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1ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος  Β’ 
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3ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μυοσκελετικές κακώσεις

Κακώσεις:

- πόνος

- κριγµός (οστά)

- οίδηµα

- εκχύµωση

- περιορισµός κίνησης

- παραµόρφωση άρθρωσης (σύνδεσµοι)

 
 

4ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΡογµώδεςΡογµώδες Ο   λ   ι   κ   ό        Συντριπτικό  Πεπλεγµένο   ΣυµπΟ   λ   ι   κ   ό        Συντριπτικό  Πεπλεγµένο   Συµπιεστικό ιεστικό 

ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
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5ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάτω άκρα:

Ακινητοποίηση µε 
νάρθηκα των 
αρθρώσεων 
εκατέρωθεν του 
οστού που υπέστη 
κάταγµα 

 
 

6ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άνω άκρα: Ανάρτηση
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8ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι κατά τη µεταφορά / µετακίνηση 
θύµατος

• Προστασία αυχενικής µοίρας 
(διατηρώντας το κεφάλι σταθερό στον κορµό).

• Προστασία της σπονδυλικής στήλης 
(διατηρώντας τη λεκάνη τον κορµό και το κεφάλι σε 
σταθερή ευθεία ουδέτερη θέση).

• Συντονισµένη µετακίνηση!!

Ασφαλής Μεταφορά θυµάτων

 
 

9ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

‘ευθεία’ ουδέτερη θέση σηµαίνει :
- Κάτω σιαγώνα στην ίδια ευθεία µε στέρνο

- Όχι υπερέκταση ΑΜΣΣ σε ενήλικα

- Όχι υπέρκαµψη ΑΜΣΣ σε παιδί
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10ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑκινητοποίησηΑκινητοποίηση της της 
Αυχενικής Μοίρας Αυχενικής Μοίρας 

τοποθέτησητοποθέτηση κολάρουκολάρου

 
 

11ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠεριστροφήΠεριστροφή ΘύµατοςΘύµατος
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12ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ασφαλής
Μεταφορά 
θυµάτων

 
 

13ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προσοχή
στον 

αυχένα

ΚρατάµεΚρατάµε το κεφάλι το κεφάλι 
και τον αυχένα σε και τον αυχένα σε 
σταθερή θέση ως σταθερή θέση ως 

προς το σώµα!προς το σώµα!
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7ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΖΩΗ 

ΤΟΥ και προστατέψτε το από 
υποθερµία

 
 

15ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άµεση µεταφορά

ΛαβήΛαβή RautekRautek
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4ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

•• Έγκαυµα είναι η καταστροφή του δέρµατος, η κ’ των  Έγκαυµα είναι η καταστροφή του δέρµατος, η κ’ των  

αποκάτω ιστών, από επαφή µε σώµατα θερµοκρασίας αποκάτω ιστών, από επαφή µε σώµατα θερµοκρασίας 

άνω των 45ο άνω των 45ο C.C.

•• ∆ιακρίνουµε 4 βαθµών εγκαύµατα, ανάλογα µε το ∆ιακρίνουµε 4 βαθµών εγκαύµατα, ανάλογα µε το 

βάθος καταστροφής των ιστών (1ου, 2ου, 3ου, 4ου).βάθος καταστροφής των ιστών (1ου, 2ου, 3ου, 4ου).

•• Τα εγκαύµατα  είναι  Τα εγκαύµατα  είναι  τα ποιο σοβαρά τραύµατατα ποιο σοβαρά τραύµατα, , 

διότι αφού καίγονται οι ιστοί,  διότι αφού καίγονται οι ιστοί,  νεκρώνονταινεκρώνονται και  δεν και  δεν 

µπορούν µετά να επουλωθούν εύκολα. µπορούν µετά να επουλωθούν εύκολα. 

 
 

5ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤοΤο ∆έρµα !∆έρµα !

•• Το  δέρµα  είναι  ο  Το  δέρµα  είναι  ο  µεγαλύτερος  Ιστόςµεγαλύτερος  Ιστός του του 
ανθρωπίνου  σώµατος. ανθρωπίνου  σώµατος. 

•• Σε ενήλικα άνθρωπο  το δέρµα  καταλαµβάνει Σε ενήλικα άνθρωπο  το δέρµα  καταλαµβάνει 
συνολική έκταση :  συνολική έκταση :  περίπου 2τµ επιφάνειαπερίπου 2τµ επιφάνεια..

•• Το δέρµα επιτελεί στον ανθρώπινο οργανισµό  Το δέρµα επιτελεί στον ανθρώπινο οργανισµό  
3 πολύ σπουδαίες λειτουργίες3 πολύ σπουδαίες λειτουργίες :  :  

--α) Προστατεύει τον οργανισµό από τις µολύνσεις !α) Προστατεύει τον οργανισµό από τις µολύνσεις !

--β) Ρυθµίζει το ποσό της θερµότητας που αποβάλλεται β) Ρυθµίζει το ποσό της θερµότητας που αποβάλλεται 
από το σώµα µας !από το σώµα µας !

--γ) Ρυθµίζει την ποσότητα υγρασίας  που αποβάλλεται γ) Ρυθµίζει την ποσότητα υγρασίας  που αποβάλλεται 

από το σώµα µας  ( άδηλη αναπνοή ) !  από το σώµα µας  ( άδηλη αναπνοή ) !  

((
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7ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

3ου βαθµού

∆έρµα υγρό 
απανθρακωµένο 
(όχι πόνος)

2ου βαθµού

∆έρµα ερυθρό 
µε φυσαλίδες 
(πόνος)

1ου βαθµού

∆έρµα ερυθρό 
(πόνος)

4ου βαθµού 
Επιφάν υγρή αίµα  

απανθρακωµένη 
(πόνος)

 
 

12ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1ου 
βαθµού

∆ροσερά 

επιθέµατα

2ου βαθµού µη     

σκάσετε τις 

φυσαλίδες, 

τρεχούµενο 

δροσερό νερό 

ταµπονάρετε µε 

γάζα και Betadine,

αφαιρέστε 

κοσµήµατα,αλόη,

Watergel

3ου 
βαθµού

Καλύψτε µε 

στεγνές γάζες, 

µεταφορά σε 

νοσοκοµείο, 

αφαιρέστε 

κοσµήµατα

 



 10 

13ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκαύµατα 2ου βαθµού

 
 

16ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕγκαύµαταΕγκαύµατα 3ου και 4ου βαθµού3ου και 4ου βαθµού
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18ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΟ κανόνας  των  εννέα :κανόνας  των  εννέα :

ΗΗ σοβαρότητα ενός εγκαύµατος εξαρτάται σοβαρότητα ενός εγκαύµατος εξαρτάται 
από από τρεις παράγοντεςτρεις παράγοντες::

1.1. την ηλικία του πάσχοντοςτην ηλικία του πάσχοντος

2.2. τον βαθµό του εγκαύµατοςτον βαθµό του εγκαύµατος

3.3. την έκταση του εγκαύµατοςτην έκταση του εγκαύµατος

 
 

19ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

χωρισµός του σώµατος σε 
ποσοστά/περιοχή
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20ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

1.1. ΓιαΓια τις ηλικίες  τις ηλικίες  από  2 έως  50 ετώναπό  2 έως  50 ετών,  ,  για  βαθµού για  βαθµού 

εγκαύµατα εγκαύµατα 2ου και άνω2ου και άνω και για έκταση εγκαύµατος και για έκταση εγκαύµατος 

από από 10% και άνω10% και άνω,   ,   ο πάσχων  χρειάζεταιο πάσχων  χρειάζεται άµεση άµεση 
Εισαγωγή σε µονάδα εντατικής θεραπείαςΕισαγωγή σε µονάδα εντατικής θεραπείας

2.2. Για τις ηλικίεςΓια τις ηλικίες κάτω από 2κάτω από 2 και  και  άνω των 50 ετώνάνω των 50 ετών, , 
για βαθµού εγκαύµατα για βαθµού εγκαύµατα 2ου  και  άνω2ου  και  άνω και  γιακαι  για

µικρότερης έκταση εγκαύµαταµικρότερης έκταση εγκαύµατα (από 10%) (από 10%) ο πάσχων ο πάσχων 

χρειάζεται  άµεση  Εισαγωγή  στο Νοσοκοµείο  και εκείχρειάζεται  άµεση  Εισαγωγή  στο Νοσοκοµείο  και εκεί

θα κριθεί  η σοβαρότητα του εγκαύµατοςθα κριθεί  η σοβαρότητα του εγκαύµατος..

3.3. Για τις περιοχέςΓια τις περιοχές:  παλάµες, πατούσες, και γεννητικά :  παλάµες, πατούσες, και γεννητικά 
όργανα όργανα ο πάσχωνο πάσχων χρειάζεται άµεση Εισαγωγή στο χρειάζεται άµεση Εισαγωγή στο 
ΝοσοκοµείοΝοσοκοµείο και  εκεί  θα κριθεί  η σοβαρότητα  του και  εκεί  θα κριθεί  η σοβαρότητα  του 

εγκαύµατοςεγκαύµατος (διότι οι συνέπειες είναι δυσανάλογα (διότι οι συνέπειες είναι δυσανάλογα 
µεγάλες µε την έκταση του εγκαύµατος). µεγάλες µε την έκταση του εγκαύµατος). 

ΟΟ κανόνας  των  εννέα :κανόνας  των  εννέα :

 
 

21ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟιΟι συνέπειες  ενός  εγκαύµατοςσυνέπειες  ενός  εγκαύµατος

1.1. εάνεάν ο πάσχον έχει καεί στην περιοχή του προσώπου ο πάσχον έχει καεί στην περιοχή του προσώπου 
–– στόµατοςστόµατος,  τότε πολύ πιθανό είναι να έχει καεί και ,  τότε πολύ πιθανό είναι να έχει καεί και 

εσωτερικά στον φάρυγγα και την τραχεία, οπότε πρέπει εσωτερικά στον φάρυγγα και την τραχεία, οπότε πρέπει 

άµεσα να διασωληνωθεί, διότι σύντοµα θα προκληθεί άµεσα να διασωληνωθεί, διότι σύντοµα θα προκληθεί 

οίδηµα στην τραχεία και θα φράξει ο αεραγωγόςοίδηµα στην τραχεία και θα φράξει ο αεραγωγός..

2.2. Ο άµεσος κίνδυνος από ένα µεγάλο κ’ σοβαρό Ο άµεσος κίνδυνος από ένα µεγάλο κ’ σοβαρό 
έγκαυµαέγκαυµα είναι το είναι το υπογγεµικό σοκυπογγεµικό σοκ λόγο της σηµαντικής λόγο της σηµαντικής 

απώλειας αίµατος από την περιοχή του εγκαύµατος, απώλειας αίµατος από την περιοχή του εγκαύµατος, 

ακολουθεί ακολουθεί το κώµατο κώµα και κατόπιν ο και κατόπιν ο θάνατοςθάνατος.         .         
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22ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χηµικά Εγκαύµατα

• Ξεπλύνετε αµέσως µε νερό για 20 
λεπτά

• Αν το χηµικό είναι ξηρό   
αποµακρύνετέ το µε στεγνό πανί ή 
βούρτσισµα πριν ξεπλύνετε µε νερό

 
 

23ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλεκτρικά Εγκαύµατα

� Ασφαλής προσέγγιση! Μην αγγίξετε τα καλώδια ή το 
θύµα

� Κατεβάστε το γενικό διακόπτη η αποµακρύνατε τα
ηλεκτροφόρα καλώδια

� Ελέγξτε τις ζωτικές λειτουργίες του θύµατος και 
ενεργήστε ανάλογα

� Εάν το θύµα δεν αναπνέει ξεκινήστε ΚΑΑ
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26ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

κρυοπαγήµατακρυοπαγήµατα

υυ π ο θ ε ρ µ ί απ ο θ ε ρ µ ί α

 
 

28ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Περιοχές µεγαλύτερης απώλειας 
θερµότητας του σώµατος

• κεφαλή

• αυχένας

• ωµοπλάτες

• µασχάλες

• στήθος – κοιλιά

• εσωτερικό µηρών
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30ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βαθµοί κρυοπαγηµάτων

• 1ου βαθµού (επί πολύς κρυοπάγηµα)

• 2ου βαθµού κρυοπάγηµα

• 3ου βαθµού κρυοπάγηµα

 
 

31ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

κρυοπαγήµατακρυοπαγήµατα
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35ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α’ βοήθειες  στα κρυοπαγήµατα

• Αποµάκρυνση από υγρασία, κρύο περιβάλλων (από 
νερό, βρεγµένα ρούχα, καιρικές συνθήκες)

• Στέγνωµα των µελών του σώµατος και σκέπασµα
(µε στεγνά κ’ ζεστά ρούχα)

• Ήπιοι χειρισµοί (όχι απότοµες αλλαγές στην Θερµ/σία 
του κρυοπαγηµένου µέλους του σώµατος)

• Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων κ’ εσωτ. θερµ/σίας
του σώµατος για υποθερµία

• Έναρξη της επαναθέρµανσης του µέλους,   µόνο αν 
έχουν εξασφαλισθεί οι συνθήκες για την µη διακοπή της 

µέχρι το τέλος της και φαρµακευτική υποστήριξη  

 
 

36ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασικός κανόνας  Κρυοπαγήµατος

Ποτέ  κανένα  κρυοπαγηµένο µέλος

δεν θεωρείται νεκρό

« αν δεν είναι ζεστό και νεκρό »
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37ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Υποθερµία

ΥποθερµίαΥποθερµία:: είναι η κατάσταση κατά την οποία η είναι η κατάσταση κατά την οποία η 

εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος κατέρχεται εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος κατέρχεται 

κάτω των 35κάτω των 35οο CC

∆ιακρίνουµε∆ιακρίνουµε:  3 βαθµούς υποθερµίας:  3 βαθµούς υποθερµίας

11ουου βαθµού:βαθµού: επιπόλαια υποθερµίαεπιπόλαια υποθερµία
((εσωτεσωτ. . θερµοκρθερµοκρ. από 35. από 35οο C C –– 3232oo CC))

22ουου βαθµού:βαθµού: µεσαία  υποθερµίαµεσαία  υποθερµία
((εσωτεσωτ. . θερµοκρθερµοκρ. από 32. από 32οο C C –– 2828oo CC))

33ουου βαθµού:βαθµού: βαριά  υποθερµία                      βαριά  υποθερµία                      
((εσωτεσωτ. . θερµοκρθερµοκρ. από 28. από 28οο C C –– 2525oo CC))

 
 

38ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α’ βοήθειες  στην  Υποθερµία

• Αποµάκρυνση από υγρασία, κρύο περιβάλλων (από 

νερό, βρεγµένα ρούχα, καιρικές συνθήκες)

• Στέγνωµα του σώµατος και σκέπασµα (µε στεγνά κ’ 

ζεστά ρούχα)

• Ήπιοι χειρισµοί (όχι απότοµες αλλαγές στην Θερµ/σία του 

σώµατος του Υποθερµικού)

• Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων κ’ εσωτ. θερµ/σίας
του σώµατος του υποθερµικού

• Έναρξη της επαναθέρµανσης µόνο αν έχουν εξασφαλισθεί 

οι συνθήκες για την µη διακοπή της µέχρι το τέλος της και 

φαρµακευτική υποστήριξη  
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39ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ποτέ  κανένας  υποθερµικός

δεν θεωρείται νεκρός

« αν δεν είναι ζεστός και νεκρός »

Βασικός κανόνας Υποθερµίας

 
 

40ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόληψη κρυοπαγηµάτων 
και υποθερµίας

•• ∆ηµιουργία θερµού σηµείου∆ηµιουργία θερµού σηµείου

•• Σωστή επιλογή του σηµείου δηµιουργίας του Σωστή επιλογή του σηµείου δηµιουργίας του 
θερµού   σηµείου θερµού   σηµείου 

•• Προστασία από έκθεση στις καιρικές συνθήκεςΠροστασία από έκθεση στις καιρικές συνθήκες

•• Αποµάκρυνση ή Αποφυγή  βρεγµένων, υγρασίας, Αποµάκρυνση ή Αποφυγή  βρεγµένων, υγρασίας, 
ιδρώταιδρώτα

•• Προστασία των ευαίσθητων σηµείων του σώµατοςΠροστασία των ευαίσθητων σηµείων του σώµατος

•• Στεγνά και ζεστά ρούχα, κατάλληλος εξοπλισµόςΣτεγνά και ζεστά ρούχα, κατάλληλος εξοπλισµός

•• Τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες Τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες 

•• Εκµετάλλευση της ακτινοβολίας της θερµοκρασίας Εκµετάλλευση της ακτινοβολίας της θερµοκρασίας 
του συντρόφου  του συντρόφου  
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42ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

στάσηστάση helphelp

 
 

44ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ηη στάση:  στάση:  huddlehuddle

σχηµατίζεται:              σχηµατίζεται:              
ανά 2 ή 3 άτοµαανά 2 ή 3 άτοµα

πχ: 5 άτοµα              πχ: 5 άτοµα              
θα σχηµατίσουν :       θα σχηµατίσουν :       

1 τριάδα   κ’  1 δυάδα 1 τριάδα   κ’  1 δυάδα 
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46ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προστασία από υποθερµία µε 
αλουµινοκουβέρτα

 
 

∆ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ

∆ηλητήριο
∆ηλητήριο  (ή τοξίνη)  είναι  µία  ουσία  που  µπορεί  να 
προκαλέσει βλάβες, σε ανατοµικά στοιχεία και στη 

φυσιολογική λειτουργία του οργανισµού. 

∆ηλητηρίαση
Η δηλητηρίαση συµβαίνει όταν υπάρχει έκθεση σε µία τοξίνη

(π.χ. εισπνοή,  στοµαχικά ή παρεντερικά,  δερµατική επαφή)
και επιδρά επικίνδυνα πάνω σε κάποιο όργανο,                     
ή σε όλο τον οργανισµό ενός έµβιου όντος,                       
και µπορεί να επιφέρει και το θάνατο.
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•Κάθε δηλητήριο δρα στην αρχή τοπικά.

•Καταστρέφει τους ιστούς µε τους οποίους 
έρχεται σε επαφή. 

•Αλλοιώνει τη λειτουργία τους.

•Μετά απορροφιέται, και µέσω της λέµφου 
εισέρχεται στην κυκλοφορία και βλάπτει τους 
πιο ευαίσθητους ιστούς διαφόρων οργάνων.

•Τέλος δρα γενικευµένα προκαλώντας πυρετό, 
υπογκαιµία και άλλες επιπλοκές.   

∆ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ

 
 

Ο οργανισµός αµύνεται προσπαθώντας να 
αποβάλει το δηλητήριο: 

• µε εµετούς 

• µε διάρροιες κι’ έντονη λειτουργία του 
εντέρου

• µε έντονη λειτουργία του συκωτιού

• µε έντονη λειτουργία των νεφρών 

• µε έντονη λειτουργία των πνευµόνων

∆ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ

 



 22 

∆ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ

ΗΗ δηλητηρίαση µπορεί να γίνει :δηλητηρίαση µπορεί να γίνει :

•• από την πεπτική οδόαπό την πεπτική οδό

•• από την αναπνευστική οδόαπό την αναπνευστική οδό

•• από το δέρµα,  µε ουσίες η δαγκώµατααπό το δέρµα,  µε ουσίες η δαγκώµατα

Ανάλογα µε τα συµπτώµατα, η δηλητηρίαση 
µπορεί να είναι    οξεία,    υποξεία  ή  χρόνια. 

 
 

Τα αντίδοτα:

Εξουδετερώνουν το δηλητήριο και το κάνουν 
αδιάλυτο. Υπάρχουν αντίδοτα καθορισµένα για 
κάθε δηλητήριο. Χρησιµοποιούνται µε την υγρή 
µορφή τους και σε συνεχείς δόσεις. 

Αν το δηλητήριο δεν έχει εξακριβωθεί 
χορηγούνται µείγµατα αντίδοτου µε κολλοειδείς 
ουσίες.

Η αποβολή του δηλητηρίου γίνεται µε τη λήψη 
φαρµάκων διουρητικών, εφιδρωτικών, ή 
καθαρτικών 
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∆ηλητηριάσεις∆ηλητηριάσεις από την πεπτική οδόαπό την πεπτική οδό

Κάθε τοξική ουσία που εισέρχεται από την πεπτική οδό 
προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες στον οργανισµό:
•τοξίνωση
•αλλοιώσεις στους ιστούς
•επιλεκτική προσβολή διαφόρων οργάνων
•επιπλοκές σε φυσιολογικές λειτουργίες  

Ιδιαίτερα η τροφική δηλητηρίαση µπορεί να προκληθεί:
•από µολυσµένη τροφή, 
•από βακτηρίδια 
•ή τοξίνες που έχουν παραχθεί από βακτηρίδια τα   
οποία, υπήρχαν στην τροφή.

 
 

Συµπτώµατα τροφικής δηλητηρίασης

Τα συµπτώµατα που εµφανίζονται µετά 
από 3-4 ώρες είναι: 

• εµπύρετη γαστρεντερίτιδα

• ναυτία

• εµετοί

• πυρετός

• διάρροια

όταν η κατάσταση είναι σοβαρή:
• οι εµετοί είναι συνεχείς

• ο σφυγµός αλλάζει και παρουσιάζεται 
κυκλοφοριακό σοκ.
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∆ηλητηριάσεις∆ηλητηριάσεις από την πεπτική οδόαπό την πεπτική οδό

Προσδιορίστε:

- ηλικία και ύψος θύµατος

- τι έχει καταπιεί 

- πότε και πόσο έχει καταπιεί

Τηλ. Κεν. ∆ηλ.
210 - 7793777

ΑΑ’ βοήθειες  (κατά προτεραιότητα):’ βοήθειες  (κατά προτεραιότητα):

•• δίνουµε να καταπιεί αµπούλες δίνουµε να καταπιεί αµπούλες άνθρακαάνθρακα

•• ήή δίνουµε να πιει δίνουµε να πιει γάλαγάλα

•• ήή δίνουµε να πιει άφθονο δίνουµε να πιει άφθονο νερόνερό

•• ήή εάν δεν είναι καυστικό το υγρόεάν δεν είναι καυστικό το υγρό,, όπως όπως 
τροφική  δηλητηρίασητροφική  δηλητηρίαση νανα κάνει εµετόκάνει εµετό

 
 

∆ηλητηριάσεις∆ηλητηριάσεις από την αναπνευστική οδόαπό την αναπνευστική οδό

•• αποµακρύνατε το θύµα από µολυσµένο αποµακρύνατε το θύµα από µολυσµένο 
περιβάλλον περιβάλλον 

•• τοποθετήστε το σε καθαρό αέρατοποθετήστε το σε καθαρό αέρα

•• βοηθήστε τον να κάνει βαθιές  εισπνοές βοηθήστε τον να κάνει βαθιές  εισπνοές -- εκπνοέςεκπνοές

•• παρέχετέ του οξυγόνοπαρέχετέ του οξυγόνο (O2) 100% µε µάσκα µη    
επαναεισπνοής

• Αν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του, 
τοποθετήστε τον σε στάση ανάνηψης και να είστε 
έτοιµοι για ΚΑΑ

•• αν χάσει την αναπνοή του ξεκινήστε ΚΑΑαν χάσει την αναπνοή του ξεκινήστε ΚΑΑ

ΑΑ’ βοήθειες’ βοήθειες
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∆ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ

απόαπό το δέρµα:   από ουσίες, ή δαγκώµατατο δέρµα:   από ουσίες, ή δαγκώµατα

1.1.ΚαθαρίζουµεΚαθαρίζουµε την ουσία από το δέρµα µε πανί ή µε την ουσία από το δέρµα µε πανί ή µε 
ορµητικό νερόορµητικό νερό (ανάλογα την ουσία)(ανάλογα την ουσία)

2.2.Επιδένουµε την περιοχή µε επίδεσµο αρκετά Επιδένουµε την περιοχή µε επίδεσµο αρκετά 
σφιχτά, για να καθυστερήσουµε την επιστροφή της σφιχτά, για να καθυστερήσουµε την επιστροφή της 
λέµφου,λέµφου, (όχι όµως ισχαιµικά)(όχι όµως ισχαιµικά)

3.3.Άµεση µεταφορά στο νοσοκοµείοΆµεση µεταφορά στο νοσοκοµείο

 
 

•Η οχιά είναι το µόνο δηλητηριώδες φίδι που ζεί στην Ελλάδα.
•Ζουν τα είδη αµµοδύτης και αστρίτης. 
•Χαρακτηριστικό της οχιάς τα δύο δόντια που απέχουν µεταξύ τους

7mm . 
•Η σοβαρότητα του δήγµατος εξαρτάται από την ποσότητα και την

τοξικότητα του δηλητηρίου. 
•∆εν πρέπει να αµελείται η περίπτωση πολλών εξωτικών φιδιών που

ζουν ως κατοικίδια.

∆ΗΓΜΑΤΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΩ∆ΩΝ ΦΙ∆ΙΩΝ
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Συµπτώµατα:
Τα δηλητήρια των φιδιών είναι µείγµατα, από πρωτεΐνες, µε 
ενζυµατική δράση και νευροτοξίνες.

Με την εισαγωγή του δηλητηρίου στον ανθρώπινο οργανισµό, 
προκαλούνται πολλές βλάβες:
•τοπική καταστροφή των ιστών
•αλλαγές στα ερυθρά αιµοσφαίρια
•διαταραχές πήξης του αίµατος
•καταστροφή των αγγείων
•αλλαγές στην αγγειακή αντίσταση
•νευρολογικές διαταραχές
•ο αιµατοκρίτης µπορεί να πέσει γρήγορα
•η αρχική επίδραση του δηλητηρίου είναι αιµοσυγκεντρωτική
•σε περιπτώσεις εκδηλώνεται πνευµονικό οίδηµα
•αιµορραγία στους πνεύµονες, το περιτόνεο, τους νεφρούς και την 
καρδιά

•η αιµόλυση ή η υπόταση οδηγούν συχνά σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια
•πρώιµη καρδιακή κάµψη (κροταλίας), από ταχεία απώλεια όγκου 
αίµατος, λόγω διαρροής πλάσµατος από τα τοιχώµατα των αγγείων

 
 

Εκτίµηση
ο ασθενής µε δήγµα εµφανίζει τοπικές εκδηλώσεις, αλλά και συστηµατικές

οι τοπικές εκδηλώσεις είναι:

• Οίδηµα: αρχίζει µέσα σε λίγα λεπτά µετά το δήγµα και εξελίσσεται µέσα
σε 48 - 72 ώρες.

• Πόνος: πορεί να συνυπάρχει, ποικίλει σε ένταση, χωρίς κλινική 
σηµασία

• Εκχυµώσεις: Είναι   αποτέλεσµα σοβαρής   δηλητηρίασης
• Αιµορραγικές φυσαλίδες και τέλος ιστική νέκρωση

οι   συστηµατικές εκδηλώσεις   που   εµφανίζονται είναι:

• Πρώιµες: Ναυτία και εµετοί. Το πρώιµο shock οφείλεται στον φόβο του 
ασθενή. (εµφανίζεται µέσα στα πρώτα 10 - 30 λεπτά από το δήγµα και 
ανατάσσεται αυτόµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα)

• Όψιµες: Σε σοβαρές δηλητηριάσεις και σε µη έγκαιρη αντιετώπιση. 
Παρατηρείται αθρόα αιµορραγία σε διάφορα όργανα, µε αποτέλεσµα
πνευµονικό οίδηµα, αιµορραγικό shock , καρδιακή κ νεφρική ανεπάρκεια
Επηρεάζεται το νεφρικό σύστηµα µε αποτέλεσµα οφθαλµοπληγία και 
σπάνια βραχνή φωνή,  δυσκαταποσία,  αναπνευστική ανεπάρκεια.
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Αντιµετώπιση
•Κύρια φροντίδα είναι να µ ην δηµιουργηθεί κλίµα πανικού
•∆εν προβαίνουµε σε σπασωδικές κινήσεις γιατί τα τοξικά φαινόµενα
αυξάνονται µε την µυϊκή δραστηριότητα

•Το   θύµα θα  πρέπει  να   µεταφέρεται αµέσως µακριά για  αποφυγή  
άλλου δήγµατος
•Προσπαθήστε να εντοπίσετε κ’ να παρατηρήστε το φίδι, κ το µήκος
του

•Ολοκληρώστε την πρωτογενή εκτίµηση
•Εξασφαλίστε ανοιχτό αεραγωγό και επαρκή οξυγόνωση
•Μην τοποθετείτε ψυχρά επιθέµατα, µην χαράσσετε, µην αποµυζείτε
•Αφαιρέστε δακτυλίδια, ενδύµατα ή άλλα αντικείµενα που πιέζουν
•∆ιατηρήστε τον ασθενή ήρεµο και ζεστό
•Ακινητοποιείστε το πάσχον µέλος
•Αν ο χρόνος µεταφοράς είναι µεγάλος, τοποθετήστε περίδεση 
κεντρικά του  δήγµατος µε τέτοιο τρόπο  ώστε να ψηλαφούνται
περιφερικά οι  σφύξεις.
(Σκοπός είναι η διακοπή της λεµφικής µόνο κυκλοφορίας, µε 
ακινητοποίηση του µέλους µε σταθερό νάρθηκα και ελαστική επίδεσή)
•Σηµειώστε µε µελάνι τα όρια του οιδήµατος
•Φροντίστε για την ταχεία µεταφορά του ασθενούς στο νοσοκοµείο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑ    ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ    ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
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12ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ  ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ  (ΧΑΠ)

• Χαρακτηρίζεται από µειωµένη ικανότητα των πνευµόνων να 
επιτελέσουν το έργο της αναπνοής

• Είναι προοδευτικά εξελισσόµενη νόσος

• Αρχικά ο ασθενής εµφανίζει χρόνια βρογχίτιδα που αργότερα 
εξελίσσεται σε εµφύσηµα

• Το κάπνισα είναι ο κύριος ενοχοποιητικός παράγοντας.

•Η χρόνια βρογχίτιδα είναι αποτέλεσµα της αύξησης του αριθµού 
των βλεννογόνων κυττάρων στο τραχειοβρογχικό δέντρο.

•Το εµφύσηµα είναι αποτέλεσµα της καταστροφής των 
τοιχωµάτων των κυψελίδων, είναι πιο κοινό στους άνδρες.

 
 

18ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιµετώπιση ασθενούς µε εµφύσηµα ή χρόνια βρογχίτιδα

• Η αντιµετώπιση του εµφυσήµατος και της χρόνιας βρογχίτιδας είναι

βασικά η ίδια.
• Στόχος είναι η άρση της υποξίας και η του βρογχόσπασµου που µπορεί να

συνυπάρχει.
• Εξασφαλίστε ανοιχτό αεραγωγό.
• Τοποθετήστε και µεταφέρετε τον ασθενή σε καθιστή ή ηµικαθιστική

θέση

• Χορήγηση Ο2 µε µάσκα σε χαµηλή συγκέντρωση (24 - 35ο/ο)

• ∆εν χορηγούµε µεγάλες ποσότητες Ο2 γιατί οι ασθενείς αυτοί

έχουν µάθει να ζουν µε αυξηµένα επίπεδα C02 και έτσι η

µείωση του C02 µπορεί να προκαλέσει καταστολή της αναπνοής

• Παρακολουθείτε το ρυθµό της αναπνοής.

• Εξασφαλίστε φλεβική οδό µε Ν/8 ή Ε/Κ στάγδην

• Χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρµάκου, εάν δοθεί εντολή από ιατρό.
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19ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

• Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης πάθηση των 
αναπνευστικών οδών.

• Σε επιρρεπείς ασθενείς, η φλεγµονή αυτή προκαλεί 
συµπτώµατα σχετικά µε κωλυόµενη ροή αέρα

• Επίσης, ο αεραγωγός υπερευαισθητοποιείται.

• Τα συµπτώµατα αυτά συνήθως υποχωρούν µε κατάλληλη 
θεραπεία.

Θάνατοι από άσθµα συµβαίνουν σε ασθενείς ηλικίας άνω των 45 
ετών.
Περίπου 50% των ανθρώπων που πεθαίνουν από άσθµα καταλήγουν 
πριν φθάσουν στο νοσοκοµείο.

ΑΣΘΜΑ

 
 

21ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιµετώπιση άσθµατος:

.    Ολοκληρώστε την πρωτογενή εκτίµηση.

.    Εξασφαλίστε ανοιχτό αεραγωγό.

.    Χορηγήστε Ο2 µε υψηλό Η02

.    Εξασφαλίστε φλεβική οδό µε Ν/8.

.    Τοποθετήστε και µεταφέρετε τον ασθενή σε καθιστή ή 
ηµικαθιστική θέση.
.    Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκοµείο.
.    Παρακολουθήστε τα ζωτικά σηµεία του ασθενούς, και ειδικά 
την αναπνοή, τον καρδιακό ρυθµό και τον κορεσµό της 
αιµοσφαιρίνης µε οξυγόνο.
.    Αν ο ασθενής φέρει δικό του φάρµακο σε µορφή εισπνοών, 
το οποίο λαµβάνει µε ιατρική εντολή, ο διασώστης µπορεί να 
τον βοηθήσει να το χορηγήσει στον εαυτό του. Ο ασθενής θα 
πρέπει να καθορίσει τη δόση.
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22ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

• Είναι η είσοδος θρόµβου στην πνευµονική αρτηρία, µε 

αποτέλεσµα την απόφραξη της ροής του αίµατος σ’ αυτή αρτηρία

• Συνήθως συµβαίνει σε ασθενείς που είναι καθηλωµένοι στο 
κρεβάτι, ιδιαίτερα µετά από χειρουργική επέµβαση ή στην 

διάρκεια της λοχείας.

• Άλλες πηγές πνευµονικής εµβολής είναι η εµβολή αέρα, κατά 

την τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραµµής,

• και εµβολή λίπους, όπως µπορεί να συµβεί µετά από ένα 
κάταγµα.

 
 

23ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εκτίµηση εµβολής:

• Η βαρύτητα των συµπτωµάτων είναι ανάλογη του µεγέθους 

και της θέσης του τµήµατος του πνεύµονα που έχει 

προσβληθεί.

• Σοβαρή δύσπνοια, άγνωστης αιτιολογίας, µε απότοµη 
έναρξη.

• Οξύς πλευριτικός πόνος.

• Αιµόπτυση (αποβολή αίµατος µε το βήχα).

• Κυάνωση. .    Ταχύπνοια. .    Ταχυκαρδία.

• Σε σοβαρές περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχουν σηµεία και 

συµπτώµατα ΣΚΑ
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24ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιµετώπιση

.   Η χορήγηση Ο2 είναι απολύτως απαραίτητη.

.   Υποστηρίξτε την αναπνοή, αν απαιτείται.

.   Ο ασθενής τοποθετείται σε άνετη θέση, συνήθως 
ηµικαθιστική.

.   Εξασφαλίστε φλεβική οδό µε Ν/8 ή Ε/Κ στάγδην.

.   Μεταφέρετε άµεσα τον ασθενή.

 
 

27ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Ονοµάζεται έτσι ο πόνος στο στήθος που προκαλείται λόγω 
ανεπαρκούς αιµατικής ροής στο µυοκάρδιο.

Εµφανίζεται όταν οι ανάγκες της καρδιάς σε Ο2 υπερβούν την 
ποσότητα που προσφέρεται π.χ. άσκηση, συναισθηµατικό stress
ή και µετά από ένα βαρύ γεύµα.

Μολονότι η στηθάγχη προκαλεί πολύ έντονο πόνο, δεν 
σηµαίνει νέκρωση του µυοκαρδίου, και δεν οδηγεί σε µόνιµη
καρδιακή βλάβη ή θάνατο. 

Όµως, αποτελεί ένδειξη ότι ο ασθενής έχει κάποιου βαθµού
στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.
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28ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εκτίµηση

Η στηθάγχη είναι ουσιαστικά ΠΟΝΟΣ, οι χαρακτήρες του 
οποίου είναι: 

Ποιότητα  πόνου:  Βάρος,   σφίξιµο,   στένεµα,   κάψιµο,   
αίσθηµα ξηρότητας  ή πίεσης.

Εντόπιση: Πίσω από το στέρνο.

Αντανάκλαση: Προς τον λαιµό, το σαγόνι, τον ώµο, τα χέρια 
(ιδιαίτερα το αριστερό), και προς το  επιγάστριο (στο µέσο και 
πάνω τµήµα της κοιλιάς).

∆ιάρκεια: Από 1 - 5 λεπτά, πιθανόν πάνω από 10 λεπτά (έως 20 
λεπτά).   

Τρόπος επέλευσης: Σχεδόν πάντα σωµατική ή ψυχική κούραση
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Τρόπος αποδροµής:
Μείωση   της   κούρασης   ή   έντασης,   ανάπαυση,  

Χρήση υπογλώσσιου χαπιού νιτρογλυκερίνης.

Μπορεί να συνοδεύεται από δύσπνοια, ναυτία ή εφίδρωση.

Αντιµετώπιση
• Τοποθετήστε τον ασθενή σε ήρεµο χώρο και σε αναπαυτική θέση 

(συνήθως καθιστή ή ηµικαθιστική).

• Χορηγήστε Ο2.

• Ξεκινήστε θροµβολυτική θεραπεία: χορηγήστε ασπιρίνη (µε ιατρική 

έγκριση). 

• Εξασφαλίστε φλεβική οδό µε N/S στάγδην.

• Εάν  ο  ασθενής  φέρει τα  δικά του  υπογλώσσια χάπια 

νιτρογλυκερίνης,  τα οποία λαµβάνει µε ιατρική  εντολή,  ο διασώστης  

µπορεί να τον  βοηθήσει να τα λάβει. Ο ασθενής θα πρέπει να 

καθορίσει τη δόση.

• Αν είναι διαθέσιµη συσκευή ΗΚΓ, και χωρίς να καθυστερήσετε 

υπερβολικά τη  διακοµιδή,  βγάλτε  ένα καρδιογράφηµα.

• Καταγράψτε τυχόν  αλλαγές  στο έπαρµα ST.

• Φροντίστε για την άµεση διακοµιδή στο νοσοκοµείο.

• Λάβετε ένα σύντοµο ιστορικό του ασθενούς.
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ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ  ΤΟΥ  ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ  (ΟΕΜ)

Όταν η βλάβη της στεφανιαίας αρτηρίας ή κλάδου της είναι 
τόσο µεγάλη (π.χ. πλήρης απόφραξη από θρόµβο) ώστε η 
τροφοδότηση µε Ο2 της περιοχής που αιµατώνεται από αυτή 
να είναι ανεπαρκής,
τότε προκαλείται νέκρωση του αντίστοιχου τµήµατος του 
µυοκαρδίου.
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται Οξύ Έµφραγµα του Μυοκαρδίου 
(ΟΕΜ).

Επιπλοκές ΟΕΜ
Το ΟΕΜ έχει 3 µεγάλες και σοβαρές επιπλοκές:
Αιφνίδιος θάνατος: Το 40% των ασθενών µε ΟΕΜ πεθαίνουν πριν 

φτάσουν στο νοσοκοµείο.

Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: Η βλάβη στο µυοκάρδιο

µπορεί να είναι τέτοιας έκτασης ώστε η καρδιά να µην µπορεί να 

αντλεί αρκετό αίµα για τις ανάγκες του οργανισµού. Συνήθως 

εµφανίζεται τις πρώτες µέρες µετά το ΟΕΜ.

Καρδιογενής καταπληξία (shock))
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Κλινική εµ φάνιση ΟΕΜ

• Συνήθως ταχυκαρδία.
• Κατά κανόνα αρρυθµία.
• Πτώση ή αύξηση Α.Π.
• Αναπνοή   φυσιολογική,   εκτός   αν   αναπτυχθεί

πνευµονικό οίδηµα,   οπότε εκδηλώνονται 
γρήγορες και επιπόλαιες αναπνοές και
αναπνευστική δυσχέρεια.

• Κυάνωση.
• Αίσθηµα επικείµενου θανάτου.
• Αίσθηµα παλµών. 
• Αλλαγές  στο  ΗΚΓ:   ανάσπαση  του  επάρµατος

ST  σχετίζεται  συνήθως  µε  ΟΕΜ.
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Αντιµετώπιση ΟΕΜ χωρίς επιπλοκές
.    Ολοκληρώστε την πρωτογενή εκτίµηση.

.    Τοποθετήστε τον ασθενή σε αναπαυτική θέση (συνήθως

καθιστή ή ηµικαθιστική), προκειένου να µειώσετε τον καρδιακό ρυθµό. 

Ενθαρρύνετε τον ασθενή. 

.    Μην αφήσετε τον ασθενή να περπατήσει ή να κουραστεί:

.    Φροντίστε για την άµεση διακοµιδή στο νοσοκοµείο.  Αν ο ασθενής 

είναι σταθερός, χωρίς φάρους ή σειρήνες.

.    Αν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, χορηγήστε ασπιρίνη (µε 

ιατρική έγκριση).

.    Αν ο ασθενής έχει µαζί του φάρµακα τα οποία λαµβάνει µε ιατρική 

εντολή σε παρόµοιες περιπτώσεις, βοηθήστε τον να τα χορηγήσει στον 

εαυτό του.

.    Τοποθετήστε παλµικό οξύµετρο.

.    Εξασφαλίστε φλεβική οδό µε N/S ή L/R στάγδην. 

.    Λάβετε   µια βασική   σειρά  ζωτικών  σηµείων  και  επαναλαµβάνετε

κάθε   5λεπτά.

• Αν  είστε  εκπαιδευµένοι,   ακροαστείτε  τους  πνεύµονες  (η  

παρουσία ακροαστικών αποτελεί ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας). .    Αν   

είναι   διαθέσιµη συσκευή   ΗΚΓ,   και   χωρίς   να   καθυστερήσετε   τη 

διακοµιδή,   βγάλτε   ένα   καρδιογράφηµα.   

• Καταγράψτε   τυχόν   αλλαγές   στο έπαρα ST.  
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙ∆ΗΜΑ

Εκτίαηση
. Αναπνευστική δυσχέρεια.
. Ορθόπνοια.
. Σπασµωδικός βήχας που µπορεί να παράγει αφρώδη ρόδινα πέταλα.
. Ιστορικό παροξυσµικής νυχτερινής δύσπνοιας.
. Σοβαρή σύγχυση.
. Κυάνωση (σε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια).
. Εφίδρωση.
. Σφύξεις: συνήθως ταχυκαρδία, και κατά κανόνα αρρυθµία.
. Συνήθως αύξηση Α.Π.
. Γρήγορες, εργώδεις και επιπόλαιες αναπνοές.
. Παθολογικοί αναπνευστικοί ήχοι (ακροαστικά).
. ∆ιάταση τραχηλικών αγγείων.
. Αλλαγές  της  δύναµης του  σφυγµού  (δυνατοί και  αδύναµοι χτύποι)  
χωρίς
αλλαγή στο ρυθµό (ρυ18υ8 αΐΐεπ^).
. Πόνος στο στήθος.
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Αντιµετώπιση
µείωση  της  φλεβικής  επαναφοράς  στην καρδιά,
βελτίωση   της   συσταλτικότητας   του   µυοκαρδίου,
η   µείωση   της ανάγκης   της   καρδιάς    σε    οξυγόνο,
η    βελτίωση    του    αερισµού   και   της οξυγόνωσης 
και η ταχεία µεταφορά του ασθενούς στο νοσοκοµείο.
Ολοκληρώστε την πρωτογενή εκτίµηση.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ήρεµο χώρο και σε καθιστή θέση µε τα πόδια
ελεύθερα.  Η θέση  αυτή  αυξάνει τον όγκο των πνευµόνων και τη  ζωτική
χωρητικότητα,   µειώνει   το   έργο   της   αναπνοής   και   µειώνει   την   

φλεβική επαναφορά στην καρδιά. Ενθαρρύνετε τον ασθενή. 
Μην αφήσετε τον ασθενή να περπατήσει ή να κουραστεί:  
Εξασφαλίστε   ανοιχτό   αεραγωγό.
Αναρροφήστε  τις  αφρώδεις   εκκρίσεις,   αν
απαιτείται.
Χορηγήστε    Ο2    µε    µάσκα    και    υψηλό    Κ02.    Μπορεί να    

χρειαστεί  υποστηρικτική αναπνοή.
Τοποθετήστε παλµικό οξύµετρο, και διατηρήστε την 8ρ02 πάνω από 90%.
Φροντίστε για την άµεση διακοµιδή στο νοσοκοµείο.
Λάβετε   µια βασική   σειρά  ζωτικών  σηµείων,  επαναλαµβάνετε κάθε   5’
Αν είστε εκπαιδευµένοι, ακροαστείτε τους πνεύµονες.
Αν   είναι   διαθέσιµη συσκευή   ΗΚΓ,   και   χωρίς   να   καθυστερήσετε   

τη διακοµιδή,   βγάλτε   ένα   καρδιογράφηµα. 
Καταγράψτε   τυχόν   αλλαγές   στο έπαρα ST.
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Ευχαριστώ !

 


