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Εισαγωγή 
Οι στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών, μπορούν να αποβούν σωτήριες, κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες. Είναι προφανές ότι ο όρος «πρώτες βοήθειες» έχει άλλο νόημα όταν αναφερόμαστε σε άτομα 
που δεν έχουν σχέση με το χώρο της υγείας και άλλο νόημα όταν αναφερόμαστε σε άτομα του χώρου της 
υγείας. 
Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν υποχρέωση εξ επαγγέλματος, για το γιατρό και το νοσηλευτή, ή 
υποχρέωση εξ ιδιότητος, για τον οδηγό ο οποίος υποχρεούται να βοηθήσει τον πεζό που κτύπησε με το 
αυτοκίνητό του. Συνήθως όμως αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς τον πλησίον (νόμοι του καλού 
Σαμαρείτη). 
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που λογαριάζονται περισσότερο από τα καλύτερα έργα μας και δίνουν το 
χάρισμα της αγάπης και της ανθρωπιάς στην πολυάσχολη και κάπως σκληρόκαρδη κοινωνία μας. Η 
σωτηρία της ζωής κάποιου που κινδυνεύει, πολύ συχνά εξαρτάται από την ταχύτητα της δικής μας 
αντίδρασης, που πρέπει όμως να στηρίζεται σε γνώσεις. Χρειάζονται ακόμα ψυχραιμία, γρήγορη εκτίμηση 
της κατάστασης και σωστοί χειρισμοί πρώτων βοηθειών. 
Σύμφωνα με τον ορισμό, «πρώτες βοήθειες είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται από τον 
τυχόντα αυτόπτη μάρτυρα στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά ή έπαθε 
αιφνίδιο θάνατο ή ακόμα και από τον παθόντα στον εαυτό του». 
Το κλειδί των πρώτων βοηθειών είναι να γνωρίζεις τι να κάνεις και να αντιδράς κατάλληλα. Η αντιμετώπιση 
των συγκινησιακών αντιδράσεων στον τόπο ενός ατυχήματος μπορεί να είναι πιο σημαντική και πιο 
δύσκολη από την περιποίηση των σωματικών βλαβών. Τα θύματα των ατυχημάτων ή και τα άτομα που 
απλώς παρευρίσκονται σε κάποιο σοβαρό ατύχημα, μπορεί να παρουσιάσουν συμπεριφορά που θέτει σε 
κίνδυνο τον εαυτό τους, τους άλλους και κάνει δύσκολη την παροχή πρώτης βοήθειας. 
Για πολλές χώρες έχει γίνει κοινή συνείδηση και τουλάχιστον βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών 
προσφέρονται υποχρεωτικά σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, πιστεύεται δε πως από το σχολείο 
ακόμα, πρέπει όλοι να μαθαίνουν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. 
 
Αντικείμενα Πρώτων Βοηθειών - Εκπαίδευση 
Κάτω από την πίεση πολλών συγχρόνων παραγόντων, η παροχή πρώτων βοηθειών παρουσιάζεται 
σήμερα αρκετά διαφοροποιημένη, ο αλτρουϊσμός καλείται να υποκατασταθεί από τη συστηματική 
εκπαίδευση και έχουν καθοριστεί με σαφήνεια και ακρίβεια τα γνωστικά αντικείμενα αυτής της εκπαίδευσης. 
Τα αντικείμενα των πρώτων βοηθειών ορίζονται μέσα από τους αυστηρά προδιαγεγραμμένους στόχους 
τους, που είναι: 
• Η διάσωση της ζωής του θύματος, που επιτυγχάνεται με, ή την αποκατάσταση, ή τη διατήρηση, της 

αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. 
• Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού με έλεγχο της επίδρασης του βλαπτικού 

παράγοντα, που προκάλεσε την αρχική βλάβη, και την παρεμπόδιση της περαιτέρω επίδρασής του 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος, που μπορεί να προκύψει τόσο με τις προσπάθειες 
ανακούφισής του, όσο και με τη δημιουργία κλίματος ασφαλείας και προστασίας. 

• Η προετοιμασία του πάσχοντα για τη μετέπειτα ειδική ιατρική αντιμετώπιση. 
• Η ενημέρωση του γιατρού για τις συνθήκες του ατυχήματος, την κατάσταση του πάσχοντα πριν δοθούν 

οι πρώτες βοήθειες και τις μεταβολές της κατά τη μεταφορά, καθώς και για το είδος των πρώτων 
βοηθειών που δόθηκαν. 



Από την ανάλυση των στόχων φαίνεται καθαρά ο προσωρινός χαρακτήρας των πρώτων βοηθειών και η 
ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης, που θα ακολουθήσει, αφού αναζητηθεί με φροντίδα του αυτόπτη 
μάρτυρα ή αρωγού. 
Ο όρος «αρωγός» είναι ο καταλληλότερος για το χαρακτηρισμό αυτού που προστρέχει, για να προσφέρει 
στο αβοήθητο θύμα τη βοήθειά του, την αρωγή του, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εθελοντή ή για 
επαγγελματία. 
Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι εγκυκλοπαιδική γνώση, είναι ένα σύνολο ειδικών γνώσεων με δυνητικά άμεση 
εφαρμογή. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την ενσυνείδητη απομνημόνευση ξεκαθαρισμένων θέσεων, χωρίς 
λογικά κενά. Αν ο συνειρμός του αρωγού δεν είναι πλήρης τη στιγμή που θα ανακληθεί, θα δημιουργηθούν 
περιθώρια για πρωτοβουλίες. Ακόμα και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών 
λύσεων, όσο σωστές κι αν είναι, οδηγούν αναγκαστικά στη σύγχυση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες, είναι η σαφήνεια και η 
ακρίβεια των γνώσεων. Ακόμα και η αναφορά στις βασικές γνώσεις της ανατομικής, της επιδεσμολογίας και 
των άλλων σχετικών, στα πλαίσια της διδασκαλίας των πρώτων βοηθειών είναι ανάγκη να περιορίζεται στα 
απολύτως απαραίτητα, για τον κίνδυνο να υποκαταστήσουν στην αντίληψη του διδασκομένου το 
πρωταρχικό αντικείμενο. 
Ο εκπαιδευόμενος στις Πρώτες Βοήθειες πρέπει να μάθει τη μεθοδολογία της άμεσης εκτίμησης του οξέος 
περιστατικού αλλά και να αναπτύξει την απαραίτητη παρατηρητικότητα, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται 
τόσο τις εξωτερικές παραμέτρους, που έχουν σχέση με αυτό, όσο και τις μεταβολές της κατάστασης του 
αρρώστου μέχρι να φθάσει στο νοσοκομείο. 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει ακόμα να μάθει, πως τα περιθώρια παροχής υπηρεσιών υγείας στις πρώτες 
βοήθειες καθορίζονται αυστηρά από τις αντικειμενικές συνθήκες, μέσα στις οποίες έλαβε χώρα το οξύ 
περιστατικό. Άλλες δυνατότητες παρέχει στον αρωγό ένας νοσηλευτικός χώρος, ή το περιβάλλον του 
σπιτιού και άλλες είναι εκείνες, που υπάρχουν στη μέση του δρόμου. 
Μια άλλη εκπαιδευτική ιδιομορφία των πρώτων βοηθειών είναι το γεγονός ότι πολλές φορές είναι 
καταδικασμένες, σαν γνώσεις, να μείνουν για πολύ καιρό αχρησιμοποίητες με κίνδυνο να ξεχαστούν. Γι 
αυτό όλα τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προβλέπουν συστηματική επανεξέταση των 
αρωγών, που στην περίπτωση ορισμένων ενεργειών γίνεται ανά εξάμηνο. Η επανεξέταση, εκτός από την 
ανανέωση των γνώσεων, διευκολύνει την ανάπτυξη του εθελοντισμού και την κοινωνικοποίηση των 
εκπαιδευομένων. 
 
Ενέργειες σε επείγουσες καταστάσεις 
Οι βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών εφαρμόζονται σε όλες τις κακώσεις και παθήσεις, ανεξάρτητα από 
τη βαρύτητά τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το άτομο που θα παρέχει τις πρώτες βοήθειες έχει την 
ευθύνη να ενεργήσει γρήγορα, ψύχραιμα και σωστά, ώστε να διατηρήσει τη ζωή, να εμποδίσει την 
επιδείνωση της κατάστασης του πάσχοντα και να βοηθήσει στην ανάρρωσή του. 
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται καλύτερα με: 
• Γρήγορη και ψύχραιμη προσέγγιση. 
• Γρήγορη εκτίμηση του περιστατικού και της κατάστασης του πάσχοντα. 
• Σωστή διάγνωση της γενικής κατάστασης, βασισμένη στο ιστορικό του συμβάντος και στα συμπτώματα 

και σημεία του πάσχοντα. 
• Άμεση και σωστή αντιμετώπιση κάθε περιπτώσεως. 
• Μεταφορά του πάσχοντα στο κατάλληλο μέρος, ανάλογα με την κάκωση και τη γενική κατάστασή του. 
Προσέγγιση: 
Ο αρωγός πρέπει να βεβαιώνεται, κάθε φορά, ότι δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο, όταν πλησιάζει τον 
πάσχοντα. Φτάνοντας στον τόπο κάθε ατυχήματος και εφόσον δεν υπάρχει Γιατρός, Νοσηλευτής ή άτομο 
με πείρα σε τέτοιες καταστάσεις δηλώνει ότι έχει γνώσεις πρώτων βοηθειών και αναλαμβάνει ψύχραιμα την 
πρωτοβουλία των ενεργειών για την αντιμετώπιση του περιστατικού. 
Εκτίμηση: 
Αμέσως μόλις αναλάβει την ευθύνη αντιμετώπισης μιας περίπτωσης, κάνει ακριβή εκτίμηση του συμβάντος 
και αποφασίζει για τις ενέργειες που έχουν προτεραιότητα. Πρέπει πάντα να έχει υπόψη του τα παρακάτω: 



-Ασφάλεια. Προσπαθεί να περιορίσει στο ελάχιστο τις πιθανότητες να διατρέξουν κίνδυνο: ο ίδιος, ο 
πάσχων και οι τυχόν παρευρισκόμενοι, και παίρνει μέτρα για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. 
-Βοήθεια από άλλα άτομα. Μερικοί από τους παρευρισκομένους μπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι και 
ίσως είναι ικανοί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Άλλοι μπορεί 
να ενοχλούν και για να μην επεμβαίνουν, πρέπει να τους κρατάει απασχολημένους. 
-Καθορισμός προτεραιοτήτων σχετικών με τη φροντίδα του πάσχοντα. Για να προσδιορίσει την κρατούσα 
κατάσταση, ελέγχει αμέσως τα εξής: 

• Αναπνοή και αεροφόρο οδό. Εξετάζει αν είναι ανοιχτή η αεροφόρο οδός και αν ο πάσχων αναπνέει. 
Αν όχι, αρχίζει αμέσως τεχνητή αναπνοή. 

• Αιμορραγία. Ελέγχει αν ο πάσχων έχει κάποια σοβαρή αιμορραγία και τη σταματά αμέσως. 
• Απώλεια της συνείδησης. Αν ο πάσχων έχει χάσει τις αισθήσεις του ή αν η αναπνοή του είναι 

ρεγχώδης (προκαλεί ροχαλητό), τον τοποθετεί σε θέση ανάνηψης και προσδιορίζει το βαθμό της 
ανταπόκρισής του. Αν υπάρχει υποψία πιθανής κάκωσης της σπονδυλικής στήλης, δεν μετακινεί 
τον πάσχοντα, εκτός αν η δυσκολία της αναπνοής του κάνει τη μετακίνηση απαραίτητη. 

• Καταπληξία (shock). Διατηρεί τον πάσχοντα ζεστό, ήσυχο και ξαπλωμένο ώσπου να φτάσει ιατρική 
βοήθεια, ασθενοφόρο ή κατάλληλο μέσο μεταφοράς. 

• Αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του πάσχοντα από το περιβάλλον, πριν τον 
μετακινήσει, αντιμετωπίζει τα κατάγματα και τα μεγάλα τραύματα. Αν ο πάσχων βρίσκεται σε 
κίνδυνο, πριν τον μετακινήσει, ακινητοποιεί προσωρινά το τραυματισμένο μέλος και τον μεταφέρει ή 
περιμένει βοήθεια. 

• Κλήση για Βοήθεια. Αν αποφασίσει ότι χρειάζεται βοήθεια, δηλαδή: Ασθενοφόρο, Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, πρέπει να τη ζητήσει αμέσως. Πηγαίνει ο ίδιος ή στέλνει κάποιον από τους 
παρευρισκομένους στο πλησιέστερο τηλέφωνο και ζητάει την υπηρεσία που χρειάζεται, καλώντας 
το 166 ή το 100 ή το 199. Είτε το μήνυμα σταλεί από τον ίδιο είτε από κάποιον άλλο, πρέπει να 
διαβιβαστούν οι εξής πληροφορίες: 

o Ο αριθμός του τηλεφώνου από το οποίο γίνεται η κλήση για βοήθεια. 
o Η ακριβής τοποθεσία του ατυχήματος με κάποια χαρακτηριστικά της περιοχής.  
o Μια ένδειξη του τύπου και της σοβαρότητας του ατυχήματος, π.χ., τροχαίο με παγιδευμένα άτομα. 
o Ο αριθμός, το φύλο και η κατά προσέγγιση ηλικία των θυμάτων. Επίσης, αν είναι δυνατό, η φύση των 

κακώσεων, π.χ. τραύμα, έγκαυμα, κάταγμα. 
o Ζητάει ειδική βοήθεια, αν έχει υπόνοιες για καρδιακή προσβολή ή τοκετό. Ο αξιωματικός υπηρεσίας της 

αστυνομίας έχει άμεση επαφή με τις άλλες υπηρεσίες και θα τους μεταβιβάσει τα μηνύματα. Ποτέ δεν 
κλείνει το τηλέφωνο πρώτος, ίσως ξέχασε κάποια σημαντική πληροφορία και έτσι, μπορεί να μην 
προλάβει να τη ζητήσει ο αστυνομικός, γι αυτό περιμένει ερωτήσεις. 

o Πολλά θύματα με πολλαπλές κακώσεις. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας πάσχοντες, πρέπει να 
κάνει μια γρήγορη εκτίμηση για το ποιος έχει προτεραιότητα να του παρασχεθεί βοήθεια. Πρέπει να 
διανοίξει τους αεραγωγούς των πασχόντων που η αναπνοή τους έχει σταματήσει και, αν είναι ανάγκη, 
να κάνει τεχνητή αναπνοή. Κάθε πάσχων που έχει χάσει τις αισθήσεις του να τοποθετείται αμέσως σε 
θέση ανάνηψης. Ο προσωρινός έλεγχος μιας σοβαρής αιμορραγίας μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον 
πάσχοντα ή από κάποιον παρευρισκόμενο. Να μην ξεχνάει ότι ο πάσχων που κάνει το μεγαλύτερο 
θόρυβο σπάνια είναι και ο πιο βαριά τραυματισμένος. Πρέπει να θυμάται, επίσης, ότι στις Πρώτες 
Βοήθειες η κοινή λογική είναι το ίδιο σπουδαία με την πραγματική γνώση του θέματος – προβλήματος. 

Διάγνωση: 
Αφού τελειώσει με τις προτεραιότητες, πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για πληρέστερη διάγνωση. Για να 
το πετύχει, πρέπει να λάβει υπόψη του: το ιστορικό του πάσχοντα και του ατυχήματος, τα συμπτώματα, τα 
σημεία, την ανταπόκρισή του και κάποιες εξωτερικές ενδείξεις. 
-Ιστορικό είναι η πλήρης περιγραφή του πώς έγινε το ατύχημα ή πώς άρχισε η πάθηση και θα πρέπει να 
παίρνεται, όταν είναι δυνατό, απευθείας από τον πάσχοντα ή και από κάποιον υπεύθυνο παρευρισκόμενο. 
Πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στο ιστορικό, γιατί μπορεί να πάρει σημαντικές πληροφορίες για τις 
κακώσεις, αλλά και για άλλες παθήσεις, όπως: ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, η επιληψία, η αλλεργία και 
άλλες, που τις γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο πάσχων. 



-Συμπτώματα είναι τα αισθήματα (ενοχλήματα) που νιώθει και περιγράφει ο πάσχων. Το πιο χρήσιμο και 
συχνό από αυτά είναι ο πόνος. Μερικά άλλα συμπτώματα είναι: η ναυτία, η ζάλη, το αίσθημα κρύου ή 
ζέστης και η απώλεια του μυϊκού ελέγχου ή της αισθητικότητας. Αν ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του, τον 
ρωτάει αν πονά και πού. Αν έχει χάσει τις αισθήσεις του ή αν οι απαντήσεις του δεν είναι αξιόπιστες, επειδή 
έχει σύγχυση ή βρίσκεται σε shock, η διάγνωση δεν μπορεί να βασιστεί στα συμπτώματα, αλλά θα πρέπει 
να στηριχτεί στις πληροφορίες των παρευρισκομένων και στα σημεία. 
-Σημεία είναι οι διαταραχές που διαπιστώνονται από τον αρωγό με τις αισθήσεις του (όραση, αφή, ακοή, 
όσφρηση) και μπορεί να είναι σημεία κάκωσης, όπως: η αιμορραγία, το οίδημα (πρήξιμο), η 
παραμόρφωση, ή σημεία πάθησης, όπως: η θερμοκρασία, ο σφυγμός και άλλα. Όλα αυτά τα σημεία 
μπορεί να είναι ολοφάνερα, να παρατηρηθούν τυχαία ή να διαπιστωθούν με σκόπιμη αναζήτηση, δηλαδή 
με την εξέταση. 
-Ο αρωγός πρέπει να κάνει γρήγορα μια γενική εξέταση του πάσχοντα, ώστε να εξακριβώσει κάθε άμεση 
απειλή για τη ζωή του ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι τις αισθήσεις του. Πρέπει να μετακινεί τον πάσχοντα 
όσο γίνεται λιγότερο κατά την εξέταση. Αρχίζει την εξέταση από το κεφάλι και προχωρεί μεθοδικά προς τα 
πόδια. -Δεν ξεχνάει: να βλέπει, να πιάνει να ακούει και να οσφραίνεται τον πάσχοντα και να συγκρίνει 
πάντα τη μια πλευρά του σώματος με την άλλη. Αν σε οποιαδήποτε φάση, κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
του πάσχοντα, η αναπνοή του γίνει δύσκολη, τον τοποθετεί στη θέση ανάνηψης. 
-Η εξέταση αρχίζει από το κεφάλι ελέγχει πρώτα: το στόμα, την αναπνοή, τα χείλη τα δόντια (οδοντοστοιχία 
ξένη) και προχωρεί στα μάτια, ελέγχει το σχήμα, το μέγεθος, την αντίδραση στο φως, συγκρίνει τις κόρες αν 
έχουν το ίδιο μέγεθος (ανισοκορία) και εξετάζει το βολβό των ματιών για την πιθανή ανεύρεση 
αιματώματος. Στη συνέχεια εξετάζει τη μύτη για ανεύρεση αίματος, διαυγούς υγρού ή μείγματος και των 
δύο, που θα μπορούσαν να προέρχονται από το εσωτερικό του κρανίου καθώς και τα αυτιά για ίχνη 
αίματος ή διαυγούς εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που μπορεί να αποτελούν ένδειξη κατάγματος της βάσεως 
του κρανίου. Επίσης, γίνεται έλεγχος για ξένα σώματα και για την ακεραιότητα της λειτουργίας της ακοής. 
Τέλος, στο πρόσωπο ελέγχει: το χρώμα του (ερυθρό, ωχρό, κυανό), τη θερμοκρασία του δέρματος (ζεστό, 
κρύο) και αν είναι στεγνό κολλώδες ή πολύ ιδρωμένο. Ολοκληρώνεται η εξέταση της κεφαλής με την 
προσεκτική ψηλάφηση του κρανίου, για σημεία που υποδηλώνουν κάταγμα (οίδημα, εντομές). 
-Ακολουθεί η εξέταση του τραχήλου, ψάχνοντας για ανωμαλίες των σπονδύλων που υποδηλώνουν 
κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζει, από πάνω προς τα 
κάτω, τη σπονδυλική στήλη, για να διαπιστώσει την ύπαρξη παραμόρφωσης ή οιδήματος σε κάποιο σημείο 
της. Παράλληλα ελέγχει το θώρακα, τις πλευρές, το στέρνο και τις κλείδες. Πιο χαμηλά ελέγχει την πύελο 
(λεκάνη), για να διαπιστώσει αν υπάρχουν σημεία κατάγματος, και σημειώνει κάθε ένδειξη ακράτειας 
ούρων ή / και κοπράνων. 
Ολοκληρώνεται η φυσική εξέταση με τον έλεγχο της κατάστασης των άνω και κάτω άκρων. Ο έλεγχος 
γίνεται με τα δύο χέρια, με πολύ ήπιες κινήσεις, ώστε ο αρωγός να εξετάζει και να συγκρίνει ταυτόχρονα και 
τις δυο πλευρές του σώματος. 
-Βαθμός ανταπόκρισης του πάσχοντα. Η μετάπτωση του πάσχοντα από την εγρήγορση στην κατάσταση 
απώλειας της συνείδησης μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια. Αν ο πάσχων αντιδρά καλά στα 
ερεθίσματα, η απώλεια της συνείδησης είναι μικρού βαθμού (λιποθυμία = παροδική ανοξαιμία του 
εγκεφάλου). Όταν το επίπεδο ανταπόκρισής του είναι χαμηλό, έχει βαθύτερη απώλεια συνείδησης και αν 
δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε ερεθίσματα, τότε ο πάσχων βρίσκεται σε δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση (κώμα). Ο αρωγός πρέπει να ελέγχει κάθε 10 λεπτά: την αναπνοή, το σφυγμό, τη θερμοκρασία, 
την αντίδραση στα ερεθίσματα (του θορύβου, της αφής, του πόνου), τις αντανακλαστικές κινήσεις των 
βλεφάρων του πάσχοντα και να καταγράφει τα ευρήματα, ώστε να τα αναφέρει στο γιατρό, όταν φτάσει. 
-Εξωτερικές ενδείξεις. Αν ο πάσχων έχει χάσει τις, αισθήσεις του, ίσως χρειαστεί να ψάξει ο αρωγός τις 
τσέπες, την τσάντα ή το χαρτοφύλακά του για πιθανά διαφωτιστικά στοιχεία. Η ύπαρξη κομματιών ζάχαρης 
στις τσέπες του δείχνουν ότι ο πάσχων μπορεί να είναι διαβητικός. Αν είναι δυνατό, ο έλεγχος αυτός να 
γίνεται μπροστά σε μάρτυρα. Ελέγχει επίσης την πιθανή ύπαρξη ειδικής ταυτότητας αναγνώρισης, που 
φορούν οι πάσχοντες στο λαιμό ή στο χέρι και γράφουν την πάθηση, ίσως και τη θεραπευτική αγωγή. 
 
 
 
 



Αντιμετώπιση: 
Για κάθε παθολογική κατάσταση που θα διαπιστώσει ο αρωγός, πρέπει να εφαρμόσει την κατάλληλη 
πρώτη βοήθεια ήρεμα και γρήγορα. Καθησυχάζει και ενθαρρύνει συνεχώς τον πάσχοντα, εργάζεται 
γρήγορα και αποτελεσματικά, ακούει με προσοχή τις παρατηρήσεις ή τις παρακλήσεις του πάσχοντα, 
χωρίς να τον βασανίζει με ερωτήσεις, που δείχνουν ότι τον κατέχει νευρικότητα. 
Αφού εφαρμόσει την απαραίτητη πρώτη βοήθεια, τοποθετεί τον πάσχοντα σε κατάλληλη θέση και τον 
προσέχει μέχρι να φθάσει η βοήθεια που έχει καλέσει. Δεν πρέπει να ξεχνάει το στόχο του, που είναι: η 
διατήρηση της ζωής του πάσχοντα, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασής του και η φροντίδα για τη 
γρήγορη ανάρρωσή του. 
Μεταφορά του πάσχοντα: 
Στο πλαίσιο των Πρώτων Βοηθειών, η μεταφορά του πάσχοντα περιλαμβάνει εκείνες μόνο τις ενέργειες του 
αρωγού που αποσκοπούν στην απομάκρυνση του θύματος από κάποια επικίνδυνη θέση: κίνδυνος 
ανάφλεξης ή έκρηξης, ασφυξία από έλλειψη Ο2 ή ύπαρξη CO, ηλεκτροπληξία κ.ά. 
Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ο κανόνας: οι πρώτες βοήθειες παρέχονται στη θέση που βρέθηκε ο 
πάσχων. Οι κίνδυνοι από μια εσπευσμένη, κακή μεταφορά του θύματος, είναι πάντα μεγαλύτεροι από 
αυτούς που περικλείει κάθε άλλη πρώτη βοήθεια. Η μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο είναι έργο του 
ειδικά εκπαιδευμένου πληρώματος του ασθενοφόρου. Επιτρέπεται η μεταφορά του πάσχοντα με άλλο 
αυτοκίνητο, αν πρόκειται για ελαφρές κακώσεις. Αν είναι ανάγκη, ο αρωγός πρέπει να συνοδέψει τον 
πάσχοντα αυτοπροσώπως στο νοσοκομείο και να δώσει αναφορά σχετικά με το ατύχημα. Πρέπει επίσης 
να πληροφορήσει την οικογένεια του πάσχοντα για το που θα τον βρουν. 
 
Θεματικές ενότητες προγράμματος πρώτων βοηθειών (οκτώ δίωρα). 
1. Εισαγωγή (Ορισμοί, έννοιες, αντικείμενα και εκπαίδευση). 

Ενέργειες σε επείγουσες καταστάσεις (Προσέγγιση, εκτίμηση, διαπίστωση βλάβης, αντιμετώπιση και 
μεταφορά). 

2. Κακώσεις μαλακών μορίων (Θλάσεις, τραύματα, αιμορραγίες, ειδικές περιπτώσεις τραυμάτων και 
αιμορραγιών, δήγματα). 

3. Διαταραχές θερμότητας και ψύχους (Εγκαύματα, θερμοπληξία, ηλίαση, διάσωση σε πυρκαγιά, 
κρυοπαγήματα, υποθερμία). 

4. Δηλητηριάσεις - Αλλεργίες (Φαρμακευτικές, χημικές, τροφικές και ανάλογα με την πύλη εισόδου στον 
οργανισμό). 

5. Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος (Κακώσεις αρθρώσεων: διάστρεμμα, εξάρθρημα. Κακώσεις 
οστών, κάταγμα και ειδικές περιπτώσεις καταγμάτων, επιδέσεις, μεταφορές). 

6. Διαταραχές συνείδησης – Απώλεια αισθήσεων (Λιποθυμία, καρδιακές διαταραχές, καταπληξία, 
κώματα, υπογλυκαιμία, υπεργλυκαιμία, σπασμοί, επιληψία, υστερία, υπεραερισμός). 

7. Ηλεκτροπληξία – Ξένα σώματα (Ηλεκτρικό ρεύμα, κεραυνός, ξένα σώματα σε: αεροφόρο οδό, δέρμα, 
μάτια, αυτιά, μύτη). 

8. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Αναπνοή, σφυγμός, ασφυξία, καρδιακή ανακοπή, μέθοδοι 
αποκατάστασης αναπνοής & κυκλοφορίας, θέση ανάνηψης, ατυχήματα στο νερό, πνιγμός). 
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