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Επιμέλεια

ΕΞΥΠΠ Εργοπρόληψη ΕΠΕ - Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας 

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών 

Όμιλος PADI - Emergency First Response

Πηγές φωτογραφιών

• First Aid Reference Guide, St. John Ambulance Alberta Council 

• European Federation of National Maintenance Societes 

• WikiHow.com

• Dreamstime.com 

• Verywell Health

• News-medical.net

• UNC HEALTH TALK

Πώς να χρησιμοποιήσω αυτό τον οδηγό
Αυτός ο οδηγός περιέχει βασικές γνώσεις αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων. 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, περιέχονται συνοπτικές οδηγίες για τις 
δεξιότητες διάσωσης. Για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων απαιτείται πιστο-
ποίηση με θεωρητική και πρακτική άσκηση που μπορεί να σας παρέχει το εκπαιδευ-
τικό κέντρο της ErgoProlipsis.

Να θυμάστε ότι:

Καλύτερα η μέτρια φροντίδα που έγινε, παρά η τέλεια φροντίδα που δεν έγινε!
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Ορισμός Πρώτων Βοηθειών
Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση και επιδέξια εφαρμογή αποδεκτών αρχών θερα-
πείας σε περίπτωση ατυχήματος (κάκωση) ή αιφνίδιας ασθένειας (επιδείνωση).

Σκοπός Πρώτων Βοηθειών
• Διάσωση της ζωής ή σταθεροποίηση της κατάστασης

• Ταχύτερη ανάρρωση και ανακούφιση από τον πόνο

• Αποτροπή μόνιμης βλάβης ή αναπηρίας

• Άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή ιατρό

Αλυσίδα Επιβίωσης 

Έγκαιρη
αναγνώριση και 

έκκληση για βοήθεια

Έγκαιρος
Απινιδισμός

Έγκαιρη ΚΑΡΠΑ – 
Καρδιοαναπνευστική 

Ανάνηψη

Έγκαιρη επαγγελματική 
φροντίδα και 

παρακολούθηση
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Κουτί Πρώτων Βοηθειών 
(το ελάχιστο περιεχόμενο ενός κουτιού 
πρώτων βοηθειών είναι):

• Aσπιρίνη

• Παρακεταμόλη

• Aντιϊσταμινικά δισκία

• Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 
4 mg)

• Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης 
(μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg)

• Aντιόξινα δισκία

• Σπασμολυτικά δισκία

• Αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide

• Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση

• Aντισηπτικό κολλύριο

• Aντιϊσταμινική αλοιφή

• Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων

• Γάντια

• Υγρό απολύμανσης χεριών / 
οινόπνευμα

• Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των 
5cm, 10cm και 15cm

• Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό 
(Fusidic acid)

• Bαμβάκι

• Λευκοπλάστης πλάτους 8cm

• Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα 
αποστειρωμένη

• Eπίδεσμος 5cm x 2,5m

• Eπίδεσμος 10cm x 2,5m

• Tριγωνικός επίδεσμος

• Aιμοστατικός επίδεσμος

• Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml

• Oξυζενέ

• Oινόπνευμα καθαρό

• Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. 
use Povidone Iodine 10%)

• Γλωσσοπίεστρα

• Ποτηράκια μιας χρήση (χάρτινα ή 
πλαστικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων 
και αποφύγετε την υπερκατανάλωση. 
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Δεξιότητες διασώστη
Ένας διασώστης πρέπει:

• Να έχει τις βασικές γνώσεις ώστε να παρέχει βοήθεια
• Να είναι αποφασιστικός
• Να μην είναι απρόσεκτος
• Να πράττει με σύνεση και καλή πίστη 
• Να έχει ψυχραιμία

Ανησυχίες διασώστη
• Φόβος μετάδοσης ασθενειών
• Ανησυχία λάθους 
• Ανασφάλεια για την τελειότητα
• Κίνδυνος για τη ζωή του

Φιλοσοφία προγράμματος
• Πρώτα σκέφτομαι, μετά ενεργώ
• Ενεργώ χωρίς φόβο
• Ενεργώ χωρίς τελειομανία
• Προσέχω την ασφάλεια μου

Ασφάλεια σκηνής διάσωσης
Ελέγχω για ενδεχόμενους κινδύνους:

• Κινούμενα οχήματα
• Ηλεκτρικό ρεύμα
• Υγρά και αναθυμιάσεις
• Πτώση ή εκτόξευση αντικειμένων
• Πυρκαγιά
• Έκρηξη
• Αντίξοες καιρικές συνθήκες
• Ασταθές ή ολισθηρό έδαφος
• Κεραυνός, σεισμός
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Εκτίμηση κατάστασης θύματος
Αντίδραση θύματος

Ελέγχω Αεραγωγός

Αναπνοή

 - Έλεγχος αντιδράσεων θύματος 
Πλησιάστε το θύμα, κουνήστε τους ώμους του και φωνάξτε «είσαι καλά;».

 - Άνοιγμα αεραγωγού
Κάνετε έκταση της κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού για να ελέγξετε τον 
αεραγωγό.

 - Έλεγχος αναπνοής
Βλέπω: Βλέπω τις κινήσεις στο θώρακα.
Ακούω: Ακούω τον ήχο από την ροή αέρα.
Αισθάνομαι: Αισθάνομαι τον αέρα στο μάγουλο.
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Διαχείριση σοκ (προ- λιποθυμικό επεισόδιο)
Συμπτώματα:

• Χλωμό-ψυχρό δέρμα, αδύναμος σφυγμός

• Αντιδρά, αλλά αναπνέει επιπόλαια, σύγχυση

Αντιμετώπιση:

• Στηρίξτε και ξαπλώστε ανάσκελα το θύμα

• Κάνετε ανύψωση των ποδιών

• Χαλαρώστε τα ρούχα και βελτιώστε το περιβάλλον
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Διαχείριση λιποθυμίας
Οι πάσχοντες χωρίς αισθήσεις, αλλά έχοντας αναπνοή, τοποθετούνται σε θέση 
ανάνηψης η οποία:

Εμποδίζει την γλώσσα να πέσει στο πίσω μέρος του λαιμού.
Επιτρέπει στα υγρά να ρέουν έξω από το στόμα.
Το κεφάλι, ο λαιμός και η πλάτη παραμένουν σε ευθεία γραμμή.

Θέση ανάνηψης

 - Γονατίστε κοντά (20-30cm) στο θύμα.

 - Κάμψτε το κοντινό χέρι «σε θέση χαιρετισμού».

 - Κάμψτε το μακρινό γόνατο, ώστε να πατά η φτέρνα στο έδαφος.

 - Πιάστε το θύμα από το απέναντι γόνατο.

 - Περιστρέψτε το θύμα προς τον εαυτό σας με στήριγμα τα γόνατά σας.

 - Χρησιμοποιείστε το πάνω χέρι (αγκώνα) και πόδι (γόνατο) ως σημεία 
στήριξης στο έδαφος και κάνετε ανάσπαση του πηγουνιού προς τα πάνω 
ώστε να απελευθερωθεί ο αεραγωγός.  
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Διαχείριση καρδιακής ανακοπής
 - Ελέγχετε εάν το θύμα έχει τις αισθήσεις του φωνάζοντας, «είσαι καλά;»

 - Κάνετε έκταση της κεφαλής και ανύψωση του πηγουνιού για να καθαρίσετε 
το στόμα από υγρά ή ξένα σώματα.

 - Ελέγχετε τη αναπνοή για 10-20 δευτερόλεπτα, με τη μέθοδο ακούω - βλέπω - 
αισθάνομαι, που αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα.

 - Εφόσον το θύμα δεν αντιδρά και δεν αναπνέει ακολουθείτε την αλυσίδα 
επιβίωσης.

Έγκαιρη Αναγνώριση και 
έκκληση για βοήθεια

Έγκαιρη ΚΑΡΠΑ -
Καρδιοαναπνευστική 

Ανάνηψη

Έγκαιρος Απινιδισμός Έγκαιρη Επαγγελματική 
Φροντίδα και 

Παρακολούθηση

Καλέστε το 166 και ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ

 - ΚΑΡΠΑ (ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ)
* Εφαρμογή 30 θωρακικών συμπιέσεων και 2 εμφυσήσεων

Σωστή τοποθέτηση χεριών

 - Εφαρμογή της πρώτης παλάμης στη μέση γραμμή 
του σώματος (κέντρο του θώρακα).

 - Τοποθετείστε το άλλο χέρι πάνω από το πρώτο και 
πλέξτε τα δάκτυλά σας σφιχτά.

 - Παραμείνετε με τεντωμένους τους αγκώνες και 
πιέστε τον θώρακα προς τα κάτω (5 εκατοστά).

 - Η κίνηση να ωθείται από τους ώμους.

 - Ελάχιστος ρυθμός 100 συμπιέσεις ανά λεπτό.
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Εμφυσήσεις

 - Έκταση κεφαλής

 - Απελευθέρωση αεραγωγού 

 - Κλείσιμο της μύτης του θύματος

 - Έκταση πηγουνιού θύματος

 - Βαθειά εισπνοή

 - Καλή εφαρμογή στόμα με στόμα

 - Εκπνέω για 1 δευτερόλεπτο>500 ml αέρα

 - Παρακολουθώ την ανύψωση του θώρακα

 - Παρακολουθώ την πτώση του θώρακα - εκπνοή

Σταματάμε μόνο όταν:

 - Επανέλθει το θύμα

 - Έρθει το ΕΚΑΒ

 - Κινδυνεύει η ζωή μας

 - Αναλάβει άλλος διασώστης

• Κράτησε την ψυχραιμία σου

• Μην προσφέρεις Πρώτες Βοήθειες εάν δεν είσαι κατάλληλα εκπαιδευμένος 
ή πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις

• Πριν αρχίσεις να δίνεις τις Πρώτες Βοήθειες βεβαιώσου πρώτα για τη δική 
σου ασφάλεια

• Σε κάθε περίπτωση ενημέρωσε το ΕΚΑΒ
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Διαχείριση πνιγμονής
Το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει ή να βήξει

 - Ξεκινήστε 5 πλήξεις στη ράχη (ανάμεσα σε ωμοπλάτες)

Μέθοδος Heimlich

 - Σταθείτε όρθιος πίσω από το θύμα

 - Περάστε τα χέρια σας γύρω από το θύμα στο ύψος 
του επιγάστριου

 - Κάνετε το ένα χέρι σας γροθιά με τον αντίχειρα να ακουμπάει στο σημείο

 - Το άλλο χέρι τυλίξτε το πάνω από το πρώτο

 - Παροτρύνετε το θύμα να σκύψει ελαφρώς μπροστά

 - Πιέστε προς τα μέσα και πάνω 5 φορές

Εφόσον το ξένο σώμα δεν απομακρυνθεί συνεχίστε την εναλλαγή των 5 χτυπη-
μάτων στην πλάτη με 5 κοιλιακές ωθήσεις (μέθοδος Heimlich)

Διαχείριση αιμορραγίας

Τριχοειδική
Αίμα που στάζει λίγο

Φλεβική (σκούρο 
κόκκινο αίμα) 
Αναβλύζει με 
συνεχή ροή

Αρτηριακή (ανοιχτό 
κόκκινο αίμα) 
Αναβλύζει με ρυθμό 
παλμών
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Αντιμετώπιση:

• Καθαρίστε με άφθονο νερό το σημείο που αιμορραγεί

• Εφαρμόστε πίεση πάνω στο τραύμα έως και 15 λεπτά, εφόσον πρόκειται 
για επίμονη αιμορραγία

• Καλύψτε το τραύμα

• Σε αιμορραγίες αρτηριών εφαρμόστε σφιχτή περίδεση κεντρικότερα της 
αιμορραγίας

• Ζητήστε ιατρική βοήθεια

* Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να αφαιρείτε τις ματωμένες γάζες, αλλά να 
προσθέτετε τη μία πάνω στην άλλη.

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης
Υποψία Κάκωσης - Συμπτώματα:

• Τάση για λιποθυμία

• Δυσκολία στην αναπνοή

• Προβλήματα όρασης

• Αδυναμία κίνησης κάποιου άκρου

• Μούδιασμα (μυρμήγκιασμα) των άκρων

• Πονοκέφαλος

• Εμετός

• Αστάθεια

Αντιμετώπιση:

• Ακινητοποιείστε τον αυχένα-κορμού με 
κολάρο 

• Ακινητοποιείστε τα άκρα στην ευθεία του 
κορμού

• Φροντίστε για την πλήρη ακινησία του 
πάσχοντα

• Η μετακίνηση γίνεται μόνο με χρήση φορείου
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Κακώσεις κεφαλής
Συμπτώματα:

• Φανερά σημεία κάκωσης της κεφαλής

• Το μάτι μπορεί να κοκκινίσει και αργότερα να μαυρίσει

• Οι κόρες των ματιών μπορεί να είναι άνισες

• Από το αυτί ή τη μύτη μπορεί να εξέρχεται αίμα ή διαυγές υγρό

• Παροδική ή μερική απώλεια των αισθήσεων, ναυτία-εμετός, λήθαργος

Αντιμετώπιση:

• Εάν έχει ο τραυματίας αισθήσεις, βάλτε τον σε ημικαθιστή θέση στηρίζοντας 
του το κεφάλι και τους ώμους

• Καλέστε βοήθεια

• Εάν από κάποιο στόμιο εξέρχεται υγρό, καλύψτε με αποστειρωμένη γάζα 
χωρίς να το βουλώσετε

• Σε απώλεια αισθήσεων τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνηψης

• Χωρίς ανάσα και σφυγμούς Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ

Ρινορραγία
• Καθίστε το θύμα με το κεφάλι να γέρνει μπροστά

• Εφαρμόστε πίεση για 10’ στο όριο ρινικού οστού και χόνδρου

• Ελέγξτε την αιμορραγία

• Εφαρμόστε νέα πίεση για άλλα 10’

• Επιδιώξτε πωματισμό (πρόσθιο)

• Εάν συνεχίζεται η αιμορραγία, καλέστε βοήθεια
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Κάταγμα
Κάταγμα ονομάζεται το σπάσιμο ενός οστού. Το οστό μπορεί να υποστεί ένα 
απλό ράγισμα (ρωγμώδες κάταγμα), ένα πλήρες κάταγμα με παρεκτόπιση των 
οστικών τμημάτων, αλλά χωρίς συντριβή ή ένα πλήρες κάταγμα με παρεκτόπιση 
και συντριβή των τμημάτων του.

Συμπτώματα:

• Οξύς πόνος

• Έντονο οίδημα

• Εκχύμωση (μελάνιασμα) της περιοχής

• Παραμόρφωση μέλους

Αντιμετώπιση: 

• Κατασκευάστε αυτοσχέδιο νάρθηκα

• Ακινητοποιείστε το άκρο που πάσχει δένοντάς το με το υγιές

• Φροντίστε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο ο ασθενής
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Διάστρεμμα
Διάστρεμμα ονομάζεται η μερική ή η ολική ρήξη των συνδέσμων του αστραγάλου.

Συμπτώματα:

• Οίδημα

• Έντονος πόνος

• Περιορισμός βάδισης

Αντιμετώπιση:

• Φροντίστε ο ασθενής να κάθεται σε αναπαυτική θέση

• Χρησιμοποιείστε ελαστικό επίδεσμο για να ακινητοποιήσετε την περιοχή

• Τοποθετήστε ψυχρό επίθεμα για 15 λεπτά, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε

• Κάνετε ανύψωση του μέλους που πάσχει

• Καλέστε βοήθεια εφόσον χρειαστεί

Εξάρθρημα
Είναι η απώλεια της επαλληλίας δύο (ή περισσοτέρων) οστών, τα οποία αποτε-
λούν την άρθρωση. Το εξάρθρημα οδηγεί στην αποδιοργάνωση της άρθρωσης 
με συνέπεια την απώλεια της λειτουργικότητάς της.

Συμπτώματα:

• Οξύς πόνος 

• Πλήρης αδυναμία κίνησης

• Παραμόρφωση

• Οίδημα

• Εκχύμωση (μελάνιασμα) περιοχής
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Αντιμετώπιση:

• Τοποθετήστε ψυχρό επίθεμα στην περιοχή που πάσχει

• Ακινητοποιήστε το μέλος που πάσχει

• Επιδιώξτε την άμεση μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο

Θλάση
Θλάση ονομάζουμε την ρήξη των μυϊκών ινών η οποία προκαλείται από υπερβο-
λικά έντονη σύσπαση ή από υπερβολική διάταση ή από άμεση πλήξη του μύ από 
κάποιο εξωτερικό παράγοντα. Η θλάση είναι πολύ συνηθισμένη αιτία τραυματι-
σμού σε αθλητές.

Συμπτώματα:

• Οίδημα

• Πόνος

• Αδυναμία κίνησης

Αντιμετώπιση - Ακολουθία R.I.C.E:

• Χρησιμοποιείστε ελαστικό επίδεσμο για να ακινητοποιήσετε τη περιοχή (Rest)

• Τοποθετήστε ψυχρό επίθεμα για 15’, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε (Ice)

• Δέστε σφιχτά τον επίδεσμο χωρίς να σταματήσετε την κυκλοφορία 
(Compression)

• Ανυψώστε το πάσχον μέλος (Elevation)
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Αλλεργική αντίδραση από τσίμπημα
• Αφαιρέστε το κεντρί, εάν έχει μείνει μέσα, με τσιμπιδάκι όσο πιο κοντά στο 

δέρμα

• Καθαρίστε την περιοχή με διάλυμα σόδας, αμμωνία ή αφρίζον Betadine και 
φυσιολογικό ορό εάν έχετε

• Τοποθετήστε άμεσα μια παγοκύστη πάνω

Στάδια, συμπτώματα, αντιμετώπιση:

Τοπικό εξάνθημα, 
ερυθρότητα, κνησμός

Χορήγηση 
αντιϊσταμινικών-
κορτιζονούχων 
σκευασμάτων 
(αλοιφές)

Γενικευμένο διάχυτο 
εξάνθημα στα άκρα 
και στον κορμό

Χορήγηση κορτιζόνης 
και αντιϊσταμινικών σε 
μορφή χαπιού

Παραμόρφωση 
προσώπου (χείλη και 
βλέφαρα)

Χορήγηση ενέσιμης 
κορτιζόνης

Οίδημα λάρυγγα 
(αλλεργικό σοκ)

Ενδομυϊκή ένεση 
αδρεναλίνης
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Εγκεφαλικό
Συμπτώματα:

• Μούδιασμα

• Παράλυση στα άκρα και στο πρόσωπο

• Έντονος πονοκέφαλος

• Αστάθεια και ζάλη

• Προβλήματα όρασης και ομιλίας

Αντιμετώπιση:

• Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ

• Καθησυχάστε το θύμα

• Ξαπλώστε το θύμα (βρείτε κάτι για μαξιλάρι)

• Στρέψτε το κεφάλι προς την πλευρά που πάσχει

• Βάλτε μια πετσέτα κάτω, για τα στοματικά υγρά

Έμφραγμα μυοκαρδίου
Συμπτώματα:

• Έντονος συσφικτικός πόνος με 
αντανάκλαση στο αριστερό άνω 
άκρο-ώμο (και λαιμό)

• Δύσπνοια, εφίδρωση

• Ωχρό-γκρίζο δέρμα, μωβ χείλια

• Απώλεια αισθήσεων

Αντιμετώπιση:

• Πλήρης ακινησία (σε ημικαθιστή θέση)

• Δώστε να μασήσει 1-2 ασπιρίνες

• Καλέστε το ΕΚΑΒ (166)

• Υποστηρίξτε ψυχολογικά τον πάσχοντα
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Επιληπτική κρίση
Η επιληψία, είναι μία από τις συχνότερες νευρολογικές διαταραχές, που εκδηλώ-
νεται στην έξαρσή της με επιληπτικές κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές εμφανίζονται σαν 
επεισόδια ανώμαλης ηλεκτρικής δραστηριότητας σε κάποιο σημείο του εγκεφά-
λου, προκαλώντας συμπτώματα όπως απώλεια αισθήσεων και σπαστικότητα. 

Αντιμετώπιση:

• Απομακρύνετε όλα τα επιβλαβή 
αντικείμενα

• Προστατεύστε το κεφάλι

• Μην περιορίζετε τον ασθενή

• Μην προσπαθήσετε να βάλετε 
κάτι στο στόμα

Ηλίαση
Συμπτώματα:

• Πονοκέφαλος, ζάλη-ναυτία 

• Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο-
κολλώδες

• Γρήγορη και επιπόλαιη αναπνοή 

• Τάση για λιποθυμία 

• Το θύμα ιδρώνει

Αντιμετώπιση:

• Ξαπλώστε το θύμα σε δροσερό μέρος και ξεντύστε το

• Εάν έχει αισθήσεις, να πιει κρύο νερό γουλιά-γουλιά (το πολύ μισό λίτρο)

• Εάν ιδρώνει πολύ ή έχει κράμπες, μια κουταλιά του γλυκού αλάτι για κάθε 
ένα λίτρο νερό που πίνει

• Χωρίς αισθήσεις με αναπνοή, βάλτε το θύμα σε θέση ανάνηψης
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Θερμοπληξία
Συμπτώματα:

• Θερμοκρασία>40οC

• Κόκκινος με ξηρό δέρμα 

• Πονοκέφαλος, ηχηρή αναπνοή

• Έντονη τάση για λιποθυμία, ανησυχία 

• Το θύμα ιδρώνει

Αντιμετώπιση:

• Βάλτε το θύμα σε δροσερό μέρος, σε ημικαθιστή θέση

• Βγάλτε τα ρούχα του και δημιουργήστε ρεύμα αέρα

• Τυλίξτε γύρω του σεντόνι, και διατηρήστε το υγρό συνεχώς 

• Χωρίς αισθήσεις με αναπνοή, βάλτε το θύμα σε θέση ανάνηψης

Εγκαύματα
Ως έγκαυμα ορίζεται η θερμική βλάβη των ιστών από οποιαδήποτε πηγή θερμό-
τητας. Η σοβαρότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία της πηγής που προκάλεσε 
το έγκαυμα και το χρόνο έκθεσης των ιστών σε αυτή και κλινικά μετράται με το 
βάθος του εγκαύματος (βαθμός) και την έκτασή του.

Αντιμετώπιση:

• Ξαπλώστε σε άνετη θέση 
το θύμα, χωρίς το έγκαυμα 
να εφάπτεται στο πάτωμα

• Βγάλτε αντικείμενα που 
σφίγγουν το θύμα και 
χαλαρώστε απαλά ρούχα 
της περιοχής 

• Ρίξτε κρύο νερό στο ήπιο 
έγκαυμα

• Καθαρίστε τις σπασμένες 
φυσαλίδες (χρήση Betadine) αλλά μην πειράζετε τις ανέπαφες

• Καλύψτε την περιοχή φλεγμονής

1 2 3 4
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Έγκαυμα οφθαλμού
Αν κάποια καυστική χημική ουσία μπει στο μάτι προκαλεί πόνο, δυσανεξία στο 
φως, κοκκίνισμα, οίδημα και δακρύρροια. Το θύμα κρατάει συνήθως το μάτι του 
σφιχτά κλεισμένο. 

Αντιμετώπιση:

• Κρατήστε το μάτι, κάτω από συνεχή ροή κρύου 
νερού, ανοικτό

• Μην τον αφήνετε να το τρίψει 

• Μην κλείσετε το μάτι με επίθεμα

• Άμεση μεταφορά σε οφθαλμίατρο 

Ηλεκτροπληξία
Συμπτώματα:

• Έγκαυμα στο σημείο επαφής ή εξόδου 
από το σώμα 

• Ασφυξία 

• Καρδιακή αρρυθμία

• Shock - ανακοπή 

Αντιμετώπιση:

• Βρείτε και κλείστε την παροχή ρεύματος

• Αν δεν γνωρίζετε που είναι, πλησιάστε με προσοχή και απομακρύνετε το 
θύμα χρησιμοποιώντας ένα ξύλο 

• Καλέστε βοήθεια

• Κάνετε ΚΑΡΠΑ εφόσον το θύμα έχει υποστεί ανακοπή και δεν είναι σε 
επαφή με την πηγή

• Τοποθετήστε το θύμα σε θέση ανάνηψης εφόσον έχει λιποθυμήσει

• Φροντίστε τα εγκαύματα

• Παραμείνετε με το θύμα μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ
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Δηλητηρίαση
Συμπτώματα:

• Ναυτία-εμετός, πόνος γαστρεντερικού

• Αιμορραγία γαστρεντερικού

• Σύγχυση, ζάλη, λιποθυμία

• Δύσπνοια, πονοκέφαλος

• Ερυθρό-υγρό δέρμα, πυρετός

Αντιμετώπιση:

• Αναζητήστε την αιτία δηλητηριάσεως (σημείωμα, φάρμακα, σύριγγα, συλλογή 
εμετού κ.ά.) Συλλογή ετικέτας ή Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

• Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων τηλ. 210 77 93 777

• Καλέστε το ΕΚΑΒ [166]

• Σε διαδερμική δηλητηρίαση (π.χ. ράντισμα) αφαιρέστε το ρουχισμό και 
πλύντε την δηλητηριασμένη περιοχή

Κρίση πανικού

Συμπτώματα:

• Ψυχοσωματική σύγχυση με αίσθημα δύσπνοιας, 
θωρακικού πόνου, μουδιάσματα και καταβολή δυνάμεων

Αντιμετώπιση:

• Αναζητήστε μια χάρτινη σακούλα και εφαρμόστε 
την στο στόμα και τη μύτη του πάσχοντα ζητώντας 
του να αναπνέει μέσα σε αυτήν, για 20-30 λεπτά.

Να θυμάστε ότι:
Καλύτερα η μέτρια φροντίδα που έγινε, παρά η τέλεια φροντίδα που δεν έγινε! 
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Πιστοποίηση παροχής πρώτων βοηθειών

Η ErgoProlipsis αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών από το 
Emergency First Response - EFR (κωδικός πιστοποίησης S26534) και παρέχει 
πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης παροχής πρώτων βοηθειών.

Το σεμινάριο βασίζεται στο σύστημα εκπαίδευσης EFR, εγκεκριμένο από πλη-
θώρα παγκόσμιων οργανισμών και φορέων (OSHA-USA, HSE-UK, NSW). Το 
πρόγραμμα ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές οδηγίες Καρδιο-
πνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) 
των American Heart Association (AHA) Guidelines & International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR).
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Σημειώσεις
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