
Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ   ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Η ζξοδοσ αίματοσ από ζνα αγγείο του ςώματόσ μασ, για οποιαδιποτε αιτία, ονομάηεται αιμορραγία.  

Διακρίνεται ςε εξωτερικι και εςωτερικι. 

Α. τθν εςωτερικι αιμορραγία, το αίμα παραμζνει ςε μια εςωτερικι κοιλότθτα, οι πιο γνωςτζσ είναι: Η 

γαςτρορραγία ( μαφρα πολτϊδθ κόπρανα) και θ εντερορραγία ( κακαρό αίμα από το ορκό). 

Β. τθν εξωτερικι αιμορραγία, το αίμα ρζει  ζξω από τον οργανιςμό. 

Ανάλογα με ποιο αγγείο καταςτράφθκε ζχουμε:  

α) Σθ Φλεβικι αιμορραγία. Σο αίμα τρζχει ςιγά με ςτακερι ροι και ζχει χρϊμα ςκοφρο.  

β) Σθν Αρτθριακι αιμορραγία. Σο αίμα τρζχει κατά «ϊςεισ»,ςφμφωνα με τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ και ζχει 
ανοικτό χρϊμα. Όταν κοπεί μια αρτθρία το αίμα πετιζται όπωσ «το νερό ςτο ςιντριβάνι»  και υπάρχει κίνδυνοσ 
μζςα ςε λίγα λεπτά να φφγει όλο το αίμα από το ςϊμα μασ και να ζχουμε οξεία κυκλοφορικι περιφερικι 
ανεπάρκεια «shock»  και καρδιακι ανακοπι. 
 γ) Τθν αιμορραγία των τριχοειδών αγγείων. Σο αίμα είναι παχφρευςτο και το βλζπουμε ςε κάκε μασ 

εκδορά(γρατηουνιά) & όταν κτυπάμε και μαυρίηει ςθμαίνει ότι ζςπαςαν κάποια τριχοειδι αγγεία κάτω από το 

δζρμα και μασ δθμιοφργθςαν τον μϊλωπα(μελάνιαςμα- μαφριςμα). 

Καταπλθξία ι Σοκ«shock» ι collapsus ι οξεία κυκλοφορικι περιφερικι ανεπάρκεια λζγεται, θ κατάπτωςθ 

όλων των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ και κυρίωσ τθσ αναπνοισ & τθσ κυκλοφορίασ, λόγω ελλείψεωσ οξυγόνου 

ςτουσ ιςτοφσ . Η κυκλοφορία του αίματοσ εξαρτάται από: 

α)Σθν καρδιακι παροχι 

β) Απο τον όγκο του αίματοσ και  

γ) Από τον τόνο των αγγείων. 

 Όταν ζνασ από τουσ 3 παράγοντεσ είναι ανεπαρκισ μασ προκαλεί τθν καταπλθξία « shock».  

Τα ςυμπτώματα είναι ανάλογα με τθν αιτία που το προκαλεί και τθν αμυντικι προςπάκεια του οργανιςμοφ. Αυτά 

είναι:  Οξεία αρτθριακι υπόταςθ, ςφυγμόσ μικρόσ & ςυχνόσ, λίγα οφρα, χαμθλι κερμοκραςία, αναπνοι 

επιπόλαιθ, ταχεία & κοπιϊδθσ. 

Μειωμζνεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ. Βαριά γενικι κατάςταςθ. Ο άρρωςτοσ είναι πεςμζνοσ ςτο ζδαφοσ με 

απλανζσ βλζμμα και άςπρο ι ωχρό πρόςωπο. 

Πρώτεσ  βοικειεσ: 

1ον Θζςθ shock.Σο κεφάλι είναι ςτο ίδιο επίπεδο με το κορμί ι χαμθλότερο εάν δεν υπάρχουν κακϊςεισ. 

2ον Διατθροφμε ανοικτζσ τισ αεροφόρουσ οδοφσ. 

3ον Χορθγοφμε οξυγόνο αν ζχουμε ι κάνουμε τεχνθτι αναπνοι και  

4ον Μεταφζρουμε τον άρρωςτο ςτο κοντινότερο ιατρείο ι νοςοκομείο.  

Σο άτομο που δίνει πρϊτεσ βοικειεσ πρζπει να γνωρίηει ότι ο φόβοσ και ο πανικόσ χειροτερεφει τθν 

κατάςταςθ και  εάν δεν αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα τα ςυμπτϊματα ο άρρωςτοσ κα πεκάνει. 

 

Εξωτερικι αιμορραγία  

Μερικζσ φορζσ θ εξωτερικι αιμορραγία είναι ζντονθ και πολφ ςοβαρι. Όταν δίνουμε πρώτεσ βοικειεσ οφείλουμε: 

Α.  Να πραγματοποιιςουμε  τουσ ςτόχουσ μασ:  

1ον Ελζγχουμε  τθν αιμορραγία & εμποδίηουμε  τθν καταπλθξία και 

 2ον  Προςπακοφμε  να μθ μολφνουμε  το τραφμα και φροντίηουμε  να μεταφερκεί το γρθγορότερο δυνατόν  ο 

τραυματίασ  ςτο νοςοκομείο. 

Β. Προςτατεφουμε  τον εαυτό μασ. 1ον Φοράμε γάντια ι καλφπτουμε τισ ανοικτζσ πλθγζσ μασ (π.χ. παρωνυχίδα) με 

αδιάβροχθ γάηα. 

2ον Πλζνουμε πολφ καλά τα χζρια μασ πριν και μετά τθ φροντίδα που προςφζρουμε. 

3ον Παίρνουμε όλα τα μζτρα προφφλαξθσ ανάλογα με το ςυμβάν, π.χ. φοράμε μάςκα, πετάμε τα αιχμθρά 

αντικείμενα ζτςι ϊςτε να μθν τραυματιςτοφμε, αν δεν ζχουμε γάντια ι αυτοκόλλθτεσ αδιάβροχεσ γάηεσ «φοράμε» 

μια νάιλον ςακοφλα ςτα χζρια μασ, κ.λ.π.   



Γ. Για να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ πρζπει να  γνωρίηουμε  ότι:  

 1ον Εάν θ αιμορραγία είναι ςτο πρόςωπο ι ςτο λαιμό ίςωσ ζχει φράξει τθν τραχεία.  

2ον  Εάν το άτομο χάςει πολφ αίμα ίςωσ να χάςει τισ αιςκιςεισ του ι να ζχουμε καταπλθξία «οκ-shock». 

3ον Σοποκετοφμε τον άρρωςτο ςε φπτια κζςθ και προςπακοφμε αμζςωσ να ςταματιςουμε τθν αιμορραγία.     

Πιζηουμε για 10 λεπτά το λιγότερο (για να δθμιουργιςει το αίμα  κρόμβουσ)με κακαρό ροφχο ι γάηεσ ςτθ κζςθ από 

όπου εξζρχεται το αίμα. Όταν  οι γάηεσ ποτιςτοφν με αίμα, δεν τισ αφαιροφμε γιατί ζτςι αποςποφμε το 

ςχθματιςμζνο κρόμβο αλλά  βάηουμε από πάνω καινοφργιεσ.  Με τθν πίεςθ ςταματοφν οι περιςςότερεσ 

αιμορραγίεσ. 

4ον Εάν χρειαςτεί να κάνουμε περίδεςθ ςτο χζρι ι ςτο πόδι, οφείλουμε να γνωρίηουμε ότι: τθν αρτθριακι 

αιμορραγία, δζνουμε το χζρι πιο ψθλά από το ςθμείο που τρζχει το αίμα, ενϊ ςτθ φλεβικι αιμορραγία πιο χαμθλά. 

Κάκε 20 λεπτά πρζπει να αλλάηεται το ςθμείο περίδεςθσ ι να χαλαρϊνουμε για πζντε λεπτά κάκε τζταρτο τθσ 

ϊρασ για να αποφφγουμε τθ νζκρωςθ του χεριοφ ι του ποδιοφ. 

Στα ςχιματα  ζχουμε αρτθριακι αιμορραγία.  

     
Εςωτερικι αιμορραγία 

Η εςωτερικι αιμορραγία είναι μια ςοβαρι κατάςταςθ και ςυνικωσ είναι αποτζλεςμα ενόσ τραυματιςμοφ ι 

να ςυμβεί αυτόματα. Αν και το αίμα δε  βγαίνει από το ςϊμα μασ,  βγαίνει όμωσ ζξω από το κυκλοφορικό ςφςτθμα 

γι αυτό ίςωσ πάκουμε καταπλθξία. Όταν το αίμα ςυςςωρεφεται, υπάρχει περίπτωςθ να μασ βλάψει διάφορα 

ηωτικά όργανα του οργανιςμοφ μασ όπωσ, τον εγκζφαλο ι τουσ πνεφμονεσ. 

Συμπτώματα-Διάγνωςθ 

1ον  Μετά από ζναν τραυματιςμό ίςωσ ζχουμε τα ςυμπτϊματα τθσ καταπλθξίασ. 

2ον Εάν επικοινωνεί ο άρρωςτοσ μασ λζει εάν είχε και άλλα τζτοια επειςόδια, εάν ζκανε χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, 

εάν είχε αρρωςτιςει πρόςφατα ι είχε τραυματιςτεί.  

3ον Παρατθροφμε το ςϊμα του ατόμου εάν ζχει «μϊλωπα με ςχιμα», δθλαδι, το δζρμα χάνει το χρϊμα του και 

παίρνει το ςχιμα του αντικειμζνου με το οποίο κτφπθςε ι του ροφχου του και  

4ον Ίςωσ να υπάρχει αίμα ςτισ οπζσ του ςϊματόσ του. Σο αίμα μπορεί να είναι κακαρό ι να ζχει αναμειχκεί με το 

περιεχόμενο του οργάνου που τραυματίςτθκε. 



Πρώτεσ βοικειεσ 

Σο άτομο που κα δϊςει πρϊτεσ βοικειεσ ζχει ςτόχουσ:  

 α)Να μειϊςει ςτο ελάχιςτο δυνατόν τθν καταπλθξία και  

β) Να μεταφζρει όςο το δυνατόν γρθγορότερα τον πάςχοντα ςτο κοντινότερο νοςοκομείο. 

Σθμεία του ςώματόσ μασ που αιμορραγοφν είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τεργιανι Παπλιάκα 

Νοςθλεφτρια-εκπαιδευτικόσ 

 

Σθμεία  του ςώματοσ Αίτια 

Μφτθ Α)Σραυματιςμόσ Ρινικοφ διαφράγματοσ 
Β)Σραφμα ςτο κεφάλι & διάχυςθ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ 
 

τόμα Α)Αιμορραγία ςτο πεπτικό ςφςτθμα 
Β)Αιμορραγία ςτουσ πνεφμονεσ 

Αυτί Α)Σραφμα ςτο εςωτερικό του αυτιοφ, ριξθ ακουςτικοφ τυμπάνου 
Β)Σραφμα ςτο κεφάλι & διάχυςθ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ 

Κόλποσ Ζμμθνοσ ρφςθ(περίοδοσ), αποβολι, τραυματιςμόσ κόλπου ι μιτρασ 

Πρωκτόσ Σραφμα του πρωκτοφ ι του εντζρου (παχφ ι λεπτό) 

Ουρικρα Αιμορραγία από τθν ουροδόχο κφςτθ ι από τα νεφρά 


