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Αναγνωρίστε πότε είναι απαραίτητη η
χορήγηση πρώτων βοηθειών.

 Καρδιοαναπνευστική ανακοπή
 Πνιγμονή
 Εγκαύματα
 Τραυματισμοί
 Ηλεκτροπληξία
 ∆ηλητηρίαση
 Αλλεργικές αντιδράσεις



Tί πρεπει να κάνετε σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης

 Α. Εκτιμήστε και αξιολογήστε την κατάσταση
– Μη διστάσετε να βοηθήσετε

 Β. Ελέγξτε την ασφάλεια της περιοχής
Βεβαιωθείτε ότι δε θα κινδυνεύσει η δική σας
σωματική ακεραιότητα.

 Γ. Πλησιάστε και εκτιμήστε την κατάσταση
του θύματος - ∆ώστε τις πρώτες βοήθειες

 ∆. Καλέστε Βοήθεια.



ΚαλέστεΚαλέστε ΒοήθειαΒοήθεια

Η κλήση για βοήθεια πρέπει να γίνει με προσοχή και
ψυχραιμία.

ΕλλάδαΕλλάδα: 166, 112: 166, 112
ΚέντροΚέντρο ∆ηλητηριάσεων∆ηλητηριάσεων:: 2107793777.2107793777.
Europe: 112 Europe: 112 

∆ώστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
∆ώστε σαφείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ατυχήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν δεν είστε μόνος στείλτε κάποιον άλλο να ζητήσει βοήθεια. ∆ίνετε
σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες.
Μείνετε κοντά στον πάσχοντα μέχρι να έρθει η βοήθεια που ζητήσατε. 
Ακόμη και αν ο πάσχων έχει συνέλθει, είναι πιθανό να βρίσκεται σε
κατάσταση σοκ.





Προσοχή!

 Ποτέ μη μετακινείτε το θύμα.
 Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να

μετακινηθεί, μετακινήστε το σώμα του σαν
ενιαίο σύνολο, χωρίς να λυγίσετε ή να
στρίψετε τον αυχένα ή τη ράχη του.



Αλυσίδα ΕπιβίωσηςΑλυσίδα Επιβίωσης
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 Η επιβίωση εξαρτάται από το
χρόνο έναρξης ΚΑΡΠΑ

 Ποιότητα ΚΑΡΠΑ



• ΚΑΡΠΑ ……………………… 0-2%

• ΕΚΑΒ…………………… 5-15%

• ΚΑΡΠΑ+AED…….30-50%

•• ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ ……………………………………………… 00--2%2%

•• ΕΚΑΒΕΚΑΒ ………………………………………… 55--15%15%

•• ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ++AEDAED…………..3030--50%50%



ΓιαΓια κάθεκάθε 1 1 λεπτόλεπτό καθυστέρησηςκαθυστέρησης έναρξηςέναρξης ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ καικαι
απινίδωσηςαπινίδωσης μείωσημείωση τηςτης επιβίωσηςεπιβίωσης 77-- 10% 10% 



 ΣεΣε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση πουπου βρίσκετεβρίσκετε κάποιονκάποιον
αναίσθητοαναίσθητο καικαι δενδεν αναπνέειαναπνέει καλάκαλά ήή κάποιοςκάποιος
καταρρέεικαταρρέει μπροστάμπροστά σαςσας: : 
ΈναρξηΈναρξη ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ καικαι ΜΕΤΑΜΕΤΑ καλείτεκαλείτε γιαγια βοήθειαβοήθεια..

 ΑνΑν υπάρχειυπάρχει αυτόματοςαυτόματος απινιδωτήςαπινιδωτής ζητήστεζητήστε νανα
τοντον φέρουνφέρουν..

 ΠνιγμόςΠνιγμός ήή ασφυξίαασφυξία::
ΈναρξηΈναρξη ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ 5 5 κύκλοικύκλοι ((περίπουπερίπου 2 2 λεπτάλεπτά))
ΠΡΙΝΠΡΙΝ καλέσετεκαλέσετε βοήθειαβοήθεια..



ΑναθεωρημένεςΑναθεωρημένες οδηγίεςοδηγίες ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
19.10.201019.10.2010

ΤαΤα AA--BB--CsCs τηςτης καρδιοαναπνευστικήςκαρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησηςαναζωογόνησης άλλαξανάλλαξαν σεσε: : 

 CC –– CompressionsCompressions--ΘωρακικέςΘωρακικές ΣυμπιέσειςΣυμπιέσεις
 AA –– AirwayAirway--ΑεραγωγόςΑεραγωγός
 BB –– BreathingBreathing-- ΑναπνοέςΑναπνοές





Ανοίξετε τις αναπνευστικές οδούς.

 Τοποθετήστε το δείκτη και το
μέσο δάκτυλο κάτω από το
πιγούνι του θύματος και το
άλλο σας χέρι στο μέτωπό
του και κάμψτε το κεφάλι του
απαλά προς τα πίσω.

 Εάν υποψιάζεστε ή φοβάστε
πως έχει τραυματιστεί ο
αυχένας, οι χειρισμοί σας
πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί και η κάμψη του
κεφαλιού πολύ μικρή.





Πιέστε γρήγορα και δυνατά

Αν ο ασθενής δεν αναπνέει ή δεν
είστε σίγουροι:  έναρξη ΚΑΡΠΑ

Συμπιέζετε το θώρακα ρίχνοντας το βάρος σας.

Επιτρέψτε την αποσυμπίεση του θώρακα.



ΘωρακικέςΘωρακικές συμπιέσειςσυμπιέσεις 30/230/2
 ΤοποθετήστεΤοποθετήστε τοτο έναένα χέριχέρι

πάνωπάνω στοστο άλλοάλλο στοστο κέντροκέντρο
τουτου στήθουςστήθους..

 ΠιέστεΠιέστε δυνατάδυνατά προςπρος τατα κάτωκάτω
30 30 φορέςφορές (5(5--6 cm)6 cm) μεμε ρυθμόρυθμό
100-120/λεπτό.

 ∆ώστε∆ώστε 2 2 εμφυσήσειςεμφυσήσεις..

 ΜπορείΜπορεί απόαπό τιςτις συμπιέσειςσυμπιέσεις νανα
σπάσουνσπάσουν πλευράπλευρά αλλάαλλά
συνεχίστεσυνεχίστε!!

 ΑνΑν δενδεν επανέλθειεπανέλθει ηη αναπνοήαναπνοή
συνεχίζετεσυνεχίζετε ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ γιαγια 5 5 
κύκλουςκύκλους 3030--2 2 δηλδηλ περίπουπερίπου 2 2 
λεπτάλεπτά..

Μετράτε δυνατά όταν κάνετε
συμπιέσεις!.   



΄Ενας΄Ενας διασώστηςδιασώστης: μετά από 30 συμπιέσεις
κάνουμε 2 εμφυσήσεις (διαρκείας 1 sec).
Mη φυσάτε πολύ δυνατά!
∆ύο∆ύο διασώστεςδιασώστες: : εναλλαγήεναλλαγή κάθεκάθε 22--3 3 λεπτάλεπτά
γιαγια νανα απόφεύγεταιαπόφεύγεται ηη κόπωσηκόπωση







HANDSHANDS--ONLY CPRONLY CPR



TrainningTrainning SectionSectionRescue & Rescue & AmblanceAmblance

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

ΣυχνότηταΣυχνότητα

ΒάθοςΒάθος

ΑποσυμπίεσηΑποσυμπίεση

5 
Μυστικά

της
ΚΑΡΠΑ

5 
Μυστικά

της
ΚΑΡΠΑ

!!

Χωρίς διακοπές!Χωρίς διακοπές!

ΑερισμόςΑερισμός



CPR “protocols” scripted to 
minimize hands-off time

Σημαντικές αλλαγέςΣημαντικέςΣημαντικές αλλαγέςαλλαγές!!
Α

Γρήγορη
αρχική
εκτίμηση

Ελαχιστοποίη
ση χρόνου για

έλεγχο
αναπνοής και
σφύξεων







Μην αγγίζετε τον ασθενή κατά
τη διάρκεια της ανάλυσης.
Εξαίρεση: μόνο για έλεγχο
σφυγμού.

ΜηνΜην αγγαγγίίζετεζετε τοντον ασθενήασθενή κατάκατά
τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ανάλυσηςανάλυσης..
ΕξαίρεσηΕξαίρεση:: μόνομόνο γιαγια έλεγχοέλεγχο
σφυγμούσφυγμού..











H.A.IN.E.S. Recovery Position
( High Arm IN Endangered Spine), 



ΚΑΡΠΑ σε παιδιά

 85-95% ανακοπής σε παιδιά οφείλονται
σε ασφυξία.

 Κάντε περίπου 5 κύκλους (2 λεπτά) 
ΚΑΡΠΑ
και ΜΕΤΑ καλέστε βοήθεια.



 Τοποθετήστε ένα ή δυο
χέρια στο κέντρο του
στήθους και αρχίστε
συμπιέσεις και
εμφυσήσεις σε αναλογία
30-2.
Βάθος 4-5 εκ.
Μην φυσάτε πολύ
δυνατά.

ΚΑΡΠΑ σε παιδί
1-8ετών



ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ σεσε βρέφηβρέφη

Προσπαθείστε να ξυπνήσετε το μωρό.

Αν δεν ξυπνάει ή δεν είστε σίγουροι ότι
αναπνέει στείλτε κάποιον να καλέσει
βοήθεια ή αν είστε μόνος αρχίστε
ΚΑΡΠΑ 5 κύκλους 30/2 και ΜΕΤΑ
καλέστε βοήθεια.



ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ σεσε βρέφοςβρέφος

•• ΠιέστεΠιέστε στοστο στέρνοστέρνο ανάμεσαανάμεσα στιςστις θηλέςθηλές μεμε
2 2 δάκτυλαδάκτυλα 30 30 φορέςφορές..

ΒάθοςΒάθος συμπιέσεωνσυμπιέσεων 1/3 1/3 τουτου θώρακαθώρακα

•• ΚαλύψτεΚαλύψτε τοτο στόμαστόμα καικαι μύτημύτη μεμε τοτο στόμαστόμα σαςσας
καικαι φυσήξτεφυσήξτε 2 2 φορέςφορές.. ΜηνΜην φυσάτεφυσάτε πολύπολύ
δυνατάδυνατά!!

•• ΜηνΜην κάνετεκάνετε υπερέκτασηυπερέκταση στοστο κεφαλάκικεφαλάκι τουτου
μωρούμωρού! ! ((ΒάλτεΒάλτε έναένα βιβλίοβιβλίο κάτωκάτω απόαπό τουςτους
ώμουςώμους τουτου μωρούμωρού))

•• ΑνΑν οιοι εμφυσήσειςεμφυσήσεις δενδεν είναιείναι αποτελεσματικέςαποτελεσματικές
συνεχίστεσυνεχίστε μεμε τιςτις 30 30 συμπιέσειςσυμπιέσεις καικαι
προσπαθείστεπροσπαθείστε πάλιπάλι..



ΚΑΡΠΑ σε νεογνό

Αναλογία συμπιέσεων/ 
εμφυσήσεων

3:1





ΧειρισμόςΧειρισμός Heimlich Heimlich 



Πνιγμονή σε βρέφος



ΕΓΚΑΥΜΑΤΑΕΓΚΑΥΜΑΤΑ





Εάν δημιουργηθεί φουσκάλα, 
μην τη σπάσετε.
• Μη βάζετε πάνω στην
πληγή βούτυρο, κρέμες ή
άλλα λιπαρά υλικά.
• Μη χρησιμοποιήσετε
βαμβάκι για να καθαρίσετε
το έγκαυμα γιατί θα
κολλήσει πάνω στην
πληγή.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑΕΓΚΑΥΜΑΤΑ



Εγκαύματα

Βάλτε το τραύμα κάτω από τη βρύση
και ξεπλύνετέ το με δροσερό νερό, 
χωρίς μεγάλη πίεση, για αρκετό
χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για 10 
λεπτά.

Καλύψτε το έγκαυμα με αποστειρωμένη
γάζα και στερεώστε όχι σφιχτά.





Εγκαύματα

 Εκτεταμένα όταν είναι μεγαλύτερα από
10% της επιφάνειας σώματος.Η παλάμη
μας είναι περίπου 1%.

 Εγκαύματα σε πρόσωπο, γεννητικά
όργανα, στα χέρια και πόδια θεωρούνται
πάντα σοβαρά.

 Εκτεταμένα και σοβαρά εγκαύματα τα
διατηρούμε καθαρά και στεγνά.



33ουου ΒαθμούΒαθμού ΕγκαύματαΕγκαύματα

 ΜηνΜην αφαιρείτεαφαιρείτε τοτο ρούχαρούχα πουπου κόλλησανκόλλησαν στοστο
έγκαυμαέγκαυμα!!

 ΜηνΜην βυθίζετεβυθίζετε εκτεταμέναεκτεταμένα καικαι σοβαράσοβαρά εγκαύματαεγκαύματα
σεσε παγωμένοπαγωμένο νερόνερό.. ΜπορείΜπορεί νανα προκληθείπροκληθεί σοκσοκ..

 ΕτοιμότηταΕτοιμότητα γιαγια ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ..

 ΑνυψώστεΑνυψώστε τοτο μέλοςμέλος μεμε τοτο έγκαυμαέγκαυμα αναν είναιείναι
δυνατόνδυνατόν πάνωπάνω απόαπό τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης καρδιάςκαρδιάς..

 ΚαλύψτεΚαλύψτε τηντην περιοχήπεριοχή μεμε αποστειρωμένηαποστειρωμένη γάζαγάζα ήή
καθαρόκαθαρό πανίπανί..



ΕκτίμησηΕκτίμηση εγκαυμάτωνεγκαυμάτων

18%
9%

1%

9%

18% 18%

9%

18%

18%

18% - back

18% - back

9% 9%

13.5% 13.5%

1%

Adult                      Child

Κανόνας των 9





ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ



ΤραυματισμοίΤραυματισμοί δοντιώνδοντιών

 ΠλύντεΠλύντε μεμε νερόνερό καικαι σταματήστεσταματήστε τηντην
αιμορραγίααιμορραγία

 ΜηνΜην πιάνετεπιάνετε έναένα βγαλμένοβγαλμένο δόντιδόντι απόαπό τηντην
ρίζαρίζα..

 ΤοποθετήστεΤοποθετήστε τοτο βγαλμένοβγαλμένο δόντιδόντι σεσε
φυσιολογικόφυσιολογικό ορόορό, , γάλαγάλα, , ασπράδιασπράδι ήή σάλιοσάλιο. . 

 ΕπισκεφθείτεΕπισκεφθείτε τοντον οδοντίατροοδοντίατρο τοτο
συντομότεροσυντομότερο (<1 (<1 ώραώρα))



ΘλάσειςΘλάσεις--∆ιαστρέμματα∆ιαστρέμματα

RRest
 IIce (μείγμα νερό και πάγου για 10-

20 λεπτα)
CCompression- Ελαστικός

επίδεσμος (να περνούν δύο
δάκτυλα από κάτω)

EElevation











ΕσωτερικήΕσωτερική αιμορραγίααιμορραγία

ΑιμορραγίαΑιμορραγία απόαπό κοιλότητεςκοιλότητες ((αυτίαυτί, , 
μύτημύτη κλπκλπ))

ΑιμόπτυσηΑιμόπτυση, , αιματέμμεσηαιματέμμεση..
ΕκχυμώσειςΕκχυμώσεις καικαι πόνοςπόνος έντονοςέντονος
κορμούκορμού, , θώρακαθώρακα. . 

ΚατάγματαΚατάγματα..
ShockShock..



ΚατάγματαΚατάγματα

Καλύψτε ένα ανοιχτό κάταγμα με γάζα.
Μην προσπαθήσετε να επαναφέρετε
στη θέση του ένα κάταγμα.

Ακινητοποιήστε το με νάρθηκα μόνο αν
χρειαστεί ο ασθενής μετακίνηση. 

Επείγουσα κατάσταση αν το άκρο είναι
ωχρό ή μελανό.









ΑνοικτάΑνοικτά τραύματατραύματα θώρακαθώρακα
New recommendationNew recommendation

ΑφήστεΑφήστε τατα ανοικτάανοικτά!!
ΑνΑν αιμορραγούναιμορραγούν πολύπολύ τοποθετήστετοποθετήστε
γάζεςγάζες, , χωρίςχωρίς νανα γίνεταιγίνεται όμωςόμως αεροστεγέςαεροστεγές
κλείσιμοκλείσιμο..

ΚίνδυνοςΚίνδυνος πνευμοθώρακαπνευμοθώρακα!!





SHOCKSHOCK





ΚΑΚΩΣΕΙΣΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣΣΤΗΛΗΣ

ΆντρεςΆντρες 1010--30 30 ετώνετών..

ΤροχαίαΤροχαία ατυχήματαατυχήματα(50%)(50%)

ΠτώσηΠτώση απόαπό ύψοςύψος, , sports, sports, 
επιθέσειςεπιθέσεις..





ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΦΘΑΛΜΩΝΟΦΘΑΛΜΩΝ



ΞΕΝΟΞΕΝΟ ΣΩΜΑΣΩΜΑ ΣΕΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΟΦΘΑΛΜΟ

ΞεπλένουμεΞεπλένουμε μεμε
φυσιολογικόφυσιολογικό ορόορό ήή
νερόνερό τηςτης βρύσηςβρύσης
ώστεώστε νανα ρέειρέει προςπρος
τατα έξωέξω ((όχιόχι προςπρος
τοτο άλλοάλλο μάτιμάτι).).



ΑφαίρεσηΑφαίρεση ξένουξένου σώματοςσώματος απόαπό
βλέφαροβλέφαρο



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το ξένο σώμα είναι
σφηνωμένο στο λευκό του ματιού ή εάν
βρίσκεται στο χρωματιστό μέρος ή στην κόρη
του ματιού, μην προσπαθήσετε να το
αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση.
Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

ΞΕΝΟΞΕΝΟ ΣΩΜΑΣΩΜΑ ΣΕΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΟΦΘΑΛΜΟ



ΕνσφήνωσηΕνσφήνωση ξένουξένου σώματοςσώματος σεσε
οφθαλμόοφθαλμό

ΜηνΜην τοτο
αφαιρέσετεαφαιρέσετε!!

ΣταθεροποιήστεΣταθεροποιήστε τοτο
στηστη θέσηθέση πουπου
βρίσκεταιβρίσκεται..



ΕνσφήνωσηΕνσφήνωση ξένουξένου σώματοςσώματος σεσε
οφθαλμόοφθαλμό

ΚαλύψτεΚαλύψτε μεμε
προσοχήπροσοχή καικαι
τατα δυοδυο μάτιαμάτια!!



ΧημικάΧημικά εγκαύματαεγκαύματα

Καλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό
για >20 λεπτά. Το νερό να τρέχει
προς τα έξω.

Καλύψτε με καθαρή γάζα.



ΠλύσειςΠλύσεις οφθαλμώνοφθαλμών



ΤραυματισμοίΤραυματισμοί

ΕκχυμώσειςΕκχυμώσεις

ΚάταγμαΚάταγμα
οφθαλμικούοφθαλμικού
κόγχουκόγχου

ΡήξηΡήξη βολβούβολβού

ΑποκόλλησηΑποκόλληση
αμφιβληστροειδούςαμφιβληστροειδούς



∆αγκώματα∆αγκώματα

Σκύλοι 80-90%
Γάτες 2-20%
Άνθρωποι 1-2%



∆αγκώματα∆αγκώματα ζώωνζώων

ΠαιδιάΠαιδιά κεφάλικεφάλι
80%80%

ΕνήλικέςΕνήλικές άκραάκρα
((κεφάλικεφάλι 10%)10%)



∆αγκώματα∆αγκώματα



∆αγκώματα∆αγκώματα



∆αγκώματα∆αγκώματα φιδιώνφιδιών

RattlesnakeRattlesnake

Water moccasinWater moccasin
((cotton mouthcotton mouth))

CopperheadCopperhead

Coral snake Coral snake 
(Elapid)(Elapid)



∆αγκώματα∆αγκώματα φιδιώνφιδιών

 ΠαραμείνετεΠαραμείνετε ψύχραιμοιψύχραιμοι..
 ΑφαιρέστεΑφαιρέστε κοσμήματακοσμήματα, , ρολόγιαρολόγια..
 Πλύνετε το τραύμα με σαπούνι και νερό και

καλύψτε με αποστειρωμένη γάζα.
 ΠεριορίστεΠεριορίστε τηντην κίνησηκίνηση τουτου άκρουάκρου μεμε ένανέναν

νάρθηκανάρθηκα καικαι χαλαρόχαλαρό ελαστικόελαστικό επίδεσμοεπίδεσμο..
 ΤοποθετήστεΤοποθετήστε τοτο άκροάκρο χαμηλότεραχαμηλότερα..
 ΜηνΜην τοποθετήσετετοποθετήσετε πάγοπάγο ήή tourniquet.tourniquet.
 ΜηνΜην κόψετεκόψετε τηντην πληγήπληγή ήή νανα προσπαθήσετεπροσπαθήσετε νανα

απομακρύνετεαπομακρύνετε τοτο δηλητήριοδηλητήριο..



ΣκορπιόςΣκορπιός -- σαλάχισαλάχι

ΖεστόΖεστό νερόνερό..
((ΘερμοευαίσθητοΘερμοευαίσθητο

δηλητήριοδηλητήριο))



ΑχινόςΑχινός

ΖεστόΖεστό νερόνερό
ΞύδιΞύδι
ΑφαίρεσηΑφαίρεση
χειρουργικήχειρουργική



ΤσούχτρεςΤσούχτρες--ΜέδουσεςΜέδουσες

 ΠλύσηΠλύση μεμε ξύδιξύδι γιαγια 30 30 sec. sec. ΕναλλακτικάΕναλλακτικά
σόδασόδα

 ΓιαΓια αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου πόνουπόνου ζεστόζεστό νερόνερό
(20 (20 λεπτάλεπτά).).

 ΠροσοχήΠροσοχή: : ΜηνΜην βάλετεβάλετε καμίακαμία περίδεσηπερίδεση
γιατίγιατί θαθα απελευθερωθείαπελευθερωθεί δηλητήριοδηλητήριο καικαι
απόαπό τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες άθικτεςάθικτες εώςεώς τώρατώρα
νηματοκύστειςνηματοκύστεις..



ΗλεκτροπληξίαΗλεκτροπληξία

ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα ηη ασφάλειάασφάλειά σαςσας..
∆ιακόψτε∆ιακόψτε τοτο ρεύμαρεύμα απόαπό τηντην πηγήπηγή, , 
ενημερώστεενημερώστε τουςτους αρμόδιουςαρμόδιους ήή τηντην
πυροσβεστικήπυροσβεστική 199199..

ΌλαΌλα τατα υλικάυλικά ((ακόμηακόμη καικαι ξύλιναξύλινα) ) 
άγουνάγουν τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό ρεύμαρεύμα αναν ηη
τάσητάση είναιείναι πολύπολύ υψηλήυψηλή..



ΗλεκτροπληξίαΗλεκτροπληξία

ΙατρικήΙατρική εκτίμησηεκτίμηση καικαι αντιμετώπισηαντιμετώπιση γιαγια όλαόλα τατα
θύματαθύματα ηλεκτροπληξίαςηλεκτροπληξίας. . ΚίνδυνοςΚίνδυνος γιαγια::

 ΤραυματισμούςΤραυματισμούς
 ΘερμικάΘερμικά εγκαύματαεγκαύματα
 ΚαρδιοαναπνευστικήΚαρδιοαναπνευστική ανακοπήανακοπή απόαπό::
 ΑρρυθμίεςΑρρυθμίες
 ΤετανίεςΤετανίες αναπνευστικώναναπνευστικών μυώνμυών
 ΒλάβηΒλάβη αναπνευστικούαναπνευστικού κέντρουκέντρου..



∆ηλητηριάσεις∆ηλητηριάσεις

Κέντρο δηλητηριάσεων: 2107793777
112 ΕΚΑΒ 166

 Ενημερώστε για είδος δηλητηρίου , πιθανή
ποσότητα και χρόνο λήψης.

 Μην δώσετε τίποτα από το στόμα αν δεν σας
δώσουν οδηγίες από το κέντρο δηλητηριάσεων
(ούτε γάλα, νερό ή ενεργό άνθρακα).

 Μην προκαλέσετε εμετό!



Επιληψία
 Φροντίστε τον πάσχοντα ώστε να μην

τραυματιστεί.
 Απομακρύνετε τους περίεργους

παρευρισκομένους με εξαίρεση αυτούς
που θέλετε να σας βοηθήσουν.

 Μην βάζετε αντικείμενα στο στόμα ή μην
προσπαθήσετε να ανοίξετε το στόμα του
πάσχοντος.

 Μην τον μετακινήσετε παρά μόνο αν
κινδυνεύει.



Επιληψία

 Όταν σταματήσουν οι σπασμοί τοποθετήστε
τον ασθενή σε θέση ανάνηψης. Μπορεί να
κάνει εμετό.

 Μείνετε μαζί του μέχρι να συνέλθει.
 Επείγουσα κατάσταση όταν:

-∆εν συνέρχεται μετά από 15-20 λεπτά.
-Η κρίση διαρκεί >10 λεπτά.
-Ακολουθούν και άλλες κρίσεις.
-Αν έχει τραυματιστεί.



Πόνος στο στήθος
 Βάλτε τον πάσχοντα να καθίσει.
 ∆ώστε του να μασήσει μια ασπιρίνη.
 Εάν ο πάσχων παίρνει φάρμακα

(υπογλώσσια) για την καρδιά του, αφήστε
τον να τα πάρει. 

 Παρακολουθείτε συνεχώς την αναπνοή και
το σφυγμό του μέχρι να φτάσει η ιατρική
βοήθεια.

 Να είστε έτοιμοι για ΚΑΡΠΑ.
 Καθησυχάζετε συνεχώς τον πάσχοντα.



ΑναφυλαξίαΑναφυλαξία



ΣυνήθειςΣυνήθεις αιτίεςαιτίες αλλεργικώναλλεργικών
αντιδράσεωναντιδράσεων..



ΑλλεργικέςΑλλεργικές αντιδράσειςαντιδράσεις

Εξάνθημα
Οίδημα
Κνησμός
∆ιάρροιες, εμετοί, και κοιλιακά άλγη
∆ύσπνοια
Υπόταση και σοκ.



ΑλλεργικέςΑλλεργικές αντιδράσειςαντιδράσεις



 Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
 Βάλτε τον πάσχοντα στη στάση που
διευκολύνει περισσότερο την αναπνοή του.

 Εάν το άτομο γνωρίζει την κατάστασή του, 
πιθανόν θα έχει μαζί του μια ένεση
αδρεναλίνης. 

 Βοηθήστε το να την κάνει ή κάντε την εσείς
ο ίδιος. 

 Παρακολουθείτε συνεχώς την αναπνοή και
το σφυγμό του και σε ετοιμότητα για ΚΑΡΠΑ

ΑλλεργικέςΑλλεργικές αντιδράσειςαντιδράσεις



ΑδρεναλίνηΑδρεναλίνη

AdrenalinAdrenalin ήή
ΕΕpinephrinepinephrine
ΑρχικάΑρχικά 0,50,5mg mg 
ενδομυικάενδομυικά

ΈτοιμαΈτοιμα σκευάσματασκευάσματα
 EpiPenEpiPen
 EpiPenEpiPen Jr.Jr.



ΧορήγησηΧορήγηση
ενδομυικάενδομυικά
ΠιέστεΠιέστε καικαι
κρατήστεκρατήστε μέχριμέχρι
νανα ολοκληρωθείολοκληρωθεί
ηη έγχυσηέγχυση γιαγια
ππερίπουερίπου 10 10 sec.sec.


