γεμάτο φουσκάλες δέρμα.  

4.Πάρτε παυσίπονα που δε χρειάζονται ιατρική συνταγή σε 

περίπτωση που πονάτε.  

Τα μικρά εγκαύματα επουλώνονται συνήθως μετά από 1 με 2 

εβδομάδες χωρίς περαιτέρω θεραπεία. Το μόνο που πρέπει να 

προσέχετε είναι για σημάδια μόλυνσης. Προσοχή!  
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-Μη χρησιμοποιήσετε πάγο. Αν βάλετε πάγο απευθείας στο 

κάψιμο, μπορεί να προκληθεί κρυοπάγημα και επιπλέον βλάβη του 

δέρματος. ---Μη σπάτε τις φουσκάλες. Οι γεμάτες υγρό φουσκάλες 

προστατεύουν από τη μόλυνση. Αν σπάσουν, πλύνετε την περιοχή 

με μαλακό σαπούνι και νερό και μετά βάλτε λίγη αντιβιοτική κρέμα 

και μια γάζα. Να καθαρίζετε και να αλλάζετε τους επιδέσμους 

καθημερινά. 

 

 

ΣΤ.   ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Κάταγμα λέγεται κάθε λύση της συνέχειας του οστού (σπάσιμο 

ή και ράγισμα) 

 Γενικά συμπτώματα και σημεία των καταγμάτων: 

 Πόνος στην περιοχή της κάκωσης 

 Δυσχέρεια χρησιμοποίησης του μέλους που υπέστη 

κάταγμα 

 Παραμόρφωση στη θέση του κατάγματος, λόγω της 

μετατόπισης των τμημάτων του οστού 

 Οίδημα 

 Εκχυμώσεις 
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 Μεγάλη ευαισθησία της περιοχής 

 Παρά φύση κινήσεις, δηλαδή κινήσεις που δεν γίνονται 

στο ακέραιο οστό αλλά μόνο μεταξύ των σπασμένων 

τμημάτων του. 

 Κριγμός που ακούγεται κατά την εκτέλεση των παρά 

φύση κινήσεων 

 Ο κριγμός και οι παρά φύση κινήσεις είναι τα πιο 

σίγουρα σημεία για την διάγνωση του κατάγματος. 

Γενική Αντιμετώπιση: 

 Μην μετακινείται τον πάσχοντα παρά μόνο αν είναι 

απόλυτη ανάγκη και τοποθετήστε τον σε μια θέση στην 

οποία αισθάνεται άνετα 

 Αν υπάρχει απώλεια των αισθήσεων ή δυσκολία στην 

αναπνοή ή αιμορραγία ασχοληθείτε πρώτα με αυτό και 

αντιμετωπίστε το κάταγμα αργότερα. 

 Αντιμετωπίστε το κάταγμα στην θέση που βρήκατε τον 

πάσχοντα 

 Ειδοποιήστε  όσο πιο γρήγορα γίνεται το ασθενοφόρο 

και αν νομίζετε ότι θα έρθει σύντομα κρατήστε μόνο το 

τραυματισμένο μέλος με το χέρι σας ώστε να παραμείνει 

ακίνητο. 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί επιδέσμους, φροντίστε να 

είναι σταθεροί αλλά όχι σφιχτοί ώστε να μην δυσκολέψουν 

την κυκλοφορία ή να προκαλέσουν πόνο. 

 Η ακινητοποίηση μπορεί να γίνει με πρόχειρα μέσα 

π.χ. ξύλα ή ρούχα. 
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ΜΥΪΚΗ ΚΡΑΜΠΑ 

Είναι η απότομη και επώδυνη συστολή ενός μυός, συνήθως 

συμβαίνει κατά την διάρκεια βαρειάς σωματικής άσκησης (π.χ 

κολύμβηση). 

Αντιμετώπιση: 

 Τεντώνουμε τον μυ που έπαθε την κράμπα 

 Σε διάταση όπως βρίσκεται πιέζουμε τον μυ δυνατά 

στο επώδυνο σημείο τουλάχιστον για δέκα δευτερόλεπτα 

(10'') 

 Τοποθετούμε θερμό επίθεμα ή κάνουμε ζεστό μπάνιο ή 

κάνουμε μασάζ με θερμαντική αλοιφή 

Κράμπες λόγω απώλειας αλάτων  

Αυτές οι κράμπες είναι επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί. Προκαλούνται 

συνήθως ύστερα από εντατική άσκηση και υπερβολική εφίδρωση. 

Οι κοιλιακοί και οι άλλοι μύες που χρησιμοποιείτε κατά την άσκηση  

επηρεάζονται συχνότερα.  
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Φροντίδα: 

- Ξεκουραστείτε και χαλαρώστε  

- Καταναλώστε αλμυρές τροφές  

- Πιείτε νερό με ένα κουταλάκι αλάτι 

 

 

 

 

ΘΛΑΣΗ 

Ένας μυς διαστρέφεται ή <<τραβιέται>> όταν τεντώνεται πολύ ή 

απότομα. Μια απότομη πτώση ή η άρση βάρους με λάθος στάση 

μπορεί να προκαλέσουν θλάση.  

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του, μια θλάση χαρακτηρίζεται ως:  

1)Ήπια: Προκαλεί πόνο και ακαμψία κατά την κίνηση και διαρκεί 

μερικές μέρες.  

2)Μέτρια: Προκαλεί μικρές μυϊκές ρήξεις και πιο εκτεταμένο πόνο, 

πρήξιμο και μώλωπες. Ο πόνος μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 

εβδομάδες.  

3)Έντονη: ο μυς σκίζεται ή παθαίνει ρήξη. Μπορεί να προκληθεί 

σοβαρή εσωτερική αιμορραγία, πρήξιμο και μώλωπας γύρω από 
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το μυ. Απαιτείται αμέσως ιατρική βοήθεια.  

 

Φροντίδα:  

-Μην τοποθετείτε τίποτα θερμό στο τραυματισμένο σημείο όσο 

είναι ακόμα πρησμένο.  

-Αποφύγετε τη δραστηριότητα που προκάλεσε το διάστρεμμα 

μέχρι να αναρρώσει ο μυς.  

-Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα παυσίπονα. Μη χρησιμοποιήσετε 

ασπιρίνη τις πρώτες ώρες μετά τον τραυματισμό, γιατί η ασπιρίνη 

μπορεί να επιδεινώσει μια πιθανή εσωτερική αιμορραγία. Μη 

δίνετε ασπιρίνη σε παιδιά.  

 

Ιατρική βοήθεια  

 

Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν το σημείο του τραυματισμού 

πρηστεί γρήγορα και πονά υπερβολικά. Καλέστε το γιατρό αν ο 

πόνος, το πρήξιμο και η ακαμψία δε βελτιωθούν μέσα σε 2 ή 3 

ημέρες ή αν υποπτεύεστε ρήξη μυός ή οστού. 

     ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 

 

Το διάστρεμμα προκαλείται από το υπερβολικό τέντωμα ή τη ρήξη 

ενός συνδέσμου. Οι σύνδεσμοι είναι σκληροί, ελαστικοί δακτύλιοι 

που συνδέονται με τα οστά και συγκρατούν τις αρθρώσεις στη 

θέση τους.  

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο «διάστρεμμα» για κάθε 

μετακίνηση άρθρωσης που δεν είναι φυσιολογική. Τα 

διαστρέμματα προκαλούνται συχνά από απότομη περιστροφή του 
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ποδιού. Επηρεάζουν συνήθως τους αστράγαλους, τα γόνατα ή τις 

καμάρες στα πέλματα και προκαλούν γρήγορο πρήξιμο. Γενικά, 

όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος τόσο πιο σοβαρός είναι ο 

τραυματισμός. Η σοβαρότητα των διαστρεμμάτων ποικίλλει:  

 

1)Ήπιο: Ο σύνδεσμος τεντώνεται υπερβολικά ή σκίζεται ελαφρώς. 

Το τραύμα είναι επώδυνο, ειδικά κατά την κίνηση. Δεν προκαλείται 

μεγάλο οίδημα και είναι δυνατή η τοποθέτηση βάρους στην 

άρθρωση.  

 

2)Μέτριο: Οι ίνες του συνδέσμου σκίζονται, αλλά δε σπάνε τελείως. 

Η άρθρωση πονάει και είναι δύσκολο να κινηθεί. Η περιοχή 

πρήζεται και αλλάζει χρώμα λόγω της αιμορραγίας.    

3)Σοβαρό: Ένας ή περισσότεροι σύνδεσμοι σκίζονται εντελώς. Η 

περιοχή πονά πολύ. Δεν μπορείτε να κινήσετε την άρθρωση 

φυσιολογικά ή να τοποθετήσετε βάρος πάνω της. Πρήζεται πολύ 

και αλλάζει χρώμα. Μπορεί να χρειαστεί γύψος, που θα κρατήσει 

ακίνητη την άρθρωση, ή επέμβαση, σε 

περίπτωση που οι σκισμένοι σύνδεσμοι προκαλούν αστάθεια της 

άρθρωσης.  

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 

 

-Χρησιμοποιήστε παυσίπονα χωρίς ιατρική συνταγή.  

-Δοκιμάστε και χρησιμοποιήστε την άρθρωση σταδιακά έπειτα από 

2 μέρες. Τα ήπια ή μέτρια διαστρέμματα βελτιώνονται συνήθως 

σημαντικά μέσα στην πρώτη εβδομάδα, παρ` όλο που η πλήρης 

ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει και 6 εβδομάδες.  
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-Αποφύγετε δραστηριότητες που κουράζουν την άρθρωση. Τα 

επαναλαμβανόμενα ήπια διαστρέμματα θα την αποδυναμώσουν.  

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 

 

Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν:  

Ακούσετε έναν ήχο κατά τον τραυματισμό της άρθρωσης και δεν 

μπορείτε να τη μετακινήσετε. Μέχρι να σας δει ο γιατρός, 

ακουμπήστε κάτι κρύο πάνω στην τραυματισμένη περιοχή.  

Έχετε πυρετό και η περιοχή είναι κόκκινη και ζεστή.  

Έχετε σοβαρό διάστρεμμα. Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη 

θεραπεία μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια αστάθεια της 

άρθρωσης ή χρόνιο πόνο.  

Επισκεφτείτε το γιατρό σας αν δε μπορείτε να σηκώσετε βάρος 

χρησιμοποιώντας την άρθρωση έπειτα από δύο με τρεις μέρες ή 

αν δε δείτε βελτίωση έπειτα από μία εβδομάδα.  
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Z .   Κρίσεις πανικού 

 

Τι είναι 

Η κρίση πανικού είναι μια αιφνίδια περίοδος έντονου άγχους, 

ψυχολογικής διέγερσης, φόβου, στομαχικών διαταραχών και 

αδιαθεσίας που σχετίζεται με μια ποικιλία σωματικών και νοητικών 

συμπτωμάτων. Υπολογίζεται ότι μέχρι 4% του πληθυσμού 

υποφέρει από σοβαρές και συχνές κρίσεις πανικού ενώ στις 

γυναίκες η πάθηση είναι δύο έως τρεις φορές συχνότερη σε 

σύγκριση με τους άνδρες.  

                

ΑΙΤΙΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Σημαντικό ρόλο παίζει η ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων, 

πέρα από τις αντοχές τους, οι πολλαπλοί ρόλοι τους και η έλλειψη 

στήριξης τους από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Συχνό φαινόμενο είναι επίσης μια γυναίκα να παθαίνει κρίσεις 

πανικού κατά την εμμηνόπαυση. Ανεξαρτήτως πάντως φύλου, 

κρίσεις πανικού εμφανίζονται μεταξύ 17 (τέλος της εφηβικής 

ηλικίας) και 45 ετών, πιθανότατα επειδή είναι η στιγμή που το 

άτομο πιέζεται εντονότερα να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις που 

του επιβάλλει η καθημερινότητα. 
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Σπάνια έχουμε αυτή τη διαταραχή στην παιδική ηλικία ή μετά τα 

45, εξηγούν οι ψυχολόγοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι όλοι οι 

άνθρωποι στις ηλικίες αυτές θα αναπτύξουν διαταραχή πανικού. 

Έχει βρεθεί, πάντως, ότι το οικογενειακό ιστορικό με διαταραχή 

πανικού, επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση της νόσου σε 

συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς τα άτομα με ιστορικό έχουν από 

4 με 8 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν την ίδια 

διαταραχή. Φαίνεται, επίσης, ότι η πρόγνωση για τη διαταραχή 

πανικού είναι χειρότερη όταν συνυπάρχει με άλλες ψυχικές 

παθήσεις, όπως η κατάθλιψη ή η διαταραχή προσωπικότητας.  

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της κρίσης πανικού είναι: 

 έντονος φόβος 

 άγχος 

 αίσθημα επέλευσης τρέλας 

 αίσθημα απώλειας ελέγχου 

 Τρέμουλο 

 Αυξημένη εφίδρωση 

 Πόνος στο στήθος 

 Ταχυκαρδία 

 Δύσπνοια 

 Αίσθημα ασφυξίας 

 Αίσθημα πνιγμού 

 Ναυτία 

 Κράμπες 

 Ζάλη 

 Μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα στα χέρια 

 Ρίγος ή εξάψεις 
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 Αίσθημα αδυναμίας και τάση λιποθυμίας 

 Κλάμα με λυγμούς 

    

 

Πρώτες βοήθειες 

Τη στιγμή που νοιώθουμε τα πρώτα συμπτώματα πρέπει: 

1. Nα κλείσουμε τα μάτια μας και να πάρουμε μερικές ήρεμες 

αναπνοές. Με αυτό τον τρόπο ενώ ο οργανισμός μας ξεκινάει 

μια έντονη αντίδραση εμείς αλλάζουμε την αντίδραση αυτή και 

έτσι μειώνονται τα συμπτώματα. 

2. Συγχρόνως πρέπει να αλλάξουμε και τις σκέψεις που 

προέρχονται από την κρίση πανικού και συνήθως είναι σχετικές 

με τον κίνδυνο της υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

επαναλαμβάνοντας λέξεις ή φράσεις όπως «είμαι καλά», «δεν 

συμβαίνει τίποτα», «μπορώ να ελέγξω το σώμα μου», κτλ. 

3. Η εκμάθηση τεχνικών αναπνοών και τεχνικών χαλάρωσης είναι 

πολύ αποτελεσματικές στη διαχείριση των κρίσεων πανικού. 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τεχνικές χαλάρωσης. Η 

εκμάθηση πολλών τεχνικών μας βοηθάει να βρούμε αυτή που 

μας ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο αποτελεσματική σε μας. 
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Προσοχή πρέπει να δώσουμε σε κάποιους 

παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τα 

επίπεδα άγχους. Αυτοί μπορεί να είναι η κακή διατροφή, 

το κάπνισμα, ο θυμός, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

καφεΐνης και αλκοόλ. 

                             

 

 

 

 

 

 

H.  Πνιγμός στο νερό 

Πνιγμός είναι ο θάνατος από ασφυξία 

μετά από εμβύθιση σε κάποιο υγρό, 

ενώ διάσωση από πνιγμό είναι η 

επιβίωση του θύματος, τουλάχιστον 24 

ώρες μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο.               

 

Τι συμβαίνει κατά την εμβύθιση ενός ατόμου σε νερό; 

Κατά την εμβύθιση του θύματος, μικρή ποσότητα νερού 

εισροφάται και προκαλείται λαρυγγόσπασμος και υποξαιμία ενώ 

παράλληλα καταπίνονται μεγάλες ποσότητες νερού. Ο 

λαρυγγόσπασμος συνήθως διαρκεί περίπου 2 λεπτά και είτε 
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παρατηρείται νέα εισρόφηση μικρής ποσότητας νερού και νέος 

λαρυγγόσπασμος (ξηρός πνιγμός) με θάνατο του θύματος από 

ασφυξία είτε μετά τον πρώτο λαρυγγόσπασμο, το θύμα αφού 

χάσει τις αισθήσεις εισροφά μεγάλη ποσότητα νερού (υγρός 

πνιγμός), και ακολουθεί άπνοια, καρδιακή ανακοπή και θάνατος. 

Πόσος είναι ο χρόνος που μπορεί ένα άτομο να είναι 

βυθισμένο σε νερό και να επιβιώσει; 

Όταν ο χρόνος εμβύθισης είναι λιγότερος από 3 λεπτά τότε τα 

θύματα συνήθως επιζούν εκτός και εάν το νερό έχει μικρότερη 

θερμοκρασία από 10-15οC όποτε επιβιώνουν και άτομα 

εμβυθισμένα για 10 περίπου λεπτά. 

 

Γιατί τα άτομα που εμβυθίζονται σε παγωμένο νερό (4oC) 

έχουν καλύτερη εξέλιξη; 

Κατά την εμβύθιση του θύματος σε νερό 4oC προκαλείτε απότομη 

ψύξη, ακαμψία μυών, απουσιάζουν οι σπασμωδικές κινήσεις 

πανικού, φαινόμενα που φαίνεται ότι ίσως δρουν προστατευτικά 

και στα οποία αποδίδεται η καλή εξέλιξη σε ορισμένα από τα 

θύματα πνιγμού σε παγωμένο νερό. 

Τι συμβαίνει σε επεισόδιο πνιγμού σε γλυκό νερό; 

Το γλυκό νερό είναι υπότονο σε σχέση με το πλάσμα και γρήγορα 

απορροφάται από τα πνευμονικά τριχοειδή αυξάνοντας τον 

ενδαγγειακό όγκο. Συνήθως η εισρόφηση νερού είναι 3-4 ml/kg, 

ποσότητα που όμως είναι ικανή να προκαλέσει διαταραχή των 

αερίων του αίματος. Αξιοσημείωτη μεταβολή του όγκου του 

αίματος υπάρχει μετά από εισρόφηση τουλάχιστον 11 ml/ kg ενώ 
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για να υπάρχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές απαιτούνται περίπου 

22ml /kg νερού. Το γλυκό νερό που εισροφάται προκαλεί έκπλυση 

των κυψελίδων και απομάκρυνση του επιφανειοδραστικού 

παράγοντα (surfactant ) με βλάβη της κυψελιδικής μεμβράνης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ατελεκτασιών, κυψελίτιδας 

και πνευμονικού οιδήματος. 

Τι συμβαίνει σε επεισόδιο πνιγμού σε θαλασσινό νερό; 

Το θαλασσινό νερό έχει ωσμωτικότητα 3-4 φορές μεγαλύτερη σε 

σχέση με το πλάσμα με αποτέλεσμα όταν γίνεται εισρόφηση 

θαλασσινού νερού, νερό από τον ενδαγγειακό χώρο μετακινείται 

στις κυψελίδες προκαλώντας κυψελίτιδα και πνευμονικό οίδημα. 

Ποια είναι η κοινή διαταραχή σε επεισόδιο πνιγμού είτε σε 

γλυκό είτε σε θαλασσινό νερό που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 

του ασθενή και καθορίζει την πρόγνωση; 

Σε επεισόδιο πνιγμού είτε σε γλυκό είτε σε θαλασσινό νερό η κύρια 

διαταραχή είναι η υποξαιμία. Η υποξαιμία προκαλεί αφενός 

καρδιαγγειακή αστάθεια με αρρυθμίες που απειλούν τη ζωή, όπως 

κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαρυγή, αφετέρου σημαντική 

διαταραχή της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η 

υποξαιμία, η υπερκαπνία και η οξέωση έχουν σαν αποτέλεσμα το 

κυτταροτοξικό εγκεφαλικό οίδημα. 

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πρόγνωση; 

Καθοριστικός προγνωστικός παράγοντας είναι η άμεση και η 

σωστή βοήθεια στο θύμα στον τόπο του ατυχήματος. Αν το θύμα 

παρουσιάζει κόρες σε μυδρίαση που δεν αντιδρούν στο φως, 

εμφανίσει σπασμούς ή η βαθμολογία με την κλίμακα Γλασκώβης 
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είναι <5 (βαθύ κώμα ) τότε η εξέλιξη είναι συνήθως κακή. Κανένας 

όμως από τους παραπάνω παράγοντες δεν έχει απόλυτη 

προγνωστική αξία, γι’αυτό κάθε θύμα πνιγμού πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με επίμονη ανάνηψη. 

 

Πότε πρέπει να αρχίζει η βοήθεια στο θύμα; 

Η βοήθεια σε ένα θύμα πνιγμού πρέπει να αρχίζει αμέσως στον 

τόπο του ατυχήματος. Ακόμη και μέσα στο νερό, όταν ο διασώστης 

πατήσει το πόδι του σε στερεό έδαφος μπορεί να αρχίσει η 

χορήγηση αναπνοών. Εάν το θύμα μεταφερθεί σε βάρκα τότε ο 

διασώστης πέρα από την χορήγηση των αναπνοών αρχίζει 

αμέσως και τις καρδιακές μαλάξεις, εάν το θύμα είναι χωρίς 

σφυγμό. 

 

Γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθεί το νερό στο θύμα 

πνιγμού; 

Δεν γίνεται προσπάθεια αφαίρεσης του νερού από τους πνεύμονες 

του θύματος διότι:α) το νερό μετακινείται γρήγορα προς τα αγγεία 

και αυξάνεται ο ενδαγγειακός όγκος σε περίπτωση πνιγμού σε 

γλυκό νερό ή β) το νερό εισέρχεται στις κυψελίδες με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία πνευμονικού οιδήματος σε πνιγμό με θαλασσινό 

νερό. 

Ποιες είναι οι κινήσεις του ανανήπτη σε ένα θύμα πνιγμού; 
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Αφού ο ανανήπτης καθαρίσει το στόμα του θύματος από διάφορα 

ξένα σώματα (π.χ. φύκια, ξένη οδοντοστοιχία) αρχίζει τη βασική 

αναζωογόνηση με διάνοιξη των αεραγωγών, χορήγηση αναπνοής 

και υποστήριξη της κυκλοφορίας με εφαρμογή καρδιακών 

μαλάξεων. 

 

   

 

 

 

 

Θ.  Πνιγμός από φαγητό 

Ένα σύνηθες περιστατικό επείγουσας ανάγκης είναι ο πνιγμός από 

φαγητό. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ενώ για 

παράδειγμα απολαμβάνουμε ένα γεύμα με συγγενείς ή φίλους και 

ξαφνικά κάποιος στραβοκαταπιεί.  

Ένα άτομο που πνίγεται: 

1. Βάζει συνήθως τα χέρια του στον λαιμό του 

2. Διακατέχεται από πανικό 
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3. Αδυνατεί να αναπνεύσει και να μιλήσει εκείνη τη στιγμή 

4. Μπορεί να αρχίσει να βήχει έντονα 

5. "Αλλάζει χρώμα" η όψη του και μοιάζει το δέρμα να είναι πιο 

χλωμό ή μοβ/μπλε 

6. Μπορεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα να λιποθυμήσει 

 

Για να βοηθήσουμε αυτόν που πνίγεται, αρχικά πρέπει να 

παραμείνουμε ψύχραιμοι. Η διακοπή της αναπνοής είναι από μόνη 

της αρκετά αγχωτική για το άτομο που πνίγεται. Για να 

βοηθήσουμε να απομακρυνθεί η τροφή που φράζει την 

αναπνευστική οδό, μπορούμε να εφαρμόσουμε έναν απλό αλλά 

σωτήριο χειρισμό. 

 Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός. Μερικές γρήγορες κινήσεις 

μπορούν να αποβούν σωτήριες: 

 Πείτε στο άτομο που έχει πνιγεί από φαγητό να βήξει 

επανειλημμένα. 

 Σταθείτε δίπλα του και ελαφρώς πιο πίσω του. 

 Βάλτε το ένα χέρι σας στο στήθος του και γείρτε τον προς τα 

εμπρός. Με την παλάμη του άλλου χεριού σας δώστε του 5 

χτυπήματα στο κέντρο της πλάτης του. 

 Εάν τα χτυπήματα στην πλάτη αποτύχουν και αναπνέει, 

κάντε τα εξής: 

 Σταθείτε πίσω του και βάλτε τα χέρια σας γύρω από τη μέση 

του 

 Γείρτε τον όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα εμπρός 

 Κάντε γροθιά το χέρι σας και βάλτε στο πάνω μέρος της 

κοιλιάς του 

 Αγκαλιάστε με το άλλο χέρι τη γροθιά σας 
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 Πιέστε δυνατά με κατεύθυνση προς τα μέσα και πάνω. 

 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να βγει το ξένο 

σώμα 

 Εάν το θύμα σε οποιαδήποτε στιγμή χάσει τις αισθήσεις του, 

κάντε «τεχνητή αναπνοή». 

 Εάν μετά από κάποιες αναπνοές δεν ανασηκώνεται ο 

θώρακας, η απόφραξη επιμένει και πρέπει να επαναλάβετε 

από την αρχή τους παραπάνω χειρισμούς. 

 Τέλος, αν το θύμα αναπνέει, αλλά με δυσκολία, μεταφέρετέ 

το αμέσως στο πλησιέστερο Νοσοκομείο. 

 

Ο κίνδυνος πνιγμού συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο 

σφηνωθεί στο λαιμό ή την τραχεία, εμποδίζοντας τη ροή 

του αέρα. 

Στους ενήλικες, αυτό συμβαίνει συνήθως από κάποιο κομμάτι 

τροφής που δεν έχει μασηθεί σωστά και δεν καταπίνεται. Τα μικρά 

παιδιά είναι πολύ πιθανό να καταπιούν μικρά αντικείμενα, όπως 

παιχνίδια. 

Επειδή ο πνιγμός αποκόπτει το οξυγόνο που ρέει προς τον 

εγκέφαλο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς να 

προσφέρουμε σωστά τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που έχει 

ανάγκη και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. 
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Επιληψία 

Η λέξη «επιληψία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Ιπποκράτη (460-357 π.Χ.) και σημαίνει την αιφνίδια κατάληψη. 

 

Η ιδέα ότι ο επιληπτικός καταλαμβάνεται από υπερφυσικές θεϊκές 

ή δαιμόνιες δυνάμεις, έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η 

επιληπτική κρίση ήταν ένας κακός οιωνός.Σήμερα γνωρίζουμε ότι 

επιληψία είναι η τάση που έχουν ορισμένα άτομα να 

παρουσιάζουν σπασμούς ή κρίσεις ή επεισόδια. Στον κόσμο 

υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια άτομα με επιληψία (40 

εκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες και 10 εκατομμύρια στις 

αναπτυγμένες χώρες). Δεν είναι νοητική ασθένεια και στις 

περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται επιτυχώς με φάρμακα. 

Το κενό θεραπείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι 80%. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100.000 άτομα με επιληψία. 

Οι επιληπτικές κρίσεις: 

Είναι αποτέλεσμα ξαφνικών συνήθως συντόμων διαδοχικών 

βιοηλεκτρικών εκκενώσεων μιας ομάδας εγκεφαλικών κυττάρων 
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(νευρώνων) που προκαλούν διάφορες αφαιρέσεις, κινήσεις, 

συσπάσεις, συμπεριφορές, αισθήσεις και συγκινήσεις. Εκφορτίσεις 

που αφορούν ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου 

εκδηλώνονται σε ένα τμήμα του σώματός μας με εστιακές 

κρίσεις/φαινόμενα και χαρακτηρίζουν τις εστιακές επιληψίες. 

Εκφορτίσεις που διεγείρουν ταυτόχρονα όλο τον εγκέφαλο είναι 

γενικευμένες από την αρχή και χαρακτηρίζουν τις γενικευμένες 

επιληψίες. 

Το επιληπτικό σύνδρομο: 

Ο συνδυασμός κλινικών και ηλεκτροεγκεφαλογραφικών 

δεδομένων που μαζί με το αιτιολογικό υπόστρωμα και την ηλικία 

αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα. Έτσι με την αναγνώριση ενός 

συνδρόμου γνωρίζουμε: την αιτιολογία, την κατάλληλη θεραπεία, 

την πρόγνωση και την ύπαρξη ή όχι κατάλληλου υλικού για 

γενετικές μελέτες. 

Υπάρχουν πολλά είδη εστιακών και γενικευμένων επιληψιών, 

επιληπτικών συνδρόμων ή σπασμών. Άλλα σύνδρομα είναι 

ιδιοπαθή (υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, δεν υπάρχει αιτία), 

άλλα είναι ιδιοπαθή και καλοήθη (φεύγουν με την πάροδο του 

χρόνου), άλλα είναι συμπτωματικά (ανευρίσκεται αιτία) ή πιθανόν 

συμπτωματικά. 

Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όταν δούμε ένα άτομο να κάνει 

μια επιληπτική κρίση με σπασμούς: 

1) Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να καθησυχάσουμε 

όσους βρίσκονται κοντά και να αφήσουμε την κρίση να 

εξελιχθεί χωρίς να προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε. 
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2) Να χρονομετρήσουμε την κρίση. 

3) Να απομακρύνουμε αντικείμενα που μπορεί να 

προκαλέσουν τραύματα. 

4) Να χαλαρώσουμε τα ρούχα και να βγάλουμε τα γυαλιά ή την 

οδοντοστοιχία, αν φοράει. 

5) Να βάλουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι π.χ. σακάκι. 

6) Να γυρίσουμε (μετά την κρίση) τον ασθενή σε πλάγια θέση 

για να μην καταπιεί ενδεχόμενα εμέσματα. 

7) Να παραμείνουμε για 15-20 λεπτά της ώρας και να 

ελέγξουμε την αναπνοή και το χρώμα του. 

8) Να προσφερθούμε να καλέσουμε ένα ταξί, συγγενή ή φίλο 

για να βοηθήσουν το άτομο να πάει σπίτι αν φαίνεται 

μπερδεμένο ή αν δεν μπορεί να πάει σπίτι μόνος του. 

9) Να δείξουμε κατανόηση μετά την κρίση. 

10) Δεν χρειάζεται να καλέσουμε για ασθενοφόρο εκτός 

εάν το άτομο έχει τραυματιστεί, η κύρια κρίση διαρκεί πάνω 

από 5 λεπτά ή εάν η κρίση επαναληφθεί ή εάν υπάρχει 

πρόβλημα με την αναπνοή του. 

Η αναπνοή σχεδόν πάντα επανέρχεται αυτόματα μετά από μια 

κρίση. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει, αυτό σηματοδοτεί επιπλοκή της 

κρίσης. Το βλέπουμε όταν υπάρχει έλλειψη δυνατότητας 

αναπνοής, καρδιακή προσβολή ή χτύπημα στον λαιμό. Σε αυτές 

τις ασυνήθιστες περιστάσεις πρέπει να αρχίσει αμέσως  

(καρδιοαναπνευστική ανάνηψη). Αν υπάρξουν 

επαναλαμβανόμενες κρίσεις ή μία κρίση διαρκέσει πάνω από 

πέντε λεπτά, το άτομο πρέπει να έχει άμεση ιατρική βοήθεια. 

Επαναλαμβανόμενης ή παρατεταμένης διάρκειας κρίσης απαιτεί 

επείγουσα ιατρική βοήθεια. 
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Τι δεν πρέπει να κάνουμε: 

1) Να μετακινήσουμε το άτομο, εκτός εάν κινδυνεύει. 

2) Να περιορίσουμε τις κινήσεις. 

3) Να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το στόμα. 

4) Να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιο αντικείμενο στο 

στόμα. 

5) Να του δώσουμε κάτι να πιει. 

6) Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή εκτός 

από τη σπάνια περίπτωση που ο ασθενής δεν αναπνέει μετά 

την κρίση. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

               Ολοκληρώνοντας αυτήν την εργασία/παρουσίαση θα 

θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της 

ομάδας μας. Το θέμα που διαλέξαμε το χωρίσαμε σε 

υποενότητες και το δουλέψαμε ομαδικά. Κάθε εργασία που 

ολοκληρωνόταν παρουσιαζόταν στην τάξη, με αποτέλεσμα όλοι 

να πληροφορηθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με τις 

πρώτες βοήθειες.  Συμπερασματικά  θα  πρέπει, λοιπόν, να  

τονίσουμε  πως οι  πρώτες  βοήθειες  είναι  σημαντικές  για  

όλους  τους ανθρώπους. Ατυχήματα  συμβαίνουν  καθημερινά  

σε  διάφορους  χώρους  και  οποιαδήποτε  στιγμή. Γι΄  αυτό  τον  

λόγο  θα  πρέπει  όλοι  μας  να  έχουμε  κάποιες  γνώσεις  

πάνω  στις  πρώτες  βοήθειες, έτσι  ώστε  να  μπορέσουμε  να  

βοηθήσουμε  τον  διπλανό  μας  σε  περίπτωση  που μας 

χρειαστεί, να  φερθούμε  ψύχραιμα  και  να  αξιοποιήσουμε  τις  

γνώσεις  μας  ανάλογα  με  την  περίσταση.    

      Στο επόμενο τετράμηνο βάλαμε στόχο να τυπώσουμε 

ενημερωτικό βιβλιαράκι, στο οποίο με αλφαβητική σειρά θα 

καταγράφονται πληροφορίες για κάθε περίπτωση ‘’πρώτης 

βοήθειας’’, που μπορούμε άμεσα να προσφέρουμε στους 

συνανθρώπους μας, σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι, όλοι οι 

συμμαθητές μας θα έχουν εύκολη πρόσβαση  σ’ ένα εύχρηστο 

οδηγό πρώτων βοηθειών. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

1)  Πρώτες βοήθειες και θεραπευτική συνήθων καταστάσεων,  Γεώργιος 
Ι. Μπαλτόπουλος, εκδόσεις Πασχαλίδης 
-www.uhi.gr  

 

2) http://www.iatronet.gr/ygeia/pathologia/article/25595/ti-mporei-na-
kryvei-mia-apli-lipothymia.html                                                                                                                                                                

 

3) http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/15241 

 

4) http://www.redcross.gr/default.asp?pid=3&la=1  

 
 5) http://www.uhi.gr/firstaid_broke.htm 

 

6) http://www.onmed.gr/ygeia/item/326581-pnigmos-apo-fagito-

%E2%80%93-protes-voitheies 

 

7) http://www.onmed.gr/ygeia/item/324811-pos-tha-sosete-kapoion-

pou-pnigetai 

 

8) http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/12231 
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