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Δηλητηριάσεις και δηλητήρια
Το δηλητήριο απομακρύνεται με άφθονο νερό
νερό, αφού
αφαιρεθούν τα ρούχα. Αν το δηλητήριο είναι αέριο, σκόνη,
καπνός, σταγονίδια (φωταέριο, υδρόθειο κ.ά.),
απομακρύνεται το άτομο από το χώρο
χώρο. Αν το δηλητήριο
έχει ληφθεί από το στόμα, απομακρύνεται με εμετό ή
πλύση στομάχου. Η πρόκληση εμετού ή η πλύση
μ χ είναι αποτελεσματική,
μ
ή όταν γγίνεται μέσα
μ
σε
στομάχου
τέσσερις ώρες από τη λήψη και ακόμη έπειτα από 8 έως
15 ώρες, όταν πρόκειται για μαζική λήψη ορισμένων
ουσιών, όπως σαλικυκλικά (π.χ., ασπιρίνη), τρικυκλικά
(π χ Valium
(π.χ.,
Valium)),
Valium),
) αντικαταθλιπτικά (π.χ.,
(π χ Minitran
Minitran)).
Minitran).
)
Απαγορεύονται η πρόκληση εμετού και η πλύση
στομάχου σε περίπτωση κώματος και σπασμών. Η
επιτάχυνση της αποβολής του δηλητηρίου γίνεται με
αυξημένη διούρηση και αιμοκάθαρση, ανάλογα με τη
φύση του δηλητηρίου.
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Αντίδοτα
Πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε το κατάλληλο αντίδοτο για το δηλητήριο
που έχει επιδράσει στον οργανισμό του ασθενούς. Αν δεν έχουμε
πληροφορίες
λ
ί γι'' αυτό,
ό καλό
λό θα
θ είναι
ί
να ελέγξουμε
λέ ξ
αν στον περιβάλλοντα
βάλλ
χώρο του αρρώστου υπάρχουν δηλητήρια (χάπια). Διαφορετικά
χρησιμοποιούμε γενικά αντίδοτα.
Γενικά αντίδοτα
Αν το δηλητήριο είναι αλκαλοειδές
αλκαλοειδές, χορηγείται τανίνη ή τσάι ή υπερμαγγανικό
κάλιο. Αν το δηλητήριο είναι βαρύ μέταλλο, χορηγείται ασπράδι αβγών και
γάλα ή ενεργοποιημένος ζωικός άνθρακας. Το μεικτό ή γενικό αντίδοτο
αποτελείται από δύο μέρη ενεργοποιημένου ζωικού άνθρακα
άνθρακα, ένα μέρος
τανίνης και ένα μέρος διοξειδίου του μαγνησίου (τρεις κουταλιές της σούπας
σε ένα ποτήρι νερό). Η δοσολογία αυτή μπορεί να επαναληφθεί, αρκεί να μην
ξεπεράσει τη χωρητικότητα του στομάχου. Ως εναλλακτική λύση είναι τρία
ποτήρια νερό με μια κουταλιά της σούπας αλεύρι ή πατατάλευρο στο καθένα.
Αν το δηλητήριο είναι φαρμακευτική ουσία με κατασταλτική δράση, χρειάζεται
διέγερση
γ ρ η του νευρικού
ρ
συστήματος
ήμ
ςμ
με αντίστοιχα
χ φ
φάρμακα
ρμ
(καφεΐνη,
( φ η,
επινεφριδίνη). Σε περίπτωση βλάβης του αναπνευστικού κέντρου, χορηγείται
μείγμα οξυγόνου με 5% διοξείδιο του άνθρακα.
23/9/2009
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Εγκαύματα
Είναι η κάκωση,
κάκωση κυρίως του δέρματος,
δέρματος από την επίδραση
υψηλής θερμοκρασίας, δηλαδή πολύ ανώτερης από
αυτήν του σώματος. Τα κύτταρα του οργανισμού
υφίστανται βλάβη σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 56
βαθμών Κελσίου. Αναφέραμε "κυρίως του δέρματος", διότι
μπορεί να έχουμε έγκαυμα των εσωτερικών οργάνων του
σώματος όπως του βλεννογόνου του στόματος
σώματος,
στόματος, του
οισοφάγου ή του παχέος εντέρου. Η υψηλή θερμοκρασία
μπορεί να δράσει με δύο μορφές:
1.
1 Υγρή
Υ ή μορφή:
μορφή
ή: ζζεστό
ό υγρό
ό ((νερό,
ό λάδ
λάδι ή ροφήματα,
ή
καθώς και υδρατμοί).
2. Ξηρή μορφή:
μορφή: θερμά αντικείμενα, κάρβουνα, ηλεκτρικές
σ σ ε ές πολύ
συσκευές,
ολύ θερμός
θερ ός αέρας.
αέρας

23/9/2009
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Πρώτες βοήθειες για έγκαυμα
Το ατύχημα αυτό απαιτεί ιατρική φροντίδα
φροντίδα. Ο έντονος
πόνος και ο φόβος προκαλούν πανικό στον πάσχοντα,
καταπληξία και απώλεια ψυχραιμίας στο περιβάλλον του.
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της
ψυχραιμίας. Οφείλουμε να βοηθήσουμε αμέσως αυτόν
που φέρει το έγκαυμα να απαλλαγεί από τα ρούχα του,
γχρ
ς πλένουμε
μ το έγκαυμα
γ
μ με
μ κρύο
ρ νερό.
ρ
ενώ συγχρόνως
Πλύση με νερό μισή ώρα μετά το έγκαυμα δεν έχει νόημα
ή ωφέλεια. Στη συνέχεια αφαιρείται ό,τι μεταλλικό φέρει το
άτομο: αλυσίδες, δαχτυλίδια, βραχιόλια, ρολόι κ.λπ. Αυτό
συμβαίνει διότι αφενός δρουν ως θερμικά σώματα
αφετέρου η αφαίρεση αργότερα γίνεται δύσκολη, όταν
ακολουθήσει το οίδημα (πρήξιμο). Καμένα κομμάτια
υφάσματος που τυχόν βρίσκονται κολλημένα καλύτερα να
μην αφαιρούνται μέχρι να αναλάβει ο γιατρός τη φροντίδα.
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Φαρμακείο πρώτων
βοηθειών
Το φαρμακείο πρέπει να
βρίσκεται σε ειδικό κουτί,
το οποίο διαθέτει ειδική
σήμανση, και να
τοποθετείται μακριά από
χώρους με υψηλή
θερμοκρασία,
θερμοκρασία υγρασία και
έντονες οσμές.
23/9/2009
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Απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών











Αντισηπτικά φάρμακα
Φυσιολογικός ορός. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό της πάσχουσας
περιοχής (εκδορές, πληγές).
Οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη). Το οινόπνευμα σε διάλυμα νερού
αποτελεί καλό αντισηπτικό. Το ίδιο και το ξυλόπνευμα.
Οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου). Χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό και την απομάκρυνση ξένων σωμάτων από τις πληγές.
Ε θ ό βάμμα
Ερυθρό
βά
του ιωδίου
δί (Betadine
((B
B t di ).
Betadine).
) Χ
Χρησιμοποιείται
ί για την
απολύμανση των τραυμάτων.
Αντιβιοτικά φάρμακα
Αντιβιοτικά φάρμακα σε σκόνη,
σκόνη αλοιφή ή σπρέι Νεομικίνη
Νεομικίνη,,
κοραμισίνη,, σουφλαμιδαμίνες κ.ά.
κοραμισίνη
Βαμβάκι, γάζες (μεγάλες, μικρές), επίδεσμοι ελαστικοί, απλοί,
συγκολλητικές ταινίες (λευκοπλάστ
(λευκοπλάστ).
).
Φάρμακα για εγκαύματα
Βαζελινούχες αντιβιοτικές γάζες (Fucidine
(Fucidine),
), που εναποτίθενται στην
πάσχουσα περιοχή χωρίς επικόλληση.

23/9/2009
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Αντιισταμινικά φάρμακα
Αντιισταμινικά σκευάσματα κατάλληλα σε περίπτωση αλλεργίας από
διάφορες αιτίες, όπως δήγματα εντόμων, μεδουσών κ.ά.
Fenistil
Αμμωνία (δράση στην περιοχή του δήγματος λόγω μεγάλης
πτητικότητας)
Αντιεμετικά φάρμακα
Αντιδιαρροϊκά
ρρ
φάρμακα
φ
ρμ
Οφθαλμικά κολλύρια
Αντιοφικοί οροί
Παυσίπονα και αναλγητικά φάρμακα
Σαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη κ.ά.).
Παρακεταμόλη (Depon, Ponstan κ.ά.) ή και μείξη των ανωτέρω.
Ισχυρότερα παυσίπονα (Lonarid χορηγείται με ιατρική συνταγή).

23/9/2009
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Όταν διαμένουμε
Ό
δ έ
στην ύπαιθρο,
ύ θ
είναι
ί
απαραίτητο
ί
να έχουμε
έ
αντιοφικό
ό
εμβόλιο, η χορήγηση του οποίου επιβάλλεται να γίνει από γνώστη
υποδόριων ή ενδομυϊκών ενέσιμων σκευασμάτων. Επίσης, πρέπει να
ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ημερομηνία λήξης των
φαρμάκων και να τα ανανεώνουμε εγκαίρως. Καλό είναι να μην πετάμε τη
συσκευασία τους, στην οποία περιέχονται οι οδηγίες χρήσης που πρέπει
να συμβουλευόμαστε,
συμβουλευόμαστε και να τα τοποθετούμε σε εμφανή σημεία,
σημεία
δυσπρόσιτα στα μικρά παιδιά. Προσοχή: ορισμένα φάρμακα (π.χ.,
οφθαλμικά κολλύρια κ.ά.), μετά την πρώτη χρήση έχουν περιορισμένη
διάρκεια, ημερών ή εβδομάδων. Κάποια είναι ευαίσθητα στις υψηλές
θερμοκρασίες, στην υγρασία και στην έκθεση στον ήλιο. Ένα φαρμακείο
περιλαμβάνει φάρμακα που κυριολεκτικά μπορούν να σώσουν μια
ανθρώπινη
ρ
η ζζωή.
ή Δεν πρέπει
ρ
όμως
μ ς να ξεχνάμε
ξ χ μ ότι η αλόγιστη
γ η και η άσκοπη
η
χρήση τους μπορεί να αποβεί μοιραία.

Είναι απαραίτητο να ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την
ημερομηνία
ημ
ρ μη
λήξης
ήξης των φαρμάκων
φ ρμ
και να τα ανανεώνουμε
μ εγκαίρως.
γ ρ ς

23/9/2009
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Αιμορραγίες
Α άλ
Ανάλογα
με το αγγείο
ί που έχει
έ τραυματιστεί,ί η
αιμορραγία μπορεί να είναι αρτηριακή,
τριχοειδική ή φλεβική
φλεβική. Στην αρτηριακή
αιμορραγία, το αίμα έχει έντονο ερυθρό χρώμα
και είναι κατά ώσεις, δηλαδή σφύζει. Στην
τριχοειδική αιμορραγία το αίμα έχει σταθερή
αργή ροή και συνήθως δεν πρόκειται για
σοβαρού βαθμού αιμορραγία
αιμορραγία, διότι τις
περισσότερες φορές σταματά αυτόματα. Στη
φλεβική
φ
β ή αιμορραγία
μ ρρ γ το αίμα
μ είναι σκούρου
ρ
κόκκινου χρώματος (φλεβικό αίμα) και έχει
συνεχή ροή, χωρίς να σφύζει.
23/9/2009
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Η εξωτερική αιμορραγία είναι εμφανής και χρειάζεται να ελεγχθεί
με απλά μέσα πριν μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο. Οι
βασικοί κανόνες που μπορούμε να εφαρμόσουμε για τον έλεγχο
μιας εξωτερικής αιμορραγίας είναι:
• πίεση
ί
με μια γάζα
άζ πάνω
ά
από
ό την περιοχή
ή που αιμορραγείί
• πίεση κεντρικότερα της τροφοφόρου αρτηρίας του άκρου
• τοποθέτηση περίδεσης για την αποτροπή της αιμορραγίας
κεντρικότερα στο άκρο που αιμορραγεί
• εφαρμογή ίσχαιμου νάρθηκα
• τοποθέτηση ειδικού νάρθηκα που φουσκώνει με αέρα
• εφαρμογή ειδικής στολής (παντελόνι) που φουσκώνει με αέρα για
τα κάτω άκρα

23/9/2009
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Τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα (φιλί της
ζωής) και στόμα με μύτη
Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι είναι η πιο αποτελεσματική
μέθοδος τεχνητής αναπνοής και γίνεται με την εμφύσηση
εκπνεόμενου αέρα του ανανήπτη μέσα στους πνεύμονες του
θύματος Η μέθοδος αυτή,
θύματος.
αυτή γνωστή και ως "φιλί
φιλί της ζωής
ζωής", έχει
καθιερωθεί πια παγκόσμια και έχει υποκαταστήσει όλες τις
άλλες γνωστές μεθόδους που σκοπό έχουν τη συμπίεση και
η αυτόματη
μ η έκπτυξη
ξη του θώρακα.
ρ
Τοποθετούμε
μ το κεφάλι
φ
σε
την
θέση υπερέκτασης (προς τα πίσω) και, αφού διαπιστώσουμε
ότι δεν υπάρχουν ξένες ουσίες (εμέσματα, αίμα) ή ξένα σώματα
μέσα στο στόμα, κλείνουμε τα ρουθούνια της μύτης με το ένα
χέρι και εμφυσούμε τον εκπνεόμενο αέρα μας έπειτα από μια
βαθιά εισπνοή. Αυτή είναι η τεχνητή αναπνοή "στόμα με στόμα"
ή "φιλί της ζωής". Στη μέθοδο αυτή η έκπτυξη του θώρακα
επιβεβαιώνει την είσοδο του εκπνεόμενου αέρα του ανανήπτη
στους πνεύμονες του θύματος και αποδεικνύει την ορθότητα και
την αποτελεσματικότητα της τεχνικής.

23/9/2009

19

Η φάση τηςς εισπνοήςς επιτυγχάνεται ενεργητικά με την εμφύσηση του εκπνεόμενου αέρα και
η φάση της εκπνοής πραγματοποιείται παθητικά χάρη στην ελαστικότητα του θωρακικού
τοιχώματος και των πνευμόνων. Εάν ο θώρακας δεν εκπτύσσεται κατά την εμφύσηση,
σημαίνει ή ότι υπάρχει εμπόδιο στην αναπνευστική οδό ή ότι η τεχνική δεν εφαρμόζεται
σωστά Στην περίπτωση αυτή έλκεται με τον αντίχειρα στο εσωτερικό του στόματος η κάτω
σωστά.
γνάθος, το κεφάλι φέρεται προς τα πίσω (υπερέκταση) και καθαρίζεται και πάλι η
αναπνευστική οδός από τυχόν κώλυμα. Επιχειρείται νέα εμφύσηση. Το ίδιο περίπου γίνεται
στην τεχνητή αναπνοή "στόμα με μύτη", με τη διαφορά ότι εδώ κλείνεται το στόμα και η
εμφύσηση γίνεται με το στόμα του ανανήπτη στη μύτη του θύματος. Ο πνευμονικός
αερισμός με εκπνεόμενο αέρα είναι αποτελεσματικός και ασφαλής, και μπορεί να συνεχιστεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μόνο μειονέκτημα είναι η μικρή περιεκτικότητα σε οξυγόνο
του εκπνεόμενου αέρα (16%) έναντι του ατμοσφαιρικού (21%)
(21%). Είναι ικανή όμως να
διασώσει τη ζωή του θύματος. Στην τεχνητή αναπνοή "στόμα με στόμα" απαραίτητη είναι η
υπερέκταση της κεφαλής για να απελευθερωθεί το ανώτερο τμήμα της αναπνευστικής
οδού, διαφορετικά ο αέρας που εμφυσάται, και μάλιστα με υπερβολική πίεση, εισέρχεται εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου διαμέσου του οισοφάγου στο στόμαχο του θύματος και προκαλεί τη
διάτασή του. Πρόκειται για συνηθισμένο σφάλμα και για την αποφυγή του χρειάζεται
προσοχή και κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση. Όταν ο στόμαχος έχει διαταθεί με αέρα,
απαγορεύεται η πίεση του επιγαστρίου για την έξοδό του
του, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος
αναγωγής και εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου.
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Τεχνητή αναπνοή
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Πνιγμός
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Ο πνιγμός είναι μοιραία νόσος που προκύπτει από παρ'
παρ ολίγο ασφυξία σε
σκέπασμα από νερό του προσώπου ή ολόκληρου του κεφαλιού ενός
ατόμου.
Συνήθως μερική μόνο ποσότητα νερού εισχωρεί στους πνεύμονες και 100%
των ασθενών πεθαίνουν χ
χωρίς
ρ ς πράγματι
ρ γμ να έχουν
χ
εισροφήσει
ρ φή
νερό.
ρ
Προσοχή
Το νερό που συχνά βγαίνει από το στόμα του πάσχοντος, προέρχεται
μάλλον από το στομάχι παρά από τους πνεύμονες του και θα πρέπει να το
αφήνουμε να αδειάζει κανονικά χωρίς πίεση.
Ο προσπάθειες
Οι
άθ
να β
βγάζουμε
άζ
δια
δ της βί
βίας το νερό
ό από
ό το στομάχι
ά μπορείί να
έχουν ως αποτέλεσμα την εισπνοή του περιεχομένου του.
Συμπτώματα
Διαταραχή
ρ χή επιπέδου συνείδησης
η ης ή κώμα
μ
Απών ή νηματοειδή σφυγμός
Ταχύπνοια ή αγωνιώδη αναπνοή
Κυάνωση
Συριγμός
Υποθερμία
Φτωχή αντίδραση, διασταλμένες και ακίνητες κόρες.
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Αγωγή











Βγάλτε το θύμα γρήγορα από το νερό και τοποθετήστε τον σε
στάση (ΚΑΑ) Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
Κρατήστε το κεφάλι του χαμηλότερα από το σώμα του για να
μειώσετε τον κίνδυνο να εισπνεύσει νερό
Ελευθερώστε την τραχεία, ελέγξτε το σφυγμό και την αναπνοή
Φροντίστε για την υποθερμία, αντικαταστήστε τα βρεγμένα
ρούχα
ρ
χ του προστατέψτε
ρ
ψ τον από το νερό
ρ και δώστε του ζζεστά
υγρά
Στείλτε τον πάσχοντα σε νοσοκομεία ακόμα και αν δείχνει να
έχει συνέλθει
Α
Ασθενείς
θ ί με κανονικό
ό επίπεδο
ί δ συνείδησης
ίδ
χωρίς
ί ενδείξεις
δ ίξ
αναπνευστικής καταστολής παραμένουν στο νοσοκομεία για 24
με 48 h.
Πιθανόν να χρειαστεί εισαγωγή σε ΜΕΘ
Υπάρχει το φαινόμενο του ολικού πνιγμού με επιπτώσεις
περίπου 5% όπου τα συμπτώματα του ασθενή ξεκινούν λίγες
ώρες αργότερα.

23/9/2009
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Ηλεκτροπληξία
Πρώτες ενέργειες
 Διακόπτουμε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
 Απομακρύνουμε
μ ρ
μ το θύμα,
μ , χρη
χρησιμοποιώντας
μ
ς κάποιο
μονωτικό υλικό (ξύλο, γυαλί, λάστιχο κ.λπ.).
 Προσέχουμε επίσης το υλικό αυτό να είναι στεγνό,
γιατί το νερό επιτρέπει τη δίοδο του ηλεκτρικού
ρεύματος και κινδυνεύουμε από ηλεκτροπληξία.
 Απαγορεύεται να πιάνουμε το θύμα με γυμνά χέρια.
 Απαγορεύεται
Α
ύ
να πατάμε
ά σε νερά.
ά
 Προσέχουμε να πατάμε σε μονωτικό υλικό και στην
ανάγκη χρησιμοποιούμε ένα στεγνό κομμάτι χαρτί ή
πλαστικό, γυαλί ή νάιλον.

23/9/2009
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Πρώτες βοήθειες


Ο πρώτες
Οι
ώ
βοήθειες
β ήθ
παρέχονται
έ
στο θύ
θύμα
αφού βεβαιωθούμε ότι έχει διακοπεί η τάση
του ρεύματος στο καλώδιο που βρίσκεται
ακόμη σε επαφή με τον άρρωστο. Στον τόπο
του ατυχήματος, τα εγκαύματα από ηλεκτρισμό
αντιμετωπίζονται όπως και τα θερμικά, ενώ σε
περίπτωση καρδιακής ανακοπής εφαρμόζεται
άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
αναζωογόνηση.
Ακολουθεί η γρήγορη μεταφορά του θύματος
στο νοσοκομείο,
μ , αφού
φ ακινητοποιηθούν
η
η
ενδεχόμενα κατάγματα, κυρίως της
σπονδυλικής στήλης.
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Δαγκώματα φιδιών
Το δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι προκαλεί αμέσως ισχυρό πόνο
πόνο,
οίδημα και εκχύμωση στην περιοχή. Μέσα σε 15 περίπου λεπτά αρχίζει
η εμφάνιση των γενικών συμπτωμάτων, που περιλαμβάνουν ναυτία,
εμετό, υπόταση, αρρυθμίες, ίλιγγο, σπασμούς, παραλήρημα και κώμα.
Το μούδιασμα στο σημείο του δαγκώματος και στη γύρω περιοχή,
περιοχή στη
γλώσσα, στο στόμα, στο τριχωτό της κεφαλής και η εμφάνιση κίτρινης
όρασης είναι σημεία που δείχνουν ότι θα επακολουθήσουν παράλυση
και αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι πρώτες βοήθειες συνίστανται στον
περιορισμό της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή του
δαγκώματος, στην επιβράδυνση της απορρόφησης του δηλητήριου,
στην πρόληψη της μόλυνσης του τραύματος, στη βασική υποστήριξη
των ζωτικών λειτουργιών και στη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο.
Για το σκοπό αυτό, καθησυχάζουμε τον άρρωστο, ακινητοποιούμε το
μέλος που φέρει το δάγκωμα, καθαρίζουμε με άφθονο νερό την
πληγείσα περιοχή και αφαιρούμε τις κάθε είδους περισφίξεις (γραβάτες,
στενά ρούχα, ζώνη κ.λπ.). Η περίδεση πρέπει να αφορά μόνο στη
φλεβική
φ
β ή επιστροφή
ρ φή του αίματος
μ
ς και είναι ανώφελη,
φ η, εάν έχει
χ περάσει
ρ
μισή ώρα από το δάγκωμα. Η αναρρόφηση του δηλητήριου γίνεται με
το στόμα ή με κατάλληλες βεντούζες, αφού γίνουν τομές στον επιμήκη
άξονα του μέλους.
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Τσιμπήματα εντόμων και Πρώτες
Βοήθειες







Άμεση απομάκρυνση
Ά
ά
του κεντριού
ύ από
ό το
δέρμα,
Φλεβική ίσχαιμο περίδεση πάνω και κάτω
από το τσίμπημα, για να περιοριστεί τοπικά
η διάχυση του δηλητηρίου,
Επιθέματα πάγου πάνω στο τσίμπημα για
την επιβράδυνση του ρυθμού
απορρόφησης του δηλητηρίου.
δηλητηρίου
Πρέπει μάλιστα να είμαστε κάθε στιγμή
έτοιμοι να εφαρμόσουμε
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και να
αντιμετωπίσουμε το αναφυλακτικό σοκ
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ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
 Είναι

η
απώλεια
αισθήσεως
από στιγμιαία
έλλειψη
αίματος στον
εγκέφαλο.

23/9/2009

1) Τοποθέτηση
ασθενούς υπτίως.
2) Ανασήκωμα των
ποδιών .
3)) Χαλάρωση
ρ
η
γραβάτας.
4) Αμμωνία ή
κολόνια
λό
5) Ζεστός καφές ή
τσάι
6) Ανάπαυση μετά
την
η λιποθυμία
μ .
28

ΜΥΪΚΗ ΚΡΑΜΠΑ


Είναι η απότομη και
επώδυνη συστολή
ενός μυός, συνήθως
συμβαίνει κατά την
διάρκεια βαριάς
σωματικής άσκησης
(
(π.χ.
κολύμβησης).
λύ β
)

23/9/2009



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τεντώνουμε τον μυ που
έπαθε την κράμπα σε
διάταση όπως βρίσκεται
πιέζουμε τον μυ δυνατά
στο πιο επώδυνο σημείο
τουλάχιστον
λά
για δέκα
δέ
δευτερόλεπτα (10").
Τοποθετούμε θερμό
επίθεμα ή κάνουμε ζεστό
μπάνιο ή κάνουμε μασάζ
με θερμαντική αλοιφή.

32
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ΑΛΚΟΟΛ


Α' Βοήθειες:
Β ήθ
1) Πρόκληση εμετού (Χλιαρό νερό ή
σαπούνι).
2) Δυνατός καφές.
3) Οξυγόνο.
4) Τεχνητή
Τ
ή αναπνοή.
ή Η θανατηφόρος
θ
ό
δόση σε άτομο 70 κιλών είναι 400
400§
§γ
καθαρού
θ
ύ αλκοόλ.
λ όλ
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ΕΞΑΡΘΡΩΜΑ


Εί
Είναι η αλλαγή
λλ ή θέ
θέσης της ά
άρθρωσης
θ
μετά από επίδραση εξωτερικής βίας.
1) Ακινητοποίηση του ασθενή στη θέση
που βρίσκεται.
βρίσκεται
2) Παυσίπονα.
3) Μεταφορά στο νοσοκομείο
νοσοκομείο.
Να μη γίνει προσπάθεια ανατάξεως από
άτομα
μ που δεν γνωρίζουν,
γ ρζ
, γιατί
γ
υπάρχει
ρχ
κίνδυνος κατάγματος.
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ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ


Είναι η λύση της συνέχειας ενός
οστού.
Α' Βοήθειες
Είναι η πρόχειρη ακινητοποίηση και
η διακομιδή στο νοσοκομείο. Η
α
ακινητοποίηση
η ο οίηση μπορεί
ορεί να
α γίνει
ί ε μεε
πρόχειρα μέσα π.χ. ξύλο
ξύλο--ρούχα.
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ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ


Παρο σ άζε α επί
Παρουσιάζεται
ε ί αυξήσεως
α ξήσε ς της
ης
θερμοκρασίας σε κλειστούς χώρους ή
ακόμη
μη και του περιβάλλοντος
ρβ
ς π. χ .
καύσωνας.
1) Τοποθέτηση ασθενούς υπτίως σε σκιερό
και δροσερό μέρος.
2) Αφαίρεση των ρούχων.
3) Επικάλυψη
Ε
άλ
με κρύα
ύ σεντόνια.
ό
4) Ελαφρές εντριβές από την περιφέρεια
προς
ρ ς την
η καρδιά.
ρ
5) Υγρά από το στόμα με αλάτι.
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Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα
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Η απόφραξη του αεραγωγού είναι μία δραματική κατάσταση και
οφείλεται
ίλ
σε εισρόφηση
ό
τεμαχίου
ί τροφής
ή στο λάρυγγα.
λά
Η απόφραξη μπορεί να είναι τέλεια ή ατελής.
Αν είναι ατελής και ο αέρας μπαίνει και βγαίνει όπως φαίνεται από
τις κινήσεις του θωρακικού τοιχώματος δεν κάνουμε τίποτα
παραπάνω από το να καθησυχάσουμε τον πάσχοντα και να τον
προτρέψουμε να βήξει δυνατά.
Αν είναι τέλεια τότε προβαίνουμε στις εξής ενέργειες:
1.Καλούμε σε βοήθεια.
2.Αγκαλιάζουμε το θύμα και του δίνουμε με την παλάμη ανοικτή 5
ισχυρά χτυπήματα στην πλάτη.
3 Στην περίπτωση που αποτύχουμε κάνουμε το χειρισμό του
3.Στην
Heilmlich.. Στο επιγάστριο του πάσχοντα φέρνουμε το ένα μας χέρι
Heilmlich
σε γροθιά και το άλλο πάνω από αυτό. Σε αυτή την θέση κάνουμε
ισχυρές συμπιέσεις προς τα πίσω και άνω με τα δύο χέρια .
4.Πιθανόν η απόφραξη έτσι ή να αρθεί ή να γίνει ατελής ή να
παραμείνει. Αν ο πάσχων παρά τις προσπάθειες πέσει σε κώμα,
τότε προχωρούμε σε ΚΑΡΠΑ με τη γνωστή διαδικασία. Η ΚΑΡΠΑ με
ρ
ςμ
μαλάξεις
ξ ςμ
μετακινεί το ξξένο σώμα
μ προς
ρ ς τα έξω
ξ ,
τιςς καρδιακές
γεγονός που φαίνεται από την θεαματική βελτίωση της κατάστασης
του ασθενή
38

Περιποίηση τραυμάτων του
δέρματος
Θεραπεία:
Καθαρίζουμε το τραύμα ρίχνοντας άφθονη
ποσότητα νερού .(Μηχανικός καθαρισμός).Έτσι
απομακρύνονται
ύ
τα ξένα
ξέ σώματα
ώ
που τυχόν
ό
υπάρχουν.

Καθαρίζουμε
ρ ζ μ το τραύμα
ρ μ μ
με οξυζενέ
ξ ζ
((αφρίζει
φρ ζ και
βγάζει στην επιφάνεια τα ξένα σώματα) και στη
συνέχεια μετά από καλό ξέπλυμα εκ νέου
χρησιμοποιούμε
χρη
μ
μ Betadine.(Χημικός
Betadine.(Χημικός
( ημ ς καθαρισμός).
ρ μ ς)

Σκεπάζουμε το τραύμα με γάζες και
απευθυνόμαστε σε γιατρό για τα περαιτέρω. Τα
θλαστικά τραύματα όσο απλά και να φαίνονται
θέλουν συρραφή γιατί τα χείλη τους χάσκουν και
καθυστερούν να επουλωθούν. Επίσης ιδιαίτερη
σημασία
ημ
έχει
χ η προφύλαξη
ρ φ
ξη από τον τέτανο.
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Ταξινόμηση τραυμάτων δέρματος
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ΣΠΑΣΜΟΙ









ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ; Να
διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και χρονομετρήσουμε την κρίση.
Να απομακρύνουμε αντικείμενα γύρω από τον ασθενή. Να
χαλαρώσουμε τα ρούχα του και να βγάλουμε τα γυαλιά του εάν φοράει.
Επίσης, να γυρίσουμε το κεφάλι του στο πλάι ώστε να μην καταπιεί
ενδεχόμενα εμέσματα. Μπορούμε να βάλουμε κάτι μαλακό κάτω από το
κεφάλι
άλ του.
Θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση μετά την κρίση.
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ; Να μην
μη
μετακινήσουμε τον ασθενή εκτός εάν κινδυνεύει.
Μην περιορίζουμε τις κινήσεις του.
Μην βάλουμε τίποτα στο στόμα του και μην προσπαθήσουμε να του το
ανοίξουμε.
Επίσης, να μην του δώσουμε τίποτα να πιει.
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Κεφαλαλγία (Πονοκέφαλος)


Ο πονοκέφαλος
έ λ αποτελεί
λ ί μία
ί από
ό τα πιο
συχνά ενοχλήματα και από τους κύριους
λόγους που οι άνθρωποι ζητούν ιατρική
βοήθεια. Ευτυχώς στο 95% των
περιπτώσεων , οι κεφαλαλγίες είναι
πρωτοπαθείς , δηλαδή δεν υποκρύπτουν
κάποια πάθηση
η η (κεφαλαλγίες
( φ
γ ςχ
χωρίς
ρ ς ιστική
ή
βλάβη). Τα τελευταία έτη γίνονται πολλές
έρευνες ώστε να διευκρινιστεί ο
μηχανισμός πρόκλησης αυτών των
κεφαλαλγιών.
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Τι πρέπει να αποφεύγουμε














Τροφές , συνήθειες και καταστάσεις που σχετίζονται με έναρξη
πονοκεφάλου είναι πολλές. Ενδεικτικά:
Aλκοόλ και ιδίως το κόκκινο κρασί.
Κάπνισμα.
Stress και κόπωση.
Ανωμαλίες στην όραση , κακή εφαρμογή γυαλιών.
Φυσική και σεξουαλική δραστηριότητα. (Ο πονοκέφαλος μετά τον οργασμό
συνήθως
ή ς είναι αθώοςς , αλλά αν είναι έντονοςς και επιμένει
μ
μ
μπορεί
ρ να
σημαίνει υπαρραχνοειδής αιμορραγία).
Αλλαγή στις ώρες ύπνου και φαγητού.
Mπανάνες,, καφές, λιπαρά τυριά, σοκολάτα, ορισμένα εσπεριδοειδή όπως τα
Mπανάνες
κίτρα,
ρ ,φ
φυστικοβούτυρο,
φυστικοβούτυρο
β
ρ , προσθετικά
ρ
τροφίμων
ρ φμ
και β
βελτιωτικά γγεύσης
ης .
Αλλαγές της ώρας , πολύωρα ταξίδια.
Ορμονικές αλλαγές. Εμμηνόπαυση. Θεραπεία υποκατάστασης με
οιστρογόνα.
Δυνατά φώτα , ισχυρός θόρυβος , έντονα αρώματα , μολυσμένος αέρας.
αέρας
Η αρτηριακή υπέρταση αντίθετα με ότι πιστεύεται δεν προκαλεί συνήθως
κεφαλαλγία , παρά μόνο όταν είναι εκσεσημασμένη και κακοήθης και οδηγεί
σε επεισόδιο υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας.
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Πώςς να αντιμετωπίσουμε
μ
μ την
η
κεφαλαλγία


Πρώτα
Πρώτα, δοκιμάζουμε τοπικό massage
massage,,
κρύα ή ζεστά επιθέματα, τεχνικές
χαλάρωσης ή ένα ζεστό ντους.
ντους Αν τα
μέτρα αυτά δεν αποδώσουν μία μικρή
δό παρακεταμόλης
δόση
όλ μπορείί να
βοηθήσει.
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Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
Πυρετός είναι n αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από
το φυσιολογικό. Ο πυρετός είναι το πιο συχνό σύμπτωμα πολλών
ασθενειών και συνήθως το πρώτο που αντιλαμβάνονται οι γονείς.

Σήμερα,
ήμ ρ ύστερα
ρ από πολλέςς μ
μελέτεςς κυρίως
ρ ς σε πειραματόζωα,
ρ μ
ζ
γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τον πυρετό. Ξέρουμε, π.χ., ότι η
φυσιολογική θερμοκρασία κάθε οργανισμού ρυθμίζεται μ' έναν
εξαιρετικά πολύπλοκο μηχανισμό. Στα ανώτερα θηλαστικά,
επομένως
μ
ς και στον άνθρωπο,
ρ
, το κέντρο
ρ του μηχ
μηχανισμού
μ αυτού
βρίσκεται σε ένα τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος.
 Tο κέντρο αυτό παίζει το ρόλο "θερμοστάτη" που μπορεί να
ρυθμίσει τη θερμοκρασία σε ορισμένα επίπεδα. Υπό ψυχολογικές
συνθήκες ο θερμοστάτης αυτός ρυθμίζει την εξωτερική
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή τη θερμοκρασία
του δέρματος (π.χ., της μασχάλης) περίπου στους 36,5
36,5--37,2'C. Σε
διάφορες παθολογικές κατασταθείς όμως (κυρίως λοιμώξεις, είτε
από ιούς είτε από μικρόβια) ο θερμοστάτης "ανεβάζει"
ανεβάζει τη
θερμοκρασία του σώματος σε υψηλότερα επίπεδα (πάνω από
38*C). Στις καταστάσεις αυτές έχουμε πυρετό.
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Μέτρηση θερμοκρασίας






Τη θερμοκρασία τη μετράμε συνήθως στη μασχάλη
μασχάλη, στο ορθό ή στο
στόμα με διάφορα θερμόμετρα, ή σπανιότερα στο δέρμα με διάφορες
ταινίες. Οι τελευταίες αυτές, όμως, δεν είναι πολύ αξιόπιστες. Οι
Έλληνες γονείς θερμομετρούν συνήθως τα μεγαλύτερο παιδιά στη
μασχάλη
μασχάλη, ενώ τα βρέφη στο ορθό
ορθό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
ακόμη και την ίδια στιγμή η θερμοκρασία δεν είναι η ίδια σε όλα τα
σημεία θερμομέτρησης. Έτσι, για παράδειγμα, στο ορθό η θερμοκρασία
είναι συνήθως κατά 0,4 έως και 1 βαθμό υψηλότερη απ" ό,τι στη
μασχάλη Δηλαδή
μασχάλη.
Δηλαδή, η θερμοκρασία στο ορθό μπορεί να είναι,
είναι π.χ.,
π χ 37,3
37 3"
C και στη μασχάλη 36,5' C.
Τις πρώτες πρωινές ώρες (4(4-5 π.μ
π.μ.)
.) η θερμοκρασία του σώματος είναι
χαμηλή, ενώ το απόγευμα, ιδίως σε παιδιά μετά από έντονη άσκηση
(π
(π.χ.,
χ παιχνίδι)
παιχνίδι), η θερμοκρασία ανεβαίνει
ανεβαίνει.
Ύστερα από τα παραπάνω, μπορούμε χοντρικά να πούμε ότι πυρετό
έχει ένα παιδί που έχει θερμοκρα-σία ορθού περισσότερο από 37,8* C
ή θερμοκρασία μασχάλης περισσό-τερο από 37,3* C. Πρέπει ακόμη να
σημειώσουμε ότι
ότι, σύμφωνα με την επίσημη ορολογία
ορολογία, υψηλός
(μεγάλος) πυρετός ονομάζεται ο πυρετός όταν ξεπερνά τους 40,5'C.
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Πώς αντιμετωπίζουμε τον πυρετό;




Ο πυρετός αντιμετωπίζεται με τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων
φαρμάκων. Αν
ληφθεί υπόψη ότι ο πυρετός είναι ένα χρήσιμο όπλο που διαθέτει ο
οργανισμός για να καταπολεμά τις λοιμώξεις, σωστό θα ήταν να
αφήναμε το άτομο να έχει πυρετό. Ο πυρετός, όμως, ιδίως ο υψηλός,
προκαλεί δυσφορία
δυσφορία, ανησυχία
ανησυχία, κλάμα κκ.λπ.
λπ Αν ένα παιδί με πυρετό
παρουσιάζει τα συμπτώματα αυτά, πρέπει να πάρει αντιπυρετικό. Με
άλλα λόγια, κα-ταπολεμούμε τον πυρετό όχι γιατί αυτός είναι
επικίνδυνος, αλλά διότι προκαλεί κακουχία στο παιδί. Εάν το παιδί είναι
ζωηρό και έχει όρεξη νια παιχνίδι
παιχνίδι, έστω κι αν έχει 39*
39 C,
C δεν είναι
απαραίτητο να πάρει αντιπυρετικό. Συνήθως, όμως. τα παιδιά με
θερμοκρασία (στη μασχάλη) πάνω από 38,5* C αισθάνονται άσχημα
και γι' αυτό συνηθίζεται πάνω από αυτήν τη θερμοκρασία να τους
δίνουμε αντιπυρετικά φάρμακα.
Αν ο πυρετός ξεπερνά τους 39,8' C ή το παιδί νιώσει δυσφορία, εκτός
από το αντιπυρετικό, θα Βοηθούσε ένα ολόσωμο μπάνιο (εφ' όσον το
παιδί το δέχεται). Tο νερό πρέπει να έχει θερμοκρασία γύρω στους 30"
C (το νερό της Βρύσης έχει θερμο-κρασία
θερμο κρασία 1818-20*
20 C).
C)
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