
ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
                                                  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης των σοβαρών εποχικών ατυχημάτων στα 

παιδιά είναι όχι μόνο χρήσιμες, αλλά και απαραίτητες σε κάθε γονέα και παιδί, 

ιδιαίτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Το καλοκαίρι, σαν εποχή διακοπών, χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, συχνά συνδέεται 

με σοβαρά ατυχήματα. Η υπέρμετρη έκθεση στο φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα 

μίμησης ακραίων συμπεριφορών σε συνδυασμό με την πλημμελή επίβλεψη από 

τους γονείς και οι ειδικές κλιματικές συνθήκες, συνιστούν ένα μείγμα, που 

εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του παιδιού. Η απρόσκοπτη απόλαυση της 

φύσης και των διακοπών προϋποθέτει και έγκαιρη πρόληψη και σωστή 

αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων, που μπορεί να συμβούν στους μικρούς μας 

φίλους. 

Οι παρούσες οδηγίες είναι γραμμένες μεν απλά και κατανοητά, αλλά με 

υποδειγματική σαφήνεια και επιστημονική αρτιότητα. Διαπραγματεύονται όχι μόνο 

την πρόληψη, αλλά και την δυνατότητα από τους γονείς και τους επαγγελματίες 

Υγείας, να ανταποκριθούν έγκαιρα και έγκυρα σε πιθανόν πολύ δυσάρεστες 

καταστάσεις. Το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, όντας στην πρώτη γραμμή της 

αγωγής υγείας των παιδιών, καλωσορίζει και συνιστά θερμά τις παρούσες οδηγίες, 

ενώ παράλληλα συγχαίρει τους συγγραφείς. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αξιότιμοι γονείς, αγαπητά παιδιά 
Το σχολείο τέλειωσε κι άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές. 
Θέλουμε να περάσετε καλά και να σας μείνουν αξέχαστες!  
Όμως μη ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. 
 Άλλοι είναι αποτέλεσμα ακραίων συμπεριφορών. 
 Άλλοι συνδέονται με το ίδιο το φυσικό περιβάλλον.  
Η καλοκαιρινή χαλάρωση δυστυχώς ευνοεί τα παιδικά ατυχήματα. 
Πολλά μπορεί να είναι μικρά, κάποια όμως μπορεί να γίνουν σοβαρά. 
Γι’ αυτό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε πώς θα τα προλάβετε. 
Ακόμη κι αν συμβούν, σας λέμε τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνετε. 
 Για να απολαύσετε τη θάλασσα, το βουνό, την εξοχή, τη φύση  Για να μην 
έχετε κανένα ατύχημα!  
 Για να μη χαλάσουν οι διακοπές σας  
 Για να μην απειληθεί η υγεία σας 
 Για να είστε όλες και όλοι καλά! 
Διαβάστε τις οδηγίες που έχουμε φτιάξει για σάς. 
Δώστε τις και στους άλλους γονείς και στα άλλα παιδιά. 
 Τηρήστε τις πιστά! 
Τα ατυχήματα κυρίως προλαμβάνονται. 
Αλλά ακόμη κι αν κάποιο συμβεί, ακολουθείστε τις οδηγίες μας.  
Σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι. 
 
Τάσος Χατζής  
Παιδίατρος – Εντατικολόγος 
τ. Συντονιστής – Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
 
Χρύσα Κουτσαυτίκη  
Παιδίατρος – Εντατικολόγος  
Επιμελήτρια Α’ Κέντρο Υγείας Ραφήνας  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Α. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
ΒΡΑΧΟΣ (1) 

 
Βουτιά στη θάλασσα από ψηλό βράχο 
Ποτέ – Ποτέ – Ποτέ, ΓΙΑΤΙ;  
Δε γνωρίζουμε το ύψος του βράχου 
Δε γνωρίζουμε το βάθος της θάλασσας 
ΒΡΑΧΟΣ (2) 

 
Επικίνδυνη αναρρίχηση σε βράχο 
Ποτέ μόνοι μας, ποτέ χωρίς εξοπλισμό 
ΔΕΝΤΡΟ 

 
Δεν ανεβαίνουμε ποτέ σε δέντρο, ΓΙΑΤΙ; 
Μπορεί να σπάσει το κλαδί  
Δεν πηδάμε ποτέ από το δέντρο, ΓΙΑΤΙ; 



Δεν ξέρουμε πόσο ψηλά είμαστε 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

 
Δεν καθόμαστε ποτέ πάνω στο μονόζυγο ΓΙΑΤΙ; 
Γιατί είναι ψηλά και μπορεί να πέσουμε  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (μετά από πτώση) 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 

 
Μεταφέρουμε το παιδί προσεκτικά 
[κατά προτίμηση πάνω σε επίπεδη επιφάνεια] 

 
Ακινητοποιούμε το πόδι ή το χέρι, αν έχει κάταγμα  
[θα προκαλεί πόνο αν κουνιέται]  
Πιέζουμε με καθαρό πανί το τραύμα, αν αιμορραγεί 
[δε σφίγγουμε με λουρί το πόδι ή το χέρι] 

ΚΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 

 



Κανένα χτύπημα στο κεφάλι δεν είναι «απλό ή αθώο»! 
Πώς μπορεί να συμβεί: από σύγκρουση! 

 
Όπως με μια μεγάλη μπάλα 

 
Ή πάνω σε σκληρή επιφάνεια (τοίχος):  
Όλα είναι επικίνδυνα!  
ΠΥΓΜΑΧΙΑ = Σκόπιμο κτύπημα στο κεφάλι 

 
Απαραίτητα ειδικό κράνος και αποφυγή βίαιων κτυπημάτων  
[θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως άθλημα της παιδικής ηλικίας] 

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ 

 
Πρώτη βλάβη: στο σημείο άμεσης πλήξης του εγκεφάλου (coup) 



Δεύτερη βλάβη: από τη μετακίνηση του εγκεφάλου (contre coup)   

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Ξαπλώνουμε το παιδί προσεκτικά σε επίπεδη επιφάνεια 
Αποφεύγουμε περιττές κινήσεις και μετακινήσεις του 

 
Ελέγχουμε αν έχει εξωτερικό τραύμα στο κεφάλι που αιμορραγεί  

 
=> σταματάμε την αιμορραγία με γάζα και επίδεσμο ή με καθαρό πανί  
Ελέγχουμε αν έχει εξωτερικό πρήξιμο («καρούμπαλο») στο κεφάλι  

 
=> βάζουμε πάνω στο πρήξιμο πάγο τυλιγμένο με πετσέτα για 15’  
Ζητούμε ιατρική βοήθεια ή πάμε το παιδί στο κοντινό Κέντρο Υγείας 

 
Β. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΩΝ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΟΦΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Κόψιμο με μαχαίρι, μέταλλο, γυαλί. Τρύπημα από σύρμα ή καρφί   

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Ενημέρωση για τον κίνδυνο τραυματισμού από άγνωστα υλικά  
Αποφυγή χρήσης εργαλείων που δε γνωρίζουμε το χειρισμό τους  



Αντιτετανικό εμβόλιο και στην παιδική και στην εφηβική ηλικία!  

ΔΑΓΚΩΜΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΖΩΟΥ (συνήθως από σκύλο αλλά κι από γάτα)  

 
Όλοι, μικροί και μεγάλοι, αγαπάμε και φροντίζουμε το σκύλο μας 
ΠΡΟΛΗΨΗ: 
ΔΕΝ αφήνουμε ποτέ μικρό παιδί μόνο του με μεγάλο σκύλο  

 
ΟΥΤΕ προκαλούμε το σκύλο ν’ αρπάξει ένα παιχνίδι με το στόμα του 

 
ΟΥΤΕ τον πειράζουμε, τον θυμώνουμε ή του προκαλούμε πόνο 

 
ΟΥΤΕ βάζουμε το χέρι μας στο στόμα του  



 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 
Απομακρύνουμε τον σκύλο και τον απασχολούμε 
Ησυχάζουμε και δε μαλώνουμε το παιδί 
Σταματάμε την αιμορραγία από την πληγή 
Καθαρίζουμε το τραύμα με νερό και σαπούνι ή οξυζενέ 
Βάζουμε μια αντιβιοτική ή αντισηπτική αλοιφή   
Το τυλίγουμε με γάζα και επίδεσμο ή καθαρό ύφασμα  
Ζητούμε ιατρική βοήθεια ή πηγαίνουμε στο Κέντρο Υγείας 

ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΣΜΑ ΑΠΟ ΓΑΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ: 
Δεν προκαλούμε, ούτε φοβίζουμε τη γάτα => τότε βγάζει τα νύχια της!  

 
ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ: 
Εκτός από τραύμα… 

 
μπορεί να μεταδώσει ένα βακτηρίδιο  (bartonella henselae)  



 
και να προκαλέσει τη «νόσο από αμυχή γάτας», η οποία εκδηλώνεται 
με πυρετό, πονοκέφαλο, κούραση, ανορεξία (πολλές μέρες αργότερα)   

 
ιδίως με μεγάλη διόγκωση των σύστοιχων με την αμυχή λεμφαδένων  
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ: 
Καθαρισμό του τραύματος και κάλυψη με αντιβιοτική αλοιφή 
Επίδεση όχι σφικτή του τραύματος με γάζα κι επίδεσμο ή καθαρό πανί 
Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για παρακολούθηση και οδηγίες  
Λήψη αντιβίωσης κατά περίπτωση μετά από ιατρική σύσταση  

ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΠΟ ΦΙΔΙ  
Πού βρίσκονται τα φίδια; Παντού στη φύση, τελευταία & στις πόλεις! 

 
Πού κρύβονται τα φίδια; Συνήθως ανάμεσα στα φύλλα, όμως & αλλού 



 
Πότε επιτίθενται τα φίδια; Όταν νιώσουν απειλή (αν τα πατήσουμε)  

 
Πώς ξεχωρίζουμε ποια φίδια είναι δηλητηριώδη; Από το δάγκωμα 

 
Δύο τρύπες = δηλητηριώδες-Πολλές μικρές τρύπες = μη δηλητηριώδες 
Ποιο είναι τα πιο γνωστό δηλητηριώδες φίδι στη χώρα μας; η οχιά 

 
Έχει σχήμα κεφαλιού σα ρόμβο και μια ζιγκ – ζαγκ γραμμή στο δέρμα 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Τί κάνουμε:  
Απομακρύνουμε το φίδι και το φωτογραφίζουμε με το κινητό μας 
Αφαιρούμε δακτυλίδια, ρολόγια κλπ από το άκρο με το δάγκωμα   
Καθαρίζουμε & καλύπτουμε με πάγο την περιοχή για 15 λεπτά 
Απλώνουμε χωρίς τρίψιμο αντιβιοτική αλοιφή πάνω στο τραύμα 
Καλύπτουμε (δε σφίγγουμε) με γάζα & επίδεσμο το τραύμα 
Μεταφέρουμε γρήγορα το θύμα στο Κέντρο Υγείας / νοσοκομείο 
Τί ΔΕΝ κάνουμε:  
Δεν σκίζουμε με μαχαίρι το σημείο του δαγκώματος 
Δεν ρουφάμε το αίμα που βγαίνει από την πληγή 



Δεν σφίγγουμε το πόδι ή το χέρι με λουρίδα ή ζώνη 

ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΑΠΟ ΣΚΟΡΠΙΟ 

  
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Προληπτικός έλεγχος σπιτιών στην εξοχή για εντοπισμό σκορπιών 
Ασφαλής απομάκρυνση σκορπιών χωρίς επαφή με γυμνά χέρια 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ανακουφίζουμε από τον πόνο με πάγο πάνω στην πληγή για 15’ 
Χορηγούμε άμεσα αναλγητικό / αντιπυρετικό από το στόμα 
Μεταφέρουμε το θύμα στο Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο 

ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΑ ή ΣΦΗΚΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
Γενικά αποφεύγουμε περιοχές που πετούν μέλισσες ή σφήκες 
Οι μέλισσες δεν είναι επιθετικές. Τσιμπούν αν τις πατήσουμε 
Οι σφήκες είναι επιθετικές. Αντιδρούν όταν απειληθούν… 
Απαραίτητος ο έλεγχος του σπιτιού στην εξοχή για σφηκοφωλιές! 
Απόφραξη της εισόδου της φωλιάς, όχι ψεκασμός με αερόλυμα! 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
Άμεση απομάκρυνση μας από την περιοχή με μέλισσες ή σφήκες 

 
Αφαίρεση του κεντριού της μέλισσας με τσιμπιδάκι (αν γίνεται) 



Καθαρισμός και κάλυψη με παγοκύστη για 15 λεπτά 
Μετά επίστρωση κορτιζονούχου αλοιφής, που επαναλαμβάνεται 
Χορήγηση ενός αναλγητικού ή / και αντι-ισταμινικού από το στόμα 
Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για την περαιτέρω αντιμετώπιση 

ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
Αποφεύγουν κάθε περιοχή με μέλισσες ή σφήκες ή άλλα ζωύφια  
Έχουν ΠΑΝΤΑ μαζί τους τα αναγκαία υγειονομικά/φαρμακευτικά είδη   
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (επί πλέον των προαναφερθέντων γενικών μέτρων) 
ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΔΟΜΥΪΚΉΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ (έτοιμη σύριγγα-οδηγίες) 

 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
(α) από καυτό υγρό ή ατμό [νερό, τσάι, γάλα, καφές] 

 
(β) από φωτιά, εύφλεκτο υγρό (βενζίνη, οινόπνευμα), καυτό μέταλλο  

 
ΠΡΟΛΗΨΗ (α) & (β) 
Ποτέ νερό ή άλλο υγρό (καυτό ή να βράζει) χωρίς επίβλεψη 
Ποτέ νερό ή άλλο υγρό ζεστό στο παιδί χωρίς να το δοκιμάσουμε 
Ποτέ εύφλεκτο υγρό ή καυτό μέταλλο στα παιδικά χέρια  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (α) & (β) 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 

 
Άμεση απομάκρυνση καυτού υγρού με δροσερό νερό  
Άμεσο σβήσιμο της φωτιάς με στεγνό ύφασμα 
Αφαίρεση κάθε ρούχου και κοσμημάτων 
Κάλυψη εγκαυματικής επιφάνειας με γάζα ή στεγνό πανί 
Τάχιστη μεταφορά σε κοντινό Κέντρο Υγείας / Νοσοκομείο  
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ 
Επάλειψη με οδοντόκρεμα ή άλλες – ποικίλες δερματικές κρέμες 
Δεν βάζουμε πάγο, δεν σπάμε φυσαλίδες, δεν πιέζουμε την πληγή 
(γ) από έκθεση στον ήλιο  

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Πρώτη κίνηση => αντιηλιακό σε όλο το σώμα 

 
Απαραίτητα: καπέλο, γυαλιά, μπλουζάκι 

 
Τα παιδιά δεν κάνουν ηλιοθεραπεία όπως οι ενήλικες 



 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

  
Άμεση απομάκρυνση από την επίδραση του ήλιου 
Κάλυψη ερυθρών περιοχών με ενυδατική κρέμα 
Παραμονή σε σκιερό και δροσερό μέρος με ησυχία 
Ενυδάτωση μόνο με δροσερό νερό σε μικρές – συχνές ποσότητες 

«ΗΛΙΑΣΗ»  
(Παροδική επίδραση της θερμότητας του ήλιου στον εγκέφαλο)  

 
«ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ»  
(Μόνιμη επίδραση της θερμότητας του ήλιου σ’ όλο τον οργανισμό) 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 



 
Όχι στην παραλία όταν ο ήλιος είναι ψηλά 
Όχι παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο 
Όχι κοπιαστικά παιχνίδια υπό τον ήλιο 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
Κατάκλιση σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον 
Φυσικός ή τεχνητός αερισμός (ανεμιστήρας) 
Δροσερές (όχι παγωμένες) εναλλασσόμενες κομπρέσες στο μέτωπο 
Ενυδάτωση με δροσερό νερό σε μικρές – συχνές ποσότητες 
Ελαφρά – δροσερά γεύματα αν το παιδί πεινάει πολύ 
Αντιπυρετικό/αναλγητικό αν πυρετός ή/και πονοκέφαλος  
Αναζήτηση ιατρικής γνώμης και βοήθειας  

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

 
Από κτύπημα, σκόνη ή άμμο, ερεθιστικό ή ζεστό υγρό 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ξέπλυμα με άφθονο δροσερό νερό 
Ενστάλαξη σταγόνων με αντιβιοτικό   

 
Όχι βίαιο άνοιγμα των βλεφάρων 



 
Κάλυψη με υγρή (δροσερή) κομπρέσα    
Άμεση αναζήτηση ειδικής ιατρικής βοήθειας 
 

ΠΝΙΓΜΟΣ  
Η ακούσια παραμονή μέσα στο νερό χωρίς δυνατότητα αναπνοής 

 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ετησίως κάθε μέρα (κατά μέσο όρο) πνίγεται ένας άνθρωπος 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Όλα τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά να κολυμπούν σωστά 

 
Όλα τα παιδιά επιτηρούνται από ενήλικες συνεχώς 

 



Όλα τα παιδιά φορούν «μπρατσάκια» ή «γιλέκα» 

 
Όλα τα παιδιά υπακούνε στις οδηγίες ασφάλειας  

 
Μικροί και μεγάλοι δεν κάνουν επικίνδυνα παιχνίδια  

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Καλούμε σε βοήθεια πριν βοηθήσουμε το θύμα  

 
Ασφάλεια διασώστη = πλησιάζουμε από πίσω το θύμα 

 
Έξοδος σε ασφαλές μέρος πριν δώσουμε τις πρώτες βοήθειες 



 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΣΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
(α) αν το παιδί αναπνέει κι έχει τις αισθήσεις του 

 
=> το ξαπλώνουμε στο πλάι και το καθησυχάζουμε 
=> αν διαθέτουμε, του χορηγούμε οξυγόνο 
=> καλούμε το Ε.Κ.Α.Β. για τη μεταφορά στο νοσοκομείο ΠΑΝΤΑ 
(β) αν το παιδί δεν αναπνέει κι έχει χάσει τις αισθήσεις του 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ: 

 
=> εμείς του κάνουμε συνεχώς καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
=> άλλος καλεί το Ε.Κ.Α.Β. για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο 
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ: 
«Χειρισμούς αφαίρεσης νερού από τους πνεύμονες» 
ΓΙΑΤΙ;   (α) είναι ανέφικτο !  
(οι πνεύμονες δεν είναι δύο σακούλες που τους βγάζουμε το νερό) 
  (β) είναι επικίνδυνο 
(προκαλούμε εισρόφηση γαστρικού υγρού από τους πνεύμονες) 

 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ «ΜΠΑΝΑΝΑΣ» 
ΠΡΟΛΗΨΗ 



 
Τα μικρά παιδιά δεν κάνουν βόλτα με «μπανάνα» 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

 
Κινητοποίηση σωστικών μέσων με ναυαγοσώστες 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
Ποτέ ταχύπλοα κοντά σε λουόμενους 

 
Ποτέ μικρά παιδιά πάνω σε jet ski 

 
Ποτέ επικίνδυνοι ελιγμοί με ταχύπλοα 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
Κινητοποίηση σωστικών μέσων με ναυαγοσώστες 



AΓΓΙΓΜΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
Αποφυγή κολύμβησης όπου έχει μέδουσες 

 
Δε θάβουμε μέδουσες μέσα στην άμμο! 

 
Μη ξεχνάμε: οι χελώνες τρώνε τις μέδουσες! 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
(α) ρίχνουμε πάνω στο ερεθισμένο δέρμα άφθονο θαλασσινό νερό 

 



(β) απομακρύνουμε τα πλοκάμια με πλαστική κάρτα, χωρίς τρίψιμο 
(γ) δεν πιάνουμε τα πλοκάμια με τα χέρια μας γυμνά αλλά με γάντια 
(δ) ξεπλένουμε το ερεθισμένο δέρμα με οινόπνευμα ή ξύδι 

 
Εξαίρεση η μωβ μέδουσα => μαγειρική σόδα + αλατούχο νερό 1:1 
(ε) μεταφέρουμε ΠΑΝΤΑ το θύμα στο Κέντρο Υγείας / νοσοκομείο  

ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΔΡΑΚΑΙΝΑΣ 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Χρήση ειδικών υποδημάτων για τη θάλασσα (όπου χρειάζεται) 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
(α) Ηρεμούμε το παιδί γιατί σίγουρα πονάει  
(β) Αν έχουμε, του χορηγούμε ένα αναλγητικό 
(γ) Βυθίζουμε το προσβεβλημένο μέλος σε πολύ ζεστό νερό για να 
αδρανοποιηθεί η τοξίνη  (35-40 0C / προσοχή μην προκληθεί έγκαυμα) 
(δ) Μεταφέρουμε το παιδί στο Κέντρο Υγείας για εκτίμηση 

Γ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΤΡΟΧΑ/ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
(α) τα παιδιά επιβάτες 

 
Τα παιδιά κάθονται ΠΑΝΤΑ στα πίσω καθίσματα 
Τα παιδιά φορούν ΠΑΝΤΑ προστατευτική ζώνη 
(β) τα παιδιά πεζοί  



 
ΟΛΑ τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο τον Κ.Ο.Κ. 

 
Τα μικρά παιδιά ΠΑΝΤΑ συνοδεύονται από ενήλικες 

 
Τα μεγάλα παιδιά περνούν ΠΑΝΤΑ από τις διαβάσεις πεζών 

 
Τα παιδιά παίζουν μπάλα στο γήπεδο, όχι στο δρόμο 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (α) + (β) 
Αρμοδιότητα της τροχαίας και του Ε.Κ.Α.Β => ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ – ΠΑΤΙΝΙΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΤΡΟΧΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΣΩΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ΜΑΘΗΜΑ] 

 
ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [ΚΡΑΝΟΣ] 



 
ΣΩΣΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ [ΟΧΙ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ] 

 
ΣΩΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ [ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ & ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ] 

 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. [ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ] 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
ΑΜΕΣΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Δ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ (Α) ΚΥΝΗΓΙ 

 
Τα παιδιά (ηλικίας < 18 ετών) δεν συμμετέχουν στο κυνήγι  



 
Τα παιδιά δεν κρατούν κυνηγητικά όπλα και δεν πυροβολούν   

   (Β) ΣΠΙΤΙ 
Τα υπηρεσιακά ή κυνηγητικά όπλα κλειδωμένα, όχι πάνω στο τραπέζι! 

 
Τα παιδιά δεν «παίζουν» με αληθινά όπλα στο σπίτι 

 
ΜΥΘΟΣ! 
Τα όπλα εκπυρσοκροτούν!  

 
ΟΧΙ, εμείς πυροβολούμε! 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Αν προλαβαίνουμε! 

 
Προσπάθεια αιμόστασης, αν αιμορραγία 
Άμεση μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 



ΚΑΛΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 


