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Προβληματική - Εισαγωγή
Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας ακούμε, ότι κάποιος αναίτια χάθηκε εξαιτίας μιας
τραγικής αργοπορίας ενός ασθενοφόρου ή εξαιτίας έλλειψης γνώσεων παροχής πρώτων
βοηθειών. Έχουμε άραγε αναρωτηθεί ποτέ αν θα μπορούσαμε ως άνθρωποι να
συμβάλλουμε στον «αφανισμό» τέτοιων φαινομένων και άδικων θανάτων. Τα
παραδείγματα γύρω μας καθημερινά και αρκετά, όταν κάτι επείγον συμβαίνει, τα πόδια
τρέμουν και η ψυχραιμία χάνεται μέσα στο άγχος τις φωνές και τον όχλο, ανίκανοι λοιπόν
να βοηθήσουμε έναν ενήλικα σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί ;H
πιο πιθανή και μάλλον καλύτερη λύση ακούει στο όνομα, πρώτες βοήθειες. Τι όμως είναι
πρώτες βοήθειες και γιατί είναι τόσο σημαντικές;

Πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος, με ότι
πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον
πόνο του και να προλάβουμε περεταίρω επιδείνωση της κατάστασης.

Το πεδίο των Πρώτων Βοηθειών είναι ανεξάντλητο. Για το λόγο αυτό περιορίσαμε την
έρευνα μας στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία κατήυθυναν και την
υλοποίηση της εργασίας μας:




Ποιες είναι οι Πρώτες Βοήθειες που παρέχονται σε ατυχήματα στο σπίτι;
Ποιες είναι οι Πρώτες Βοήθειες που παρέχονται σε βρέφη και παιδιά;
Ποιες είναι οι Πρώτες Βοήθειες που παρέχονται σε ατυχήματα στους αθλητικούς
χώρους;

Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στην παρουσίαση των ευρημάτων μας.
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Πρώτες βοήθειες στο σπίτι
Μολονότι οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής μας επιβάλλουν όλο και περισσότερο να βρισκόμαστε
εκτός του προσωπικού μας χώρου, η έστω και σύντομη παραμονή μας σε αυτόν κρύβει
αρκετούς κινδύνους ορατούς και μη, που μας αναγκάζουν να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί. Εκτός φυσικά από τα γνωστά σε όλους «οικιακά» ατυχήματα που καραδοκούν
δυστυχώς σε κάθε γωνιά του σπιτιού, βάση θα πρέπει να δοθεί και στην αντιμετώπιση
κάποιων συμπτωμάτων ασθενειών που, αν και όχι πάντα τόσο σοβαρά, μας ταλαιπωρούν
ιδιαίτερα.

Τι θα έπρεπε να περιέχει ένα οργανωμένο σπιτικό φαρμακείο:
Για να μπορέσετε να παράσχετε σε κάποιον ή στον εαυτό σας τις πρώτες βοήθειες, πρέπει
απαραίτητα να έχετε στο σπίτι και το αυτοκίνητο ένα κουτί πρώτων βοηθειών, το οποίο
περιλαμβάνει:









Αποστειρωμένες γάζες και ελαστικούς επιδέσμους.
Αντιβιοτικές γάζες για εγκαύματα.
Λευκοπλάστη και διαφόρων μεγεθών τσιρότα.
Οινόπνευμα και οξυζενέ.
Φυσιολογικό ορό για τον καθαρισμό των πληγών.
Αντισταμινικά, αντιεμετικά και αντιδιαρροικά σκευάσματα
Παυσίπονα και αντιπυρετικά
Προϊόντα για κοψίματα και πληγές που προστατεύουν από τις μολύνσεις.

Επίσης, είναι απαραίτητο να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ημερομηνία λήξης
των φαρμάκων και να τα ανανεώνετε εγκαίρως.
ΠΗΓΗ: http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/13812

Αντιμετώπιση Εγκαύματος







Αφαιρέστε τα ρούχα από την περιοχή του εγκαύματος, όχι όμως αυτά που είναι
πάνω του κολλημένα.
Δροσίστε το έγκαυμα με νερό - ποτέ παγωμένο νερό ή παγάκια πάνω στην
Αν το έγκαυμα είναι πρώτου βαθμού (καίγονται μόνο οι εξωτερικές στοιβάδες της
επιδερμίδας) χρησιμοποιείστε κάποια ειδική αλοιφή.
Αν πρόκειται για έγκαυμα δεύτερου βαθμού (δημιουργία φουσκαλών και έντονος
πόνος) ή τρίτου βαθμού (φουσκάλες, απουσία πόνου, πτώση αρτηριακής πίεσης,
σοκ) καλύψτε το έγκαυμα με αποστειρωμένες γάζες βρεγμένες από φυσιολογικό
ορό ή νερό και μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο
Προσοχή μη σπάτε ποτέ τις φουσκάλες και μη βάζετε ποτέ οδοντόκρεμα ή λάδι
πάνω στην πληγή!!!
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Για εγκαύματα που έχουν προκληθεί από χημικά φροντίστε για τη μεταφορά του
ασθενή σε νοσοκομείο, αφού πρώτα αφαιρέσετε τα ρούχα που έχουν βραχεί από
την χημική ουσία και έχετε ξεπλύνει το έγκαυμα με άφθονο νερό.

Περιποίηση Τραυμάτων







Αφού πλύνετε τα χέρια σας, καθαρίστε την πληγή με μια γάζα ή καθαρό ύφασμα,
που έχει εμποτιστεί με οξυζενέ ή αποστειρωμένο νερό.
Αν η αιμορραγία συνεχιστεί, πιέστε για λίγο το τραύμα με μια γάζα για να
σταματήσει
Στη συνέχεια, ρίξτε αντισηπτική σκόνη και καλύψτε την πληγή με μια
αποστειρωμένη γάζα ή αυτοκόλλητο επίθεμα.
Μην καθαρίζετε το τραύμα με βαμβάκι, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει στην πληγή.
Σε περίπτωση που ο τραυματίας δεν έχει κάνει εμβόλιο τετάνου (διαρκεί 10
χρόνια), συνιστάται αντιτετανικός ορός.
Αν το κρίνετε σκόπιμο, μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο.

Αντίδραση σε περίπτωση Πνιγμού από ξένο σώμα







Καλούμε ασθενοφόρο και δίνουμε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με το χειρισμό του
Heimlich.
Στεκόμαστε πίσω από τον ασθενή και τυλίγουμε τα χέρια μας γύρω από την κοιλιά
του, αναγκάζοντας τον με το σώμα μας να γείρει λίγο μπροστά.
Κάντε τη μια παλάμη σας γροθιά και αγκαλιάστε την με το άλλο σας χέρι, πάνω από
τον αφαλό και κάτω από τα πλευρά και το στέρνο.
Με δύναμη πιέστε προς τα μέσα και πάνω πολλές φορές μέχρι το ξένο σώμα να
πεταχτεί.
Στη συνέχεια ηρεμήστε τον ασθενή και δώστε του μικρές γουλιές νερό.
Σε καμιά περίπτωση μην προσπαθήσετε να βγάλετε το ξένο σώμα από το λαιμό με
το χέρι σας γιατί ίσως το σπρώξετε πιο βαθιά!!!

Δηλητηρίαση





Από χημικά
Ελέγξτε την αναπνοή και το σφυγμό, στη συνέχεια μάθετε από ποια ουσία προήλθε
η δηλητηρίαση και σε τι ποσότητα καταναλώθηκε.
Ενημερώστε το κέντρο δηλητηριάσεων και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
Αν πρόκειται για καυστική ουσία μην προκαλέσετε εμετό!
Γενικότερα μην προκαλέστε εμετό αν πρόκειται για απορρυπαντικά, ασβέστη,
αμμωνία, καυστική σόδα, διαλυτικό μπογιάς, λευκαντικά κ.α.

Από τρόφιμα
Η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να οφείλεται σε γαλακτοκομικά, αυγά, πουλερικά,
κονσέρβες ή και αλλαντικά.
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Οι δηλητηριάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από έντονο εμετό και διάρροια.



Φροντίζουμε να δίνουμε μικρές ποσότητες υγρών για να προλάβουμε τυχών
αφυδάτωση από τη διάρροια και τον εμετό.
Πρέπει να ήμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό
εφ’ όσον η δηλητηρίαση οφείλεται σε κατανάλωση αυγών, πουλερικών,
αλλαντικών και κονσερβών γιατί μπορεί να πρόκειται για σαλμονέλα ή αλλαντίαση.

Από φάρμακα
Η δηλητηρίαση από φάρμακα έχει ως πιθανά συμπτώματα διάρροια, χαμηλή πίεση,
μειωμένα αντανακλαστικά, δυσκολία στην αναπνοή, ελαφριά υπνηλία έως και απώλεια
των αισθήσεων. Μην περιμένετε να εκδηλωθούν τα συμπτώματα για να δώσετε τις πρώτες
βοήθειες.




Ελέγξτε την αναπνοή, το σφυγμό και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί.
Μόλις ανακτήσει ο ασθενής τις αισθήσεις του προκαλέστε εμετό με σιρόπι
ιπεκακουάνας και προσκομίστε τον στο νοσοκομείο.
Αποφύγετε το αλατόνερο γιατί μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση του νατρίου
στον οργανισμό, πράγμα πολύ επικίνδυνο.

Αν έχουν περάσει πάνω από 5 ώρες από τη δηλητηρίαση η πρόκληση εμετού δεν έχει
νόημα, η φαρμακευτική ουσία έχει ήδη απορροφηθεί, μεταφέρετε γρήγορα τον ασθενή στο
νοσοκομείο.

Πυρετός







Θερμομετρήστε τον ασθενή κατά προτίμηση από τη μασχάλη.
o Αν για κάποιο λόγο η μέτρηση πρέπει να γίνει από το στόμα, φροντίστε να
μην έχει φάει και καπνίσει 30 λεπτά πριν.
Δώστε του να φάει και να πιει κάτι ελαφρύ.
Χορηγήστε κάποιο αντιπυρετικό και αν ο πυρετός παραμένει υψηλός, βάλτε τον
ασθενή για 5 λεπτά σε μπανιέρα με χλιαρό νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό
σας.
Κομπρέσες με χλιαρό νερό θα τον ανακουφίσουν.

Διάρροια
Η διάρροια διαρκεί το πολύ μία ή δύο μέρες και προκαλείται συνήθως από ίωση, τροφική
δηλητηρίαση ή δυσανεξία σε κάποια τροφή.



Για να προλάβουμε το κίνδυνο της αφυδάτωσης δίνουμε στον ασθενή υγρά, σε
μικρές ποσότητες και πολλές φορές.
Η διατροφή του πρέπει να περιλαμβάνει σούπες και ροφήματα και σε καμιά
περίπτωση στερεά τροφή.
o Γενικότερα επιτρέπονται τα βραστά καρότα και οι πατάτες, ο λαπάς με
λεμόνι και το τσάι με λεμόνι, ενώ τροφές όπως ψάρι, αυγά, σοκολάτες και
προϊόντα γάλακτος καλό θα ήταν να αποφεύγονται.
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Αν τα συμπτώματα της διάρροιας συνοδεύονται από αίμα ή βλέννες στα κόπρανα
και πυρετό επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

ΠΗΓΗ: http://www.advancehealth.gr/el/sections/9/articles/279-protes-boetheies-

Αν κοπείτε
Στην περίπτωση, που κατά λάθος κοπείτε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, πάρτε μία
καθαρή πετσέτα ή κάποια αποστειρωμένη γάζα και τοποθετήστε τη πάνω στην πληγή
πιέζοντας.
Αν το τραύμα είναι σε κάποιο από τα δύο σας χέρια, καλό θα ήταν να το σηκώσετε πάνω
από το ύψος της καρδιάς σας, για να επιβραδύνει τη ροή του αίματος στην περιοχή. Αν το
ύφασμα απορροφά το αίμα συνεχίστε με μία νέα καθαρή πετσέτα, πιέζοντας πάντα. Στην
περίπτωση που το αίμα είναι έντονο κόκκινο και αναβλύζει, ενδεχομένως να έχει «σκιστεί»
κάποια αρτηρία. Συνεχίστε να πιέζετε στο σημείο, καθώς έτσι επιβραδύνετε την
αιμορραγία.
Εάν κόψετε το χέρι σας, για παράδειγμα, βρείτε τη βραχιόνια αρτηρία (η οποία βρίσκεται
στο εσωτερικό του βραχίονά σας ακριβώς πάνω από τον αγκώνα) και πιέστε με τα δάχτυλα
ή την παλάμη σας. Εάν ωστόσο, το κόψιμο είναι πολύ βαθύ και μπορείτε να δείτε μέσα
στην πληγή, κρατήστε το γερά και πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά του κοντινότερου
νοσοκομείου.
Στην περίπτωση μάλιστα, που έχετε χάσει αρκετό αίμα, αισθάνεστε ζαλισμένος/η και
κρυώνετε, ενδεχομένως να παθαίνετε σοκ. Καλέστε αμέσως βοήθεια και να θυμάστε, ότι σε
ένα σοβαρό κόψιμο χρειάζονται τουλάχιστον 20 λεπτά για να σταματήσει η αιμορραγία.
Προσοχή: Εάν το τραύμα σας (την επόμενη μέρα) έχει κοκκινίσει, το αισθάνεστε ζεστό ή
αναδύει μία περίεργη μυρωδιά, αυτό σημαίνει ότι έχει μολυνθεί η πληγή.

Αν καείτε
Εάν η πληγείσα περιοχή είναι μικρότερη από 3 εκατοστά σε διάμετρο, αφήστε να τρέξει
κρύο νερό για 5 λεπτά. Αν το δέρμα δεν έχει φυσαλίδες ή σημάδια από σοβαρό έγκαυμα,
τοποθετήστε μία αλοιφή για εγκαύματα και αφήστε την περιοχή να εκτεθεί στον αέρα,
χωρίς να την καλύψετε με κάποιον επίδεσμο.
Προσοχή, ωστόσο, καλό θα ήταν να εφαρμόσετε την αλοιφή τουλάχιστον μία ώρα μετά το
ατύχημα, ώστε να έχει κρυώσει η περιοχή. Όταν σταματήσει η αίσθηση καψίματος, που
νιώθετε, εφαρμόστε μία αντιβιοτική κρέμα για να περιορίσετε τον κίνδυνο λοίμωξης.
Στην περίπτωση που δείτε φουσκάλες στο δέρμα, αυτό σημαίνει, ότι έχετε πάθει έγκαυμα
δευτέρου βαθμού. Πρόκειται για μία αρκετά σοβαρή περίπτωση, ωστόσο αν το έγκαυμα
δεν ξεπερνά το μέγεθος της παλάμης σας, το τραύμα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι.
Μην επιχειρήσετε να «σκάσετε» τις φουσκάλες, απλά αλείψτε με την κρέμα και κατόπιν,
καλύψτε χαλαρά για να επουλωθεί το τραύμα, με μία γάζα ή μια αυτοκόλλητη ταινία
(λευκοπλάστ).
Αν ωστόσο το δέρμα σας μοιάζει με «καλοψημένο κρέας» το τραύμα είναι πολύ πιο
σοβαρό. Έχετε πάθει τρίτου βαθμού έγκαυμα και χρειάζεστε ιατρική βοήθεια.
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Προσοχή: Όσο περιμένετε τον γιατρό, μην επιχειρήσετε να βάλετε το τραύμα κάτω από
κρύο νερό, γιατί ενδέχεται να πάθετε υποθερμία και να υποστείτε σοκ. Απλά σιγουρευτείτε,
ότι το δέρμα σας δεν είναι σε επαφή με οποιοδήποτε ύφασμα.

Αν σας δαγκώσει κάποιο ζώο
Καταρχήν, πρέπει να ελέγξετε πόσο βαθιά είναι η πληγή. Μία απλή αμυχή δε χρειάζεται
ιατρική βοήθεια, καθώς ο κίνδυνος μόλυνσης είναι ελάχιστος σε σχέση με τις διεισδυτικές
πληγές. Ξεπλύνετε την πληγή με νερό, καλύψτε το σημείο με ένα αυτοκόλλητο λευκοπλάστ
και παρακολουθήστε το.
Στην περίπτωση, που το τραύμα είναι αρκετά βαθύ, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το
καλύτερο θα ήταν να πάτε σε ένα νοσοκομείο, καθώς οι βαθιές πληγές τέτοιου τύπου,
συχνά οδηγούν σε λοιμώξεις και μπορεί να χρειαστούν αρκετούς καθαρισμούς και
αντιβιοτικά.
Προσοχή: Στην περίπτωση, που δε μπορείτε να θυμηθείτε πότε κάνατε τελευταία φορά
αντιτετανικό εμβόλιο ή έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια, οι ειδικοί συνιστούν να
εμβολιαστείτε μέσα στις επόμενες 72 ώρες από την στιγμή του ατυχήματος.

Αν σας τσιμπήσει κάποιο έντομο
Το τσίμπημα της μέλισσας (που είναι και το πιο συχνό) παράγει μια μυρωδιά, που μπορεί
να ωθήσει άλλες μέλισσες να σας επιτεθούν, οπότε για αρχή, καλύψτε το πρόσωπο και το
λαιμό σας με ένα ρούχο, ώσπου να βρεθείτε σε κάποιον εσωτερικό χώρο.
Στη συνέχεια, για να περιορίσετε τον πόνο, εφαρμόστε στο τσίμπημα ακεταμινοφαίνη ή
ιβουπροφένη. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που είστε κοντά σε μία συκιά, κόψτε ένα φύλλο
και εφαρμόστε το «γάλα» (το υγρό) που βγάζει.
Σοβαρές αντιδράσεις στα τσιμπήματα από έντομα δεν υπάρχουν, εκτός και αν είστε
αλλεργικός/η. Τότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Επειδή το κεντρί παραμένει κολλημένο στο
δέρμα σας, το σώμα συνεχίζει να λαμβάνει ακόμα περισσότερο δηλητήριο και μετά το
τσίμπημα. Αν μπορείτε, τραβήξτε το κεντρί έξω με τα δάχτυλά σας (ή «ξύστε» το με μια
κάρτα ή με όποιον άλλον τρόπο βρείτε) και αφαιρέσετε το άμεσα.
Προσοχή: Εάν ωστόσο, είστε αλλεργικός ή έχετε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να σας
τσιμπήσει ολόκληρο σμήνος από μέλισσες, πιθανόν να αισθανθείτε δύσπνοια, ενώ σε
ακραίες περιπτώσεις το τσίμπημα μπορεί να αποβεί μοιραίο, εάν δεν σας χορηγηθούν
ειδικά φάρμακα (π.χ κορτιζόνη).

Αν σπάσετε ή στραμπουλήξετε κάποιο άκρο σας
Είτε πρόκειται για σπάσιμο είτε για στραμπούληγμα, αρχικά τοποθετήστε πάνω στο σημείο
πάγο για 10 λεπτά, αφαιρέστε και συνεχίστε να επαναλαμβάνετε ανά 10λεπτο, για την
πρώτη μέρα. Ακόμα και μία σακούλα με κατεψυγμένα τρόφιμα κάνει τη δουλειά της, οπότε
μην αγχωθείτε εάν δεν έχετε παγάκια. Αν μπορείτε να κινήσετε το άκρο σας χωρίς να
αισθάνεστε ιδιαίτερο πόνο, ίσως το τραύμα δε χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
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Στην περίπτωση, όμως που ακούσατε έναν δυνατό ήχο «κρακ» ή βλέπετε, ότι το κόκκαλο
δεν είναι όπως ήταν, πρόκειται για σπάσιμο. Προσπαθήστε να κρατήσετε το οστό
ακινητοποιημένο και καλέστε ιατρική βοήθεια. Κρατήστε το πόδι ή το χέρι, πάνω από το
ύψος της καρδιάς για «μετριάσετε» ενδεχόμενη εσωτερική αιμορραγία.
Προσοχή: Οι νάρθηκες είναι απαραίτητοι μόνο σε περίπτωση που είστε μακριά από
βοήθεια. Προσπαθήστε να μη μετακινείτε την τραυματισμένη περιοχή και καλέστε άμεσα
ιατρική βοήθεια.
ΠΗΓΗ: http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/13812
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Πρώτες Βοήθειες σε Βρέφη και Παιδιά
Αιμορραγία από το αυτί

Αιμορραγία από το αυτί είναι δυνατόν να προκληθεί από τραυματισμό που προκάλεσε
ρήξη τυµπάνου.
Τί θα δείτε



Απώλεια αίµατος από το αυτί.
Εάν η αιτιολογία της αιµορραγίας είναι η ρήξη τυµπάνου, το παιδί θα παραπονεθεί
για έντονο πόνο στο αυτί σε συνδυασµό µε πονοκέφαλο και ελάττωση της ακοής.

Τί πρέπει να κάνετε



Ζητήστε από το παιδί να γυρίσει το κεφάλι του από την πλευρά του
τραυματισμένου αυτιού, έτσι ώστε το αίµα να πέφτει προς τα κάτω.
Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Τί δεν πρέπει να κάνετε


Μη βουλώνετε το αυτί µε γάζες, βαμβάκι ή οτιδήποτε άλλο.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Τροφική δηλητηρίαση

Η τροφική δηλητηρίαση µπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση ενός δηλητηριώδους
είδους, ενός φαγητού το οποίο µολύνθηκε για κάποιο λόγο από µικρόβια ή δε
µαγειρεύτηκε σωστά, ώστε να εξουδετερωθούν τα µικρόβια αυτά.
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Πολύ συχνή µορφή τροφικής δηλητηρίασης είναι αυτή που προκαλείται από σαλµονέλλα,
ένα µικρόβιο που αναπτύσσεται πολύ συχνά στο κοτόπουλο και τα αυγά, όταν δεν έχουν
µαγειρευτεί σωστά.
Τί θα δείτε




Έµετος και διάρροια.
Έντονος κοιλιακός πόνος.
Πονοκέφαλος ή και πυρετός.

Τί πρέπει να κάνετε




Συµβουλέψτε το παιδί να αναπαυτεί.
∆ίνετε στο παιδί άφθονα υγρά για να αποφύγετε την αφυδάτωση.
Εάν η κατάσταση του παιδιού δε βελτιώνεται, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Αναφέρετε τι έφαγε τις προηγούµενες 48 ώρες.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Εισπνοή δηλητηριωδών αερίων

Η εισπνοή αερίων ή καπνού εκτός από το ότι πολλές φορές είναι θανατηφόρα, μπορεί να
προκαλέσει ασφυξία επειδή οι πνεύμονες δεν τροφοδοτούνται με επαρκείς ποσότητες
οξυγόνου. Ο πιο συχνός τρόπος δηλητηρίασης από αέριο, είναι το μονοξείδιο του άνθρακα.
Οι περισσότεροι θάνατοι ανθρώπων σε σπίτια που είχαν πάρει φωτιά προκλήθηκαν από
εισπνοή καπνού.
Τί θα δείτε









Μελανιασμένο δέρμα.
Δύσκολη ή θορυβώδης αναπνοή.
Βήχας ή λαχάνιασμα.
Έντονος πονοκέφαλος.
Κατάσταση σοκ.
Ίλιγγος.
Απώλεια συνείδησης.
Γρήγορος σφυγμός.

Τί πρέπει να κάνετε
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Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια ή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Πριν μπείτε στο χώρο βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι ασφαλής και αερίζεται επαρκώς.
Αν μπείτε σε ένα χώρο γεμάτο δηλητηριώδη αέρια, πρώτα ανοίξτε τις πόρτες και τα
παράθυρα.
Μετακινείστε το παιδί στον καθαρό αέρα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να γίνει με
ασφάλεια.
Ηρεμήστε και εμψυχώστε το παιδί, εφόσον έχει τις αισθήσεις του.
Ελέγξτε την αναπνοή και το σφυγμό του παιδιού και ξεκινήστε καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση , εάν είναι απαραίτητο.
Αν αναπνέει, διευκολύνετε την αναπνοή του, χαλαρώνοντας οποιοδήποτε ρούχο
μπορεί να το σφίγγει.
Επειδή ενδέχεται να κάνει εμετό, γυρίστε το κεφάλι του παιδιού στο πλάι,
προκειμένου η αναπνευστική οδός να παραμείνει ανοιχτή.
Αν το παίδί έχει ρίγη ή κρυώνει, σκεπάστε το με μια κουβέρτα.
Περιποιηθείτε τυχόν εγκαύματα ή άλλα τραύματα.

Τί δεν πρέπει να κάνετε


Μην προσπαθήσετε να σώσετε τα θύματα με κίνδυνο τη δική σας ζωή. Καλέστε
βοήθεια.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Έσπασε το θερμόμετρο υδραργύρου;

«Εάν δεν το πάθεις, δεν θα μάθεις» λένε και πράγματι υπάρχουν καταστάσεις που αν δεν
σου προκύψουν δεν θα αναζητήσεις ποτέ τη λύση τους! Ποτέ δεν είχα ψάξει να μάθω τι
κάνει κανείς σε περίπτωση που σπάσει το κλασικό και γνωστό σε όλους θερμόμετρο
υδραργύρου! Συνέβη, λοιπόν, να σπάσει στα χέρια της κόρης μου και ήμουν εντελώς
απροετοίμαστη.
Εάν έχετε κι εσείς θερμόμετρο υδραργύρου στο σπίτι καλό θα ήταν να διαβάσετε τις
παρακάτω οδηγίες ώστε να αντιδράσετε σωστά σε περίπτωση που έχετε παρόμοιο
ατύχημα!
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Αντιμετώπιση περιστατικού:
Σε περίπτωση ατυχήματος υδραργύρου μικρής έκτασης, όπως είναι το θερμόμετρο
που περιέχει λιγότερο από 1 γραμμάριο υδραργύρου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:




Απομονώστε την περιοχή και αερίστε αμέσως το χώρο
Κρατήστε όλους τους ανθρώπους και τα κατοικίδια μακριά από το σημείο που
έσπασε το θερμόμετρο
Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος

Εάν έσπασε το θερμόμετρο στα χέρια σας και ο υδράργυρος είναι στα ρούχα ή στα
παπούτσια, ζητήστε να σας φέρουν βρεγμένο χαρτί και σακούλα. Μαζέψτε τον υδράργυρο
με το βρεγμένο χαρτί, πετάξτε το χαρτί στη σακούλα και τη σακούλα την βγάζετε έξω από
το σπίτι, ποτέ στον κάδο του σπιτιού. Στη συνέχεια βγάλτε τα μολυσμένα ρούχαπαπούτσια και πλύντε τα στο χέρι, όχι στο πλυντήριο με άλλα ρούχα.








Ποτέ δεν καθαρίζουμε τον υδράργυρο με γυμνά χέρια.
Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα ή σκουπάκι
Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε προιόντα οικιακής χρήσης που περιέχουν αμωνία ή
χλωρίνη για να καθαρίσουμε το σημείο που έσπασε το θερμόμετρο.
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τα σταγονίδια του υδραργύρου,
χρησιμοποιήστε φακό- Το φως θα αντανακλάσει τα σταγονίδια του υδραργύρου
και θα είναι ευκολότερο να τα εντοπίσουμε
Κλείστε τη θέρμανση- κλείστε τους ανεμηστήρες
Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων εάν πιστεύετε ότι κάποιος εισέπνευσε ή έφαγε
σταγονίδια υδραργύρου: 210 7793777

Ακόμα και η μικρότερη ποσότητα υδραργύρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σημαντικό
ζήτημα. Ο Υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο.
Τι μπορεί να προκαλέσει;
Αισθητηριακές διαταραχές – όρασης, ακοής, ομιλίας-, διαταραγμένη αίσθηση και έλλειψη
συντονισμού, συμπτώματα ζάλης ή τάσης προς έμετο, αυπνία, ανορεξία, απώλεια μνήμης,
τρόμος, ευθρότητα παλαμών και πελμάτων, υπεριδρωσία.
Πηγή: www.medlabnews.gr
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Πυρετικοί σπασμοί

Οι πυρετικοί σπασμοί είναι η συχνότερη αιτία σπασμών στα παιδιά και εμφανίζονται με
τον πυρετό.
Εκδηλώνονται στο2-5% του παιδικού πληθυσμού, ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 5 ετών και
συνήθως εμφανίζονται στο πρώτο εικοσιτετράωρο του πυρετού.
Πιθανολογείται ότι οφείλονται στην ανωριμότητα κέντρων του εγκεφάλου να αντιδράσουν
στην απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος του παιδιού, συνεπώς θεωρούνται
ως σύνδρομο αντιδραστικών σπασμών. Συνήθως υπάρχει γενετική προδιάθεση και θετικό
οικογενειακό ιστορικό σπασμών σε ένα απο τους δύο γονείς.

Οι πυρετικοί σπασμοί διακρίνονται:



σε απλούς(γενικευμένοι τονικοκλονικοί διάρκειας μικρότερης από 15 λεπτά και
χωρίς υποτροπή τις επόμενες 24 ώρες) και
σε σύνθετους όταν είναι εστιακοί, έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από 15 λεπτά ή όταν
τα επεισόδια είναι περισσότερα από ένα σε 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια των σπασμών το παιδί παρουσιάζει





απώλεια συνείδησης (χάνει τις αισθήσεις του, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον),
τα μάτια είναι συνήθως ανοιχτά,
το βλέμμα είναι προσηλωμένο στο κενό,
έχει συσπάσεις(σπασμούς) των χεριών και των ποδιών και ωχρότητα ή κυάνωση
δέρματος.

Το επεισόδιο διαρκεί συνήθως < 1λεπτό αλλά μπορεί να διαρκέσει εώς 15 λεπτά, αμέσως
μετά το επεισόδιο το παιδί δεν θυμάται το συμβάν είναι υπνηλικό και υποτονικό.
Οι πυρετικοί σπασμοί είναι καλοήθης κατάσταση, τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από τους
σπασμούς εκτός αν παραταθούν πάνω από 15 λεπτά. Πριν καταλήξουμε στη διάγνωση των
πυρετικών σπασμών πρέπει να αποκλειστούν άλλες καταστάσεις που προκαλούν σπασμούς
με ή χωρίς πυρετό όπως λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος(πχ μηνιγγίτιδα),
ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Na, K, Ca), διαταραχές του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα,
μεταβολικά νοσήματα.
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Οι πυρετικοί σπασμοί έχουν την τάση να υποτροπιάζουν, ιδίως στο 50% των παιδιών που
εμφανίζουν σπασμούς πριν το 1ο έτος.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΣΠΑΣΜΩΝ
1. Παραμένουμε ψύχραιμοι
2. Μεταφέρουμε το παιδί σε ασφαλές μέρος μακριά από αιχμηρά αντικείμενα για να
αποφύγουμε πιθανό τραυματισμό.
3. Ξαπλώνουμε το παιδί σε πλάγια θέση ώστε να αποφύγουμε πιθανή εισρόφηση
4. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία του παιδιού
5. Σε περίπτωση πυρετού χορηγούμε αντιπυρετικά από το ορθό, ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
6. ΔΕΝ ΤΑΡΑΚΟΥΝΑΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
7. ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΠΑΝΙΟ
8. ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ
9. Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει διαζεπάμη την χορηγούμε από το ορθό αν δεν
λυθούν οι σπασμοί σε 10 λεπτά
10. Εάν είναι το πρώτο επεισόδιο σπασμών που παρουσιάζει το παιδί σας ή αν έχει
διάρκεια μεγαλύτερη από 15 λεπτά μεταφέρουμε το παιδί στο παιδίατρο ή στο νοσοκομείο
για να διαπιστωθεί εαν πρόκειται για επεισόδιο απλών πυρετικών σπασμών.
Πηγή: www.medlabnews.gr

Ηλεκτροπληξία

Η επαφή µε το ηλεκτρικό ρεύµα είναι πολύ επικίνδυνη γιατί εκτός από εγκαύµατα µπορεί
να προκαλέσει ακόµη καρδιακή ανακοπή και εσωτερικές βλάβες. Επίσης, χρειάζεται ειδική
προσέγγιση και αντιµετώπιση από το διασώστη, ώστε να µη τεθεί σε κίνδυνο η σωµατική
του ακεραιότητα.
Τί πρέπει να κάνετε


Καταρχήν βεβαιωθείτε ότι το παιδί δε βρίσκεται ακόµη σε επαφή µε την πηγή
του ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν συµβαίνει κάτι τέτοιο, φροντίστε να κλείσετε το
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γενικό πριν το προσεγγίσετε. Μην αγγίζετε το παιδί εάν είναι ακόµη σε επαφή µε
το ηλεκτρικό ρεύµα γιατί θα διαπεράσει και το δικό σας σώµα. Εάν δεν µπορείτε
για κάποιο λόγο να κλείσετε το γενικό, προσπαθήστε να το αποµακρύνετε χωρίς να
το αγγίξετε, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα ένα ξύλινο κοντάρι ή κάποιο άλλο
κακό αγωγό του ηλεκτρισµού. Προστατέψτε τον εαυτό σας όπως µπορείτε,
βάζοντας λαστιχένια γάντια ή παπούτσια.
Ξεπλύνετε το έγκαυµα µε άφθονο δροσερό νερό, τουλάχιστον για 10 λεπτά.
Καλύψτε το έγκαυµα µε αποστειρωµένη γάζα.
Παρακολουθείτε διαρκώς την αναπνοή και το σφυγµό του παιδιού και να είστε
έτοιµοι να ξεκινήσετε καρδιοαναπνευστικη αναζωογόνηση εάν χρειαστεί.

Τί δεν πρέπει να κάνετε



Μην πλησιάσετε το παιδί εάν δεν είστε βέβαιος ότι έχει διακοπεί η επαφή µε την
πηγή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μη χρησιµοποιήσετε βαµβάκι για να καθαρίσετε το έγκαυµα γιατί θα κολλήσει
επάνω στο τραύµα.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Διάσειση

Τί είναι η διάσειση
Διάσειση είναι ο τραυµατισµός του εγκεφάλου µετά από βίαιη πρόσκρουσή του στα
τοιχώµατα του κρανίου. Αποτελεί συχνή κατάσταση σε τροχαία ατυχήµατα και είναι
δυνατόν να υποκρύπτει κάταγµα του κρανίου ή τραυµατισµό του αυχένα και γι’ αυτό
χρειάζεται προσοχή.
Τί θα δείτε



Μικρής διάρκειας απώλεια των αισθήσεων.
Μόλις το παιδί συνέλθει µπορεί να νιώθει ήπιο πονοκέφαλο, ελαφριά ζάλη ή
ακόµα και να μη θυμάται καλά τι συνέβη λίγο πριν το ατύχηµα.

Τί πρέπει να κάνετε


Τοποθετήστε το παιδί σε στάση ανάνηψης και παρακολουθείτε συνεχώς την
αναπνοή και το σφυγµό µέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια. Να είστε έτοιµοι να
ξεκινήσετε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση εάν χρειαστεί.
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Ακόµη και εάν το παιδί συνέλθει πλήρως και αισθάνεται καλά, καλό θα ήταν να
αναζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Τί δεν πρέπει να κάνετε



Μη µετακινείτε το παιδί καθώς είναι πιθανόν να υπάρχει τραυµατισµός του
κρανίου ή του αυχένα.
Μη δίνετε στο παιδί να φάει ή να πιει επειδή µπορεί αργότερα να χρειαστεί να
υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

Σηµεία αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή εγκεφαλική βλάβη








Έντονος πονοκέφαλος, ναυτία ή έµετος. Το παιδί μπορεί να παρουσιάζει σύγχυση,
αποπροσανατολισμό, ή µπορεί να µπερδεύει τα λόγια του.
Απώλεια αίµατος ή υγρού από τα αυτιά.
Θολή ή διπλή όραση.
Οι κόρες των µατιών δεν είναι ίσες µεταξύ τους.
Αδυναµία ή παράλυση της µιας πλευράς του σώµατος.
Δύσκολη και θορυβώδης αναπνοή.
Το παιδί δε συνέρχεται µετά από πάροδο τριών λεπτών.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Εξαρθρώσεις άνω και κάτω άκρων

Τα πιο συνηθισμένα σημεία εξάρθρωσης είναι ο ώμος, ο αγκώνας, το άκρο της κλείδας και
ο γοφός. Χαρακτηρίζονται από έντονο πόνο και σαφή δυσμορφία. Σε μερικά παιδιά, μετά
την πρώτη φορά, το φαινόμενο μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, γιατί προκαλείται ρήξη
του θύλακα της άρθρωσης καθώς και πολλών συνδέσμων που δύσκολα επουλώνονται
εντελώς.
Τί θα δείτε







Ευαισθησία στην περιοχή.
Πρήξιμο.
Δυνατός πόνος.
Μούδιασμα.
Ανώμαλο σχήμα πάνω στην άρθρωση.
Αδυναμία κίνησης.

Τί πρέπει να κάνετε
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Αν η εξάρθρωση συμβαίνει στην κλείδα, συνιστάται η ακινητοποίησή του με
ανάρτηση από τον αυχένα είτε με επίδεση πάνω στο θώρακα.
Σε περίπτωση εξάρθρωσης του ώμου, τοποθετήστε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στο
βραχίονα και το θώρακα και κάντε επίδεση πάνω στο θωρακικό τοίχωμα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν ανώδυνη μεταφορά του στο
νοσοκομείο.
Σε κάθε περίπτωση βάλτε το παιδί σε άνετη θέση και οδηγήστε τον στο νοσοκομείο.

Τί δεν πρέπει να κάνετε


Μην προσπαθείτε να βάλετε το κόκαλο στη θέση του.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Πνιγµονή σε βρέφη (0-1 έτους)

Τί θα δείτε



Το βρέφος δεν κλαίει κανονικά και πιθανώς να ακούγονται παράξενοι ήχοι.
Το πρόσωπό του κοκκινίζει και σταδιακά γίνεται κυανό.

Τί πρέπει να κάνετε




Ξαπλώστε το βρέφος µπρούµυτα και δώστε του 5 απότοµα χτυπήµατα στην πλάτη.
Εάν το ξένο σώµα δεν αποβληθεί, γυρίστε το ανάσκελα, τοποθετήστε το δείκτη και
το µέσο δάκτυλο στο στέρνο του και πιέστε απότοµα 5 φορές.
Εάν και πάλι δεν έχετε αποτέλεσµα, συνεχίστε τα χτυπήµατα στην πλάτη και τις
συµπιέσεις του θώρακα µέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια.

Προσοχή
Μην κάνετε συµπιέσεις της κοιλιάς σε βρέφη.
Πηγή: www.medlabnews.gr
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Πνιγμονή σε παιδιά (1-7 ετών)

Τί πρέπει να κάνετε






Ενθαρρύνετε το παιδί να βήξει.
Εάν το ξένο σώµα δεν αποβληθεί, κάµψτε τον κορµό του προς τα εµπρός και δώστε του
5 απότοµα και ισχυρά χτυπήµατα στην πλάτη.
Εάν αυτό δε φέρει αποτέλεσµα, αγκαλιάστε το παιδί από πίσω και µε τα δυο σας χέρια
και πιέστε µε τη γροθιά σας τη βάση του στέρνου 5 φορές.
Εάν το ξένο σώµα και πάλι δεν αποβληθεί, µετακινήστε τη γροθιά σας πιο κάτω και
συµπιέστε ισχυρά την κοιλιά του παιδιού µε φορά προς τα πάνω 5 φορές.
Εάν και πάλι δεν έχετε αποτέλεσµα, συνεχίστε τα χτυπήµατα στην πλάτη, τις
συµπιέσεις του θώρακα και τις συµπιέσεις της κοιλιάς εναλλάξ, µέχρι να φτάσει η
ιατρική βοήθεια.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Υστερική κρίση

Η υστερική κρίση αποτελεί µια υπερβολικά έντονη συµπεριφορά ως αντίδραση σε κάποιο
συναίσθηµα, είτε αρνητικό, όπως για παράδειγµα σε αναγγελία δυσάρεστων καταστάσεων,
είτε και θετικό, όπως για παράδειγµα ο ακραίος θαυµασµός απέναντι σε πρόσωπα της
δηµοσιότητας.
Τί θα δείτε




Έντονη και παράξενη συµπεριφορά.
Πολύ γρήγορη αναπνοή η οποία τελικά προκαλεί ζάλη στο άτοµο.
Πιθανώς το παιδί να µην κινείται ή να µη µιλάει.

17

Τί πρέπει να κάνετε





Μια υστερική κρίση µπορεί να αντιµετωπιστεί. Είναι πολύ σηµαντικό να
παραµείνετε ήρεµος και να καθησυχάσετε το παιδί για όσο χρονικό διάστηµα
χρειαστεί. Μην ξεχνάτε πως η συµπεριφορά του δεν είναι υποκριτική και τα
συναισθήµατά του είναι πραγµατικά για το ίδιο.
Εάν παρουσιαστεί ζάλη λόγω της γρήγορης αναπνοής, ενθαρρύνετέ τον να
αναπνέει µέσα από µια χαρτοσακούλα.
Μείνετε µαζί του µέχρι να συνέλθει εντελώς.

Τί δεν πρέπει να κάνετε




Μη ρίχνετε νερό στο παιδί.
Μην τον χαστουκίζετε και γενικά µην ασκείτε βία επάνω του.
Μην το εγκαταλείπετε µέχρι να συνέλθει εντελώς.

Πηγή: www.medlabnews.gr

Καρδιοπνευμονική ανάνηψη για βρέφη
Η καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) ή τεχνητή αναπνοή για βρέφη είναι η επείγουσα
φροντίδα που προσφέρουμε σε ένα μωρό όταν αυτό έχει σταματήσει να αναπνέει. Οι
πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι πολύ χρήσιμες και μπορεί κάποια μέρα να σας
βοηθήσουν να σώσετε τη ζωή του μωρού σας. Η εκπαίδευση σε CPR είναι απαραίτητη
ειδικά για γονείς προώρων ή βρεφών με άπνοιες ή χρόνια πνευμονική νόσο.
Για να ετοιμαστείτε για την άφιξη του μωρού στο σπίτι, φροντίστε να έχετε όλα τα
τηλέφωνα ανάγκης δίπλα σε κάθε τηλεφωνική συσκευή. Επίσης, πριν το μωρό έρθει στο
σπίτι, εξοικειωθείτε με τη φυσιολογική αναπνοή του. Μερικές φορές, τα βρέφη έχουν πιο
αργή και πιο ρηχή αναπνοή όταν κοιμούνται. Επίσης η ανάσα τους είναι συχνά άρρυθμη με
επιταχύνσεις και μικρές παύσεις.
1. Ελέγξτε το βρέφος σας






Ελέγξτε το χρώμα του βρέφους. Αν το μωρό έχει μελανιάσει (το βλέπετε καλύτερα
στη γλώσσα, τα δάχτυλα, τα χείλια), αυτό σημαίνει ότι το οξυγόνο δεν φθάνει στους
ιστούς.
Αν το βρέφος σας δείχνει να μην αναπνέει, διεγείρετε την αναπνοή του τρίβοντας
το στομάχι και την πλάτη του. Η αναπνοή του μπορεί ακόμα να ερεθιστεί αν του
χτυπήσετε ελαφρά την πατούσα.
Ξαπλώστε το βρέφος ανάσκελα σε μία σταθερή επιφάνεια και στηρίξτε το κεφάλι
και τον λαιμό του.

2. Ανοίξτε την είσοδο του αέρα


Τοποθετήστε το ένα χέρι στο μέτωπό του και δύο δάχτυλα του άλλου χεριού στο
πηγούνι του. Σπρώξτε ελαφρά το κεφάλι του βρέφους προς τα κάτω, με το χέρι που
είναι τοποθετημένο στο μέτωπό του, έτσι ώστε η μύτη να βλέπει στο ταβάνι.

3. Ελέγξτε αν αναπνέει


Βάλτε το αυτί σας κοντά στη μύτη και το στόμα του βρέφους.
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Κοιτάξτε αν το στήθος κινείται, αφουγκραστείτε για τυχόν αναπνοή από τη μύτη και
το στόμα και αισθανθείτε τυχόν αναπνοή του στο αυτί σας.
o Δώστε στο βρέφος δύο αναπνοές (Αν ΔΕΝ αναπνέει)
 Ανοίξτε διάπλατα το στόμα σας και βάλτε το πάνω από τη μύτη και
το στόμα του βρέφους.
 Δώστε του δύο εκπνοές, κρατώντας πάντα την είσοδο του αέρα
ανοιχτή (1-1 1/2 δευτερόλεπτα ανά αναπνοή).
 Απομακρύνετε το στόμα σας από το βρέφος ανάμεσα σε κάθε
αναπνοή, έτσι ώστε να μπορέσει το βρέφος να εκπνεύσει.
 Διοχετεύστε του αρκετό αέρα ώστε να αναγκάσετε το στήθος του
να σηκωθεί και να κατέβει.
o Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας του αίματος
 Το βρέφος εμφανίζει σημεία κυκλοφορίας του αίματος αν:
– αναπνέει ή ανταποκρίνεται στο «φιλί της ζωής»,
– βήχει,
– κινείται.
 Αφήστε περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε την
κυκλοφορία του αίματος στο μέσα μέρος του αγκώνα.
 Αν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας του αίματος ή αν δεν είστε
βέβαιος/η, αρχίστε τις πιέσεις στο στήθος.
o Αρχίστε τις πιέσεις στο στήθος
 Φανταστείτε μία νοητή γραμμή ανάμεσα στις ρώγες του στήθους.
Βάλτε δύο δάχτυλα στο στήθος, σε απόσταση ίση με το πάχος ενός
δαχτύλου κάτω από τη νοητή γραμμή.
 Πιέστε το στήθος προς τα κάτω, κατά 1/2 με 1/3 του βάθους του
στήθους. Κάντε πιέσεις με ρυθμό 100 φορές το λεπτό.
 Δώστε 15 πιέσεις στο στήθος και μετά 2 αναπνοές.
 Επαναλάβετε τον κύκλο.
o Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας του αίματος και αναπνοής
 Μετά από περίπου 1 λεπτό, ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας του
αίματος και αναπνοής. Αν η κυκλοφορία και η αναπνοή έχουν
επιστρέψει, μείνετε μαζί με το βρέφος.
 Αν η κυκλοφορία έχει επιστρέψει, αλλά το μωρό δεν αναπνέει,
δώστε του μία αναπνοή ανά 3 δευτερόλεπτα.
 Αν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας του αίματος, συνεχίστε τον
κύκλο αναπνοών και πιέσεων στο στήθος, ξεκινώντας με τις
πιέσεις.

4. Καλέστε βοήθεια


Αν είστε μόνος/η σας και ξεκινήσετε την τεχνητή αναπνοή, συνεχίστε για ένα λεπτό.
Στη συνέχεια πηγαίνετε σε μία συσκευή τηλεφώνου, παίρνοντας μαζί σας και το
μωρό. Σταματήστε την τεχνητή αναπνοή μόνο όσο χρειάζεται για να καλέσετε
βοήθεια και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά την τεχνητή αναπνοή. Συνεχίστε την έως
ότου το μωρό αρχίσει να αναπνέει και εμφανίσει σημεία κυκλοφορίας ή έως ότου
φθάσει βοήθεια.

Στέλιος Παπαβέντσης Παιδίατρος MRCPCH DCH IBCLC 2009
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Νέοι αθλητές: Τραυματισμοί και πρόληψη
Πηγή: iatrognosi

Σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο αρθρίτιδας, μυοσκελετικών και δερματικών παθήσεων,
που αποτελεί μέρος των εθνικών ινστιτούτων υγείας των ΗΠΑ, οι πιο συνηθισμένοι
αθλητικοί τραυματισμοί οφείλονται σε ατυχήματα, στην ελλιπή προπόνηση ή στη χρήση
του λάθος εξοπλισμού. Οι αθλητές μπορούν επίσης να τραυματιστούν μόνοι τους γιατί δεν
είναι σε φόρμα ή επειδή δεν έχουν κάνει αρκετό ζέσταμα.
Ορισμένοι ειδικοί στις ΗΠΑ βλέπουν όλο και περισσότερους νέους αθλητές τραυματίες
λόγω υπερβολικής άσκησης και αυτό μπορεί να εξηγήσει μερικώς τον αυξανόμενο αριθμό
των νέων ατόμων που εγκαταλείπουν τον αθλητισμό. Οι πιο κοινοί τραυματισμοί στον
αθλητισμό είναι οι εξής:







Τραυματισμοί στα γόνατα
Διαστρέμματα
Πρησμένοι μύες
Τραυματισμοί στον Αχίλλειο τένοντα
Πόνοι κατά μήκος της κνήμης
Κατάγματα και εξαρθρώσεις

Ενώ οι τραυματισμοί στους νεαρούς αθλητές είναι παρόμοιοι με εκείνους που επηρεάζουν
τους ενήλικες, δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο γιατί τα όργανα
τους δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.
Οι τραυματισμοί στην πλάτη και στον αυχένα είναι λιγότερο συνηθισμένοι στους νεαρούς
αθλητές, αλλά όταν συμβαίνουν, μπορούν να προκαλέσουν τεράστια απογοήτευση. Ο
αθλητής πρέπει να ολοκληρώσει ένα περιεκτικό και απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης
πριν επιστρέψει στον ανταγωνιστικό αθλητισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να
μην επιστρέψει ποτέ στο συγκεκριμένο άθλημα.
Οι περισσότεροι τραυματισμοί στην πλάτη και στον αυχένα είναι διαστρέμματα στις
αρθρώσεις ή στους μύες. Εκτός από τα τραύματα όμως, αυτοί οι τραυματισμοί οφείλονται
συνήθως σε αθλητική υπερβολή, ακατάλληλη τεχνική ή ελάχιστο stretching. Ο αθλητής
παραπονείται για πόνο στην πλάτη όταν είναι ενεργός και κινείται και αισθάνεται
ανακούφιση όταν αναπαύεται.
Όμως, περιστασιακά, μια πιο σοβαρή κατάσταση μπορεί να έχει παρόμοια συμπτώματα.
Για το λόγο αυτό, η σωστή θεραπεία τραυματισμών της πλάτης και του αυχένα σε νεαρούς
αθλητές θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα μια καλή αξιολόγηση από ιατρό.

Πρόληψη για την αποφυγή αποκατάστασης
Στόχος της πρόληψης είναι να αποφεύγεται ο τραυματισμός, με την επανόρθωση των μυών
από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που γίνονται καθημερινά ή συχνά με την προπόνηση.
Η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε κακώσεις. Οι μύες σφίγγονται
και το σώμα αναπτύσσει ανισορροπίες στη δύναμη και στον συντονισμό των μυών.
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Ένα κοινό πρόβλημα στην αθλητική εκπαίδευση είναι ότι πολλοί αθλητές και προπονητές
ακολουθούν τις παραδοσιακές μεθόδους με τη άρση βαρών, στο πάνω και στο κάτω μέρος
του σώματος ή βασικές ασκήσεις sprint, ως έναν τρόπο να αναπτύξουν αντοχή έξω από το
συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά αυτό μπορεί να αφήσει τον κορμό του σώματος ασθενή σε
σύγκριση με τα άλλα μέρη του. Ένα πρόγραμμα επανόρθωσης σε αυτή την περίπτωση θα
ξεκινήσει με τη σταθερότητα του κορμού, εστιάζοντας σε γοφούς, στομάχι και το πίσω
μέρος του σώματος.
Για να εξασφαλίσει τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, ο αθλητής πρέπει να ξεκινήσει τις
ασκήσεις αυτές πριν προκύψει τραυματισμός. Αλλά δυστυχώς η συνήθης διαδρομή είναι η
πρόληψη ενός επόμενου τραυματισμού αφού έχει ήδη συμβεί ο πρώτος.
Ένας άλλος τρόπος για να παραμείνει το πρόγραμμα πρόληψης χρήσιμο και ωφέλιμο για
τον αθλητή, είναι αυτό να εξελίσσεται συνεχώς με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και
ικανότητες του ατόμου. Οι ασκήσεις πρέπει να είναι προοδευτικές και επαναξιολογούνται
τακτικά.
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα είναι αυτό που εντάσσεται στην προπονητική ρουτίνα του
αθλητή. Ο θεραπευτής πρέπει να έχει μια λεπτομερή γνώση του αθλήματος, καθώς και τα
ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες του αθλητή.

Συμβουλές για την πρόληψη τραυματισμών σε νεαρούς αθλητές
Η αμερικανική Ακαδημία της Παιδιατρικής συνιστά τα εξής:
Χρόνος εκτός προπόνησης: Ο αθλητής πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 ρεπό την εβδομάδα για
να δίνει χρόνο στο σώμα του να ανακάμψει.
Διαλείμματα: Αρκετά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή των σπορ για την
μείωση των κινδύνων τραυματισμού.
Χρήση σωστού εξοπλισμού : Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σωστός για το άθλημα και
προσαρμοσμένος σωστά όπως για παράδειγμα μαξιλάρια για τον αυχένα, τους ώμους, τους
αγκώνες, το στήθος, τα γόνατα, καθώς και κράνη, γυαλιά κλπ.
Αρκετό νερό: Κατανάλωση νερού πριν, κατά και μετά την άσκηση ή το σπορ για να
αποφεύγεται η θερμοπληξία. Οι προπονητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να μειώνουν ή να
σταματούν την προπόνηση όταν η θερμότητα ή η υγρασία είναι υψηλή.
Ενδυνάμωση των μυών: Ασκήσεις πριν από αγώνες και κατά τη διάρκεια της προπόνησης,
που ενισχύουν τη δύναμη των μυών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του
αθλήματος.
Αύξηση της ευελιξίας: Stretching πριν και μετά από αγώνες και προπόνηση.
Σωστή τεχνική: Οι προπονητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να το ενισχύουν αυτό.
Ασφάλεια: Προπονητές και αρχηγοί (στα ομαδικά αθλήματα) θα πρέπει να επιβάλουν
αυστηρούς κανόνες ως προς την ασφάλεια των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα και να
διακόπτουν το παιχνίδι εάν υπάρχει κάποιο παράπονο για πόνο.
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Είδη κακώσεων
Τα οστά μπορεί να σπάσουν (κάταγμα), να μετακινηθούν σε μια άρθωση (εξάρθρωμα) ή και
τα δύο. Το εξάρθρωμα προκαλείται από μια βίαιη δύναμη που συνήθως “σπάει” τους
συνδέσμους της άρθρωσης. Οι μύες και οι τένοντες που τους ενώνουν με τα οστά, μπορούν
επίσης να πάθουν διάστρεμμα ή να σπάσουν.
Κάταγμα
Κάταγμα είναι το σπάσιμο ή ράγισμα του οστού. Τα οστά δεν είναι εύθραυστα όπως η
κιμωλία, αντίθετα είναι σκληρά και ελαστικά. Τα οστά συμπεριφέρονται σαν τα κλαδιά ενός
υγιούς δέντρου όταν τα χτυπούν ή τα συστρέφουν. Γενικά απαιτείται σημαντική δύναμη για
να σπάσει ένα οστό. Οποιοσδήποτε τύπος κατάγματος μπορεί να έχει επιπλοκές από μια
ανοικτή πληγή και να επιβαρυνθεί από τραύματα στους παρακείμενους μυς, στα αιμοφόρα
αγγεία, στα νεύρα και στα όργανα.
Τρόπος που προκαλούνται τα κατάγματα:




Κατάγματα που προέρχονται από άμεσο χτύπημα. Το οστό μπορεί να σπάσει στο
σημείο που έχει δεχθεί άμεσο δυνατό χτύπημα. Π.χ. η κνήμη μπορεί να σπάσει με
την πρόσκρουση στον προφυλακτήρα ενός κινούμενου οχήματος ή η επιγονατίδα
με την πρόσκρουση στο έδαφος μετά από πτώση.
Κατάγματα που προέρχονται από έμμεση δύναμη. Η δύναμη μπορεί να μεταφερθεί
από το σημείο πρόσκρουσης μέσω του σώματος και να σπάσει οστά που
βρίσκονται αλλού. Η έμμεση δύναμη μπορεί επίσης να προκληθεί από ένα
στρίψιμο ή τράβηγμα, π.χ. σκοντάφτοντας ή παραπατώντας μπορούμε να
σπάσουμε ένα οστό του ποδιού ή βάζοντας το χέρι μας κατά την πτώση η δύναμη
μπορεί να μεταφερθεί και να σπάσουμε τον ώμο μας.

Εξαρθρώσεις
Η μετακίνηση ενός οστού σε μια κλείδωση (εξάρθρωση) μπορεί να προκληθεί από ισχυρή
δύναμη που τραβά το οστό προς μια μη φυσιολογική θέση ή από βίαιη μυϊκή συστολή .
Μπορεί επίσης να προκαλέσει διάστρεμμα των συνδέσμων.

Κακώσεις των μαλακών ιστών
Υπάρχουν κακώσεις που επηρεάζουν τους συνδέσμους και κακώσεις που επηρεάζουν τους
μυς. Το διάστρεμμα είναι ένα τραύμα του συνδέσμου στην άρθρωση ή κοντά στην
άρθρωση και προκαλείται συνήθως από μια κίνηση τραβήγματος της άρθρωσης που
προκαλεί θλάση των παρακείμενων ιστών .Οι μύες και οι τένοντές τους μπορεί να
τεντωθούν υπερβολικά και να σπάσουν από μία απότομη κίνηση.
Η βλάβη των μυών μπορεί να παρουσιαστεί σε 3 βαθμούς:
1) Πρώτου και δεύτερου βαθμού: Μερική ρήξη του μυός συχνά στην ένωση του μυός
με τον τένοντα, ο οποίος τον συνδέει με το οστό. Είναι μικρής έκτασης κι
επανέρχεται σύντομα η λειτουργικότητα του μυός.
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2) Τρίτου βαθμού: Ολική ρήξη του μυός, η οποία μπορεί να συμβεί στην γαστέρασαρκώδη επιφάνεια- ή στον τένοντα. Απαιτείται χειρουργείο για να συρραφτούν τα
σημεία του μυός που πάθανε τη ρήξη.
Κακώσεις του προσώπου και της γνάθου
Συνήθεις κακώσεις του προσώπου είναι το κάταγμα της μύτης, του ζυγωματικού οστού και
της γνάθου. Η γνάθος μπορεί επίσης να εξαρθρωθεί. Ο βασικός κίνδυνος είναι η απόφραξη
της τραχείας από οιδηματώδη (πρησμένο), μετακινημένο ή κομματιασμένο ιστό, από
χαλαρά δόντια ή από αίμα και σάλιο (επειδή ο πάσχων δεν μπορεί να καταπιεί κανονικά).
Μπορεί να υπάρχει βλάβη στον εγκέφαλο, στο κρανίο ή στον αυχένα.

Κακώσεις των άνω άκρων
Ο όρος “άνω άκρο” χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περιοχή από τον ώμο μέχρι και
το χέρι. Οι πάσχοντες που έχουν κτυπήσει στο άνω άκρο μπορούν να μεταφερθούν στο
νοσοκομείο ή περπατώντας.

Κάταγμα της κλείδας
Οι δυο κλείδες είναι τα στηρίγματα μεταξύ του στέρνου και των ωμοπλατών και στηρίζουν
τα χέρια. Συνήθως σπάνε στο άμεσο χτύπημα στον ώμο ή από έμμεση δύναμη που
μεταφέρθηκε στην κλείδα μετά από πέσιμο στο τεντωμένο χέρι. Τα κατάγματα της κλείδας
που προκαλούνται από άμεση βία είναι σπάνια.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1) Πόνος και ευαισθησία στο μέρος του κατάγματος τα οποία επιδεινώνονται με την
κίνηση.
2) Προσπάθειες να χαλαρώσουν οι μύες και να ανακουφιστεί ο πόνος. Ο πάσχων
μπορεί να στηρίζει το χέρι του στον αγκώνα και να γέρνει το κεφάλι του προς το
τραυματισμένο μέρος.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να ακινητοποιήσουμε το άνω άκρο ή το τραυματισμένο μέρος.
2) Να κανονίσουμε τη μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
1) Βάζουμε τον πάσχοντα να καθίσει. Τοποθετούμε το χέρι που βρίσκεται στην πλευρά
του κατάγματος πάνω στο στήθος.
2) Στηρίζουμε το χέρι ανασηκωμένο με έναν επίδεσμο αναρτήρα.
3) Σταθεροποιούμε το χέρι πάνω στο στήθος με έναν φαρδύ επίδεσμο πάνω από τον
αναρτήρα.
4) Οδηγούμε ή στέλνουμε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο μεταφέροντας τον
καθισμένο.
Εξάρθρωση του ώμου
Ένα πέσιμο πάνω στον ώμο ή μια δυνατή έλξη μπορεί να προκαλέσει την εξάρθρωση του
βραχιόνιου οστού από την άρθρωση του ώμου. Η εξάρθρωση αυτή είναι ιδιαιτέρως
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επώδυνη, με αφόρητο πόνο στην παραμικρή κίνηση του ώμου. Μερικοί άνθρωποι
παθαίνουν συχνές εξαρθρώσεις μέχρι να κάνουν διορθωτική επέμβαση.
Στη διάγνωση υπάρχει:
1) Πόνος που επιδεινώνεται με την κίνηση.
2) Διστακτικότητα στην κίνηση λόγω του πόνου που αυτή προκαλεί. Ο πάσχων
συνήθως στηρίζει το χέρι του και γέρνει το κεφάλι του προς την τραυματισμένη
πλευρά.
3) Ένα εξόγκωμα στον ώμο.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να στηρίξουμε το χτυπημένο μέλος.
2) Να κανονίσουμε την μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
1) Βάζουμε τον πάσχοντα να καθίσει. Ακουμπούμε απαλά το χτυπημένο χέρι πάνω στο
στήθος βρίσκοντας τη γωνία που προκαλεί λιγότερο πόνο στον πάσχοντα.
2) Στηρίζουμε το μέλος με έναν επίδεσμο-αναρτήρα.
3) Τοποθετούμε ένα απαλό επίθεμα μεταξύ του χεριού και του στήθους στην
χτυπημένη πλευρά.
4) Οδηγούμε ή στέλνουμε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο μεταφέροντάς τον
καθισμένο.
ΔΕΝ προσπαθούμε να βάλουμε το οστό μέσα στην άρθρωση.
ΔΕΝ δίνουμε τον πάσχοντα να φάει ή να πιεί γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνει
αναισθησία.

Κατάγματα του βραχίονα
Το οστό του βραχίονα μπορεί να σπάσει κάθετα με τον άξονά του από άμεσο χτύπημα.
Είναι συνηθέστερο να σπάσει το βραχιόνιο οστό κάτω από την κεφαλή του, στον ώμο,
συνήθως μετά από πέσιμο. Επειδή αυτό είναι σταθερό κάταγμα, ο πάσχων μπορεί να
αντέξει τον πόνο και να συνεχίσει να κινείται για λίγο διάστημα, χωρίς να φροντίσει το
κάταγμα και χωρίς να ζητήσει ιατρική συμβουλή.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1)
2)
3)
4)

Πόνος που θα επιδεινώνεται με την κίνηση.
Ευαισθησία γύρω από το μέρος που έχει υποστεί το κάταγμα.
Γρήγορο οίδημα (πρήξιμο).
Μώλωπες (μελανιές) που μπορεί να εμφανιστούν με πιο αργό ρυθμό.

Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να στηρίξουμε το τραυματισμένο μέλος.
2) Να κανονίσουμε την μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
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1) Βάζουμε τον πάσχοντα να καθίσει. Ακουμπά- με απαλά το χτυπημένο χέρι πάνω
στο στήθος του πάσχοντος στη θέση που προκαλεί λιγότερο πόνο. Ζητάμε από τον
πάσχοντα να στηρίξει το χέρι του αν είναι δυνατόν.
2) Στηρίζουμε το μέλος με έναν επίδεσμο - αναρτήρα και επιδένουμε ένα φαρδύ
επίδεσμο γύρω από το χέρι και την κοιλιά πάνω στο στήθος.Τοποθετούμε το ένα
απαλό επίθεμα μεταξύ του χεριού και του στήθους και επιδένουμε με μια φαρδιά
επίδεση που διπλώνει πάνω στο στήθος και τον επίδεσμο.
3) Οδηγούμε ή στέλνουμε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο μεταφέροντάς τον
καθισμένο.

Κακώσεις γύρω από τον αγκώνα
Οι κακώσεις γύρω από τον αγκώνα είναι αρκετά κοινές και προκαλούνται συνήθως από
πέσιμο πάνω στο χέρι. Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδος χαρακτηρίζεται από ακαμψία
του αγκώνα, ο οποίος δεν μπορεί να τεντωθεί τελείως.
Στα παιδιά είναι αρκετά συνηθισμένο το κάταγμα του βραχιονίου οστού ακριβώς πάνω από
τον αγκώνα. Το τραύμα αυτό είναι ασταθές. Οι άκρες του σπασμένου οστού μπορεί να
κινούνται και να προκαλέσουν βλάβη στα παρακείμενα αιμοφόρα αγγεία και στα νεύρα.
Είναι σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κυκλοφορία παίρνοντας το σφυγμό του
πάσχοντος στον καρπό.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1)
2)
3)
4)

Πόνος που επιδεινώνεται με την κίνηση.
Ευαισθησία γύρω από το μέρος που έχει υποστεί το κάταγμα.
Πιθανόν οίδημα (πρήξιμο) και μώλωπες (μελανιές).
Αν η κεφαλή της κερκίδας έχει υποστεί κάταγμα θα υπάρχει ακαμψία του αγκώνα.

Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να ακινητοποιήσουμε το χέρι χωρίς να προκληθεί περαιτέρω βλάβη στην άρθρωση.
2) Να κανονίσουμε τη μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.
Η διαδικασία που ακολουθείται όταν το χέρι μπορεί να λυγίσει είναι:
1) Βάζουμε τον πάσχοντα να καθίσει. Εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ακουμπάμε απαλά το
χτυπημένο χέρι πάνω στο στήθος του πάσχοντα στη θέση που προκαλεί το λιγότερο
πόνο. Ζητάμε από τον πάσχοντα να στηρίξει το χέρι του εφόσον αυτό είναι
δυνατόν.
2) Στηρίζουμε το χέρι με έναν επίδεσμο - αναρτήρα και επιδένουμε με έναν φαρδύ
επίδεσμο γύρω από το χέρι και την κοιλιά πάνω στο στήθος. Τοποθετούμε ένα
απαλό επίθεμα μεταξύ του χεριού και του στήθους και επιδένουμε με μια φαρδιά
επίδεση που διπλώνει πάνω από το στήθος και τον επίδεσμο.
3) Ελέγχουμε το σφυγμό στον τραυματισμένο καρπό κάθε 10 λεπτά. Αν δεν υπάρχει
σφυγμός ισιώνουμε απαλά τον αγκώνα μέχρι να επιστρέψει ο σφυγμός και
στηρίζουμε τον ασθενή σε αυτή τη θέση.
Η διαδικασία που ακολουθείται όταν το χέρι δεν μπορεί να λυγίσει είναι:
ΔΕΝ επιχειρούμε να λυγίσουμε ή να ισιώσουμε τον αγκώνα δια της βίας.
25

1) Βάζουμε τον πάσχοντα να ξαπλώσει και τοποθετούμε το κτυπημένο μέλος πάνω
στον κορμό του.
2) Τοποθετούμε ένα απαλό επίθεμα μεταξύ του κτυπημένου μέλους και του σώματος
του πάσχοντος διασφαλίζοντας έτσι ότι η επίδεση δε θα μετακινήσει τα σπασμένα
οστά.
3) Επιδένουμε το κτυπημένο μέλος με τον κορμό του πάσχοντος πρώτα στον καρπό
και στους γοφούς και ύστερα πάνω και κάτω από τον αγκώνα.
4) Καλούμε ασθενοφόρο. Ελέγχουμε το σφυγμό στον καρπό κάθε 10 λεπτά.

Κακώσεις του ισχίου και του μηρού
Κατάγματα του μηριαίου οστού στη άρθρωση του ισχίου κάνουν τον πάσχοντα να είναι
ικανός να περπατήσει για λίγο διάστημα πριν ανακαλυφθεί το κάταγμα. Μπορεί επίσης
σπανιότερα να εξαρθρωθεί το ισχίο (γοφός). Χρειάζεται πολύ δυνατό χτύπημα για να
υποστεί κάταγμα το μηριαίο οστό. Ένα τέτοιο κάταγμα είναι σοβαρό, διότι στις
περισσότερες περιπτώσεις μεγάλη ποσότητα αίματος χάνεται μέσα στους ιστούς. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει καταπληξία.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:






Πόνος στο σημείο του τραύματος.
Ανικανότητα για περπάτημα.
Ενδείξεις καταπληξίας.
Ο μηρός να φαίνεται κοντύτερος, καθώς ισχυροί μύες ωθούν προς τα μέσα τις
σπασμένες άκρες του οστού.
Στροφή προς τα έξω του γόνατος και του ποδιού.

Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να ακινητοποιήσουμε τα κάτω άκρα.
2) Να κανονίσουμε την εσπευσμένη μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.

Κακώσεις του γόνατος
Το γόνατο είναι η άρθρωση μεταξύ του μηριαίου οστού και της κνήμης. Η άρθρωση του
γόνατος στηρίζεται από δυνατούς μύες και συνδέσμους και προστατεύεται από μπροστά
από την επιγονατίδα. Οποιαδήποτε από τις δομές αυτές μπορεί να υποστεί βλάβη από
άμεσα κτυπήματα, βίαιες στροφικές κινήσεις ή διαστρέμματα.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1) Ιστορικό πρόσφατου διαστρέμματος ή κτυπήματος του γόνατος.
2) Πόνος που απλώνεται από το τραύμα και σταθεροποιείται μέσα στην κλείδωση.
3) Αν το λυγισμένο γόνατο έχει μπλοκάρει η προσπάθεια να ισιώσουμε το πόδι
προκαλεί οξύ πόνο.
4) Γρήγορο πρήξιμο στο γόνατο.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να προστατεύσουμε το γόνατο κρατώντας το σε πιο βολική στάση.
2) Η μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.
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Κακώσεις της κνήμης
Το ισχυρό οστό της κνήμης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ποδιού χρειάζεται συνήθως
πολύ δυνατό χτύπημα για να σπάσει. Το λεπτότερο οστό, η περόνη, μπορεί να σπάσει από
χτύπημα σαν αυτό που προκαλεί το διάστρεμμα του αστραγάλου. Επειδή το οστό που
μεταφέρει το βάρος, δηλαδή η κνήμη, παραμένει ανέπαφο, ο πάσχων μπορεί να συνεχίσει
να περπατά και να μην αντιληφθεί ότι υπέστη κάταγμα.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1)
2)
3)
4)

Εντοπισμένος πόνος.
Πρόσφατο κτύπημα ή στροφή του ποδιού.
Ανοικτή πληγή.
Ανικανότητα για περπάτημα.

Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να ακινητοποιήσουμε το πόδι.
2) Να κανονίσουμε την εσπευσμένη μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.

Κάταγμα στο πόδι
Τα κατάγματα των μικρών οστών του ποδιού προκαλούνται συνήθως από κακώσεις
σύνθλιψης. Τα κατάγματα αυτά πρέπει να παραπέμπονται στο νοσοκομείο.
Στη διάγνωση μπορεί να υπάρχει:
1)
2)
3)
4)

Δυσκολία στο περπάτημα.
Δυσκαμψία στην κίνηση του ποδιού.
Πρήξιμο.
Μώλωπες.

Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να μειώσουμε το πρήξιμο.
2) Να μεταφέρουμε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο.

Διάστρεμμα αστράγαλου
Τα διαστρέμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Στα πρώτου και δεύτερου βαθμού που είναι
και τα πιο ελαφρά και στα διαστρέμματα τρίτου βαθμού που χρειάζονται ιατρική
παρέμβαση. Στο διάστρεμμα αστραγάλου που συνήθως προκαλείται από στρίψιμο του
ποδιού ή από στραβοπάτημα κατά την προσγείωση του αθλητή ακολουθούμε την εξής
διαδικασία:
1)
2)
3)
4)

Ακινητοποιούμε το τραυματισμένο μέλος.
Τοποθετούμε ψυκτικό ή πάγο ανάλογα με το τι υπάρχει διαθέσιμο.
Εφαρμόζουμε πίεση στην κάκωση.
Ανασηκώνουμε το τραυματισμένο μέλος.

Στη διάγνωση θα υπάρχει:
27

1) Πόνος που επιδεινώνεται με την κίνηση ή αν πέσει βάρος στο πόδι.
2) Πρήξιμο.
3) Μελανιές στα διαστρέμματα μεγάλου βαθμού.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1) Να ανακουφίσουμε τον πόνο και να μειωθεί το πρήξιμο.
2) Να ζητήσουμε ιατρική και φυσιοθεραπευτική βοήθεια αν χρειαστεί.

Εξωτερική αιμορραγία
Η έντονη εξωτερική αιμορραγία είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να μας δημιουργήσει
δίλημμα σε σχέση με τις προτεραιότητες παροχής Πρώτων Βοηθειών. Η αιμορραγία από το
πρόσωπο ή το λαιμό μπορεί να φράζει την τραχεία. Σπανίως η απώλεια αίματος είναι τόσο
μεγάλη, ώστε να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι μπορεί
να προκαλέσει καταπληξία και ο πάσχων μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του.
Προστατεύοντας τον εαυτό μας
Αν έχουμε οποιοδήποτε έλκος ή κάποια ανοικτή πληγή βεβαιωνόμαστε ότι είναι καλυμμένα
με αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίδεσμο. Όποτε είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε γάντια μιας
χρήσεως και πλένουμε καλά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό πριν και μετά την αγωγή.
Όταν δεν υπάρχουν γάντια λέμε στον τραυματία να επιδέσει ο ίδιος την πληγή του υπό την
επίβλεψή μας ή βάζουμε πλαστικές σακούλες γύρω από τα χέρια μας, επιδένουμε την
πληγή, αλλά μετά πλένουμε τα χέρια μας πολύ καλά.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:
1)
2)
3)
4)

Να ελέγξουμε την αιμορραγία.
Να εμποδίσουμε την καταπληξία.
Να μειώσουμε στο ελάχιστο τη πιθανότητα μόλυνσης.
Να κανονίσουμε την επείγουσα μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο.

Κράμπες
Είναι ένας απότομος, αθέλητος και επώδυνος μυϊκός σπασμός. Μπορεί να προκληθεί από
έντονη άσκηση ή από την απώλεια μεγάλης ποσότητας αλάτων και υγρών του σώματος
λόγω υπερβολικής εφίδρωσης. Οι κράμπες ανακουφίζονται συνήθως αν τεντώσουμε και
κάνουμε μασάζ στο συγκεκριμένο πόδι.
Στην αγωγή που ακολουθείται προσπαθούμε:


Να ανακουφίσουμε τον πόνο και να χαλαρώσουμε το σπασμό.

Κράμπα του ποδιού
Βοηθάμε τον πάσχοντα να σταθεί όρθιος ρίχνοντας το βάρος του στις μύτες του ποδιού
του.
Όταν περάσει ο πρώτος σπασμός κάνουμε μασάζ στο πόδι.
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Κράμπα της κνήμης
Ισιώνουμε το γόνατο του πάσχοντος και τραβάμε το πόδι σταθερά και δυνατά προς τα
πάνω προς την κνήμη. Όταν περάσει ο πρώτος σπασμός κάνουμε μασάζ στους μυς της
κνήμης.

Κράμπα του μηρού
Σε περίπτωση κράμπας του πίσω μέρους του μηρού ισιώνουμε το γόνατο του πάσχοντος,
ανασηκώνοντας το πόδι του, ενώ βρίσκεται ξαπλωμένος ανάσκελα. Για κράμπα στο
μπροστινό μέρος του ποδιού ξαπλώνουμε τον πάσχοντα μπρούμυτα και του λυγίζουμε το
γόνατο. Μπορεί να γίνει και από την όρθια θέση με τον πάσχοντα να λυγίζει μόνος του το
γόνατό του μέχρι το σημείο που αντέχει. Όταν περάσει ο πρώτος σπασμός κάνουμε μασάζ
στους αντίστοιχους μυς που πάθανε την κράμπα.

Οξύς πόνος στα πλευρά (Πλευροδυνία)
Η συνηθισμένη αυτή κατάσταση προκαλείται από υπερβολική χρήση των μυών της κοιλιάς.
Οι μυς αυτοί συστέλλονται όταν περπατάμε γρήγορα ή τρέχουμε, για να μας βοηθήσουν να
κρατήσουμε όρθιο το σώμα μας. Αν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά και εξαντληθούν, οι
μυϊκές ίνες αποστερούνται του οξυγόνου τους. Έτσι ο πόνος της πλευροδυνίας μοιάζει με
αυτόν της στηθάγχης.
Τι μπορούμε να κάνουμε
Ο πάσχων πρέπει να καθίσει και να ξεκουραστεί. Ο πόνος συνήθως σταματά μέσα σε λίγα
λεπτά. Δε χρειάζεται καμία άλλη αγωγή.
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Έρευνα
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας διεξήχθη μια πιλοτική ποσοτική έρευνα με τη χρήση
κατάλληλου ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 46 μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας.

Δημογραφικά Στοιχεία
Ερώτηση 1.Φύλο
Ρωτήσαμε 46 άτομα εκ των οποίων το 58% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 42% γυναίκες.

1. Φύλο
42%
58%

Άνδρας
Γυναίκα

Ερώτηση 2.Ηλικία
Από τα 46 άτομα το 2% ήταν πάνω από 20 χρονών, το 22% ήταν κάτω από 15 ενώ το 76%
ήταν από 15-20.

2. Ηλικία
2%
22%
< 15
15 - 20
76%

> 20

30

Ερώτηση 3.Σας έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα ή τραυματισμός;
Στην ερώτηση αν τους έχει συμβεί κάποιος τραυματισμός το 57% των συμμετεχόντων
απάντησε «ναι πολλές φορές», το 20% «ναι μία φορά», το 9% «ΔΑ/ΔΓ» και το υπόλοιπο
15% «όχι ποτέ».

3. Σας έχει συμβεί ποτέ κάποιο
ατύχημα ή τραυματισμός;
9%

15%
Όχι, ποτέ

20%

Ναι, μια φορά
Ναι, πολλές φορές

57%

ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 4. Αν απαντήσατε ναι, θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε σε ποιο
σημείο του σώματος σας συνέβη…;
Στην τέταρτη ερώτηση, που ζητείται να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο του σώματος συνέβη
το ατύχημα ή ο τραυματισμός, το 23% των ερωτηθέντων απάντησε «στο κεφάλι», το 29%
δήλωσε «στα χέρια», το 13% είπε «αλλού», το 6% απάντησε «στον ώμο», το άλλο 6% είπε
«στην μέση» και το 23% δήλωσε «στα πόδια».

4. Αν απαντήσατε ναι, θα
μπορούσατε να μας προσδιορίσετε
σε ποιο σημείο του σώματος σας
συνέβη…;
29%
30%

23%

23%

20%

13%
6%

10%

6%

0%
Κεφάλι

Ώμος

Χέρια

Μέση

Πόδια

Άλλο
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Ερώτηση 5. Αν απαντήσατε ναι, θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιο χώρο σας
συνέβη;
Στην ερώτηση σε ποιο χώρο συνέβη το ατύχημα ή ο τραυματισμός, το 40% των
ερωτηθέντων δεν προσδιόρισε που έγινε, το 19% είπε σε χώρο άθλησης, το 2% απάντησε
στον χώρο εργασίας, το 23% στο σχολείο και το 16% στο σπίτι.

5. Αν απαντήσατε ναι, θα
μπορούσατε να μας πείτε σε ποιο
χώρο σας συνέβη;
16%

Σπίτι

40%

Σχολείο

23%

Χώρο εργασίας
Χώρο άθλησης

19%

Κάπου αλλού
2%

Ερώτηση 6. Αν απαντήσατε κάπου αλλού, θα μπορούσατε να μας
προσδιορίσετε που…;
Στην ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου παρατηρείται πως τα περισσότερα ατυχήματα που
συμβαίνουν κάπου αλλού, λαμβάνουν χώρα στον δρόμο με ποσοστό 50%. Στην συνέχεια
ακολουθούν το γήπεδο και η αλάνα με ποσοστό 14%.

6. Αν απαντήσατε κάπου αλλού, θα
μπορούσατε να μας προσδιορίσετε
που…;
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14%

Δρόμο

Αλάνα

7%

Πάρκο

7%

Γειτονιά

14%

7%

Γήπεδο Έξοδο με
τους
γονείς
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Ερώτηση 7. Γνωρίζετε τι είναι οι Πρώτες Βοήθειες;
Στην ερώτηση «Γνωρίζετε τι είναι οι Πρώτες Βοήθειες;» οι περισσότεροι απάντησαν πως
γνωρίζουν με ποσοστό 74% ενώ 15% απάντησαν μάλλον ναι.

7. Γνωρίζετε τι είναι οι Πρώτες
Βοήθειες;
0% 4%
7%

15%

Όχι
Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι
Ναι

74%

ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 8. Χρειάστηκε ποτέ να παράσχετε Πρώτες Βοήθειες;
Στην όγδοη ερώτηση οι ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν χρειάστηκε ποτέ να παράσχουν
πρώτες βοήθειες με ποσοστό 54%, ενώ το 41% αυτών κλήθηκε να βοηθήσει σε πρώτο
βαθμό τουλάχιστον μια φορά.

8. Χρειάστηκε ποτέ να παράσχετε
Πρώτες Βοήθειες;
60%

54%

50%
40%

28%

30%
20%

9%

10%

4%

4%

0%
Όχι, ποτέ

Ναι, μία
φορά

Ναι, πολλές Ναι, αλλά
φορές
δεν ήξερα

ΔΓ/ΔΑ
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Ερώτηση 9. Χρειάστηκε ποτέ να σας παράσχουν Πρώτες Βοήθειες;
Στην ερώτηση «Χρειάστηκε ποτέ να σας παράσχουν Πρώτες Βοήθειες;» οι περισσότεροι
απάντησαν «Ναι, μια φορά» με ποσοστό 44%, ενώ πολύ κοντά σε αυτό το ποσοστό ήταν η
απάντηση «Όχι, ποτέ» με ποσοστό 40%.

9. Χρειάστηκε ποτέ να σας
παράσχουν Πρώτες Βοήθειες;
4%
11%
40%

Όχι, ποτέ
Ναι, μία φορά
Ναι, πολλές φορές

44%

ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 10. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η γνώση Πρώτων Βοηθειών;
Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η γνώση Πρώτων Βοηθειών;» η συντριπτική
πλειοψηφία (83%) απήντησε «Ναι».

10. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η
γνώση Πρώτων Βοηθειών;
2%

2% 0%
13%
Όχι
Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι

83%

Ναι
ΔΓ/ΔΑ
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Ερώτηση 11. Έχετε τη θέληση να μάθετε Πρώτες Βοήθειες;
Από το ενδέκατο ερώτημα προκύπτει ότι το 63% απαντώντας «Ναι, σίγουρα», έχει μεγάλο
ενδιαφέρον στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών. Έπειτα το 26% απαντώντας «ναι αλλά δεν
με ενδιαφέρει πολύ» τάσσεται με εκείνους που μόνο ευκαιριακά θα μάθαιναν κάτι τέτοιο.

11. Έχετε τη θέληση να μάθετε
Πρώτες Βοήθειες;
2%

Όχι, για κανένα λόγο

2%
7%

Δεν υπάρχει λόγος
26%
Ναι, αλλά δεν με
ενδιαφέρει πολύ

63%

Ναι, σίγουρα
ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 12. Αν σκοπεύατε να μάθετε Πρώτες Βοήθειες ποιον τρόπο θα
επιλέγατε;
Στο δωδέκατο ερώτημα φαίνεται έκδηλα η προτίμηση των ερωτηθέντων στην
παρακολούθηση σεμιναρίων με ποσοστό 33%, ενώ αμέσως μετά με ποσοστό 28% έρχεται
το μάθημα στο σχολείο. Εξίσου μεγάλη απήχηση στους ερωτηθέντες κατέχει και το
διαδίκτυο.

12. Αν σκοπεύατε να μάθετε Πρώτες
Βοήθειες ποιον τρόπο θα επιλέγατε;
Μάθημα στο Σχολείο
0%

39%

13%

28%

20%

Διαδίκτυο
Παρακολούθηση
σεμιναρίων
Ανάγνωση Βιβλίων
Συζήτηση με γνωστούς φίλους
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Ερώτηση 13. Θεωρείτε ότι το κράτος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα
δωρεάν μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών;
Το δέκατο τρίτο ερώτημα του ερωτηματολογίου έρχεται αντιμέτωπο με το κράτος αφού το
εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του 72% θεωρεί πως είναι κρατική υποχρέωση η παροχή
δωρεάν μαθημάτων πρώτων βοηθειών. Το 26% φαίνεται να είναι αναποφάσιστο
απαντώντας «μάλλον ναι».

13.Θεωρείτε ότι το κράτος θα έπρεπε
να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν
μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών;
2%

0%

0%
26%

Όχι
Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι

72%

Ναι
ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 14. Πιστεύετε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν
γνώσεις Πρώτων Βοηθειών;
Η πλειοψηφία στο δέκατο τέταρτο ερώτημα πιστεύει πως είναι αναγκαία η γνώση παροχής
πρώτων βοηθειών από τη μεριά των εκπαιδευτικών με ποσοστό 67%. Επίσης σε αυτό το
ερώτημα μία μερίδα των ερωτηθέντων φαίνεται αναποφάσιστη απαντώντας «μάλλον ναι»
με ποσοστό 20%.

14. Πιστεύετε ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως πρέπει
να έχουν γνώσεις Πρώτων Βοηθειών;
7%

7% 0%
20%

Όχι
Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι

67%

Ναι
ΔΓ/ΔΑ
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Ερώτηση 15. Διαθέτετε στο σπίτι σας κατάλληλα εφοδιασμένο κουτί Πρώτων
Βοηθειών ή φαρμακείο;
Αρκετά προετοιμασμένη βρίσκει τη πλειοψηφία των ερωτηθέντων το δέκατο πέμπτο
ερώτημα αφού το 57% διαθέτει κατάλληλα εφοδιασμένο κουτί πρώτων βοηθειών. Αντίθετα
το 17% φαίνεται απροετοίμαστο καθώς απαντά «μάλλον όχι».

15. Διαθέτετε στο σπίτι σας
κατάλληλα εφοδιασμένο κουτί
Πρώτων Βοηθειών ή φαρμακείο;
4%
11%

Όχι
17%
9%

59%

Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι
Ναι
ΔΓ/ΔΑ

Ερώτηση 16. Αν απαντήσατε ναι, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε εάν είναι
ενημερωμένο και σε ετοιμότητα;
Προξενώντας εντύπωση το 45% που απάντησε θετικά στο προηγούμενο ερώτημα φαίνεται
όχι μόνο να έχει κουτί πρώτων βοηθειών, αλλά να είναι και κατάλληλα εφοδιασμένο σε
αντίθεση με το 24% που έδωσε ως απάντηση «ΔΓ/ΔΑ».

16. Αν απαντήσατε ναι, θα
μπορούσατε να μας διευκρινίσετε
εάν είναι ενημερωμένο και σε
ετοιμότητα;
0%
24%

Όχι

14%
17%

Μάλλον Όχι
Μάλλον Ναι

45%

Ναι
ΔΓ/ΔΑ
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Βιωματικές Δράσεις
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας υλοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης με τη βοήθεια της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Λακωνίας, την οποία θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμβολή της.
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Επίλογος
Πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος, με ό,τι
πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον
πόνο του και να προλάβουμε περεταίρω επιδείνωση της κατάστασης.
Δεν είμαστε γιατροί, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση του θύματος…
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Ομάδες Εργασίας
Ομάδες

Ονοματεπώνυμο
Αρβανίτης Κωνσταντίνος

1

Βέργαδος Σωτήρος
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης
Γαρουφάλη Κωνσταντίνα

2

Μετούσι Γιεμίν
Πανταζόπουλος Ιωάννης
Βέργαδου Μαρία

3

Κωστόπουλος Κυριάκος
Χρηστόβ Χρήστος
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