
 

 

Κάκωση ή τραύμα ή πληγή ονομάζεται: «Κάθε βίαιη 
καταστροφή ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτη-
τα από το αίτιο που την προκάλεσε». Πηγή: Βικιπαί-
δεια 
Οι  κακώσεις ,  χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα  από την 
ίδια την αιτιολογία τους και τις συνέπειες που προκα-
λούν αυτές οι βλάβες στον οργανισμό. 
Μορφές  κακώσεων(τραυματισμών)  
Α. Οι ακούσιες & οι εκούσιες 
Β.  Κακώσεις μαλακών μορίων (Θλάσεις & τραύμα-
τα), κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις προσώ-
που, τραχήλου,  θώρακος, κοιλίας, ήπατος, σπληνός, 
κατάγματα &  εξαρθρήματα. 
 Ταξινομούνται σε ανοικτές & κλειστές  και διακρίνο-
νται σε εξωτερικές( αυτές που φαίνονται), εσωτερικές
(όταν είναι σε εσωτερικό όργανο) και σε μεικτές. 
Ανάλογα με τον εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα
(αιτία), οι βλάβες που προκαλούνται στον ανθρώ-
πινο οργανισμό διακρίνονται σε: 
Α. Μηχανικές κακώσεις. Προκαλούνται από τη βίαιη 
κρούση του σώματος με κάποιο αντικείμενο του περι-
βάλλοντος ,όπως: πτώση του σώματος από ύψος, 
τροχαίο ατύχημα, πτώση αντικειμένου στο σώμα, 
κ.λ.π. 
Β. Θερμικές κακώσεις. Είναι η βλάβη του ανθρώπι-
νου σώματος που προκαλείται από την υψηλή ή την 
χαμηλή θερμοκρασία, π.χ. εγκαύματα, κρυοπαγήμα-
τα, υποθερμία, υπερθερμία. 
Γ. Κακώσεις από πυροβόλα όπλα και εκρήξεις
(πολεμικά τραύματα). 
Δ. Χημικές κακώσεις. Προκαλούνται από διάφορες 
καυστικές ουσίες(οξέα- βάσεις). 
Ε. Κακώσεις από τη δράση του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος(ηλεκτροπληξία) 
Ζ. Κακώσεις από φυσικά αίτια(ηλίαση, κεραυνοπλη-
ξία) 
Η. Ραδιενεργές κακώσεις. Προκαλούνται από την 
επίδραση της ραδιενεργούς  ακτινοβολίας  στο άτομο. 
Θ. Ακτινικές και μετακτινικές κακώσεις. Οφείλονται 
σε διάφορες μορφές ακτινοβολίας που χρησιμοποιού-
νται από το άτομο για θεραπευτικό σκοπό ή όχι. 
Τα όργανα που προκαλούν τις κακώσεις τα κατα-
τάσσουμε  ανάλογα με το είδος της κάκωσης σε: 
1ον Τέμνοντα(γυαλιά, μαχαίρια, ξυράφια, κ.α.) 
2ον Θλώντα( αυτοκίνητο, ξύλα, πέτρες, κ.α.) 
3ον Νύσσοντα(καρφιά, βελόνες, κ.α.) 
4ον Πυροβόλα όπλα και 
5ον Νύσσοντα και τέμνοντα(ψαλίδι, ξιφολόγχη, κ.α.) 
Στη σημερινή εποχή κάθε στιγμή έχουμε κι ένα ατύ-
χημα. Ατυχήματα συμβαίνουν μέσα και έξω από το 
σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά, στη θάλασσα, στο 
δρόμο, κ.λ.π. 
Ο γιατρός(ανεξάρτητα από την ειδικότητα του), ο νο-
σηλευτής και ο καλός Σαμαρείτης πολλές φορές κα-
λούνται να δώσουν πρώτες βοήθειες και να αντιμετω-
πίσουν άτομα, από ένα απλό τραύμα π.χ. μια εκδορά 
έως και ένα βαρύ τραύμα π.χ. ένα κάταγμα ή έναν  
πολυτραυματία, είτε σε ειρηνική περίοδο είτε σε περί-
οδο πολέμου. 
Η γνώση της αντιμετώπισης, τόσο του απλού 
τραύματος όσο και του σοβαρού, σώζει τη ζωή του 
ατόμου. Για να γίνει σωστή αντιμετώπιση πρέπει να 
γίνει ακριβής  αξιολόγηση του τραυματία. H άγνοια 
εξουδετερώνει κάθε καλή πρόθεση και μπορεί να ο-
δηγήσει σε σοβαρά λάθη.  
Α. Θλάσεις 
Θλάση ονομάζουμε την τοπική κάκωση των ιστών, 
από μηχανικό παράγοντα, χωρίς να υπάρχει λύση 
συνεχείας του δέρματος. Υπάρχει περίπτωση όμως, 
να έχουμε κλειστή θλάση του δέρματος και  να υπάρ-
χει από κάτω, ρήξη μυός ή κάταγμα οστού. 
Η θλάση είναι ένα τραύμα που ονομάζεται κλειστό. 
Σε ένα κλειστό τραύμα(πληγή), το αίμα βγαίνει από τα 
αγγεία αλλά όχι από το σώμα(εσωτερική αιμορραγία). 
Οι πρώτες βοήθειες εξαρτώνται από τη βλάβη, 

δηλαδή αν αφορά: δέρμα ή 
υποδόρια στοιχεία(μύες, 
τένοντες, νεύρα, αγγεία, 
κ.λ.π.) ή  εσωτερικά όργανα 
μιας κοιλότητας και  η εσω-
τερική αιμορραγία αν είναι 

τοπική(μώλωπας, εκχύμωση, 
αιμάτωμα) ή γενικευμένη από 
ρήξη οργάνου. 

Είδη θλάσεων: Η Εκχύμωση, ο Μώλωπας και το 
Αιμάτωμα. 
Μώλωπας.  
Ένα απότομο κτύπημα στο σώμα μπορεί να σπάσει 
τα τριχοειδή αγγεία κάτω από το δέρμα και το αίμα να 
βγει από αυτά και να πάει στους ιστούς, προκαλώ-
ντας τους μώλωπες(καρούμπαλα), χωρίς να υπάρχει 
λύση συνεχείας του δέρματος. 
Το τραύμα αυτό ονομάζεται κλειστό. Σε αυτό το 
τραύμα δεν ανησυχούμε πολύ γιατί δεν μολύνεται, 
χρειάζεται όμως προσοχή γιατί ίσως να έχει τραυματι-
στεί  ένα οστό (κόκαλο) ή ένα εσωτερικό  όργανο. 
  Όταν το αίμα βγαίνει από μικρά αγγεία,  μαζεύεται 
και απλώνεται ομοιόμορφα  στους ιστούς, έτσι σχη-
ματίζονται οι εκχυμώσεις (το κόκκινο- μπλε χρώμα 
που βλέπουμε). 
 Όταν όμως το αίμα βγαίνει από μεγάλα αγγεία 
(φλέβα ή αρτηρία) συρρέει ανάμεσα στους ιστούς και 
συγκεντρώνεται σε ένα σημείο (κλειστή συλλογή αί-
ματος),  έτσι σχηματίζεται το αιμάτωμα . 
Α΄Βοήθειες  
1ον Τοποθέτηση πάγου. Αν υπάρχει παγοκύστη τη 
γεμίζετε  με πάγο  κατά το 1/3, αφαιρέστε τον αέρα 
και κλείστε την με το πώμα. Την σκουπίζετε και την 

ελέγχετε αν έχει διαρροή 
νερού,  την καλύπτετε με  
την υφασμάτινη θήκη της 
και στη συνέχεια την το-
ποθετείτε. Εάν όμως δεν 
έχετε, βάζετε  τον πάγο 
σε μια νάιλον σακούλα 
και τον τυλίγετε  με μια 
πετσέτα. Σκοπός σας 
είναι να ελαττώσετε  τη 
φλεγμονή (περιορίζεται  
το πρήξιμο, ο πόνος, η 
κοκκινίλα & ελαττώνεται 
η θερμοκρασία). Αν συ-
νεχίζεται το πρήξιμο ε-
φαρμόστε επίδεση με 

έναν ελαστικό επίδεσμο. 
 ΜΗ βάλλετε πάγο απευθείας στο δέρμα γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος να προκαλέσετε έγκαυμα στους ιστούς 
του δέρματος και μην  τον αφήσετε πολύ ώρα(όχι 
περισσότερο από μισή –μια ώρα), υπάρχει κίνδυνος 
για ισχαιμία δέρματος(Ρωτήστε τον γιατρό σας για 
τον χρόνο λέγοντας του σε ποιο σημείο είναι το τραύ-
μα). 
2ον Σε κάκωση κεφαλής, π.χ. ένα «καρούμπαλο» στο 
μέτωπο, ξαπλώστε το άτομο, τοποθετήστε πάγο και 
παρακολουθείστε το. Δεν το αφήνεται να κοιμηθεί, 
τον ρωτάτε σε σύντομα διαστήματα «τι μέρα είναι;, το 
όνομα του ή πως λένε το θειο τάδε..κ.λ.π. ανάλογα με 
την ηλικία του ατόμου θα είναι και οι ερωτήσεις που 
θα του κάνετε». Αν ζαλίζεται, αν κάνει εμετό, αν θέλει 
να κοιμάται συνεχώς ή αλλάξει η συμπεριφορά του, 
καλέστε γιατρό ή πάτε το άτομο στο νοσοκομείο. Έως 
ότου έρθει ιατρική βοήθεια παρακολουθείτε το άτομο 
για: Αιμορραγία, αν βγάζει υγρό από τη μύτη ή τα 
αυτιά, την αναπνοή & τον σφυγμό και ενημερώνετε  
τον γιατρό. 
3ον Δεν δίνεται παυσίπονα σε κακώσεις (ή τραυματι-
σμούς ή πληγές) που είναι στο κεφάλι. 
4ον Δεν προσπαθείτε να σπάσετε ή να πιέσετε το αι-
μάτωμα. 
Β. Τραύματα 
Τραύμα ονομάζουμε την κάκωση των ιστών, που 
υπάρχει λύση συνεχείας του δέρματος ή των βλεννο-
γόνων και μπορεί να φτάσει σε μικρό ή μεγάλο βάθος 
μέσα στους ιστούς. 
Τύποι τραυμάτων 
1ον Οι εκδορές 
2ον Τραύματα από νύσσοντα  όργανα 
3ον Τραύματα από τέμνοντα όργανα 
4ον Θλαστικά τραύματα 

 Α.  Εκδορά 
(Γρατσουνιά) 
Η εκδορά είναι ένα απλό 
τραύμα που έχουν κατα-
στραφεί οι επιφανειακές 
στιβάδες του δέρματος. 
Συνήθως εκδορές 
έχουμε από ένα ελαφρύ 
πέσιμο ή κάψιμο λόγω 
τριβής.  
Α΄Βοήθειες 
Καθαρίζετε  την περιοχή 
με φυσιολογικό ορρό, αν 
δεν έχετε, με καλό πλύ-
σιμο κάτω από  τρεχού-
μενο νερό, έτσι ώστε να 
φύγουν όλα τα ξένα σώ-
ματα για να αποφύγετε  
τη  μόλυνση. Στη συνέχεια περνάτε την περιοχή  με 
αντισηπτικό διάλυμα όπως Betadinee solution  και 
μετά ψεκάζεται την περιοχη με ένα σπρέι για πρόλη-
ψη μόλυνσης  και επούλωση  τραύματος, π.χ.  Pulvo 
spray, Vioplex spray. Την εκδορά ΔΕΝ την καλύπτου-
με με γάζα, επουλώνει γρήγορα το τραύμα με τον 
αέρα και τον ήλιο. Το οποιοδήποτε  τραύμα, καθαρί-
ζεται  από το κέντρο προς την περιφέρεια και οι ταινί-
ες  λευκοπλάστη ή ο ελαστικός επίδεσμος αφαιρού-
νται «παράλληλα» προς το δέρμα. 
 
 Β. Μικροτραύματα 
Α΄Βοήθειες 
Ο στόχος σας είναι, να 
βοηθήσετε στη φυσική ε-
πούλωση του τραύματος,  
να το προστατέψετε από 
τα μικρόβια και να σταμα-
τήστε την αιμορραγία. 
Α. Δεν πιάνετε  το τραύμα 
με γυμνά τα χέρια σας, 
φορέστε γάντια 
(προφυλάσσουν εσάς και 
τον άρρωστο από μολύν-
σεις). 
Β. Πλύνετε πολύ καλά το 
τραύμα με άφθονο φυσιο-
λογικό ορρό ή με οξυζενέ ή 
σαπουνίστε το πολύ καλά. Στεγνώστε το τραύμα με 
αποστειρωμένη γάζα και επαλείψτε το με αντισηπτικό 
όπως, Betadine solution, αν έχετε τοποθετείστε μικρή 
ποσότητα Betadine oint(αλοιφή), κλείστε το τραύμα 
με μια γάζα και στερεώστε την με ένα λευκοπλάστη. 
Για τον καθαρισμό του τραύματος από λάδια μηχα-
νής, χρησιμοποιείστε βενζίνη ή αιθέρα. 
Γ. ΜΗ χρησιμοποιείτε στα τραύματα αιμοστατικές 
σκόνες ή βαμβάκι, γιατί το τραύμα δε θα μπορεί να 
αεριστεί και υπάρχει  κίνδυνος να μολυνθεί. 
Δ. Όσην ώρα φροντίζετε το τραύμα δεν μιλάτε , δεν 
βήχετε πάνω στο τραύμα, προφυλάξτε το όσο μπο-
ρείτε από τις μολύνσεις. 
 Ε. Εάν η αιμορραγία επιμένει  πιέστε το τραύμα για 
10 λεπτά. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν: 
1ον Είναι βαθύ το τραύμα και χρειάζεται συρραφή 
2ον Αν έχει σφηνώσει ξένο σώμα στο τραύμα 
3ον Εάν το τραύμα προήρθε από ένα βρώμικο αντικεί-
μενο ή από δάγκωμα σκύλου, κ.λ.π., (υπάρχουν πολ-
λές πιθανότητες να μολυνθεί). 
4ον Μη χρησιμοποιείτε από μόνοι σας ( αν δεν είστε 
σίγουροι 100%) τα αυτοκόλλητα Leukostrip αντί για 
συρραφή. 
5ον Πάτε το άτομο στο εξωτερικό  χειρουργικό ιατρείο 
του κέντρου υγείας ή νοσοκομείου για να δει ο για-
τρός το τραύμα , να κρίνει αν χρειάζεται συρραφή και 
αντιτετανικός ορρός. Ο ορρός πρέπει να γίνει μέσα 
στο πρώτο 24ωρο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Είτε το τραύμα είναι μικρό είτε μεγάλο όταν δίνετε 
πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψετε τον 
εαυτό σας από τις αρρώστιες που μεταδίδονται 
με το αίμα και να προστατέψετε τον πάσχοντα 
από τις δικές σας μολύνσεις. 
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ΥΓΕΙΑ 

Στεργιανή Παπλιάκα 

Νοσηλεύτρια -Εκπαιδευτικός 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ   ΚΑΚΩΣΕΙΣ ή ΤΡΑΥΜΑΤΑ ή ΠΛΗΓΕΣ                     

Ο γενικός όρος «κακώσεις» περιλαμβάνει: Τις θλάσεις,  

τα τραύματα και τις συνέπειες που προκαλούν οι βλάβες αυτές στον οργανισμό. 


