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 Γαλλική λέξη που σημαίνει διαλογή.  
 είναι η ταξινόμηση των ασθενών ή 

θυμάτων μιας καταστροφής  
 στόχος οι βαρέως πάσχοντες να 

αντιμετωπιστούν πρώτοι. 
 Τα µέλη που αποτελούν τις οµάδες 

διάσωσης: πρέπει να διαθέτουν εµπειρία, 
υπευθυνότητα και υψηλό βαθµό 
εκπαίδευσης. Οι ενέργειές τους πρέπει να 
είναι βασισµένες σε προκαθορισµένο 
σχέδιο επέµβασης. 



 Περισσότεροι πληγέντες από διασώστες �  

 Κρίσιμη η παράμετρος του χρόνου �  

 Προ-νοσοκομειακό επίπεδο φροντίδας 
(στον τόπο του συμβάντος) �  

 Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής 
των βαρέων περιστατικών στο πεδίο (10-
15% κατά μέσο όρο ) �  

 Αποφυγή υπερφόρτωσης των νοσοκομείων  



 Γιατροί 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 

 Διασώστες 

 



 «Γίνεται το μεγαλύτερο καλό στον μέγιστο 
δυνατό αριθμό ανθρώπων» 



Έχουμε >5 θύματα 

 σταμάτα,  

 άκου,  

 κοίτα και  

 σκέψου 

 



 



 
 

1. Κόκκινο ή υπεροξύ ή πρώτη 
προτεραιότητα –άμμεση 
 

 
 Αναπνευστικό πρόβλημα που 

θεωρείται απειλητικό για τη ζωή 
 Σοβαρή απώλεια αίματος 
 Μη ελεγχόμενη αιμορραγία 
 απώλεια συνείδησης 
 Σοβαρό shock 
 

 



 Μέτρια απώλεια αίματος 

 Ύπαρξη συνείδησης με κακώσεις κεφαλής 

 Τραυματισμός νωτιαίου μυελού 

 Εκτεταμένα εγκαύματα χωρίς 
αναπνευστική εμπλοκή 

 

 



 

 

 Δευτερεύουσας σημασίας θλαστικά 
τραύματα 

 Απλά κατάγματα 

 Μικρά εγκαύματα 

 

 



 Καρδιοαναπνευστική ανακοπή 

 Βλάβες  που ξεπερνούν  τις δυνατότητες των 
διαθέσιμων μέσων διάσωσης 

 

 

 Για την καλύτερη διαλογή των τραυµατιών 
µιας µαζικής καταστροφής χρησιµοποιούνται 
έγχρωµες καρτέλες, όπου αναγράφονται τα 
στοιχεία του τραυµατία, η διάγνωση και τα 
φάρµακα που χορηγήθηκαν. Οι καρτέλες αυτές 
τοποθετούνται σε εµφανές σηµείο του 
σώµατός του. 



1. Austalasian Triage Scale (ATS) 

2. Manchester 

3. Canadian Triage and Acuity Scale 

4. Emergency Severity Index (ESI)  

 

Κοινά σημεία ανωτέρων συστημάτων: 

 5 κλίμακες κατηγοριοποίησης ασθενών 

 Πραγματοποιούνται από ειδικευμένο 
νοσηλευτή 



Τρεις παρατηρήσεις  : 

1. Αναπνοές 

2. Κυκλοφορία 

3. Επίπεδο συνείδησης 

 



 Διάγνωση μέσα σε λίγα λεπτά κυριότερων- 
οξέων προβλημάτων 

 Λήψη απόφασης για την οξύτητα  ή 
βαρύτητα της κατάστασης του αρρώστου 

 Παροχή πρώτων βοηθειών 

 Συνεχής εγρήγορση. 

Μην ξεχνάμε: Η κατάσταση το αρρώστου 
είναι δυναµική 





 

 καθαροί και ανοικτοί αεραγωγοί,  

 εκτίμηση αποφραγμένων αεραγωγών,  

 εκτίμηση κινδύνου  για την αναπνοή 

  



• απελευθέρωση στ. κοιλότητας από εκκρίσεις και 
ξένα σώματα (χωρίς υπερέκταση του αυχένα),  

• μετά την απόφραξη θέση ανάνηψης αν δεν 
υπάρχει βοήθεια. 

• τοποθέτηση αεραγωγού,  

• ακινητοποίηση αυχένα με κολάρο 

 



 Επισκόπηση για  αναπνευστικές κινήσεις 

 Ακρόαση για εκπνοή από το στόμα ή και τη 
μύτη 

 Παρατήρηση για μέτρηση των αναπνοών 

 Παρατήρηση χρώματος νυχιών, δέρματος, 
ρινικού βλεννογόνου 



 Ελέγξτε  καρδιακό  σφυγμό                                                               
(καρωτίδα)  

 Παρατηρήστε το χρώμα, τη θερμοκρασία 
και την υγρασία του δέρματος, τριχοειδική 
επαναπλήρωση στο νύχι  

 Παρατηρήστε το επίπεδο συνείδησης 

 Παρατηρήστε για εξωτερική αιμορραγία 

 

 



 Επίπεδο συνείδησης, επιθετικότητα ή βυθιότητα 
αντανακλούν μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο 

 Δέρμα 

 Χρώμα  

 Θερμοκρασία  

 Τριχοειδική κυκλοφορία 

 Εφίδρωση 

 Σφυγμός  

 Παρουσία σφυγμού (Αψηλάφητος κερκιδικός σφυγμός, κατά 
κανόνα, σημαίνει σοβαρή υποογκαιμία) 

 Ποιότητα  σφυγμού  ( ζωηρός , αδύναμος) 

 Ρυθμός σφυγμού     ( βραδυκαρδία , ταχυκαρδία , απουσία 
σφυγμού -Σφυγμός νηματοειδής και ταχύς σημαίνει 
καταπληξία) 

 





 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτίμηση της κλίμακας 
της Γλασκώβης -GCS , (Σκορ 3-15: Βαρ 3-8, Μέτρ 9-12, 
Ελαφρ 13-15 ). 

 

 Μειωμένο επίπεδο συνείδησης πρέπει να μας 

κινητοποιήσει για 4 πιθανές καταστάσεις:  

 Μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου   (υποξία και/ ή μη 
επαρκή αιμάτωση) 

 Κάκωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

 Υπερβολική δόση αλκοόλ ή ναρκωτικών  

 Μεταβολική διαταραχή 

 



 

 Ελέγξτε για οποιαδήποτε κάκωση 

 Ελέγξτε για υποθερμία  

 



 
 εάν απουσιάζει η αναπνοή ή δεν είναι 

αποτελεσματική  αερίστε με ambu και  

 χορηγήστε Ο2  100% ,  

 Σύνδεση με monitor 

 τοποθέτηση  φλεβικής γραμμής,  

 Διαχείριση αεραγωγού -διασωλήνωση,  

 διαθέσιμη αναρρόφηση,  



 Τοποθέτηση 2 μεγάλων φλεβικών γραμμών 

 Ουροκαθετήρας 

 Χορήγηση  N/S 0.9% ή κρυσταλλοειδών 

 Παράγωγα αίματος  

 Αιμοληψία για ομάδα Rh ,διασταύρωση, γεν. 
αίματος, ηλεκτρολύτες, χρόνο πήξης, συχνή 
λήψη ζωτικών 

 Πίεση…… Για έλεγχο εξωτερικής αιμορραγίας 



 Βελτίωση οξυγόνωσης 

 

 Ακινητοποίηση αυχενικής μοίρας ΣΣ  

 

 Προετοιμασία για αξονική τομογραφία 
πάντα με συνοδία 



 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ είναι η ευθύνη ενός 
ατόμου να παρέχει φροντίδα στον ασθενή. 

  

          Καθήκον : H ευθύνη του νοσηλευτή να δρα σε λογικά πλαίσια 
και μέσα στα πρότυπα της εκπαίδευσης του. Η ευθύνη 
απορρέει είτε από το νόμο είτε από την αρμοδιότητα.  

          Ένας τυχαίος άνθρωπος  που παρίσταται σε ένα ατύχημα  
δεν έχει καθήκον να δράσει. Ο εκπαιδευμένος νοσηλευτής , ο 
οποίος δεν είναι σε υπηρεσία και συναντά ένα ατύχημα μέσα 
στον χώρο εργασίας του ή αλλού δεν έχει από νομικής 
πλευράς υποχρέωση να βοηθήσει. Έχει όμως από ηθική 
πλευρά υποχρέωση εξαιτίας της εκπαίδευσης και της 
ειδίκευσης του. 

  




