
 

 

ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ππάξρεη έλαο μερσξηζηφο θιάδνο 
πνπ νλνκάδεηαη ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, ν θιάδνο απηφο 
αζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηεο πγείαο. Αζρνιείηαη δεια-
δή  κε ηνλ άλζξσπν θαη κε  ην πεξηβάιινλ ηεο  εξγαζί-
αο (ρσξνηαμηθά θαη ιεηηνπξγηθά). 
Οη γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ζηνλ θιάδν απηό έρνπλ 
σο ζηόρν: 
       1νλ Σελ πξναγσγή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο, 
ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
φια ηα επαγγέικαηα, ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ.  
       2νλ Σελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ  πξφιεςε ησλ αζζε-
λεηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη  
        3νλ Σελ ηνπνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εξγαδνκέ-
λνπ ζε επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο 
θπζηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, δειαδή ε πξν-
ζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζηνλ άλζξσπν.  Πεγή: 

www.iatrikiergasias.gr/ 
Ο αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ γηαηξνύ ηεο εξγαζίαο 
είλαη: 
Να βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Να πξνιάβεη έλα εξγαηηθφ αηχρεκα θαη κηα επαγγεικα-
ηηθή αξξψζηηα 
Να πξνιάβεη ηελ επηδείλσζε κηαο κε επαγγεικαηηθήο 
αξξψζηηαο θαη 
Να πξνάγεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
Ο εξγνδόηεο θαη ν γηαηξόο ηεο εξγαζίαο νθείινπλ 
λα ειέγρνπλ ηα εμήο:  Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα θαη επζηά-
ζεηα ζην ρψξν εξγαζίαο;, ππάξρεη ζσζηή ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο δνπιεηάο;;, ππάξ-
ρεη αλίρλεπζε ππξφο θαη ππξφζβεζε;;, έμνδνη θηλδχλνπ 
ππάξρνπλ;;, ν ρψξνο ηεο εξγαζίαο εμαεξίδεηαη ζσ-
ζηά;;;;, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ είλαη ζσζηή;;;, ην 
δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη θαη ν θσηηζκφο είλαη αλάιν-
γα κε ηελ εξγαζία;;; θ.α.  
Δπαγγεικαηηθή αξξώζηηα, είλαη απηή  πνπ πξνζβάι-
ιεη νξηζκέλα άηνκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπο. Γηα  λα ραξαθηεξηζηεί κηα αξξψζηηα 
επαγγεικαηηθή θαη νη άξξσζηνη εξγαδφκελνη λα κπν-
ξνχλ  λα ερνπλ ηελ λφκηκε πξνζηαζία θαη απνδεκίσζε, 
ζα πξέπεη λα εμαθξηβσζεί φηη, ε αηηία ηεο αξξψζηηαο 
έρεη άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ γηα παξνρή πξώησλ 
βνεζεηώλ ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη 
αλάινγα κε: 
1νλ Σν είδνο ηεο εξγαζίαο( π.ρ. νηθνδνκή,  λαππεγείν, 
μελνδνρείν, θνκκσηήξην, εξγνζηάζην, θ.ι.π.) 
2νλ Σα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία ( είλαη θάησ απφ 50 άηνκα ή πεξηζζφηεξα;;) 
3νλ Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξε-
ζεο ή ησλ  εγθαηαζηάζεψλ  ηεο, αλ ππάξρνπλ μερσξη-
ζηέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ απφζηαζε ηεο επηρεί-
ξεζεο απφ ην ηαηξείν, αλ ππάξρνπλ βάξδηεο ζηελ εξγα-
ζία, αλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη καθξηά απφ ηηο 
θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.ι.π. 
Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθεί αξηζκφ αηφκσλ 
γηα πξψηεο  βνήζεηεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Οη εξγα-
δφκελνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά ζε-
κηλάξηα φπνπ ιακβάλνπλ αλαγλσξηζκέλε πηζηνπνίεζε 
ζηελ Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.  
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζηελ 
εξγαζία πεξηιακβάλεη, δπν  πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο: 
Α) Σν 18ψξν πξφγξακκα «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξ-
γαζία» θαη 
Β) Σν 6ψξν πξφγξακκα «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξγα-
ζία -Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά». 
Ο εξγνδφηεο θαζνξίδεη ζε πνην απφ ηα παξαπάλσ πξν-
γξάκκαηα ζα εθπαηδεπηεί ν θάζε πξψηνο βνεζφο γηα 

ηελ παξνρή πξψησλ βνε-
ζεηψλ. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέ-
πεη λα αλαλεψλεηαη κε επα-
λεθπαίδεπζε, θάζε  ηξία ρξφ-

ληα. Δπίζεο, νη εθπαηδεπκέλνη βνεζνί πξέπεη λα παξα-
θνινπζνχλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επηηήξεζεο αλά 
έηνο.  
Πξώηεο βνήζεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο δίλεη, ν γηα-
ηξόο εξγαζίαο θαη ην άηνκν πνπ έρεη εθπαηδεπηεί 
θαη ην ηεθκεξηώλεη κε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηη-
θό. 
Οη ζηόρνη  ησλ πξώησλ βνεζεηώλ είλαη: 
1νλ Ζ  δηάζσζε  ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο  θαη λα ην κεηα-
θέξεη ζην  λνζνθνκείν, 
2νλ Οη ζπλέπεηεο  ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο αξξψζηηαο λα 
είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο , 
3νλ Έιεγρνο  ηνπ παξάγνληα πνπ πξνθάιεζε ηελ αξρηθή 
βιάβε γηα λα κελ ππάξμνπλ άιια ζχκαηα, 
4νλ Να πξνιάβεη ηνλ παληθφ θαη 
5νλ  Να ππάξρεη θξνληίδα φηαλ νη ηξαπκαηηζκνί είλαη 
κηθξνί θαη δελ ρξεηάδνληαη ηαηξηθή βνήζεηα ή δηαθνκηδή 
ζε λνζνθνκείν. 

Υξήζηκνο δεθάινγνο ζε όζνπο δίλνπλ Α΄Βνήζεηεο 
1νλ Πξνζσπηθή αζθάιεηα.  Ζ γλψζε ησλ πξψησλ 
βνεζεηψλ ιεηηνπξγεί ζαλ παξάγνληαο απηνπξνζηαζίαο 
θαη δεκηνπξγεί αίζζεκα ζηγνπξηάο θαη απηνπεπνίζεζεο. 
2νλ Πξνζέρνπκε ηνλ εαπηό καο θαη δελ ηνλ εθζέηνπ-
κε ζε θίλδπλν επηρεηξώληαο « εξσηθέο δηαζώζεηο» 
ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. 
3νλ Φνξάκε  γάληηα κηαο ρξήζεσο (φηαλ απηφ καο 
είλαη δπλαηφλ), γηαηί  ππάξρνπλ κνιχλζεηο πνπ κεηαδί-
δνληαη απφ ην αίκα (Ζπαηίηηδα B ή C ή AIDS). Αλ 
έρνπκε δειαδή παξσλπρίδεο, ακπρέο (γξαηδνπληέο), 
εθδνξά (γδάξζηκν) θαη έξζνπκε ζε επαθή κε κνιπζκέ-
λν αίκα, πξέπεη λα  θάλνπκε πξφιεςε. 
Eπηζθεπηφκαζηε   ην γηαηξφ καο   γηα λα θάλνπκε ηνλ 
πξνιεπηηθφ έιεγρν. Δάλ έξζνπκε ζε επαθή κε κνιπ-
ζκέλα  νχξα ή θφπξαλα ή άιια ζσκαηηθά  πγξά πξέπεη 
λα πιχλνπκε πνιχ θαιά ηα ρέξηα καο γηα λα πξνζηα-
ηεπηνχκε π.ρ. απφ ηελ επαηίηηδα Α. 
4νλ Να είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί όηαλ πξόθεηηαη 
γηα ζπαζκέλα γπαιηά (πξνιακβάλνπκε  ηξαπκαηη-
ζκνχο). 
5νλ Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα δώζνπκε  βνήζεηα ζε 
άηνκα πνπ ιόγσ ηνπ αηπρήκαηνο είλαη βξώκηθα, 
ΠΡΔΠΔΗ λα δψζνπκε ηε βνήζεηά  καο ρσξίο λα θνβε-
ζνχκε θαη κε απηνπεπνίζεζε.   
Γελ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηαγεγξακκέλεο ζηα αξ-
ρεία κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ επαηίηηδαο Β ή AIDS, πνπ λα 
έρνπλ κεηαδνζεί  κε ηελ ηερλεηή αλαπλνή, αλ θαη ππάξ-
ρεη ζεσξεηηθά κηα κηθξή πηζαλφηεηα θηλδχλνπ. Γηα ιφ-
γνπο πγηεηλήο  ρξεζηκνπνηνχκε  έλα καληήιη ή έλα θνκ-
κάηη χθαζκα …. 
6νλ Σν ζύκα πξέπεη λα καο εκπηζηεπηεί θαη λα ληώ-
ζεη αζθάιεηα, γη απηφ φζελ ψξα εκείο βνεζάκε ηνπ 
ιέκε φηη, «ν γηαηξφο είλαη ζην δξφκν, έξρεηαη», 
«Δηδνπνηήζακε ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία θαη έξρνληαη», 
θ.α. Δπίζεο ηνπ εκπλένπκε εκπηζηνζχλε κέζα απφ ηελ 
αγάπε πνπ ηνπ δείρλνπκε  θαη πξνζέρνπκε  λα κε βγά-
ινπκε ιχπε.  
7νλ Ζ βνήζεηα πνπ δίλνπκε ζε κηα έθηαθηε  αλάγθε  
είλαη έλα πηεζηηθό γεγνλόο θαη εθείλε ηελ ψξα δε ληψ-
ζνπκε ηίπνηα, αξγφηεξα φκσο αηζζαλφκαζηε  κεγάιε 
ηθαλνπνίεζε, ραξνχκελνη  αιιά ηαπηφρξνλα  είκαζηε  
ηαξαγκέλνη ηδίσο φηαλ έρνπκε βνεζήζεη έλα μέλν άηνκν 
θαη δε κπνξνχκε λα κάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
πξνζπάζεηάο καο. 
8νλ ΓΔΝ θαηεγνξνύκε  πνηέ ηνλ εαπηό καο, δελ θαηα-
πηέδνπκε  ηα ζπλαηζζήκαηά  καο  θαη λα είκαζηε ζίγνπ-
ξνη φηη εάλ ην ζπδεηήζνπκε  κε έλα  θίιν καο ή κε ην 
γηαηξφ καο  ζα καο βνεζήζεη πνιχ ςπρνινγηθά. 
9νλ Όηαλ ζα έξζεη ην αζζελνθόξν ή θάπνηα νκάδα 
εμεηδηθεπκέλε  γηα βνήζεηα , ΓΔΝ πξέπεη λα  ληψζνπκε 
παξακεξηζκέλνη,  λα ζπκφκαζηε  φηη, ηα άηνκα απηά 

έρνπλ θαη άιια πξάγκαηα 
ζην κπαιφ ηνπο. 
10νλ Αλ είκαζηε ν πξώ-
ηνο…πνπ ζα δεη ή ζα 
βξεζεί ζε έλα αηύρεκα 
ηόηε ηειεθσλνύκε  ζηηο 
πην θάησ ππεξεζίεο: 
Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο 
Βνήζεηαο 166, αζηπλνκία 
100,  ππξνζβεζηηθή 199, 
ιηκεληθφ 108, Κέληξν πγεί-
αο ηεο πεξηνρήο, θέληξν 
δειεηεξηάζεσλ 210 77 93 
777, λνζνθνκείν ηεο πεξη-
νρήο,  ηελ ππεξεζία γθα-
δηνχ, λεξνχ θαη ΓΔΖ, δίλν-
ληαο ΠΑΝΣΑ ηηο πην θάησ 
πιεξνθνξίεο: 
α)Σνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ καο. 
β)Αθξηβή ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 
γ) Σν είδνο ηνπ αηπρήκαηνο θαη ην πφζν ζνβαξφ είλαη ην 
πεξηζηαηηθφ,  δειαδή, αλ είλαη έλα απηνθίλεην ή δπν, αλ 

είλαη εξγαηηθφ αηχρεκα, αλ έθιεηζε ν δξφκνο, αλ έπεζε 
ην θηίξην θαη ππάξρνπλ παγηδεπκέλα άηνκα, αλ ην εξγν-
ζηάζην πνπ πήξε θσηηά έρεη εχθιεθηα  πιηθά, θ.ι.π.  
δ)Αλ ππάξρνπλ άλζξσπνη(ηνλ αξηζκφ, άξξσζηνη,  ηηο 
ειηθίεο ,ην θχιν θαη αλ ππάξρνπλ ηξαπκαηίεο θαη 
ε)Πεξηκέλνπκε λα θιείζεη ΠΡΩΣΑ ην άηνκν κε ην νπνίν 
κηιάκε θαη κεηά εκείο θιείλνπκε ην ηειέθσλν. 
Όια ηα παξαπαλσ ηζρχνπλ  γηα ηα άηνκα πνπ δίλνπλ 
πξψηεο βνήζεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη γηα φινπο ηνπο 
«θαινχο ακαξείηεο». 
Οη εξγαδφκελνη ηξαπκαηίδνληαη ή αξξσζηαίλνπλ ζην 
ρψξν εξγαζίαο γηαηί είλαη εθηεζεηκέλνη ζε δηάθνξνπο 
παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηε-
ηα θαη κεξηθέο θνξέο απηή ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 
Ο εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειώζεη ην 
εξγαηηθό αηύρεκα ζηηο αξκόδηεο αξρέο, φπσο:  
Α. ηελ πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή 
Β. ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο κέζα ζε 48 
ψξεο θαη 
Γ. ην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν (ΗΚΑ) κέζα ζε 5 κέ-
ξεο. 
Ο θάζε ρώξνο εξγαζίαο έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θηλδύ-
λνπο θαη ηα λέα άηνκα δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπ-
λν λα πάζνπλ έλα αηύρεκα ή λα αξξσζηήζνπλ  α-
πό κηα επαγγεικαηηθή αξξώζηηα ινγσ:  
1νλ Έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 
2νλ Δίλαη ηνικεξφο θαη δελ αξλείηαη λα εθηειέζεη κηα ξη-
ςνθίλδπλε εξγαζία 
3νλ Έιιεηςεο  πείξαο 
4νλ Πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αλσξηκφηεηα 
Οη επαγγεικαηηθέο αξξώζηηεο είλαη πνιιέο θαη πνη-
θίιεο. Οη βαζηθέο νκάδεο είλαη νη εμήο:  
1.Οη λνζνθνληάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνζβάιινληαη νη 
εξγαδφκελνη ζε εξγαζίεο πνπ πθίζηαηαη θνληνξηφο
(ζθφλε), φπσο π.ρ. ζε ιαηνκεία, κεηαιιεία, αλζξαθαπν-
ζήθεο, θαξβνπλφζθαιεο, θαηεξγαζίαο δσηθψλ θαη θπηη-
θψλ πξντφλησλ, θισζηνυθαληνπξγεία, θηι. 
2. Δπαγγεικαηηθέο δεξκαηίηηδεο, 
3. Βιάβεο νξγάλσλ, 
4. Γειεηεξηάζεηο απφ αέξηεο νπζίεο 
5. Βιάβεο πξνθαινχκελεο απφ πηέζεηο 
6. Παζήζεηο ππφ πςειή ζεξκνθξαζία 
7. Παζήζεηο απφ ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θαη ξαδηε-
λεξγά πιηθά, 
8. Βιάβεο απφ ζπλερείο δνλήζεηο 
9. Αθνπζηηθέο βιάβεο απφ ππεξβνιηθφ ζφξπβν 
10. Λνηκψδεηο λφζνη 
11.Δγθαχκαηα απφ ρεκηθέο νπζίεο. 
12. Σξαπκαηηζκνί - θαινχκελνη γεληθά -θαη εξγαηηθά αηπ-
ρήκαηα. Πεγή: http://el.wikipedia.org/wiki 
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ΤΓΔΗΑ 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ηεξγηαλή Παπιηάθα 

Ννζειεύηξηα -Δθπαηδεπηηθόο 

ύκθσλα κε ηνλ Ν. 1568/1985 

 “Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”  θαη ηελ 

εγθύθιην 130297/15.07.96 (ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡ-

ΜΟΓΖ Π.Γ.17/96)  

 “ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑ-

ΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔ-

ΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ  

Δ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ 89/391/

ΔΟΚ ΚΑΗ 91/383/ΔΟΚ”. 

 Πεγή: http://www.medicfirstaid.gr/ 
 

«Ζ λνκνζεζία πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο  

ζηνπο Υώξνπο Δξγαζίαο θαη νη ζρεηηθνί 

Καλνληζκνί (Κ.Γ.Π.198/2009)  

νξίδνπλ ξεηά όηη θάζε εξγνδόηεο νθείιεη  

λα παξέρεη θαηάιιειεο δηεπθνιύλζεηο θαη  

λα εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό ηνπ ζε ζέκαηα 

παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ»  

Πεγή: http://www.quintessence.com 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/A6B120BDA8FBECD1C22575CA00167AAF/$file/KDP%20198_2009.pdf

