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ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    ΣΣΙΙ    ΠΠΡΡΩΩΣΣΔΔ    ΒΒΟΟΗΗΘΘΔΔΙΙΔΔ  
 

Πνιιέο θνξέο ζηα δηάθνξα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
δηαβάδνπκε ή αθνύκε: ΄΄Μεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν όπνπ 
ηνπ παξαζρέζεθαλ νη Πξώηεο Βνήζεηεο΄΄ ή  ΄΄θαηέιεμε θαηά 
ηε κεηαθνξά ηνπ ζην λνζνθνκείν΄΄ ή ΄΄πέζαλε ζηνλ ηόπν ηνπ 
αηπρήκαηνο γηαηί δελ ππήξρε θαλέλαο λα ηνπ πξνζθέξεη ηηο 
Πξώηεο Βνήζεηεο’’.  
 
Αιιά ηη είλαη νη Πξώηεο Βνήζεηεο, θαη γηαηί είλαη ηόζν 
ζεκαληηθέο;  

 

Όπσο θαίλεηαη από ηνλ νξηζκό απηό, νη Πξώηεο Βνήζεηεο δελ 
απνζθνπνύλ ζηελ ηειηθή ζεξαπεία ηνπ αζζελνύο ή             
ηνπ ηξαπκαηία. Όκσο, αλ πξνζθεξζνύλ ζσζηά θαη 
απνηειεζκαηηθά, νη πηζαλόηεηεο επηβίσζεο θαη νκαιόηεξεο 
απνζεξαπείαο απμάλνληαη ζεκαληηθά.  
 
Δλίνηε, νη Πξώηεο Βνήζεηεο κπνξνύλ από κόλεο ηνπο λα 
ζώζνπλ ηε δσή ηνπ αζζελνύο ή ηνπ ηξαπκαηία ή λα ηνλ 
ζεξαπεύζνπλ.  
 

 

Πξώηεο Βνήζεηεο είλαη νη πξώηεο ελέξγεηεο πνπ 
θάλνπκε ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, κε όηη πξόρεηξα 
κέζα δηαζέηνπκε, ώζηε λα ζώζνπκε ηε δσή ηνπ 
ζύκαηνο, λα αλαθνπθίζνπκε ηνλ πόλν ηνπ θαη λα 
πξνιάβνπκε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο 
ηνπ. 

 



Γηα παξάδεηγκα, έλα ζύκα πνπ ιόγσ πληγκνύ έρεη ππνζηεί 
θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή (δηαθνπή θαξδηαθήο θαη 
αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο), κπνξεί λα επαλέιζεη κόλν κε ηελ 
εθαξκνγή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο, ελώ έλα 
άιιν ζύκα πνπ είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε αιιά από 
δηαθνξεηηθή αηηία π.ρ. από έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, είλαη 
εμαηξεηηθά απίζαλν λα επαλέιζεη αλ δελ γίλεη γξήγνξα 
απηλίδσζε θαη δελ ηνπ ρνξεγεζνύλ θαηάιιεια θάξκαθα ζην 
λνζνθνκείν.  

 

Οη πηζαλόηεηεο, όκσο ηνπ δεύηεξνπ ζύκαηνο έρνπλ απμεζεί 
ζεκαληηθά όηαλ εθαξκνζζεί πξώηα Καξδηναλαπλεπζηηθή 
Αλαδσνγόλεζε ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηόπν ηνπ 
αηπρήκαηνο. 

Γηα ην ιόγν απηό παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν, λα 
γλσξίδνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 
ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ. 
Αλεμάξηεηα από θνηλσληθή ζέζε, θύιν, επάγγεικα ή 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, όινη θάπνηε κπνξεί λα 
βξεζνύκε σο κάξηπξεο ζε θάπνην επείγνλ 
πεξηζηαηηθό.  
Απηό κπνξεί λα ζπκβεί ζην δξόκν, ζηε δνπιεηά, ζην 
ζπίηη, αιιά θαη ζην πιένλ απξόζκελν πεξηβάιινλ.  

 



Σηελ πεξίπησζε απηή, όινη ζπλήζσο ζέινπκε λα 
βνεζήζνπκε, αθνύ ε ειιεληθή ζπλείδεζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ 
αγάπε πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ε παξαβνιή ηνπ Καινύ 
Σακαξείηε είλαη βαζηά ραξαγκέλε ζην κπαιό ηνπ Έιιελα, 
αιιά ειάρηζηνη γλσξίδνπλ πσο λα ην θάλνπλ ζσζηά.  
Τν απνηέιεζκα είλαη όηη ηειηθά ε έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ 
αζζελνύο ή ηνπ ηξαπκαηία είλαη ζπρλά δξακαηηθή.  
 
Ο άλζξσπνο πνπ ζα βξεζεί κπξνζηά καο δελ επηιέγεη νύηε 
λα ηξαπκαηηζηεί, αιιά νύηε θαη λα ηνλ πεξηζάιςνπκε εκείο. 
Δκείο όκσο επηιέγνπκε λα ηνλ βνεζήζνπκε θαη ζπλεπώο ζα 
πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζσζηά πώο λα ην θάλνπκε απηό. 
Δμάιινπ, αλ εκείο βξηζθόκαζηε πνηέ ζηε ζέζε ηνπ ζύκαηνο 
γηα παξάδεηγκα ελόο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ζα ζέιακε λα 
ιάβνπκε ηελ πιένλ πνηνηηθή βνήζεηα, έηζη θαη εκείο ζα πξέπεη 
λα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε ηελ πιένλ 
απνηειεζκαηηθή βνήζεηα ζε όπνηνλ ζπλάλζξσπό καο ην 
ρξεηαζηεί. 
  
Σε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ε εθκάζεζε ησλ Πξώησλ 
Βνεζεηώλ μεθηλά από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ θαη 
ζπλερίδεηαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο ηεο πνξείαο ηνπ 
αηόκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία.  
 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε 
Γεξκαλία είλαη 
ππνρξεσηηθό γηα ηνλ 
ππνςήθην νδεγό λα 
παξαθνινπζήζεη έλα 
πξόγξακκα Πξώησλ 
Βνεζεηώλ δηαξθείαο 
12 σξώλ.  

 
Δπίζεο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ε γλώζε ησλ Πξώησλ 
Βνεζεηώλ ζεσξείηαη ζεκαληηθό πξνζόλ γηα αξθεηνύο ηνκείο 
εξγαζίαο. 



Η εθαξκνγή ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ είλαη εμαηξεηηθά εύθνιε, 
απαηηεί ειάρηζηεο γλώζεηο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο (αξθεηά 
θαηώηεξεο από απηέο πνπ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιηθά ρξόληα) 
θαη ζρεδόλ κεδεληθό εμνπιηζκό.  
Γηα ην ιόγν απηό είλαη πνιύ εύθνιε ε εθκάζεζή ηνπο! 
 
Η δπζθνιία ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ έγθεηηαη ζην πεξηβάιινλ 
ηνπ αηπρήκαηνο. 
  

Οη θίλδπλνη πνπ πξνθάιεζαλ ην 
αηύρεκα, πηζαλόηαηα ζπλερίδνπλ 
λα πθίζηαληαη θαη λα έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζνπλ 
άιιν έλα αηύρεκα, απηή ηε θνξά 
κε ζύκα όπνηνλ πξνζπαζήζεη 
απξόζεθηα θαη επηπόιαηα λα 
βνεζήζεη ηα ζύκαηα ηνπ πξώηνπ 
αηπρήκαηνο.  

 
 Ο ηξαπκαηίαο πάληα πεξηζηνηρίδεηαη από πνιινύο 
αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, αιιά δελ μέξνπλ 
πώο, αιιά θαη από πεξίεξγνπο, πνπ απιά ην γεγνλόο ηνπο 
θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα. 

Ο ρώξνο ηνπ αηπρήκαηνο κπνξεί λα είλαη άγλσζηνο 
ζε απηόλ πνπ παξέρεη ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο, κε 
απνηέιεζκα νη πξναλαθεξζέληεο θίλδπλνη λα 
κεγηζηνπνηνύληαη.  
 
Η πεξηνρή κπνξεί λα είλαη απνκαθξπζκέλε, θαη λα 
κελ κπνξεί λα θζάζεη θαζόινπ αζζελνθόξν ή λα 
θαζπζηεξήζεη ε άθημή ηνπ. 
 
Όινη απηνί κπνξνύλ λα είλαη νη ρεηξόηεξνη ερζξνί 
αιιά θαη νη θαιύηεξνη ζύκκαρνη, ηόζν ηνπ ηξαπκαηία, 
όζν θαη ηνπ παξέρνληνο ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. 
 

 



Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθόο, ν άλζξσπνο πνπ πξνζθέξεη 
Πξώηεο Βνήζεηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
ζθέθηεηαη θαζαξά θαη λα πξάηηεη κε βάζε ηε ινγηθή, ηε ζηηγκή 
πνπ όινη νη άιινη έρνπλ θαηαβιεζεί από παληθό ή 
ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ην ζπλαίζζεκα. 
  
Παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο ην ζπλαίζζεκα ζα καο εμσζεί λα 
δνθηκάζνπκε λα επέκβνπκε ζε έλα πεξηζηαηηθό, ε ινγηθή 
κπνξεί λα καο απνηξέςεη, γηα ιόγνπο π.ρ. αζθάιεηαο. 
 

Δλώ, γηα παξάδεηγκα, ην 
ζπλαίζζεκα ιέεη όηη πξέπεη λα 
κπνύκε ζε έλα θιεγόκελν 
θηίξην γηα λα ζώζνπκε έλα 
κηθξό παηδάθη από βέβαην 
ζάλαην, ε ινγηθή ιέεη όηη δελ 
πξέπεη λα κπνύκε, εθηόο θαη 
αλ έρνπκε θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκό, 
γηαηί αλ κπνύκε ζην θηίξην 
ρσξίο απηά, πηζαλόηαηα ζα 
εγθισβηζηνύκε θαη εκείο, κε 
απνηέιεζκα λα πξέπεη  ε 
Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία λα 
ζώζεη δύν αληί γηα έλαλ ή 
κπνξεί λα ράζνπκε ηε δσή 
καο θαη νη δύν ηειηθά.  

ε έλα επείγνλ πεξηζηαηηθό όινη ζηξέθνληαη ζηνλ 
γλώζηε γηα λα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε, όπνηα θαη αλ 
είλαη απηή.  Απηόο ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη θαζαξά θαη 
λα ιεηηνπξγεί ζσζηά γηα λα κπνξέζεη λα 
αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε.  
Θα πξέπεη λα δείρλεη απνθαζηζηηθόο θαη λα θάλεη όηη 
θάλεη κε ςπρξαηκία, γηα λα έρεη θάπνην ζεηηθό 
απνηέιεζκα. 

 



 
Ο παληθόο αλαπηύζζεηαη εύθνια, κεηαδίδεηαη ηαρύηαηα θαη 
θαηαπνιεκάηαη δύζθνια θαη αξγά. Αθόκα ρεηξόηεξα, αλ ν 
παξέρσλ ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο παληθνβιεζεί, ν παληθόο απηόο 
έρεη δπζαλάινγα ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε όινπο ηνπο 
ππόινηπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζύκαηνο.  
 

Αληίζεηα, αλ ν αξσγόο παξακείλεη 
ςύρξαηκνο, ηόηε θεξδίδεη ηελ 
εκπηζηνζύλε  όισλ.  
 

Γηα λα κπνξέζεη όκσο λα παξακείλεη 
ςύρξαηκνο θαη λα ελεξγήζεη ζσζηά, 
ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη 
ην ξόιν ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, 
λα έρεη ζάξξνο θαη λα ελεξγήζεη κε 
βάζε ηε ινγηθή. 
 

Η κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα μεθηλά 
πξηλ αζρνιεζνύκε κε ην ζύκα.  

 
Πνιύ βαζηθό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε θάπνηνπ πεξηζηαηηθνύ 
παίδεη ε αζθάιεηα ηνπ αξσγνύ, ησλ Γηαζσζηώλ, ησλ 
παξηζηακέλσλ, ηνπ ζύκαηνο, γεληθά ηνπ ρώξνπ ηνπ 
αηπρήκαηνο.  
 
Πνιιά αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί όηαλ πνιίηεο ή Γηαζώζηεο 
πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ ηα ζύκαηα ελόο αηπρήκαηνο 
ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο.  
 
Γηα ην ιόγν απηό ε αζθάιεηα ηεο επνλνκαδόκελεο ζηε 
γιώζζα ησλ Γηαζσζηώλ ΄΄ζθελήο ηνπ αηπρήκαηνο΄΄ ζα 
πξέπεη λα είλαη ην θύξην κέιεκα νπνηνπδήπνηε πξνζθέξεη ηηο 
Πξώηεο Βνήζεηεο.  

Ο παληθόο είλαη ν ρεηξόηεξνο ερζξόο όισλ. 

 



Καζώο πιεζηάδνπκε, ζα πξέπεη λα έρνπκε όιεο ηηο αηζζήζεηο 
καο ζε επαγξύπλεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνύκε 
έγθαηξα ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ζπλερηδόκελε ξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε κηα 
ειεθηξνπιεμία, ζπλερηδόκελε θπθινθνξία νρεκάησλ ζην 
ρώξν ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ή θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ 
από κηα ςειή ζθάια πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρώξν ελόο 
εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο.  
 

Πξηλ από ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 
θάλνπκε κηα γξήγνξε νπηηθή ζάξσζε όιεο ηεο ζθελήο ηνπ 
αηπρήκαηνο, κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ θηλδύλσλ.  
 

Γηα όζνπο θηλδύλνπο 
εληνπίζνπκε, ζα ιάβνπκε 
κέξηκλα ώζηε λα ηνπο 
κεηώζνπκε.  
 

Θα θόςνπκε ηελ παξνρή ηνπ 
ξεύκαηνο ζηελ πεξίπησζε 
ηεο ειεθηξνπιεμίαο, ζα 
ηνπνζεηήζνπκε πξόζζεην 
ηξίγσλν ζε θαηάιιειε ζέζε 
(θαη ζην απέλαληη ξεύκα 
όπσο θαίλεηαη ζηελ 
εηθόλα) ζηελ πεξίπησζε 
ελόο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, 
θαη ζα ηνπνζεηήζνπκε ηε 
ζθάια ζην έδαθνο ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ εξγαηηθνύ 
αηπρήκαηνο. 

  
Αλ δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο, ζα 
πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ν ηξαπκαηίαο από ηε ζέζε ηνπ. 
 
Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν όηαλ ν θίλδπλνο είλαη άκεζνο 
θαη ζνβαξόο, δειαδή απεηιείηαη άκεζα ε δσή ηνπ ζύκαηνο. 



Γηα παξάδεηγκα, ζα κεηαθηλήζνπκε ην ζύκα ελόο ηξνραίνπ 
αηπρήκαηνο πνπ βξίζθεηαη θάησ από έλα απηνθίλεην πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο γθξεκνύ θαη ζα πέζεη από ζηηγκή 
ζε ζηηγκή, αιιά δελ ζα κεηαθηλήζνπκε ην ζύκα ελόο ηξνραίνπ 
αηπρήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλαλ δξόκν πνπ δελ έρεη 
ηδηαίηεξε θίλεζε, θαη κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε ηνλ θίλδπλν 
κε έλα θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν ηξίγσλν.  
 
Σε θάζε πεξίπησζε, ε κεηαθίλεζε ηνπ ζύκαηνο ζα πξέπεη λα 
είλαη ην κέζν έζραηεο αλάγθεο θαη κόλν, αθνύ κε ηε 
κεηαθίλεζε ηνπ ηξαπκαηία κπνξνύκε λα πξνθαιέζνπκε 
επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ή θαη ην ζάλαηό ηνπ, γεγνλόο 
πνπ ζπκβαίλεη δπζηπρώο πνιύ ζπρλά. Γηα ην ιόγν απηό, νη 
κεηαθηλήζεηο ηξαπκαηηώλ θαη αζζελώλ ζηνλ ηόπν ηνπ 
αηπρήκαηνο ζα πξέπεη γεληθά λα απνθεύγνληαη θαη λα 
αθήλνληαη ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ησλ αζζελνθόξσλ 
ή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο.  

 
Απηό ηζρύεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή (δελ δεηάκε πνηέ 
από έλαλ ηερληθό πδξαπιηθό λα θάλεη κηα ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε!) πόζν κάιινλ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε δσή ελόο 
άιινπ αλζξώπνπ. 
 

Πνιιέο θνξέο, ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζνπκε 
θάπνηνλ, ζέηνπκε ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν ηε δσή ηνπ. 
Γηα λα απνθεύγεηαη απηό, ζα πξέπεη ν θαζέλαο καο λα 

θάλεη κόλν απηά γηα ηα νπνία είλαη εθπαηδεπκέλνο. 



Οη πεξαζηηθνί ζα πξέπεη λα 
κέλνπλ ζε θάπνηα απόζηαζε 
από ηε ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο 
ή λα θξνληίδνπκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηνπο 
από απηνύο θαηάιιεια, σο 
βνεζνύο. 
  
Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο ν 
νπνίνο θαίλεηαη όηη έρεη 
ζσκαηηθή δύλακε, κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζην  λα   ζεθώζεη έλα 
θνξείν ή ζην λα θξαηήζεη ηνπο 
παξεπξηζθνκέλνπο καθξηά από 
ηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο.  
 
Κάπνηνο άιινο κπνξεί λα 
θαιέζεη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 
Έλαο ηξίηνο πνπ γλσξίδεη ηελ πεξηνρή κπνξεί λα αλαιάβεη λα 
θαζνδεγήζεη ην αζζελνθόξν πνπ ζα έξζεη ζην ρώξν ηνπ 
αηπρήκαηνο ή λα ξπζκίζεη ηελ θπθινθνξία κέρξη λα θηάζεη ε 
ηξνραία, θνξώληαο έλα δηαθξηηηθό γηιέθν γηα λα γίλεηαη 
αληηιεπηόο από καθξηά.  
 
Γελ πξέπεη λα αθήζνπκε λα αλαιάβεη θαλέλαο ην ζύκα αλ 
δελ γλσξίδεη ηη λα θάλεη. Τν πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα 
ρεηξνηεξέςεη ηα πξάγκαηα. Αθόκα θαη εκείο νη ίδηνη δελ ζα 
πξέπεη λα εθαξκόζνπκε παξά κόλν απηά γηα ηα νπνία 
είκαζηε απόιπηα ζίγνπξνη θαη εθπαηδεπκέλνη.  
 
Σε θάζε πεξίπησζε, αλ έρνπκε θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα 
ηνπ ρώξνπ ηνπ αηπρήκαηνο, ζα έρνπκε θάλεη πάξα πνιιά, 
αθνύ ζα έρνπκε πξνιάβεη ηπρόλ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο 
ηνπ ζύκαηνο. 



Μόιηο ε αζθάιεηα ηεο ζθελήο ηνπ αηπρήκαηνο έρεη 
εμαζθαιηζηεί, ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα ε θιήζε ζηηο 
ππεξεζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Απηή ζα είλαη πνπ ζα 
ελεξγνπνηήζεη ην όιν ζύζηεκα επέκβαζεο ηνπ ΔΚΑΒ, ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Η 
θάζε κηα από απηέο ηηο ππεξεζίεο παίδεη πνιύ ζεκαληηθό 
ξόιν ζηελ όιε αληηκεηώπηζε ελόο πεξηζηαηηθνύ. 
 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όινη ηνπο αξηζκνύο 
θιήζεο ησλ ππεξεζηώλ εθηάθηνπ αλάγθεο.  
 

Πνιινί ζπλάλζξσπνί καο έρνπλ βξεζεί ζε ηξνραία αηπρήκαηα 
θαη ζέινληαο λα βνεζήζνπλ αλαξσηηνύληαη πην είλαη ην 
ηειέθσλν ηνπ 100!  
 

Απηή ε θιήζε κπνξεί λα γίλεη από νπνηνδήπνηε ζεκείν: από 
θαξηνηειέθσλν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηειεθάξηα, από ζηαζεξό 
ή θηλεηό ηειέθσλν ρσξίο ρξέσζε.  
 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε θιήζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο 
βαζηθέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα κπνξέζεη ην ζύζηεκα λα 
αληαπνθξηζεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.  
 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη κε ηε ζεηξά πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα εμαζθαιίδνπκε όηη δελ 
μεράζακε λα αλαθέξνπκε θάηη, 
θαη όηη ν ηειεθσλεηήο ηνπ 
θέληξνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 
άιιε πιεξνθνξία, θιείλνπκε 
ηειεπηαίνη ην ηειέθσλν. 

 Ση πεξηζηαηηθό έρεη ζπκβεί 
 Πνύ έγηλε ην πεξηζηαηηθό 
 Πόζνη είλαη νη ηξαπκαηίεο 
 Πόηε έγηλε 
 Πνηόο θαιεί 
 Σειέθσλν από ην νπνίν θαινύκε 
 Άιιεο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 
 



Η ΄΄αιπζίδα ηεο δηάζσζεο΄΄ ζπλερίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ 
Πξώησλ Βνεζεηώλ, όπνπ θαη πάιη ηζρύεη όηη θάλνπκε κόλν 
απηά γηα ηα νπνία είκαζηε απόιπηα ζίγνπξνη θαη 
εθπαηδεπκέλνη.  

Με ηελ άθημε ηνπ αζζελνθόξνπ, ν ηξαπκαηίαο παξαδίδεηαη 
ζην πξνζσπηθό ηεο πγεηνλνκηθήο ή δηαζσζηηθήο ππεξεζίαο.  
 
Τειηθά θαηαιήγεη ζην λνζνθνκείν, όπνπ γίλεηαη ε 
ζηαζεξνπνίεζή ηνπ θαη ε πξνώζεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε 
θιηληθή.  
 
 
 



Τι πρέπει όμως μα 

κάμω ώστε εάμ  

εμπλακώ σε έμα 

ατύχημα μα είμαι 

προετοιμασμέμος και  

εκπαιδευμέμος; 

 
 
 
Τν Τκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Σώκαηνο 
Σακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ 
ζνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιηηώλ 
΄΄ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ΄΄, κε ζθνπό ηελ 
παξνρή ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ 
ώζηε ζε έλα έθηαθην ζπκβάλ, όπσο έλα αηύρεκα, λα κπνξείο 
θαη λα πξνζηαηεύεζαη θαη λα βνεζάο απνηειεζκαηηθά ηνλ 
ζπλάλζξσπό ζνπ. 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζνπ 
παξέρεηαη Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο, Κάξηα Μέινπο 
ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ θαζώο θαη ε εηδηθόηεηα ΄΄ΒΟΗΘΟ 
ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ΄΄, ηα νπνία έρνπλ ηζρύ γηα πέληε 
ρξόληα. 
 
Γεκόζηνο θαη ηδησηηθόο ηνκέαο, επηρεηξήζεηο, εηαηξίεο, 
νξγαληζκνί, ζρνιεία, ζώκαηα αζθαιείαο, θνηλόηεηεο θαη 
νκάδεο πνπ εθπαηδεύνπλ ην πξνζσπηθό ή ηα κέιε ηνπο ζην 
πξόγξακκα ΄΄ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ΄΄ 
ιακβάλνπλ θαηόπηλ αίηεζεο ην εηδηθό ΄΄ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ΄΄ από ην Τκήκα 
Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Σώκαηνο Σακαξεηηώλ θαη  
Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ.  



 
 

 

Γηεύζπλζε Σώκαηνο Σακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ 
Τκήκα Δθπαίδεπζεο 

 
Καξόινπ 8 θαη Αγίνπ Αλδξέα 

ΤΚ 262 23, Πάηξα 
 

Τει. 2610.279.955, Fax 2610.273.444 

 
 
 

www.samarites.gr 
info@samarites.gr 

 

http://www.samarites.gr/




ΔΙΑΓΩΓΗ  ΣΙ  ΠΡΩΣΔ  ΒΟΗΘΔΙΔ 

 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ Γ. ΓΔΡΑΙΜΑΣΟ 
Γηαζώζηεο Δ.Δ.Σ. 

Δθπαηδεπηήο  Δθπαηδεπηώλ 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟ – ΜΑΡΙΟ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Ναπαγνζώζηεο Δ.Δ.Σ. 

Γηεζλήο Δθπαηδεπηήο Ναπαγνζσζηηθήο 
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