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ΔΗΛΩΣΗ  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 



Εφηβεία: πειραματισμοί & ριψοκίνδυνες συμπεριφορές 

Η εφηβεία αποτελεί το μεταβατικό στάδιο από την 
παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση, από τα 11 έως τα 
19 περίπου έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

το άτομο βιώνει έντονες και ραγδαίες αλλαγές σε 
σωματικό, γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.  







Εφηβεία: πειραματισμοί & ριψοκίνδυνες συμπεριφορές 

Μερικοί έφηβοι εμπλέκονται σε συμπεριφορές 
αντίθετες με τον νόμο, είτε επειδή δεν έχουν 

συμπληρώσει το κατώτερο επιτρεπτό ηλικιακό όριο (πχ 
απαγόρευση χρήσης αλκοόλ ή καπνού από άτομα < 18 
ετών), είτε πρόκειται για αδικήματα όπως χρήση βίας, 

ληστεία, βανδαλισμός κ.α. 
      Οι έφηβοι αποτελούν μία υγιή πληθυσμιακή ομάδα 

με πρώτη αιτία θανάτου τα τροχαία ατυχήματα.  
Τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται για το 10% των 

συνολικών θανάτων των εφήβων,  
τα οποία συχνά συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, 
τη ριψοκίνδυνη οδήγηση, την υπερβολική ταχύτητα και 

την οδήγηση παρέα με άλλους συνομηλίκους. 





ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ 



Οι κύριες αιτίες θανάτου είναι: 
 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 HIV 
 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΙΑ 

Αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου 
από τις παραπάνω αιτίες: 

 ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΟΣ, ΟΥΣΙΕΣ 
 ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΕΞ 
 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1.000.000 έφηβοι ηλικίας 10–19 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως 







ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

ΗΛΙΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 16 – 17 ετών 
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

      ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ  
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ  
 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Χ3.9 ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ > 18 ΕΤΩΝ 
Χ2.6 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ > 18 ΕΤΩΝ 
Χ4.5 ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 30 – 60  
Χ3.2 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 30-60 



ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

      ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
 ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΗΤΗΤΑΣ 
 ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ & ΕΠΙΒΑΤΕΣ 
 ΛΗΨΗ ΑΛΚΟΟΛ & ΟΥΣΙΩΝ 
 ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 



ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι οι ηλικιωμένοι 
οδηγοί είναι πιο επικίνδυνοι, τα δεδομένα 
δείχνουν ότι ακόμη και οι ογδοντάρηδες 

έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποτελούν 
την αιτία ενός θανατηφόρου ατυχήματος 





ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ: 

1. Προσφορά επαρκούς πρακτικής εμπειρίας 
2. Συμφωνία ασφαλούς συμπεριφοράς οδήγησης 
3. Εξασφάλιση εποπτείας κατά την οδήγηση 
4. Απόκτηση εμπειρίας δύσκολης οδήγησης 
5. Αποφυγή οδήγησης με έφηβους συνοδηγούς 
6. Οδήγηση νέων και ασφαλών οχημάτων 





Αιθανόλη – Αιθυλική αλκοόλη – Σταφυλική 
αλκοόλη – Αλκοόλη ποτού – Αλκοόλη 

Η αιθανόλη είναι μια χημική σύνθεση με χημικό τύπο C2H6O 
Γράφεται επίσης ως CH3−CH2−OH ή C2H5OH 

Είναι πτητική, εύφλεκτη, άχρωμη και με ήπια χαρακτηριστική οσμή  
Έχει ψυχοτρόπο δράση και αποτελεί το κύριο συστατικό των 

οινοπνευματωδών ποτών 



How Alcohol Impacts the Brain  



Η αλκοόλη παρεμβαίνει στην επικοινωνία  
μεταξύ των νευρώνων  

Η αλκοόλη δρα γενικώς ως κατασταλτικό του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. 

Καταστέλλει ή αναστέλλει τη λειτουργία των νευρώνων 
ελαττώνοντας την ικανότητα τους να μεταφέρουν τα 

ηλεκτρικά κύματα. 
Αυτά τα ηλεκτρικά κύματα μεταφέρουν πληροφορίες, οι 
οποίες είναι ουσιαστικές για τη φυσιολογική λειτουργία 

του εγκεφάλου. 
 Η συνολική ανασταλτική δράση της αλκοόλης πάνω στον 

εγκέφαλο είναι παρόμοια με αυτή των ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στην καταστολή και στην αναισθησία. 



A synapse is the connection between two neurons.  
Ιt is where all the communication takes place. 

Neurotransmitters released from neurons bind to receptors on the 
receiving neuron.  

This changes the electrical activity of the receiving cell.  
Alcohol and other drugs that affect the brain act at specific synapses. 











ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ 

Φυσιολογική  
κατάσταση 

Βραχεία χρήση  
αλκοόλης 

Υπερισχύει  
η κατασταλτική  

δράση της 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ 

Μακροχρόνια 
χρήση αλκοόλης 

Επέρχεται  
ισορροπία ανάμεσα στην 

κατασταλτική και διεγερτική 
δράση της 

Διακοπή  
χρήσης αλκοόλης 

Επικρατεί υπερβολική 
διέγερση.  

Σύνδρομο στέρησης 











Blood alcohol concentration (BAC) after the 
rapid consumption of different amounts of 
alcohol by eight adult fasting male subjects 

100 mg% is the 
legal level of 
intoxication in most 
States.  
50 mg% is the level 
at which 
deterioration of 
driving skills 
begins. 



ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  





- Αυξάνεται ο χρόνος αντίδρασης κατά 35% 
- Αυξάνεται η πιθανότητα λάθους κατά 25% 
- Περιορίζεται η πλευρική όραση 
- Μειώνεται η ικανότητα εκτίμησης έκτακτων συμβάντων και καταστάσεων 
- Δυσκολεύει ο συντονισμός αισθήσεων και εγκεφάλου 
- Μειώνεται η κρίση με αποτέλεσμα ο οδηγός να λαμβάνει επικίνδυνες αποφάσεις    
  που μπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές 





Νέος Ποινικός Κώδικας 



Νέος Ποινικός Κώδικας: Ποινή φυλάκισης έως 3 χρόνια 
για όσους οδηγούν και έχουν καταναλώσει αλκοόλ 

Ο νέος νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει στους οδηγούς 
μια νέα συμπεριφορά στην οδήγηση. Οι ελιγμοί και η 
επικίνδυνη οδήγηση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 

έτη ή χρηματική ποινή. 









Πιθανότητα χτυπήματος πεζού και με τι ταχύτητα, 
ανάλογα με την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το όχημα   



Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Η.Π.Α.) (1) 
Η απόπειρα αυτοκτονίας είναι σπάνια στην παιδική ηλικία 
Αυτή αυξάνεται σημαντικά κατά την εφηβική ηλικία 
3η αιτία θανάτου στις ηλικίες από 15 μέχρι 24 ετών 
Πρώτα είναι ατυχήματα, ακολουθούν ανθρωποκτονίες 
25 απόπειρες για κάθε 10 που ολοκληρώνονται (θάνατος) 
Αυξημένος κίνδυνος αν υπάρχει σπίτι πυροβόλο όπλο 
60% όλων των αυτοκτονιών γίνονται με πυροβόλα όπλα 
Υπερβολική δόση φαρμάκων συχνός τρόπος απόπειρας  
Τα κορίτσια έχουν διπλάσιες απόπειρες από τα αγόρια  
Οι θάνατοι αγοριών είναι τετραπλάσιοι από τα κορίτσια 





Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Η.Π.Α.) (2) 
Ποια παιδιά είναι υψηλού κινδύνου για αυτοκτονία; 
Κατάθλιψη – διπολική διαταραχή – αλκοόλ & ουσίες 
Αίσθηση συμπίεσης, ευερεθιστότητας, διέγερσης 
Αίσθηση απογοήτευσης, αναξιότητας συν κατάθλιψη 
Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας από τον ίδιο 
Οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης ή αυτοκτονίας 
Συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση 
Απουσία υποστήριξης, κακή σχέση με γονείς & αδέλφια 
Αίσθηση κοινωνικής απομόνωσης λόγω ομοφυλοφιλίας 



Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ (Η.Π.Α.) (3) 
       Προειδοποιητικά σημάδια 

 Αγχογόνο γεγονός  
 Πρόβλημα στο σχολείο 
 Διακοπή ερωτικής σχέσης 
 Θάνατος προσφιλούς ατόμου 
 Διαμάχη ή διαζύγιο γονέων 

 Άλλα ενδεικτικά σημεία 
• Συζήτηση για αυτοκτονία 
• Συζήτηση για θάνατο 
• Απομόνωση από οικείους  
• Συγγραφή στίχων για θάνατο 
• Χάρισμα αντικειμένων 
• Αλλαγή συνηθειών 
• Ελάττωση συγκέντρωσης 





Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ (Η.Π.Α.) (4) 
Τι θα πρέπει οι γονείς να κάνουν: 
Να γνωρίζουν τα προειδοποιητικά αυτοκτονικά σημεία  
Να δουν τα προειδοποιητικά σημεία των παιδιών τους 
Να μη θεωρήσουν την απειλή ως έλξη για προσοχή 
Να μην προκαλέσουν αύξηση της αυτοκτονικής τάσης   
Να βοηθήσουν τα παιδιά τους πριν από την απόπειρα  
Να μην απευθυνθούν στα Επείγοντα Ιατρεία 
Να αναζητήσουν σοβαρή επαγγελματική βοήθεια 
Να οδηγήσουν τα παιδιά προς ψυχίατρο αν κατάθλιψη 



Traumatic fractures as a result of falls in children and 
adolescents: Wang H et al Medicine 2017; 96:  

• 1054 M (74.6%) & 358 F (25.4%) aged 10.8 ± 4.7 yrs 
• Low fall (1059, 75.0%) and high fall (353, 25.0%) 
• 2073 fractures/92 pts (6.5%) multiple fractures 
• Upper extremity fractures in 814 patients (57.6%)  
• Lower extremity fractures in 383 patients (27.1%) 
 Craniofacial fractures in 233 patients (16.5%) 
 231 (16.4%) patients suffered a nerve injury 
 Early/late complications/ injuries: 19.5%/9.2% 
 Emergency admission high vs low fall (all P <.001) 



ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ 

ΠΤΩΣΗ 

55.45% ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΤΥΧΑΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 

12.50% 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
8,33% 

23.72% 

ΑΙΤΙΑ 



ΕΙΔΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ 

 ΔΙΑΣΕΙΣΗ 
 ΘΛΑΣΗ 
 ΑΝΤΙΤΥΠΙΑ 
 ΑΞΟΝΟΤΜΗΣΗ 
 ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ 

ΕΙΔΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 





ΔΙΑΣΕΙΣΗ 

Η διάσειση, γνωστή και ως ήπια εγκεφαλική κάκωση, 
θεωρείται ως η κάκωση που παροδικά επηρεάζει την 

εγκεφαλική λειτουργία 



ΔΙΑΣΕΙΣΗ 

Η διάσειση, γνωστή και ως ήπια εγκεφαλική κάκωση, 
θεωρείται ως η κάκωση που παροδικά επηρεάζει την 

εγκεφαλική λειτουργία 



ΘΛΑΣΗ 



ΘΛΑΣΗ 

Η θλάση του εγκεφάλου αποτελεί ένα μώλωπα 
της εγκεφαλικής ουσίας 



ΘΛΑΣΗ 

Η θλάση του εγκεφάλου αποτελεί ένα μώλωπα 
της εγκεφαλικής ουσίας 



ΘΛΑΣΗ 

Η θλάση του εγκεφάλου αποτελεί ένα μώλωπα 
της εγκεφαλικής ουσίας 

CT scan που δείχνει εγκεφαλικές θλάσεις, αιμορραγία στα 
ημισφαίρια, υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κατάγματα του κρανίου 



ΑΝΤΙΤΥΠΙΑ 

Κατά τη σύγκρουση της κεφαλής, μία βλάβη δημιουργείται 
κάτω από το σημείο επαφής με ένα αντικείμενο και μία στο 

απέναντι σημείο της σύγκρουσης  



ΑΝΤΙΤΥΠΙΑ 

Κατά την σύγκρουση της κεφαλής, μία βλάβη 
δημιουργείται κάτω από το σημείο επαφής με ένα 

αντικείμενο και μία στο απέναντι σημείο της σύγκρουσης  



Η διάχυτη αξονότμηση είναι μία εγκεφαλική κάκωση, κατά την 
οποία προκαλούνται διάσπαρτες βλάβες τόσο στη λευκή όσο και 

στη φαιά ουσία του εγκεφάλου  

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΞΟΝΟΤΜΗΣΗ 



ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΞΟΝΟΤΜΗΣΗ 







ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ 

Στο διατιτραίνον τραύμα διαπερνάται το κρανίο και η 
σκληρά μήνιγγα είτε από βλήμα ή από αιχμηρό 

αντικείμενο ή από οστική παρασχίδα με κατεύθυνση 
προς τον εγκέφαλο  

A 1868 illustration of the injury 
suffered by Phineas Gage, a 
railroad worker who had a 
tamping iron driven through his 
skull in an 1848 accident. 



ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ 

Στο διατιτραίνον τραύμα διαπερνάται το κρανίο και η 
σκληρά μήνιγγα είτε από βλήμα ή από αιχμηρό αντικείμενο 

ή από οστική παρασχίδα με κατεύθυνση προς τον 
εγκέφαλο  



 

 

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ 



 

 

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ 

ΤΡΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ 
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ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ 



ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ 



 
 

Κολύμβηση – ΠΝΙΓΜΟΣ 



Κολύμβηση 



Η κολύμβηση είναι άθλημα κίνησης μέσα στο νερό 
Ως οργανωμένο άθλημα είναι νεώτερων χρόνων επινόηση 

Ως μέσο ψυχαγωγίας συναντάται μεταξύ των πρώτων 
δραστηριοτήτων που δοκίμασε ο άνθρωπος επάνω στη γη 
Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολλή προσοχή και θεωρούσαν 

άσχημο πράγμα το να μην μπορεί κάποιος να κολυμπά 
Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 περιλήφθηκε ως 

ιδιαίτερο άθλημα και το κολύμπι. Από τότε έγινε ένα από 
τα πιο αγαπητά αγωνίσματα 

Κολύμβηση 



Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει το παιδί κολύμβηση; 
Όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα»!  

Τα βρέφη στην ηλικία των 6 μηνών εκτελούν 
αντανακλαστικές κολυμβητικές κινήσεις και κράτημα της 

αναπνοής όταν βρίσκονται κάτω από το νερό 
[όταν βυθιστούν στο νερό, με αντανακλαστική κίνηση της 
επιγλωττίδας, μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους] 

Στα νήπια αυτό θα πρέπει να διδαχθεί από την αρχή 
[η αντανακλαστική κίνηση της επιγλωττίδας χάνεται όσο 

μεγαλώνει το βρέφος] 
    Η εκμάθηση της κολύμβησης πρέπει να ξεκινά από την 

ηλικία των 6 μηνών 
[καλλιεργούνται αυτά τα χαρακτηριστικά και η 

κολύμβηση γίνεται εκούσια δεξιότητα] 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 



Κολύμπι: Με βατραχοπέδιλα ή χωρίς; 
Με τα βατραχοπέδιλα δίνεις περισσότερη ώθηση με τα 

πόδια, ως εκ τούτου δε χρησιμοποιείς αρκετά τα χέρια για 
να δώσεις ώθηση στο σώμα σου  

 Άρα είναι ακατάλληλα για την εκμάθηση της 
κολύμβησης στα παιδιά και γενικότερα για την 

κολύμβηση 



Πού τα παιδιά μπορούν να κολυμπούν  

ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΙΣΙΝΑ 
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ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 



 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΠΝΙΓΜΟ 
 

    

   Βύθιση από ύψος 

   («βουτιά») 

 

   

   Μη εθελούσια βύθιση 

   («πατητή») 

  

  

   Παρατεταμένη βύθιση 

   («μακροβούτι») 

Κολύμβηση σε ήσυχα νερά με επικίνδυνες συμπεριφορές 



ΌΧΙ ΣΤΑ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ! 



ΌΧΙ ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ! 



Προσοχή όταν έχει κύματα! 

Δεν είναι κατάλληλα για κολύμβηση… 



Προσοχή όταν βρέχει! 

Γιατί ο κεραυνός πάει στο πιο ψηλό σημείο 



ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ Ο ΠΝΙΓΜΟΣ; 

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ 
1. ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 
2. ΣΤΟΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 
3. ΕΚΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 
4. ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 
5. ΚΛΙΜΑΤΩΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΑΝΟΔΟΥ 

1 

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΚΤΗ 

2 

3 

ΣΤΟΜΑ ΕΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 

4 
ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

4 

5 

ΚΛΙΜΑΤΩΤΟ 
ΒΑΔΙΣΜΑ 
ΑΝΟΔΟΥ 



ΜΑΚΡΟΒΟΥΤΙ         ή    ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ; 



ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΒΟΥΤΙ 

Γιατί; 



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 



ΥΠΕΡΠΝΟΙΑ 



 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ 



 

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΒΥΘΙΣΗΣ 
(κρίσιμη περίοδος 3 – 5 λεπτά) 

ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 
(είσοδος νερού στον υποφάρυγγα) 

ΛΑΡΥΓΓΟΣΠΑΣΜΟΣ 
(παρασυμπαθητικοτονικός) 

ΥΓΡΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ 80 – 90% 
ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ 

ΞΗΡΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ  
10 – 20% ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ 

ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ 

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



ΠΝΙΓΜΟΣ   και         ΔΙΑΣΩΣΗ 



ΠΝΙΓΜΟΣ   και         ΔΙΑΣΩΣΗ 



ΠΝΙΓΜΟΣ   και         ΔΙΑΣΩΣΗ 



ΠΝΙΓΜΟΣ    Διάσωση 

Ασφάλεια διασώστη 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ 

Κλήση για βοήθεια 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

1 

2 

Έξοδος από το νερό 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

3 



«ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» 

Μέγας μύθος! 



«ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» 

Απαγορεύεται! 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ 

Γιατί; 



«ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» 

ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 





Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση 

στα θύματα πνιγμού 



ΜΕΤΑ την αντιμετώπιση του πνιγμού 

Σταθεροποίηση  

Μεταφορά 

Νοσηλεία 



Δευτερογενής πνιγμός 

Ποια είναι τα σημάδια του δευτερογενούς πνιγμού; 
Υπάρχουν μια σειρά από προειδοποιητικά σημάδια ότι το παιδί σας 

μπορεί να απειλείται από δευτερογενή πνιγμό. 
Αλλά, υπάρχει και ένας γενικός κανόνας:  

Να παρακολουθείτε το παιδί σας για τις επόμενες 24 ώρες και να 
ψάχνετε για συμπτώματα όπως δύσπνοια, διαφορές στην αναπνοή,  
βαριά ή ρηχή αναπνοή, μη φυσιολογικό χρώμα δέρματος και ρίγος. 

Άλλα συμπτώματα είναι: 
 Ερεθισμός ή πόνος στο λαιμό ή στο στήθος 
 Βήχας μετά από μια βαθιά ανάσα 
 Επίμονος βήχας ή συριγμός 
 Δυσκολία στην αναπνοή 
 Ασυνήθιστη κόπωση 
 Ζάλη / αλλοιωμένο επίπεδο συνείδησης 
 Υψηλός πυρετός 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

3ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

2ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΦΗΒΟ 

4ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
ΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 


