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1ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος  Α’ 
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6ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
 

7ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑσφάλειαΑσφάλεια
/Εκτίµηση/Εκτίµηση

ΚλήσηΚλήση για για 
ΒοήθειαΒοήθεια

ΠρώτεςΠρώτες
ΒοήθειεςΒοήθειες

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες
∆ιάσωσης∆ιάσωσης

ΝοσοκοµείοΝοσοκοµείο!!
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10ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουµε 

στον τόπο του ατυχήµατος: 

1. για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή

2. για να µην επιδεινωθεί                                          
η κατάστασής του

3. και την ασφαλέστερη                                             
µεταφορά του στο                                             
Νοσοκοµείο
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11ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
 

12ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
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13ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αλγόριθµος αντιµετώπισης 
επείγοντος περιστατικού

4 Α  – 1 Κ

Α – Ασφάλεια

Α – Ανταπόκριση

Α – Αεραγωγός

Α – Αναπνοή

Κ – Κυκλοφορία 
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14ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

- την ασφάλειά σας

- την Ασφάλεια χώρου και 

- την ασφάλεια του θύµατος

- και πάρτε τα απαραίτητα µέτρα !

Ασφάλεια !
πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια

Ελέγξτε :

 
 

15ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασική Υποστήριξη της ζωής

1. Ελέγξτε αν το άτοµο έχει συνείδηση 

2. Κουνήστε το ελαφρά από τους ώµους

3. Ρωτήστε: ‘‘ είσαι καλά ; ’’

4. Αν δεν απαντά, φωνάξτε:
Βοήθεια – Βοήθεια !

Βήµα : 1ο
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16ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βήµα 2ο : Απελευθερώστε τον αεραγωγό

από τη γλώσσα… η άλλο αντικείµενο…

Βασική Υποστήριξη της ζωής

 
 

17ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βήµα 3ο : Ελέγξτε για 10΄΄ αν το θύµα αναπνέει ...?
µε την µέθοδο: βλέπω - ακούω - αισθάνοµαι

Βασική Υποστήριξη της ζωής
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18ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βήµα 4α :  Αν το θύµα αναπνέει ....!

τότε ελέγχω:    - τον αριθµό των αναπνοών 
- κ’ τον αριθµό των σφυγµών
- κατόπιν για εξ. αιµορραγίες 

Βασική Υποστήριξη της ζωής

 
 

19ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βήµα 4β : Αν το θύµα δεν αναπνέει .....

- καλώ το 166…  
- και  ξεκινώ:  την Καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση (CPR)

Βασική Υποστήριξη της ζωής
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21ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

1.1.

 
 

22ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

2.2.
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28ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

3.3.

 
 

23ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

( ελέγχοντας  τα ζωτικά σηµεία )( ελέγχοντας  τα ζωτικά σηµεία )
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25ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑνάνηψηΑνάνηψη από Λιποθυµία υπότασηςαπό Λιποθυµία υπότασης

-- Τον ξαπλώνουµε   Τον ξαπλώνουµε   -- Πόδια ψηλά   Πόδια ψηλά   -- Σκεπάζουµε   Σκεπάζουµε   -- Εµψυχώνουµε   Εµψυχώνουµε   
-- Όταν συνέλθει δίνουµε να φάει γλυκό η αλµυρόΌταν συνέλθει δίνουµε να φάει γλυκό η αλµυρό

 
 

26ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑνάνηψηΑνάνηψη από Λιποθυµία υπέρτασηςαπό Λιποθυµία υπέρτασης

Α΄Α΄ ΒοήθειεςΒοήθειες

-- Καλούµε ασθενοφόρο Καλούµε ασθενοφόρο 

-- Τον καθίζουµε Τον καθίζουµε 

-- Σε χαλαρή στάση Σε χαλαρή στάση 

-- Ζητάµε πληροφορίες Ζητάµε πληροφορίες 

-- ΕµψυχώνουµεΕµψυχώνουµε

-- Πιθανή χορήγηση φαρµάκουΠιθανή χορήγηση φαρµάκου
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27ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Απώλεια Αισθήσεων 

• ελέγχουµε τα ζωτικά σηµεία

• διατηρούµε ανοιχτό αεραγωγό

• καλούµε βοήθεια  (166)

• αν χαθεί η αναπνοή ξεκινούµε ΚΑΑ

• ακινητοποιούµε ανάλογα µε την κατάσταση 
του θύµατος

• προστατεύουµε από υποθερµία

• αντιµετωπίζουµε δευτερεύοντα τραύµατα

• µεταφέρουµε µε ασφάλεια στο νοσοκοµείο 

 
 

31ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Απελευθέρωση αεραγωγών
από τη γλώσσα
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35ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφραξη αεροφόρου οδού

 
 

36ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφραξη αεροφόρου οδού

• παροτρύνετε το άτοµο να βήξει

• εάν δεν µπορεί να βήξει κτυπήστε το 
έως 5 φορές στην πλάτη δυνατά 

• αν δεν έχει αποτέλεσµα, εφαρµόστε 
έως 5 κοιλιακές συµπιέσεις

• Αν το άτοµο χάσει τις αισθήσεις του 
καλέστε το 166

• και ξεκινήστε ΚΑΑ
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40ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΑ σε βρέφος

• Απελευθέρωση αεραγωγών

• Εµφυσήσεις : 5

• Έλεγχος σηµείων

κυκλοφορίας

• Θωρακικές συµπιέσεις

• Ρυθµός: 15 : 2

 
 

41ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΑ σε παιδί ( 1- έφηβος )

• Απελευθέρωση αεραγωγών

• 5 Εµφυσήσεις (αρχικά)

• Έλεγχος σηµείων κυκλοφορίας

• 15 Θωρακικές συµπιέσεις 
• ( µε το ένα χέρι )

• και 2 εµφυσήσεις

• Προσοχή! KAA 1΄
• Κλήση 166
• Συνέχιση ΚΑΑ

 



 15 

44ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ
(  ‘ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ?’  )

Ανταποκρίνεται

Αντιµετώπιση επί µέρους 

Τραυµατισµών, π.χ. κάταγµα

Βοήθεια - Βοήθεια

∆εν ανταποκρίνεται

Απελευθέρωση αεραγωγού

Έλεγχος αναπνοής

(βλέπω, ακούω, αισθάνοµαι)

Έχει αναπνοή ∆εν έχει 
αναπνοή

Έλεγχος σφυγµών 
(καρωτιδικό σφυγµό για 10΄΄)

Πλάγια θέση ασφάλειας Συνεχή εκτίµηση :                      
- συνείδησης    - αναπνοής    - σφυγµών

30 Θωρακικές συµπιέσεις

2 Εµφυσήσεις2 Εµφυσήσεις

Κλήση βοήθειας
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49ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
 

50ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ  
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3ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΚΑΚΩΣΕΙΣ

 
 

4ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κακώσεις
κεφαλής και 

Κ.Ε.Κ.
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8ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΥΜΑΤΑ
(π.χ. εκδορές, αµυχές κ.λ.π.)

Πρώτες βοήθειες:
1. Καθαρίστε την πληγή µε φυσιολογικό ορό         

η καθαρό τρεχούµενο νερό                               
και ταµπονάρετε µε καθαρές γάζες

2. Χρησιµοποιήστε οξυζενέ για καλύτερο 
καθαρισµό 

3. Χρησιµοποιήστε  Βetadine Solution
για απολύµανση της πληγής

 
 

9ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

4.  Καλύψτε το τραύµα µε καθαρή γάζα 
κλείνοντας στις 4 πλευρές.

5.  Αν χρειαστεί επιδέστε µε επίδεσµο-γάζα    
ή ελαστικό επίδεσµο (ανάλογα µε την έκταση του 
τραύµατος την αιµορραγία και τη χρήση του µέλους).

6.  Χρησιµοποιήστε Pulvo, Nebacetin ή γάζες
Fucidin, (ανάλογα το βάθος του τραύµατος).

ΤΡΑΥΜΑΤΑ
(π.χ. εκδορές, αµυχές κ.λ.π.)

 



 19 

10ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Φροντίδα Τραύµατος

 
 

11ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χρήση Επιδέσµου
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12ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χρήση Επιδέσµου

 
 

13ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χρήση Επιδέσµου
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14ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Αρτηριακές  αιµορραγίες

Φλεβικές  αιµορραγίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ    σε  αγγεία

σε  οστά

σε  µύες 

σε  σπλάχνα

 
 

15ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚυκλοφορικόΚυκλοφορικό ΣύστηµαΣύστηµα
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18ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ

Πρώτες βοήθειες:

- χρησιµοποιήστε γάντια

- πιέστε άµεσα το σηµείο που αιµορραγεί 
(πωµατισµός µε φαρµακευτικό υλικό π.χ. γάζες )

- εφαρµόστε καθαρό επίθεµα και τυλίξτε 
το τραύµα µε επίδεσµο

 
 

19ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

- εάν ο επίδεσµος µατώσει, τυλίξτε  από
πάνω νέο, (χωρίς να αποµακρύνετε τον πρώτο)

- ανυψώστε το µέλος πάνω από το επίπεδο 
της καρδιάς

- έµµεση πίεση της κεντρικής αρτηρίας που 
αιµορραγεί

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ
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17ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

∆υνατή απώλεια 
αίµατος σε 

τραυµατισµούς

 
 

23ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έλεγχος ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
(έµµεση πίεση)
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26ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πρώτες βοήθειες:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ

1.1. ακινητοποίηση τραυµατία σε ύπτια θέση ακινητοποίηση τραυµατία σε ύπτια θέση 

2.2. κλήση άµεσης βοήθειαςκλήση άµεσης βοήθειας

3.3. ανύψωση ποδιών (αν δεν υπάρχει κραν/φαλική ανύψωση ποδιών (αν δεν υπάρχει κραν/φαλική 

κάκωση)κάκωση)

4.4. προστασία από υποθερµία: προστασία από υποθερµία: σκεπάζουµε µε σκεπάζουµε µε 
κουβέρτα  η  αλουµινοκουβέρτακουβέρτα  η  αλουµινοκουβέρτα

5.5. παρακολούθηση ζωτικών σηµείωνπαρακολούθηση ζωτικών σηµείων

6.6. άµεση µεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκοµείοάµεση µεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκοµείο

7.7. ψυχολογική υποστήριξηψυχολογική υποστήριξη

 
 

29ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

∆ιατιτραίνον Τραύµα Θώρακα

εφαρµόστεεφαρµόστε επίδεσµο τριών σηµείων επίδεσµο τριών σηµείων 
(βαλβίδα µίας κατεύθυνσης)(βαλβίδα µίας κατεύθυνσης)
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32ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙσχαιµικήΙσχαιµική ΠερίδεσηΠερίδεση

•• εφαρµόζουµε την ισχαιµοπερίδεση µόνο σε εφαρµόζουµε την ισχαιµοπερίδεση µόνο σε 

ακρωτηριασµούς ακρωτηριασµούς 

•• και ξεσφίγκουµε την περίδεση κάθε 20’ για 2’     και ξεσφίγκουµε την περίδεση κάθε 20’ για 2’     

 
 

33ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚίνδυνοιΚίνδυνοι από  την εφαρµογή  από  την εφαρµογή  
ΙσχαιµοπερίδεσηςΙσχαιµοπερίδεσης

1.1. ∆ηµιουργία  θρόµβων∆ηµιουργία  θρόµβων στο  αίµα, στην περιοχή στο  αίµα, στην περιοχή 
µετά την περίδεση,  και µετά την επίλυση της µετά την περίδεση,  και µετά την επίλυση της 
περίδεσης  κίνδυνος  περίδεσης  κίνδυνος  εγκεφαλικού επεισοδίουεγκεφαλικού επεισοδίου ή ή 
εµφράγµατος εµφράγµατος από τους θρόµβους.από τους θρόµβους.

2.2. Εµφάνιση του Εµφάνιση του συνδρόµου διαµερίσµατοςσυνδρόµου διαµερίσµατος αν το αν το 
µέλος µείνει για πάνω από 8 ώρες αποκοµµένο µέλος µείνει για πάνω από 8 ώρες αποκοµµένο 
από την κυκλοφορία, από την κυκλοφορία, (σηψαιµία)(σηψαιµία)..

 


