ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΩΝ ΠΟΤ ΥΡΗΖΟΤΝ Α’ ΒΟΗΘΕΘΩΝ
1. Ληπνζπκηθό επεηζόδην:
πκπηώκαηα: Χρξή όςε, θξύνο ηδξώηαο, αξγή θαη
βαζηά αλαπλνή, ράζηκν αηζζήζεσλ

Πξώηεο Ελέξγεηεο
●
●
●

Έιεγρνο αλαπλνήο θαη ζθπγκνύ
Διέγμηε αλ θαηά ηελ πηώζε ηνπ (αλ έρεη ζπκβεί)
έρεη ηξαπκαηηζηεί
Σνπνζεηήζηε ζε ζέζε αλάλεςεο

2. Τπνγιπθαηκία
πείλαο, πόλνο ζηε θνηιηά, κνύδηαζκα γύξσ από ην
ζηόκα, δάιε, πνλνθέθαινο, ηξέκνπιν, αδπλακία θαη
θνύξαζε, αδηαζεζία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο

Πξώηεο ελέξγεηεο

●

νπ

ΜΙΚΡΟ ΈΓΚΑΤΜΑ (1 βαζκνύ π.ρ. από δεζηό λεξό, εζηία
θνπδίλαο, θ.ιπ.)
● Ρίρλνπκε θξύν λεξό ζηελ ηξαπκαηηζκέλε πεξηνρή γηα
10 ιεπηά γηα λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία θαη λα
πεξηνξηζηεί ε έθηαζε ηνπ εγθαύκαηνο
● Δπαιείθνπκε ηελ πεξηνρή ηνπ εγθαύκαηνο κε αινηθή
εγθαπκάησλ πνπ ππάξρεη ζην Κνπηί Α’ Βνεζεηώλ
νπ

πκπηώκαηα: Σαρπθαξδία, εθίδξσζε, έληνλν αίζζεκα

●
●

6. Εγθαύκαηα

Έιεγρνο αλαπλνήο θαη ζθπγκνύ
Υαιαξώζηε ηα ξνύρα ηνπ θαη εμαζθαιίζηε
απξόζθνπηε παξνρή αέξα
Υνξήγεζε γιπθόδεο

7. Αηκνξξαγία
●

3. Καξδηαθή Πξνζβνιή
3 εθδνρέο: ζηεζάγρε, έκθξαγκα & θαξδηαθή αλαθνπή

●

πκπηώκαηα: Πόλνο
ζηηο έγρξσκεο πεξηνρέο
όπσο δηαγξάθνληαη ζηελ
εηθόλα, πνπ δηαξθεί πάλσ
από 2 ιεπηά, έληνλν
ζθίμηκν ζην ζηήζνο,
δύζπλνηα, έληνλε
εθίδξσζε, γξήγνξνο
ζθπγκόο, σρξό πξόζσπν
ή κειαλό δέξκα θαη ρείιε,
δάιε, αδπλακία, ηάζε γηα
εκεηό

Πξώηεο ελέξγεηεο
●
●
●

Έιεγρνο αλαπλνήο θαη ζθπγκνύ
Xαιαξώζηε ηα ξνύρα ηνπ θαη εμαζθαιίζηε
απξόζθνπηε παξνρή αέξα
Σνπνζεηείζηε ηνλ πάζρνληα ζε εκηθαζηζηή ζέζε

4. Εγθεθαιηθό Επεηζόδην
πκπηώκαηα: Γπλαηόο πνλνθέθαινο, αηθλίδηα
αδπλακία πξνζαλαηνιηζκνύ, δάιε ή θαη απώιεηα
αηζζήζεσλ, εξπζξόηεηα
πξνζώπνπ, δεζηό & ζηεγλό
δέξκα, παξάιπζε ηνπ ζηόκαηνο,
κνύδηαζκα άθξσλ

Πξώηεο ελέξγεηεο
●
●

Υαιαξώζηε ηα ξνύρα ηνπ
Σνπνζεηήζηε ηνλ ζε ζέζε αλάλεςεο (πιάγηα ζέζε)

νπ

ΟΒΑΡΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ (2 , 3 βαζκνύ)
● ηακαηάκε ηελ έθζεζε θαη απνκαθξύλνπκε ην ζύκα
από ηελ πεγή ηεο ζεξκόηεηαο
● Δάλ ππάξρεη θσηηά ζηα ξνύρα ηνπ ζύκαηνο, ην
ζθεπάδνπκε κε κία θνπβέξηα γηα λα ηε ζβήζνπκε
● Διέγρνπκε ηελ αλαπλνή θαη ην ζθπγκό

●

●

Δθαξκόδνπκε ζηαζεξή θαη
ηζρπξή πίεζε ζην ηξαύκα κε ηε
βνήζεηα γάδαο ή θαζαξνύ
πθάζκαηνο
Δάλ ππάξρεη μέλν ζώκα ζηελ
πιεγή (π.ρ. γπαιί) αζθνύκε
πίεζε παξαπιεύξσο
Αλ πξόθεηηαη γηα πόδη ή ρέξη θαη είκαζηε ζίγνπξνη όηη
δελ ππάξρεη θάηαγκα κπνξνύκε λα ην αλπςώζνπκε.
Η αλύςσζε κεηώλεη ηελ αηκαηηθή ξνή
Καιύπηνπκε ην ηξαύκα

8. Ρηλνξξαγία
●
●
●
●
●

Ηξεκνύκε ηνλ πάζρνληα
Αλαπλνή από ην ζηόκα
Πηέδνπκε ην καιαθό κέξνο ηεο κύηεο θάησ από ην
θόθαιν γηα 2-3 ιεπηά
θύςηκν ηνπ θεθαιηνύ πξνο ηα κπξνζηά
Πάγν ζηε βάζε ηεο κύηεο

9. Καθώζεηο
4 πεξηπηώζεηο: ζιάζε, δηάζηξεκκα, εμάξζξεκα θαη
θάηαγκα

Πξώηεο ελέξγεηεο
●
●

Φπρξά επηζέκαηα
Αθηλεηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο κε
ειαζηηθό επίδεζκν, ή λάξζεθα
εάλ πξόθεηηαη γηα θάηαγκα

ΠΡΟΟΥΗ:
Δάλ ππνπηεπόκαζηε θάθσζε ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απνθεύγνπκε ηε κεηαθίλεζε ηνπ
ηξαπκαηία

5. Ηιεθηξνπιεμία
●
●

Γηαθόπηνπκε ην ειεθηξηθό ξεύκα ή θιείλνπκε ηελ
παξνρή ηνπ
Έιεγρνο δσηηθώλ ζεκείσλ θαη ηξαπκαηηζκώλ
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ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΩΝ ΠΟΤ ΥΡΗΖΟΤΝ Α’ ΒΟΗΘΕΘΩΝ
10. Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδωνγόλεζε
ν

Βήκα 1 Δληνπηζκόο αζζελή. Πξνζέγγηζε κε αζθάιεηα.

11. Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδωνγόλεζε ζε Βξέθνο
από 0 - 1 Έηνπο
ν

Βήκα 1 Δληνπηζκόο αζζελή. Πξνζέγγηζε κε αζθάιεηα
ν
Βήκα 2 Έιεγρνο αληίδξαζεο

ν

Βήκα 2 Έιεγρνο
αληίδξαζεο. Φσλάμηε ζην
ύςνο ησλ απηηώλ ηνπ
αζζελή αλ είλαη θαιά θαη
θνπλήζηε ειαθξηά
ηνπο ώκνπο.

ν

Βήκα 3 Έθηαζε Κεθαιήο – Αλύςσζε Κάησ Γλάζνπ
ν
Βήκα 4 Έιεγρνο Αλαπλνήο θαη θπγκνύ
Βιέπσ - Αθνύσ –
Αηζζάλνκαη γηα 10΄΄
ν
Βήκα 5 Κιήζε γηα Βνήζεηα

ν

Βήκα 3 Έθηαζε
Κεθαιήο – Αλύςσζε
Κάησ Γλάζνπ
(Απειεπζέξσζε
αεξαγσγνύ)

ν

Βήκα 6 Δθαξκνγή 5
εκθπζήζεωλ θαιύπηνληαο
κε ην ζηόκα καο θαη ηε κύηε
ηνπ κσξνύ
ν

Βήκα 4 Έιεγρνο Αλαπλνήο θαη θπγκνύ

Βήκα 7 Δθαξκνγή 15 ζωξαθηθώλ ζπκπηέζεωλ κε

Βιέπσ - Αθνύσ Αηζζάλνκαη γηα 10΄΄.

Βήκα 8 Δθαξκνγή 2 εκθπζήζεωλ

ν

κόλν δπν δάρηπια ζηε πεξηνρή ηνπ ζώξαθα
ν

πγθεληξσκέλα
ειέγρνπκε βιέπνληαο ην
ζώξαθα γηα ύπαξμε
αλαπλνήο , αθνύγνληαο
γηα ζόξπβν ζηελ
αλαπλνή θαη κε ηηο
αηζζήζεηο καο ειέγρνληαο ηνλ αέξα ηεο αλαπλνήο.
Δάλ δελ αλαπλέεη θαη δελ έρεη ζθπγκό

12. Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδωνγόλεζε ζε Παηδί
από 1- 8 Έηνπο
ν

Βήκα 1 Δληνπηζκόο αζζελή. Πξνζέγγηζε κε αζθάιεηα
ν

Βήκα 2 Έιεγρνο αληίδξαζεο
ν

Βήκα 3 Έθηαζε Κεθαιήο – Αλύςσζε Κάησ Γλάζνπ
(Απειεπζέξσζε αεξαγσγνύ )
ν

ν

Βήκα 5 Κιήζε γηα Βνήζεηα
(166 - ΔΚΑΒ ή 112 - ΑΔΑ)
Αλαθέξνληαο ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία, ηε δηεύζπλζή
καο, ηε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ηνλ αξηζκό ησλ
ζπκάησλ.
ν

Βήκα 6 Δθαξκνγή Καξδηνπλεπκνληθήο

Βήκα 4 Έιεγρνο Αλαπλνήο
θαη θπγκνύ
Βιέπσ - Αθνύσ – Αηζζάλνκαη
γηα 10΄΄
ν

Βήκα 5 Κιήζε γηα Βνήζεηα
ν

Βήκα 6 Δθαξκνγή 5 εκθπζήζεωλ θιείλνληαο ηε κύηε

Αλαδσνγόλεζεο ( ΚΑΡ.Π.Α.)

ηνπ παηδηνύ

30 Θσξαθηθέο πκπηέζεηο 2 Δκθπζήζεηο

Βήκα 7 Δθαξκνγή 15

ν

ζωξαθηθώλ ζπκπηέζεωλ κε
έλα ή δύν ρέξηα ζηε πεξηνρή
ηνπ ζώξαθα
ν

Βήκα 8 Δθαξκνγή 2 εκθπζήζεωλ
ΠΡΟΟΥΗ:
Δθόζνλ μεθηλήζεηε ΚΑΡ.Π.Α, κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε
κόλν:
•
Αλ ν αζζελήο θηλεζεί εκθαλώο
•
Αλαιάβεη άιινο δηαζώζηεο
•
Γελ αηζζάλεζηε θαιά
•
Αλαιάβεη ε πξνλνζνθνκεηαθή βνήζεηα
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