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Oρισμός, αρχές και εκπαίδευση
στις Πρώτες Βοήθειες

1
κεφάλαιο

Σ ύμφωνα με τις τελευταίες (2021) οδηγίες του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, Πρώτες Βοή-

θειες (Π.Β.) είναι η αρχική φροντίδα που παρέχεται σε
οξεία νόσο ή τραύμα/κάκωση μέχρι να του παρασχεθεί
φροντίδα από κάποιον επαγγελματία υγείας. Αφορά και
την αρχική παροχή βοήθειας συμπεριλαμβανομένης και
της ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις συναισθη-
ματικής πίεσης λόγω τραυματικής εμπειρίας (προσωπικά
ή ως θεατής). Οι στόχοι των ΠΒ είναι πολλαπλοί: α) δια-
τήρηση της ζωής (π.χ. αποκατάσταση αναπνοής, κυκλο-
φορίας και αντιμετώπιση αιμορραγίας), β) η ανακούφιση
από τον πόνο/δυσφορία/δυσχέρεια, γ) πρόληψη/αποφυ-
γή επιδείνωσης/εξέλιξης της νόσου, βλάβης ή κάκωσης
(έλεγχος του βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε την
αρχική βλάβη) και δ) η προαγωγή της ανάρρωσης (δημι-
ουργίας κλίματος ασφάλειας και προστασίας). 

Δεν πρέπει να παραλείπεται η απλή συμπαράστασή
μας ενθαρρύνοντας τον ασθενή και δείχνοντας ανθρωπιά
και συμπόνια. Επιπλέον απαιτείται η προετοιμασία του
αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του αντιμετώ-
πιση που θα λάβει αλλά και η ενημέρωση του γιατρού για
τις συνθήκες του ατυχήματος, την κατάσταση του αρρώ-
στου πριν δοθούν οι πρώτες βοήθειες και τις μεταβολές
της κατά την μεταφορά του θύματος καθώς και για το εί-
δος των πρώτων βοηθειών που παρασχέθηκαν. Οι ΠΒ
μπορούν να ξεκινήσουν από οποιονδήποτε, σε οποιαδή-
ποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της
αυτοφροντίδας. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Π.Β. είναι η συμπεριφο-
ρά αλληλοβοήθειας (αλληλεγγύης- ηθική υποχρέωση),
οπουδήποτε από οποιονδήποτε και το σύνολο των άμε-
σων και αρχικών ενεργειών φροντίδας υγείας με οποιαδή-
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ποτε πρόχειρα μέσα διαθέτουμε που παρέχονται σε κάποιον που αρρώστη-
σε ξαφνικά, που τραυματίστηκε ή έχει υποστεί κάκωση πριν να του παρα-
σχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, εάν αυτή χρειαστεί και αποσκοπεί
στη διατήρηση, ή στη βελτίωση της κατάστασης του και στην ανακούφιση
κάποιου που υποφέρει και κυρίως από τον πόνο. Συνήθως, η παροχή πρώ-
των βοηθειών γίνεται επειδή: Υπαγορεύεται από την ηθική (νόμος του «κα-
λού Σαμαρείτη»), λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης (ιατρός, νοσηλευτής,
πυροσβέστης κ.λπ.), λόγω προϋπάρχουσας σχέσης: οδηγός, γονιός, κλπ.

Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι θεραπεία και δεν είναι ιατρική πράξη και
έτσι κάθε παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει κατά κανόνα να ακολουθείται
από ιατρική φροντίδα που συνήθως παρέχεται με τη μεταφορά σε νοσοκο-
μείο. Η παροχή πρώτων βοηθειών γίνεται μέχρι να φτάσει κατάλληλη βοή-
θεια ή αν μην υπάρχει πλέον ανάγκη (αποκατάσταση ή θάνατος). Δεν υπο-
καθιστά όμως την ιατρική βοήθεια. Ο νομικός/δικαστικός κίνδυνος είναι ανύ-
παρκτος (επειδή κάποιος παρείχε πρώτες βοήθειες). Αντίθετα σε μη παρο-
χή πρώτων βοηθειών ενδεχομένως να υπάρξει νομικός κίνδυνος λόγω αμέ-
λειας/εγκατάλειψης. Δεν απαιτείται συγκατάθεση του θύματος για την πα-
ροχή πρώτων βοηθειών. Σε άρνηση αποδοχής παροχής ΠΒ μπορεί να γίνει
κλήση στο 100 (Αστυνομία) για τη συνδρομής της. 

Ως πάροχος πρώτων βοηθειών θεωρείται κάποιος που έχει εκπαιδευτεί
σε Π.Β. και μπορεί να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει-εκτιμήσεις και να θέσει
προτεραιότητες στην παροχή Π.Β.

Σε γενικές γραμμές η παροχή ΠΒ σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευ-
σης περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
• Αναγνώριση, εκτίμηση/αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών

παροχής ΠΒ
• Παροχή φροντίδας εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές και δεξιότη-

τες και αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς 
• Αναζήτηση επιπρόσθετης βοήθειας όταν απαιτείται όπως η ενεργοποί-

ηση του συστήματος επείγουσας ιατρικής βοήθειας (στην Ελλάδα το
ΕΚΑΒ) ή άλλης ιατρικής βοήθειας

Επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε ότι απαραίτητα προϋπόθεση παροχής
ΠΒ είναι η ασφάλεια του θύματος και του διασώστη (π.χ. δρόμος κυκλο-
φορία, πνιγμός σε θάλασσα, ηλεκτροπληξία κ.λπ.). 

Η εκπαίδευση και παροχή Π.Β. βασίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή
που συνοψίζεται στην έκφραση που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως «Αλυσίδα
Επιβίωσης» σχηματικά αναπαρίσταται στο σχήμα 1. Περιλαμβάνει τα
εξής: 1) Πρόληψη και Προετοιμασία, 2) Πρώιμη – Έγκαιρη Αναγνώριση, 3)
Παροχή Πρώτων Βοηθειών, 4) ταυτόχρονη Κλήση για Βοήθεια στη Σύστη-
μα Επείγουσας Φροντίδας Υγείας, και 5) Ανάρρωση - Αυτοΐαση ή Μεταφο-
ρά σε Νοσοκομείο για περεταίρω Ιατρική Φροντίδα.

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, η αλυσίδα επιβίωσης περιλαμβάνει τους πα-
ρακάτω κρίκους και δεν πρέπει να τη συγχέουμε με την αλυσίδα επιβίωσης
που περιγράφεται στη βασικής καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
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Πρόληψη και Προετοιμασία 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
• Γνώση των κινδύνων του περιβάλλοντος και λήψη των απαραίτητων μέ-

τρων ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εμφάνισης ή εξέλιξης ενός
συμβάματος

• Επιβεβαίωση ότι υπάρχει πρόσβαση σε κουτί πρώτων βοηθειών 
• Γνώση ότι η διάχυση της ευθύνης ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει ή αν

πραγματικά το θύμα έχει ανάγκη βοήθειας αποτελούν πραγματικά εμ-
πόδια στη παροχή πρώτων βοηθειών

• Γνώση του συστήματος επείγουσας φροντίδας υγείας της χώρας
(ΕΚΑΒ) και πως μπορεί να προσεγγιστούν: τηλέφωνο, τοποθεσία, πλη-
ροφορίες και ερωτήσεις που συνήθως θα ρωτήσουν 

• Κατανόηση των πιθανών αντιστάσεων που μπορεί να προβάλει κάποιο
θύμα όπως για παράδειγμα το πιθανό κόστος που θα προκύψει από ια-
τρική φροντίδα

• Μάθετε τρόπους για αποκλιμάκωση εκρηκτικών καταστάσεων

Αναγνώριση (και λήψη αποφάσεων)
Η προσέγγιση για τη φροντίδα ενός θύματος είναι σε γενικές γραμμές κοι-
νή για όλες τις περιπτώσεις και αναλύεται παρακάτω. 

Λαμβάνοντας μέρος σε πρώτες βοήθειες πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις

EIKONA 1
Η «Αλυσίδα Επιβίωσης» στην παροχή Π.Β.
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σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη βοήθεια που
παρέχετε. Να έχετε υπόψη σας ότι οι άνθρωποι διαβάζουν διαφορετικά τις
καταστάσεις και ότι όταν κάποιος δεν αντιδρά δεν σημαίνει ότι όλα είναι κα-
λά. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση της ασφάλειας του περιβάλλοντος-σκηνικού-
τοπίου (για περίπου 10΄΄) και κυρίως σε συνθήκες φωτιάς, ηλεκτρικών καλω-
δίων και αυτοκίνητων - κυκλοφορίας. Επίσης, αν κάποιος βρίσκεται κοντά
σε νερό, λίμνη, θάλασσα, ποτάμι, πάγο - παγετώνα ή κλειστό χώρο με πε-
ριορισμένο οξυγόνο ή δηλητηριώδη αέρια πρέπει να λαμβάνεται ειδική
φροντίδα. Σε ύπαρξη ενεργού σκοπευτή ή επιμόλυνση με χημικά, ραδιενερ-
γά ή βιολογικά προϊόντα και απόβλητα ή υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι που δεν
μπορείτε να ανταπεξέλθετε, θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τις αρμόδιες
αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική). Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια, στολή, μάσκα, πλύσιμο χεριών κ.λπ.).
• Αναζητήστε βοήθεια από άλλο άτομο
• Αναζητήστε το ασφαλέστερο σημείο για το θύμα και εσάς
• Διαπιστώστε πόσα άτομα χρειάζονται βοήθεια σε περίπτωση πολλών

κρουσμάτων

Ασφάλεια διασώστη
Ο περιβάλλον χώρος μπορεί να είναι επικίνδυνος λόγω ηλεκτρικών καλω-
δίων, φωτιάς, εκρήξεων, επικίνδυνων υλικών, επικίνδυνης θέσης του θύμα-
τος (π.χ. κοντά ή μέσα σε νερό ή πάγο). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για
κλειστούς χώρους λόγω της πιθανότητας έλλειψης οξυγόνου από καύση ή
της εκπομπής-απελευθέρωσης δηλητηριωδών αερίων ή της περιορισμέ-
νης πιθανότητας διαφυγής αν αυτό απαιτηθεί. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη
ο διασώστης πρέπει να αποφασίσει αν:
• Πρέπει να προχωρήσει σε διάσωση ή πρέπει να περιμένει τεχνικές ομά-

δες διάσωσης (πυροσβέστες, ΕΚΑΒ, διασώστε ορυχείων)
• Θα πρέπει να μπει μόνο με τη βοήθειας ή συνοδεία τεχνικών ομάδων

διάσωσης
• Θα πρέπει να μπει για μικρό χρονικό διάστημα για την μετακίνηση του

θύματος (κατά προτίμηση με τη βοήθεια τεχνικών ομάδων διάσωσης)
σε ασφαλέστερο μέρος ώστε να του παρασχεθεί η φροντίδα πιο αποτε-
λεσματικά και σωστά

• Αισθάνεται ότι είναι καλύτερα για το θύμα να μείνει στη θέση που είναι. 

Επιπλέον, το θύμα μπορεί να είναι επιθετικό λόγω χρήσης αλκοόλ ή ου-
σιών ή μπορεί να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοίμωξης λόγω επαφής με
βιολογικά υγρά του σώματος ή αίμα που αποτελεί ένα συνήθη κίνδυνο. Η
εφαρμογή προληπτικών μέτρων είναι απαραίτητη όπως η χρησιμοποίηση
γαντιών και η καλή υγιεινή των χεριών όπως επιτυγχάνεται με το πλύσιμο
των χεριών πριν και μετά την παροχή φροντίδας με σαπούνι και νερό και
εφόσον δεν υπάρχουν αυτά με αλκοολούχο διάλυμα. Επίσης η χρησιμο-
ποίηση μασκών προσώπου μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό.



Θυμηθείτε να μιλήσετε με το θύμα επειδή μπορεί να σας δώσει πολύ
χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του, τι δεν πάει καλά, πως έγινε
το σύμβαμα - μηχανισμός ατυχήματος, και τι ιστορικό έχει. Η συνομιλία
πρέπει να γίνει με την απαραίτητη ενσυναίσθηση και σεβασμό και ενημε-
ρώστε το θύμα τι θα κάνετε. Αναγνωρίστε αν υπάρχει απειλητική για τη
ζωή κατάσταση και δράστε άμεσα:
• Ανταποκρίνεται το θύμα;
• Είναι ανοικτός ο αεραγωγός;
• Αναπνέει κανονικά;
• Υπάρχει τραύμα με ενεργό σημαντική αιμορραγία;

Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης αποκαλείται ως o ABC έλεγχος (Airway,
Breathing, Circulation check) ή πρωταρχική αξιολόγηση – εκτίμηση (pri-
mary survey). Αν υπάρχει υποψία λοίμωξη αξιολογείστε την κίνηση της κοι-
λιάς για εκτίμηση της αναπνοής. 

Αν το θύμα δεν παρουσιάζει απειλητική για τη ζωή κατάσταση θα πρέ-
πει να αναγνωρίσετε τα προβλήματα του και το βοηθήσετε κατάλληλα:
• Έχει μεταβολή επιπέδου συνείδησης (σύγχυση, επιθετικότητα);
• Έχει ευρήματα κάκωσης – τραύματος; (κλινική εξέταση)
• Υπάρχει ιστορικό αλλεργίας ή υποκείμενων νοσημάτων;
• Πως αισθάνεται το θύμα; Πως περιγράφει τη κατάσταση του;
• Ποια άλλα σημεία – ευρήματα μπορείτε να αξιολογήσετε (θερμοκρα-

σία, κινητικότητα άκρων, σφυγμός, διούρηση);

Δευτερογενής αξιολόγηση ατυχήματος ή αρρώστιας
Είναι πολύ σημαντικό αυτός που παρέχει πρώτες βοήθειες να μπορεί να
εκτιμήσει ποιες κακώσεις μπορεί να αναμένονται. Όλα τα θύματα πρέπει
επίσης να αξιολογούνται εξονυχιστικά ώστε να διαβεβαιώνεται ότι δεν έχει
ξεφύγει κάποια κάκωση και ότι όλες οι ανάγκες παροχής πρώτων βοηθει-
ών έχουν διαπιστωθεί. Σε αυτό βοηθά η χρησιμοποίηση πρότυπης προ-
σέγγισης που είναι εύκολη στην απομνημόνευση και περιλαμβάνει τις προ-
τεραιότητες διαπίστωσης των κακώσεων και της αντιμετώπισης τους. 

Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν πρώτες και την παροχή φροντίδας αμέσως μόλις οι ανάγκες ταυτοποι-
ηθούν ξεκάθαρα. Ο συνηθέστερο μνημονοτεχνικός κανόνας είναι το ABCDE:
• Airway: βατότητα αεραγωγού-αερισμός, αναπνοή,
• Breathing: Αερισμός
• Circulation: Κυκλοφορία/εξωτερική αιμορραγία-αναπηρίες-ακρωτηριασμοί
• Disability: Διανοητική κατάσταση και περιφερικό νευρικό σύστημα
• Exposure: Αποκάλυψη/Ξεσκέπασμα θύματος για να επιπλέον αξιολόγη-

ση και θεραπεία 

Αν κατά την εφαρμογή της Δευτερογενούς αξιολόγησης – ABCDE, διαπι-
στωθεί κάποιο πρόβλημα, πρέπει να ειδοποιείται το ΕΚΑΒ παράλληλα με
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την εφαρμογή της κατάλληλης φροντίδας. Όταν το επιτρέπουν οι συνθή-
κες μπορεί να ληφθεί το ιατρικό ιστορικό και να γίνει ενδελεχέστερη αντι-
κειμενική εξέταση του σώματος και αν διαπιστωθούν επιπρόσθετα προ-
βλήματα να αντιμετωπιστούν. Μερικές φορές τα συμπτώματα είναι τυπικά
και καθοδηγούν τον διασώστη να ταυτοποιήσει τα πιθανά αίτια και να ιε-
ραρχήσει την επείγουσα φύση της κατάστασης. Όλα τα θύματα πρέπει να
ελέγχονται για την ύπαρξη σοκ και της πιθανής του αιτίας. Εφαρμόζοντας
το ABCDE πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι το D και το E εφαρμόζονται
μόνο όταν το Α, Β και C είναι εντάξει δηλαδή το θύμα έχει ελεύθερο αερα-
γωγό, αναπνέει και έχει δεν έχει αιμορραγία ή όταν αυτά διορθωθούν με-
τά από κατάλληλες παρεμβάσεις. 

Σε πιο προχωρημένους διασώστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο
προχωρημένοι μνημονοτεχνικοί κανόνες όπως το SAMPLE:
• S: Signs and symptoms (σημεία και συμπτώματα)
• A: Allergies (αλλεργίες)
• M: Medication (φάρμακα)
• P: Past medical history (προηγούμενο ιστορικό)
• L: Last meal (τελευταίο γεύμα)
• E: Event (συμβάματα) 

Παροχή Πρώτων Βοηθειών
• Η παροχή φροντίδας πρέπει να γίνεται με βάση τη βαρύτητα της κάθε

κατάστασης με έμφαση καταρχήν στη αναπνοή και τη κυκλοφορία που
είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιβίωση. 

• Αναζητήστε άμεσα επιπλέον βοήθεια. 
• Συνεχής παρακολούθηση – αξιολόγηση του θύματος ώστε να διαπιστω-

θεί κάθε μεταβολή στη κατάστασης του (ζωτικά σημεία)
• Η φροντίδα σας συνεχίζετε μέχρι να υπάρχει επαγγελματική ιατρική

φροντίδα και ενεργοποίηση του συστήματος επείγουσας φροντίδας.
Μπορείτε να τοποθετήσετε σχετικό σήμα – ταμπέλα στο σημείο

• Τοποθέτηση του θύματος σε θέση ανάνηψης εφόσον χρειάζεται

Σε περίπτωση μαζικού συμβάματος με περισσότερα του ενός θυμάτων,
καλέστε πρώτα βοήθεια – ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ξανακαλέστε ώστε να
ενημερώσετε για ακριβή στοιχεία και την βαρύτητα της κατάστασης των
θυμάτων. Αξιολογήστε την κατάσταση των θυμάτων και δώστε προτεραι-
ότητα σε αυτούς που απειλείται η ζωή κυρίως από προβλήματα αναπνοής
και κυκλοφορίας.

Αναζήτησης βοήθειας
Αρχικά θα πρέπει να αναζητηθεί τι είδος βοήθειας χρειάζεται και πολλές
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