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Erasmus+ Programme – Strategic Partnership 

Project Title:  “One Minute May Save A Life” 

No.  project:  2015-1-RO01-KA202-014982 

 

Μέξνο 1 

Αζθήζεηο αλαπαξαγσγήο ξόισλ 

Απηή ε άζθεζε πξννξίδεηαη γηα λα θαηαζηεί έλα πνιχ απιφ αιιά αξθεηά αθξηβέο 

εξγαιείν γηα λα δηδάμεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πηζαλέο ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζηελ εξγαζία. Σν ζεκείν απηήο ηεο άζθεζεο είλαη λα 

επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα εμνηθεησζεί κε ην βάζνο ηεο πηζαλήο θξίζεο πνπ 

πξέπεη λα ρεηξηζηεί γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο απνζηνιέαο. Ζ ηδέα εδψ είλαη λα 

θάλνπκε απηέο ηηο αζθήζεηο φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθέο θαη λα έρνπκε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ κηα αλαηξνθνδφηεζε κεηά ην ηέινο ηνπ ξφινπ πνπ 

πξφθεηηαη λα βηψζνπλ. Απηέο νη πξνζνκνηψζεηο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

απηέο πνπ πξέπεη λα πεξάζεη θάζε ζηξαηηψηεο, πηιφηνο καρεηήο, αζηπλνκηθφο ή 

νπνηνζδήπνηε πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ πξέπεη λα αληηδξά απνηειεζκαηηθά. Θα 

ήηαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ εάλ θάπνηνο εηζέιζεη ζε κηα ηέηνηα ζέζε θαη είλαη 

απξνεηνίκαζηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πην 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ψξεο πνπ θάπνηνο μνδεχεη λα αζθεί ην πψο λα ελεξγεί ζε κηα 

θαηάζηαζε θαηάδπζεο ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη πηζαλφ λα ελεξγήζεη κε επεξγεηηθφ 

ηξφπν ζην άηνκν πνπ έρεη αλάγθε, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν θαιψλ. 

Δπνκέλσο θαη επεηδή θακία θαηάζηαζε δελ είλαη φκνηα, ν αζθνχκελνο πξέπεη λα 

έρεη ηελ επθαηξία λα εθηηκήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ππφ ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηψλνπλ 

πξαγκαηηθέο πηζαλέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα ελεξγήζεη. 

Αδηακθηζβήηεηα, ν αξράξηνο απνζηνιέαο δελ είλαη έηνηκνο λα ρεηξηζηεί θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζέζε, αιιά δεδνκέλεο ηεο 
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θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί θξίζηκα πεξηζηαηηθά, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

γίλνπκε φζν ην δπλαηφλ πην έηνηκνη. Ο παξαθάησ δνκεκέλνο ξφινο ηνπνζεηεί ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζηελ ηέρλε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ ελφο ζπκβάληνο. 

   

Μέζνδνο 

Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κηα ηάμε θαηαξηηδφκελσλ απνζηνιέσλ πεξίπνπ 12 

αηφκσλ πνπ θάζνληαη ζε κηα ηάμε. ηελ ηάμε ππάξρνπλ δχν εθπαηδεπηέο πνπ ζα 

θαιέζνπλ ηνλ John ηνλ αλψηεξν θαη ηνλ θαηψηεξν πνπ ζα θαιέζνπλ ηνλ Peter. Γηα 

λα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα θαη λα δηδάμνπλ νη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα 

ζελάξην ξφισλ φπνπ ν εθπαηδεπηήο ζα παίμεη ηνλ θαιψλ. ηελ ηάμε ππάξρεη κηα 

δνκή πνπ κνηάδεη αθξηβψο κε απηφ πνπ ππάξρεη ζε έλα πξαγκαηηθφ ηειεθσληθφ 

θέληξν γηα ηνπο απνζηνιείο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ζα πάεη ζε άιιν δσκάηην θαη ζα 

θαιέζεη. Σν ηειέθσλν ζα απαληεζεί απφ έλαλ εθπαηδεπφκελν πνπ ζα επηιέμεη ν 

λένο εθπαηδεπηήο. Αλ θαη νη καζεηέο δελ ζα κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ αλψηεξν 

εθπαηδεπηή, ζα κπνξνχλ λα ηνλ αθνχλ. Ζ ηάμε είλαη ελζχξκαηε ψζηε λα επηηξέπεη 

ηελ αθξφαζε θαη ησλ δχν θσλψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη άιινη καζεηέο ζα 

κπνξνχλ λα αθνχλ ηφζν ηνλ θαινχληα φζν θαη ηνλ απνζηνιέα θαη ζα είλαη ην 

θνηλφ. Μεηά απφ θάζε πξνζνκνίσζε νη εθπαηδεπηέο ζα δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηπιένλ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ ηπρφλ εξσηήζεηο πνπ 

ζέινπλ. Φπζηθά ζα αζθεζεί κηα πνηθηιία πξνζνκνηψζεσλ μεθηλψληαο απφ απιά 

έσο πνιχπινθα, αιιά φρη άζθνπα κε απηή ηε ζεηξά, ψζηε λα κελ γίλεη απηή ε 

ξχζκηζε πξνβιέςηκε. Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη θαηαζηάζεηο 

κπνξεί λα είλαη είηε απιέο είηε ζχλζεηεο αιιά πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη ηα δχν. 

Έηζη ζε απηή ηελ πξψηε πξνζνκνίσζε ν John ν αλψηεξνο εθπαηδεπηήο πεγαίλεη 

ζηελ άιιε αίζνπζα γηα λα γίλεη ν θαιψλ, ελψ ν Peter ν θαηψηεξνο εθπαηδεπηήο 

δεηάεη απφ ηνλ Tom λα έξζεη θαη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ απνζηνιέα. 
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ελάξην 1 

Απνζηνιέαο - 100 Πνηα είλαη ε έθηαθηε αλάγθε ζαο; 

Καιψλ - Ο γηνπ κνπ έρεη ρηππήζεη. 

Απνζηνιέαο - Ση ζπλέβε; 

Καιψλ - Έπεζε θάησ απφ ηηο ζθάιεο. Έρεη ρηππήζεη ην θεθάιη ηνπ. Τπάξρεη αίκα 

πνπ ξέεη απφ ην θεθάιη ηνπ. Δίκαη πνιχ θνβηζκέλνο. Χ Θεέ κνπ. 

Γηαλνκέαο – Έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ; 

Καιψλ - Ναη, επραξηζηψ ηνλ Θεφ. Παξαθαιψ βηαζηείηε. 

Απνζηνιέαο - Θα ρξεηαζηείηε αζζελνθφξν; 

Καιψλ - Ναη. Γελ μέξσ ηη λα θάλσ. Φνβάκαη λα ην κεηαθέξσ ζην λνζνθνκείν 

κφλνο κνπ. Γελ είκαη ζίγνπξνο. 

Απνζηνιέαο - Πφζν ρξνλψλ είλαη ν γηνο ζαο; 

Καιψλ - 13 

Απνζηνιέαο - Γειψζηε ην φλνκά ζαο παξαθαιψ. 

Καιψλ - Σν φλνκά κνπ είλαη ν Andrew Polson. 

Απνζηνιέαο - Γειψζηε ηε δηεχζπλζε ζαο παξαθαιψ. 

Καιψλ - Ζ δηεχζπλζή κνπ 245 Grier Street ζην Riverview. 

Απνζηνιέαο - Πείηε καο ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ζαο 

Καιψλ - Δίλαη 221-4512 
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Απνζηνιέαο - Κχξηε, ε βνήζεηα είλαη ζην δξφκν, παξαθαιψ κείλεηε ζηε γξακκή. 

Καιψλ - Παξαθαιψ πείηε ηνπο λα βηαζηνχλ. Φνβάκαη. Ο γηνο κνπ δελ θαίλεηαη 

θαιά.... Τπάξρεη πνιιή αίκα. 

Απνζηνιέαο – Έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ; 

Καιψλ - Ναη. Έηζη λνκίδσ.  

Απνζηνιέαο - Μπνξεί λα ζαο κηιήζεη; 

Καιψλ - Γελ μέξσ. 

Απνζηνιέαο - Γείηε αλ κπνξεί λα απαληήζεη. 

Καιψλ - Ναη 

Ο Καιψλ κηιάεη ζην γην ηνπ. Ο γηνο απαληά 

Καιψλ - Ναη, κε θαηαιαβαίλεη. 

Απνζηνιέαο – Δίλαη αθίλεηνο; Δίλαη ζε ζέζε λα θηλήζεη ιίγν ηα δάρηπιά ηνπ; 

Καιψλ - Ναη αιιά ... Γελ ηνλ βιέπσ έηζη .... Γελ είκαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

παξαθαιψ βηαζηείηε 

Απνζηνιέαο – Ζ βνήζεηα είλαη ζην δξφκν. Πξέπεη λα έξρνληαη αλά πάζα ζηηγκή. 

Απφ απηφ πνπ ζπιιέγσ είλαη φηη θαίλεηαη φηη ππάξρεη αίκα ζην κέησπν ηνπ γηνπ 

ζαο επεηδή έπεζε θάησ απφ ηηο ζθάιεο. 

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο - Τπνζέησ φηη δελ έρεηε δεη ηνλ γην ζαο ηξαπκαηηζκέλν κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξηλ θαη απηφ είλαη αξθεηά ηξνκαθηηθφ. 

Καιψλ - ρη 
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Απνζηνιέαο - Γελ είκαη εθεί, νχηε κπνξψ λα μέξσ αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε αιιά 

απφ απηφ πνπ ιέηε φηη ν γηνο ζαο ζα είλαη εληάμεη. 

Καιψλ - αθνχσ ηηο ζεηξήλεο ηνπ αζζελνθφξνπ. Θα ρξεηαζηεί λα θιείζσ ην 

ηειέθσλν θαη λα πάσ γηα λα αλνίμσ ηελ πφξηα. Δπραξηζηψ γηα ηε βνήζεηά ζαο. 

Απνζηνιέαο - Παξαθαιψ 

Ζ ηειεθσληθή θιήζε ιήγεη. 

Ο John ν αλψηεξνο εθπαηδεπηήο επηζηξέθεη ζηελ ηάμε. Ο Peter βξίζθεηαη ζην 

βάζξν θαη αθήλεη ηνλ John λα αλαιάβεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν. Ο Tom θάζηζε καδί κε 

ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο. Ο John ν αλψηεξνο εθπαηδεπηήο ζπλερίδεη λα ξσηάεη ηελ 

ηάμε.  

John - Πξέπεη λα αλαθέξσ φηη απηφ είλαη πνπ νη βεηεξάλνη απνζηνιείο κπνξεί λα 

ζεσξνχλ φηη είλαη εχθνιν λα ρεηξηζηνχλ ηελ θιήζε. Δίκαη, επίζεο, ηεο ίδηαο 

γλψκεο. Σψξα ην εξψηεκα είλαη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πήξαηε 

ηνλ ξφιν ηνπ απνζηνιέα, Tom, ίζσο είλαη θαιχηεξν λα ζαο ξσηήζσ. 

Tom - Ίζσο επεηδή δελ ππήξμε έγθιεκα ή απηνθηνλία. 

John - Οπνηεζδήπνηε άιιεο αηηίεο; 

Tom - Θα κπνξνχζε λα είλαη φηη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ αγνξηνχ δελ ήηαλ ηφζν 

ζνβαξφο. 

John - Δίζαη ν απνζηνιέαο. Γελ γλσξίδεηε πφζν ζνβαξφ κπνξεί λα είλαη ν 

ηξαπκαηηζκφο. Μπνξεί λα γίλεη εζσηεξηθφο ηξαπκαηηζκφο, αιιά θαλείο δελ κπνξεί 

λα ην εθηηκήζεη κέρξη λα θηάζεη ην αγφξη ζην λνζνθνκείν. Ση λνκίδεηο Tom; 

Tom - Καηαιαβαίλσ, αιιά απφ ηελ πξνζνκνίσζε θάλεθε φηη ν παηέξαο ήηαλ 

κάιινλ θνβηζκέλνο θαη κπνξεί λα έρεη ππεξβάιεη ηελ θαηάζηαζε.  



6 
 

John - Αιήζεηα, αιιά δελ μέξεηε ζίγνπξα. Γελ κπνξείο πνηέ λα είζαη εθεί, 

επνκέλσο, κφλν ππνζέηεηο. Σν εξψηεκα παξακέλεη γηαηί απηφ είλαη έλα απιφ θαη 

φρη πνιχπινθν. ινη νη άιινη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα δψζνπλ ηε γλψκε ηνπο; 

John - Ναη Steve. 

Steve - Ννκίδσ φηη δελ είλαη κηα πεξίπινθε θιήζε επεηδή σο απνζηνιέαο πξέπεη 

κφλν λα ιάβεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαινχληνο θαη λα απεπζπλζεί θαη λα ζηείιεη ην 

αζζελνθφξν. Δπηπιένλ έλαο απνζηνιέαο ζπλερίδεη λα κηιάεη γηα λα θαζνδεγήζεη 

ηνλ γνλέα. 

John - Ο Steve έρεη δίθην. Απηή είλαη κηα αξθεηά απιή θαηάζηαζε. Αθφκα θη αλ ην 

ηξαπκαηηζκέλν αγφξη έρεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, απηφ δελ 

ελαπφθεηηαη ζε εκάο λα ην εθηηκήζνπκε. Απηή είλαη ε δνπιεηά ηνπ γηαηξνχ ζαλ 

ηνπο άληξεο ησλ αζζελνθφξσλ λα έρνπλ έλα άιιν θαζήθνλ λα εθηεινχλ έηζη είλαη 

δηθφ καο. ε απηή ηελ πνιχ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε ε δνπιεηά καο είλαη 

αθξηβήο θαη πξέπεη λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξν ηξφπν. Μπνξείηε 

επίζεο λα παξαηεξήζεηε φηη ν θαινχκελνο πνπ νλνκάζηεθε Andrew Polson ήηαλ 

αξθεηά θνβηζκέλνο θαη φηη ν απνζηνιέαο πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη λα εξεκήζεη ηνλ θ. Polson. Παξφιν πνπ ν Απνζηνιέαο δελ κπνξεί 

λα μέξεη ηίπνηα γηα ην πφζν ζνβαξή είλαη ε ηαηξηθή θαηάζηαζε ηνπ γηνπ ηνπ θ. 

Polson, ν Απνζηνιέαο γλσξίδεη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα λα θεξδίζεη ν θ. Polson κε 

ην παληθφ. 

Ο θαζεγεηήο John πξνρσξάεη κε πξνζνκνίσζε παηρληδηνχ ξφισλ 2. Πξνζθαιεί 

έλαλ άιιν θνηηεηή ακ λα είλαη ν απνζηνιέαο θαη ζηέιλεη ηνλ Πέηξν γηα λα γίλεη ν 

θαιψλ ελψ παξακέλεη ζηελ ηάμε γηα λα παξαθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ.  

 

Πξνζνκνίσζε 2 
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Απνζηνιέαο - 100 Πνηα είλαη ε έθηαθηε ζαο αλάγθε; 

Καιψλ - είκαη πνιχ θνβηζκέλνο. Τπάξρεη θιέθηεο ζην ζπίηη κνπ. 

Απνζηνιέαο - Δίλαη νπιηζκέλνο; 

Καιψλ - Γελ μέξσ. Ξχπλεζα απφ ην ζφξπβν. Έρσ αθνχζεη ηνπο ήρνπο ησλ 

βεκάησλ. Κιείδσζα ηελ πφξηα ηνπ ππλνδσκαηίνπ θαη ζαο θαιψ ηψξα απφ ην 

θηλεηφ κνπ ηειέθσλν. Κιείζηεθα ζην κπάλην ζην ππλνδσκάηηφ κνπ. Φνβάκαη λα 

βγσ. Δίκαη 70 εηψλ. Εσ κφλνο. 

Απνζηνιέαο - Πνην είλαη ην φλνκά ζαο; 

Καιψλ - Μάηθ Γνπφιαο 

Απνζηνιέαο - Πνηα είλαη ε δηεχζπλζή ζαο; 

Οδφο θαινχληνο - Greengrove, Hillsboro 

Απνζηνιέαο - Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ζαο; 

Καιψλ - 70801319 

Απνζηνιέαο - Δληάμεη ζηέιλσ ηελ αζηπλνκία ακέζσο. Μείλεηε ζηε γξακκή. 

Καιψλ - Ναη. Διπίδσ φηη δελ ζα πάξνπλ πνιχ. Φνβάκαη. 

Απνζηνιέαο - Δίπαηε φηη έρεηε θιεηδψζεη ηελ πφξηα ηνπ ππλνδσκαηίνπ θαη εζείο 

επίζεο θιεηδψζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ζην κπάλην. Έηζη, ππάξρνπλ δχν πφξηεο πνπ ζαο 

πξνζηαηεχνπλ κέρξη λα θηάζεη ε αζηπλνκία πνπ ζα είλαη ζχληνκα. 

Καινχληνο - Ναη, αιιά ηη γίλεηαη αλ έρεη φπιν ... θη αλ ππξνβνιήζεη;  

Απνζηνιέαο - Καηαλνψ ηηο αλεζπρίεο ζαο, αιιά πηζαλφηαηα είηε ζα δξαπεηεχζεη ν 

ίδηνο είηε ε αζηπλνκία ζα ηνλ πηάζεη. Θα είλαη πνιχ ζχληνκα εθεί. 

Καιψλ - Ναη ... ηνπο έρεηε ήδε ζηείιεη; 



8 
 

Απνζηνιέαο - Ναη .... Καη επεηδή είλαη λπρηεξηλή ψξα νη ζεηξήλεο ησλ 

αζηπλνκηθψλ απηνθηλήησλ ζα αθνπζηνχλ απφ καθξηά, νπφηε αλ θάπνηνο θιέθηεο 

είλαη αθφκα ζην ζπίηη, πηζαλφηαηα ζα πξνζπαζήζεη λα μεθχγνπλ ηξέρνληαο. Έηζη 

παξακείλεηε ήξεκνο ... ε αζηπλνκία βξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο. 

Καιψλ – Γελ αθνχσ αθφκα ηηο ζεηξήλεο. 

Απνζηνιέαο - Κχξηε, πέξαζε κφλν έλα ιεπηφ. Μπνξεί λα θαίλεηαη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αιιά ε αζηπλνκία ζα θηάζεη γξήγνξα. Αθνχηε άιινπο ζνξχβνπο; 

Καιψλ - ρη ... αιιά απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είκαη πίζσ απφ ηνπο ηνίρνπο. 

Απνζηνιέαο - Δίλαη ε πφξηα ηνπ κπάληνπ δπλαηή; 

Καιψλ - Ναη. Ννκίδσ φηη είλαη απφ ζπκπαγέο μχιν. 

Απνζηνιέαο - Έηζη ππάξρεη ζησπή. 

Καιψλ - Ναη ......σρ....... 

Απνζηνιέαο - Ση είλαη απηφ; 

Καιψλ - αθνχσ ηηο ζεηξήλεο ηεο αζηπλνκίαο. Χ επραξηζηψ ηνλ Θεφ ... .. Δίκαη 

ηφζν αλαθνπθηζκέλνο. Διπίδσ λα είλαη γηα εδψ ...... ην ζπίηη κνπ. 

Απνζηνιέαο - Πξέπεη λα είλαη .... Αιιά παξακείλεηε ζηε γξακκή. Δάλ αθνχηε 

ζεηξήλεο λα αθνχγνληαη δπλαηά ηφηε απηφ ζα ζαο εμαιείςεη φιεο ηηο ακθηβνιίεο 

ζαο. Γελ ππάξρεη άιιν αζηπλνκηθφ απηνθίλεην ζε απηή ηελ πεξηνρή. Δίλαη γηα 

ζέλα. 

Καιψλ - Θα βγσ. Τπάξρνπλ ζεηξήλεο αζηπλνκίαο εθηφο ηνπ ζπηηηνχ. Δπραξηζηψ 

Απνζηνιέαο - Παξαθαιψ 

Λήμε θιήζεο 
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Καζψο ν λένο δάζθαινο ηνπ Peter επηζηξέθεη ζηελ ηάμε θαη ελψλεηαη κε ηνλ John, 

πξνρσξνχλ λα ξσηήζνπλ ηελ ηάμε εάλ ν εθπαηδεπφκελνο Απνζηνιέαο Sam έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη θαιή ηερληθή θαη ερεηηθή ηαθηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαινχληνο. 

John - Ση λνκίδεηο. Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν ακ κε επηηπρία ιέμεηο θιεηδηά εάλ 

ππήξραλ θαη ήηαλ αθξηβήο; 

Έλαο θνηηεηήο πνπ νλνκάδεηαη Haven ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ. 

John - Ναη Haven 

Haven - Ννκίδσ φηη ην έθαλε 

John - Πψο; 

Haven – Ο Sam δηεξεχλεζε ηε θχζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη γξήγνξα δήηεζε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ θαινχληνο θαη ην φλνκα. Πξνζδηφξηζε επίζεο φηη ν θαιψλ δελ ήηαλ 

ζε άκεζν θίλδπλν, φηη ήηαλ αζθαιψο θιεηζηφο ζην κπάλην θαη φηη ε αζηπλνκία 

ήηαλ ήδε πνιχ γξήγνξα εθεί. Ο ακ επίζεο θξάηεζε ηνλ θ. Mike Wallace ζην 

ηειέθσλν θαη κηινχζε καδί ηνπ, θαηεπζχλνληάο ηνλ ζην γεγνλφο φηη ε αζηπλνκία 

βξίζθεηαη ζην δξφκν κέρξη λα θηάζνπλ. Ννκίδσ φηη ήηαλ κηα επηηπρεκέλε θιήζε. 

John - Έρσ ηελ ηάζε λα ζπκθσλψ καδί ζαο. Ο Απνζηνιέαο ζπκπεξηθέξζεθε θαη 

ελήξγεζε ηθαλνπνηεηηθά. Ο θαιψλ θαηεπζχλζεθε κε ηξφπν πνπ επηηαρχλεη ηε 

γξήγνξε δξάζε ηνπ απνζηνιέα. Σαπηφρξνλα, δελ παξαηεξήζεθαλ ιάζε εθ κέξνπο 

ηνπ θαη επηπιένλ ν Απνζηνιέαο θξάηεζε ηνλ θαινχληα ζηε γξακκή ζε πεξίπησζε 

πνπ θάηη ζπλέβαηλε ή ζπλέβε. ε απηφ ην ζεκείν ε ςπρνινγία θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαινχληνο πξέπεη λα ειέγρνληαη έηζη ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη παληθφο. Δίλαη 

θξίζηκν ν θαιψλ λα αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη φηη έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Μφιηο επηηεπρζεί απηφ, ππάξρεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ Απνζηνιέα πνπ ιέεη ζηνλ θαινχληα φηη ε βνήζεηα είλαη ζην 
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δξφκν θαη ηελ πξαγκαηηθή ππνινγηδφκελε ψξα άθημεο είηε αζζελνθφξνπ, 

αζηπλνκίαο ή ππξνζβέζηεο πνπ θζάλνπλ. Μέζα ζε απηά ηα πξαθηηθά, πνιιά 

κπνξεί λα ζπκβνχλ αλ ν θαιψλ ράλεη ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο. Γηα ηνλ θαιψλ 

έλα ιεπηφ ζε έλα θξίζηκν γεγνλφο κπνξεί λα κνηάδεη κε κηα αησληφηεηα, γηα απηφ 

ζα πξέπεη λα ην έρνπκε απηφ θαηά λνπ. Δάλ ε αξρηθή θάζε ηεο ζπλνκηιίαο κεηαμχ 

θαινχληνο θαη απνζηνιέα πάεη θαιά, ηφηε γίλεηαη πην εχθνιν γηα ηα πξάγκαηα λα 

πάλε αξγφηεξα θαιά. Ο θαιψλ είλαη πάληα αλήζπρνο, κπνξεί λα αηζζάλεηαη 

πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, άιινπο, νπφηε φηαλ 

θαιεί, είλαη αλαπφθεπθην φηη ε θσλή ηνπ θαη ν ηξφπνο ηνπ κπνξεί λα είλαη 

παληθνχ, θφβνπ ή εθεζπραζκνχ. Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη αθφκα θη αλ 

θαίλεηαη λα είλαη ήξεκνο ζηελ αξρή, ζε έλα δεπηεξφιεπην κπνξεί λα παξαηεξήζεη 

φηη κπνξεί λα αλνίμεη φια ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζηνλ Απνζηνιέα ν νπνίνο πξέπεη 

λα πξνζπαζήζεη λα ειέγμεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηε ζπδήηεζε, φζν ην δπλαηφλ, ην 

φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ ηχπν ζπκβάληνο ή ην θξίζηκν ζπκβάλ θαη λα θαιέζεη ηνλ 

θαινχληα λα θαηαιάβεη φηη ε βνήζεηα είλαη ζην δξφκν. Φπζηθά, αλακέλνπκε φηη ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη πνηέ ηφζν εχθνια θαη φηη πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα 

βξνχκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηδηψθνπκε κε ηελ ηαρχηεηα πνπ επηδηψθνπκε, ψζηε 

λα εληνπίζνπκε ηελ αλάγθε θαη ην πξφβιεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο 

δχζθνιεο θιήζεηο γίλνληαη θαη ν Απνζηνιέαο πξέπεη λα είλαη ήξεκνο θαη γξήγνξνο 

γηα λα θαζνξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαινχληνο. Σνχηνπ ιερζέληνο, είλαη 

αλαπφθεπθην φηη, κε αξθεηή πξαθηηθή, θάπνηνο ζα γίλεη πην εμεηδηθεπκέλνο ζε 

απηφ ην πιαίζην παξά ζηελ αξρή θαη κεξηθέο θνξέο θαη νη βεηεξάλνη κπνξεί λα 

έρνπλ δχζθνιε απνζηνιή λα αληηκεησπίζνπλ ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο αιιά ε 

δνπιεηά καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο θαη απηφ είλαη απηφ πνπ έρνπκε 

εθπαηδεπηεί λα θάλσ. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε θαη ζα αζθήζνπκε πεξηζζφηεξεο 

πξνζνκνηψζεηο. 

Πξνζνκνίσζε 3 
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Τπάξρεη θσηηά ζην ζπίηη κηαο νηθνγέλεηαο κε δχν παηδηά, ν John αλψηεξνο 

εθπαηδεπηήο είλαη ν θαιψλ, ν Peta έλαο θνηηεηήο αζθνχκελνο είλαη ν Απνζηνιέαο. 

Απνζηνιέαο - 911 Πνηα είλαη ε έιηαθηε αλάγθε; 

Καιψλ - Βνεζήζηε κε, ππάξρεη θσηηά ζην ζπίηη κνπ. Έρσ δχν παηδηά. 

Απνζηνιέαο - Δίλαη κέζα; 

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο - Δίζαη κέζα; 

Καινχληα - Ναη, παξαθαιψ βνεζήζηε 

Απνζηνιέαο - Πνηα είλαη ε δηεχζπλζε ζαο θχξηε; 

Οδφο θαινχληνο - Πξσηαγφξαο θνληά ζηε ιεσθφξν Αζελψλ, αξηζκφο 33. Χ ζεέ 

κνπ, βηαζηείηε… 

Απνζηνιέαο - Κχξηε είλαη ηα παηδηά ζαο καδί ζαο; 

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο - Δίλαη ε γπλαίθα ζνπ εθεί καδί ζνπ; 

Καινχληνο - Ναη, Θεέ κνπ, ζα θαψ.. 

Απνζηνιέαο - Κχξηε, ππάξρεη θάπνηα δηέμνδνο; Τπάξρεη έλα κέξνο φπνπ κπνξείηε 

λα βγείηε έμσ. Κξαηήζηε ηελ εξεκία αλαδεηήζηε κηα δηέμνδν. Βξίζθεζηε ζε έλα 

θηίξην ή έλα νηθνγελεηαθφ ζπίηη; 

Καιψλ - Έλα νηθνγελεηαθφ ζπίηη. 

Απνζηνιέαο - Τπάξρεη πφξηα εμφδνπ θνληά ζαο; 

Καιψλ - Τπάξρεη ηφζνο θαπλφο, θσηηά, ηα παηδηά κνπ θσλάδνπλ. 
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Απνζηνιέαο - Τπάξρεη δηέμνδνο; Ζ βνήζεηα είλαη ήδε ζην δξφκν, αιιά αλ ππάξρεη 

κηα δηέμνδνο λα ηελ αλαδεηήζεηε, βγείηε έμσ καδί κε ηα παηδηά ζαο. 

Καιψλ - Τπάξρεη κηα ζθάια απφ έλα θνληηλφ παξάζπξν. 

Απνζηνιέαο - Τπάξρεη θσηηά εθεί; 

Καιψλ - ρη 

Απνζηνιέαο - Δίλαη ε θσηηά καθξηά; 

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο – Πεγαίλεηε εθεί ηφηε  

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο - Δίζαη εθεί; 

Καιψλ - Ναη 

Απνζηνιέαο - Μπνξείηε λα βγείηε εζείο θαη ηα παηδηά; 

Καιψλ - Ννκίδσ  

Απνζηνιέαο - Αλεβείηε, αιιά παξακείλεηε ζηε γξακκή εθηφο αλ δελ κπνξείηε. Αλ 

ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ρέξηα ζαο, κείλεηε ζηε γξακκή ζαο κέρξη λα 

αλεβείηε κε αζθάιεηα εζείο θαη ηα παηδηά ζαο… 

Καιψλ - Ναη, επραξηζηψ 

Ο θαιψλ παξακέλεη ζηε θιήζε. 

Καιψλ - Δίκαη θάησ θαη αζθαιήο. Δίκαη ήδε θνληά ζηηο ζεηξήλεο απφ ηα 

ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. ια είλαη εληάμεη επραξηζηψ. 

Απνζηνιέαο - αο επραξηζηψ θχξηε.  
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Ζ πξνζνκνίσζε ηειεηψλεη. Ο John επηζηξέθεη ζηελ ηάμε, ε Peta πεγαίλεη επίζεο 

πίζσ θαη ελψλεη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο John παίξλεη ηε ζέζε ηνπ 

ζην βάζξν. 

John - Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ νπνηνζδήπνηε απφ εζάο έρεη εληνπίζεη ηπρφλ ιάζε 

ζηε δνθηκαζία ξφισλ πνπ πξνεγήζεθε. Λάβεηε ππφςε φηη απηή ε θαηάζηαζε ήηαλ 

πην πεξίπινθε απφ φ, ηη πξνζνκνίσζε 1 θαη 2. βαζηιεχεη ζησπή γηα έλα ιεπηφ, ζηε 

ζπλέρεηα, έλαο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ επσλπκία Stuart ζεθψλεη ην ρέξη 

ηνπ. 

John - Ναη, Stuart 

Stuart - Ννκίδσ φηη πήγε πνιχ θαιά, εθηφο ίζσο ην κέξνο πνπ ε Peta έπξεπε λα 

έρεη πάξεη ηε δηεχζπλζή ηνπ λσξίηεξα. 

John - Απηφ είλαη ζσζηφ. Μφιηο δεκηνπξγήζεηε επαθή κε ηνλ θαινχληα, πάξηε ην 

φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηελ θαηάζηαζε θαη απνζηείιεηε ακέζσο ην απαξαίηεην 

ηκήκα γηα λα αληηκεησπίζεηε ηελ θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά ν θαιψλ κπνξεί λα ζαο 

μεθχγεη ιφγσ ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ηνπ θφβνπ πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ θαηάζηαζε δηαθνξεηηθή. Πξέπεη λα πσ φηη ε Peta πξνζπάζεζε πνιχ θαιά 

λα θαζνδεγήζεη ηνλ θαινχληα λα μεθιεηδψζεη απφ απηφ πνπ ζεσξψ φηη είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξαιχεη απφ θφβν. Θπκεζείηε ηνπο αλζξψπνπο φηη ζε απηέο 

ηηο θαηαζηάζεηο αλάκεζα ζηνλ θαπλφ, ηε θσηηά, ηε ζχγρπζε, ην θφβν γηα ηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπο, ηηο θξαπγέο ησλ παηδηψλ πνπ θιαίλε, θάπνηνο ράλεηαη εχθνια. 

Δπνκέλσο, αλ θαηεπζχλνπκε ηνπο αλζξψπνπο, μεθηλάκε ην δηθφ ηνπο θαιχηεξν 

έλζηηθην, ηεο επηβίσζεο. Αλ θαη πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη απηφ ην ζελάξην 

πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εχθνιν λα ην 

αληηκεησπίζεηε, αιιά εδψ πξέπεη λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ γηαηί κηα θιήζε 

κπνξεί πξάγκαηη λα ζψζεη δσέο. 

Πξνζνκνίσζε 4 
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Απηή ε πξφβα ζελαξίνπ θαη ξφινπ πεξηιακβάλεη κηα νηθνγέλεηα ζην δείπλν θαη 

έλα θνξίηζη πνπ πλίγεηαη απφ ηα ηξφθηκα. Ο Peter, ν θαηψηεξνο εθπαηδεπηήο ζα 

είλαη ν θαιψλ θαη ν Stuart ν Απνζηνιέαο. 

Απνζηνιέαο - Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζαο; 

Καιψλ - Δίκαη ζην ζπίηη κνπ κε ηελ νηθνγέλεηα. Ο αληςηφο κνπ έηξσγε. Έρεη 

θαηαπηεί ην θαγεηφ ηνπ. Δίλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

Απνζηνιέαο - Δίλαη μχπληνο; Έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ή φρη; 

Καιψλ – Έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αιιά δελ θαίλεηαη θαιά. Ζ αλαπλνή ηνπ είλαη 

πνιχ δχζθνιε. 

Απνζηνιέαο - Μήπσο θάπνηνο απφ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα γλσξίδεη πψο λα 

εθηειέζεη ηνλ ειηγκφ ηνπ Heimlich; 

Καιψλ – Γελ ην έρσ αθνχζεη πνηέ. Καη λνκίδσ φηη θαλέλαο εδψ δελ έρεη ηδέα γηα 

θάηη ηαηξηθφ. 

Απνζηνιέαο - Παξαθαιψ λα κείλεηε ήξεκνη. Γψζηε ηε δηεχζπλζε θαη ην φλνκά 

ζαο. 

Οδφο θαινχληνο - Proclus θνληά ζηελ πιαηεία Ζξψσλ. Ολνκάδνκαη Αλδξέαο 

Ζξαθιήο 

Απνζηνιέαο - αο επραξηζηψ θχξηε. Ζ βνήζεηα είλαη ήδε ζην δξφκν. Πψο είλαη ε 

θαηάζηαζε κε ηνλ αληςηφ ζνπ; 

Καινχληνο - Φαίλεηαη αδχλακνο 

Απνζηνιέαο - Θα κπνξνχζαηε εζείο ή θάπνηνο εθεί λα πξνζπαζήζεηε λα πηέζεηε 

ηελ θνηιηαθή ηνπ πεξηνρή; 

Καινχληα - Ναη 
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Απνζηνιέαο - Πξαγκαηνπνηήζηε ην κέρξη λα θζάζνπλ νη ηαηξνί. Παξαθαιψ 

κείλεηε ζηε γξακκή κέρξη λα θηάζεη ε βνήζεηα. 

Ζ πξνζνκνίσζε ηειεηψλεη. 

Ο Peter κεηαθέξεηαη απφ ηελ αίζνπζα άζθεζεο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 

εληάζζεηαη ζηνλ αλψηεξν εθπαηδεπηή John ελψ ν Stuart αληηθαζηζηά ηε ζέζε ηνπ. 

Ο John κηιάεη ζηελ ηάμε. 

John - Απηή ε άζθεζε, φπσο βιέπεηε, είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

πξνζνκνίσζε 3. Δδψ έρνπκε έλα κεγάιν άληξα φπσο θαίλεηαη απφ ηε πεξηγξαθή. 

Έρνπκε επίζεο κηα νηθνγέλεηα πνπ δελ έρεη ηδέα απφ θαηάξηηζε ή πψο λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηίπνηα άιιν παξά λα απνζηείινπκε ηνπο ηαηξνχο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Σα 

πάληα έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη γξήγνξα, αιιά πξέπεη λα ζπκάζηε 

φηη κπνξνχκε κφλν λα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. ηελ άζθεζε 3 ππήξραλ 

πξάγκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, αιιά εδψ πνιχ ιίγα άιια πνπ δπζθνιεχνπλ 

ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο. Ο Απνζηνιέαο είπε ζηνλ ειηθησκέλν ελήιηθα λα πηέζεη 

ηελ θνηιηαθή πεξηνρή ηνπ αληςηνχ. Δθηφο απφ απηφ, δελ ζα κπνξνχζακε λα 

θάλνπκε πεξηζζφηεξα. Απηφ ην ζιηβεξφ γεγνλφο είλαη επίζεο κέξνο ηνπ βάξνπο 

πνπ πξέπεη λα θέξεη έλαο απνζηνιέαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ξνπηίλα. Μπνξείηε λα 

αθνχζεηε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, ζε θξίζηκα γεγνλφηα, ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη εχθνιεο. Αξγφηεξα, φηαλ πεγαίλεηε ζην ζπίηη θαη 

παξαθνινπζείηε εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, κπνξείηε λα αθνχζεηε κηα νηθνγέλεηα 

πνπ ζαο ηειεθψλεζε, αιιά ηειηθά ππήξμε ζνβαξή απψιεηα ή ηξαπκαηηζκφο. 

Πεξηηηφ λα πνχκε ή λα δειψλεηε φηη ηα γεγνλφηα καο επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα φηαλ 

αθνχηε ηηο θσλέο ησλ αλζξψπσλ πνπ αξγφηεξα κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

δξάκα. Γελ είλαη εχθνιν θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλεζπρνχκε πάληα 

αλ έλαο απνζηνιέαο πέξλα κηα λεπξηθή θαηάξξεπζε. Φπζηθά, ππάξρνπλ 

αζθαιηζηηθέο  δηθιίδεο  γηα ηε κειινληηθή ζαο δνπιεηά αιιά είλαη κηα δνπιεηά πνπ 
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είλαη πνιχπινθε. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζεηξά εκεξψλ πνπ πάληα 

λα ππάξρνπλ δχζθνιεο πεξηπηψζεηο θαη ζε άιιεο κέξεο ιίγα πξάγκαηα 

ζπκβαίλνπλ. Έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν φηη δελ είλαη κηα βαξεηή δνπιεηά. Σνχηνπ 

ιερζέληνο, πξέπεη λα δψζεηε πξνζνρή ζηε κεγαιχηεξε εηθφλα, φηη ζην ηέινο 

κπνξεί λα είζηε ν δεζκφο πνπ θαζνξίδεη αλ έλα άηνκν ζα επηβηψζεη ή φρη. Πάληα 

λα κείλεηε εζηηαζκέλνο ζε απηφ. 

 

 

 

Πξνζνκνίσζε 5 

Απηφ ην ζελάξην πεξηιακβάλεη κηα γπλαίθα πνπ έρεη παηδί πνπ πηζηεχεηαη φηη ήηαλ 

θάησ απφ ην λεξφ ζηελ κπαληέξα θαη ζε κηα απξνζδηφξηζηε θαηάζηαζε σο πξνο 

ηελ έθηαζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο. Ο Peter ν θαηψηεξνο εθπαηδεπηήο ζα είλαη ν 

απνζηνιέαο, ελψ ε Karen ζα κηκεζεί ηε γπλαίθα πνπ ηελ έρεη αλάγθε. 

Απνζηνιέαο - Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζαο; 

Καιψλ - Παξαθαιψ βνεζήζηε. Ζ 6ρξνλε θφξε κνπ έπαηδε ζηελ κπαληέξα θαη 

θνβάκαη φηη κπνξεί λα πληγεί. 

Απνζηνιέαο - Σν κσξφ ζαο αλαπλέεη; 

Καιψλ - Γελ μέξσ κε βεβαηφηεηα. Ναη ... .. είλαη δχζθνιν. Γελ μέξσ παξαθαιψ 

βηαζηείηε. 

Απνζηνιέαο - Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζή ζαο; 

Καιψλ - Λεσθ. Πνπιίαο 72 δξφκνο Ηιηζίσλ 

Απνζηνιέαο - Κπξία, ε βνήζεηα είλαη ζην δξφκν. Ξέξεηε ηελ CPR; 
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Καινχληα - ρη, λνκίδσ φηη ην έρσ δεη ζηελ ηειεφξαζε 

Απνζηνιέαο - ηε ζπλέρεηα, παξακείλεηε ήξεκνη. Σν παηδί ζαο αλαπλέεη; 

Καιψλ- Ναη ...... ηψξα βιέπσ. Ναη, αιιά δελ είλαη θπζηνινγηθφ 

Απνζηνιέαο – Ζ βνήζεηα είλαη ζην δξφκν θπξία. Πξνζπαζήζηε λα παξακείλεηε 

φζν ην δπλαηφλ πην ραιαξή 

Καιψλ - Βηαζηείηε .... Πείηε ηνπο λα βηαζηνχλ. Γελ μέξσ ηη ζα θάλσ εάλ ε θφξε 

κνπ δελ ηα θαηαθέξεη. 

Απνζηνιέαο - Οη ηαηξνί ζα πξέπεη λα είλαη εθεί ζχληνκα. Δίλαη ζην δξφκν ηνπο 

θαζψο κηιάκε. Μείλε ήξεκε. 

Καιψλ - Ναη 

Ζ άζθεζε ηειεηψλεη. πσο πξνεγνπκέλσο ν εθπαηδεπηήο θαη ν εθπαηδεπφκελνο 

επέζηξεςαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Απηή ηε θνξά ν John δεηά απφ ηνλ Peter λα πάξεη ην 

ιφγν. 

Peter - Πνηεο είλαη νη παξαηεξήζεηο ζαο. ια ήηαλ ζσζηά; 

Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ζέηεη ην ρέξη. 

Peter - Ναη Peta 

Peta - Ννκίδσ φηη πήγε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Δίλαη ιππεξφ ην γεγνλφο 

φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα. Ζ κεηέξα δελ γλψξηδε ηελ CPR θαη 

έπξεπε λα πεξηκέλεη κέρξη λα θηάζεη ε βνήζεηα. Αιιά θαλείο δελ μέξεη εθείλε ηελ 

ζηηγκή αλ ην παηδί ζα είλαη εληάμεη. Κάπνηνο κπνξεί λα ην μέξεη κφλν κεηά. 

Peter - Ναη θαη κάιηζηα απηφ ην θνκκάηη είλαη αγσληψδεο θαη πνηέ εχθνιν, αιιά 

απηή είλαη θαη πάιη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θάπνηνο βνεζά κε ηελ απνζηνιή 

βνήζεηαο, αιιά θαλέλαο δελ είλαη Θεφο λα είλαη εθεί θαη λα θάλεη ηα θαθά 
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πξάγκαηα λα εμαθαληζηνχλ. Πάληα ζα είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο. 

Ζ ηάμε δελ έθαλε άιια ζρφιηα. Ζ άζθεζε ηειείσζε. 

 

 

 

Δηδηθό Κεθάιαην γηα ηε πξόζεζε απηνθηνλίαο 

Δδψ ε ηάμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα αζρνιείηαη ίζσο κε έλα απφ ηα πην δχζθνια 

θαη ζχλζεηα θνκκάηηα ζε απηφ πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο απνζηνιέαο. Πξηλ 

πξνρσξήζεηε ζηελ πξνζνκνίσζε ζα ήηαλ σθέιηκν λα έρεηε ελεκεξσηηθφ πιηθφ 

ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. 

Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ζαο γηα ηελ απηνθηνλία; Απηφ έρεη ζεκαζία! Μεξηθνί 

δεκνθηιείο κχζνη ζρεηηθά κε ηελ απηνθηνλία πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ 

Κιηληθή Κξίζεσλ ηνπ εάηι, παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Μχζνο: Οη άλζξσπνη πνπ κηινχλ γηα απηνθηνλία δελ ην θάλνπλ πξαγκαηηθά. 

Μχζνο: Σν λα κηιάο γηα απηνθηνλία ην ελζαξξχλεη. Σν θαιχηεξν πνπ πξέπεη λα 

θάλεηε είλαη λα ην αγλνήζεηε. 

Μχζνο: Μφλν έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αηφκνπ απηνθηνλεί. 

Μχζνο: Ζ απηνθηνλία είλαη έλα θαηλφκελν ρακειφηεξεο ηάμεο, ή ε απηνθηνλία 

εκθαλίδεηαη κφλν ζε νξηζκέλεο εζληθέο νκάδεο. 

Μχζνο: Ζ απηνθηνλία είλαη θιεξνλνκηθή θαη ππάξρεη ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο. 

Μχζνο: Οη άλζξσπνη απηνθηνλίαο είλαη ςπρηθά αζζελείο. 
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Μχζνο: Οη άλζξσπνη ππφ ηε θξνληίδα ελφο ςπρίαηξνπ ζπαλίσο απηνθηνλνχλ. 

Μχζνο: Μηα αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα απηνθηνλίαο δελ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε. 

Μχζνο: ηαλ ν έθεβνο κηιάεη γηα ηε δνινθνλία ηνπ, αλαδεηά κφλν πξνζνρή. 

Μχζνο: Αλ ξσηάηε γηα έλα φπιν, κπνξεί λα ηνπο δψζεη κηα ηδέα! 

Αμηνιόγεζε Κηλδύλνπ 

ΒΖΜΑ ΠΡΧΣΟ 

Μφιηο δηαπηζηψζεηε φηη θάπνηνο κπνξεί λα απηνθηνλήζεη ζα πξέπεη λα ξσηήζεηε 

άκεζα εάλ ζθνπεχεη λα ζθνηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή εάλ απιά έρεη ζθεθηεί ηελ 

απηνθηνλία. Απηφ είλαη θξίζηκν θαη κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε θξίζεηο. Γελ ζα ζέζεηε ηελ ηδέα ζην κπαιφ θάπνηνπ ξσηψληαο. 

Ση γίλεηαη αλ ην άηνκν παξαδέρεηαη φηη ζθέπηεηαη λα απηνθηνλήζεη; Ζ δνπιεηά ζαο 

είλαη λα θαζνξίζεηε πφζν ζνβαξή είλαη ε θαηάζηαζε. Οξηζκέλνη παξάγνληεο 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

ΒΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ρσηήζηε ην άηνκν αλ έρεη ζρέδην. ζν πην ζπγθεθξηκέλν είλαη ην ζρέδην, ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ν θίλδπλνο. Δάλ ην ζρέδην είλαη εθηθηφ θαη ην άηνκν έρεη ην 

ηξφπν, είλαη πνιχ πςειφο θίλδπλνο. 

Απμαλόκελνη Παξάγνληεο Κηλδύλνπ: 

 Ηζηνξηθφ πξνζπαζεηψλ απηνθηνλίαο. Μηιήζηε γηα ην ηειεπηαίν. 

 Έλα άηνκν πνπ αηζζάλεηαη φηη νη αγαπεκέλνη ηνπ ζα ήηαλ θαιχηεξα ρσξίο 

απηφλ ή δελ ζα ηνλ πεζπκήζνπλ. 

 Πξφζσπν πνπ έρεη ππνζηεί πξφζθαηεο απψιεηεο νπνηνπδήπνηε είδνπο. 
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 πκκεηνρή ζε αιθνφι ή λαξθσηηθά. 

 Έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα πγείαο ή πνπ βξίζθεηαη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 Έλα πξφζσπν πνπ δεη κφλν ηνπ. 

 Έλα ερζξηθφ πξφζσπν είλαη πςειφηεξνο θίλδπλνο απφ θάπνηνλ πνπ είλαη 

παζεηηθφο ή έρεη κφλν ιίγεο ερζξηθέο ζθέςεηο. 

 ζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν έρεη απηνθηνληθέο ζθέςεηο, ηφζν κεγαιχηεξν 

είλαη ν θίλδπλνο. 

 Έλα πξφζσπν πνπ είλαη απνπξνζαλαηνιηζκέλν, απνδηνξγαλσκέλν ή 

ζπγθερπκέλν. 

 Έλα άηνκν πνπ γλσξίδεη θάπνηνλ πνπ πέηπρε ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

 Έλα άηνκν πνπ θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη φηη ηίπνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ή ζεξαπείαο ή "νηηδήπνηε" κπνξεί λα βνεζήζεη. 

 Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δηαδπγίνπ. 

Αληαπόθξηζε ζηελ Απηνθηνλία 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΣΔ: 

 Πάξηε ζνβαξά φιεο ηηο απεηιέο. 

 Πνηέ κελ αθήλεηε ην άηνκν κφλν ζηε γξακκή. 

 Καζνξίζηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. 

ΡΧΣΖΣΔ: 

1. Έρεηε ζθεθηεί ηελ απηνθηνλία; 

2. Έρεηε θάπνην ζρέδην; 
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3. Πνην είλαη ην ζρέδηφ ζαο; 

4. Πφηε ζθνπεχεηε λα ην θάλεηε απηφ; 

5. Έρεηε φπιν; Πνπ είλαη; 

Πσο λα θεξδίζεηε ηελ εκπηζηνζύλε 

 Μελ πξνζπαζήζεηε λα ηνπο κηιήζεηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Αλαγλσξίζηε ηελ επηζπκία λα πεζάλνπλ θαη λα ελζαξξχλεηε ηελ ακθηζεκία. 

Να είζηε εηιηθξηλείο κε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Να είζηε έηνηκνη γηα 

αληίζηαζε - λα είζηε ήξεκα επίκνλνο. 

 Γεκηνπξγήζηε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ - δεηήζηε ηνπο λα απνζέζνπλ φπια 

ή λαξθσηηθά. Με λνκηκνπνηείηε ή θξίλεηε. 

 Πάξηε ην ρξφλν ζαο - κελ δηαθφςεηε ηνλ θαινχληα εάλ είλαη δπλαηφλ. 

 Φξνληίζηε ηνλ εαπηφ ζαο - κπνξεί λα ηξαπκαηηζηείηε, λα επηθνηλσλήζεηε κε 

άιινπο γηα ην πψο αηζζάλεζηε. 

Λόγνη Απηνθηνλίαο 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηιεθζείηε έλα επεηζφδην 

απηνθηνλίαο. Αλάινγα κε ηελ πεγή θαη ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, ε ελαπφζεζε πνηθίιιεη. 

Μέινο Οηθνγέλεηαο ή Οηθνγελεηαθνί Φίινη 

Δάλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απεηιή απηνθηνλίαο ιακβάλνληαη απφ 

δεπηεξεχνπζα πεγή, ζα πξέπεη λα δεηήζεηε αλαθξηηηθή εξψηεζε γηα λα 

πξνζδηνξίζεηε ην εχξνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεηε πνηα ελέξγεηα, αλ ππάξρεη, κπνξείηε λα πάξεηε: 
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Πνύ:  

Πνχ ην αθνχζαηε ηειεπηαία; 

Πνχ πεγαίλεη ην ζέκα; 

Πνχ ζα κπνξνχζε λα γίλεη; 

Πνχ δεη ην άηνκν; 

Πνχ είλαη ν θαιψλ; 

Πόηε:  

Πφηε αθνχζαηε ηειεπηαία γηα ζέκα; 

Πφηε έθαλε ην άηνκν ηελ απεηιή; 

Πφηε έθπγε; 

Πφζν θαηξφ πξηλ απνθάζηζε απηή ηελ ελέξγεηα; 

Ση:  

Ση πηζηεχεηε φηη πξφθεηηαη λα θάλεη; 

Ση ζεκαίλεη πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ πξάμε; 

Ση ζπλέβε γηα λα έξζεη ζε απηφ ην ζεκείν; 

Ση έιεγε ην άηνκν απηφ ζηνλ θαινχληα; 

Πνην είλαη ην ηζηνξηθφ ησλ πξνζπαζεηψλ απηνθηνλίαο ηνπ αζζελνχο; 

Ση αηζζάλεηαη ν θαιψλ ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο; 

Ση πξφζβαζε ζε φπια ή θάξκαθα έρεη ην άηνκν απηφ; 
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Πνηνο:  

Πιεξνθνξίεο θαινχληνο 

Τπνθείκελεο πιεξνθνξίεο, πιήξε πεξηγξαθή 

Πιεξνθνξίεο γηα ην φρεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ΚΛΖΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΡΗΖ  

Αλ ε θξίζε έρεη ην ζέκα ηεο απηνθηνλίαο ζηε γξακκή, απηφο ν δέθηεο θιήζεο ζα 

θξαηήζεη ην ζέκα επί γξακκήο θαη ζα ζαο δηαβηβάζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ θιηληθή 

θξίζεο δελ ζα θαιέζεη γεληθά εθηφο εάλ ν παξαιήπηεο θιήζεο αηζζάλεηαη φηη ην 

άηνκν έρεη ήδε θάλεη θάηη επηβιαβέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή απνηειεί απεηιή γηα 

θάπνηνλ άιινλ. Ζ θιηληθή θξίζεο ζα κεηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ αζηπλνκία ή 

ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία φηαλ ππάξμνπλ νη νξζέο ζπλζήθεο. 

Ζ θιηληθή θξίζεο ζπλήζσο απαηηείηαη λα θαιέζεη ηελ αζηπλνκία ή ηελ 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία γηα λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία. Δληνπίζηε ηηο 

νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο ζαο ζε απηφ. 

ΚΛΖΖ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 

Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε 

Υεηξηζηείηε - ππνγξακκίζηε ην κέιινλ - παξαβηάζηε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα - 

ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο άιινπο - ρξεζηκνπνηήζηε ην γεγνλφο φηη δεηνχζαλ βνήζεηα - 

ιάβεηε ζνβαξά ππφςε φιεο ηηο απεηιέο - πείηε ηνπο φηη δελ ζέινπλ λα πεζάλνπλ - 

αθνχζηε θαη δηεπθξηλίζηε - ςέκαηα αλ ρξεηαζηεί - λα είζηε εηιηθξηλείο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο - Δκπηζηνζχλε - Να είζηε επίκνλνο - Πείηε ζην άηνκν πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη - Φξνληίδα - Μηιήζηε γηα άιια ζέκαηα - Πάξηε κηα δέζκεπζε απφ ην 

άηνκν. 

Πξάγκαηα πνπ δελ κπνξείηε λα θάλεηε 
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Απνξξίςηε ηηο απεηιέο – λα παίμεηε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηνλ πφλν ηνπ θαινχληνο 

- αθήζηε ηνλ θαιψλ - ςηζπξίζηε ζε άιινπο – λα ηνπ πείηε φηη είλαη εγσηζηήο - 

πείηε ζην άηνκν φηη είλαη δεηιφο - εκπιαθείηε ζε θηινζνθηθά ή εζηθά επηρεηξήκαηα 

– φηη είζηε πνιχ ζνθαξηζκέλνο απφ απηά πνπ ιέεη - Κξίλεηε - ηνικήζηε ηνλ 

θαινχληα λα πεξάζεη απφ απηφ - πείηε ζηνλ θαινχληα φηη πξνζπαζεί κφλν λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή - λα παξαηηεζνχλ - λα θαηεγνξήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο εάλ δελ 

κπνξείηε λα βνεζήζεηε. 

Σψξα ν John θαη ν Peter ζα επηδείμνπλ κηα πξνζνκνίσζε ελφο θαινχληνο πνπ 

κπνξεί λα ζθέθηεηαη λα απηνθηνλήζεη. 

Πξνζνκνίσζε 6 

Απνζηνιέαο - Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζαο; 

Καιψλ - πξφθεηηαη λα απηνθηνλήζσ. Δίκαη ζε έλα θηίξην κε 5 νξφθνπο θαη 

ζηέθνκε ζηελ άθξε. 

Απνζηνιέαο - ηέθεζηε ζε κηα άθξε; 

Καιψλ - Ναη. Θα πεδήμσ 

Απνζηνιέαο - Πψο κπνξψ λα ζαο ιέσ; 

Καιψλ – Με ιέλε Michael. Θα ζθνησζψ. Γελ ππάξρεη λφεκα ζηε δσή. Δίρα κηα 

κηθξή εηαηξεία. Δίλαη ζε πηψρεπζε θαη 10 ππάιιεινη ηεο δηθήο κνπ εηαηξείαο δελ 

ζα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο ηνπο, ην ζπίηη κνπ είλαη ππνζεθεπκέλν, ρξσζηάσ 

ρξήκαηα παληνχ ζηνπο πηζησηέο. Πνην είλαη ν ιφγνο λα είκαη εδψ, δελ ππάξρεη 

ηξφπνο λα μεθχγσ απφ απηφ. Οη ηξάπεδεο ζα απνθιείζνπλ ηελ επηρείξεζή κνπ, ζα 

πάξνπλ ην ζπίηη κνπ .... Σα 4 παηδηά κνπ δελ ζα έρνπλ ηίπνηα λα θάλε. Γελ κπνξψ 

λα αληηκεησπίζσ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξψ λα είκαη εθεί γηα λα ηα 

παξαθνινπζήζσ απηά. Ζ ζχδπγφο κνπ θαη ηα παηδηά κνπ δελ έρνπλ ηδέα. Γελ 

μέξνπλ ηη ζπκβαίλεη. Δίκαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε 
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Ο θαιψλ παξακέλεη αζφξπβνο γηα έλα δεπηεξφιεπην. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

Απνζηνιέα λα εθθξάζεη ηα ιφγηα ηνπ. Θπκεζείηε φηη δελ ζα δηαθφςνπκε. 

Απνζηνιέαο – Δίζηε πιεγσκέλνο. 

Καιψλ - Πεξηζζφηεξν απφ φηη κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. 

Απνζηνιέαο - Τπάξρεη θάπνηνο άιινο ηξφπνο; 

Καιψλ - Γελ κπνξψ λα ην ζθεθηψ. 

Απνζηνιέαο - Έρεηε κηιήζεη κε αλζξψπνπο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλαδηάξζξσζε 

εηαηξεηψλ ζηηο ηξάπεδεο; 

Καιψλ - Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε. 

Απνζηνιέαο - Καη είζαη εθεί πνχ είλαη ηψξα ε δνπιεηά ζνπ; 

Καιψλ - Ναη ζην θηίξην. Δίκαη ζηελ ηαξάηζα. 

Απνζηνιέαο - Michael, αλ κνπ επηηξέπεηε. Δίλαη πάληα πνιχ δχζθνιν. Μπνξψ λα 

ζαο ξσηήζσ πνχ βξίζθεζηε; 

Καιψλ - Μελ πξνζπαζήζηε λα κε πείζεηε λα ζηακαηήζσ. Θα ην θάλσ. 

Απνζηνιέαο – Θα κπνξνχζα λα ζηείισ θάπνηνλ ζηνλ νπνίν κπνξείο λα κηιήζεηο; 

Καιψλ - Γελ έρεη ζεκαζία. Ση ζαο ελδηαθέξεη νχησο ή άιισο; 

Απνζηνιέαο - Ζ θξνληίδα, είλαη απηφ πνπ θάλνπκε εδψ. 

Καιψλ - Καλείο δελ λνηάδεηαη.  

Απνζηνιέαο - Ίζσο κεξηθνί άλζξσπνη λα λνηάδνληαη. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο; 

Καιψλ - Γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ γηα λα ζηείιεηε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη 

ηελ αζηπλνκία; 
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Απνζηνιέαο - ρη. Μπνξνχκε λα ην ρεηξηζηνχκε δηαθξηηηθά. Δίλαη πνιχ δχζθνιν. 

Ζ θαηάζηαζή ζαο κπνξεί λα κελ θαίλεηαη ηφζν εχθνιε, αιιά αλ ππάξρεη θάπνηνο 

άιινο ηξφπνο. Ση γίλεηαη αλ δελ εμεηάζαηε φιεο ηηο επηινγέο ζαο; Άιινη άλζξσπνη 

θάιεζαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε εζέλα θαη ππήξραλ ιχζεηο αιιά δελ ην γλψξηδαλ. 

Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ηνπνζεζία ζαο; 

Καιψλ - Γελ μέξσ αλ πξέπεη λα ζαο πσ. 

Απνζηνιέαο - Θα είκαη δηαθξηηηθφο. 

Καιψλ - ρη ζα ζθνηψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. Θα πεδήμσ 

Απνζηνιέαο - Ση γίλεηαη αλ ππάξρνπλ άιιεο επηινγέο. Καηαιαβαίλσ ηε ζέιεζή 

ζαο λα πεζάλεηε, αλ θαη ππάξρεη άιινο ηξφπνο .... Μαθξηά απφ απηά ηα πνιιά 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε. 

Καιψλ - Γελ μέξσ. Θα είκαη ην πεξίγειν φισλ, αλ δελ ζθνηψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. 

Απνζηνιέαο - Γελ είλαη εχθνιν. Ση ιέηε φηη κπνξεί λα είλαη αιήζεηα, αιιά ηη 

γίλεηαη αλ ππάξρνπλ θαη άιια πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ράζεηε. Αο δνχκε άιιεο 

επηινγέο. Τπάξρνπλ πάληα επηινγέο, κεξηθέο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηα καο 

ηπθιψλνπλ θαη δελ ηα βιέπνπκε. Πνχ βξίζθεζαη Michael; 

Καιψλ - 83ε ζέζε αλάκεζα ζηελ πιαηεία Ακκνρψζηνπ θαη ην πεξίπηεξν ηνπ 

Δπμείλνπ. Ση ζα θάλεηο; 

Απνζηνιέαο - αο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηα πξάγκαηα πξνηνχ επηρεηξήζεηε 

θάηη κε αλαζηξέςηκν .... Τπάξρνπλ πάληα δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα πξνρσξήζνπκε. 

Ίζσο λα είλαη ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε δεη θαζαξά ηα πξάγκαηα. Ση γίλεηαη αλ 

έζηειλα θάπνηνλ λα έρεη κηα ζπλνκηιία καδί ζαο; 

Καιψλ - Γελ μέξσ. Γελ πξφθεηηαη λα κε εμαπαηήζεηε; 
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Απνζηνιέαο - Ση είλαη, λα ζαο απνηξέςσ απφ ην ζθνησζείηε αξγφηεξα; Γελ ζα ην 

θάλσ. Γελ κπνξψ αθφκε θαη αλ ήζεια. Θέισ λα βνεζήζσ. Γελ μέξσ φια ηα 

γεγνλφηα, δελ μέξσ ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε. Γελ ζα πξνζπαζήζσ λα ζε 

εμαπαηήζσ. Θέισ κφλν λα βνεζήζσ. 

Καιψλ - Διπίδσ φηη δελ κνπ ιέηε ςέκαηα. Γελ ζέισ λα έξζεη ε αζηπλνκία. Απιά 

θάπνηνο γηα λα κηιήζεη. 

Απνζηνιέαο - πσο πείηε, έηζη ζα γίλεη. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ. 

Καιψλ- Γελ μέξσ. Γελ είκαη ζίγνπξνο. 

Απνζηνιέαο - Γηαηί λα κελ ηνπο δψζεηε κηα επθαηξία. 

Καιψλ - Δληάμεη απιά ζηείιηε έλα. Μφλν έλα άηνκν. 

Απνζηνιέαο - Θα ην θάλεη. Παξαθαιψ κείλεηε φκσο καδί κνπ. Κάπνηνο ζα είλαη 

εθεί ζχληνκα. 

Ο απνζηνιέαο δηαβηβάδεη ην κήλπκα ζε φια ηα αξκφδηα ηκήκαηα ελψ δηαηεξεί ηνλ 

Michael λα κηιάεη ζηε γξακκή. Ζ πξνζνκνίσζε ηειεηψλεη. 

 

 

Μέξνο 2 

ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Οη παξαθάησ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε EMD ή ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ζαο εάλ δελ 

είζηε EMD. 

ΟΚ 
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Με ηαηξηθνχο φξνπο, ε θαηάζηαζε πνπ νξίδεηαη σο ζνθ αλαθέξεηαη ζε έιιεηςε 

αηκάησζεο ηζηνχ ιφγσ αλεπαξθνχο ξνήο αίκαηνο ζε δσηηθά φξγαλα. Γεληθά, 

κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππννγθαηκία (απψιεηα θπθινθνξηθνχ φγθνπ αίκαηνο), 

αλεπαξθή θαξδηαθή ιεηηνπξγία (αδπλακία ηεο θαξδηάο λα αληιήζεη ζσζηά) ή 

αγγεηνδηαζηνιή (νιηθή αχμεζε αξηεξηψλ ή / θαη θιεβψλ). Σν αίκα είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ, γιπθφδεο (δάραξεο) θαη άιισλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ ζε 

φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο. Μείσζε ηεο ξνήο αίκαηνο απνκαθξχλεη ηα θχηηαξα 

απηψλ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε ηέζζεξα έσο έμη ιεπηά ηα θχηηαξα αξρίδνπλ 

λα πεζαίλνπλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ ζνθ, ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο απειεπζεξψλεη ηελ αδξελαιίλε κε ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα: 

1. Σαρεία θαξδηαθή ζπρλφηεηα - Απμάλεη ηε ξνή ηνπ δηαζέζηκνπ αίκαηνο. 

2. Απαιφ δέξκα - Σν ζψκα απνκαθξχλεη ην αίκα απφ ηα άθξα κέρξη ηνλ 

ππξήλα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δσηηθά φξγαλα. Απαιφ, ηδξσκέλν δέξκα - 

Σν απνηέιεζκα ηνπ αίκαηνο πνπ αθήλεη ην δέξκα. 

3. Μπεξδεκέλε, αλαζηαησκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε - Λφγσ κεησκέλνπ 

νμπγφλνπ θαη άιισλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ εγθέθαιν. 

4. Εάιε, ιηπνζπκία - Έιιεηςε επαξθνχο θπθινθνξηαθνχ φγθνπ αίκαηνο ζηνλ 

εγθέθαιν φηαλ ν αζζελήο επηρεηξεί κηα φξζηα ζέζε. 

Ζ έθηαζε θαη ε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ζε άκεζε αλαινγία κε 

ηνλ κεραληζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ειηθία, άιια ρξφληα πξνβιήκαηα θαη ηα 

θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ αζζελή κπνξεί επίζεο λα κεηαβάινπλ απηά ηα 

ζπκπηψκαηα. 

Σν αλαθπιαθηηθφ ζνθ παξνπζηάδεη θάπνηα εηδηθά πξφζζεηα πξνβιήκαηα εθηφο 

απφ εθείλα πνπ απαληψληαη ζηηο άιιεο κνξθέο ζνθ. Οξίδεηαη σο θπθινθνξηαθή 

αλεπάξθεηα απφ αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ έθζεζε ζε μέλε 
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νπζία (αληηγφλν). Οη αηηίεο πεξηιακβάλνπλ: έλεζε ή θαηάπνζε ελφο θαξκάθνπ, 

θαηάπνζε ηξνθήο (ζαιαζζηλά θαη νζηξαθνεηδή, θηζηίθηα είλαη θνηλέο πεγέο), 

ηζηκπήκαηα εληφκσλ θαη δαγθψκαηα, παξάγνληεο αληίζεζεο αθηηλψλ Υ. Οη 

αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά κεηά ηελ έθζεζε ζε απηέο 

ηηο νπζίεο. Μπνξεί λα ελέρνληαη δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηεο θπθινθνξίαο, ηνπ καιαθνχ ηζηνχ θαη ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ΓΔΡΜΑ: Απμεκέλν, θφθθηλν εμάλζεκα. Κλεζκφο, ηδηαίηεξα ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ 

άλσ ζψξαθα. Οη θπςέιεο κπνξεί λα εμαπισζνχλ ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο. Πξήμηκν ηνπ πξνζψπνπ, ηεο γιψζζαο, ηνπ ιαηκνχ, ησλ βιεθάξσλ θαη 

ησλ ρεηιηψλ. Κπάλσζε (κνβ ρξψκα) κπνξεί λα είλαη νξαηή γχξσ απφ ηα ρείιε. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζπξηγκφο θαη θλεζκφο 

(κνπζηθφ ζπξηγκφ κε εηζπλνή) κε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Σα πγξά ζηνπο 

βξφγρνπο πξνθαινχλ ζπλερή βήρα. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ κηθξφηεξσλ βξφγρσλ 

πξνθαιεί ζπξηγκφ θαη πξήμηκν ζηνλ αλψηεξν αεξαγσγφ δεκηνπξγψληαο ην ζηξείδη. 

Οη θαηαγγειίεο ζηελφηεηαο ζην ζηήζνο είλαη θνηλέο. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ: Εάιε, ιηπνζπκία θαη απψιεηα αηζζήζεσλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ ηαρεία πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

Οη αληηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν ήπηεο φζν κηθξφο θλεζκφο κε ζρεηηδφκελν 

εμάλζεκα κε ζάλαην ζε ιίγα ιεπηά απφ αλαπλεπζηηθή απφθξαμε θαη αγγεηαθή 

θαηάξξεπζε. Γεληθά, ηα άηνκα πνπ επαλεκθαλίδνληαη ζε πεγέο πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο ζην παξειζφλ κπνξνχλ λα αλακέλνπλ φηη ην πξφβιεκα ζα 

επηδεηλσζεί κε επαθφινπζα επεηζφδηα. πλήζσο, φζν ηαρχηεξε ε αληίδξαζε πνπ 

αξρηθά παξνπζηάδεηαη, ηφζν ρεηξφηεξε ζα είλαη ε αληίδξαζε. 

Αλ ν θαιψλ είλαη απηφο πνπ πάζρεη απφ ηελ αληίδξαζε είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπκφκαζηε λα ηνπο θξαηήζνπκε ζε εξεκία. ζν πην αλαζηαησκέλνο ν θαιψλ 
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γίλεηαη ηφζν ηαρχηεξα απμάλεη ν θαξδηαθφο ξπζκφο ν νπνίνο πξνθαιεί 

πεξηζζφηεξε θαηαλάισζε νμπγφλνπ, απμάλνληαο έηζη ην θνξηίν εξγαζίαο ζην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 

Σν ζεπηηθφ ζνθ, πνπ είλαη αγγεηαθή θαηάξξεπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζνβαξή 

ζπζηεκαηηθή ινίκσμε, παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε ειηθησκέλνπο, θιηληθνχο 

αζζελείο ή αιθννιηθνχο αζζελείο. νβαξή κφιπλζε απφ νπνηαδήπνηε πεγή, φπσο 

ξήμε ηνπ παξαξηήκαηνο, ξήμε ηνπ εληέξνπ, ζνβαξή πλεπκνλία, κνιπζκέλν λεθξφ 

θαη νπξνθφξν νδφ κπνξεί λα εμαπισζεί γξήγνξα ζε νιφθιεξν ην ζψκα. Οη 

αζζελείο ζε λνζειεπηηθά ζπίηηα θαη άηνκα πνπ θνηκνχληαη ζην ζπίηη ηνπο είλαη 

πξσηαξρηθνί ππνςήθηνη. Σα ηππηθά ζεκάδηα ζνθ ζα είλαη παξφληα θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

εκεηψζηε φηη ηα παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη αζζελείο είλαη παξφκνηνη ζην φηη ηα 

ζπζηήκαηά ηνπο ζα επηδεηλσζνχλ ηαρχηεξα απφ φηη έλαο πγηήο ελήιηθαο. Ο 

θινληζκφο ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή έρεη πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. 

 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΗ ΔΜΦΑΝΗΔΗ ΠΟΓΟΤ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη ην «ζνθ» δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε. 

Ο θινληζκφο είλαη κηα θπζηθή θαηάζηαζε. Χο Ηαηξηθφο Απνζηνιέαο Έθηαθηεο 

Αλάγθεο, ε γλψζε ζπκπησκάησλ ζνθ είλαη ην θαιχηεξν εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ηαηξηθήο έθηαθηεο αλάγθεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζα ξσηήζεηε ζρεδηάδνληαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ν αζζελήο είλαη ζε θαηάζηαζε 

ζνθ. πνηα θαη αλ είλαη ε αζζέλεηα ή ν ηξαπκαηηζκφο, ην ζνθ είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο δείθηεο κηαο πξν-λνζνθνκεηαθήο έθηαθηεο αλάγθεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα EMD ζα αμηνινγήζνπλ ηα εμήο: 

 Δπίπεδν ζπλείδεζεο 

 Δπάξθεηα ηεο αλαπλνήο 
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Αθνχ ζεκεησζνχλ απηνί νη δχν θχξηνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο, ε έθηαζε θαη ε 

ζνβαξφηεηα ηνπ ζνθ είλαη ν επφκελνο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απφθξηζεο. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Ζιηθία, ζεμ 

 Ηζηνξηθφ αζζέλεηαο ή ζπκβάληνο 

 Φάξκαθα 

 Έλαξμε θαη ζπλζήθεο ηψξα 

 Δμάληιεζε φγθνπ 

Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηξαχκα αθνξνχλ ηνλ κεραληζκφ θαη ην δπλακηθφ. 

Καη πάιη, ε πηζαλφηεηα ζνθ είλαη αλάινγε κε ηνλ ηχπν θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηηο πηζαλφηεηεο ζαλάηνπ. 

Πνιιέο θνξέο ν θαιψλ δελ είλαη κε ηνλ αζζελή αιιά ν «κεραληζκφο» ππνδεηθλχεη 

ζνβαξφηεηα.  

 

Οη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Πηψζεηο κεγαιχηεξεο απφ 12' 

 Αηπρήκαηα θεθαιαίσλ / T-νζηψλ 

 Φάξκαθα θαη ππεξβνιηθή δφζε αιθνφι 

 Ππξνβνιηζκφο / αηρκεξφ ή ακβιχ ηξαχκα 

Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

θξαδαζκψλ θαη ηεο εκθάληζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο. 

Παξαθνινπζήζηε γηα εξσηήζεηο ζην πξφγξακκα EMD πνπ ζρεηίδνληαη κε ζνθ γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν θιήζεο. 

 

ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΠΟΝΟ 

Δμ νξηζκνχ, ν θνηιηαθφο πφλνο ζεκαίλεη ηελ παξνπζία κηαο «νμείαο θνηιίαο» ε 

νπνία θαιχπηεη κηα πνηθηιία ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 
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εξεζηζκφ ή θιεγκνλή ηεο θνηιηαθήο επέλδπζεο (πεξηηφλαην). Γεληθά, ν θνηιηαθφο 

πφλνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πξνβιήκαηα κε ηα γαζηξεληεξηθά, θαξδηαγγεηαθά 

ή νπξνγελλεηηθά ζπζηήκαηα. 

Σα φξγαλα ζηελ θνηιηά ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: θνίιεο θαη 

ζπκπαγείο. Σα θνίια φξγαλα είλαη ν νηζνθάγνο, ην ζηνκάρη, ε ρνιεδφρνο θχζηε, νη 

ρνιεθφξνη πφξνη, ην ιεπηφ έληεξν, ην παρχ έληεξν (πνπ πεξηιακβάλεη ην νξζφ), ην 

πξνζάξηεκα, νη νπξήζξεο, ε νπξνδφρνο θχζηε, νη ζάιπηγγεο, ε κήηξα, ν θφιπνο 

θαη ε θαηψηεξε θνίιε θιέβα. Σα ζηεξεά φξγαλα είλαη ην ήπαξ, ν ζπιήλαο, ην 

πάγθξεαο, νη σνζήθεο θαη ηα λεθξά. 

Οη δηαηαξαρέο ηεο θνηιηάο εκπίπηνπλ ζε πέληε θχξηεο θαηεγνξίεο θαη ηφζν ηα 

θνίια θαη ζπκπαγή φξγαλα ζα παξάγνπλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα. 

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ Ζ αληίδξαζε ηνπ ηζηνχ ζε ηξαπκαηηζκφ. πλήζσο έρεη 

ηζηνξηθφ αξγήο εκθάληζεο ζε ψξεο ή εκέξεο. Ο πφλνο είλαη ζπλήζσο ζηαζεξφο. 

πρλά ππάξρεη ηζηνξηθφ ππξεηνχ ή ξίςεσλ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη 

απεηιεηηθή γηα ηε δσή. 

ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ  Μπνξεί λα εκθαληζηεί νμεία ή ρξφληα, ζπλήζσο κε ζηαζεξφ πφλν. 

πλήζσο δελ ππάξρεη ππξεηφο. Ο πφλνο κπνξεί λα αθηηλνβνιεί ζε έλαλ ή θαη ζηνπο 

δχν ψκνπο, εάλ ην δηάθξαγκα είλαη εξεζηζκέλν. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκεία θαη 

ζπκπηψκαηα ζνθ. 

ΓΗΑΣΡΖΖ Μηα ηξχπα ζε έλα θνίιν φξγαλν. Παξαηεξείηαη ζηαζεξφο πφλνο 

μαθληθήο εκθάληζεο. Δίλαη πάληα έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Ο ππξεηφο αλαπηχζζεηαη 

αξθεηέο ψξεο κεηά ηε δηάηξεζε. 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Μπινθάξηζκα ζε θνίιν φξγαλν. Ο πφλνο είλαη ζπλήζσο 

θξάκπεο θαζψο ην φξγαλν πξνζπαζεί λα δνπιέςεη ελάληηα ζηελ παξεκπνδηζκέλε 

πεξηνρή. Δίλαη κέηξηα ηαρεία εθδήισζε ρσξίο ππξεηφ. Ζ λαπηία θαη ν εκεηφο είλαη 

θνηλά. 
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ΗΥΔΜΗΑ Πιήξεο ή πξνζσξηλή έιιεηςε αίκαηνο, θαη σο εθ ηνχηνπ νμπγφλνπ, ζε 

έλα φξγαλν. Έλαο ζηαζεξφο πφλνο εκθαλίδεηαη μαθληθά ζηελ αξρή, ακεηάβιεηνο 

θαη ζπρλά ζνβαξφο. 

Δθηφο απφ ηνλ πφλν, ε αηκνξξαγία κπνξεί λα ζπκβεί είηε ζην άλσ είηε ζην θάησ 

ηκήκα ηεο γαζηξεληεξηθήο (GI) νδνχ. Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί μαθληθά, κε 

γξήγνξν ξπζκφ ή αξγά γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σν έκβξπν ηνπ αίκαηνο κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθφ θαζψο θαη απεηιεηηθφ γηα ηε 

δσή. Σα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ππννγθαηκίαο (ζνθ) ζα είλαη παξφληα φηαλ 

ε αηηία ηεο αηκνξξαγίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Σα ζεκάδηα, φπσο ν 

«εκεηφο ηνπ θαθέ», απνηεινχλ έλδεημε φηη ε αηκνξξαγία είλαη ζην ζηφκαρν θαη ν 

ξπζκφο ηεο αηκνξξαγίαο είλαη αξθεηά αξγφο ψζηε ηα γαζηξηθά νμέα λα αιιάμνπλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο. Σν έκβξπν ηνπ εξπζξνχ αηζέξηνπ αίκαηνο ππνδειψλεη 

ζπλήζσο κηα επηθίλδπλε αηκνξξαγία, φπσο νη θαθψζεηο ηνπ νηζνθάγνπ, έλα δάθξπ 

ζηνλ νηζνθάγν ή έλα δηάηξεην έιθνο. 

Σα επηθαιπκκέλα κε αίκα, ηα καχξα θφπξαλα είλαη ζπλήζσο δείθηεο αηκνξξαγίαο 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα πνπ κπνξεί λα είλαη ζνβαξφ. Μηθξέο πνζφηεηεο 

θσηεηλνχ εξπζξνχ αίκαηνο απφ ην νξζφ νθείινληαη ζε αηκνξξνΐδεο, θαη φηαλ ην 

αίκα αλακεηγλχεηαη κε ην λεξφ ζην κπνι, ν φγθνο ηεο απψιεηαο αίκαηνο 

εκθαλίδεηαη πην ζεκαληηθφο απφ φηη είλαη. Σν καχξν αίκα είλαη έλα ζεκάδη ηνπ 

παιηνχ αίκαηνο πνπ απνξξίπηεηαη (θαζψο δελ πξφθεηηαη λα είλαη εθεί πνπ 

βξίζθεηαη). Σν έληνλν θφθθηλν αίκα είλαη έλα ζεκάδη λέαο αηκνξξαγίαο. Αλάινγα 

κε ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο, ην πην ζθνηεηλφ αίκα είλαη πην απεηιεηηθφ γηα ηε 

δσή. 

Σα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ππννγθαηκίαο (ζνθ) είλαη νη ζπλήζεηο δείθηεο 

ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνηιηαθφ πφλν. Μηα 

εμαίξεζε κπνξεί λα είλαη ε άλσ θνηιηαθή πιεξφηεηα ή ζηαζεξφο πφλνο. ε άλδξεο 

ειηθίαο 35 εηψλ θαη άλσ θαη ζε γπλαίθεο ειηθίαο 40 εηψλ θαη άλσ, απηή ε 
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ελφριεζε κπνξεί λα ππνδεηθλχεη θαξδηαθή πξνζβνιή (MI). πρλά ν αζζελήο 

επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα κε ηα πξντφληα ηνπ ζπηηηνχ πνπ 

ειέγρνπλ ηε δπζπεςία ρσξίο επηηπρία. Μπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ αλνηρηνί, 

ηδξσκέλνη θαη ειαθξηέο φπσο ν ππννγθαηηηθφο αζζελήο. 

Ο νμεία ή αλψκαινο άλσ θνηιηαθφο πφλνο πνπ αθηηλνβνιεί πξνο ηα πίζσ κπνξεί 

λα ππνδεηθλχεη αλεχξπζκα ζηελ θνηιηαθή ανξηή. Οη αζζελείο είλαη ζπλήζσο 

ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ (ε θιαζηθή παξνπζίαζε είλαη αξζεληθφο ειηθίαο 70 εηψλ) 

θαη κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αξρηθά σο επεηζφδην ιηπνζπκίαο (ζχληνκν) ιφγσ ηεο 

ηαρείαο πηψζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ζ ανξηή αλαπηχζζεη κηα δηφγθσζε 

δεπηεξεχνπζα ζε κηα αζζελή πεξηνρή ζηνλ ηνίρν ηνπ αγγείνπ. Ζ δηφγθσζε κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί αξγά ζε δηάζηεκα κελψλ ή γξήγνξα ζε ιίγα ιεπηά. ε πεξίπησζε 

πνπ ε αδχλακε πεξηνρή ξήμεο, γίλεηαη κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο νθείιεηαη ζε ζνβαξφ ππνβνεζνχκελν ζνθ. Αλ ν θαιψλ δειψλεη 

φηη ππάξρεη κηα παιιφκελε κάδα ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή, κεηαβηβάζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο ακέζσο ζηηο κνλάδεο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαη κελ επηηξέςεηε πνηέ 

ζηνλ θαινχληα λα αγγίμεη ηε κάδα. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΟ 

ΠΟΝΟ 

Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ θνηιηαθνχ πφλνπ ζπλήζσο δελ είλαη ν θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα κηα  ζεξαπεία ALS. Οη πξαγκαηηθέο αλεζπρίεο είλαη: 

 Θέζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πφλνπ - θαξδηαθή ή πξαγκαηηθή θνηιηαθή ρψξα 

 Αηκνξξαγία εμσηεξηθνχ ρξψκαηνο θαη πνζφηεηαο είλαη δείθηεο ζνβαξφηεηαο 

 Δζσηεξηθή αηκνξξαγία - ππνδεηθλχεηαη απφ ζπκπηψκαηα θξνχζεο 

 Απψιεηα ζπλείδεζεο - πνπ δείρλεη πηζαλφ θινληζκφ ή αηκνξξαγία 

 Ζ ειηθία ή ην θχιν - ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο δπλαηφηεηεο 
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 Ηζηνξία - είηε ηαηξηθή, εγθπκνζχλε ή ηξαχκα 

Ζ δνπιεηά ζαο δελ είλαη λα δηαγλψζεηε ην πξφβιεκα, αιιά λα αμηνινγήζεηε ηνλ 

αζζελή κέζσ ηειεθψλνπ κε δείθηεο. Λακβάλεηε απηνχο ηνπο δείθηεο ζέηνληαο 

απεπζείαο εξσηήζεηο ή αθνχγνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν 

αζζελήο ελεξγεί, αηζζάλεηαη θαη θνηηάδεη.  

Έλα παξάδεηγκα εξσηήζεσλ πνπ βνεζνχλ ηνλ δέθηε θιήζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ θνηιηαθνχ άιγνπο: 

Αξζεληθφο: 

 Ζιηθία θαη ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

 Θέζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πφλνπ 

 Μήπσο ν πφλνο αιιάδεη 

 Γελ κπνξεί λα θαζίζεη ρσξίο λα πεξάζεη (ζνθ) 

 Άιια ζεκεία ή ζπκπηψκαηα: δχζπλνηα, δάιε, λαπηία 

Θειπθφο: 

 ια ηα παξαπάλσ θαη: 

 Γπλαηφηεηα εγθπκνζχλεο 

 Κνιπηθή αηκνξξαγία, αζπλήζηζηα βαξηά ή ζξφκβνπο 

ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

Σα εγθαχκαηα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 

ηε ζνβαξφηεηα βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο φπσο νξίδνληαη απφ ηε βιάβε 

πνπ πξνθαινχλ ζην δέξκα ηνπ αζζελνχο θαη ζηνπο ππνθείκελνπο ηζηνχο / θφθαια. 

Καηαηάζζνληαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
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ζνβαξφηεηα. ηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηαμηλνκήζεηο - Κχξηα, Μέηξηα, θαη 

Μηθξά - νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

Σα εγθαχκαηα ζην πξφζσπν ή / θαη ε εηζπλνή ππεξζεξκαλζέληνο αέξα θαη / ή 

θαπλνχ ζεσξνχληαη πάληνηε σο θχξηνη ιφγνη πηζαλήο βιάβεο ηεο αλψηεξεο 

αλαπλεπζηηθήο νδνχ απφ νίδεκα καιαθψλ ηζηψλ. Οη αζζελείο κπνξεί λα κελ 

εκθαλίδνπλ πξνθαλή ζεκάδηα ηξαπκαηηζκνχ, εθηφο απφ κεγάιεο ηξίρεο λάξζεθαο 

ή πνλφιαηκν θαη / ή θλεζκφ. 

Λφγσ ηνπ ιεπηνχ δέξκαηφο ηνπο θαη ηνπ κηθξνχ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηα βξέθε 

θαη ηα κηθξά παηδηά κπνξεί λα θαίγνληαη πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη εκθαλίδνληαη. Ζ 

ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ (πεγή) ηνπ θαχζνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ (ΣΤΠΟΗ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ) 

 Θεξκηθή: Καίγεηαη απφ ηελ επαθή κε θιφγα, θαπηά αέξηα ή θαπηά 

αληηθείκελα 

 Ζιεθηξηθή: Καίγεηαη απφ ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ δηέξρεηαη απφ ηζηφ θαη 

νζηά. 

 Υεκηθά: Καχζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θαπζηηθέο νπζίεο πνπ έξρνληαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην δέξκα. 

 Ππξεληθά: Ππξθαγηά δεπηεξεχνληα απφ ηελ έθζεζε ζε ππξεληθή 

αθηηλνβνιία. 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΠΟ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ή ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΜΗΑ) 
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 Δπηθαλεηαθή: Ήπηα, επηθαλεηαθή, πνπ απαηηεί ειάρηζηε ή θαζφινπ ηαηξηθή 

θξνληίδα. Δπεξεάδεη κφλν ηελ επηδεξκίδα (εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ 

δέξκαηνο). Ζιηαθφ έγθαπκα θαη ήπηα δεκάηηζκα είλαη παξαδείγκαηα 

(Πξψηνπ βαζκνχ) 

 Μεξηθφ πάρνο: Κπςέιεο κε βιάβε ζην δέξκα κφλν (δεχηεξν ζηξψκα ηνπ 

δέξκαηνο). Θα ζεξαπεχπζεί ρσξίο νπιέο κε ινγηθή πξνζνρή γηα κηα πεξίνδν 

εκεξψλ ή εβδνκάδσλ. (Γεχηεξνο βαζκφο) 

 Πιήξεο πάρνο: Πιήξεο πάρνο ηνπ δέξκαηνο κέζα απφ ην ρφξην. Παξνπζηάδεη 

κε καχξε ζάξθα ή κπνξεί λα είλαη μεξφ θαη ιεπθφ ή ζαλ δέξκα. 

Καηαζηξέθεη ηα λεχξα, έηζη κπνξεί λα είλαη αλψδπλε. Δάλ είλαη 

πεξηζζφηεξε απφ κηθξή πεξηνρή, ζα ρξεηαζηεί ην κφζρεπκα ηνπ δέξκαηνο 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο νπιήο θαη / ή ηεο αλαπεξίαο. (Σξίηνπ βαζκνχ) 

 Σέηαξηνο βαζκφο: Μέζσ κπψλ θαη / ή νζηνχ. Ζ βιάβε δελ είλαη πάληα 

πξνθαλήο, θαζψο ε ειεθηξνπιεμία είλαη ζπρλά ε πεγή. Με ειεθηξνπιεμία, 

ζπρλά ηα κφλα ζεκάδηα βιάβεο είλαη ηξαχκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ 

Κύξηα 

1. Κάςηκν δεπηέξνπ βαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ηεο 

ζσκαηηθήο επηθάλεηαο ηνπ ελήιηθα πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο ζσκαηηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ παηδηνχ. 

2. Κάςηκν ηξίηνπ βαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 10% ή πεξηζζφηεξν ζσκαηηθήο 

επηθάλεηαο. 

3. Κάςηκν ηξίηνπ βαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ρέξηα, πξφζσπν, κάηηα, απηηά, 

πφδηα θαη γελλεηηθά φξγαλα. 
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4. ια ηα ηξαχκαηα εηζπλνήο. 

5. Ζιεθηξηθά εγθαχκαηα. 

6. Καχζεηο πνπ πεξηπιέθνληαη απφ θαηάγκαηα θαη άιια ηξαχκαηα. 

7. Κάςηκν ζε αζζελείο κε ρακειφ θίλδπλν. Γειαδή, βξέθε, ειηθησκέλνη κε 

ζνβαξή ρξφληα αζζέλεηα. 

Μέηξηα 

1. Σα εγθαχκαηα δεπηέξνπ βαζκνχ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 15 θαη 25 % ηεο 

επηθαλείαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ελήιηθα ή 10 έσο 20 % ηεο επηθαλείαο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ. 

2. Σν ηξίην βαζκφ θαίεη 2 έσο 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο ρσξίο ηα 

κάηηα, ην πξφζσπν, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. 

Μηθξά 

1. Μηθξά εγθαχκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηάμεηο κεγάισλ θαη κέηξησλ. 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΠΟ ΠΤΡΟΒΔΣΔ 

 Βγάδεηε θαη αθαηξείηε ηα ξνχρα απφ ην αζζελή. 

 Πιχλεηε ηα ρεκηθά απφ ηνλ αζζελή κε άθζνλεο πνζφηεηεο λεξνχ. 

 Βγάιηε απφ ηελ αζζελή ζηεξεέο νπζίεο (π.ρ. αζβέζηε). 

 Αληηκεησπίζηε άιινπο ηξαπκαηηζκνχο φπσο νπνηνζδήπνηε άιινο 

ηξαπκαηηζκέλνο αζζελήο. 

 Αληηκεησπίζηε ηελ έθπιεμε φπσο θαη θάζε ηξαπκαηηζκέλνο αζζελήο. 
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 Καιχςηε ηα θαιχκκαηα κε μεξνχο επηδέζκνπο ή θχιια (αλ είλαη δπλαηφλ, 

απνζηεηξσκέλα). Σα κηθξά εγθαχκαηα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε δξνζεξή 

πεηζέηα. 

 Μελ εθαξκφδεηε αινηθέο, ζπξέη ή θξέκεο ζε εγθαχκαηα (εθηφο αλ είλαη 

κηθξά). 

 Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηφ. 

 Μελ εθαξκφδεηε πάγν ζε εγθαχκαηα. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

Σα κέηξηα ή κηθξά εγθαχκαηα δελ απαηηνχλ ζεξαπεία ALS. ηηο εξσηήζεηο ζαο 

πξνο ηνλ θαινχληα, πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζεηε γξήγνξα ηελ έθηαζε 

θαη ηελ πεξηνρή ηνπ εγθαχκαηνο. Εεηψληαο ζηνλ θαινχληα ην πνζνζηφ ηνπ 

εγθαχκαηνο ηνπ ζψκαηνο, πηζαλφλ λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Χζηφζν, εάλ ζαο 

δεηεζεί λα ιάβεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δελ είλαη δηαζέζηκνο ν Υάξηεο ηνπ 

Δλλέα, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί γξήγνξα απφ ηελ παιάκε ηνπ αζζελνχο. Κάζε 

θαχζε κεγέζνπο παιάκεο είλαη πεξίπνπ ην έλα ηνηο εθαηφ ηνπ ζψκαηνο. Ζ EMD 

αζρνιείηαη κε: 

 Δπάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο - εγθαχκαηα ή εηζπλνή 

 Γπλακηθφ γηα ζνθ 

 Γπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ αζζελνχο - άθξεο πνπ 

εκπιέθνληαη, ρεκηθέο νπζίεο, έθξεμε, ειεθηξνπιεμία 

 Αηηία - Τπάξρεη θίλδπλνο ηψξα; Φσηηά έμσ; 

 

ΚΑΡΓΗΟΒΑΗΚΟ ΠΟΝΟ ΕΧΖ 
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Απηή ε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηνλ ζσξαθηθφ πφλν, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαξδηά θαη ην αγγεηαθφ ζχζηεκα. 

ΔΝΓΔΗΞΖ ΚΑΡΓΗΑ (ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ) 

Έλα νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (MI) ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη μαθληθή 

απφθξαμε (γλσζηή σο ζξφκβνο ή ζξφκβνο αίκαηνο) κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, ε 

νπνία πξνκεζεχεη αίκα ζηνλ θαξδηαθφ κπ (κπνθάξδην). Ο ζξφκβνο ζρεκαηίδεηαη 

δεπηεξεπφλησο απφ ηε ζηέλσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο 

ιφγσ αξηεξηνζθιήξσζεο. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη γλσζηή σο ζηεθαληαία λφζν 

(CAD) θαη εκθαλίδεηαη φηαλ νη αξηεξίεο αλαπηχζζνπλ θαηαζέζεηο ρνιεζηεξφιεο, 

νπιέο ή αζβεζηίνπ πνπ θαηαθξεκλίδνληαη ζηαδηαθά ζε κηα πεξίνδν εηψλ. Απηή ε 

αζζέλεηα κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ λεαξή ειηθία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη άηνκα 

ζηα 30 θαη 40 έηε. Ζ νμεία θάζε είλαη ζπρλφηεξε ζε άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη 

άλσ. 

Έλαο ΜΗ είλαη νμεία ηαηξηθή έθηαθηε αλάγθε επεηδή ν αζζελήο ηνπ ΜΗ θηλδπλεχεη 

απφ ηξεηο πνιχ ζνβαξέο επηπινθέο: μαθληθή θαξδηαθή αλαθνπή, θαξδηνγελέο ζνθ 

θαη πλεπκνληθφ νίδεκα. Ο αζζελήο ηνπ ΜΗ είλαη επίζεο επηξξεπήο λα αλαπηχμεη 

ζαλαηεθφξεο θαξδηαθέο αξξπζκίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαηά ηελ 

πξψηε ψξα. Απηέο νη αξξπζκίεο ζπρλά πξνθαινχλ θαξδηαθή αλαθνπή ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε. 

Ο πφλνο ηνπ ΜΗ είλαη ζπλήζσο έλαο πνιχ έληνλνο, ζπλερήο πφλνο πνπ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην ζηέξλν. Μπνξεί λα αθηηλνβνιεί θάησ απφ ηνλ αξηζηεξφ βξαρίνλα ή 

θαη ζηα δχν ρέξηα, ηε ζηαγφλα, ην ιαηκφ, ηελ πιάηε θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα 

επηθεληξψλεηαη ζην ζηνκάρη. Ο πφλνο ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο ζχλζιηςε, 

ζπκπίεζε, βαξχο, ζθηρηφο, καραηξψκαηνο ή πφλνπ.  

Ο πφλνο κπνξεί λα μεθίλεζε ελψ ν αζζελήο θνηκφηαλ, εξεκνχζε ή θαζφηαλ ήζπρα. 

Ζ ληηξνγιπθεξίλε, ε αλάπαπζε ή ηα αληηφμηλα δελ ζα απαιιάμνπλ ηνλ πφλν. 



41 
 

Ο αζζελήο ζπρλά εκθαλίδεηαη ρισκφο θαη ηδξσκέλνο (δηαθσηηζηηθφ), αλεζπρεί θαη 

παξαπνληέηαη γηα ΜΒ, λαπηία (κε ή ρσξίο έκεην), αδπλακία, δάιε θαη αίζζεκα 

παικψλ. πρλά ε ΜΠ (δχζπλνηα) είλαη απνηέιεζκα ηεο αξηζηεξήο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο, ε νπνία πξνθαιεί πλεπκνληθφ νίδεκα ζην πλεχκνλα. 

Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαλ "ζησπειφ ΜΗ". 

Απηνί νη αζζελείο δελ ζα παξαπνλεζνχλ γηα πφλν ζην ζηήζνο, αιιά ζα 

πεξηγξάςνπλ κηα πιεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζπρλά ζρνιηάδνπλ φηη 

αλ κπνξνχζαλ λα πξεζζνχλ, ην πξφβιεκα ζα εμαθαληδφηαλ. Σν κφλν άιιν 

παξάπνλν ηνπο κπνξεί λα είλαη μαθληθφ SOB, δάιε, ή γεληθεπκέλε αδπλακία. 

ΣΖΘΑΓΥΖ 

Ζ ζηεζάγρε είλαη έλα ζχκπησκα ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη πξνθαιείηαη απφ 

κεησκέλε παξνρή αίκαηνο ζηνλ θαξδηαθφ κπ. Ο πφλνο εκθαλίδεηαη φηαλ ε αλάγθε 

ηνπ κπνθαξδίνπ γηα ην νμπγφλν ππεξβαίλεη πξνζσξηλά ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα 

νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο. Έηζη, ν πφλνο πξνθαιείηαη απφ ζσκαηηθή άζθεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο θαη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη αλαθνπθίδεηαη απφ 

αλάπαπζε, ληηξνγιπθεξίλε ή αιιαγή ζην πεξηβάιινλ. Ο πφλνο ζπλήζσο δηαξθεί 

γηα 10 έσο 15 ιεπηά, θαζψο ε αξηεξία ζηελεχεη, φρη απνθιεηζηηθά, φπσο κε ηνλ 

ΜΗ. 

ΤΜΠΤΚΝΧΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΡΓΗΑ (CHF) 

Ζ ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (CHF) ζπκβαίλεη φηαλ κία ή θαη νη δχν 

θνηιίεο ζηελ θαξδηά ράλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα άληιεζεο. Ζ δεμηά θνηιία 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνδνρή αίκαηνο απφ ηελ θιεβηθή πιεπξά ηνπ αγγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη φηαλ απνηχρεη, ην αίκα εληζρχεηαη ζην θιεβηθφ ζχζηεκα 

πξνθαιψληαο ζπζζψξεπζε πγξνχ ζηνλ καιαθφ ηζηφ ησλ άθξσλ θαη ησλ θνηιηαθψλ 

νξγάλσλ. Ζ απνηπρία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο πξνθαιεί ηε ζπζζψξεπζε πγξνχ 

ζηνπο πλεχκνλεο (πλεπκνληθφ νίδεκα). 
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Ζ πην ζπλεζηζκέλε αηηία ηνπ CHF είλαη ην MI. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα ΜΗ 

επεξεάδνπλ ηελ αξηζηεξή θνηιία, ην πλεπκνληθφ νίδεκα γίλεηαη ζπρλή παξελέξγεηα 

ησλ ζνβαξψλ ΜΗ θαη είλαη ζπρλά αξθεηά ζνβαξφ γηα λα είλαη απεηιεηηθφ γηα ηε 

δσή. Άιια αίηηα ηνπ CHF πεξηιακβάλνπλ δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 

πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο; Τγξή ππεξθφξησζε απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο 

ππεξβνιηθφ άιαο ζηε δηαηξνθή ή αζζέλεηα βαιβίδαο θαξδηάο. 

Άιιεο νμείεο αηηίεο ζσξαθηθνχ πφλνπ, θαζψο ζρεηίδνληαη κε θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα, ζα παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ηχπνπ ΜΗ. Απηά ζα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πεξηθαξδίηηδα, ηελ ππέξηαζε θαη ην ζσξαθηθφ αλεχξπζκα. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΘΑΓΥΖ 

Ο αζζελήο ζα έρεη ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη εδψ 

δελ είλαη λα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ εθρψξεζε αηηίαο ζηνλ αζζελή, αιιά λα ζαο 

δηαθσηίζνπλ φηη ηα δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία είλαη δείθηεο. 

Αλαγλσξίδνληαο ηνπο δείθηεο κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί πξψηα 

θαηαλνήζεηε θαη λα γλσξίζεηε πνηεο εξσηήζεηο πξέπεη λα δεηήζεηε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ν παξαιήπηεο θιήζεο λα θαηαλνήζεη φηη ηα θαξδηαθά πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ γξήγνξα ζηνλ ζάλαην. Ζ EMD πξέπεη λα είλαη 

εθπαηδεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή κε CPR κε ηε βνήζεηα ηνπ Απνζηνιέα. Ο 

εμνξζνινγηζκφο φηη δελ κπνξεί λα δνζεί CPR κέζσ ηειεθψλνπ απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ελφο αηφκνπ είλαη ειαηησκαηηθφο. Έρεη γίλεη; Ναη, δσέο έρνπλ ζσζεί. 

Μπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε εθηθηφ, αιιά απηφ δελ είλαη ιφγνο λα απνθιείζεηε ην 

ζχζηεκα. 

 Αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ 

 Απνζηνιή ALS 

 Μείλεηε ζπλδεδεκέλνη γηα αιιαγή ζπλζεθψλ 
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 Πεξάζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο κνλάδεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ΓΗΑΒΖΣΖ 

Μία απφ ηηο θχξηεο πεγέο ελέξγεηαο ζην ζψκα είλαη ε γιπθφδε (δάραξε). Υσξίο 

απηφ, ν θνχξλνο ηνπ ζψκαηνο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Ο ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο είλαη κηα θιεξνλνκηθή λφζνο πνπ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή θαη / ή ηε 

ρξήζε ηεο νξκφλεο ηλζνπιίλεο απφ ην πάγθξεαο. Υσξίο ηλζνπιίλε, ε δάραξε ηνπ 

ζψκαηνο δελ ζα θαηαζηξαθεί ζε ρξήζηκε κνξθή θαη ζα πξνθαιέζεη είηε 

ππνγιπθαηκία (πνιχ ιίγε δάραξε ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο) είηε 

ππεξγιπθαηκία (ππεξβνιηθή δάραξε ζην αίκα). 

Ο δηαβήηεο ειέγρεηαη κέζσ δηαηξνθήο, απφ ηνπ ζηφκαηνο θαξκάθσλ πνπ 

δηεγείξνπλ ηε ρξήζε ή ηελ παξαγσγή ηλζνπιίλεο ή κε ηε ρξήζε ελέζεσλ 

ηλζνπιίλεο. Οη δηαβεηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηλζνπιίλε πξέπεη λα εμηζνξξνπνχλ 

ηελ πνζφηεηα ηλζνπιίλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θαηάιιειε πξφζιεςε 

ηξνθήο. Ο ηξφπνο δσήο ηνπο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηλζνπιίλεο κε ηε δήηεζε ηνπ ζψκαηνο γηα γιπθφδε. Ο δηαβεηηθφο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα θάλεη πξνζαξκνγέο θαη ζηηο δχν αλάινγα κε ηελ αλάγθε. 

 

 

ΤΠΟΓΛΤΚΔΗΜΗΑ (ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ) 

ηελ ππνγιπθαηκία, ε γιπθφδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο 

γξεγνξφηεξα απφ φηη εκθαλίδεηαη ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθή πνζφηεηα ηλζνπιίλεο ή πνιχ ιίγν θαγεηφ. 

Ζ εκθάληζε ηεο ππνγιπθαηκίαο είλαη ζπλήζσο πνιχ γξήγνξε, αλ θαη κπνξεί λα 

είλαη αξγή εάλ ν αζζελήο παίξλεη ηλζνπιίλε καθξάο δξάζεο. Δάλ έρεη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ, ν αζζελήο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε έλα ηζηνξηθφ ιήςεο ηαθηηθψλ πνζνηήησλ 
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ηλζνπιίλεο, αιιά αζθεί έληνλα, αζρνιείηαη κε πςειφ άγρνο ή δελ ηξψεη. πρλά 

ζπκπηψκαηα είλαη πνλνθέθαινο, δάιε, ζχγρπζε, αδπλακία θαη πείλα. Δίλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ δηαβεηηθνχ λα γλσξίδεη αλ 

έρεη θάεη ζήκεξα θαη έρεη πάξεη επίζεο ηελ ηλζνπιίλε ή ην θάξκαθν. 

Οη ζπλεηδεηνί αζζελείο κπνξεί επίζεο λα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο: απνπξνζαλαηνιηζκφ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζχγρπζε, επεξεζηζηφηεηα ή 

ερζξφηεηα. 

Δάλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο, ην ηζηνξηθφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί. πλήζσο, νη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αμηφπηζηεο είλαη εάλ ε 

εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ήηαλ ηαρεία (γηα ιεπηά) ή ζηαδηαθή (πάλσ απφ ψξεο 

ή εκέξεο). 

Σα ζεκάδηα ρακεινχ ζαθράξνπ ζην αίκα πεξηιακβάλνπλ ην ζάιην. Υισκφ, 

δξνζεξφ, πγξφ δέξκα. Πιήξεο, γξήγνξνο παικφο. Φπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε 

θαη αλαπλνή. Καη επηιεπηηθέο θξίζεηο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα. 

 

 

ΤΠΔΡΓΛΤΜΔΗΑ (ΓΗΑΒΖΣΗΚΟ COMA) 

Τςειή γιπθφδε αίκαηνο ζπζζσξεχεηαη ζην ζψκα επεηδή δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Απηή ε θαηάζηαζε ζπκβαίλεη φηαλ ε πνζφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο ζην ζψκα δελ είλαη 

επαξθήο ή δελ ρξεζηκνπνηείηαη επαξθψο απφ ην ζψκα. ηαλ ηα θχηηαξα ηνπ 

ζψκαηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιπθφδε γηα ελέξγεηα, ην ιίπνο 

δηαιχεηαη θαη παξάγνληαη απφβιεηα θεηνλψλ (φπσο αθεηφλε) θαη νμέα. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε πξνυπφζεζε απηή νλνκάδεηαη επίζεο θεηνμέσζε. Μπνξεί λα ζπκβεί 

φηαλ έλαο δηαβεηηθφο αζζελήο δελ παίξλεη ηλζνπιίλε ή άιια δηαβεηηθά θάξκαθα ή 

φηαλ ην ζψκα πξνθαιείηαη απφ αζπλήζηζην ζηξεο, φπσο ινίκσμε. 
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Σν ζψκα παξάγεη επηπιένλ νχξα ζε κηα πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο επηπιένλ 

δάραξεο πνπ θπθινθνξεί ζην αίκα. Απηή ε απψιεηα πγξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νμέσζε, πξνθαιεί θψκα. Ζ αθπδάησζε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ππννγθαηκία 

θαη ππφηαζε. ε κηα πξνζπάζεηα λα δηνξζσζεί ε νμέσζε, εκθαλίδεηαη 

ππεξαεξηζκφο. 

Ζ έλαξμε ηεο ππεξγιπθαηκίαο είλαη γεληθά ζηαδηαθή, ζε δηάζηεκα 12 έσο 48 

σξψλ. Σν θχξην παξάπνλν είλαη ζπρλά ν θνηιηαθφο πφλνο, κε λαπηία θαη έκεην. Ο 

αζζελήο κπνξεί επίζεο λα δηακαξηχξεηαη γηα έληνλε δίςα, απμεκέλε νχξεζε, 

πξφζθαηε ινίκσμε ή ππξεηφ. 

Δάλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο, ην ηζηνξηθφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί. Σα ζεκάδηα ηνπ πςεινχ ζαθράξνπ ζην αίκα πεξηιακβάλνπλ δεζηφ, 

μεξφ δέξκα. Γξήγνξε, βαζηά αλαπλνή. Γξήγνξνο, αδχλακνο παικφο. Δλδερνκέλσο 

λα κεηψζεηε ηελ αξηεξηαθή πίεζε κε νξζνζηαηηθή ππφηαζε. Καη ελδερνκέλσο κηα 

γιπθηά κπξσδηά θξνπηψδνπο αλαπλνήο πνπ κπξίδεη ζαλ αθαίξεζεο λπρηψλ ή 

αιθνφι. 

 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 

Απφ ηα παξαπάλσ, ν καζεηήο κπνξεί λα εμαγάγεη πνιιά ζεκάδηα θαη ζπκπηψκαηα 

ελφο δηαβεηηθνχ πνπ είλαη άξξσζηνο. Δάλ ν αζζελήο είλαη γλσζηφο δηαβεηηθφο θαη 

έρνληαο ζπκπηψκαηα θαη ζπκπηψκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ αληίδξαζε, ζα αξρίζεη 

γεληθά κηα αληίδξαζε ALS. Δάλ ηα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα αθνχγνληαη ζαλ κηα 

δηαβεηηθή αληίδξαζε ζε έλαλ αζζελή πνπ δελ είλαη γλσζηφ φηη είλαη δηαβεηηθφο, ε 

απφθξηζε ALS ή BLS ζα θαζνξηζηεί σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ: 

 Δπίπεδν ζπλείδεζεο 

 Δπάξθεηα ηεο αλαπλνήο 



46 
 

 πλζήθε ηψξα 

 Ηζηνξηθφ, εκθάληζε, ηλζνπιίλε ή άιιν θάξκαθν γηα ην δηαβήηε πνπ 

ιακβάλεηαη, θαγεηφ πνπ θαηαλαιψλεηαη 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

Ζ ειεθηξνπιεμία κπνξεί λα έρεη δχν μερσξηζηέο επηδξάζεηο ζην αλζξψπηλν ζψκα. 

Κάπνηνο κπνξεί λα θαεί ζνβαξά εμαηηίαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

κεηαθηλείηαη κέζσ ησλ νζηψλ θαη ησλ κπψλ. Σν δεχηεξν είλαη ε επίδξαζε πνπ έρεη 

ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θαξδηαθψλ παικψλ. 

Σν ζψκα παξάγεη ζεκαληηθή αληίζηαζε ζηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηζκνχ. Απηή ε 

αληίζηαζε παξάγεη ζεξκφηεηα θαη έρεη σο απνηέιεζκα εγθαχκαηα ζηνλ ηζηφ κέζσ 

ηνπ νπνίνπ θηλείηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σα νζηά ηνπ ζψκαηνο είλαη θπζηθνί 

αγσγνί γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνθαινχλ ην θνξηίν λα ηαμηδέςεη θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα κφλα νξαηά ζεκάδηα 

ειεθηξνπιεμίαο κπνξεί λα είλαη κηα πιεγή εηζφδνπ ζε έλα κέξνο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ ζψκαηνο θαη κηα πιεγή εμφδνπ ζε θάπνηα άιιε ζέζε. πλήζσο ε πιεγή 

εηζφδνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξηθή πεγή θαη ε πιεγή εμφδνπ ζην ηκήκα ηνπ 

ζψκαηνο πιεζηέζηεξα ζε εμσηεξηθφ έδαθνο πνπ είλαη θαιχηεξν αγσγφ απφ ην 

ζψκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν αζζελήο κπνξεί λα θαίλεηαη φηη έρεη κηθξά εγθαχκαηα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο, αιιά ε θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνχ θάησ απφ ην δέξκα κπνξεί 

λα είλαη εθηεηακέλε. πλεπψο, νη ειεθηξνπιεμίεο πξέπεη πάληα λα ζεσξνχληαη 

απεηιεηηθέο γηα ηε δσή, έσο φηνπ απνδεηρζεί ην αληίζεην απφ ην εμεηδηθεπκέλν 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ θαξδηά δηεγείξεηαη γηα λα ληθήζεη, παξάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα αληιία 

δξάζεο, κε πεξηνδηθέο ειεθηξηθέο σζήζεηο. Ζ πξνζζήθε ζεκαληηθψλ ειεθηξηθψλ 
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παικψλ απφ κηα εμσηεξηθή πεγή κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνλ θαλνληθφ πεξηνδηθφ 

θαξδηαθφ ξπζκφ θαη λα νδεγήζεη ζε κηα αζπληφληζηε κάρε πνπ νλνκάδεηαη 

καξκαξπγή. Ζ επίδξαζε ζηηο θνηιίεο ηεο θαξδηάο είλαη ε πιήξεο απψιεηα 

θπθινθνξνχληνο αίκαηνο ιφγσ θαξδηαθήο αλαθνπήο. 

Ζ θνηλή ινγηθή ιέεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε / έληαζε ηεο ειεθηξηθήο 

πεγήο, ηφζν πην δπλεηηθά ζνβαξνί είλαη νη ηξαπκαηηζκνί. Αιιά ε ειηθία, νη 

ρξφληεο αζζέλεηεο θ.ιπ., κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σν απιφ ειεθηξηθφ ξεχκα 110 βνιη κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξν, 

αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΖΗΑ 

Δθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, ν δέθηεο θιήζεο ζα 

πξέπεη λα ξσηήζεη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ειεθηξνπιεμίαο. Οη κνλάδεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ εάλ ζα ζπλαληήζνπλ δσληαλέο ειεθηξηθέο 

γξακκέο ή άιινπο θηλδχλνπο. Σα EMD ζα πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο ηξαπκαηηζκψλ πνπ δελ είλαη νξαηά απφ ηνλ θαινχληα. 

 Αζζελήο; 

 Ο αζζελήο αλαπλέεη θαλνληθά; 

 Ζ CPR βξίζθεηαη ζε εμέιημε; 

 Οπνηεζδήπνηε νξαηέο ηξαπκαηηζκνί ή παξάπνλα; 

 Πνηα ήηαλ ε πεγή θαη είλαη καθξηά; 

ΠΝΗΓΜΟ ΚΑΗ ΚΟΝΣΑ Δ ΠΝΗΓΜΟ 

Ο ζάλαηνο είλαη ζάλαηνο κέζα ή θάησ απφ ην λεξφ. Κνληά ζην πλίμηκν είλαη 

βχζηζε θάησ απφ ην λεξφ πνπ δελ έρεη σο απνηέιεζκα ζάλαην. 
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Σν ξίμηκν ζπκβαίλεη ζε κηα πξνβιέςηκε ζεηξά γεγνλφησλ. Αξρηθά, ζπρλά 

θαηαπίλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Μηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ ζηνλ αλψηεξν 

αεξαγσγφ θαη ην θσλεηηθφ θνπηί πξνθαινχλ βήρα θαη ιαξπγγφζπαζκν, 

θιείλνληαο ηελ ηξαρεία. Αλ ην ζχκα δηαζσζεί ζε απηφ ην ζεκείν, δελ ζα ππάξρεη 

λεξφ ζηνπο πλεχκνλεο. Ο ιαξπγγφζπαζκνο θάλεη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο λα 

αλαπλεχζεη άρξεζην, είηε ην ζχκα είλαη θάησ απφ ην λεξφ είηε ζηελ επηθάλεηα 

(θάλεη επίζεο ηηο πξνζπάζεηεο δηάζσζεο ζε απηφ ην ζηάδην δχζθνιε). Ζ έιιεηςε 

αλαπλνήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνμία θαη ηελ απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. 

Σειηθά, ε αλνμία πξνθαιεί κπτθή ραιάξσζε θαη ν ιαξπγγφζπαζκνο ζα 

ζηακαηήζεη, επηηξέπνληαο ζην λεξφ λα γεκίζεη ηνπο πλεχκνλεο. 

Παξφιν πνπ ην ζψκα αληηδξά δηαθνξεηηθά ζην γιπθφ λεξφ παξά ζην αικπξφ λεξφ, 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ην ίδην. Απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζηε ινγηθή ηεο 

ζεξαπείαο είλαη έλα ηζηνξηθφ ζρεδφλ πληγκνχ ζε θξχν λεξφ. Σα ζχκαηα έρνπλ 

αλαθάκςεη πιήξσο κεηά απφ 40 ιεπηά πιήξνπο βχζηζεο ζε θξχν λεξφ. Σν θξχν 

λεξφ θνληά ζην πληγκφ πξνθαιεί ππνζεξκία (ρακειφηεξε απφ ηε θπζηνινγηθή 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο). Ζ ηαηξηθή θνηλφηεηα δελ ζεσξεί απηνχο ηνπο αζζελείο 

λεθξνχο κέρξη λα είλαη δεζηνί θαη λεθξνί. 

Οη παξεπξηζθφκελνη ζπρλά δελ είλαη απνιχησο αμηφπηζηεο πεγέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ βχζηζεο, αλ θαη απηή ε εθηίκεζε ζα πξέπεη λα δεηεζεί αλ 

είλαη δπλαηφλ. Ζ νηθνγέλεηα ή νη θίινη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο πηπρέο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, φπσο ε θαηάδπζε ζε ξερά λεξά, ε ηνμηθνκαλία κε ην αιθνφι ή ηα 

λαξθσηηθά ή ην ζεκαληηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παξειζφληνο. 

ιεο νη ζρεδφλ πληγκνί, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ηεο βχζηζεο, πξέπεη λα 

παξαηεξνχληαη απφ έλαλ γηαηξφ. Οη θαζπζηεξεκέλεο παξελέξγεηεο, φπσο ην 

πλεπκνληθφ νίδεκα, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ θάπνηα ζηηγκή κεηά ην πξαγκαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ θαη κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή. 
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ηαλ ιακβάλεηε κηα θιήζε γηα κηα απφθξηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε πληγκφ, ζα 

πξέπεη λα επηρεηξήζεηε λα ιάβεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο. Θα 

ιάβεηε ππφςε ην πεξηβάιινλ - έλα πνηάκη πνπ έπεζε θαηάδπζε, κηα πηζίλα κε 

λαπαγνζψζηε, κηα κπαληέξα θαη έλα κσξφ. 

 Δίλαη ν αζζελήο κέζα ή έμσ απφ ην λεξφ; 

 Δίλαη ν αζζελήο ζπλεηδεηφο; 

 Ο αζζελήο αλαπλέεη θαλνληθά; 

 Δίλαη ε CPR ζε εμέιημε; 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ηξαχκα; (Αλ ππάξρεη) 

Δάλ ν αζζελήο ήηαλ βπζηζκέλνο, είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία θαη 

ην άηνκν λα κεηαθεξζεί ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, αθφκε θαη αλ ν αζζελήο 

θαίλεηαη λα κελ έρεη ηαηξηθά πξνβιήκαηα. 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

Οη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξαχκα, 

ζπλεζέζηεξα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην (CVA), εγθεθαιηθφ αλεχξπζκα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο δεπηεξνγελείο 

απφ εγθεθαιηθέο πξνζβνιέο. Άιιεο εγθεθαιηθέο πξνζβνιέο, φπσο νη θαξθηληθνί 

φγθνη θαη νη εμσηηθέο αζζέλεηεο, ζα θαζνξηζηνχλ απφ δηαγλψζεηο ηνπ παξειζφληνο 

θαη ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη κε βάζε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο θχξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. Γειαδή, απψιεηα ζπλείδεζεο, αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, 

θιπ. 

ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΗΟΓΔΗΟ (CVA)  

Έλα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (CVA) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 

ξνήο αίκαηνο ζε έλα ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ. Σν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη 
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ππνζηεί βιάβε ζα θαζνξίζεη ηα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζχκαηνο. Ζ 

βιάβε ζηνλ εγθέθαιν απφ έλα CVA κπνξεί λα είλαη αξθεηά εθηεηακέλε ψζηε λα 

πξνθαιέζεη ζάλαην, αιιά ηππηθά ην ζχκα θαηαδεηθλχεη κηα ζηαδηαθή επηζηξνθή 

ζην θπζηνινγηθφ ή κπνξεί λα κείλεη κε κεησκέλε αιιά βειηησκέλε ιεηηνπξγία ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο. 

Σξεηο μεθάζαξα δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα CVA: 

1. Μπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζξφκβνο ζε εγθεθαιηθή αξηεξία πξνθαιψληαο 

παξεκπφδηζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο. Απηφο ν ζξφκβνο (ζξφκβνο) είλαη ην 

απνηέιεζκα βιάβεο ζην ηνίρσκα ηεο αξηεξίαο θαη είλαη ζπλήζσο απφ 

αξηεξηνζθιεξσηηθή αγγεηαθή λφζν. 

2. Έλαο πεξηπιαλψκελνο ζξφκβνο αίκαηνο (εκβνιή) βξίζθεηαη ζε κηα 

εγθεθαιηθή αξηεξία, εκπνδίδνληαο ηε ξνή ηνπ αίκαηνο. πλήζεηο πεγέο 

είλαη ε θαξδηαθή βαιβίδα, ε θαξδηαθή αξξπζκία (θνιπηθή καξκαξπγή), ε 

δξεπαλνθπηηαξηθή αζζέλεηα ή ζπάληα ηα ράπηα ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ. 

3. Αηκνξξαγία ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ απφ ξήμε εγθεθαιηθνχ αλεπξχζκαηνο, 

πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε πςειή αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε). 

Έλαο ζξφκβνο είλαη ε ζπλεζέζηεξε πεγή CVA θαη είλαη ην απνηέιεζκα ρξφληαο 

αζζέλεηαο αζεξνζθιήξσζεο ησλ αξηεξηψλ. Απηή ε αζζέλεηα ζπλήζσο δηαξθεί 

ρξφληα θαη επνκέλσο νη ειηθησκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ζπλήζσο ζχκαηα. 

Οη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξαχκα, 

ζπλεζέζηεξα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην (CVA), εγθεθαιηθφ αλεχξπζκα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο δεπηεξεχνπζεο 

απφ εγθεθαιηθέο πξνζβνιέο. Άιιεο εγθεθαιηθέο πξνζβνιέο, φπσο νη θαξθηληθνί 

φγθνη θαη νη εμσηηθέο αζζέλεηεο, ζα θαζνξηζηνχλ απφ παιαηφηεξεο δηαγλψζεηο θαη 

ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη κε βάζε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζψκαηνο. Γειαδή, απψιεηα ζπλείδεζεο, αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, θιπ. 
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ΣΡΟΦΖ (CVA) ΔΜΦΤΣΔΤΖ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

Έλα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (CVA) είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ξνήο 

αίκαηνο ζε έλα ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ. Σν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη ππνζηεί 

βιάβε ζα θαζνξίζεη ηα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζχκαηνο. Ζ βιάβε ζηνλ 

εγθέθαιν απφ έλα CVA κπνξεί λα είλαη αξθεηά εθηεηακέλε ψζηε λα πξνθαιέζεη 

ζάλαην, αιιά ηππηθά ην ζχκα θαηαδεηθλχεη κηα ζηαδηαθή επηζηξνθή ζην 

θπζηνινγηθφ ή κπνξεί λα κείλεη κε κεησκέλε αιιά βειηησκέλε ιεηηνπξγία ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο. 

Σξεηο μεθάζαξα δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα CVA: 

1. Μπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζξφκβνο ζε εγθεθαιηθή αξηεξία πξνθαιψληαο 

παξεκπφδηζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο. Απηφο ν ζξφκβνο (ζξφκβνο) είλαη ην 

απνηέιεζκα βιάβεο ζην ηνίρσκα ηεο αξηεξίαο θαη είλαη ζπλήζσο απφ 

αξηεξηνζθιεξσηηθή αγγεηαθή λφζν. 

2. Έλαο πεξηπιαλψκελνο ζξφκβνο αίκαηνο (εκβνιή) βξίζθεηαη ζε κηα 

εγθεθαιηθή αξηεξία, εκπνδίδνληαο ηε ξνή ηνπ αίκαηνο. πλήζεηο πεγέο 

είλαη ε θαξδηαθή βαιβίδα, ε θαξδηαθή αξξπζκία (θνιπηθή καξκαξπγή), ε 

δξεπαλνθπηηαξηθή αζζέλεηα ή ζπάληα ηα ράπηα ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ. 

3. Αηκνξξαγία ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ απφ ξήμε εγθεθαιηθνχ αλεπξχζκαηνο, 

πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε πςειή αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε). 

Έλαο ζξφκβνο είλαη ε ζπλεζέζηεξε πεγή CVA θαη είλαη ην απνηέιεζκα ρξφληαο 

αζζέλεηαο αζεξνζθιήξσζεο ησλ αξηεξηψλ. Ζ αζζέλεηα απηή ζπλήζσο δηαξθεί 

ρξφληα θαη επνκέλσο νη ειηθησκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ζπλήζσο ζχκαηα. 

 

Ζ δηάζπαζε κηαο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνπο λένπο ή ηνπο 

παιαηνχο. ηνπο ειηθησκέλνπο, ζπζρεηίδεηαη θαλνληθά κε ηελ ππέξηαζε (πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε). Οη λένη ζπλήζσο έρνπλ κηα ζπγγελή αδπλακία θαη ε αξπαγή 
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ελφο εγθεθαιηθνχ αλεπξχζκαηνο είλαη ζπρλά ζαλαηεθφξα. Γεληθά, θαζέλαο απφ 

ηνπο ηξεηο κεραληζκνχο παξέρεη κηα δηαθνξεηηθή θιηληθή εηθφλα. Σν ζχκα ελφο 

ζξφκβνπ κπνξεί λα έρεη έλαλ ήπην πνλνθέθαιν, κε αξγά εμειηζζφκελα 

ζπκπηψκαηα κνλφπιεπξεο αδπλακίαο, ηζηνξηθφ αζεξνζθιήξσζεο θαη κπνξεί λα 

έρεη παξνπζηάζεη ζην πξφζθαην παξειζφλ έλα ή πεξηζζφηεξα παξνδηθά ηζραηκηθά 

επεηζφδηα (TIA) - κηθξά εγθεθαιηθά επεηζφδηα . Ζ εκβνιή είλαη ζπλήζσο αηθλίδηαο 

εκθάληζεο, κε κέηξηα θεθαιαιγία, αδπλακία κνλφπιεπξεο θαη ηζηνξηθφ θαξδηαθήο 

λφζνπ ή ρξφληαο θνιπηθήο καξκαξπγήο. Ζ αξηεξηαθή ξήμε είλαη μαθληθή ζηελ 

εκθάληζή ηεο, πξνθαιεί έληνλν πνλνθέθαιν, απψιεηα ζπλείδεζεο, θξίζε. Σα 

ζχκαηα ζπρλά έρνπλ ηζηνξηθφ ππέξηαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ EMD λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην (εγθεθαιηθή επίζεζε) είλαη εμίζνπ 

απεηιεηηθή γηα ηε δσή κε κηα θαξδηαθή πξνζβνιή. Οη νδεγίεο πξηλ απφ ηελ άθημε 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκεο γηα λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αζζελνχο 

(φπσο CPR) γηα ηνλ αζζελή θαη ν θαιψλ κπνξεί λα αλαθνπθίζεη πεξηζζφηεξν απφ 

ην άγρνο πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ ππέξηαζε ηνπο.  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

Μεγάιν κέξνο απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαιχθζεθε ζην ηκήκα ζρεηηθά κε ηηο CVA, 

αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα αζζέλεηα ησλ λέσλ. Ξαθληθή 

εκθάληζε ζνβαξνχ πνλνθεθάινπ κε κεηαβαιιφκελα επίπεδα ζπλείδεζεο, νπηηθέο 

δηαηαξαρέο, κε ή ρσξίο ζρεηηθέο θξίζεηο, ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζνβαξή απεηιή. 

Καηάζρεζε 

Οη θιεγκνλψδεηο θξίζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ππξεηνχ ζε βξέθε θαη παηδηά (έσο 

νθηψ εηψλ). πλήζσο νη ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 103 βαζκνχο 

Φαξελάηη είλαη ε πεγή, αιιά κεξηθέο θνξέο ζρεηίδνληαη κε ην πφζν γξήγνξα ν 

ππξεηφο αλεβαίλεη. πλήζσο, ε θξίζε ζα δηαξθέζεη γηα φζν δηάζηεκα άιια κεγάια 

επεηζφδηα, αιιά κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα κεξηθά ιεπηά. πσο θαη νη ελήιηθεο, 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηαζρέζεηο θαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά. Καλνληθά, ε θαηάζρεζε βνεζά ζηε κείσζε ηνπ 
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ππξεηνχ θαη ν αζζελήο πξέπεη λα ην δεη έλαο γηαηξφο γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ πεγή 

ηνπ ππξεηνχ. Σα βξέθε θαη ηα παηδηά δελ παξνπζηάδνληαη πάληνηε κε πξνθαλή 

θξέκα ηνληθνχ θινληζκνχ. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί κηα ειαθξά ζπζηξνθή ελφο 

άθξνπ θαη / ή αζπλήζηζηε θίλεζε ησλ καηηψλ. Ο αζζελήο δελ ζα αληαπνθξηζεί ζην 

εξέζηζκα. 

Δθηφο απφ ηνπο ζπαζκνχο, ν ελήιηθνο grand mal ζα πεξηιακβάλεη δηεζηαικέλνπο 

θαη κε αληηδξαζηηθνχο ζπαζκνχο, απψιεηα ειέγρνπ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, 

πξνζσξηλφ πνξθπξφ ρξψκα γχξσ απφ ηα ρείιε / ην πξφζσπν πνπ επηζηξέθεη 

γξήγνξα ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε φηαλ ζηακαηήζεη ε θξίζε θαη ην αίκα γχξσ 

απφ ην ζηφκα απφ ην δάγθσκα ησλ ρεηιηψλ ή ηεο γιψζζαο . 

ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ALS κηαο λεπξνινγηθήο έθηαθηεο αλάγθεο, ην 

EMD πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα θξίζηκα ζπκπηψκαηα. 

Δπίπεδν πλείδεζεο 

Ο αζζελήο θξίζεο δελ ζα πεξηγξαθεί σο ζπλεηδεηφο ή αλαπλεπζηηθφο θαλνληθά, 

θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί νχηε θαηά ηε δηάξθεηα νχηε κεηά απφ ηελ 

θαηάζρεζε ζην βεκαηηθφ ζηάδην. ε απηφ ην ζηάδην, ν αζζελήο ζα είλαη ζε 

θαηάζηαζε εκη-ζπλείδεζεο, ε νπνία είλαη θπζηνινγηθή γηα ηελ επηιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Εήιηα, άθακπηα, αεξηδφκελα, κάηηα ηπιηγκέλα πίζσ, δχζθακπηα 

είλαη φια ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην πξφζσπν ζηελ 

θαηάζρεζε. Γεληθά, νη θξίζεηο δελ είλαη απφθξηζε ALS, εθηφο εάλ ν αζζελήο έρεη 

επί ηνπ παξφληνο θξίζε ή είρε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θξίζεηο κέζα ζε ιίγα ιεπηά ην 

έλα απφ ην άιιν. 

Αλαπλνή 
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Οη αζζελείο κε επηιεπηηθέο θξίζεηο δελ αλαπλένπλ θαλνληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. Σν εξψηεκα «θαλνληθή αλαπλνή» ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα 

επηιεπηηθή θξίζε φηαλ αλεζπρείηε γηα αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα ή ζχιιεςε ιφγσ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηάζρεζεο. Πνιιέο θνξέο βξέθε ζε θξίζε έξρνληαη σο 

"κσξφ δελ αλαπλέεη". 

Ζ EMD ελδέρεηαη λα ιάβεη ηελ θιήζε σο γλσζηή θαηάζρεζε ή εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην ή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αμηνινγήζεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα ζεκεία πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη λα θαζνξίζεη ηε ζνβαξφηεηα. Κάζε άηνκν έρεη φξην 

θαηάζρεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αηηίεο γηα ηελ θαηάζρεζε είλαη πνιιέο. 

Δξσηήζεηο θαηάζρεζεο 

 Ηζηνξηθφ ηεο θαηάζρεζεο. Πξψηε θνξά ζήκεξα; 

 Δγθπκνζχλε, ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη, ηζηνξηθφ φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ; 

 ε πεξίπησζε επηιεςίαο, είλαη δηαθνξεηηθή απηή ε θξίζε; 

 Φιεγκνλψδεο θξίζε, ειηθία, ηζηνξηθφ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. 

ΑΛΛΔ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΚΣΑΚΣΔ 

Τπνςία CVA Ηζηνξηθφ CVA ή θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ; Αλαπλεπζηηθή 

δπζθνιία; 

Πφλνο ζην θεθάιη Ξαθληθή έλαξμε; Γηάξθεηα; Ηζηνξία ηεο εκηθξαλίαο; 

ρεηηθά ζπκπηψκαηα; 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΡΤΟ 

Οη δηαηαξαρέο σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε ζεξκφηεηα πεξηιακβάλνπλ 

ιηπνζπκία (ζπγθνπή ζεξκφηεηαο), θξάκπεο ζεξκφηεηαο, εμάληιεζε ζεξκφηεηαο 
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θαη ηελ πην ζνβαξή κνξθή, ζεξκηθή δηαξξνή. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν αζζελήο 

πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηελ πεγή ζεξκφηεηαο ζε έλα δξνζεξφ πεξηβάιινλ. 

Ληπνζπκία, πξνεξρφκελε απφ γεληθεπκέλε αδπλακία, δάιε, ηαρείεο παικνχο, 

ππφηαζε θαη κπτθέο θξάκπεο είλαη ζπκπηψκαηα θνηλά ζε απηέο ηηο δηαηαξαρέο. 

πγθνπή ζεξκόηεηαο 

Απηή ε θαηάζηαζε είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα ζχκαηνο πνπ ζηέθεηαη ζε έλα δεζηφ 

πεξηβάιινλ γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θιεβηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ζχκαηνο δηεπξχλεηαη πξνθαιψληαο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αίκαηνο. Ζ θιεβηθή 

ζπγθέληξσζε κεηψλεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν θαη ην ζχκα εμαζζελεί. 

Σν ζχκα είλαη αζπλείδεην γηα κηα ζχληνκε πεξίνδν έσο φηνπ ε ξνή ηνπ αίκαηνο 

απμεζεί ζηνλ εγθέθαιν απφ ην ζχκα πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδφληηα ζέζε. Ζ παξνρή 

ηεο ζπγθνπήο δελ επηδεηλψλεη άιιεο ρξφληεο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζχκα, 

ην ζχκα ζα επαλέιζεη ζην θπζηνινγηθφ ρσξίο βνήζεηα. Γεπηεξνγελή πξνβιήκαηα 

πνπ νθείινληαη ζην ζχκα πνπ ππνθέξεη απφ ηξαπκαηηζκφ απφ ηελ πηψζε πξέπεη 

επίζεο λα εμεηαζηνχλ. 

Κξάκπεο ζεξκόηεηαο 

πσο ππνδειψλεη ν ηίηινο, ην θχξην παξάπνλν ηνπ ζχκαηνο ζα είλαη νη κπτθέο 

θξάκπεο. Απηέο νη θξάκπεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ κπξκήγθηαζκα ζε ζνβαξέο 

ζπζπάζεηο θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηα άθξα θαη / ή ηελ θνηιηά. Σν ηππηθφ ζχκα 

είλαη έλα άηνκν πνπ αζθεί θαη έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ απψιεηα ηδξψηα κε λεξφ 

κφλν θαη σο απνηέιεζκα γίλεηαη αιαηηζκέλν. Απηή ε θαηάζηαζε αλαλεψλεηαη 

ζπλήζσο κε έλα δξνζεξφ πεξηβάιινλ θαη απφ ην ζηφκα αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ 

θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ. 
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Δμάληιεζε ζεξκόηεηαο 

Ζ εμάληιεζε ηεο ζεξκφηεηαο ζπκβαίλεη φηαλ ην ζχκα δελ κπνξεί λα ράζεη ηε 

ζεξκφηεηα αξθεηά γξήγνξα (κέζσ ηεο εμάηκηζεο ηνπ ηδξψηα θαη ηεο δηαζηνιήο 

ησλ αγγείσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο) γηα λα αληηζηαζκίζεη ην γξήγνξν 

θέξδνο ζεξκφηεηαο. πλήζσο, ην ζχκα εκπιέθεηαη ζε έληνλε άζθεζε, αιιά απηή ε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνπο ειηθησκέλνπο ή αλελεξγνχο. Σα ζχκαηα 

παξαπνληνχληαη γηα αδπλακία, δάιε θαη λαπηία. Σα ζπλεζηζκέλα ζεκεία είλαη 

θξχν, νκαιφ, αλνηρηφ δέξκα κε αδχλακν, γξήγνξν παικφ. Σν ζχκα δελ ζα κπνξεί 

λα παξακείλεη ζε φξζηα ζέζε ιφγσ ππφηαζεο. Σν ζχκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε 

χπηηα ζέζε κε αλπςσκέλα άθξα. Απηή ε θαηάζηαζε απαηηεί αληηθαηάζηαζε 

πγξψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη λνζειεία. 

Θεξκνπιεμία 

Σν εγθεθαιηθφ επεηζφδην είλαη ε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηνπο αζιεηέο. Ο 

κεραληζκφο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκβαδίζεη κε ηε 

ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ έληνλε άζθεζε (εηδηθά ππφ πγξέο ζπλζήθεο πνπ 

κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ ράλεηαη εμαηηίαο ηεο εθίδξσζεο). Ζ 

ηαρεία αθπδάησζε απφ ππεξβνιηθά πςειή ζεξκνθξαζία επεξεάδεη επίζεο ηνπο 

ειηθησκέλνπο, παρχζαξθνπο θαη εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα 

πνπ πξνθαινχλ απψιεηα ζσκαηηθψλ πγξψλ. Άιιεο ρξφληεο παζήζεηο παξάγνπλ 

θιαζηθή ζεξκηθή δηαηαξαρή αθφκε θαη ρσξίο άζθεζε. Σν πξφβιεκα κπνξεί λα 

είλαη ζηαδηαθφ ζηελ εκθάληζή ηνπ, αιιά ην ζχκα κπνξεί λα θαηαξξεχζεη μαθληθά 

θαη λα γίλεη θψκα γξήγνξα. 

Σν πξσηαξρηθφ ζεκάδη ησλ ζπκάησλ ηεο ζεξκνπιεμίαο είλαη ην δέξκα πνπ είλαη 

δεζηφ θαη μεξφ ζηελ αθή. Σα ζχκαηα κε άζθεζε κπνξεί λα έρνπλ πγξφ δέξκα κε 

πιήξεηο παικνχο θαη θπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε. Οη θιαζηθνί αζζελείο κε 

ζεξκνπιεμία παξνπζηάδνπλ ηππηθά ζεκάδηα ζνθ ρσξίο ην πγξφ δέξκα. Μπνξεί λα 
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ππάξρεη παξαιήξεκα, επηιεπηηθέο θξίζεηο ή θψκα. Πξφθεηηαη γηα απεηιεηηθή γηα 

ηε δσή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Σν ζεξκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην αλαθαιχπηεηαη ζπρλά ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο 

πνπ δνπλ ζε έλα δηακέξηζκα ρσξίο ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. Σα ζψκαηά ηνπο δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα ειέγρνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπο θαη έηζη ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ηδξψλνπλ. Οη αζζελείο παξνπζηάδνπλ πνιχ δεζηφ άγγηγκα, ζηεγλψλνπλ θαη 

μεπιέλνπλ ην δέξκα. Απηνί νη αζζελείο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ALS. 

Τπνζεξκία 

Ζ ππνζεξκία ή ε γεληθεπκέλε ςχμε ηνπ ζψκαηνο ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ππξήλα ηνπ ζψκαηνο (ηα εζσηεξηθά φξγαλα ηνπ θνξκνχ) είλαη θάησ απφ 95 

βαζκνχο Φαξελάηη θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο. 

Ομεία ππνζεξκία  

Δκθαλίδεηαη φηαλ έλα ζχκα έρεη βπζηζηεί ζε θξχν λεξφ θαη θξπψλεη 

πνιχ γξήγνξα, Λεπηά άηνκα, εηδηθά παηδηά, θηλδπλεχνπλ γηα γξήγνξε 

απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ηελ εκβάπηηζε κε θξχν λεξφ. Ζ ππνζεξκία 

βχζηζεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε λεξφ ηφζν δεζηφ φζν 70 βαζκνχο 

Φαξελάηη 

Τπνμεία ππνζεξκία  

Δκθαλίδεηαη φηαλ έλα άηνκν εθηίζεηαη ζε θξχν πεξηβάιινλ, ζπλήζσο 

ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ρσξίο επαξθή κφλσζε, θαηαθχγην ή θαγεηφ. 

Οη πεδνπφξνη θαη νη θπλεγνί κπνξνχλ λα πεζάλνπλ ζε εμσηεξηθέο 

ζεξκνθξαζίεο 50 βαζκψλ Φαξελάηη, εηδηθά αλ αλαπηχμνπλ 

απξνζδφθεην άλεκν θαη βξνρή. 

Υξόληα ππνζεξκία  
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Παξνπζηάδεηαη φηαλ ηα ειηθησκέλα ζχκαηα ή ηα άηνκα κε ρξφληεο 

αζζέλεηεο εθηίζεληαη ζε θξχν ζε κηα εθηεηακέλε πεξίνδν, ζπλήζσο 

κέζα ζε πφξηεο κε θαθή ζέξκαλζε. Οη αιθννιηθνί κπνξνχλ επίζεο λα 

αλαπηχμνπλ ππνζεξκία ιφγσ ηεο κεησκέλεο επαηζζεζίαο ζην θξχν, 

θαζψο θαη ηεο αγγεηνδηαζηνιήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αιθνφι. 

Σππηθά, ε γεληθεπκέλε ςχμε ζψκαηνο πξνρσξά ζε πέληε ζηάδηα: 

1. Σν ξίγνο, πνπ είλαη κηα πξνζπάζεηα ηνπ ζψκαηνο λα παξάγεη ζεξκφηεηα 

2. Λήζαξγνο, ππλειία, αδηαθνξία γηα ηε δπζηπρία ηνπο. 

3. Ζ απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ κε παιψδε φξαζε, αξγφ παικφ θαη 

αλαπλεπζηηθά πνζνζηά. 

4. Καηάςπμε ησλ άθξσλ. 

5. Θάλαηνο. 

Ζ ππνζεξκία κπνξεί λα είλαη κηα απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ν αζζελήο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα δεη φηη 

αληηκεησπίδεηαη θαη ζεξκαίλεηαη ζσζηά. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Καηαλφεζε ηεο αληίδξαζεο ALS ζε πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο, ην EMD κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. 

 Δπίπεδν ζπλείδεζεο 

 Δπάξθεηα ηεο αλαπλνήο 

 Άιινο ηξαπκαηηζκφο 

 Ηζηνξηθφ ηεο εθδήισζεο 
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 Πφζν θαηξφ ζηε δέζηε ή ζην θξχν 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νδεγίεο πξηλ απφ ηελ άθημε 

 ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΟΠΖ 

Ο πξαγκαηηθφο νξηζκφο ηεο αλαπλεπζηηθήο δπζθνξίαο είλαη πνιχ απιφο. Δίλαη ε 

δηαθνπή ηεο θπζηνινγηθήο αλαπλνήο ή ε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαπλνήο κέρξη 

ην ζεκείν πνπ ε πξφζιεςε νμπγφλνπ δελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζψκαηνο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν κέζνο απιφο άλζξσπνο είηε δελ 

αλαγλσξίδεη φηη νη αξγέο, αγσληζηηθέο, αλαπλνέο δελ επαξθνχλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο. Ή ππεξβάιινπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζε κηθξή αλεζπρία θαη είλαη απιά ελζνπζηαζκέλνο ή αλαδεηνχλ ζπκπάζεηα. Χο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχγρπζεο, ε ζπλεηή πνξεία είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηα νμέα 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα θξίζηκα ζπκπηψκαηα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε θαιχηεξε δπλαηή θξίζε ππφ νπνηεζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. 

Καλνληθέο ιεηηνπξγίεο αλαπλνήο ζε δχν θάζεηο. Ζ θάζε εηζπλνήο (εηζπλνή) είλαη 

κηα ελεξγή δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί ηελ επέθηαζε ηνπ ζψξαθα, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπ επεθηείλεη ηνπο πλεχκνλεο θαη ην δηάθξαγκα, ζηε βάζε ησλ πλεπκφλσλ, 

ηζνπεδψλεη πξνθαιψληαο ηελ επέθηαζε ησλ ππζκέλσλ ησλ πλεπκφλσλ. Απηή ε 

ζεηξά θηλήζεσλ πξνθαιεί κείσζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο ζην ζηήζνο θαη νδεγεί 

ζηνλ αέξα πνπ ηαμηδεχεη ζηνπο πλεχκνλεο. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη βαζηθά 

παζεηηθή. Σν ζηήζνο θαη ην δηάθξαγκα επηζηξέθνπλ ζην θαλνληθφ ηνπο κέγεζνο, 

πξάγκα πνπ πξνθαιεί ηελ εθπλνή ησλ θαπζαεξίσλ πνπ θέξνληαη ζηνπο πλεχκνλεο 

απφ ην αίκα. Οπνηαδήπνηε αζζέλεηα ή κεραληθή θαηάζηαζε πνπ κεηαβάιιεη απηή 

ηε ιεηηνπξγία είηε δεκηνπξγεί έιιεηςε εκπλεπζκέλνπ νμπγφλνπ είηε θαηαθξάηεζε 

αεξίσλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζην ζψκα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή βιάβε ή ζάλαην. 
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ΑΘΜΑ 

Σν άζζκα είλαη αζζέλεηα πνπ εθδειψλεηαη κε βξνγρηθή ζηέλσζε ή / θαη 

ππεξβνιηθή παξαγσγή βιέλλαο. Ο αζζελήο έρεη ζπρλά ηζηνξηθφ παξφκνησλ 

επηζέζεσλ ζην παξειζφλ θαη είλαη ζπλήζσο ζε έλα εηζπλεφκελν ή 

βξνγρνδηαζηαιηηθφ ράπη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αηζζάλεηαη κηα 

επίζεζε. Σα επεηζφδηα πξνθαινχληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο ε γχξε, ν 

θαπλφο, ε ζθφλε, ην ζηξεο, ε άζθεζε, νη ξχπνη θαη άιια αιιεξγηνγφλα. Οη βξφγρνη 

ζα απμεζνχλ ζε δηάκεηξν κε εηζπλνή, αιιά θαηαξξένπλ θαηά ηελ εθπλνή. Απηή ε 

θαηάζηαζε πξνθαιεί έληνλν ζπξηγκφ θαη εθηεηακέλε, αλαγθαζηηθή εθπλνή. Απηνί 

νη αζζελείο κπνξεί λα έρνπλ αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα γηα πνιιέο ψξεο ή αθφκα 

θαη εκέξεο. πλήζσο δεηνχλ βνήζεηα φηαλ ην θάξκαθφ ηνπο δελ κπνξεί πιένλ λα 

ειέγρεη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ή απιψο εμαληινχληαη. πλήζσο, απηνί νη αζζελείο 

είλαη γλσζηνί σο αζζκαηηθνί. Δπεηδή έρνπλ θαιή θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο, ην αίηεκά ηνπο γηα βνήζεηα ζπλεπάγεηαη ηαηξηθή θαηάζηαζε. 

ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ 

Ζ Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (COPD) ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

ρξφληα βξνγρίηηδα θαη εκθχζεκα. Καη νη δχν απηέο αζζέλεηεο πεξηιακβάλνπλ 

ζηαδηαθά θαηαζηξνθηθέο αιιαγέο ζηνπο πλεχκνλεο. πσο ην άζζκα, νη αζζελείο 

ζα δψζνπλ έλα καθξνρξφλην ηζηνξηθφ ηεο λφζνπ. 

Ζ ρξφληα βξνγρίηηδα νξίδεηαη σο παξαγσγηθφο βήραο γηα ηξεηο κήλεο ηνπ έηνπο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν δηαδνρηθά έηε. ηε ρξφληα βξνγρίηηδα, νη πλεχκνλεο πξνθαινχλ 

πεξίζζεηα βιέλλαο θαη δπζθνιεχνπλ λα εθδηψμνπλ βιέλλα απφ ηα βξφγρηα. Σν 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ δηαηεξείηαη ζηνπο πλεχκνλεο δεκηνπξγεί 

πλεπκνληθή ππέξηαζε, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζσζηή θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα. 
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Σν εκθχζεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε ειαζηηθφηεηα ηνπ πλεπκνληθνχ ηζηνχ, 

κε απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ησλ θπςειίδσλ πνπ γεκίδνπλ κε παγηδεπκέλν CO2. 

νβαξέο νπιέο ηνπ πλεπκνληθνχ ηζηνχ κπνξεί επίζεο λα είλαη απνηέιεζκα απηήο 

ηεο αζζέλεηαο. 

πσο θαη ν αζζελήο κε άζζκα, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ην ζηξεο ή νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε πξνζβνιή ζηνπο πλεχκνλεο κπνξεί λα σζήζεη απηφλ ηνλ αζζελή ζε 

ζνβαξή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα. Θα είλαη επίζεο ζε ζέζε λα δψζνπλ έλα 

ηζηνξηθφ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη πάιη, επεηδή ν αζζελήο θαηαλνεί ηελ 

αζζέλεηα, ε έθθιεζε γηα βνήζεηα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ζνβαξή θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΟ ΟΗΓΖΜΑ 

Σν πλεπκνληθφ νίδεκα είλαη κηα ζπζζψξεπζε πγξνχ ζηνπο πλεχκνλεο. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε αηηία απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πεγή βιάβεο ζηελ αξηζηεξή θνηιία είλαη ην 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (MI). ηαλ έλα ηκήκα ηνπ κπφο ηεο θνηιίαο είλαη 

βιάβε, κεηψλεη επίζεο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληιεί ην αίκα απφ ηελ θαξδηά ηφζν 

γξήγνξα φζν θαλνληθά. Σν αίκα εληζρχεηαη ζηνπο πλεχκνλεο θαη ην αίκα ράλεη 

ξεπζηφ κέζα απφ ηηο θπςειίδεο. Απηφ ην πγξφ παξεκβαίλεη ζηελ θαλνληθή 

αληαιιαγή νμπγφλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνθαιεί νμεία δχζπλνηα. 

Άιιεο ιηγφηεξν ζπρλέο αηηίεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο 

πνπ βιάπηνπλ άκεζα ηηο θπςειίδεο: εηζπλνή θαπλνχ ή άιιε ηνμηθή εηζπλνή, θνληά 

ζε πληγκφ, αλαξξφθεζε, πλεπκνλία ή κφιπλζε. 

πλήζσο, ην πλεπκνληθφ νίδεκα δηαξθεί ψξεο γηα λα αλαπηπρζεί, αιιά κπνξεί λα 

έξζεη γξήγνξα ιφγσ ελφο ΜΗ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν αζζελήο ππνθέξεη ην πξφβιεκα 

ηε λχρηα φηαλ μαπιψλεη επεηδή ε θαξδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηεί ηελ 

επηζηξνθή αίκαηνο απφ ηα θάησ άθξα ηνπ αξθεηά γξήγνξα. Οη αζζελείο ζπρλά 
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αλαγθάδνληαη λα θνηκνχληαη ζε κηα εκη-αλαπεξηθή ζέζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ν φγθνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ αίκαηνο ζηελ θαξδηά. Δπεηδή νη αζζελείο κπνξεί λα 

πεξηκέλνπλ έσο φηνπ βξίζθνληαη ζε ζνβαξή δπζθνξία θαη / ή ην πξφβιεκα κπνξεί 

λα είλαη δεπηεξνγελέο ζε ΜΗ, πξέπεη λα ζεσξνχληαη επείγνπζεο ηαηξηθέο αλάγθεο.  

ΑΛΛΔ ΑΗΣΗΔ 

Δθηφο απφ απηέο ηηο πην ζπρλέο, ζνβαξέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί κηα ζπλερήο επαγξχπλεζε γηα ηνλ αζζελή πνπ έρεη ππνζηεί 

νπνηαδήπνηε κνξθή πξνζβνιήο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: 

 ινη νη αζζελείο πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπο πξέπεη 

λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην πην θνηλφ πξφβιεκα ησλ αεξαγσγψλ: απφθξαμε 

ηνπ αεξαγσγνχ ηνπο απφ ραιαξή γιψζζα. 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα απνδεηρζεί 

δσηηθήο ζεκαζίαο. Π.ρ., ην παηδί βξέζεθε αλαίζζεην ελψ έπαηδε γχξσ απφ 

κηθξά παηρλίδηα ή ηνλ ελήιηθα πνπ θαηαξξέεη ελψ ηξψεη, εηδηθά εάλ 

εκπιέθεηαη αιθνφι. θεθηείηε ηελ απφθξαμε ηνπ αέξα. Σα άηνκα ζηε 

ζθελή δελ κπνξεί πνηέ λα ην ζθεθηνχλ. 

 Οπνηνδήπνηε ηξαχκα ζην ιαηκφ ή ζην ζηήζνο (εκπξφο ή πίζσ). Ο καιαθφο 

ηζηφο πνπ πξήδεηαη ζηνλ ιαηκφ κπνξεί λα κελ είλαη πξνθαλήο ζηνπο 

παξηζηάκελνπο. Οπνηνδήπνηε ηξαχκα ζην ζηήζνο κε απμεκέλν SOB ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη δηάηξεηνο πλεχκνλαο (πλεπκνζψξαθαο). 

 Ο Δκεηφο ή νπνηνδήπνηε πγξφ πνπ αθήλεηαη ζην ζηφκα ελφο αζζελνχο κε 

αζπλείδεην κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε δηέιεπζε ηνπ αέξα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ην ππελζπκίζνπκε ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο ελψ πεξηκέλνπλ επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα. 
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 Σν έληνλν ζνθ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αλεπαξθή παξνρή νμπγφλνπ 

δεπηεξνγελψο ζε κηα ζνβαξή έιιεηςε ξνήο αίκαηνο ζηα δσηηθά φξγαλα. Ζ 

ηνπνζέηεζε ησλ πνδηψλ ηνπ αζζελνχο πςειφηεξα απφ ην θεθάιη ηνπ 

αζζελνχο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ην δηαζέζηκν αίκα ζε απηά ηα φξγαλα. 

Ηζηνξηθά, ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αεξαγσγψλ θαη ε νμπγφλσζε είλαη ε πην 

παξακειεκέλε πηπρή ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ, εηδηθά απφ ην επξχ θνηλφ. 

Δπνκέλσο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα αθνινπζήζνπκε κηα επηζεηηθή ζηάζε ζε 

απηέο ηηο πην δσηηθέο πεξηνρέο. 

ΠΧ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

Ζ αλαπλνή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή. Δάλ ε αηηία γηα ηελ αλαπλεπζηηθή 

δπζθνιία δελ κπνξεί λα κεηξηαζηεί θαη ν αζζελήο επηδεηλσζεί, ν αζζελήο κπνξεί 

λα θηλδπλεχεη απφ ζάλαην. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αλαπλεπζηηθήο 

δπζρέξεηαο δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ζην πεδίν, κε εμαίξεζε ην πληγκφ ή άιιν 

κπινθάξηζκα ησλ αεξαγσγψλ απφ φ, ηη κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

ια ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα απαηηνχλ ελέξγεηεο ALS. Ζ δπζθνιία ζηελ 

αλαπλνή ζηελ νπνία ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη κε πιήξε πνηλή ή λα 

κεηξήζεη ζε 10 ρσξίο δπζθνιία δελ ζεσξείηαη έθηαθηεο αλάγθεο ALS. (Γηαηί θαιεί 

πξαγκαηηθά απηφο ν αζζελήο;) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην EMD πξέπεη λα είλαη 

ζε εγξήγνξζε ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα επηδείλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο. ινη νη αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κέρξη λα θηάζεη ην πιήξσκα βνήζεηαο. 

Αλ ν θαιψλ θαίλεηαη λα ππνβαζκίδεηαη, απηφ δελ είλαη ε απφθαζε ηνπ EMD. Ο 

θαιψλ έρεη έθηαθηε αλάγθε αλαπλνήο πνπ ρξεηάδεηαη ελέξγεηα ALS. Καη πάιη 

ιάζνο ππέξ ηνπ αζζελνχο - νη πξψηνη αληαπνθξηηέο ή EMT'S κπνξνχλ πάληα λα 

αθπξψζνπλ ην Παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
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Ζ γέλλα πξηλ απφ ηελ άθημή ζαο ζε λνζνθνκείν κπνξεί λα ζπκβεί παξά ηα πην 

πξνζεθηηθά ζαο ζρέδηα. Μπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ κε πξνγξακκαηηζκέλε, εθηφο λνζνθνκείνπ γέλλεζε. Δθηφο αλ ε 

γέλλεζε έρεη ήδε ζρεδηαζηεί γηα ζην ζπίηη, ν ζηφρνο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξέπεη λα είλαη λα γελλεζεί ην κσξφ ζε λνζνθνκείν εάλ είλαη δπλαηφλ. πσο είλαη 

επράξηζην, θαζψο βνεζάεη κηα κεηέξα λα γελλήζεη, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ 

φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα ζηελ 

αίζνπζα απνζηνιήο λνζνθνκείσλ. 

Γηα λα απνθηήζεηε αθξηβέζηεξε εηθφλα γηα ην ζηάδην ηεο εξγαζίαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε κεηέξα, ξσηήζηε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: "Δίλαη απηφ ην πξψην 

κσξφ;" Οη πξψηεο εγθπκνζχλεο ζπλήζσο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

εξγαζίαο. 

1. "Πφζν πξνρσξεκέλε είλαη ε δηαδηθαζία;" Ρσηήζηε πφζν ζπρλέο είλαη νη 

ζπζπάζεηο ηεο. Οη ζπζπάζεηο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ δχν ιεπηά είλαη έλα 

ζεκάδη φηη ε παξάδνζε είλαη επηθείκελε. 

2. "Έρνπλ ζπάζεη ηα λεξά;" Ζ ξήμε ηνπ ακληαθνχ ζάθνπ δελ είλαη απαξαίηεηα 

ζεκάδη επηθείκελεο γέλλαο, αιιά δείρλεη φηη ε γπλαίθα βξίζθεηαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

3. "Τπάξρεη κηα αίζζεζε ηεο πιεξφηεηαο απφ ην νξζφ;" Αλ ε κεηέξα 

αηζζάλεηαη ζαλ λα πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ηα έληεξά ηεο, απηφ είλαη έλα άιιν 

ζεκάδη επηθείκελεο γέλλαο. Απηή ε αίζζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ θεθαιή ηνπ 

εκβξχνπ πνπ πηέδεη ην νξζφ κέζσ ηνπ θφιπνπ. 

4. "Τπάξρεη έλδεημε γέλλαο;" Ζ ζηεθάλε είλαη ε δηνγθσκέλε έμσ απφ ην κέξνο 

πνπ παξνπζηάδεη (ζπλήζσο ην θεθάιη ηνπ εκβξχνπ) ζην άλνηγκα ηνπ 

θφιπνπ. 
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Οη εζεινληέο ρσξίδνληαη ζε ηξία ηξηκεληαία ηκήκαηα πνπ νλνκάδνληαη Σξίκελα. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπκνζχλε θαη ηελ 

γέλλλα είλαη ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί πφζν καθξηά ζηελ εγθπκνζχλε έρεη 

πξνρσξήζεη ν αζζελήο θαζψο απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

ΠΡΧΣΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑ 

Έθηνπε Κύεζε 

Μηα έθηνπε εγθπκνζχλε εκθαλίδεηαη φηαλ ηα γνληκνπνηεκέλα απγά εκθπηεχνληαη 

εθηφο ηεο κήηξαο, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ζάιπηγγα. ηηο αξρέο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ κπνξεί λα δηέιζεη πξνθαιψληαο εζσηεξηθή αηκνξξαγία. νβαξφ ζνθ 

κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα. Ο αζζελήο ζα παξαπνλεζεί γηα νμεία θαηψηεξε 

θνηιηαθφ άιγνο μαθληθήο εκθάληζεο. Πξνζδηνξίζηε εάλ ν αζζελήο έρεη ράζεη κηα 

πεξίνδν θαη κπνξεί λα είλαη έγθπνο. Ο αζζελήο κπνξεί ή δελ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη παξάπνλα γηα θνιπηθή αηκνξξαγία ή θειίδεο θαη κπνξεί επίζεο λα 

έρεη ζεκάδηα ζνθ. Οη γπλαίθεο πνπ είραλ ηνπο ζσιήλεο ηνπο «δεκέλεο» 

εμαθνινπζνχλ λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν έθηνπεο εγθπκνζχλεο. Απηή είλαη κηα 

ζνβαξή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Άκβισζε 

Ο ηαηξηθφο φξνο "άκβισζε" αλαθέξεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εγθπκνζχλεο ηηο 

πξψηεο 20 εβδνκάδεο. Ζ έθηξσζε κπνξεί λα είλαη απζφξκεηε ή επαγφκελε. 

Απνβνιή είλαη ν κε ηαηξηθφο φξνο γηα απζφξκεηε άκβισζε. Καλνληθά, νη 

ακβιψζεηο δελ είλαη ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, εθηφο εάλ είλαη 

ειιηπείο θαη δηαηεξείηαη θάπνην ηκήκα ηνπ πιαθνχληα. Ζ αηκνξξαγία ηεο κήηξαο 

κπνξεί λα είλαη άθζνλε. Δπηπιένλ, ε απηνδηάζεζε ή ε πνηληθή έθηξσζε κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε δηάηξεζε ηεο κήηξαο πξνθαιψληαο καδηθή αηκνξξαγία. 
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑ 

Σνμαηκία ηεο εγθπκνζύλεο (Eclampsia) 

Σνμαηκία ζπκβαίλεη φηαλ ην ζψκα ηεο εγθχνπ παξάγεη δειεηήξηα ζην αίκα γηα 

ιφγνπο πνπ είλαη αθφκα άγλσζηνη. Δίλαη πην ζπλεζηζκέλν ζηελ πξψηε εγθπκνζχλε 

θαη ζπρλά εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ηελ 24ε εβδνκάδα. Σν πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο 

εθιακςίαο ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο, απφ φ, ηη κπνξεί λα 

απνβεί κνηξαία ηφζν γηα ηε κεηέξα φζν θαη γηα ην έκβξπν. 

Ζ παρπζαξθία, ε γξήγνξε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ε δηφγθσζε ηνπ 

πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ησλ πξψησλ 

ζηαδίσλ ηεο ηνμαηκίαο. Καζψο ε λφζνο γίλεηαη πην ζνβαξή, ν αζζελήο ζα 

παξαπνλείηαη γηα πνλνθέθαιν, νπηηθέο δηαηαξαρέο, πφλν ζηελ άλσ θνηιηαθή ρψξα. 

Ο αζζελήο ζα αλαπηχμεη επίζεο πςειή αξηεξηαθή πίεζε. 

ΣΡΗΣΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑ 

Abruptio Placentas  

 

Σν Abruptio είλαη ν πξφσξνο δηαρσξηζκφο ηνπ πιαθνχληα απφ ην ηνίρσκα ηεο 

κήηξαο. πλήζσο εκθαλίδεηαη έλαο αηρκεξφο πφλνο πνπ πξνθαιεί ζθίζηκν θαη 

αθνινπζεί θνιπηθή αηκνξξαγία ή θειίδσζε (αλ θαη ε αηκνξξαγία κπνξεί λα 

θξχβεηαη ζηε κήηξα) θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζνθ ζα πξνρσξήζνπλ γξήγνξα. Σν 

θνηιηαθφ ηξαχκα ζε έγθπεο γπλαίθεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απηφ ην πξφβιεκα 

επίζεο. 

 

Placenta Previa 

Απηή ε θαηάζηαζε ζπκβαίλεη φηαλ ν πιαθνχληαο είλαη αλψκαια ηνπνζεηεκέλνο 

πάλσ απφ ην άλνηγκα ηεο κήηξαο φπνπ εηζέξρεηαη ζην θαλάιη γέλλεζεο 
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(ηξάρεινο). ηαλ ν ηξάρεινο δηαζηέιιεηαη λσξίο ζηελ παξάδνζε, ηα αηκνθφξα 

αγγεία ζηνλ πιαθνχληα ζθίδνπλ θαη αηκνξξαγνχλ. Αλ θαη απηφ είλαη αλψδπλε 

αηκνξξαγία, κπνξεί λα είλαη ε πην ζνβαξή αηκνξξαγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εγθπκνζχλε. 

Κάζε θνξά πνπ ππάξρεη θνιπηθή αηκνξξαγία, ν αξηζκφο ησλ ζεξβηεηψλ πνπ είλαη 

εκπνηηζκέλνη θαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν γεκίδνληαη κπνξεί λα είλαη κηα αθξηβήο 

έλδεημε ηνπ πξαγκαηηθνχ φγθνπ αίκαηνο πνπ ράλνληαη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΗ ΟΒ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα EMD έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νδεγίεο γηα ηε γέλλεζε. 

Δίλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηε γέλλεζε θαη έρεη γίλεη απφ ηελ αξρή ηνπ 

ρξφλνπ, κεξηθέο θνξέο κε ηε βνήζεηα, κεξηθέο θνξέο φρη. Βνεζψληαο ηνλ θαινχληα 

λα πεξάζεη κηα λέα εκπεηξία κε ηελ εξεκία θαη ηελ θνηλή ινγηθή δηδαζθαιία θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίζεη κηα καηεπηηθή έθηαθηε αλάγθε ζα πξέπεη λα είλαη ν 

ζηφρνο ηεο EMD. 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

Απηφ ην ηκήκα αζρνιείηαη κε ηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ παηδηθή ειηθία. Πνιιέο απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ζπκβαίλνπλ 

κε ηνπο ελήιηθεο, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ηα παηδηά δελ είλαη 

κηθξνζθνπηθά ελήιηθα θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο. 

Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεηα ζε πξνζβνιέο πνπ επεξεάδνπλ ην αλαπλεπζηηθφ ηνπο ζχζηεκα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Ζ θχξηα εζηίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ησλ λέσλ 

είλαη ε δηαηήξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο αλαπλεπζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Καηά ηε 
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δηάξθεηα πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο ειηθίαο, φινη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ επεκεξία 

ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

αλαπλνήο θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ηνπ παηδηνχ. Δλδείμεηο γηα ηνλ παηδηαηξηθφ αζζελή 

κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα είλαη: αλαπλεπζηηθά πνζνζηά άλσ ησλ 40 αλά ιεπηφ. 

Πνιχ βξαδείο ή πνιχ γξήγνξνπο θαξδηαθνχο ξπζκνχο. Υξψκα δέξκαηνο πνπ είλαη 

κνβ, κπιε ή γθξη. Καη ε εξγαζηαθή αλαπλνή πνπ πξνθαιεί ην δέξκα λα βπζίδεηαη 

κεηαμχ ησλ λεπξψζεσλ θαηά ηελ εηζπλνή (κεζνπιεχξηα ζπζηνιέο). ιήζαξγνο; Ή 

απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. 

Μηα παηδηαηξηθή ηαηξηθή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Δθηφο 

απφ ηα ζπγγελή πξνβιήκαηα, δελ πξέπεη λα αλεζπρείηε γηα ηα θαξδηαθά επεηζφδηα. 

Δάλ απαηηείηαη CPR, ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο απμάλεηαη θαη ε αιιαγή επηβίσζεο 

είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ελήιηθα. 

CROUP 

Σν Croup είλαη κηα ηνγελήο ινίκσμε πνπ ζπρλά αθνινπζεί κηα ςπρξή ή άιιε 

αλψηεξε αλαπλεπζηηθή αζζέλεηα. Ζ θνηλή ειηθία γηα απηή ηε λφζν είλαη 6 κήλεο 

έσο 3 έηε. πρλά ν αζζελήο ζα αλαπηχμεη κηα βαζηά, εχζξαπζηε θσλή ην βξάδπ 

πξηλ ηνλ χπλν. Οη νμείεο θξίζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηε λχρηα θαη είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηφγθσζεο ηνπ καιαθνχ ηζηνχ γχξσ απφ ηνλ ιάξπγγα (ην θνπηί 

θσλήο) πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ξνή ηνπ αέξα ζηνπο πλεχκνλεο πξνθαιψληαο 

αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα. 

Σα ηξία βαζηθά ζεκάδηα ηεο θξνχζηαο είλαη έλαο κεγάινο άζηξνο (ζπξηγκφο) ήρνο 

κε έκπλεπζε. Έλα μεξφ βήρα απνθινίσζεο θαη θξαηαηφηεηα. Μπνξεί λα ππάξρεη 

ππξεηφο ρακεινχ βαζκνχ. Σα ζεκάδηα ηεο αλαπλεπζηηθήο δπζθνξίαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έθξεμε ησλ ξνπζνπληψλ θαη ησλ κεζνπιεχξησλ ζπζηνιψλ. 

εκάδηα κεησκέλνπ νμπγφλνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αλεζπρία, δηέγεξζε θαη 

πνιχ γξήγνξν θαξδηαθφ ξπζκφ. 
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Οη γνλείο κπνξνχλ λα παξέρνπλ δξνζεξφ, πγξνπνηεκέλν αέξα εάλ είλαη δηαζέζηκν 

(ζπρλά δξνζεξφ λπρηεξηλφ αέξα είλαη κηα θαιή πεγή) ελψ πεξηκέλνπλ βνήζεηα. Να 

γλσξίδεηε φηη απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα είλαη ζνβαξή ηαηξηθή θαηάζηαζε. 

ΔΠΗΛΟΓΣΧΣΔ 

Οη επηγισηηίδεο είλαη κηα βαθηεξηαθή ινίκσμε πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο 

ειηθίεο, αιιά ζπρλφηεξα ζε παηδηά ειηθίαο 2 έσο 7 εηψλ. Τπάξρεη ζπρλά έλα 

πξφζθαην ηζηνξηθφ αζζέλεηαο ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

επηγισηηίδεο ζεσξνχληαη πάληνηε απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, δηφηη ε θιεγκνλή, ε πξεζκέλε επηγισηηίδα (ην πηεξχγην ηνπ ηζηνχ πνπ 

θαιχπηεη ηνλ ιάξπγγα φηαλ πξνζιακβάλεηαη ηξνθή ή πγξά) κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πιήξε απφθξαμε ηνπ αεξαγσγνχ. 

Σα ζπκπηψκαηα έρνπλ νμεία έλαξμε θαη ν αζζελήο κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ζεκάδηα 

πφλνπ θαηά ηελ θαηάπνζε. Ο αζζελήο είλαη νπσζδήπνηε θνβηζκέλνο θαη πξνηηκά 

λα θαζίζεη πνιχ αθίλεηνο ζε φξζηα ζηάζε κε ην πεγνχλη λα ζπξψρλεη πξνο ηα 

εκπξφο. Ζ εθθέλσζε είλαη ζπρλά εκθαλήο επεηδή ν αζζελήο δελ ζα θαηαπηεί. Ο 

Stridor ζα είλαη επίζεο παξψλ. Άιια ζπκπηψκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

πςειφ ππξεηφ, βήρα ή βξαρλάδα. Απηφο ν αζζελήο απαηηεί επγελή ρεηξηζκφ θαη νη 

γνλείο πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα θνηηάδνπλ ζην ζηφκα ηνπ. 

ΑΦΤΓΡΑΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΛΔΗΑ 

Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ ζε βξέθε θαη παηδηά κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αθπδάησζε 

ιφγσ ππξεηνχ, εκέηνπ, δηάξξνηαο ή απψιεηαο αίκαηνο απφ ηξαχκα. ρεηηθά κηθξέο 

πνζφηεηεο απψιεηαο ξεπζηνχ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο, θαζψο ππάξρεη 

αλαινγηθά ιηγφηεξν ξεπζηφ απνζεκαηηθφ ζηα παηδηά απφ φ, ηη ζηνπο ελήιηθεο. Σα 

ζεκάδηα ηεο απψιεηαο αίκαηνο κπνξεί λα είλαη πξνθαλή, αιιά ηα ζεκάδηα ηεο 

αθπδάησζεο κπνξεί λα είλαη ιεπηέο. Σα ζεκάδηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ιήζαξγν, μεξά ρείιε, κεησκέλε δεξκαηηθή επηδεξκίδα (ην δέξκα ηείλεη λα 
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παξακείλεη "ηελησκέλν" φηαλ πηέδεηαη), ηαρεία θαξδηαθή ζπρλφηεηα, θαη ζηα 

βξέθε, κηα θαηαζιηπηηθή θαληαλέια (ην καιαθφ ζεκείν ζηελ θνξπθή ηνπ 

θεθαιηνχ). 

ΠΧ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

ηαλ ν θαιψλ έρεη έθηαθηε αλάγθε γηα παηδηαηξηθή ρξήζε, είλαη επζχλε ηεο EMD 

λα νινθιεξψζεη ηα εμήο: 

 Αμηνινγήζηε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ 

 Αλαγλσξίζηε ηηο αλάγθεο ALS 

 πγθεληξψζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ ή ηεο 

αζζέλεηαο 

 Παξαθνινπζήζηε ηνλ αζζελή γηα πηζαλέο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη 

ρξεηάδεζηε νδεγίεο πξηλ απφ ηελ άθημε. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ EMD απνηειεί ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ηαηξηθή έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ EMD 

παξέρεη ηψξα βνήζεηα δηάζσζεο ζε φζνπο ρξεηάδνληαη ηαηξηθή βνήζεηα. Σειηθά 

ειπίδνπκε φηη φιεο νη ππεξεζίεο έθηαθηεο ηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

νδεγίεο πξηλ απφ ηελ άθημε γηα ηνπο θαινχληεο ηνπο. πσο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο ζηελ θνηλσλία καο, απηφ κπνξεί λα είλαη πνιχ αξγά. Κπξίσο ηα κπινθ 

είλαη άλζξσπνη πνπ δελ γλσξίδνπλ, δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ή έρνπλ θνιιήζεη ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπο. Γελ έρνπκε θακία δηζηαθηηθφηεηα ιέγνληαο φηη ε EMD ζψδεη 

δσέο θαη φηη ε EMD πξέπεη λα είλαη ην πξφηππν θξνληίδαο γηα απηφ ην επάγγεικα. 

Μέξνο 3 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΒΗΑΗΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 
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Ζ παξέκβαζε ζε κηα βίαηε θαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη αμηνζεκείσην ηαθηηθφ θαη 

επαγγεικαηηζκφ. Μπνξεί λα είζηε ε πξψηε επαθή ζε θαηάζηαζε νκεξίαο ή άιιν 

απεηιεηηθφ γηα ηε δσή πεξηζηαηηθφ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κηιήζεηε κε έλαλ 

βίαην άλζξσπν πνπ έρεη δηαπξάμεη βίαην έγθιεκα ή πνπ ζθέθηεηαη ή είλαη ηθαλφο 

γηα βία. Φπζηθά δελ ζπκβνπιεχνπκε θαλέλαλ, πξνζπαζνχκε κφλν λα θεξδίζνπκε 

εκπηζηνζχλε θαη κηα ζχλδεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζθελήο, ηνπ θαινχληνο θαη 

ελδερνκέλσο ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο. Οη παξαθάησ νδεγίεο ζα 

ζαο βνεζήζνπλ ζηελ επαθή ζαο. 

 Αθήζηε ην άηνκν λα πεη ην ηη ηνλ ελνριεί. Υξεζηκνπνηήζηε θαιέο 

δεμηφηεηεο αθξφαζεο θαη ζπκπάζεηα. Σνλ ελζαξξχλεηε λα είκαη εηιηθξηλήο. 

Απνδερηείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαινχληνο. «Μπνξψ λα θαηαιάβσ πψο 

αηζζάλεζηε έηζη, αιιά ζέισ λα ζαο βνεζήζσ λα βξείηε έλαλ άιιν ηξφπν γηα 

λα ιχζεηε απηφ ην πξφβιεκα». 

 Πξνζπαζήζηε λα βνεζήζεηε ην άηνκν λα δηαηεξήζεη έλα ζηνηρείν ειπίδαο, 

αιιά δελ πξνζθέξεη ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο. Μελ εγγπεζείηε φηη ε 

αζηπλνκία δελ ζα ηνλ πάξεη ππφ θξάηεζε φηαλ θηάζεη, αιιά εμαθνινπζεί λα 

ηνλ ππελζπκίδεη φηη ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα εξγαζηεί κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Γηαηεξήζηε ηελ εξεκία ζαο. Σν πξφζσπν είλαη εθηφο ειέγρνπ, θαη αλ 

αηζζάλεηαη φηη είζηε επίζεο εθηφο ειέγρνπ, κπνξεί λα παληθνβιεζεί. 

 Μελ αθήλεηε ηίπνηα πνπ ν θαιψλ ιέεη φηη ζαο πξνθαιεί ζνθ. Μελ αθήλεηε 

ηνλ θαινχληα λα ζαο απεηιεί. Αλακεηαδίδαηε ηπρφλ απεηιέο γηα ηηο κνλάδεο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη. Πάξηε φιεο ηηο απεηιέο ζνβαξά. 

 Με ην πάζν ζνπ. Μίια αξγά. Δλέξγεζε γξήγνξα. 
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 Δξγαζηείηε γηα λα θάλεηε ηνλ θαιψλ λα πηζηεχεη φηη ζαο ελδηαθέξεη κφλν λα 

ηνλ βνεζήζεηε, φρη λα ηνλ βιάςεηε. Γίλε εηιηθξηλήο θαη πξφζπκνο. Μηιήζηε 

ζαλ νη δχν απφ ζαο λα είλαη κηα νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο. 

 Μελ επηηξέπεηε δηαθνπέο ζηε ζπλνκηιία ζαο. Έλα άηνκν πξέπεη λα κηιήζεη 

ζηνλ χπνπην - κφλν έλα. Γελ πξέπεη πνηέ λα βάδεηε ην άηνκν ζε αλακνλή, 

λα ςηζπξίδεηε ή λα θαιχπηεηε ηα πνληίθηα. Γξάςηε ζεκεηψζεηο ζηνλ 

ζχληξνθφ ζαο ελψ επηθνηλσλείηε κε ηνλ χπνπην. 

 Απνθχγεηε επηρεηξήκαηα, θξίλνληαο ή αλαιχνληαο ην άηνκν. 

 Αμηνινγήζηε ηε ζνβαξφηεηα δεηψληαο απιέο εξσηήζεηο. "Έρεηε φπιν;" 

"Πνχ είλαη ην φπιν;" 

 Υξεζηκνπνηήζηε δειψζεηο "Δγψ" φηαλ ρξεηάδεηαη: 

- «Αλεζπρψ γηα ην φπιν, ζα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε ην φπιν καθξηά». 

- "Θέισ λα πάηε έμσ θαη λα κηιήζεηε ζηνλ αμησκαηηθφ, θαη ζέισ λα αθήζεηε ηνλ 

αμησκαηηθφ λα γλσξίδεη φηη δελ είζηε νπιηζκέλνη βάδνληαο ηα ρέξηα ζαο πάλσ απφ 

ην θεθάιη ζαο". 

ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Ζ ειηθησκέλε θαη ε παηδηθή θαθνπνίεζε ζπκβαίλεη κε εθπιεθηηθή ζπρλφηεηα ζε 

έλαλ εθπιεθηηθφ αξηζκφ θαηνηθηψλ ζε φιε ηε ρψξα. Απνηειεί ςπρνινγηθή θαη 

ζσκαηηθή βιάβε. Ζ θαθνπνίεζε παηδηψλ είλαη κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο απφ φιεο 

ηηο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Κάζε θνξά πνπ αζρνιείζαη κε παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, απνβάιιεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά γηα ηνλ θξνληηζηή. Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην λα κελ αηζζαλζνχκε 

έληνλε νξγή θαη αεδία ζε φπνηνλ ζα βιάςεη ηνπο αβνήζεηνπο γηα ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο. 
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Πφζν κεγάιν είλαη ην πξφβιεκα; Σν Δζληθφ Κέληξν γηα ηελ Καθνπνίεζε θαη ηελ 

Παξακέιεζε ησλ Παηδηψλ ππέβαιε θάπνηεο εθηηκήζεηο: 

 Πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην παηδηά αλαθέξνπλ ζχκαηα θάζε ρξφλν. 

 Σν θέληξν ππνινγίδεη φηη γηα θάζε παηδί πνπ αλαθέξεηαη, δχν δελ είλαη, κε 

απνηέιεζκα λα εθηηκεζνχλ πεξίπνπ ηα δχν εθαηνκκχξηα παηδηά πνπ δελ 

έρνπλ αλαθεξζεί ζχκαηα. Κάπνηνη εθηηκνχλ φηη απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα 

είλαη πην θνληά ζηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα. 

 Έλα παηδί θάζε ηέζζεξηο ψξεο, θαηά κέζν φξν έμη ηελ εκέξα, ή 2.000 

εηεζίσο, πεζαίλνπλ εμαηηίαο ηξαπκαηηζκψλ πνπ νθείινληαη ζε θαηάρξεζε. 

εκάδηα Φπζηθήο Καθνπνίεζεο  

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΟΛΛΑ ΦΤΗΚΑ ΖΜΑΓΗΑ 

 Μψισπεο ζηελ θνηιηά πίζσ, ζηνπο γινπηνχο. 

 Μψισπεο πνπ κνηάδνπλ κε έλα δηαθξηηφ ζρήκα. 

 Μψισπεο ζε δηάθνξα ζηάδηα επνχισζεο. 

 Μπεξδεχεη, θαιακάξηα ή δάγθσκα. 

 Οίδεκα ηεο θνηιίαο, έκεηνο. 

 Φαιαθξά κπαιψκαηα, πξνζθξνχζεηο ζην θεθάιη. 

 θνππίδηα ζρνηληψλ ή γξαηδνπληέο. 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ ΖΜΑΓΗΑ 

 Απνζχξεηαη θαη παζεηηθή. 

 Απαηηεηηθή, επηζεηηθή, θαηαζηξνθηθή. 
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 Πάξα πνιχ ππάθνπνο θαη πξφζπκνο λα επραξηζηήζεη. 

 Πνιχ αγάπε γηα ηνπο μέλνπο. 

 Μηθξφηεξα παηδηά θιαίλε επίκνλα. 

 Φνξέζηε αθαηάιιεια. 

 Οη ηξαπκαηηζκνί δελ ζπκπίπηνπλ κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο. 

ΖΜΑΓΗΑ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ  

 θαζκέλα, ιεθηαζκέλα ή αηκαηεξά ππνδήκαηα. 

 Σξαπκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. 

 Κλεζκφο ή δπζθνξία ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. 

 Αίκα ζηα νχξα ή ζηα θφπξαλα. 

 Γπζθνιία ζην πεξπάηεκα ή ζην θάζηζκα. 

 Παξάπνλα αζαθψλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 εμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Φαληαζία ή ζπκπεξηθνξά κσξνχ. 

 Οη παξάινγνη θφβνη. 

Γείηε ηε Μνλάδα Αζηπλνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο πνπ 

απαηηνχλ ηελ αλαθνξά θαθνπνίεζεο παηδηψλ ή ειηθησκέλσλ. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Ο λφκνο πεξί πξφιεςεο θαη 

ζεξαπείαο θαηάρξεζεο παηδηνχ θαη ν 

πην πξφζθαηνο λφκνο γηα ηελ 

θαηάρξεζε ησλ ειηθησκέλσλ 
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θαζηζηνχλ ηελ απαίηεζε γηα φζνπο 

ππνςηάδνληαη θαηάρξεζε ή ακέιεηα 

λα ην αλαθέξνπλ ζηηο αξρέο. Οη 

δηαηάμεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο: 

1. Σα άηνκα ππνρξενχληαη λα 

αλαθέξνπλ γλσζηέο ή χπνπηεο 

πεξηπηψζεηο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο ή ακέιεηαο. ζνη 

εξγάδνληαη κε παηδηά είλαη 

ηδηαίηεξα ππεχζπλνη γηα ηελ 

επζχλε. 

2. Οη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ, ηα δηθαζηήξηα θαη νη 

ππεξεζίεο αλζξψπηλσλ 

ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο 

θαθνπνίεζεο θαη ηεο ακέιεηαο 

ησλ παηδηψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν 

αφξηζηε ή απίζηεπηε είλαη ε 

έθζεζε - 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΣΔ! 

3. Δθείλνη πνπ αλαθέξνπλ ηελ 

θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη ηελ 

παξακέιεζε ή ηελ χπνπηε 

θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε 

παηδηψλ απνιαχνπλ αζπιίαο 

θαηά ηεο πνηληθήο δίσμεο. 

4. ια ηα αξρεία παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο ή παηδηθήο 

ακέιεηαο είλαη εγγπεκέλα 

εκπηζηεπηηθά. 

5. χκθσλα κε ην λφκν, ππάξρνπλ 

εγγπήζεηο φηη κφιηο ιεθζεί 

έθζεζε, ζα δηεμαρζεί έγθαηξε 

έξεπλα θαη ζα ιεθζνχλ 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη 

θάζε άιινπ παηδηνχ πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε. 
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ΤΝΟΜΗΛΗΔ ΓΗΑ ΟΜΖΡΟΤ 

Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ πξνβαίλνπλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε νκήξνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη νκήξνπο ή εηδηθνχο. Πξέπεη ν 

ηειεπηθνηλσληαθφο λα εθπαηδεχεηαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε νκήξνπο; Οη 

πηζαλφηεηεο φηη έλαο επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο ζα εκπιαθεί ζε κηα 

επηθνηλσλία κε ηνλ ιεζηή νκήξσλ είλαη θαιή. Πνιινί έκπεηξνη ρεηξηζηέο 9-1-1 

έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε απηή ηελ θαηάζηαζε. Γελ είλαη πάληα επηζπκεηφ ή 

δπλαηφ λα παξαδνζνχλ νη επηθνηλσλίεο ζηηο εηδηθέο νκάδεο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα 

έλα ηέηνην γεγνλφο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε θαηαζηάζεσλ νκεξίαο. Παξφιν 

πνπ ν Απνζηνιέαο δελ κπνξεί πνηέ λα εκπιαθεί ζε άκεζεο επηθνηλσλίεο, ζίγνπξα 

ζα εκπιαθεί ζην πεξηζηαηηθφ, ε θαηαλφεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ρξήζηκε. 

Ρόινο Αηόκνπ ηειεπηθνηλσλίαο  

 

Πνιινί επαγγεικαηίεο ηεο Τπεξεζίαο Έθηαθηεο Αλάγθεο έρνπλ βξεζεί ζε 

θαηάζηαζε λα κηινχλ ζε πξφζσπα κε  απηνθηνληθφ πξνζέζεηο. ηε κνλάδα απηή 

ζα κάζεηε ηη θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηα δηαθνξεηηθά 

ζπκπηψκαηα, ηα ζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Απηή ε 

γλψζε είλαη κεγάιε γηα ηε δσή - θαη ζηελ θνλζφια. Ση γίλεηαη κε θάπνηα βνήζεηα 

ζηελ θνλζφια! Βξίζθεζηε ηνλ εαπηφ ζαο πξφζσπν κε πξφζσπν - λα ην πσ έηζη - 

κε ην αλζξσπνθηνληθφ ή απηνθηνληθφ πξφζσπν πνπ απεηιεί επίζεο έλα άιιν 

πξφζσπν, έλαλ φκεξν. Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πεξηγξάθνπλ ή 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξηζκάησλ ησλ νκήξσλ θαη κεξηθέο ηδέεο 

γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 



77 
 

Πξόζσπν ζε θαηάζηαζε θξίζεο 

Δδψ ζα αζρνιεζνχκε κε αλζξψπνπο πνπ ζπλήζσο δελ αλαδεηνχλ πξφβιεκα. Απηή 

ηε θνξά ζηε δσή ηνπο είλαη είηε ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά, είηε δηαλνεηηθά 

εθηφο ειέγρνπ θαη είλαη επηθίλδπλα. Απηνί νη άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε ζεξαπεία γηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ ζε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, λα κελ ιάβνπλ ηα θάξκαθά ηνπο ή λα ζηακαηήζνπλ ηε 

ζεξαπεία. Μπνξεί λα ππάξρεη ηζηνξία βίαο, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θάξκαθα 

θαη αιθνφι. Απηφ ην άηνκν κπνξεί λα είλαη θαθνπνηφο. Οη παξαβάηεο πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν. Οη φκεξνη είλαη ζπλήζσο γλσζηνί ζε απηφ ην είδνο φκεξσλ-

ιήπηε θαη ζην κπαιφ ηνπ ππνθεηκέλνπ ππάξρεη έλαο έγθπξνο ιφγνο γηα απηή ηε 

δξάζε. Πνιιέο θαηαζηάζεηο νκήξσλ - θαη ην είδνο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηνλ Απνζηνιέα - είλαη απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ. 

Θπκεζείηε, ζην κπαιφ απηνχ ηνπ αηφκνπ, ηίπνηα άιιν δελ ιεηηνπξγεί, δελ κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη, είλαη εθηφο ειέγρνπ θαη ηειεηψλεη φια θαίλνληαη αξθεηά θαιά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Ζ εμσηεξηθή θαηάζηαζε απηνχ ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα πνηθίιεη. Μπνξεί λα 

ζπλαληήζεηε ζχγρπζε, παξάινγεο ζθέςεηο, ζπκφ, απνγνήηεπζε, παληθφ. Μπνξεί 

λα ππάξρεη έληνλε, αλαζηαησκέλε ή αξγή, θαηαζιηπηηθή νκηιία ή ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε. Θα πξέπεη λα αμηνινγήζεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ ηνπ αηφκνπ απφ 

απηφ πνπ ιέλε θαη πψο ην ιέλε. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αζηπλνκία θαη ηηο ηαηξηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη δίπια. Πεξάζηε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κνληέια, ηε θπζηθή θαηάζηαζε (ηαρεία αλαπλνή, 

ζηνιίδη), ηελ αθξηβή δηαηχπσζε νπνησλδήπνηε απεηιψλ, ζνξχβνπο ππνβάζξνπ, 

αιιαγέο ζε νηηδήπνηε. 
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Δάλ κηιάηε γηα ην ζέκα, ίζσο νη δηαπξαγκαηεπηέο νκήξσλ δελ είλαη δηαζέζηκνη, 

έρεηε θαζηεξψζεη κηα ζρέζε ή ην άηνκν αξλείηαη λα κηιήζεη ζε νπνηνλδήπνηε 

άιιν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δψζεηε ζε απηφ ην άηνκν φιε ηελ πξνζνρή ζαο. Δάλ 

κπνξείηε λα απνθχγεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθψλνπ ή ηνπ ζνξχβνπ ππνβάζξνπ, 

ζπληζηάηαη. Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξέπεη λα 

δηαβηβαζηεί κπνξεί λα γίλεη γξαπηψο. Μπνξεί λα έρεηε έλαλ ζχκβνπιν 

ζπλδεδεκέλν θαη αθνχγνληαο, ή ίζσο ρξεηαζηεί λα ην ρεηξηζηείηε κφλνο ηνπ. 

Να ζπκάζηε πάληα ηελ αζθάιεηα ηνπ νκήξνπ. Έρεηε λα θάλεηε κε έλα άηνκν πνπ 

είλαη αλζξσπνθηνληθφ θαη ίζσο απηνθηνληθφ. Οη νδεγίεο γηα λα κηιήζεηε ζε άηνκν 

απηνθηνλίαο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα επεθηαζνχλ ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο 

άιιεο δσέο πνπ θηλδπλεχνπλ. Δπίζεο, έρεηε θάπνηεο άγλσζηεο - νη ελέξγεηεο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ νκήξσλ πεξηπιέθνπλ ηψξα ηελ θαηάζηαζε. 

Δάλ ην άηνκν είλαη ζην ηειέθσλν θαη ε πξάμε δελ έρεη δηαπξαρζεί, κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε φηη ππάξρεη θάπνηα ακθηζεκία, δήηεκα πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ή γηα 

θάπνην άιιν ιφγν ν χπνπηνο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ απεηιή. Γλσξίδνπκε πνιχ 

θαιά φηη απηή ε ίδηα πξάμε απειπηζίαο θαη θξίζεο πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζε 

ηξαγσδία, ρσξίο θακία επθαηξία λα παξέκβεη. Ζ παξέκβαζε είλαη ε ιέμε θιεηδί 

εδψ - λα έξζεη κεηαμχ, λα ρσξηζηεί. Ο ζηφρνο ζαο είλαη λα ρσξίζεηε ηελ επηζπκία 

λα πεζάλεηε ή λα ζθνηψζεηε απφ ηελ ειπίδα λα κείλεηε δσληαλνί θαη λα βξείηε 

έλαλ άιιν ηξφπν. Δίζηε ε θσλή ηνπ ιφγνπ ζε έλα άηνκν πνπ είλαη παξάινγν, ε 

θσλή ηεο ειπίδαο πξνο ηνπο απειπηζκέλνπο, ε πεγή βνήζεηαο πξνο ηνπο 

αλήκπνξνπο. 

Γεκηνπξγία Αλαθνξάο 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν νθεηιέηεο νκήξσλ λα αλαπηχμεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο καδί 

ζαο. Πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη λνηάδεζηε. Ζ ρξήζε πξψησλ νλνκάησλ είλαη 
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ζεκαληηθή. Πξέπεη λα ξσηήζεηε ην φλνκά ηνπο θαη λα ηνπο δψζεηε ηα δηθά ζαο. 

Δάλ δελ αηζζάλεζηε άλεηα δίλνληάο ηνπο ην ζσζηφ ζαο φλνκα, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα άιιν εάλ κπνξείηε λα είζηε εηιηθξηλείο θαη λα απαληήζεηε 

ζην φλνκα φπσο ζα θάλαηε θαη εζείο. Υξεζηκνπνηήζηε ζπρλά ην φλνκα ηνπ 

αηφκνπ. 

Δκπάζεηα ζηελ Αθξόαζε 

Ζ ελζπλαίζζεζε δέρεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ πξνζψπνπ σο νξζά γηα 

απηνχο, αθφκα θη αλ δελ είλαη ηα ίδηα κε ηα δηθά ζαο. Γηα λα αθνχζεηε 

απνηειεζκαηηθά πξέπεη λα επηδεηθλχεηε αλεπηθχιαθηε θαη άθξηηε απνδνρή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ νξγή ή ε απνγνήηεπζε πνπ νδήγεζε ζε αλζξσπνθηνλία 

ππάξρεη, ε αλζξσπνθηνλία ελεξγεί απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Να αξλεζνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ φηη δελ είλαη νξζά, δελ είλαη έγθπξα θαη ζα απνζπάζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο επηθνηλσλίεο γξεγνξφηεξα απφ ην λα ηνπο θιέςνπλ. Μελ 

ζπγθινλίδεζηε απφ ηελ επηζπκία ελφο αηφκνπ λα δξάζεη ζπλαηζζήκαηα. Πείηε ηνπο 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη εληάμεη, αιιά ν ηξφπνο πνπ επηιέγεη λα εθθξάζνπλ 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη ε κφλε επηινγή. Θπκεζείηε, απηφ ην πξφζσπν 

έρεη έξζεη ζε απηφ απφ ηελ επηινγή απφ κηα πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή αλάγθε ή 

απιά δελ βιέπνπκε άιιεο επηινγέο. 

Θα πξέπεη λα είζηε αλζεθηηθνί ζην λα πείζεηε ην πξφζσπν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη, 

φια αιιάδνπλ, είλαη πηζαλφ ηα πξάγκαηα λα βειηησζνχλ. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο γηα λα δηαθφςεηε ηηο επηθνηλσλίεο είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα 

ειαρηζηνπνηήζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο ζθέςεηο ελφο αηφκνπ. "Γελ είλαη ηφζν 

θαθφ." "Θα κπνξνχζε λα είλαη ρεηξφηεξν." "Γελ βιέπεηε ηα πξάγκαηα ξεαιηζηηθά." 

Απηέο είλαη φιεο νη δειψζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ. πλήζσο πξνζπαζνχκε λα ηα 

θαηαθέξνπκε θαιχηεξα. Απηφ πνπ ιέκε πξαγκαηηθά είλαη: "Κάλεηε ιάζνο γηα ην 
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πψο αηζζάλεζηε, πξέπεη λα ληψζεηε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ληψζσ". Σψξα είπαηε ζηνλ 

άλζξσπν πνπ δελ ηα δερφκαζηε ή ηα θαηαιαβαίλεηε. Πείηε ηνπο φηη είλαη θνβεξφ, 

πξέπεη λα αηζζάλζεθε ηξνκεξφ, πξέπεη λα θνβνχληαη. Απηφο ν ηχπνο απνδνρήο 

είλαη καγηθφο ζην επεξεαζκφ ηνπ γηα λα αθνπιίζεη ην άηνκν ηεο ερζξφηεηαο. 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζνβαξόηεηαο 

Απηνί νη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ εκπιέθνληαη ζε έλα 

δπλεηηθά ζαλαηεθφξν πεξηζηαηηθφ:  

 Γηαζέζηκα ή ρξεζηκνπνηεκέλα φπια; Σχπνο; 

 Δίλαη ζε ζέζε λα αθήζεη ειεχζεξνπ ηνπο νκήξνπο; 

 Έθηαζε ηξαπκαηηζκψλ 

 Αιθνφι ή θάξκαθα πνπ εκπιέθνληαη 

 Φπρηθή αζζέλεηα, ηζηνξία απηνθηνλίαο 

 Δθδήισζε ερζξφηεηαο ή παξάλνηαο 

 Πνηληθφ ηζηνξηθφ 

 ρέζε χπνπηνπ κε νκεξία - νηθνγέλεηα, ζχκα; 

 Καθή ζπγθέληξσζε, ζχγρπζε, απνπξνζαλαηνιηζκφο 

 Φπρνινγηθέο ζθέςεηο, παξάινγε ζπκπεξηθνξά 

 Άξλεζε λα κηιήζνπκε 

 θνηψζεθε πξηλ 

 Βιάπηεη ήδε έλαλ φκεξν 
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 πγθεθξηκέλν ζρέδην θαη ρξνληθά φξηα 

 Δθθξάδεη ην κίζνο, ην κίζνο γηα ηνπο άιινπο 

 Σεξκαηηθά ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή ρξφληεο αζζέλεηεο 

ιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη ζηηο κνλάδεο ηεο ζθελήο. Γεληθά, 

νη νδεγίεο ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ δηαπξαγκαηεπηή. Ο χπνπηνο κπνξεί λα έρεη 

απαηηήζεηο. Κνηηάμηε ζην επνπηηθφ ζαο πξνζσπηθφ ή ζηνλ εκπεηξνγλψκνλα 

δηαπξαγκάηεπζεο νκήξσλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ ελψ πξνζπαζείηε λα 

αμηνινγήζεηε ηε ζθελή. 

Γηαλνεηηθά Γηαηαξαγκέλα Άηνκα 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ςπρηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηε βίαηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ είλαη: 

Φχρσζε    Παξάλνηα 

Μαλία   Δγθεθαιηθή αζζέλεηα 

Γεκέληηα   Τζηεξία 

Μαληνθαηάζιηςε   ρηδνθξέλεηα 

 

Απηνί νη άλζξσπνη δελ είλαη ινγηθνί, ινγηθνί ή ζπλεηαηξηζηηθνί. Μπνξεί λα είλαη 

παξαηζζεζηνγφλα, αθνή, λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνζηνιή, ή / θαη λα έρνπλ 

απηαπάηεο δηψμεσλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα ηνπο εμαπαηήζεηε ή λα 

ηνπο πείηε ςέκαηα. Δίλαη ζε εγξήγνξζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκάδη πξνδνζίαο. 

Αθξηβψο φηαλ αηζζάλεζηε φηη έρεηε ζεκεηψζεη πξφνδν, κπνξεί λα πάεη μαλά ζην 

ηέικα. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά απνγνεηεπηηθφ. 
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ηαλ αζρνιείζαη κε ηνλ ςπρηθά αζζελή, πνηέ δελ ράλεηο επαθή. Δπηκέλνπλ ζηελ 

επηκνλή ζαο φηη παξακέλνπλ ζε επαθή καδί ζαο. Δίζηε ε πεγή ηεο βνήζεηαο. Καη 

αθφκε θαη έλαο ςπρηθά άξξσζηνο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη. Δίλαη δχζθνιν λα 

θαηαγξάςνπκε ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ απνηξφπαην ιεζηή νκήξσλ. Να 

θαίλεζηε φηη ελδηαθέξεζηε, λα είζηε επίκνλνο, λα κελ ελδίδεηε ζηηο επηινγέο ηνπ 

αηφκνπ θαη λα πηζηεχεηε φηη φινη ιέλε φινη, δειαδή φηη είλαη φιεο θαιέο νδεγίεο. 

Πνηληθό 

Οη εγθιεκαηίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ φκεξνπο κε ηελ πξάμε ηεο δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο. Απηφ ην άηνκν κπνξεί λα είλαη αληηθνηλσληθφ ή θνηλσληθφ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνινγίδεηαη, ρεηξαγσγείηαη, πξνθαιείηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

επηθίλδπλε. Τπάξρεη απνπζία ελνρήο ή ηχθισζεο, εθηφο απφ ην φηη ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφο ν εγσηζκφο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ζηηο ζπλαιιαγέο ζαο 

καδί ηνπ. 

Απηνί νη άλζξσπνη είλαη πηζαλφ λα μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ απφ ηελ αζηπλνκία θαη 

δελ κπνξνχλ λα ςέμνπλ γηα ην ηη ζα ζπκβεί. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βνεζψληαο ηνλ εγθιεκαηία λα δεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Να ηνλ πείζεη λα εκπνδίζεη ηε ζσκαηηθή ηνπ 

αζθάιεηα κε αληάιιαγκα ηελ απειεπζέξσζε ησλ νκήξσλ. Οη δηαπξαγκαηεπηέο ζα 

δψζνπλ ηηο πνηληθέο επηινγέο πνπ ζα πεξάζεηε. Μπνξεί λα παξακείλεη ε επαθή γηα 

ηνλ εγθιεκαηία ή ε νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη εάλ ην άηνκν είλαη αξθεηά ζηαζεξφ 

γηα λα αηηηνινγεί. 

πκκόξθσζε ηξνκνθξαηώλ 

Οη ηξνκνθξάηεο πνπ παίξλνπλ θξνπξνχο ζε θπιαθέο ή θπιαθέο επηζπκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλζξψπνπο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη δηαπξαγκαηεπηέο 

πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ πνιχ γξήγνξα πξηλ ε νκάδα γίλεη ζπλεθηηθή θαη 
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αλαπηχμεη έλαλ εγέηε. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ απαηηήζεηο θαη αλάγθεο. Ζ 

κνλάδα εληνιψλ ζίγνπξα ζα ζαο θαζνδεγήζεη αλ είζηε ε κφλε επαθή κε απηφλ ηνλ 

ηχπν νκήξσλ. 

Πνιηηηθνί Σξνκνθξάηεο 

Σν θίλεηξν εδψ είλαη ν πφιεκνο, ε δεκνζηφηεηα, νη ζπλαιιαγέο ή νη αδηάθξηηεο 

αλαηαξαρέο. Οη ηξνκνθξάηεο είλαη ζπλήζσο πνιχ θαιά νξγαλσκέλνη θαη έρνπλ κηα 

πνιχ ζηελή νκάδα, πξφζπκνη λα πεζάλνπλ γηα κηα αηηία. Ο θίλδπλνο ζαλάηνπ είλαη 

εμαηξεηηθά πςειφο. Απηφο είλαη ν ιηγφηεξν πηζαλφο απνδέθηεο νκήξσλ πνπ ζα 

έξζεη ζε επαθή. Αλ ην θάλεηε, πηζαλφλ λα δεηήζεηε λα κηιήζεηε κε ηνλ ππεχζπλν 

(ειπίδνπκε). Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε απηφ ην άηνκν ζα είλαη απζηεξά 

επηρεηξεζηαθή θαη ζα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο απφ ηελ εληνιή. 

Οη Όκεξνη 

Μία νκάδα 9-1-1 ρεηξηζηψλ λεθξνηαθείσλ πξνζθέξζεθε εζεινληηθά γηα κηα γεινία 

θαηάζηαζε νκεξίαο κε ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπο. Γχν γπλαίθεο θαη έλαο άλδξαο 

ζπκθψλεζαλ λα πξνζνκνηψζνπλ ηξαπεδηθνχο θαηαδεηνχκελνπο πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη, αθνχ νη ιεζηέο ηξαπεδψλ έηξεραλ 

ζηελ ηξάπεδα. Αζηπλνκηθνί πνπ ελεξγνχζαλ σο θαθνί ήηαλ νη χπνπηνη. Ζ νκάδα 

SWAT ζπλαξκνινγήζεθε έμσ απφ ην ζπίηη θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίζηεθαλ 

γηα ψξεο. Οη χπνπηνη δελ ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη ε αζηπλνκία πξνζπαζνχζε λα 

ζψζεη ηνπο θπιαθηζκέλνπο. Ζ ζθελή αλαπαξάρζεθε κέρξη ην ηέινο. Γπζηπρψο, ν 

άλδξαο "νκήξνο" ζθνηψζεθε ζηε δηαδηθαζία. Ζ θξηηηθή ησλ γεγνλφησλ 

απνθάιπςε ηα αθφινπζα εθπιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 ινη άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα ελεξγνχλ αλάινγα. Γελ 

ππήξρε θαλέλαο ή ράιηα. 
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 Τπήξμαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο ππφπηνπο, θαλέλα 

απφ ηνπο νκήξνπο. Οη νκήξνη δελ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνχλ θαη ηνπο 

ιέλε κφλν φ, ηη ζέινπλ νη χπνπηνη λα αθνχζνπλ. 

 Οη νκήξνη πνπ παξέκεηλαλ δσληαλνί είραλ ερζξφηεηα γηα ηελ αζηπλνκία. Ζ 

αζηπλνκία θαηεγνξήζεθε γηα ηνλ ππξνβνιηζκφ ελφο ζπγγελή νκήξνπ (αιιά, 

ζηε ζπλέρεηα, ίζσο ήηαλ κίδεξνη απφ ηε κεηαηφπηζε ηνπ λεθξνηαθείνπ). 

 Οη λεθξνί νκήξνη είραλ κεξηθά απφ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα. Βαζηδφηαλ ζηελ 

αζηπλνκία γηα λα ηνλ ζψζεη. Γελ ην έθαλαλ. 

Μεηά ηελ θξηηηθή, ήηαλ μεθάζαξν ηη ζπλέβε θαη φινη ζπδήηεζαλ ηηο ςπρνινγηθέο 

πηπρέο ηεο χπαξμεο ελφο νκήξνπ πνπ νλνκάδεηαη ζχλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. 

Σν ύλδξνκν ηεο ηνθρόικεο 

"χλδξνκν" είλαη κηα ηαηξηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ. 

"ηνθρφικε" αλαθέξεηαη ζηελ πφιε ηεο νπεδίαο. Έλα γεγνλφο ζε απηή ηελ πφιε, 

ζην νπνίν αξθεηνί ζειπθνί αηρκάισηνη θξαηήζεθαλ φκεξνη ζε κηα ηξάπεδα, 

πξνθάιεζαλ κεγάιε απνθάιπςε ζηηο παξακνξθσκέλεο αληηιήςεηο ησλ ζπκάησλ. 

Απηφ ην αμηνζεκείσην πεξηζηαηηθφ δεκηνχξγεζε κηα ζεσξία φηη νη φκεξνη 

αλαπηχζζνπλ δεζκφ κε ηνπο θαηαθηεηέο ηνπο, αθφκε θαη ζην ζεκείν λα ηνπο 

πξνζηαηεχνπλ. 
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Βία ζην πίηη 

Πνιινί ηξαπκαηηζκνί θαη ζάλαηνη απφ ην πξνζσπηθφ επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

νθείινληαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα θαη ελδννηθνγελεηαθή βία. Οη ππεχζπλνη 

ηειεπηθνηλσλίαο έρνπλ  επζχλε γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θιήζεηο είλαη κεγάιε 

- θαηαλφεζή ζαο ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ θιήζεο, ηελ 

ηθαλφηεηά ζαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο αζθάιεηαο γηα αληαπνθξίζεθαλ θαη ηα 

ζχκαηα, φινη πξνζζέζεηε έσο θαη κηα κεγάιε εκπεηξία . 

Ζ εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία δελ είλαη δχζθνιε - 

ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή βίαο ζηελ Ακεξηθή. Πεξίπνπ 16 εθαηνκκχξηα 

Ακεξηθαλνί πξνζβάιινληαη απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θάζε ρξφλν. 

ρεδφλ νη κηζνί απφ φινπο ηνπο γάκνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ βία κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ ζε θάπνηα ζηηγκή. Σν πην δχζθνιν θνκκάηη ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο εζηηάδεηαη ζην γηαηί νη άλζξσπνη θαθνπνηνχλ ηνπο άιινπο 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο; 

Σα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κπνξεί λα είλαη παηδί, ε ζχδπγνο, ν ζχδπγνο ή 

γνλείο. Σα αδέξθηα ζπρλά ελεξγνχλ βίαηα ελαληίνλ ηνπ άιινπ θαζψο θαη 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ καδί ζε θάζε είδνπο ζρέζε (φρη απαξαίηεηα παληξεκέλνη). Ζ 

ελδννηθνγελεηαθή βία νξίδεηαη σο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (ηξέρνπζεο ή παξειζνχζεο) πνπ απεηινχλ λα πξνθαιέζνπλ ή λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε. 

Γηαηί κέλνπλ ηα ζύκαηα; 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο θαθνπνηνχλ γπλαίθεο θαη γπλαίθεο ην 

απνδέρνληαη είλαη ηφζν πνιχπινθεο φζν θαη απιέο. Ζ αλάγθε ειέγρνπ ησλ άιισλ 

θαη ελφο ηζηνξηθνχ ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο θαη λαξθσηηθψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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ηέηνηα θαηάρξεζε, αιιά γηαηί ην ζχκα παξακέλεη κε θαηαρξεζηηθή ζρέζε φηαλ 

ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη θαη αθφκε θιηκαθψλεηαη ζε ζεκείν πηζαλνχ ζαλάηνπ; 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ θαηαρξεζηηθψλ ζρέζεσλ δείρλεη 

φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ πεξίπνπ ην 80% ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζηηο ζρέζεηο, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηα ζχκαηά καο θπξίσο (αιιά φρη απνθιεηζηηθά) ζε γπλαίθεο. 

 Νηψζεη φηη δελ ππάξρεη δηέμνδνο. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζή ηεο εληζρχεηαη 

ζπλερψο, έηζη πηζηεχεη φηη δελ κπνξεί λα ην θάλεη ζηνλ έμσ θφζκν. ηαλ 

έξρεζηε ζε επαθή κε απηή ηε γπλαίθα, πξνζπαζήζηε λα ηελ βνεζήζεηε λα 

πηζηεχεη φηη έρεη πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο θαη πιενλεθηήκαηα απφ φ, ηη 

πηζηεχεη. 

 Φνβάηαη φηη είλαη ηξειφο θαη πηζηεχεη φηη είλαη ε αηηία ηεο θαηάρξεζεο ή δελ 

ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο "αζζέλεηαο" ηεο. 

 Φνβείηαη ηελ ηηκσξία. Ξέξεη ηη λα πεξηκέλεη αλ κέλεη, κπνξεί λα ηελ 

ζθνηψζεη αλ θχγεη 

 Έρεη απνμελσζεί. Γεληθά δελ έρεη ρξήκαηα ή δπλαηφηεηα λα πάξεη ρξήκαηα 

θαη έρεη θξαηεζεί απφ θίινπο θαη νηθνγέλεηα. 

 Αηζζάλεηαη έλνρε. Δίλαη δηθή ηεο ππαηηηφηεηα φηη ε νηθνγέλεηά ηεο δελ είλαη 

ζσζηή θαη ε απνρψξεζε ζα ην θάλεη ρεηξφηεξν. 

 Δίλαη ληξνπηαζκέλε. Θα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε ιφγνπο θαη δελ ζα πηζηέςεη. 

Δθηφο απφ ην ζθάικα ηεο θαη δελ ζέιεη λα κάζνπλ άιινη.  

 Αηζζάλεηαη θαηψηεξε απφ έλαλ άλδξα θαη παξαδέρεηαη φηη ε ζχδπγφο ηνπ 

ηνλ ρηππά. Θεσξεί φηη είλαη δηθφ ηνπ ιάζνο. 
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Δλδείμεηο γηα θαθνπνίεζε 

 Πνιιαπινί ηξαπκαηηζκνί 

 Ο δξάζηεο ζα εμεγήζεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ ζχκαηνο 

 Πξνθαλή δηαηαξαρή θαη ζπκφ 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ελφο θαπγά ζην ζπίηη 

 Ο ζχληξνθνο δελ έρεη ζπκπάζεηα γηα ηξαπκαηηζκνχο 

 Σν ζχκα ζεσξεί φηη είλαη έλνρν 

 Αληηθαηηθέο, παξάινγεο αηηίεο ηξαπκαηηζκψλ 

Καθνπνηεκέλνη άληξεο ζύδπγνη 

Σν πξφβιεκα ησλ θαθνπνηεκέλσλ αληξψλ ζπδχγσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αθφκε 

αλεμεξεχλεην. Οη πεξηζζφηεξνη ζχδπγνη δελ ζα παξαδερηνχλ φηη έρνπλ 

θαθνπνηεζεί επεηδή ην ζηίγκα πνπ ζπλδέεηαη κε έλα αξζεληθφ πνπ ζα άθελε ηε 

γπλαίθα λα ηνλ ληθήζεη είλαη ρεηξφηεξε απφ ηνλ ίδην ηνλ μπινδαξκφ. Οη επηζέζεηο 

κηαο γπλαίθαο ζπλήζσο ζα πξνθαινχλ ιηγφηεξεο βιάβεο θαη ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πνιχ ιηγφηεξν ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ απφ φ, ηη έλαο άληξαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ αλαθέξεηαη ή αλαγλσξίδεηαη εχθνια. Με ηηο λέεο λνκνζεζίεο γηα ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία, νη άλδξεο έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη νη 

πξνζθιήζεηο γηα παξέκβαζε έρνπλ απμεζεί. 

Οη ιφγνη γηα λα κελ θχγεηε κπνξεί λα είλαη ίδηνη κε ηελ ελνρή ηεο γπλαίθαο, ηνλ 

θφβν ηεο γεινηνπνίεζεο θαη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε. Πνιινί άλδξεο ζεσξνχλ 

απαξάδεθην λα ρηππήζνπλ κηα γπλαίθα αθφκε θαη ζε απηνάκπλα θαη ζα αλερηνχλ 
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πνιιέο θαθνπνηήζεηο πξηλ λα ρηππήζνπλ πίζσ ή λα αλαδεηήζνπλ εμσηεξηθή 

βνήζεηα. 

Γπλαίθεο ύδπγνη θαθνπνηνί  

Ζ πξψηε αληίδξαζε θαηά ηελ αθξφαζε γηα ην ζέκα ησλ θαθνπνηεκέλσλ αλδξψλ, 

γηα πνιινχο αλζξψπνπο, είλαη απηή ηεο δπζπηζηίαο. Οη θαθνπνηεκέλνη ζχδπγνη 

είλαη έλα ζέκα γηα ηα αλέθδνηα (φπσο ε εηθφλα θηλνχκελσλ ζρεδίσλ κηαο γπλαίθαο 

πνπ θπλεγάεη ηνλ ζχδπγφ ηεο κε κηα ηξνραιία). Έλαο εξεπλεηήο επεζήκαλε φηη νη 

γπλαίθεο ζχδπγνη ήηαλ νη δξάζηεο ζην 73% ησλ απεηθνλίζεσλ ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηα θφκηθο ησλ εθεκεξίδσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ππνβαζκίζνπκε ηηο βίαηεο γπλαίθεο σο απνδεθηέο. Αιιά έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη 

επεηδή νη γπλαίθεο ζεσξνχληαλ πην αδχλακεο θαη πην αλήκπνξεο απφ ηνπο άλδξεο 

ιφγσ ησλ ξφισλ ησλ θχισλ θαη νη άληξεο απφ ηελ άιιε ζεσξνχληαλ πην 

αλζεθηηθέο θαη απηνδχλακεο, ε κειέηε ησλ θαθνπνηεκέλσλ ζπδχγσλ θάλεθε 

ζρεηηθά αζήκαληε. 

Δλψ είλαη αιήζεηα φηη νη άλδξεο ηππηθά είλαη νη πην ηζρπξνί απφ ηνπο δχν, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, έιεγρν θαη θπζηθφ ραξαθηήξα - ην γεγνλφο 

παξακέλεη φηη ππάξρνπλ βίαηεο γπλαίθεο πνπ είλαη θαηαρξεζηηθέο. Γηαηί ρηππάεη 

θαη γηαηί δελ θεχγεη; Δλδερνκέλσο ε δπλακηθή είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ αλάγθε ησλ 

αλζξψπσλ ηνπο νδεγεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηνλ 

επηβάινπλ, επεηδή θνβνχληαη φηη ηνλ «ράλνπλ». Οη άλζξσπνη πνπ ηνπο αγαπνχλ 

ζπρλά δελ ζέινπλ λα θχγνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά εκπφδηα ζηελ έμνδν. 

Δλδερνκέλσο ηα εκπφδηα απηά κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηηο γπλαίθεο απφ 

ηνπο άλδξεο, σζηφζν παξακέλεη γεγνλφο φηη ε νηθνγελεηαθή δπλακηθή είλαη 

επηθίλδπλε. 
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Καθνπνίεζε από ην ίδην θύιν 

Οη ζρέζεηο είλαη ζρέζεηο θαη φηαλ έλαο ν νπνίνο αζθεί έιεγρν αηζζάλεηαη φηη ράλεη 

ηνλ έιεγρν ελφο αηφκνπ θαη πηζηεχεη φηη ε βία είλαη κηα πηζαλή ιχζε - ζα ρηππήζεη. 

Απηφ ηζρχεη γηα θάζε ζρέζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκνθπινθηιηθψλ 

ζρέζεσλ ή ηεο κεηέξαο θαη ησλ ζπγαηέξσλ, ηνπ παηέξα θαη ηνπ γηνπ ή 

νπνηαζδήπνηε ζηελήο ζρέζεο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

ρέζεο Καθνπνίεζεο; 

Ναη κπνξεί λα είζηε ζύκα εάλ: 

 Δίζηε θνβηζκέλνη απφ ηελ ςπρξαηκία ηνπ ζπληξφθνπ ζαο. 

 πρλά ζπκκνξθψλεζηε επεηδή θνβάζηε λα βιάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ζπληξφθνπ ζαο ή θνβάζηε ηνλ ζπκφ ηνπ ζπληξφθνπ ζαο. 

 Έρεηε ηελ επηζπκία λα «δηαζψζεηε» ηνλ ζχληξνθφ ζαο φηαλ ν ζχληξνθφο 

ζαο είλαη πξνβιεκαηηθφο. 

 Βξίζθεζηε ηνλ εαπηφ ζαο λα ιππάηαη γηα ηνλ εαπηφ ζαο ή γηα άιινπο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληξφθνπ ζαο φηαλ αληηκεησπίδεη άζρεκεο θαηαζηάζεηο 

 αο έρεη ρηππήζεη, θισηζήζεη, ζπξψμεη, ζαο έρεη ξίμεη πξάγκαηα φηαλ ήηαλ 

ζπκσκέλνο 

 Παίξλεηε απνθάζεηο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαη θίινπο αλάινγα κε ην 

ηη ζέιεη ν ζχληξνθνο ζαο ή πψο ζα αληηδξάζεη ν ζχληξνθνο ζαο. 

 Πίλεηε πνιχ ή ρξεζηκνπνηείηε λαξθσηηθά. 

 Έρεηε θαθνπνηεζεί σο παηδί ή έρεηε δεη θάπνηα άιιε νηθνγέλεηα λα έρεη 

θαθνπνηεζεί. 
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Ναη κπνξεί λα είζηε ζύηεο αλ: 

 Δίζηε πνιχ δειηάξεο 

 Μέλεηε ζησπειφο φηαλ είζαζηε αλαζηαησκέλνο 

 Έρεηε κηα εθξεθηηθή ηδηνζπγθξαζία. 

 Κξχβεζηε θαη πξνζβάιεηε ζπλερψο ηνλ ζχληξνθφ ζαο. 

 Έρεηε δπζθνιία λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. 

 Πίλεηε πνιχ ή ρξεζηκνπνηείηε λαξθσηηθά 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη ν αξζεληθφο ξφινο λα είλαη ππεχζπλνο ή έρεηε 

πεξηθξφλεζε γηα ηηο γπλαίθεο. 

 Πξνζηαηεχεηε ηνλ ζχληξνθφ ζαο απφ ην ζεκείν ειέγρνπ 

 Διέγρεηε ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ρξήκαηα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπληξφθνπ 

ζαο. 

 Έρεηε ζπάζεη ηα πξάγκαηα, ξίρλεηε ηα πξάγκαηα ζηνλ ζχληξνθφ ζαο, 

ρηππάηε, ζπξψρλεηε ή θισηζάηε ηνλ ζχληξνθφ ζαο φηαλ είζηε ζπκσκέλνη 

 Δίραηε ζσκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε απφ έλαλ γνλέα. 

 Έρεηε έλαλ παηέξα πνπ παξαβηάδεη (ή θαθνπνηεί) ηε ζχδπγφ ηνπ ή ην 

αληίζεην. 
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ΑΛΖΘΔΗΑ Ή ΦΔΜΑ 

1. Λίγεο Γπλαίθεο είλαη θαθνπνηεκέλεο  

Φέκα. Ζ βειηίσζε είλαη αθφκε ζνβαξά αλεπαξθήο. Οη ζηαηηζηηθέο ζηηο 

κειέηεο γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία δείρλνπλ φηη απφ ην 28% έσο ην 50% 

ησλ γπλαηθψλ ζηε ρψξα απηή πθίζηαληαη βία ζηηο ζρέζεηο ηνπο σο ελήιηθεο. 

Γηα κηα ιίζηα γπλαηθψλ, παηδηψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

γνλέσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, πεγαίλεηε ζην 

www.remembermyname.com. Ζ ιίζηα είλαη ζπγθινληζηηθή. 

 

2. Σα θαθνπνηεκέλα ζύκαηα είλαη καδνρηζηέο 

Φέκα. Οη "θαιέο ζχδπγνη" δηδάζθνληαη λα αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

γηα λα απνθχγνπλ ηνπο μπινδαξκνχο - λα είλαη ιηγφηεξν επηζεηηθνί, 

ιηγφηεξν πξνθιεηηθνί, ιηγφηεξν ςχρξαηκνη. Σν βάξνο ηεο ελνρήο πέθηεη ζην 

ζχκα. Δίλαη έλαο κχζνο φηη νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ θάπνηα επραξίζηεζε. 

πρλά ζεσξείηαη ζαλ παξφκνηα κε ηε ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε, φηαλ 

ρηππεζεί απφ ηνλ άλδξα πνπ αγαπά. Μειέηεο δείρλνπλ φηη θακία γπλαίθα 

δελ αλαθέξεη θακία επραξίζηεζε ζηνλ μπινδαξκφ, αλ θαη πνιινί 

αλαξσηηνχληαη φηη είλαη καδνρηζηέο ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο απηνχ ηνπ κχζνπ. 

Οη θαθνπνηεκέλνη άλδξεο ζπρλά δελ ζέινπλ λα πνιεκήζνπλ ή λα θχγνπλ, 

αιιά δελ απνιακβάλνπλ ηε βίαηε αιιειεπίδξαζε 

 

3. Σα θαθνπνηεκέλα ζύκαηα είλαη ηξειά. 

Φέκα. Απηφ επίζεο ζέηεη θηαίμηκν ζην ζχκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

καδνρηζκφ παξαπάλσ. Ζ ζπκπεξηθνξά επηβίσζεο είλαη ζπρλά ιαλζαζκέλε 

σο «ηξειή» θαη ηα αλνηθηά ζπκπηψκαηα φπσο ε θαηάζιηςε, ε παξάλνηα θαη 
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ε ζρηδνθξέλεηα αληηκεησπίδνληαη αληί γηα ηελ πξαγκαηηθή αηηία - ηελ 

θαθνπνίεζε. 

 

4. Οη γπλαίθεο ηεο κέζεο ηάμεο δελ θαθνπνηνύληαη ηόζν ζπρλά όζν θαη 

βίαηα όπσο νη θησρέο γπλαίθεο. 

Φέκα. Οη γπλαίθεο ηεο κεζαίαο ηάμεο κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο απφ ηηο θησρέο γπλαίθεο θαη ζπλεπψο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιηγφηεξν ζπρλά ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. Μπνξεί λα αλεζπρνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ ακεραλία θαη ηελ πηζαλή βιάβε ηνπ ζπδχγνπ ηνπο ή 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπδχγνπ κπνξεί λα ζέζεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία ηεο. Ζ δεκνζηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαθνπνίεζε θέξλεη πνιιέο γπλαίθεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο θαηεγνξίαο 

εθηφο θξχβνληαη. 

 

5. Οη γπλαίθεο από κεηνλόηεηεο θαθνπνηνύληαη πην ζπρλά. 

Φέκα. Οη πιεξνθνξίεο δείρλνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα θαθνπνίεζεο φισλ ησλ 

γπλαηθψλ, αιιά νη γπλαίθεο απφ κεηνλφηεηεο κπνξεί λα έρνπλ ιηγφηεξνπο 

πφξνπο. 

 

6. Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζα απνηξέςνπλ ηε θαθνπνίεζε. 

Φέκα. Οξηζκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ γπλαηθψλ ηνπο βνεζνχλ λα ππνκείλνπλ 

ηε βία θαη απηή κπνξεί λα είλαη ε κφλε επαθή ηνπο έμσ απφ ην ζπίηη. Γηα 

πνιινχο, φκσο, γίλεηαη πεγή ζχγθξνπζεο κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Οξηζκέλεο 

γπλαίθεο πνπ δεηνχλ βνήζεηα απφ ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο έρνπλ νδεγίεο λα 

πξνζεχρνληαη γηα επίιπζε θαη λα πεξηκέλνπλ ηνλ ζχδπγν λα βξεη ηνλ Θεφ. 

Άιινη βξίζθνπλ θάπνηνλ πνπ ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη ηνπο βνεζά λα 

μεθχγνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε. 
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7. Οη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο είλαη ακόξθσηεο θαη έρνπλ πην ιίγεο 

ηθαλόηεηεο γηα εξγαζία.  

Φέκα. Έρνπλ κειεηεζεί γπλαίθεο πνπ έρνπλ εθπαίδεπζε απφ ηελ 5
ε
 ηάμε έσο 

ηηο δηδαθηνξηθέο θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πηπρέο θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

ε απηνεθηίκεζή ηνπο εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα είλαη θαιέο 

ζπδχγνη θαη λνηθνθπξέο. Αθφκε θαη νη γπλαίθεο κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν δελ ελζσκάησζαλ ηελ απηνεθηίκεζε κε επηηπρεκέλεο 

ζηαδηνδξνκίεο. 

 

8. Οη ζύηεο είλαη βίαηνη ζε όιεο ηνπο ηηο ζρέζεηο.  

Φέκα. ε κία κειέηε κφλν ην 20% ήηαλ βίαην κε άιινπο αλζξψπνπο. 

 

9. Οη ζύηεο είλαη αλεπηηπρείο θαη δελ δηαζέηνπλ πόξνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θόζκν.  

Φέκα. Τπάξρνπλ πνιινί εχπνξνη θαθνπνηνί. Μηα κειέηε ζηελ Αγγιία έδεημε 

φηη ε αζηπλνκία, νη γηαηξνί θαη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ ηελ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζε θαθνπνίεζε. 

 

10. Σν πνηό απνηειεί ιόγν θαθνπνίεζεο.  

Φέκα. Πάλσ απφ ηα κηζά ζχκαηα ππνδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ αιθνφι 

θαη θαθνπνίεζεο. Γείρλνπλ επίζεο φηη ηνπο θαθνπνηνχλ αλεμαξηήησο αλ νη 

ζχηεο έρνπλ θαηαλαιψζεη αιθνφι ή φρη.  

 

11. Οη ζύηεο είλαη ςπρνπαζεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο.  

Φέκα. Οη κνλαδηθνί ζπρλνί ραξαθηεξηζκνί είλαη φηη έρνπλ θνηλά κε 

δηαγλσζκέλνπο ςπρνπαζείο ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γνεηεία σο 
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ηερληθή ρεηξαγψγεζεο. ε αληίζεζε κε ηνλ ςπρνπαζή, ν θαθνπνηφο κπνξεί 

λα αηζζάλεηαη ληξνπή θαη ελνρή γηα πξάμεηο. 

 

12. Ζ αζηπλνκία κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη έλα θαθνπνηεκέλν άηνκν.  

Φέκα. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην ζχκα πνπ θαιεί ηελ αζηπλνκία θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο θαη ηελ πξνζπκία ηεο λα αληαπνθξηζεί. Μία κειέηε δείρλεη 

φηη ζην 80% φισλ ησλ αλζξσπνθηνληψλ, ππήξμαλ απφ κία έσο πέληε 

πξνεγνχκελεο αζηπλνκηθέο παξεκβάζεηο. 

 

13. Ο ζύηεο δελ είλαη αγαπεηόο ζύληξνθνο. 

Φέκα. Οη θαθνπνηνί ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο δηαζθέδαζε πνπ αγαπνχλ θαη 

δελ εμαλαγθάδνπλ, 

 

14. Ζ ύδπγνο ζύηεο επίζεο ρηππά ηα παηδηά ηεο.  

Αιεζήο. Οξηζκέλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην έλα ηξίην ησλ θηππεκάησλ 

αθνξνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

15. Μηα θνξά ζύκα, πάληα ζύκα 

Φέκα. Σα ζχκαηα πνπ ιακβάλνπλ επσθειήο παξέκβαζε ζπάληα 

μαλαπαληξεχνληαη έλαλ άιιν ζχηε.  

 

16. Μηα θνξά ζύηεο, πάληα ζύηεο.  

Τπάξρεη έιιεηςε δεδνκέλσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ ζεσξία ηεο κάζεζεο 

δείρλεη φηη νη θαθνπνηνί κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα κε ηνλ ηζρπξηζκφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ θαη 

κε ηε δηαπξαγκάηεπζε. 
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17. Οη καθξνρξόληεο ζρέζεηο θαθνπνίεζεο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ πξνο ην 

θαιύηεξν. 

Φέκα. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, νη επηζέζεηο κεηψλνληαη ζε ζπρλφηεηα θαη 

ζνβαξφηεηα. Κάησ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο, ε βία θιηκαθψλεηαη ζε 

επίπεδα αλζξσπνθηνλίαο ή απηνθηνλίαο. 

 

18. Σα ζύκαηα αμίδνπλ λα θαθνπνηνύληαη.  

Φέκα. Απηφ ζέηεη ηελ επζχλε ζην ζχκα αληί κε ζην θαθνπνηφ. Τπνζέηεη φηη 

ν θαθνπνηφο δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ, θάηη πνπ δελ 

ζπκβαίλεη. Καλείο δελ αμίδεη λα ρηππεζεί. 

 

19. Σα θαθνπνηεκέλα ζύκαηα κπνξνύλ πάληα λα θύγνπλ από ην ζπίηη.  

Φέκα. Απηφ θαζηζηά εθ λένπ ηελ επηβάξπλζε ζην ζχκα θαη αλαιακβάλεη 

επηινγέο πνπ δελ είλαη πξνθαλείο γηα ην ζχκα. 

 

20. Οη ζύηεο ζα ζηακαηήζνπλ ηε βία ‘όηαλ παληξεπηνύλ’.  

Φέκα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ππνςία, ε δήιηα θαη ε θηελσδία απμάλνπλ 

κεηά ηνλ γάκν, καδί κε ην επίπεδν βίαο. 

 

21. Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ηνπο γνλείο ηνπο αθόκα θαη βίαηνπο.  

Φεπδήο. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ βιάπηνληαη 

άκεζα θαη έκκεζα απφ ηε βία ζηα ζπίηηα ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη απηφ 

απνηειεί ςέκα.  

 

 


