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Σκοπός και στόχοι 

του Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της απαραίτητης γνώσης σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές 

ικανούς να αντιμετωπίσουν ένα επείγον περιστατικό. Οι φοιτητές έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας, να 

συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν ποικίλα επείγοντα περιστατικά, όπως η 

πνιγμονή, η επιληψία, οι τραυματισμοί και άλλα. Επιπλέον, έχουν τη 

δυνατότητα να εξασκηθούν στην ΚΑΡΠΑ σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.    

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

1. Περιγράφουν τις απαραίτητες ενέργειες σε επείγοντα 
περιστατικά, όπως τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, ατυχήματα με 
ηλεκτρικό ρεύμα, ατυχήματα στο νερό.  

2. Εξηγούν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες ενέργειες στην 
περίπτωση ενήλικα, παιδιού ή βρέφους με απώλεια συνείδησης.  

3. Εξηγούν τις επιδράσεις του ψύχους και της θερμότητας στο 
ανθρώπινο σώμα, αναγνωρίζουν περιπτώσεις όπως εγκαύματα, 
αφυδάτωση, θερμοπληξία, υποθερμία και κρυοπαγήματα και 
περιγράφουν  μέτρα πρόληψης και έκτακτης αντιμετώπισης 
αυτών των καταστάσεων. 

4. Περιγράφουν την πρωτοβάθμια αξιολόγηση επείγοντος 
περιστατικού, εξηγούν και εφαρμόζουν την καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για ενήλικο, παιδί και βρέφος.  

5. Αναφέρουν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες ενέργειες σε μια 
επείγουσα κατάσταση, όπως πνιγμονή στον ενήλικο, στο παιδί 
και στο βρέφος, κατάγματα, εγκαύματα, υποθερμία, 
υπογλυκαιμία, αναφυλακτικό shock.     

6. Επιδεικνύουν στοιχεία αναστοχαστικής περίσκεψης.   
7. Αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης απρόοπτων προβλημάτων.     



 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

• Διαχείριση περιστατικού. Ενέργειες σε επείγον περιστατικό, 

τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, ατυχήματα με ηλεκτρικό ρεύμα, 

ατυχήματα στο νερό. 

• Ο πάσχοντας με απώλεια συνείδησης. Προτεραιότητες για 

διάσωση ζωής, ενήλικος, παιδί, ή βρέφος με απώλεια 

συνείδησης.  

• Επιδράσεις ψύχους και θερμότητας. Επιδράσεις του ψύχους και 

της ζέστης στο ανθρώπινο σώμα. Εγκαύματα, αφυδάτωση, 

θερμοπληξία, υποθερμία και κρυοπαγήματα. Πρόληψη και 

αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που εμφανίζονται σε 

ψυχρά και ζεστά περιβάλλοντα. 

• Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες. Ενέργειες σε μια επείγουσα 

κατάσταση. Πνιγμονή στον ενήλικο, στο παιδί και στο βρέφος, 

κατάγματα, εγκαύματα, υποθερμία, υπογλυκαιμία, αναφυλακτικό 

shock, Πρωτοβάθμια αξιολόγηση περιστατικού, ΚΑΡΠΑ για 

ενήλικο, παιδί και βρέφος. 

• Αναπνευστικό σύστημα και επείγοντα αναπνευστικά 

προβλήματα. Τα μέρη του αναπνευστικού συστήματος και η 

λειτουργία τους, υποξία, πνιγμονή στον ενήλικο, στο παιδί και 

στο βρέφος, απόφραξη αεραγωγών, πνιγμός, άσθμα. 

• Kυκλοφορικό σύστημα και τραύματα. Τα μέρη του κυκλοφορικού 

συστήματος και η λειτουργία τους, αιμορραγία και είδη 

τραυμάτων, καρδιακή προσβολή, λιποθυμία, καταπληξία, 

κοψίματα και γδαρσίματα, τραύματα τριχωτού της κεφαλής, 

αιμορραγία σε διάφορα μέρη του σώματος.  

• Ερειστικό & μυϊκό σύστημα: Τα μέρη του ερειστικού και του 

μυϊκού συστήματος και η λειτουργία τους, κακώσεις οστών, μυών 

και αρθρώσεων, κατάγματα, θλάσεις και διαστρέμματα. Κακώσεις 

σε διάφορα μέρη του σώματος. 

• Επίλυση προβλημάτων σε ένα επείγον περιστατικό. 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχαστικής περίσκεψης.    

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Μέσα από διαλέξεις, συζητήσεις, παρακολούθηση βιντεοταινιών μικρού 

μήκους και πρακτικές εφαρμογές, σε διάφορα περιστατικά και συνθήκες, οι 

φοιτητές λαμβάνουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που θα τους 

καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα 

επείγον περιστατικό. Με την εκμάθηση βασικών συστημάτων του οργανισμού 

όπως το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το ερειστικό και το μυϊκό, διευρύνεται 

η γνώση των φοιτητών για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και γίνεται 

ευκολότερη η διαδικασία αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού. Οι φοιτητές 

έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ποικίλα περιστατικά στην τάξη και να 

πάρουν ανατροφοδότηση, για τον χειρισμό του κάθε περιστατικού. 
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Πηγές σε ηλεκτρονική μορφή (2021) 

 

How to do the primary survey: 

https://www.youtube.com/watch?v=ea1RJUOiNfQ  

Recovery position: https://www.youtube.com/watch?v=GmqXqwSV3bo  

How to make s sling: https://www.youtube.com/watch?v=PwfBGkBXkFA 

How to use an AED: https://www.youtube.com/watch?v=UFvL7wTFzl0  

How to treat a fracture: https://www.youtube.com/watch?v=2v8vlXgGXwE  

How to treat sprains & strains: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ6OesdfWSk  

How to bandage a sprain: https://www.youtube.com/watch?v=0jps5SZlTdo 

How to use an AED: 

https://www.youtube.com/watch?v=UFvL7wTFzl0&list=PLvd0isBh6beQJ1Yr

lssqzKoXY_aw-qvoW  

How to do CPR in adults: 

https://www.youtube.com/watch?v=BQNNOh8c8ks&list=PLvd0isBh6beQJ1

YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=2  

How to treat a seizure: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovsw7tdneqE&list=PLvd0isBh6beQJ1Yr

lssqzKoXY_aw-qvoW&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=ea1RJUOiNfQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmqXqwSV3bo
https://www.youtube.com/watch?v=PwfBGkBXkFA
https://www.youtube.com/watch?v=UFvL7wTFzl0
https://www.youtube.com/watch?v=2v8vlXgGXwE
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6OesdfWSk
https://www.youtube.com/watch?v=0jps5SZlTdo
https://www.youtube.com/watch?v=UFvL7wTFzl0&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW
https://www.youtube.com/watch?v=UFvL7wTFzl0&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW
https://www.youtube.com/watch?v=BQNNOh8c8ks&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BQNNOh8c8ks&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ovsw7tdneqE&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ovsw7tdneqE&list=PLvd0isBh6beQJ1YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=3


 
How to treat diabetes emergency: 

https://www.youtube.com/watch?v=L06DNMRcy98&list=PLvd0isBh6beQJ1

YrlssqzKoXY_aw-qvoW&index=6  

How to treat heatstroke: 

https://www.youtube.com/watch?v=jvGC_dQJUtE&list=PLvd0isBh6beQJ1Yr

lssqzKoXY_aw-qvoW&index=8 

How to treat Asthma attack: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdVKpUR513M  

How to bandage a hand: https://www.youtube.com/watch?v=fKzdiuseEIw  

How to treat a chocking victim: 

https://www.youtube.com/watch?v=PA9hpOnvtCk 

Chocking baby: https://www.youtube.com/watch?v=oswDpwzbAV8 

Fainting: https://www.youtube.com/watch?v=ddHKwkMwNyI 

CPR animation: https://www.youtube.com/watch?v=ozzZVQQTvo4 

How to treat heart attack: https://www.youtube.com/watch?v=gDwt7dD3awc  

CPR – USA: https://www.youtube.com/watch?v=1lwRQTGzKcw 

Major bleed: https://www.youtube.com/watch?v=-hnyxw5k-c0 

Hypothermia: https://www.youtube.com/watch?v=-JAXbDTIiSk  

 

Αξιολόγηση • Ενδιάμεση εξέταση                 20%          

• Συμμετοχή                              10% 

• Πρακτική εξέταση                   30%   

• Τελική γραπτή εξέταση           40% 

Γλώσσα Ελληνική 
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