
Ορισμός Πρώτων Βοηθειών   

Πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που δίνεται σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια 
ξαφνική αρρώστια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό, με φροντίδα που παρέχεται για την 
διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την 
ανάρρωση. Περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την 
επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα η 
εκτέλεση ΚΑΡΠΑ περιμένοντας ένα ασθενοφόρο, καθώς και την πλήρη επεξεργασία των 
μικρής σημασίας καταστάσεις, όπως η εφαρμογή γάζας σε μια πληγή. Οι πρώτες 
βοήθειες πραγματοποιούνται γενικά από κάποιον ειδήμονα, με πολλούς 
ανθρώπους που εκπαιδεύονται στην παροχή των βασικών επιπέδων των 
πρώτων βοηθειών, και άλλοι πρόθυμοι να συνεισφέρουν από τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να απαιτείται η παροχή πρώτων βοηθειών 
και σε πολλές χώρες έχουν νομοθεσία, κανονισμό ή καθοδήγηση που καθορίζει ένα 
ελάχιστο επίπεδο παροχής των πρώτων βοηθειών σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό 
μπορεί να συμπεριλαμβάνει εδική εκπαίδευση ή εξοπλισμό για να είναι διαθέσιμη στο 
χώρο εργασίας (όπως είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απινιδωτής), η παροχή 
εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών σε δημόσιες συγκεντρώσεις, ή η υποχρεωτική 
εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στα σχολεία. Οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο, δεν απαιτεί 
κατ' ανάγκη κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό ή εμπειρία και μπορεί να περιλαμβάνει τον 
αυτοσχεδιασμό με υλικά διαθέσιμα κατά το χρόνο, συχνά από μη εκπαιδευμένα άτομα. 

Οι βασικοί στόχοι των πρώτων βοηθειών μπορούν να συνοψιστούν σε τρία βασικά 
σημεία, γνωστά και ως "τα τρία Π": 

 Διατήρηση της ζωής: Ο πρωταρχικός στόχος της ιατρικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων βοηθειών, είναι να σωθούν ζωές και να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του θανάτου. 

 Αποτροπή περαιτέρω ζημιάς: Επίσης, μερικές φορές καλείται να αποτραπεί η 
κατάσταση από την επιδείνωση ή τον κίνδυνο της περαιτέρω ζημιάς, αυτή 
καλύπτει και τους δύο εξωτερικούς παράγοντες, όπως η μετακίνηση ενός ασθενή 
μακριά από οποιαδήποτε αιτία της βλάβης, και εφαρμόζοντας τεχνικές πρώτων 
βοηθειών για την πρόληψη της επιδείνωση της κατάστασης, όπως όταν ασκούμε 
πίεση σταματάμε μια αιμορραγία από το να γίνει επικίνδυνη. 

 Προώθηση της ανάκτησης: Οι πρώτες βοήθειες, επίσης, συνεπάγεται στης 
προσπάθεια να ξεκινήσει η δοκιμασία ανάκαμψης από την ασθένεια ή τον 
τραυματισμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να περιλαμβάνει την 
συμπλήρωση μιας θεραπείας, όπως και στην περίπτωση της εφαρμογής ενός γύψου 
σε μια μικρή πληγή. 

Οι βασικές αρχές, όπως η γνώση για την χρήση ενός αυτοκόλλητου επιθέματος ή η 

εφαρμογή άμεσης πίεσης σε αιμορραγία, συχνά αποκτούνται με βάση την εμπειρία. 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική, η Πρώτη Βοήθεια για την διατήρηση της 

ζωής απαιτείται εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν 

σχετίζεται με δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες και τραυματισμούς, όπως εκείνες 

που απαιτούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Αυτές οι διαδικασίες μπορεί 

να είναι επεμβατικές και να εμπεριέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω τραυματισμού του 

ασθενούς και του ατόμου που του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Όπως κάθε εκπαίδευση, 

είναι πιο χρήσιμο αν συμβεί πριν από μια πραγματική έκτακτη ανάγκη 

Η  εκπαίδευση παρέχεται γενικά με την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος, 

που συνήθως οδηγεί σε πιστοποίηση. Λόγω τακτικών αλλαγών στις διαδικασίες και 

τα πρωτόκολλα, βάσει επικαιροποιημένων κλινικών γνώσεων, και διατήρηση της 

ικανότητας αυτής, η συμμετοχή σε τακτική μετεκπαίδευση ή την εκ νέου πιστοποίηση 

είναι συχνά απαραίτητη.  
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