
Ιατρική  &  Πρώτες  Βοήθειες  
 

Οι Ετεροπολικοί Δεσμοί τους με την Ασφάλεια  

Εισηγητής :   Παναγιώτης Ζαχαρής 

Εκπαιδευτής   Α΄ Βοηθειών  κ’  Ναυαγοσωστικής  του ΕΕΣ 
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Νόμος :    ύπαρξη      ζωή      κίνηση      δημιουργία 

    ότι δημιουργεί υπηρετεί τη  Ζωή κ’ την Ύπαρξη 
 

    ότι καταστρέφει υπηρετεί την άρνηση της ύπαρξης κ’ της ζωής 
 

 
                                                                  την ύπαρξη 
    οι πράξεις μας υπηρετούν  ή 
                                                                  την μη ύπαρξη  



3 

η έννοια του Security καθώς είναι να 
  

‘‘προστατεύει κ’ να διαφυλάσσει την ζωή και τις συνθήκες της’’  
εντάσσεται στην θετική εντροπία των Νόμων,   

 

ώστε να μπορούμε δίκαια να πούμε πως  
<<υπηρετεί την Ζωή και την Ύπαρξη>> 

* 
μέσα στην έννοια των συνθηκών Ασφάλειας  

 

πρωτεύοντα  ρόλο κ’ στόχο  κατέχει 
 

‘‘η προστασία κ’ εξασφάλιση της Ζωής κ’ Υγείας των ανθρώπων’’ 
 που εντάσσονται στη δράση κ’ ευθύνη των υπηρεσιών αυτών  
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η Ζωή κ’ η Υγεία 
 

είναι μια πολύ λεπτή κ’ ευαίσθητη ισορροπία 
 

που κρέμεται από μια λεπτή κλωστή ! 

* 
μια απροσεξία,  ένα λάθος,  ένα σαμποτάζ   

και να 
 ‘‘όπως  μπορούν  να  νεκρωθούν  πολλά  κύτταρα                 

του οργανισμού μας από έναν τραυματισμό’’   
 

έτσι  μπορούν  να  χαθούν  κ’  πολλές  Ανθρώπινες  Ζωές ! 



5 

Σύγχρονη                όλο και ποιο            πολυπλοκότερες 
κοινωνική ζωή             πολύπλοκη          ανάγκες αναφύονται 
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    Ποιες είναι οι συνθήκες  της σύγχρονης  κοινωνίας  που 
δημιουργούν Ιδιαίτερους Κινδύνους ? 
 

• μεγάλες πόλεις                             με τεράστιους πληθυσμούς 
• ανάγκες ανεκπλήρωτες               με κοινωνικές  εντάσεις  
• μαζικοποίηση των πόρων ζωής  με επιδείνωση  της  υγείας 
• τεχνολογία πολύπλοκη                με συχνά  τεχνολογικά λάθη 

 
• ανθρώπινα λάθη – άγνοια κινδύνων –  τρομοκρατικές ενέργειες 
• πόλεμοι  με  σύγχρονα  καταστρεπτικά  όπλα 
• φυσικές καταστροφές – φυσικές δυνάμεις ανυπέρβλητες 
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πόση  προσοχή – πρόβλεψη -  πρόληψη – προετοιμασία 
εκπαίδευση – ικανότητες – προσπάθεια 

 

χρειάζονται για να προλάβουμε να αποτρέψουμε ή να 
αντιμετωπίσουμε τους ποιο πάνω κινδύνους  

μια παντοτινή ανάγκη του ανθρώπου στην σύγχρονη μορφή της 
 

η ανάγκη  να διατηρήσουμε  την ζωή  κ’  την υγεία  
και τις απαραίτητες γι’ αυτήν, συνθήκες 

 

μέσα στην Σύγχρονη Κοινωνική Ζωή που δημιουργεί ιδιαίτερους 
κινδύνους 
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η αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των συνεπειών τους  

στο security  

δεν είναι  σπάνια πιθανότητα,  αλλά συνεχής ανάγκη  

που πρέπει να ικανοποιείται   άμεσα,  επί τόπου,  ειδικευμένα     
κ’  με κατάλληλα μέσα ! 

                 * 
η   ανάγκη   γίνεται   πρόκληση 

 
να καταστεί ικανός ο άνθρωπος του security  
να  χειρίζεται  ένα  ευρύ  φάσμα  δεξιοτήτων  
που σε αυτές προέχει η ικανότητα της Διάσωσης 
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εστιασμός  στην  έννοια  της  διάσωσης   

η απώλεια Ζωής  δεν γίνεται ξαφνικά αλλά σταδιακά: 
 

τραυματισμός – απώλεια συνείδησης – απώλεια αναπνοής 
απώλεια σφυγμών – διάστημα ζωής ζωτ οργάνων 

απώλεια ζωτικών οργάνων – απώλεια ζωής κυττάρων 
 

έως το 5ο σκαλοπάτι η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη  
αν παρασχεθούν οι απαραίτητες συνθήκες στον ασθενή η τραυματισμένο    



10 

Τι είναι Διάσωση ? 

απαραίτητη η τήρηση της σειράς των ενεργειών  
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τι  είναι  Πρώτες  Βοήθειες ? 
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γιατί  Πρώτες  Βοήθειες ? 

• ενδεχόμενοι νέοι κίνδυνοι για νέα θύματα 
• ανάγκη για έγκαιρη ειδοποίηση 
• ο χρόνος  επείγει 
• απώλεια ζωής 
• ραγδαία επιδείνωση 
• πόνος – φόβος 
• ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη 
• μικρά παιδιά 

στόχος                                                                                  
η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί                     
να μειώσει αισθητά, έως και να εξαλείψει                           

τις συνέπειες ενός δυστυχήματος !  
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πως  παρέχονται  οι  Πρώτες  Βοήθειες ? 

• με απλές ενέργειες  
• πρακτικές με τα χέρια 
• χωρίς πολλές γνώσεις 
• χωρίς να είμαστε γιατροί 

 
• μόνο με κατάλληλη εκπαίδευση 
• με ελάχιστα μέσα προστασίας για ασφάλεια 
• με λίγο θάρρος 
• και με απόφαση να βοηθήσουμε    
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                       πρόληψη κινδύνων 
 
 
 
 
 
   αντιμετώπιση                            Α’ Βοήθειες 
      κινδύνων                                  Διάσωση 

•  έχουν επινοηθεί πρακτικές αντιμετώπισης κάθε περιστατικού 

•  έχει κατασκευασθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός 

•  μπορούν να επινοηθούν νέες λύσεις σε κάθε ανάγκη 

εκπαίδευση 
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                                                  Εκπλήρωση - Ανάγκη 
                                                          
                             
                           ασφάλεια                                                     θέληση 
 
 

                                                                                            
                                                                                                 
                                                                                                     
           πείρα–βελτίωση                                                              εκπαίδευση 
 

                                                                                                 
                                                               
                  πρακτική εφαρμογή                                   εξάσκηση 

ο  κύκλος  της  Ζωής 
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Ας ευχηθούμε  
για έναν καλύτερο κ’ ασφαλέστερο 

κόσμο ! 
 
 

Σας  Ευχαριστώ ! 

• κάθε Ανάγκη δημιουργεί Καθήκοντα ! 
 

• κάθε Καθήκον δημιουργεί ανάπτυξη Ικανοτήτων ! 
 

• κάθε Ικανότητα εκπληρώνει μια Ανάγκη ! 
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