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Πρόλογος 
 

Η Πανδημία του Covid-19 έφερε μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα με τη ραγδαία 

αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. Η συνέχιση της δια ζώσης εκπαίδευσης 

στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια της χώρας δεν μπόρεσε να συνεχισθεί λόγω του 

εγκλεισμού, με αποτέλεσμα την εισαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην 

εκπαίδευση. Παρόλο που έτσι αποτράπηκε η διακοπή των μαθημάτων, η χρήση της 

απόκοψε την επαφή των φοιτητών Νοσηλευτικής με το κατάλληλο περιβάλλον 

μάθησης και απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων σε αρκετά μαθήματα, ένα εκ των 

οποίων ήταν οι Α΄ βοήθειες. Έτσι οι φοιτητές, αναγκάστηκαν να διδαχθούν μια 

θεωρητική εκδοχή του μαθήματος, χωρίς την απαραίτητη εξάσκηση στα 

προπλάσματα, για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων. Επηρέασε 

όμως αυτό πρόβλημα ως προς την ετοιμότητα των συγκεκριμένων φοιτητών να 

παρέχουν Α΄ Βοήθειες ή ήταν ένας καλύτερος και προτιμότερος τρόπος μάθησης; Αυτό 

θα αναλυθεί με την παρούσα πτυχιακή εργασία. 

Αρχικά, στο γενικό μέρος της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνονται 3 κεφάλαια, εκ των 

οποίων τα 2 πρώτα περιέχουν βασικά θέματα περί Α΄  Βοηθειών και το 3ο πληροφορίες 

σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο ειδικό μέρος γίνεται η στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων, η συζήτηση και τα συμπεράσματα από τη παρούσα έρευνα 

σε ένα δείγμα 150 φοιτητών Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο καθηγητή μας, κ. Ζωγραφάκη – 

Σφακιανάκη Μιχαήλ, για τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση του στην εκπόνηση 

της πτυχιακής μας εργασίας, καθώς επίσης και όλους τους φοιτητές που συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο μας. 



Σέλι δα 11 απο  88 
 

 

Πέρι ληψη 
 

Εισαγωγή: Μι α απο  τις πιο βασικέ ς και απαραι τητές γνω σέις ένο ς έπαγγέλματι α 

υγέι ας έι ναι η παροχη  Α΄ βοηθέιω ν. Στην Ελλα δα, απο  την έ ναρξη της αναστολη ς των 

έκπαιδέυτικω ν διαδικασιω ν που έφαρμο σθηκέ λο γω της πανδημι ας, η ανα πτυξη 

πρακτικω ν δέξιοτη των στους φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς δέν η ταν δυνατη , καθω ς η 

συ νδέση μέ το κατα λληλο πέριβα λλον μα θησης απαγορέυ θηκέ, λο γω της μέγα λης 

διασπορα ς του ιου . Μέ την έ ναρξη αυτη ς της αλλαγη ς, κρι θηκέ απαραι τητη η έισαγωγη  

της έξ αποστα σέως διδασκαλι ας για την συνέ χιση των μαθημα των, μέ αποτέ λέσμα την 

αδυναμι α της πρακτικη ς έξα σκησης σέ προπλα σματα του μαθη ματος των Πρω των 
Βοηθέιω ν. 

Σκοπός: Η διέρέυ νηση των γνω σέων καθω ς και της πρακτικη ς και ψυχολογικη ς 

έτοιμο τητας των φοιτητω ν Νοσηλέυτικη ς που διδα χθηκαν έξ αποστα σέως το μα θημα 

της Επείγουσας Νοσηλευτικής – Α΄ βοήθειες, συγκριτικα  μέ φοιτητέ ς που το 

διδα χθηκαν δια ζω σης μέ σω της έξα σκησης σέ προπλα σματα παρέλθοντικα , μέ στο χο 

την έυ ρέση πιθανω ν διαφορω ν που υπα ρχουν στην διαδικασι α έφαρμογη ς Α΄ 
βοηθέιω ν, λο γω της έ λλέιψης πρακτικη ς έξα σκησης απο  την Πανδημι α του Covid-19. 

Υλικό & Μέθοδος: Το δέι γμα αποτέ λέσαν 150 φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς του Ελληνικου  

Μέσογέιακου  Πανέπιστημι ου. Κλη θηκαν να απαντη σουν έ να ανω νυμο, συ ντομο 

έρωτηματολο γιο χωρισμέ νο σέ 5 ένο τητές, σχέτικα  μέ τις γνω σέις και την έτοιμο τητα 

τους για παροχη  πρω των βοηθέιω ν. Πιο συγκέκριμέ να, υπη ρξαν δυ ο ι σές ομα δές 

φοιτητω ν, έκ των οποι ων η μι α διδα χθηκέ το μα θημα έξ αποστα σέως ένω  η α λλη μέ 

δια ζω σης παλαιο τέρα. 

Αποτελέσματα: Το 81,3% (122)  του συνολικου  δέι γματος η ταν γυναι κές και το 

18,7% (28) α νδρές. Οι φοιτητέ ς της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης έι ναι λιγο τέρο 

προ θυμοι να παρέ χουν Α΄ Βοη θέιές στο α μέσο μέ λλον. (p=0,000) Οι κυ ριοι λο γοι η ταν 

η έ λλέιψη γνω σέων και ο φο βος έφαρμογη ς λανθασμέ νης τέχνικη ς σέ έ να θυ μα 
(p=0,020). 

Συμπεράσματα: Η ομα δα φοιτητω ν της έξ αποστα σέως διδασκαλι ας παρουσι ασέ 

στατιστικα  σημαντικη  χαμηλο τέρη έτοιμο τητα για παροχη  Α΄ Βοηθέιω ν, συγκριτικα  

μέ την ομα δα που έι χέ διδαχθέι  το μα θημα των Α΄ Βοηθέιω ν σέ προπλα σματα στο 

παρέλθο ν. Οι φοιτητέ ς της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης φα νηκέ να χρέιαζο ταν 

καθοδη γηση  σέ μια πιθανη  μέλλοντικη  παρέ μβαση. Οι γνω σέις του συνολικου  

δέι γματος η ταν καλέ ς, αν και θέωρου νται θέωρητικα  και ο χι πρακτικα  έπαρκέι ς. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Πρώτες Βοήθειες, Φοιτητές Νοσηλευτικής, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, COVID-19, Ετοιμότητα, Γνώσεις, Πανδημία 
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Summary 
 

Introduction: One of the most basic and necessary knowledge of a health professional 

is the provision of first aid. In Greece, since the beginning of the suspension of 

educational procedures implemented due to the pandemic, the development of 

practical skills in Nursing students wasn’t possible, as the connection to the 

appropriate learning environment was prohibited, due to the large spread of the 

coronavirus. With the beginning of this change, it was deemed necessary to introduce 

the distance learning for the continuation of the courses, resulting in the impossibility 

of practical training in models in the first aid course. 

Purpose: The investigation of the knowledge as well as the practical and psychological 

readiness of the Nursing students who were taught remotely the course of “Emergency 

Nursing – First Aid”, compared to students who were taught it through the practice of 

models in the past, with the aim of are in the process of implementing first aid, due to 

the lack of practice from the Covid-19 Pandemic. 

Material and methodology: Τhe sample consisted of 150 Nursing students studying 

at the Hellenic Mediterranean University of Crete. They were asked to answer an 

anonymous, short questionnaire divided into 5 sections based on their knowledge and 

readiness for first aid. More specifically, there were two equal groups of students, one 

of whom taught with e-learning the course of first aid, while the other with the face-to-

face method in the past.  

Results: 81,3% (122) of the sample were women and 18,7% (28) were men. The 

distance education students are less willing to intervene to provide first aid soon 

(p=0,000). The main reasons for not applying first aid by these students, were the lack 

of knowledge and the fear of applying the wrong technique to a victim (p=0,020). 

Conclusion: The group of distance learning students showed a statistically significant 

lower readiness to provide first aid, compared to the group that had been taught the 

course of first aid in models, in the past. Distance learning students seemed to need 

guidance in a possible future intervention. The knowledge of the overall sample was 

good, although it is considered theoretically sufficient, not practical.  

 

 

Key words: First aid, Nursing Students, Distance learning, E-learning, COVID-19, 

Readiness, Knowledge, Pandemic 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Εισαγωγη  
 

Η πανδημι α απο  τον ιο  SARS-CoV-2, αρχικα  έμφανι σθηκέ ως έπιδημι α στην 

πο λη Wuhan της Κι νας στα τέ λη του έ τους 2019 και έξαπλω θηκέ έξαιρέτικα  γρη γορα 

σέ ο λο το πλανη τη, ένω  έ χέι αποτέλέ σέι κι νδυνο για τη ζωη  πολλω ν ανθρω πων. 

Η ραγδαι α έξα πλωση του ιου  δημιου ργησέ μέγα λη ψυχολογικη  έπιβα ρυνση 

στον ανθρω πινο πληθυσμο  λο γω των μέγα λων αλλαγω ν που έπη λθαν. (Κυρι τση, 

2020) Οι νέ ές προκλη σέις στο συ στημα Υγέι ας λο γω πανδημι ας, έ φέραν αλλαγέ ς στον 

τρο πο έκπαι δέυσης των φοιτητω ν Επαγγέλμα των Υγέι ας. Κατα  τους πρω τους μη νές 

του 2020, οι πέρισσο τέρές χω ρές έι χαν προβέι  στην προσωρινη  αναστολη  

λέιτουργέι ας των έκπαιδέυτικω ν διαδικασιω ν λο γω της μέγα λης μέταδοτικο τητας 

του ιου . (Llankoon, Kisokanth, & Warnakulasuriya, 2020) Συ μφωνα μέ έ να προ σφατο 

α ρθρο συ νταξης, σέ χω ρές της Ευρωπαι κη ς Ένωσης, πολλοι  φοιτητέ ς βρέ θηκαν να 

έργα ζονται έθέλοντικα  η  ακο μα και να γι νέι έπι σπέυση της έκπαιδέυτικη ς τους 

διαδικασι ας για τη νωρι τέρη αποφοι τηση τους, ω στέ να στέλέχω σουν τα Νοσοκομέι α, 

αφου  υπη ρχέ μέγα λη ανα γκη για προσωπικο . (Μπουζι κα, 2021) 

Στην Ελλα δα, λι γο χρονικο  δια στημα μέτα  την έμφα νιση του πρω του 

κρου σματος, το οποι ο έμφανι σθηκέ στις 26/02/2020, και συ μφωνα μέ Υπουργικη  

Απο φαση για προστασι α της δημο σιας υγέι ας και των πολιτω ν που δημοσιέυ θηκέ 

στην Εφημέρι δα της Κυβέρνη σέως την  10η Μαρτι ου του 2020, έφαρμο σθηκέ η πρω τη 

αναστολη  λέιτουργι ας ο λων των έκπαιδέυτικω ν βαθμι δων που διένέργου νταν δια 

ζω σης, συμπέριλαμβανομέ νων και των ΑΕΙ – ΤΕΙ.  (ΦΕΚ 783, 2020) (Τριανταφυλλι δου, 

2020) Μέ την έ ναρξη αυτη ς της αλλαγη ς κρι θηκέ απαραι τητη η έισαγωγη  της έξ 

αποστα σέως διδασκαλι ας των φοιτητω ν μέ σω της χρη σης της τηλέσυνέργασι ας για 

την συνέ χιση των μαθημα των. Όπως ο μως έι ναι ξέκα θαρο, το αποτέ λέσμα της 

αναστολη ς των έργαστηριακω ν ασκη σέων των φοιτητω ν στα Νοσοκομέι α αλλα  και 

στο πέριβα λλον του έκα στοτέ Πανέπιστημι ου, δέν θέωρέι ται έπιθυμητο  σέ σχολέ ς 

έπαγγέλμα των Υγέι ας για την έκμα θηση πρακτικω ν δέξιοτη των, λο γω του ο τι το 

Νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα χαρακτηρι ζέται απο  ανα γκη απο κτησης πρακτικω ν 
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δέξιοτη των. (Χριστοδου λου & Ζυγα , 2015) Μι α βιβλιογραφικη  ανασκο πηση που έι χέ 

γι νέι παλαιο τέρα απο  τις Lahti, Ha to nen, & Va lima ki (2014), σχέτικα  μέ  την συ γκριση 

της παραδοσιακη ς μέ την έξ αποστα σέως μα θηση, βρέ θηκέ πως η έξ αποστα σέως 

μα θησης αποτέλέι  έ ναν συμπληρωματικο  τρο πο μα θησης και ο χι ανω τέρο απο  τον 

παραδοσιακο  τρο πο. Κα τι παρο μοιο αναγρα φέται και στο α ρθρο της Χριστοδου λου 

(2017), ο που τονι ζέι ο τι η χρη ση της τέχνολογι ας δέν μπορέι  να αντικατασταθέι  απο  

την παραδοσιακη  μα θηση. Εκτο ς αυτω ν, κα θέ φοιτητη ς διαθέ τέι τον δικο  του τρο πο 

μα θησης. Όπως προέ κυψέ απο  μια α λλη βιβλιογραφικη  ανασκο πηση, ο προτιμο τέρος 

τυ πος μα θησης των πέρισσο τέρων φοιτητω ν Νοσηλέυτικη ς βασι ζέται στην πρακτικη  

έφαρμογη  της θέωρι ας, αλλα  θέωρέι ται και η μα θηση που βασι ζέται στην έμπέιρι α. 

(Χριστοδου λου & Ζυγα , 2015) Στην έποχη  της πανδημι ας ο μως, μο νο η θέωρητικη  

έκπαι δέυση κατέ στη δυνατη . 

Υπο  κανονικέ ς συνθη κές, οι φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς κατα  τη δια ρκέια της 

ακαδημαι κη ς τους πορέι ας και μαζι  μέ το κατα λληλο έργαστηριακο  και θέωρητικο  

υπο βαθρο έκμα θησης, γι νονται δέ κτές των απαραι τητων γνω σέων και δέξιοτη των 

πέρι  παροχη ς Α΄ Βοηθέιω ν. (Κυργιανι δου, Κουρη , & Καπα δοχος, 2014) 

Ένα απο  τα μαθη ματα που δέν ένδέι κνυται να αντικατασταθου ν σέ πλη ρη 

θέωρητικη  μορφη  έι ναι οι Α΄ Βοη θέιές. Η έκμα θηση του μαθη ματος των Α΄ Βοηθέιω ν, 

αποτέλέι ται απο  θέωρητικο  και πρακτικο  μέ ρος ο που η έκπαι δέυση και των 2 μέρω ν 

έι ναι έξι σου σημαντικη , αφου  αποτέλου ν μι α απο  τις πιο βασικέ ς και απαραι τητές 

γνω σέις ένο ς έπαγγέλματι α υγέι ας. Η μονομέρη ς διδασκαλι α του θέωρητικου  μέ ρους, 

ένδέ χέται να αφη σέι σημαντικη  έ λλέιψη ως προς την απο κτηση πρακτικω ν 

δέξιοτη των. 

H σωστη  έφαρμογη  των Α΄ Βοηθέιω ν αποτέλέι  απαραι τητη δέξιο τητα ο λων 

των έπαγγέλματιω ν υγέι ας, αλλα  θέωρέι ται έπι σης αναγκαι α γνω ση ο λων των 

ανθρω πων. Η έ ναρξη της έκμα θησης των Α΄ βοηθέιω ν, δέν πρέ πέι να έπικέντρω νέται 

μο νο στους έπαγγέλματι ές υγέι ας, τους φοιτητέ ς και το έυρυ  κοινο , αλλα  αντι θέτα το 

ιδανικο  έι ναι να ξέκινα έι απο  τη σχολικη  ηλικι α μέ την έκμα θηση βασικω ν δέξιοτη των. 

Επι σης, για την καλυ τέρη έφαρμογη  τους, θέωρέι ται αναγκαι α η παρακολου θηση 

σέμιναρι ων καθω ς και ταυτο χρονα η μέλέ τη για έπανα ληψη των γνω σέων. (Καδδα , et 

al., 2011)  
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Κέφα λαιο 1ο  

1. Ιστορικη  Αναδρομη  
 

Η συνέχη ς έξέ λιξη και βέλτι ωση της ιατρικη ς και νοσηλέυτικη ς έπιστη μης έ χέι 

πλέ ον καταφέ ρέι μέτα  απο  πολλέ ς παρέμβα σέις και πέιρα ματα, την έισαγωγη  

συγκέκριμέ νων πρωτοκο λλων και οδηγιω ν που πρέ πέι να ακολουθου νται για την 

έπιτυχημέ νη έφαρμογη  Α΄ Βοηθέιω ν στον α νθρωπο, ο μως γι’ αυτο  χρέια στηκέ να 

γι νουν πολλέ ς αποτυχι ές και ανακαλυ ψέις. Η Καρδιοπνέυμονικη  Αναζωογο νηση 

(γνωστη  ως ΚΑΡΠΑ), αποτέλέι  μια διαδικασι α που έι ναι “τόσο παλιά όσο ο άνθρωπος”. 

Αυτη  αρχικα  έφαρμοζο ταν μέ λανθασμέ νές και βασανιστικέ ς τέχνικέ ς, ο μως μέ την 

πα ροδο του χρο νου ανακαλυ φθηκαν και υιοθέτη θηκαν νέ ές και ασφαλέ στέρές. 

(Κορρέ  & Καρλη ς, 2013) 

Συ μφωνα μέ τη βιβλιογραφικη  ανασκο πηση των Κορρέ  & Καρλη ς (2013), 

φαι νέται ο τι πολλέ ς αναζωογονη σέις συνέ βησαν χα ρη στον Ασκληπιό μέ έπιτυχι α, ένω  

ο μέ γας Αλέ ξανδρος το 400 π.Χ., φαι νέται να η ταν ο πρω τος που έ σωσέ έ ναν 

στρατιω τη μέ σω της δια νοιξης του αέραγωγου . Το 1736 – 1790 ο John Hovard 

ανακα λυψέ τις θωρακικές συμπιέσεις, ο μως η πρω τη παρέ μβαση του η ταν ατυχη ς και 

έ τσι η έφαρμογη  τους στην πρα ξη δέν αναγνωρι σθηκέ το τέ. Η αποτέλέσματικο τητα 

των θωρακικω ν συμπιέ σέων έ γινέ γνωστη  το 1960 απο  τους Kouwenhoven, Jude και 

Knickerbocker, λο γω της μέγα λης ανακα λυψης που έ γινέ το 1958 (δυ ο χρο νια 

νωρι τέρα), απο  τον Knickerbocker, ο τι μέ την έφαρμογη  πι έσης στο θω ρακα 

έμφανι ζέται αρτηριακο ς σφυγμο ς. Φυσικα , δέν γι νέται να μην αναφέρθέι  ο τι ο 

αλγο ριθμος ABC (Airway - Breathing - Circulation) που ακολουθου μέ και έφαρμο ζουμέ 

στη πρα ξη ση μέρα, ξέκι νησέ να γι νέται γνωστο ς και να χρησιμοποιέι ται το 1959, ένω  

το 1956 τα δυ ο πρω τα βη ματα (Airway – Breathing) πη ραν το ο νομα τους απο  τον 

Peter Safar καθω ς η ταν αυτο ς που απέ δέιξέ πο σο σημαντικη  έι ναι η έξασφα λιση 

ανοικτου  αέραγωγου  μέ σω των γνωστω ν τέχνικω ν: «ανάσπαση της κάτω γνάθου» και 

«υπερέκταση της κεφαλής». (Κορρέ  & Καρλη ς, 2013) 
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2. Επιδημιολογικα  Δέδομέ να 

 

Τα καρδιακα  νοση ματα αποτέλου ν τις κυριο τέρές αιτι ές θνησιμο τητας 

παγκοσμι ως αλλα  και στην Ελλα δα τα τέλέυται α χρο νια, μέ τη κυριο τέρη αιτι α αυτω ν 

να έι ναι η καρδιακή ανακοπή,  (Κυργιανι δου, Κουρη , & Καπα δοχος, 2014) οπο τέ 

θέωρέι ται και ο κυ ριος λο γος για έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ. 

 

“Η καρδιακή ανακοπή αναγνωρίζεται από την απουσία σφυγμού στις καρωτίδες 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 5 δευτερολέπτων σε αναίσθητο άτομο, στο 

οποίο απουσιάζουν επίσης και οι αναπνευστικές κινήσεις.” (Βλα χου, et al., 2020) 

 

“Στην καρδιακή ανακοπή, η καρδιακή αντλία σταματά να εξωθεί αίμα στο σώμα 

και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, επέρχεται εγκεφαλικός θάνατος.” (Κυργιανι δου, 

Κουρη , & Καπα δοχος, 2014) 

 

Η έπιβι ωση ένο ς θυ ματος καρδιακη ς ανακοπη ς, έξαρτα ται α μέσα απο  το χρο νο 

παρέ μβασης για την ανα νηψη. Η έ γκαιρη έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ έξωνοσοκομέιακα  

μπορέι  να διπλασια σέι η  ακο μα και να τριπλασια σέι το ποσοστο  έπιβι ωσης ένο ς 

ατο μου. (Καπα δοχος, Καρα μαλη, Πολυκανδριω τη, & Μέι δα νη, 2008) Όσον αφορα  το 

ποσοστο  έπιβι ωσης ένο ς ατο μου μέτα  απο  καρδιακη  ανακοπη , έι ναι <15% σέ 

έξωνοσοκομέιακο  πέριβα λλον ένω  22% σέ ένδονοσοκομέιακο  πέριβα λλον. (Βλα χου, 

et al., 2020) Λι γοι ασθένέι ς θα πα ρουν έξιτη ριο απο  τη ΜΕΘ μέτα  απο  καρδιακη  

ανακοπη , ένω  οι υπο λοιποι έ χουν υψηλη  πιθανο τητα θανα του. (Μπο νου & Σκουλου δη, 

2020) 

Συ μφωνα μέ την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποι α την 3η Φέβρουαρι ου 2021 

ανακοι νωσέ τα στατιστικα  των αιτιω ν θνησιμο τητας για το έ τος 2018,  σημέιω θηκαν 

44.590 πέριστατικα  θανα του απο  νοση ματα του κυκλοφορικου  συστη ματος, έκ των 

οποι ων τα 30.526 αφορου σαν καρδιακα  νοση ματα, ο πως φαι νέται στον πίνακα 2 της 
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συγκέκριμέ νης ανακοι νωσης. (Ελληνικη  Στατιστικη  Αρχη , 2021) (Η ανακοι νωση 

αναφέ ρέι τα πέριστατικα  θανα του για το χρονικο  δια στημα μέταξυ  2014 έ ως και 

2018). 

Αν και ο αριθμο ς των θανα των απο  καρδιακα  νοση ματα φαι νέται να μέιω θηκέ 

έλαφρα  συγκριτικα  μέ το έ τος 2017 ο που η ταν 31.618, συνέχι ζουν να παραμέ νουν απο  

τις πρω τές αιτι ές θνησιμο τητας. Όπως αναγρα φέται στον πίνακα 7 της ανακοι νωσης, 

τα πέρισσο τέρα πέριστατικα  θανα του απο  καρδιακα  νοση ματα σημέιω θηκαν στην 

Ανατολικη  Μακέδονι α & Θρα κη μέ αριθμο  342,6 συ μφωνα μέ τη μέ τρηση της έιδικη ς 

θνησιμο τητας. Συ μφωνα μέ τον πίνακα 4 της ανακοι νωσης, η ηλικιακη  ομα δα που 

προσβα λλέται πέρισσο τέρο απο  καρδιακα  νοση ματα έι ναι ένη λικές >75 έτω ν μέ την 

πλέιοψηφι α να έι ναι γυναι κές (13.653 πέριστατικα ). (Ελληνικη  Στατιστικη  Αρχη , 

2021) 

Συμπέρασματικα , φαι νέται ο τι η ανα γκη για γνω σέις Α΄ βοηθέιω ν έι ναι 

αναγκαι α, έιδικα  ο σον αφορα  την ανα νηψη απο  καρδιακη  ανακοπη , λο γω της μέγα λης 

αυ ξησης της θνησιμο τητας.  (Κυργιανι δου, Κουρη , & Καπα δοχος, 2014) 

 

Στη συνέ χέια θα συζητηθέι  η καρδιακη  ανακοπη  πιο λέπτομέρω ς. 
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3. Καρδιακη  Ανακοπη  

Ει ναι αυτονο ητο, πως η καρδιακη  ανακοπη  χρη ζέι α μέσης παροχη ς 

αναζωογο νησης, και ο πως αναφέ ρθηκέ προηγουμέ νως, έι ναι απο  τις πρω τές αιτι ές 

θνησιμο τητας γι’ αυτο  η αναγνω ριση των ρυθμω ν ανακοπη ς έι ναι υ ψιστης σημασι ας, 

ο ταν έι ναι έφικτο , καθω ς έστια ζέι στην έ γκαιρη ανα ταξη του ασθένη . (Βλα χου, et al., 

2020) (Ζαχαρο πουλος, Πρέλορέ ντζου, & Μέρκου ρης, 2007) 

Σέ έ ρέυνα που έ γινέ σέ πτυχιου χους νοσηλέυτέ ς για την διέρέυ νηση των 

γνω σέων τους σχέτικα  μέ τους ρυθμου ς ανακοπη ς, φα νηκέ ο τι υπη ρχέ έ λλέιψη 

γνω σέων και έπι σης ο τι υπα ρχέι ανα γκη για συνέχιζο μένη έκπαι δέυση ανα  τακτα  

χρονικα  διαστη ματα, μέ προσαρμογη  στις νέο τέρές κατέυθυντη ριές οδηγι ές που 

υπα ρχουν. (Βλα χου, et al., 2020) Άλλη έ ρέυνα που έ γινέ σέ φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς 

σχέτικα  μέ τους ρυθμου ς ανακοπη ς, βρέ θηκέ αρκέτα  χαμηλη  βα ση γνω σέων, καθω ς 

τα ¾ του συνολικου  δέι γματος δέν πέ ρασέ τη βα ση στις έρωτη σέις του 

έρωτηματολογι ου ένω  υπα ρχέι ανα γκη για συνέχιζο μένη έκπαι δέυση. (Κυργιανι δου, 

Κουρη , & Καπα δοχος, 2014) 

Υπα ρχουν 2 κατηγορι ές ρυθμω ν ανακοπη ς, οι οποι ές έι ναι: 

Οι απινιδώσιμοι ρυθμοί καρδιακής ανακοπής: Η θέραπέι α έπιτυγχα νέται 

μέ την έ γκαιρη απινι δωση μέ χορη γηση ρέυ ματος ξέκινω ντας απο  150-200 Joules (για 

διφασικο  απινιδωτη ) η  360 Joules (για μονοφασικο ). Η απινι δωση μπορέι  να γι νέι 

αρκέτέ ς φορέ ς σέ συνδυασμο  μέ την ΚΑΡΠΑ έ ως ο του έπανέ λθέι ο φυσιολογικο ς 

ρυθμο ς. Επι σης, ι σως χρέιασθέι  χορη γηση φαρμα κων συνδυαστικα  μέ την απινι δωση, 

ο πως η αδρέναλι νη και η αμιωδαρο νη1.  

o Η Κοιλιακή Μαρμαρυγή – Ventricular Fibrillation (Ει ναι ο συχνο τέρος τυ πος 

καρδιακη ς ανακοπη ς στους ένη λικές. Χρη ζέι α μέσης ανα ταξης έντο ς 2-3 

λέπτω ν, διαφορέτικα  έπέ ρχέται θα νατος). 

 
 

 

1 Αποτέλου ν συνη θη φα ρμακα για αντιμέτω πιση της καρδιακη ς ανακοπη ς. 
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o Η Ασφυγμη Κοιλιακή Ταχυκαρδία – Pulseless Ventricular Tachycardia (Nolan, 

Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 2006) 

Οι μη απινιδώσιμοι ρυθμοί καρδιακής ανακοπής: Διένέργέι ται ΚΑΡΠΑ έ ως 

ο του τοποθέτηθέι  φλέβικο ς καθέτη ρας για την χορη γηση φαρμα κων. Έπέιτα γι νέται 

συνέχη ς έ λέγχος του ΗΚΓ και του αρτηριακου  σφυγμου .  

o Η Ασυστολία – Asystole 

o Η Άσφυγμη Ηλεκτρική Δραστηριότητα – Pulseless Electrical Activity (Nolan, 

Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 2006) 

Γένικο τέρα, οι απινιδω σιμοι ρυθμοι  μπορου ν να αναταχθου ν μέ τη χορη γηση 

shock απινι δωσης (Joules), ένω  οι μη απινιδω σιμοι συνη θως μέ τη χορη γηση 

φαρμα κων, υγρω ν η  ακο μα και έπέμβατικω ν μέθο δων (ανα λογα την αιτι α), αλλα  

αρχικα  θα πρέ πέι να γι νέι γνωστο  αν η αιτι α προ κλησης της καρδιακη ς ανακοπη ς έι ναι 

αναστρέ ψιμη η  ο χι. (Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 2006) 

Αναστρέψιμες αιτίες αποτελούν: 

- η υπέρκαλιαιμι α 

- η υπογκαιμι α 

- η υποθέρμι α 

- η υποξαιμι α 

Μη αναστρέψιμες αιτίες αποτελούν: 

- ο υπο  τα ση πνέυμοθω ρακας 

- ο καρδιακο ς έπιπωματισμο ς 

- η θρο μβωση  

- οι τοξι νές (Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 2006) 

 

Η καρδιακη  ανακοπη  αν θέραπέυθέι  χρη ζέι προσέκτικο  έ λέγχο, διο τι υπα ρχέι 

αυξημέ νος κι νδυνος θανα του απο  υποξαιμικη  βλα βη του έγκέφα λου, ένω  πολλοι  

α νθρωποι πέ φτουν σέ κω μα. Συνιστα ται έιδικη  νέυρολογικη  παρακολου θηση σέ 

χρονικο  δια στημα έντο ς 72 ωρω ν απο  την ανακοπη , συ μφωνα μέ έιδικέ ς συστα σέις 

για τη φροντι δα μέτα  την ανακοπη . (Μπο νου & Σκουλου δη, 2020)
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4. Βασικη  Υποστη ριξη της Ζωη ς – Basic Life 

Support (BLS) 

Η Βασική Υποστήριξη Ζωής 

πέριλαμβα νέι δια φορές παρέμβα σέις 

που γι νονται για τη διατη ρηση της ζωη ς 

ένο ς θυ ματος και μπορου ν να 

έφαρμοσθου ν ακο μα και απο  απλου ς 

πολι τές. Συγκέκριμέ να μέ σέιρα  

προτέραιο τητας πέριλαμβα νέι  τα έξη ς:  

• Ασφαλής προσέγγιση στον τόπο του 

συμβάντος. 

• Έλεγχος αντίδρασης: «Είστε καλά;» 

Αν δέν ανταποκρι νέται ακολουθέι  ο 

έλεγχος του αεραγωγού και η διάνοιξη 

του αν το θυ μα δέν αναπνέ έι. 

• Κλήση στο 166/112, μέ την συ σταση 

να υπα ρχέι ανοικτη  ακρο αση (αν έι ναι έ νας διασω στης) δι νοντας τις απαραι τητές 

οδηγι ές (“Το θυ μα δέν αναπνέ έι”, “Την τοποθέσι α του συμβα ντος” και ταυτόχρονη 

έναρξη της ΚΑΡΠΑ για αποφυγη  καθυστέ ρησης χρο νου. Απαγορέυ έται ο 

τέρματισμο ς της κλη σης απο  τον διασω στη. 

• Συνέχεια του κύκλου ΚΑΡΠΑ έ ως ο του έπανέ λθέι το θυ μα η  φθα σέι ο ΑΕΑ, ο που και 

χρησιμοποιέι ται συ μφωνα μέ τις οδηγι ές. (Εικο να 1) (Chandrasekaran, et al., 2010) 

(Επιστημονικο  Συμβου λιο ΕΚΑΒ, Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) (Olasveengen, et al., 

2021) 

Η γνω ση του BLS έι ναι ιδιαι τέρα σημαντικη , αν και αυτο  δέ φαι νέται να 

έυσταθέι  λο γω έ λλέιψης γνω σέων. Συ μφωνα μέ έ ρέυνα που πραγματοποιη θηκέ σέ 3 

χω ρές (Ισπανι α, Πολωνι α, Λιθουανι α) και αφορου σέ φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς σχέτικα  

μέ την αξιολο γηση των γνω σέων και των στα σέων τους μέ τη Βασικη  Υποστη ριξη της 

Ζωη ς – Basic Life Support (BLS), φανέρω θηκαν μέσαι α έπι πέδα γνω σέων, ένω  η 

Εικόνα 1: BLS ενηλίκων (ERC, 2021) 
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συχνο τητα έκπαι δέυσης, συνδέ έται μέ τη διατη ρηση των δέξιοτη των των φοιτητω ν. 

(Kwiecien -Jagus , Mędrzycka-Dąbrowska, Galdikiene , Via-Clavero, & Kopec , 2020) Μι α 

α λλη έ ρέυνα που πραγματοποιη θηκέ σέ έ να σχέτικα  μέγα λο δέι γμα απο  δια φορές 

έιδικο τητές φοιτητω ν έπαγγέλμα των Υγέι ας, ως προς την αξιολο γηση της έπι γνωσης 

τους στη Βασικη  Υποστη ριξη Ζωη ς, φανέ ρωσέ χαμηλέ ς βα σέις γνω σέων και υπα ρχέι 

ανα γκη για βέλτι ωση. (Chandrasekaran, et al., 2010) Τέ λος, μια ακο μα έ ρέυνα που 

πραγματοποιη θηκέ σέ 475 φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς για τις γνω σέις, τις στα σέις και τη 

προθυμι α τους σέ τροχαι ο ατυ χημα, φα νηκέ ο τι η καλη  γνω ση μπορέι  να βέλτιω σέι τη 

συμπέριφορα , αφου  φοιτητέ ς μέ καλυ τέρές γνω σέις ανταπέξη λθαν καλυ τέρα σέ έ να 

τροχαι ο ατυ χημα. (Pei, Liang, Sun, Wang, & Dou, 2019) 
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5. Εξέιδικέυμέ νη Υποστη ριξη της Ζωη ς - Advance 

Life Support (ALS) 

Η Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής πέριλαμβα νέι πιο πέρι πλοκές 

παρέμβα σέις για τη διατη ρηση της ζωη ς ένο ς θυ ματος και μπορέι  να έφαρμοσθέι  

ένδονοσοκομέιακα  καθω ς και έξωνοσοκομέιακα . Συγκέκριμέ να πέριλαμβα νέι  τα ι δια 

ο πως στην BLS μέ κα ποιές διαφορέ ς, οι οποι ές έστια ζουν πέρισσο τέρο στην 

υποστη ριξη της αναπνοη ς μέ τέχνητα  μέ σα. Η γνω ση χρη σης του ΑΕΑ η  ένο ς 

χέιροκι νητου απινιδωτη  έι ναι σημαντικη . Η ένδοτραχέιακη  διασωλη νωση πρέ πέι να 

γι νέται απο  έ μπέιρους διασω στές. (Soar, et al., 2021) (Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & 

Smith, 2006) 

Η έ γκαιρη απινι δωση αποτέλέι  το κλέιδι  για την έπιβι ωση απο  Κοιλιακη  

Μαρμαρυγη  (VF) και απο  Άσφυγμη Κοιλιακη  Ταχυκαρδι α (PVT). Οι θωρακικέ ς 

συμπιέ σέις υψηλη ς ποιο τητας αποτέλου ν σημαντικη  προτέραιο τητα σέ μη 

απινιδω σιμους ρυθμου ς. (Soar, et al., 2021) (Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 

2006) 

Εφαρμο ζέται shock απινι δωσης σέ συ νδέση μέ το monitor για τους 

απινιδω σιμους ρυθμου ς, η  α λλη θέραπέι α (συνη θως φα ρμακα συνδυαστικα  μέ 

ΚΑΡΠΑ) για τους μη απινιδω σιμους ρυθμου ς. Επι σης, κατα  την παροχη  ALS, έλέ γχέται 

η πιθανη  παρουσι α πνέυμοθω ρακα υπο τα ση, ο οποι ος χρη ζέι α μέσης αντιμέτω πισης. 

(Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 2006) (Learning & Learning, 2016) 
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6. Η διαδικασι α της ΚΑΡΠΑ 
 

“Η διαδικασία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) χαρακτηρίζεται 

από την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

του αίματος καθώς και εμφυσήσεων διάσωσης για τη μεταφορά του οξυγόνου στους 

πνεύμονες.” (Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2014)  

 

Η διένέ ργέια της αποτέλέι  την σημαντικο τέρη παρέ μβαση για τη διατη ρηση 

των ζωτικω ν λέιτουργιω ν ένο ς θυ ματος που υπέ στη καρδιακη  ανακοπη , ένω  η συχνη  

έπανέκπαι δέυση έι ναι σημαντικη  για τη διατη ρηση υψηλου  έπιπέ δου γνω σέων, διο τι 

συ μφωνα μέ έ ρέυνές αρχι ζουν να έξασθένου ν σέ χρονικο  δια στημα 3-6 μηνω ν απο  την 

τέλέυται α έκπαι δέυση. (Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2014)  (Partiprajak & Thongpo, 

2016) 

Σέ έ ρέυνα που έ λαβέ μέ ρος σέ 16 νοσοκομέι α της Αττικη ς και της Κρη της για 

την αξιολο γηση των γνω σέων του Νοσηλέυτικου  προσωπικου  σχέτικα  μέ την ΚΑΡΠΑ, 

φα νηκέ ο τι μονα χα το 32,4% των έργαζομέ νων γνω ριζέ να έφαρμο ζέι τα βη ματα του 

αλγο ριθμου ABCDE, γέγονο ς που υποδηλω νέι την σημαντικη  έ λλέιψη γνω σέων. 

Επι σης αξι ζέι να αναφέρθέι  ο τι το 50,7% του προσωπικου  έι χέ παρακολουθη σέι 1 

σχέτικο  σέμινα ριο και μο νο το 15,4% έι χέ παρακολουθη σέι 4 η  πέρισσο τέρα. 

(Ζαχαρο πουλος, Πρέλορέ ντζου, & Μέρκου ρης, 2007)  

Άλλη έ ρέυνα που έ γινέ έ να χρο νο αργο τέρα, σέ νοσηλέυτέ ς και βοηθου ς 

νοσηλέυτω ν για την στα ση τους ως προς την έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ έξωνοσοκομέιακα , 

φα νηκέ ο τι το 43% που δέν θα παρέ μβαινέ για έφαρμογη  της έι ναι λο γου φο βου για 

νομικέ ς κυρω σέις, ένω  το 30% λο γου φο βου μη προκαλέ σέι βλα βη στο θυ μα. Ένα 

έπι σης σημαντικο  έυ ρημα έι ναι ο τι ο σο πέρισσο τέρη έκπαι δέυση υπα ρχέι για την 

ΚΑΡΠΑ, το σο μέιω νέται ο φο βος για την έκτέ λέση της, καθω ς και ο σο πιο προ σφατη 

έι ναι η τέλέυται α έκπαι δέυση, το σο πιο θέτικη  θα έι ναι η ανταπο κριση. (Καπα δοχος, 

Καρα μαλη, Πολυκανδριω τη, & Μέι δα νη, 2008)  
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Για την έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ, ακολουθου νται διαφορέτικέ ς τέχνικέ ς ανα λογα 

την ηλικι α του θυ ματος.  

Ενήλικες: Εφαρμο ζονται 30 θωρακικέ ς συμπιέ σέις (βα θους 5-6cm) στο 

κέ ντρο του θω ρακα (συχνο τητα: 100-120/λέπτο ) και 2 έμφυση σέις δια σωσης, μέ 

συνέχέι ς έπαναλη ψέις του κυ κλου έ ως ο του φθα σέι ο ΑΕΑ η  υπα ρξουν σημέι α ζωη ς. 

(Εικο να 1) Η αγωνιω δης (θορυβω δης) αναπνοη  δέ θέωρέι ται σημέι ο ζωη  και η ΚΑΡΠΑ 

συνέχι ζέται κανονικα . (Olasveengen, et al., 2021) 

 

Παιδιά: Δι νονται 5 αρχικέ ς έμφυση σέις δια σωσης και αν δέν υπα ρξουν σημέι α 

ζωη ς, έφαρμο ζονται 15 θωρακικέ ς συμπιέ σέις και 2 έμφυση σέις δια σωσης. (5:15:2) 

Παιδια  που έ χουν μέγα λο σωματο τυπο αντιμέτωπι ζονται μέ τον αλγο ριθμο ένηλι κων. 

(Van de Voorde, et al., 2021) Εδω , πρέ πέι να σημέιωθέι  ο τι υπα ρχέι έ λλέιψη στις 

γνω σέις Νοσηλέυτω ν σχέτικα  μέ την Βασικη  Υποστη ριξη Ζωη ς σέ Παιδια  συ μφωνα μέ 

την Καλογη ρου (2011). 

 

Νεογνά: Δι νονται 5 αρχικέ ς έμφυση σέις δια σωσης και αν δέν υπα ρξουν σημέι α 

ζωη ς, έφαρμο ζονται 3 θωρακικέ ς συμπιέ σέις (βα θους 1/3 του υ ψους του θω ρακα) και 

1 έμφυ σηση δια σωσης. (5:3:1) Η απέλέυθέ ρωση του αέραγωγου  των βρέφω ν γι νέται 

μέ το κέφα λι σέ ουδέ τέρη θέ ση και μέ την τέχνικη  ανα σπασης της κα τω γνα θου. (Van 

de Voorde, et al., 2021) 

 

Ει ναι σημαντικο  να σημέιωθέι , ο τι η ανακοπη  στα βρέ φη και στα παιδια  

συνη θως οφέι λέται σέ αναπνέυστικη  αιτι α. (Επιστημονικο  Συμβου λιο ΕΚΑΒ, 

Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) Οι θωρακικέ ς συμπιέ σέις πρέ πέι να χαρακτηρι ζονται απο  ι σο 

χρο νο μέταξυ  συμπιέ σέων και αποσυμπιέ σέων, ο χι ακανο νιστα, ένω  έι ναι σημαντικη  

η μέ γιστη δυνατη  έλαχιστοποι ηση της διακοπη ς τους. Ο έ λέγχος της αναπνοη ς δέν 

πρέ πέι να ξέπέρνα  τα 10 δέυτέρο λέπτα (Olasveengen, et al., 2021)  
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6.1. Σημέι α & Τέχνικη  Εφαρμογη ς Θωρακικω ν Συμπιέ σέων 

1. Ενη λικές: Τοποθέ τηση της βα σης της παλα μης στο κέ ντρο του θω ρακα μέ τα 2 

χέ ρια (πλέ ξιμο των δακτυ λων).  

2. Παιδια : Τοποθέ τηση της βα σης της παλα μης στο κέ ντρο του θω ρακα έι τέ μέ 

την τέχνικη  μέ 1 χέ ρι έι τέ μέ 2 χέ ρια. 

3. Βρέ φη: Στο χαμηλο τέρο μισο  του στέ ρνου, έι τέ μέ την τέχνικη  2 δακτυ λων  

(δέι κτη και παρα μέσου) έι τέ μέ τους 2 αντι χέιρές. (Van de Voorde, et al., 2021) 

(Olasveengen, et al., 2021) 

6.2. Σημέι α & Τέχνικη  Εφαρμογη ς Εμφυση σέων Δια σωσης 

1. Ενη λικές: Εμφυ σηση στο στο μα του ένη λικα για 1 δέυτέρο λέπτο.  

2. Παιδια : Εμφυ σηση στο στο μα του παιδιου  για 1 δέυτέρο λέπτο.  

3. Βρέ φη: Εμφυ σηση στο στο μα και στη μυ τη του νέογνου  για 1 δέυτέρο λέπτο. 

(Van de Voorde, et al., 2021) (Olasveengen, et al., 2021) 

 

Σέ πέρι πτωση που στο θυ μα έπανέ λθέι η φυσιολογικη  αναπνοη  αλλα  δέν 

έμφανι ζέι σημέι α αντι δρασης σέ έρέθι σματα, τοποθέτέι ται σέ θέση ανάνηψης 

(Εικο να 2) ένω  έπανέλέ γχέται συχνα  (ανα  2 λέπτα ) η βατο τητα του αέραγωγου  και η 

αναπνοη  και κα θέ 1 λέπτο  σέ παιδια  και βρέ φη. Ίσως χρέιασθέι  η έπανέ ναρξη της 

ΚΑΡΠΑ. Ιδιαι τέρη προσοχη  χρέια ζέται αν το θυ μα πιθανω ν έ χέι έγκέφαλικη  βλα βη η  

πιθανη  κα κωση της ΑΜΣΣ, ο που δέν τοποθέτέι ται σέ θέ ση ανα νηψης. (Olasveengen, et 

al., 2021) (Van de Voorde, et al., 2021) (Learning & Learning, 2016) 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Η θέση ανάνηψης 
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7. Νέ ές Συστα σέις έφαρμογη ς της ΚΑΡΠΑ έν μέ σω 

της Πανδημι ας Covid-19 
 

Προηγουμέ νως αναλυ θηκέ η διαδικασι α της ΚΑΡΠΑ, BLS, ALS, ωστο σο λο γω 

της πανδημι ας δημοσιέυ θηκαν νέ ές διαφοροποιημέ νές συστα σέις για την παροχη  

έπέι γουσας φροντι δας στις συνθη κές της πανδημι ας. Σέ παγκο σμιο έπι πέδο, οι νέ ές 

αυτέ ς συστα σέις δημοσιέυ θηκαν απο  το European  Resuscitation Council (ERC) ένω  σέ 

Ελληνικο  έπι πέδο απο  την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Μπορου ν να 

έφαρμοσθου ν έξωνοσοκομέιακα  και ένδονοσοκομέιακα . (Λα τσιος, et al., 2020) 

Όπως έι ναι γνωστο , ο ιο ς του νέ ου κορονοι ου  χαρακτηρι ζέται απο  μέγα λη 

μέταδοτικο τητα, καθω ς μέταδι δέται μέ σω του αέ ρα και των σταγονιδι ων, μέ 

αποτέ λέσμα ο διασω στης που παρέ χέι τις Α΄ βοη θέιές να κινδυνέυ έι να λα βέι τον ιο  

απο  το θυ μα, που πιθανο ν να έι ναι φορέ ας του ιου . Για τους λο γους αυτου ς, κρι θηκέ 

αναγκαι α η τροποποι ηση των αλγορι θμων σέ μια πιο ασφαλη  έκδοχη  για τους 

διασω στές και την προστασι α της δημο σιας υγέι ας. (Λα τσιος, et al., 2020) 

Οι νέ ές αυτέ ς συστα σέις συνιστου ν την αποφυγη  έμφυση σέων δια σωσης στο 

θυ μα καθω ς την α μέση έπαφη  μαζι  του, ένω  θέωρέι ται απαραι τητη η χρη ση του ΑΠΕ 

απο  τον διασω στη πριν την έπαφη  μέ το θυ μα, καθω ς και η αφαι ρέση του στο τέ λος, 

μέ σωστη  τέχνικη . Η διάνοιξη του αεραγωγού με επεμβατικά ή μη μέσα, 

θεωρείται εστία διασποράς σταγονιδίων. (Λα τσιος, et al., 2020) 

Εφαρμόζονται μόνο θωρακικές συμπιέσεις και γίνεται χρήση του ΑΕΑ. 

(Perkins, et al., 2015) Ο έ λέγχος «βλέ πω-ακου ω-αισθα νομαι» δέν έφαρμο ζέται 

ολοκληρωτικα , παρα  μο νο η παρατη ρηση για κι νηση του θω ρακα και της κοιλι ας 

(«βλέ πω»), διατηρω ντας πα ντα τη μέ γιστη δυνατη  απο σταση απο  το θυ μα και 

έ χοντας καλυ ψέι τη μυ τη και το στο μα του θυ ματος μέ μα σκα. (Λα τσιος, et al., 2020) 

Επομέ νως, αποφεύγεται οποιαδήποτε παρέμβαση έχει σχέση με τον 

αεραγωγό. Όμως, υπα ρχουν μέιονέκτη ματα, αφου  απο  πλέυρα ς χρο νου και 

συγκριτικα  μέ την ‘κανονικη ’ ΚΑΡΠΑ, υπα ρχέι καθυστέ ρηση έ ως ο του να ληφθου ν ο λα 

τα απαραι τητα ατομικα  μέ τρα προστασι ας, πρα γμα που μπορέι  να αποβέι  μοιραι ο για 

το θυ μα. (Λα τσιος, et al., 2020) Κλέι νοντας, δέν θέωρέι ται υποχρέωτικη  η τη ρηση 
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αυτω ν των συστα σέων. Σέ πέρι πτωση που έφαρμοσθέι  κανονικα  η ΚΑΡΠΑ, αυτο  

πρέ πέι να δηλωθέι . 

Παρακα τω φαι νέται η αλληλουχι α των ένέργέιω ν που πρέ πέι να 

ακολουθου νται σέ έ ναν ένη λικα. (Εικο να 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: BLS για την πανδημία Covid-19 (ERC) 
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8. Αυτο ματος Εξωτέρικο ς Απινιδωτη ς (ΑΕΑ) 

Automal External Defibrillation (AED) 
 

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) έι ναι έ να μηχα νημα, ασφαλέ ς 

στη χρη ση του, το οποι ο αποτέλέι  το πιο χρη σιμο μέ σο ανα νηψης απο  καρδιακη  

ανακοπη  σέ έ να θυ μα. Αναλυ έι τον καρδιακο  ρυθμο  ένο ς θυ ματος και κρι νέι αν χρη ζέι 

ανα γκη απινι δωσης η  ο χι. (Και ρης, et al., 2020) Αν δέν κρι νέι ανα γκη για απινι δωση, 

χρέια ζέται συνέ χιση της ΚΑΡΠΑ. (Olasveengen, et al., 2021) 

 

“Οι ΑΕΑ είναι λειτουργικά έξυπνες (βασίζονται σε τεχνολογία 

μικροϋπολογιστών) και αξιόπιστες ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες παρέχουν φωνητικές 

και οπτικές οδηγίες, με σκοπό να κατευθύνουν τόσο τους πολίτες διασώστες, όσο και 

τους επαγγελματίες υγείας, στην ασφαλή χορήγηση απινίδωσης σε θύματα καρδιακής 

ανακοπής.” (Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2015) 

 

Η έφαρμογη  απινι δωσης σέ χρονικο  

δια στημα έντο ς 3-5 λέπτω ν απο  την 

κατα ρρέυση του θυ ματος αυξα νέι το ποσοστο  

έπιβι ωσης 50 – 70%. (Ευρωπαι κο  Συμβου λιο 

Αναζωογο νησης, 2020) ένω  η  χρη ση τους  έι ναι 

ιδιαι τέρα αποτέλέσματικη , αν η καρδιακη  

ανακοπη  οφέι λέται σέ Κοιλιακη  Μαρμαρυγη  η  

σέ Άσφυγμη Κοιλιακη  Ταχυκαρδι α. 

(απινιδω σιμοι ρυθμοι  καρδιακη ς ανακοπη ς) 

(Και ρης, et al., 2020)  

Υπα ρχουν διαθέ σιμοι ΑΕΑ σέ δημο σιους 

χω ρους, οι οποι οι έ χουν μι α συγκέκριμέ νη 

χαρακτηριστικη  ση μανση. Το χρω μα της 

ση μανσης του ΑΕΑ έι ναι συνη θως πρα σινο μέ έμφανη  σχη ματα έ να σταυρο , μια καρδια  

Εικόνα 4: Η σήμανση του ΑΕΑ 
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μέ έ να βέλα κι ηλέκτροδο τησης καθω ς και τα αρχικα  γρα μματα «ΑΕΑ» η  «AED». 

(Εικο να 4) 

Παλαιο τέρα, η χρη ση τους γινο ταν μονα χα απο  έπαγγέλματι ές υγέι ας 

(Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2015) αλλα  πλέ ον μέ την απλο τητα της χρη σης τους 

μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν και απο  απλου ς πολι τές.  

Δέν χρέια ζέται η απο κτηση κα ποιας ιδιαι τέρης έκπαι δέυσης η  δέξιο τητας, αφου  

μο λις τοποθέτηθέι  και ένέργοποιηθέι  ο ΑΕΑ, δι νέι οδηγι ές τοποθέ τησης και χρη σης. Οι 

μο νές παρέμβα σέις που πρέ πέι να κα νέι ο διασω στης έι ναι να πατη σέι το κουμπι  

ένέργοποι ησης του ΑΕΑ (αν δέν έι ναι αυτο ματος), έ πέιτα να κολλη σέι τα δυ ο 

αυτοκο λλητα ηλέκτρο δια στα ανα λογα σημέι α του σω ματος του θυ ματος (έ να 

αριστέρα  χαμηλο τέρα της μασχα λης και έ να χαμηλο τέρα της δέξια ς κλέι δας) αλλα  και 

φυσικα  να προβέι  στη διένέ ργέια ΚΑΡΠΑ, αν κρι νέι ο ΑΕΑ ο τι χρέια ζέται (συ μφωνα μέ 

τις φωνητικέ ς οδηγι ές). (Και ρης, et al., 2020) (Επιστημονικο  Συμβου λιο ΕΚΑΒ, 

Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) 

Πριν την τοποθέ τηση του ΑΕΑ, το δέ ρμα του θυ ματος πρέ πέι να έι ναι στέγνο . 

Κατα  την ανα λυση του καρδιακου  ρυθμου  και κατα  την χορη γηση ρέυ ματος, δέν 

πρέ πέι κανέι ς να αγγι ξέι το θυ μα, έ ως ο του το έγκρι νέι ο ΑΕΑ. (Επιστημονικο  

Συμβου λιο ΕΚΑΒ, Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) 

Στην Ελλα δα, υπα ρχέι διαθέ σιμος έ νας διαδικτυακο ς ιστο τοπος, ο οποι ος 

δέι χνέι τα σημέι α της χω ρας ο που υπα ρχέι διαθέ σιμος ΑΕΑ για χρη ση και έι ναι 

σημαντικο  να γνωρι ζέι κα θέ α νθρωπος σέ πέρι πτωση α μέσης ανα γκης. 

Αυτο ς έι ναι ο έξη ς: https://kidssavelives.gr/map-wide/ 

 

Η τέχνολογι α έξέλι σσέται και δέν έι ναι απι θανο στο μέ λλον να υπα ρχουν έιδικα  

οχη ματα, ο πως drones, που θα μέταφέ ρουν τον ΑΕΑ απο  μια πέριοχη  σέ μια α λλη, για 

α μέση χρη ση σέ θυ μα που το χρέια ζέται. (Λα τσιος, et al., 2018)

https://kidssavelives.gr/map-wide/
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Κέφα λαιο 2ο  

Το προηγου μένο κέφα λαιο έστι ασέ πέρισσο τέρο στη διαδικασι α της ΚΑΡΠΑ 

και στη χρη ση ένο ς ΑΕΑ. Σέ αυτο  το κέφα λαιο θα συζητηθέι  η γένικη  έκτι μηση που 

πρέ πέι να γι νέται σέ έ να θυ μα, έιδικο τέρα ο σον αφορα  τον αλγο ριθμο κατα  ABCDE. 

 

1. Η Αλυσι δα Επιβι ωσης  

Αρχικα , έι ναι σημαντικο  πα ντα να υπα ρχέι κατα  νου η αλυσι δα έπιβι ωσης, η 

οποι α αποτέλέι  τα 4 βη ματα για την έπιτυχη  αναζωογο νηση ένο ς θυ ματος. (Εικο να 5) 

Ο 1ος κρι κος πέριλαμβα νέι την ταχέι α αναγνω ριση και κλη ση για βοη θέια στο 

ΕΚΑΒ, ο 2ος κρι κος αναφέ ρέται στην ταχέι α έ ναρξη της ΚΑΡΠΑ, ο 3ος στη ταχέι α 

απινι δωση μέ τη χρη ση του ΑΕΑ και τέ λος, ο 4ος στην μέτέ πέιτα φροντι δα του θυ ματος. 

(Perkins, et al., 2015) 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Η αλυσίδα επιβίωσης 
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2. Εκτι μηση  και Αντιμέτω πιση ένο ς Θυ ματος 

στον Το πο του Συμβα ντος 

 

Η έκτι μηση ένο ς θυ ματος έι ναι απο  τις αρχικέ ς προτέραιο τητές που 

έφαρμο ζονται σέ έ να συμβα ν για παροχη  α μέσης βοη θέιας. Διακρι νέται σέ 

Πρωτοβα θμια και σέ Δέυτέροβα θμια, ο που κα θέ μι α απο  αυτέ ς δι νέι σημαντικέ ς 

πληροφορι ές για την κατα σταση της υγέι ας ένο ς θυ ματος, ωστο σο η αξιολο γηση της 

δέυτέροβα θμιας έκτι μησης δέν καθι σταται πα ντα έφικτη  ο πως για παρα δέιγμα στους 

πολυτραυματι ές. Σέ πέριπτω σέις καταστα σέων μέ αρκέτου ς τραυματι ές, η έκτι μηση 

ξέκινα έι απο  τους πιο βαρια  πα σχοντές που έ χουν μέγα λο κι νδυνο θανα του, κι νδυνο 

απω λέιας κα ποιου α κρου η  έι ναι πολυτραυματι ές και ακολουθέι  σέ έκέι νους που δέν 

απέιλέι ται α μέσα η ζωη  τους. (Learning & Learning, 2016) 

Η α μέση παρέ μβαση σέ έ να έπέι γον πέριστατικο  έι ναι καθοριστικη ς σημασι ας, 

ο που ακο μα και το  κα θέ λέπτο  που πέρνα έι θέωρέι ται σημαντικο  και κρι σιμο για τη 

διατη ρησης της ζωη ς του ανθρω που. (Καδδα , et al., 2011) Για την καλυ τέρη 

κατανο ηση αυτου , δέ γι νέται να μην αναφέρθέι  η «έννοια της χρυσής περιόδου», η 

οποι α έισηγη θηκέ απο  τον M.D. R. Adams Cowley. Αυτη  έστια ζέι στην έ γκαιρη παροχη  

έπέι γουσας βοη θέιας καθω ς και στην έ γκαιρη διακομιδη  του τραυματι α στο χω ρο του 

νοσοκομέι ου, μέ την μέ γιστη δυνατη  συνολικη  ω ρα να μη ξέπέρνα  τα 30 λέπτα  απο  

την στιγμη  που προκλη θηκέ η βλα βη στο θυ μα. (Learning & Learning, 2016) 

Πιο συγκέκριμέ να: 

❖ τα 10 πρω τα λέπτα  αφορου ν την χρονικη  δια ρκέια έ ως ο του να φθα σέι το 

ασθένοφο ρο, 

❖ τα έπο μένα 10 λέπτα  για την παραμονη  των διασωστω ν στο το πο του 

συμβα ντος και την έκτι μηση του τραυματι α, 

❖ τα τέλέυται α 10 λέπτα  για την τέλικη  μέταφορα  στο πλησιέ στέρο 

νοσοκομέι ο.  

Επομέ νως, ο χρο νος που δαπανα ται έι ναι ιδιαι τέρης σημασι ας για τον 

τραυματι α και δέν πρέ πέι να θέωρέι ται δέδομέ νος η  να έπικέντρω νέται σέ α σκοπές 
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παρέμβα σέις. Μέρικοι  παρα γοντές που ένδέ χέται να έυθυ νονται για την καθυστέ ρηση 

της έ γκαιρης διακομιδη ς ένο ς τραυματι α έι ναι: 

• Η αυξημέ νη οδικη  κι νηση 

• Ο καθυστέρημέ νος απέγκλωβισμο ς ένο ς τραυματι α 

• Ο απομακρυσμέ νος το πος κατοικι ας του θυ ματος 

• Η καθυστέρημέ νη έ ναρξη της διακομιδη ς κλπ. 

Βέ βαια, ο ποια κι αν έι ναι η αιτι α καθυστέ ρησης της διακομιδη ς θα πρέ πέι να 

αναγρα φέται. (Learning & Learning, 2016) 

Πριν την έκτι μηση και την παροχη  βοη θέιας σέ έ ναν τραυματι α, έι ναι υ ψιστης 

σημασι ας η ασφαλη ς προσέ γγιση στον το πο του συμβα ντος, διο τι η παρέ μβαση σέ έ να 

πέριβα λλον που ακο μη υπομονέυ έι κινδυ νους, ένδέ χέται να έπιφέ ρέι αρνητικα  

αποτέλέ σματα στον διασω στη. Η ασφάλεια του διασώστη αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα. (Learning & Learning, 2016) (Επιστημονικο  Συμβου λιο ΕΚΑΒ, 

Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) 

 

2.1. Πρωτοβα θμια έκτι μηση (Primary Assessment) 

Η πρωτοβα θμια έκτι μηση έπικέντρω νέται σέ ο λές έκέι νές τις ένέ ργέιές που 

πραγματοποιου νται α μέσα σέ μια έπέι γουσα κατα σταση, ο πως έι ναι η αξιολο γηση της 

ασφα λέιας του πέριβα λλοντος, ο έ λέγχος αντι δρασης του θυ ματος, η κλη ση στο ΕΚΑΒ, 

ο έ λέγχος «βλέ πω – ακου ω – αισθα νομαι» και η έκτι μηση κατα  ABCDE. Στο χοι έι ναι η 

ταχέι α αξιολο γηση του θυ ματος, η έ ναρξη της ανα νηψης και η διακομιδη  σέ κατα λληλη 

μονα δα φροντι δας υγέι ας. (Learning & Learning, 2016) 

Ο αλγο ριθμος κατα  ABCDE συμβολι ζέι τα έξη ς: 

-  

 

 

 

- (Learning & Learning, 

2016) 
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A. Αεραγωγός – Airway 

Η δια νοιξη του αέραγωγου  

έι ναι υ ψιστης σημασι ας για τη 

διατη ρηση των ζωτικω ν λέιτουργέιω ν 

ένο ς ατο μου. Η πρω τη ένέ ργέια που 

έφαρμο ζέται σέ έ να θυ μα έι ναι ο 

έ λέγχος της βατο τητας του 

αέραγωγου  και έφο σον αυτο  δεν 

αναπνέει φυσιολογικά, ακολουθέι  η 

α μέση δια νοιξη του. Η αναγνω ριση 

της βατο τητας γι νέται μέ τον έ λέγχο 

«βλέ πω (τη κι νηση του θω ρακα και της κοιλι ας) – ακου ω (τη ροη  του αέ ρα) – 

αισθα νομαι (την υγρασι α της ροη ς του αέ ρα)» (Nolan, Deakin, Soar, Bottiger, & Smith, 

2006) (Learning & Learning, 2016)  

Η απο φραξη του αέραγωγου  μπορέι  να έι ναι μέρικη  η  πλη ρης και να έυθυ νέται 

σέ δια φορους παρα γοντές ο πως η καρδιακη  ανακοπη , το κω μα, η παρουσι α ξέ νων 

σωμα των η  υγρου  – αι ματος, τραυ ματα, πνιγμο ς, πνιγμονη  κ.α. (Nolan, Deakin, Soar, 

Bottiger, & Smith, 2006) 

 Σέ πέρι πτωση που υπα ρχέι ξέ νο σω μα στη στοματικη  κοιλο τητα, πρέ πέι να 

αφαιρέι ται, φορω ντας γα ντια, και αντι στοιχα μέ αναρρο φηση αν υπα ρχέι αι μα η  υγρο . 

Ει ναι α κρως σημαντικο  να μην θέ τέται σέ κανέ να πέραιτέ ρω κι νδυνο η Αυχένικη  

Μοι ρα της Σπονδυλικη ς Στη λης, αντι θέτα μα λιστα, πρέ πέι να σταθέροποιέι ται 

συνέχω ς σέ ουδέ τέρη θέ ση αρχικα  μέ τα χέ ρια (έιδικα  αν υπα ρχέι υποψι α κα κωσης 

της ΑΜΣΣ η  γένικα  της σπονδυλικη ς στη λης) και έ πέιτα μέ την τοποθέ τηση ένο ς 

αυχένικου  κηδέμο να. Σε άτομα με υποψία αυχενικής κάκωσης, απαγορεύεται η 

διάνοιξη του αεραγωγού με «υπερέκταση της κεφαλής», διότι μπορεί να 

προκληθεί μεγαλύτερη και επικίνδυνη βλάβη. (Learning & Learning, 2016) 

Γένικα , η δια νοιξη του αέραγωγου  μπορέι  να πραγματοποιηθέι  μέ δια φορους 

χέιρισμου ς και ανα λογα τη βαρυ τητα της κατα στασης. Αυτοι  έι ναι: 

1. Χέιρισμοι  μέ τα χέ ρια: Αποτέλου ν τις συχνο τέρους χέιρισμου ς για 

απέλέυθέ ρωση του αέραγωγου  και η γνω ση τους έι ναι σημαντικη . 

 Εικόνα 6: Η τεχνική διάνοιξης του αεραγωγού με υπερέκταση 
της κεφαλής 



Σέλι δα 34 απο  88 
 

o Υπερέκταση κεφαλής. Αντένδέι κνυται σέ τραυματι ές μέ πιθανη  κα κωση 

της ΑΜΣΣ. (Εικο να 6) 

o Ανάσπαση της κάτω γνάθου – jaw thrust . Η τέχνικη  αυτη  συνιστα ται σέ 

τραυματι ές μέ πιθανη  κα κωση της ΑΜΣΣ η  γένικα  ο ταν δέ μπορέι  να 

έφαρμοσθέι  η υπέρέ κταση της κέφαλη ς. 

o Ανύψωση του πώγωνα – chin lift. Η τέχνικη  αυτη  συνιστα ται σέ 

τραυματι ές που έ χουν ανατομικέ ς ανωμαλι ές η  διατηρου ν αυτο ματη 

αναπνοη . (Learning & Learning, 2016) 

 

o Χέιρισμοι  μέ απλέ ς συσκέυέ ς: Για την έκτέ λέση μιας τέ τοιας διαδικασι ας 

χρέια ζονται βασικέ ς γνω σέις τοποθέ τησης. Χρησιμοποιου νται σέ ο σους δέν 

διατηρου ν καθο λου το έπι πέδο συνέι δησης τους.  

o Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός. Μια πιθανη  έπιπλοκη  έι ναι η αιμορραγι α κατα  

την τοποθέ τηση του. 

o Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός. Αν ο τραυματι ας διατηρέι  το έπι πέδο 

συνέι δησης του έ στω και λι γο μπορέι  να προκληθέι  έ μέτος και 

λαρυγγο σπασμος. (Learning & Learning, 2016) 

 

2. Χέιρισμοι  μέ συ νθέτές συσκέυέ ς: Για την έκτέ λέση μιας τέ τοιας διαδικασι ας 

χρέια ζέται υ παρξη γνω σέων σχέτικα  μέ την τοποθέ τηση.  Χρησιμοποιου νται σέ 

ο σους δέν διατηρου ν καθο λου το έπι πέδο συνέι δησης τους. 

o Υπεργλωττιδικός αεραγωγός 

o Ενδοτραχειακή διασωλήνωση (Ο διασω στης πρέ πέι να σκέφθέι  

τις πιθανο τητές αποτυχι ας η  έπιτυχι ας, πρα γμα που καθυστέρέι  

τον χρο νο για το θυ μα) (Learning & Learning, 2016) 

 

B. Αναπνοή – Breathing 

Η έκτι μηση της αναπνέυστικη ς συχνο τητας μπορέι  να φανέρω σέι βασικέ ς 

πληροφορι ές σχέτικα  μέ την οξυγο νωση του οργανισμου . Ο αναποτέλέσματικο ς 

αέρισμο ς των πνέυμο νων ένδέ χέται να οδηγη σέι σέ υποξι α, μέ βλαβέρέ ς έπακο λουθές 

συνέ πέιές για τον οργανισμο . (Learning & Learning, 2016) 
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Αν έ να θυ μα δέν αναπνέ έι φυσιολογικα , στο χος μέτα  τη δια νοιξη του 

αέραγωγου  έι ναι η έπαρκη ς οξυγο νωση και η διατη ρηση φυσιολογικη ς συχνο τητας 

αναπνοω ν, δηλαδη  12-20/λέπτο , για αποφυγη  της υποξι ας.  

Ο αρτηριακο ς κορέσμο ς οξυγο νου (% SpO2) πρέ πέι να έι ναι ≥90%.  

Συνη θης μέ σο χορη γησης οξυγο νου αποτέλέι  η υποβοηθου μένη συσκέυη  

ασκου , η λέγο μένη «ambu». Η χορη γηση οξυγο νου δέν έι ναι αποτέλέσματικη  αν ο 

αέραγωγο ς έι ναι κλέιστο ς η  αποφραγμέ νος. (Learning & Learning, 2016) 

 

C. Κυκλοφορία – Circulation 

Ο έ λέγχος του αρτηριακού σφυγμού αποτέλέι  έ λέγχο της κυκλοφορι ας, ο που 

στους ένη λικές και στα παιδια  προτιμα ται η ψηλα φηση της καρωτιδικη ς αρτηρι ας, 

ένω  στα βρέ φη της βραχιο νιας αρτηρι ας. (Ζαχαρο πουλος, Πρέλορέ ντζου & 

Μέρκου ρης, 2007) Επι σης, πρέ πέι να έλέ γχέται και στα α νω – κα τω α κρα, για έ λέγχο 

της πέριφέρικη ς κυκλοφορι ας και αιμα τωσης, ιδιαι τέρα σέ πέριπτω σέις 

τραυματισμου  των α κρων (ο πως έ να σοβαρο  κα ταγμα). (Learning & Learning, 2016) 

Ο χρόνος επαναπρόσληψης των τριχοειδών αποτέλέι  μια γρη γορη και έυ κολη 

μέ θοδο για την αναγνω ριση της αιμα τωσης του οργανισμου . Ασκέι ται πι έση 5 

δέυτέρολέ πτων στην κοι τη του νυχιου  και το αι μα πρέ πέι να έπιστραφέι  σέ 2 

δέυτέρο λέπτα. Αν δέν έπιστραφέι , το τέ η αιμα τωση και η οξυγο νωση του οργανισμου  

έι ναι χαμηλη . Επι σης, το ψυχρο , κυανο  και κα θιδρο δέ ρμα μπορέι  να υποδηλω νέι 

μέιωμέ νη αιμα τωση και χαμηλη  οξυγο νωση. (Learning & Learning, 2016) 

Πέ ραν της διαδικασι ας έλέ γχου ο λων των παραπα νω, αντιμέτωπι ζέται και 

τυχο ν αιμορραγι α. Ειδικο τέρα, η ακατα σχέτη αιμορραγι α, πρέ πέι να αντιμέτωπι ζέται 

γρη γορα και χωρι ς καθυστέ ρηση, πριν ακο μα απο  το έ λέγχο του αέραγωγου  (έφο σον 

το θυ μα έι ναι συνέννοη σιμο), αφου  μια σοβαρη  αιμορραγι α μπορέι  να οδηγη σέι σέ 

ανέπαρκη  ιστικη  αιμα τωση και έι ναι πιθανο  να αναπτυχθέι  υποθέρμι α και φυσικα  

έ κπτωση του έπιπέ δου συνέι δησης. (Αγγέλο πουλος, Βασιλο πουλος, Παυλα του, & 

Τουλια , 2021) (Learning & Learning, 2016) 

 

“Κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο είναι πολύτιμο.” (Learning & Learning, 2016) 
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Υπα ρχουν 3 έι δη αιμορραγι ας: Η αρτηριακη , η φλέβικη  και η τριχοέιδικη . Η 

αρτηριακη  αιμορραγι α έι ναι η πιο απέιλητικη  μορφη . Αν μια αιμορραγι α δέν 

αντιμέτωπισθέι , έι ναι αδυ νατη η πέραιτέ ρω έκτι μηση του θυ ματος. (Learning & 

Learning, 2016) 

Ο έ λέγχος μιας αιμορραγι ας μπορέι  να γι νέι: 

▪ Μέ την άσκηση άμεσης πίεσης στην περιοχή (μέ τοποθέ τηση γαζω ν η  

έπιθέμα των). Αν η γα ζα απορροφηθέι  πλη ρως απο  αι μα, δέν αφαιρέι ται 

(μέ έξαι ρέση μο νο το πρω το), αλλα  τοποθέτέι ται μια νέ α πα νω απο  την 

παλια . Σέ βαθυ  τραυ μα, γι νέται έπιπωματισμο ς του τραυ ματος (γέ μισμα 

του τραυ ματος μέ γα ζές). Επι  υ παρξης ξέ νου αντικέιμέ νου, δέν 

αφαιρέι ται, αλλα  έλέ γχέται η αιμορραγι α πέριφέρικα  απο  αυτο  μέ η πιές 

κινη σέις έ ως τη μέταφορα  στο Νοσοκομέι ο. (Επιστημονικο  Συμβου λιο 

ΕΚΑΒ, Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) (Learning & Learning, 2016) 

▪ Μέ πιεστική ή ελαστική επίδεση 

▪ Μέ αιμοστατικούς παράγοντες 

▪ Μέ ίσχαιμη περίδεση της περιοχής με tourniquet (σέ πολυ  σοβαρη  

αιμορραγι α κυρι ως των α νω η  κα τω α κρων). Αυτη  έφαρμο ζέται σέ 

πέρι πτωση που ο λα τα παραπα νω αποτυ χουν. Η σωστη  έφαρμογη  της, 

σταματα  την αρτηριακη  ροη  του αι ματος και απουσια ζέι ο αρτηριακο ς 

σφυγμο ς. Μι α ι σχαιμος πέρι δέση έφαρμο ζέται κέντρικα  της 

αιμορραγι ας και παραμέ νέι μέ χρι την μέταφορα  του τραυματι α στο 

Νοσοκομέι ο, αλλα  γένικα  μπορέι  να μέι νέι μέ ασφα λέια μέταξυ  120-150 

λέπτω ν. Ενδέ χέται να χρέιασθέι  και η τοποθέ τηση μιας 2ης ι σχαιμου 

πέρι δέσης (χωρι ς να αφαιρέθέι  η 1η). Ύψιστης σημασι ας έι ναι η ακριβη ς 

καταγραφη  της ω ρας τοποθέ τησης. (Learning & Learning, 2016) 

(Επιστημονικο  Συμβου λιο ΕΚΑΒ, Υπουργέι ο Υγέι ας, 2017) 

(Αγγέλο πουλος, Βασιλο πουλος, Παυλα του, & Τουλια , 2021)  

▪ Μέ α λλές μέθο δους ο πως έι ναι το iTClamp και η χορήγηση τρανεξαμικού 

οξέος, που συ μφωνα μέ μια βιβλιογραφικη  ανασκο πηση, έ χουν 

καλυ τέρη έ κβαση σέ σχέ ση μέ τα tourniquet. (Αγγέλο πουλος, 

Βασιλο πουλος, Παυλα του, & Τουλια , 2021) 
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D. Νευρολογική Εκτίμηση – Disability 

Η έκτι μηση της νέυρολογικη ς κατα στασης του θυ ματος μπορέι  να έκτιμηθέι  μέ 

δια φορους τρο πους μέ σκοπο  την έυ ρέση του έπιπέ δου συνέι δησης και πιθανη ς 

έγκέφαλικη ς βλα βης. Αρχικα , αν το θυ μα έι ναι συνέννοη σιμο γι νονται απλέ ς 

έρωτη σέις, ο πως: «Θυμάστε τι πάθατε;», «Τι ακριβώς σας συνέβη;», «Μπορείτε να 

ανοίξετε τα μάτια σας;» και αν έι ναι ικανο  να μιλη σέι χωρι ς προ βλημα, ανοι γέι τα μα τια 

του και αντιδρα  σέ δια φορα έρέθι σματα έι ναι πολυ  πιθανο  να μην έ χέι κα ποια 

νέυρολογικη  βλα βη, ωστο σο δέν πρέ πέι να αποκλέι έται έ ως αποδέι ξέως του 

αντι θέτου. (Learning & Learning, 2016) Η χρη ση δια φορων κλιμα κων έι ναι χρη σιμές 

για την αξιολο γηση της νέυρολογικη ς κατα στασης. 

Η κλίμακα Γλασκώβης (GCS) έι ναι μια απο  τις δημοφιλέ στέρές και απλέ ς στη 

χρη ση κλι μακές τέ τοιου σκοπου . Διαχωρι ζέται σέ 3 μέ ρη, ο που κα θέ έ να απο  αυτα  

βαθμολογέι ται ανα λογα μέ την ανταπο κριση του θυ ματος. Ελέ γχέι την ικανο τητα του 

να αντιδρα  σέ κινητικα  και λέκτικα  έρέθι σματα, καθω ς και να ανοι γέι τα μα τια του. 

(Εικο να 7) Η μέ γιστη καλυ τέρη βαθμολογι α έι ναι 15 βαθμοι  (καλη  νέυρολογικη  

κατα σταση) ένω  η έλα χιστη 3 βαθμοι . Αν η βαθμολογι α έι ναι ≤8 χρέια ζέται 

διασωλη νωση. Μι α ακο μα κλι μακα έι ναι η AVPU (Alert – Verbal – Painful – 

Unresponsive), η οποι α θέωρέι ται πιο απλη  στη χρη ση της, αλλα  δέ δι νέι ακριβέι ς 

πληροφορι ές ο πως η κλι μακα Γλασκω βης. (Learning & Learning, 2016) 

 

Βέ βαια, το έπι πέδο συνέι δησης μπορέι  να έλέγχθέι  και στον αρχικο  έ λέγχο του 

θυ ματος, χωρι ς κλι μακές. Αν το θυ μα φαι νέται υγιέ ς και δέν παρουσια ζέι μέταβολέ ς 

Εικόνα 7: Η κλίμακα Γλασκώβης (GCS) 
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ως προς τα 3 πρα γματα που έλέ γχονται στη κλι μακα GCS, δέν υπα ρχέι λο γος να 

έκτιμηθέι  ιδιαι τέρα αυτο  το στα διο, χωρι ς ο μως αυτο  να αποτέλέι  σημα δι 

φυσιολογικη ς κατα στασης υγέι ας του θυ ματος. Αυτο  το οριστικοποιέι  ο Ιατρο ς.  

Επιπρο σθέτα, αν κρι νέται αναγκαι ο, έλέ γχέται και η ικανο τητα αισθητικο τητας 

και η κινητικο τητας του θυ ματος. (Learning & Learning, 2016) 

 

E. Έκθεση/Περιβάλλον - Exposure/Environment 

Στο βη μα αυτο  έι ναι σημαντικο ς ο έ λέγχος της θέρμοκρασι ας του σω ματος και 

η αποκατα σταση της υποθέρμι ας, αν υπα ρχέι. Αν ένδέι κνυται, και θέωρέι ται 

απαραι τητο, αφαιρου νται τα ένδυ ματα του θυ ματος κο βοντας τα κα θέτα μέ ψαλι δι 

και γι νέται παρατη ρηση για πιθανέ ς κακω σέις η  αιμορραγι ας που δέν διαπιστω θηκαν 

νωρι τέρα (πιθανη  απορρο φηση αι ματος απο  τον ρουχισμο ). Ει ναι σημαντικη  η 

διαχέι ριση του θυ ματος χωρι ς την σωματικη  έ κθέση του. (Learning & Learning, 2016) 
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2.2. Δέυτέροβα θμια Εκτι μηση(Secondary Assessment) 

Η δέυτέροβα θμια έκτι μηση πραγματοποιέι ται μέτα  τη ολοκλη ρωση της 

πρωτοβα θμιας και έφο σον έ χουν αντιμέτωπισθέι  πιθανέ ς απέιλητικέ ς καταστα σέις 

και στοχέυ έι στην έυ ρέση πιθανω ν τραυματισμω ν η  προβλημα των, που δέν 

ανιχνέυ τηκαν προηγουμέ νως. Όμως, ο πως αναφέ ρθηκέ και νωρι τέρα, δέν υπα ρχέι 

πα ντα έπαρκη ς χρο νος για την αξιολο γηση της. (Learning & Learning, 2016) 

 

Πέριλαμβα νέι δια φορους έλέ γχους ο πως: 

✓ Την λέπτομέρη  και προσέκτικη  έξέ ταση ολο κληρου του σω ματος ανα  πέριοχέ ς. 

Αρχικα  ξέκινα έι η έκτι μηση της κέφαλη ς και έ πέιτα συνέχι ζέται προς τα κα τω 

α κρα, μέ προσέκτικη  ψηλα φηση και έπισκο πηση των πέριοχω ν. Πρέ πέι να 

δι νέται προσοχη  στην αποφυγη  έ κθέσης του θυ ματος. 

✓ Την λη ψη ένο ς συ ντομου ιστορικου , το οποι ο θα πέριλαμβα νέι βασικέ ς 

πληροφορι ές ο πως: τα συμπτω ματα, τη λη ψη φαρμα κων, τις πιθανέ ς 

αλλέργι ές, το τέλέυται ο γέυ μα καθω ς και τα γέγονο τα που έ γιναν πριν το 

συμβα ν, μέ σκοπο  την καλυ τέρη κατανο ηση της κατα στασης. 

✓ Τη λη ψη των ζωτικω ν σημέι ων (συχνο τητα και ποιο τητα), ακρο αση των 

αναπνέυστικω ν η χων. Αν το θυ μα έι ναι βαρια  τραυματισμέ νο, 

πραγματοποιέι ται λη ψη ζωτικω ν σημέι ων ανα  3-5 λέπτα  η  σέ κα θέ πιθανη  

αλλαγη  της κατα στασης υγέι ας. Τέ λος, έι ναι σημαντικο  να έλέ γχέται η 

θέρμοκρασι α του σω ματος. (Learning & Learning, 2016) 

Πρα γματα που μπορου ν να ανιχνέυθου ν στη Δέυτέροβα θμια Εκτι μηση έι ναι: 

1. Αιμορραγία που δέν ανιχνέυ θηκέ αρχικα  

2. Παθολογικοί ήχοι κατα  την αναπνοη  η  την ακρο αση του θω ρακα 

3. Παθολογικά ευρήματα κατα  την λέπτομέρη  σωματικη  έξέ ταση (ο πως 

έγκαυ ματα, μω λωπές, έκδορέ ς, τραυ ματα, έξαρθρη ματα, κατα γματα κ.α.) (Learning & 

Learning, 2016)
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Κέφα λαιο 3ο  
 

Η έξ αποστα σέως έκπαι δέυση 
 

Η έισαγωγη  νέ ων τέχνολογιω ν στη Νοσηλέυτικη  έκπαι δέυση χαρακτηρι ζέται 

απο  πολλα  οφέ λη αλλα  και προβλη ματα. Ει ναι σι γουρο ο τι η έισαγωγη  τους στην 

ανω τατη νοσηλέυτικη  έκπαι δέυση,  χαρακτηρι ζέται απο  παροχη  έυκολο τέρης και 

γρηγορο τέρης μα θησης καθω ς και ένι σχυση της κριτικη ς σκέ ψης των φοιτητω ν 

(Ρο μπολας & Μπρέ ντα, 2019). Όπως αναγρα φέται στο α ρθρο της Χριστοδου λου 

(2017) και συ μφωνα μέ την έισηγητικη  έ κθέση του Institute of Medicine (2003) στις 

ΗΠΑ, η γνω ση χρη σης νέ ων τέχνολογιω ν έι ναι πλέ ον μι α απο  τις 5 κυριο τέρές 

δέξιο τητές των Επαγγέλματιω ν Υγέι ας. Όμως, αυτο  δέν αναιρέι  ο τι το νοσηλέυτικο  

έπα γγέλμα χαρακτηρι ζέται απο  το συνδυασμο  πολλω ν πρακτικω ν και θέωρητικω ν 

δέξιοτη των και απαιτέι  ικανο τητές κριτικη ς σκέ ψης, έτοιμο τητας καθω ς και έ να έυρυ  

φα σμα γνω σέων. (Δημητρια δου-Παντέ κα, Τσαλογλι δου, Λαβδανι τη, Ντιο , & 

Σαπουντζη -Κρέ πια, 2013) 

 

“Η νοσηλευτική εκπαίδευση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σύνθετο επιστημονικό 

πεδίο, το οποίο ενσωματώνει τις θεωρητικές και τεχνικές βάσεις της νοσηλευτικής 

διεργασίας, καθώς και την κλινική εφαρμογή τους.”  (Χριστοδου λου & Ζυγα , 2015)  

 

Η ηλέκτρονικη  μα θηση δέν αποτέλέι  πα ντα μια αξιο πιστη μέ θοδο έκπαι δέυσης, 

έιδικα  ο σον αφορα  στην απο κτηση και την έμπέ δωση πρακτικω ν δέξιοτη των στα 

Επαγγέ λματα Υγέι ας. Μι α πρω τη έικο να για το θέ μα της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης 

αποτέλέι  το αποτέ λέσμα μιας τυχαιοποιημέ νης έ ρέυνας που πραγματοποιη θηκέ το 

2016 (προ πανδημι ας) στο Πανέπιστη μιο Eulji για την αξιολο γηση της έπι δοσης 

φοιτητω ν του 3ου και 4ου έ τους σπουδω ν ως προς την έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ, έ πέιτα 

απο  τη παρακολου θηση μιας 30λέπτης διδασκαλι ας μέ δυ ο διαφορέτικέ ς τέχνικέ ς. Η 

μι α ομα δα παρακολου θησέ μια δια λέξη μέ σω βι ντέο για την ΚΑΡΠΑ, ένω  η α λλη ομα δα 
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μέ την παραδοσιακη  μα θηση. Απο  τα αποτέλέ σματα φα νηκέ ο τι οι φοιτητέ ς έκέι νοι 

που παρακολου θησαν την δια λέξη μέ σω βι ντέο, η ταν λιγο τέρο προ θυμοι να 

έφαρμο σουν ΚΑΡΠΑ. (Tai-Hwan & Jee Hee, 2016)  

Σέ έποχη  πανδημι ας Covid-19, έ χουν γι νέι κα ποιές έ ρέυνές σχέτικα  μέ την έξ 

αποστα σέως έκπαι δέυση σέ φοιτητέ ς. Συ μφωνα μέ έ ρέυνα που έ γινέ σέ 138 φοιτητέ ς 

Νοσηλέυτικη ς της Ισπανι ας για την διέρέυ νηση των έπιπτω σέων απο  την έξ 

αποστα σέως διδασκαλι α, φα νηκέ ο τι η ανα γκη για γρη γορη προσαρμογη  και έ νταξη 

σέ αυτη ν τη νέ α μέ θοδο διδασκαλι ας, έπηρέ ασέ αρνητικα  την ψυχικη  υγέι α τους 

καθω ς έπι σης και έ ντονο α γχος. (Gallego-Go mez, et al., 2020) 

Μι α σημαντικο τέρη έ ρέυνα, στην οποι α λη φθηκαν 32 ατομικέ ς, ημι-δομημέ νές 

συνέντέυ ξέις κατα  τον 1ο μη να της αναστολη ς των έκπαιδέυτικω ν διαδικασιω ν σέ 

φοιτητέ ς της Ισπανι ας, φα νηκέ ο τι γένικα  η έξ αποστα έως διδασκαλι α δέν προτιμα ται 

απο  τους φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς, αντι θέτα μα λιστα, θέωρου ν την προ σωπο μέ 

προ σωπο έκπαι δέυση τον ιδανικο τέρο τρο πο μα θησης. Ειδικο τέρα, φοιτητέ ς του 3ου 

και 4ου ακαδημαι κου  έ τους (τέλέιο φοιτοι), ανέ φέραν ότι η κλινική εκπαίδευση 

είναι ιδιαίτερα σημαντική  γι’ αυτούς καθώς σχετίζεται με την απόκτηση 

δεξιοτήτων, σημαντικών για το Νοσηλευτικό επάγγελμα, ένω  φοιτητέ ς 

μικρο τέρων έ των δέν φα νηκέ να ανησυχου ν σέ μέγα λο βαθμο  για το συγκέκριμέ νο 

θέ μα. (Ramos-Morcillo, Leal-Costa, Moral-Garcí a, & Ruzafa-Martí nez, 2020) 

 

“Η πλήρης εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ενάντια στη φύση της νοσηλευτικής 

εκπαίδευσης.” (Terzi, Azizog lu, & O zhan, 2021)  

 

Μι α έπιπλέ ον έ ρέυνα που πραγματοποιη θηκέ στην Κροατι α σέ 2520 φοιτητέ ς 

δια φορων έιδικοτη των Επαγγέλμα των Υγέι ας για τις έντυπω σέις τους σχέτικα  μέ την 

μέτα βαση στην ηλέκτρονικη  μα θηση, γένικα  υπη ρξαν θέτικέ ς έντυπω σέις και ο χι 

ιδιαι τέρη ανησυχι α για την έ λλέιψη της πρακτικω ν μαθημα των. Όμως όπως 

αναφέρθηκε στη συζήτηση της έρευνας, ένα ποσοστό 55,1% δήλωσε ότι η 

έλλειψη πρακτικής εκπαίδευσης θα δημιουργήσει προβλήματα στο εργασιακό 

τους μέλλον λόγω μη ετοιμότητας. Σημέιω θηκέ έπι σης, ο τι στο μέ λλον, οι φοιτητέ ς 
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θα προτιμου σαν έ ναν συνδυασμο  ηλέκτρονικη ς και δια ζω σης μα θησης. (Puljak, et al., 

2020) 

“Η πρακτική εξάσκηση είναι ένα πράγμα που δε μπορεί να αντικατασταθεί με την 

διαδικτυακή εκπαίδευση.” (Puljak, et al., 2020) 

 

Συμπέρασματικα , η χρη ση της έξ αποστα σέως διδασκαλι ας δέν θέωρέι ται 

έπιθυμητη , ιδιαι τέρα στα τέλέυται α έ τη σπουδω ν, ο που αυξα νέται η έπαφη  τον 

φοιτητω ν μέ το Νοσοκομέιακο  πέριβα λλον αλλα  και ταυτο χρονα γι νέται απο κτηση 

πέρισσο τέρων έμπέιριω ν και πρακτικω ν δέξιοτη των. Ωστο σο σέ μικρο τέρη έ τη 

σπουδω ν δέν προκαλέι  ιδιαι τέρα αρνητικο  αντι κτυπο, ο μως η πρακτικη  έκπαι δέυση 

έι ναι ιδιαι τέρα σημαντικη  στα Επαγγέ λματα Υγέι ας, ακο μα κι αν δέν γι νέται αντιληπτο  

απο  τα μικρο τέρα έ τη σπουδω ν. Εξα λλου, η απο κτηση πρακτικω ν δέξιοτη των έι ναι 

σημαντικη  για τη μέτέ πέιτα έργασιακη  πορέι α. 

 

Απ’ ο σο έι ναι γνωστο , δέν υπα ρχέι ακο μα κα ποια έ ρέυνα η οποι α να μέλέ τησέ 

την έπι δραση της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης σέ θέ ματα έτοιμο τητας, συγκέκριμέ να 

στις Α΄ Βοήθειες λο γω της έ λλέιψης πρακτικη ς έξα σκησης. Επομέ νως, στο έιδικο  

μέ ρος παρακα τω, θα αναλυθου ν τα αποτέλέ σματα της παρου σας έ ρέυνας σχέτικα  μέ 

το συγκέκριμέ νο θέ μα.
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ΕΙΔIKΟ ΜΕΡΟΣ 
  

Σκοπο ς της έ ρέυνας 
 

Σκοπο ς της παρου σας έ ρέυνας η ταν η διέρέυ νηση των γνω σέων καθω ς και της 

πρακτικη ς και ψυχολογικη ς έτοιμο τητας των φοιτητω ν Νοσηλέυτικη ς που 

διδα χθηκαν έξ αποστα σέως το μα θημα της Επείγουσας Νοσηλευτικής – Α΄ βοήθειες, 

συγκριτικα  μέ φοιτητέ ς που το διδα χθηκαν δια ζω σης μέ σω της έξα σκησης σέ 

προπλα σματα παρέλθοντικα . 

Στο χος η ταν η έυ ρέση πιθανω ν διαφορω ν που υπα ρχουν στην διαδικασι α 

έφαρμογη ς Α΄ βοηθέιω ν, λο γω της έ λλέιψης πρακτικη ς έξα σκησης σέ προπλα σματα 

απο  την Πανδημι α του Covid-19. 

 

Μοντέ λο PICO 
 

(P) Population: Οι φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς του Η΄ έξα μηνου και των έξαμη νων 

έ νταξης στο ΕΛΜΕΠΑ (Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) 

(Ι) Intervention: Η έξ αποστα σέως μέ θοδος έκπαι δέυσης των Α΄ Βοηθέιω ν (των 

φοιτητω ν του Η΄ έξαμη νου) 

(C) Comparison: Συγκριτικα  μέ τη δια ζω σης μέ θοδο έκπαι δέυσης των Α΄ 

βοηθέιω ν (των φοιτητω ν έξαμη νου Ένταξης) 

(Ο) Outcome: Ποιές έι ναι οι γνω σέις των φοιτητω ν για τις Α΄ βοη θέιές και τι 

έτοιμο τητα έμφανι ζουν σέ ψυχολογικο  και πρακτικο  έπι πέδο για την έφαρμογη  τους; 
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Ερέυνητικα  Ερωτη ματα 
 

Τα έρέυνητικα  έρωτη ματα της συγκέκριμέ νης έ ρέυνας διαμορφω θηκαν ως 

έξη ς: 

A. Ποια είναι η βαθμολογία όλων των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα και πόσο 

αυτή σχετίζεται με τις ρεαλιστικές τους γνώσεις; 

 

B. Τι επίπεδο γνώσεων έχουν οι φοιτητές σχετικά με την εφαρμογή Α΄ βοηθειών και 

πως αυτές σχετίζονται με την ετοιμότητα τους; 

 

C. Πόσο έτοιμοι φαίνεται να είναι οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου για να παρέμβουν σε μια 

επείγουσα κατάσταση; 

 

D. Πόσο επηρεάστηκαν οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου από την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία των Α΄ βοηθειών; 

 

E. Πόσο διαφέρουν τα ευρήματα περί ετοιμότητας και γνώσεων μεταξύ των 2 ομάδων; 
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Μέθοδολογι α 
 

Το δέι γμα της έ ρέυνας αποτέ λέσαν 150 φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς του Ελληνικου  

Μέσογέιακου  Πανέπιστημι ου (α νδρές και γυναι κές). Η ηλικι α του δέι γματος 

κυμα νθηκέ μέταξυ  21 έ ως 53 έτω ν.  

Η έ ρέυνα αφορα  τις γνω σέις και την έτοιμο τητα των φοιτητω ν ως προς την 

παροχη  Α΄ Βοηθέιω ν λο γω της έξ αποστα σέως διδασκαλι ας. Το δέι γμα χωρι σθηκέ σέ 

δυ ο ομα δές, έκ των οποι ων κατα  το ακαδημαι κο  έ τος 2020-2021, η πρω τη (Ν=75) 

η ταν φοιτητέ ς του Η΄ έξαμη νου σπουδω ν που ανη καν στο προ γραμμα ΤΕΙ και 

διδα χθηκαν το μα θημα των Α΄ Βοηθέιω ν έξ αποστα σέως, χωρι ς την πρακτικη  

έξα σκηση σέ προπλα σματα και η δέυ τέρη ομα δα (Ν=75) η ταν φοιτητέ ς του έξαμη νου 

Ένταξης που ανη καν στο προ γραμμα ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., οι οποι οι παρέλθοντικα  έι χαν 

έξασκηθέι  στα έργαστη ρια της Σχολη ς μέ την βοη θέια των προπλασμα των – δια 

ζω σης. (Οι φοιτητέ ς του έξαμη νου Ένταξης έπιλέ χθηκαν διο τι η ταν οι μο νοι που 

παλαιο τέρα έι χαν διδαχθέι  το μα θημα της Επέι γουσας Νοσηλέυτικη ς – Α΄ Βοη θέιές δια 

ζω σης, ένω  μικρο τέρα έξα μηνα ο χι, αφου  ανη κέι στο ΣΤ΄ έξα μηνο σπουδω ν.) 

Αποτέ λέσέ μια ποσοτικη , συγκριτικη  έ ρέυνα. Η συλλογη  των δέδομέ νων 

πραγματοποιη θηκέ ηλέκτρονικα  μέ σω του διαδικτυ ου και συγκέκριμέ να μέ σω του 

Google forms, μέ τη χρη ση ένο ς συ ντομου και ανω νυμου έρωτηματολογι ου, το οποι ο 

η ταν γρη γορο, έυ κολο και ο χρο νος συμπλη ρωσης έλα χιστος [μέταξυ  3-5 λέπτω ν]. Το 

έρωτηματολο γιο στα λθηκέ ηλέκτρονικα  στους φοιτητέ ς. Πριν την έ ναρξη 

συμπλη ρωσης του έρωτηματολογι ου υπη ρχέ καταγέγραμμέ νο έ να email έπικοινωνι ας 

για οποιαδη ποτέ απορι α η  διέυκρι νηση των φοιτητω ν, πρα γμα που ο μως δέν 

χρέια σθηκέ. Η δομη  του έρωτηματολογι ου αποτέλου ταν απο  δομημέ νές και κλέιστου  

τυ που έρωτη σέις χωρισμέ νές σέ 5 ένο τητές. Πιο συγκέκριμέ να: 

- Η 1η ένο τητα η ταν δημογραφικου  τυ που (φυ λο, ηλικι α, το πος μο νιμης 

κατοικι ας, έπιλογη  σχολη ς Νοσηλέυτικη ς κ.α.) 

 

- Η 2η ένο τητα πέριέι χέ υποκέιμένικέ ς έρωτη σέις σχέτικα  μέ την έτοιμο τητα των 

φοιτητω ν να παρέ χουν Α΄ βοη θέιές μέτα  που διδα χθηκαν το μα θημα της 

Επέι γουσας Νοσηλέυτικη ς. 
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- Η 3η ένο τητα πέριέι χέ έρωτη σέις αντικέιμένικου  τυ που, δηλαδη  αν οι φοιτητέ ς 

έ χέι τυ χέι να έφαρμο σουν Α΄ βοη θέιές μέτα  που διδα χθηκαν το μα θημα της 

Επέι γουσας Νοσηλέυτικη ς, και αν ναι ποια η ταν η παρέ μβαση τους και η 

έμπέιρι α τους. 

 

- Η 4η ένο τητα αναφέρο ταν αποκλέιστικα  σέ φοιτητέ ς που διδα χθηκαν έξ 

αποστα σέως το μα θημα των Α΄ Βοηθέιω ν για την έυ ρέση του αντι κτυπου που 

πιθανω ς προκα λέσέ η έξ αποστα σέως έκπαι δέυση στην έτοιμο τητα τους. 

 

 

- Η 5η ένο τητα πέριέι χέ 8 έρωτη σέις γνω σέων κλέιστου  τυ που πέρι  θέμα των Α΄ 

Βοηθέιω ν. Πιο αναλυτικα , οι δυ ο πρω τές έρωτη σέις η ταν σωστου  – λα θους, ένω  

οι υπο λοιπές πολλαπλη ς έπιλογη ς. Όλές έι χαν την έπιλογη  «Δέν ξέ ρω, δέν 

απαντω ». Στους φοιτητέ ς ζητη θηκέ να απαντη σουν ο σον τον δυνατο ν μέ 

έιλικρι νέια και ο χι τυχαι α, για να αξιολογηθου ν καλυ τέρα οι γνω σέις. 

 

Τέ λος, οι ένο τητές 2, 3 και 4 πέριέι χαν έρωτη σέις κλι μακας. (Διαφωνω  απο λυτα 

– Διαφωνω  - Ου τέ συμφωνω , ου τέ διαφωνω  – Συμφωνω  - Συμφωνω  απο λυτα) Τα 

αποτέλέ σματα της κλι μακας θα συνοψισθου ν ως «Συμφωνι α» για τις απαντη σέις 

Συμφωνω /Συμφωνω  απο λυτα και ως «Διαφωνι α» για τις απαντη σέις 

Διαφωνω /Διαφωνω  απο λυτα. Ουδέ τέρη απα ντηση θέωρέι ται η: «Ου τέ συμφωνω , 

ου τέ διαφωνω » 

Το έρωτηματολο γιο, στην ηλέκτρονικη  του μορφη , η ταν έ τοιμο προς 

συμπλη ρωση στις 26/03/2021, η συλλογη  των δέδομέ νων α ρχισέ στις 27/03/2021 

μέτα  απο  ηλέκτρονικη  προω θηση του στους φοιτητέ ς και έ ληξέ στις 10/05/2021. 

Το συνολικο  χρονικο  δια στημα πραγματοποι ησης της έ ρέυνας η ταν 4,5 μη νές 

(≈20 έβδομα δές), ο που αρχικα  πραγματοποιη θηκέ η συλλογη  των δέδομέ νων και 

έ πέιτα ακολου θησέ η κωδικοποι ηση και η στατιστικη  ανα λυση τους. Συγκέκριμέ να: 

✓ Συλλογη  δέδομέ νων: 27/03/21 έ ως 10/05/21 

✓ Στατιστικη  ανα λυση δέδομέ νων: 10/07/2021 έ ως 12/08/2021 
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Θέ ματα Ηθικη ς και Δέοντολογι ας 
 

Η συγκέκριμέ νη πτυχιακη  έργασι α δέν ένέ χέι κανέ να κι νδυνο σέ θέ ματα ηθικη ς 

και δέοντολογι ας, αφου  τα δέδομέ να λη φθηκαν μέ σω ένο ς ανω νυμου 

έρωτηματολογι ου μέ σω του διαδικτυ ου, οπο τέ δέν η ταν δυνατη  καμι α ταυτοποι ηση 

μέ κανέ να προ σωπο. Οι φοιτητέ ς συμπλη ρωσαν το έρωτηματολο γιο μέτα  απο  

διαδικτυακη  σχέτικη  ένημέ ρωση τους. 

Για την έκπο νηση της έργασι ας αυτη ς, λη φθηκέ σχέτικη  έ γκριση απο  την 

προ έδρο του Τμη ματος Νοσηλέυτικη ς του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. μέ αριθμο  πρωτοκο λλου 4555 

στις 18/03/2021. Η έ γκριση έι ναι τοποθέτημέ νη στην σέλι δα no. 2 μέ τις ανα λογές 

πληροφορι ές. 
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Στατιστικη  Ανα λυση 
 

Η στατιστικη  ανα λυση των δέδομέ νων πραγματοποιη θηκέ μέ τη χρη ση του 

προγρα μματος IBM SPSS (version 19.0). 

Οι μέταβλητέ ς η ταν ποιοτικου  τυ που (κατηγορικέ ς), έκτο ς της ηλικι ας. Έτσι, 

χρησιμοποιη θηκέ ο έ λέγχος Chi-Square (x2), για την έυ ρέση της στατιστικη ς 

σημαντικο τητας μέταξυ  δυ ο μέταβλητω ν. Η συ νοψη των κατηγορικω ν μέταβλητω ν 

έ γινέ μέ τη χρη ση της απο λυτης και της σχέτικη ς συχνο τητας. Για την ηλικι α 

χρησιμοποιη θηκέ η μέ ση τιμη  (Mean), η δια μέσος (Median) και η τυπικη  απο κλιση (Std 

Deviation). 

Ως στατιστικα  σημαντικο  αποτέ λέσμα θέωρη θηκέ το p ≤0,05. 
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Στατιστικα  Ευρη ματα 
 

1. Δημογραφικα  Στοιχέι α 

Το μέγαλυ τέρο ποσοστο  του φυ λου του συνολικου  δέι γματος η ταν γυναι κές 

81,3% (122) ένω  οι α νδρές αποτέ λέσαν μονα χα το 18,7% (28).  

Απο  το συνολικο  δέι γμα, το 50% (75) των φοιτητω ν η ταν απο  το Η΄ έξα μηνο 

σπουδω ν (Ομα δα έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης) και το α λλο 50% (75) απο  το έξα μηνο 

Ένταξης στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (Ομα δα δια ζω σης έκπαι δέυσης), για το Α.Ε. 2020-2021. 

Το συνολικο  έυ ρος της ηλικι ας του δέι γματος κυμα νθηκέ ανα μέσα στις τιμέ ς 21 

έ ως 53 έ τη. Το 90% (135) έι χέ ηλικι α μέταξυ  21 – 25 έ τη και το υπο λοιπο 10% (15) 

έι χέ ηλικι α απο  26 – 53 έ τη. Η μέ ση τιμη  της ηλικι ας η ταν 23,89 έ τη (S.D.=4,629) και η 

δια μέσος η ταν 23 έ τη. (Πι νακας 1) 

 

 

 

Γρα φημα 0-1: Τα αρνητικα  συναισθη ματα για την 

παροχη  Α΄ βοηθέιω ν 

Πίνακας 1: Η ηλικία του δείγματος (Ν=150) 
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Όσον αφορα  τον το πο μο νιμης κατοικι ας, το 56,7% (85) κατα γέται απο  πο λη, 

το 22% (33) απο  κωμο πολη και το 21,3% (32) απο  χωριο . 

Το 74% (111) του συνολικου  δέι γματος έι χέ έπιλέ ξέι απο  τις πρω τές έπιλογέ ς 

τη σχολη  Νοσηλέυτικη ς κατα  τη συμπλη ρωση του μηχανογραφικου , πρα γμα που 

φανέρω νέι μέγα λο ένδιαφέ ρον για το νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα. Ως “τυχαι α έπιλογη ” 

δη λωσέ το 26% (39). 

Το 74% (111) δέν έ χέι έργασθέι  στο παρέλθο ν ως ΔΕ νοσηλέυτη ς η  για παροχη  

κατ’ οι κον φροντι δας υγέι ας ένω  αντι θέτα το 26% (39) έ χέι έργασθέι . Απο  πλέυρα ς 

ομα δας έκπαι δέυσης, έ χέι έργασθέι  το 41,3% (31) της δια ζω σης έκπαι δέυσης και μο νο 

το 10,7% (8) της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης. 

Όσον αφορα  το συνολικο  βαθμο  (θέωρι α & έργαστη ριο) στο μα θημα 

«Επέι γουσα Νοσηλέυτικη  – Α΄ βοη θέιές», φα νηκέ ο τι ο λοι οι φοιτητέ ς έ χουν αρκέτα  

καλέ ς βα σέις γνω σέων, αφου  κανέ νας δέν απέ κτησέ βαθμολογι α κα τω των 6,5 

βαθμω ν. Αντι θέτα μα λιστα, το 66,7% του συνολικου  δέι γματος έι χέ βαθμολογι α απο  

8,5 έ ως 10. (Πι νακας 2) Βαθμολογι α μέταξυ  6,5-8,5 θέωρη θηκέ μέσαι α βαθμολογι α 

ένω  απο  8,5-10 υψηλη  βαθμολογι α. Η πλέιοψηφι α και των 2 ομα δων έι χέ υψηλη  

βαθμολογι α. (Πι νακας 3) 

 

Πίνακας 2: Η συνολική βαθμολογία του δείγματος στο μάθημα των Α΄ βοηθειών (Ν=150) 
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Στον πι νακα 3 αναγρα φονται τα δημογραφικα  στοιχέι α του δέι γματος 

συ μφωνα μέ την ομάδα εκπαίδευσης. Η ομα δα έκπαι δέυσης σχέτι ζέται στατιστικα  μέ 

τον βαθμο  στις Α΄ Βοη θέιές (p=0,038), καθω ς έπι σης και μέ την πρου πηρέσι α 

(p=0,000). 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Ομάδα εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευσης (Ν=75) 
(50%) 

Ομάδα δια ζώσης 
εκπαίδευσης 
(Ν=75) (50%) 

p-value 

Φύλο   0,209 

Γυναι κα 64 (85,3%) 58 (77,3%)  

Άνδρας 11 (14,7%) 17 (22,7%)  

Τόπος μόνιμης 
κατοικίας 

  0,878 

Πο λη 41 (54,7%) 44 (58,7%)  

Κωμο πολη 17 (22,7%) 16 (21,3%)  

Χωριο  17 (22,7%) 15 (20,0%)  

Επιλογή 
σχολής 
Νοσηλευτικής 

  0,577 

Απο  τις πρω τές 
έπιλογέ ς 

57 (76,0%) 54 (72,0%)  

Τυχαι α έπιλογη  18 (24,0%) 21 (28,0%)  

Προηγούμενη 
εργασία ως ΔΕ 
ή για παροχή 
φροντίδας 
υγείας 

  0,000 

Ναι 8 (10,7%) 31 (41,3%)  

Όχι 67 (89,3%) 44 (58,7%)  

Συνολικός 
βαθμός 
μαθήματος Α΄ 
Βοηθειών 

  0,038 

6,5 έ ως 8,5 31 (41,3%) 19 (25,3%)  

8,5 έ ως 10 44 (58,7%) 56 (74,7%)  
Πίνακας 3: Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος ανά ομάδα εκπαίδευσης (Ν=150)
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2. Υποκέιμένικέ ς Ερωτη σέις 

Η συγκέκριμέ νη ένο τητα σχέδια σθηκέ μέ έρωτη σέις σχέτικα  μέ την 

υποκέιμένικη  αντι ληψη των φοιτητω ν ο σον αφορα  την ψυχολογικη  και πρακτικη  

έτοιμο τητα τους για παροχη  Α΄ βοηθέιω ν. 

Το άγχος για το νοσηλευτικό επάγγελμα συνδέ έται στατιστικα  μέ το φύλο 

(p=0,007), μέ τις γυναι κές να αγχω νονται σέ υψηλο  βαθμο . (Δια γραμμα 1)  

12

16
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ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σέ αγχώνέι η μέλλοντική άσκηση του νοσηλέυτικού 
έπαγγέλματος; (Ν=150)

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διάγραμμα 1: Φύλο & άγχος για το νοσηλευτικό επάγγελμα (Ν=150) 
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Το άγχος συνδέ έται έπι σης σέ ισχυρο  στατιστικο  βαθμο  μέ την ομάδα 

εκπαίδευσης (p=0,000). Η ομα δα φοιτητω ν της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης 

αγχω νέται σέ μέγαλυ τέρο βαθμο . (Δια γραμμα 2) 
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Διάγραμμα 2: Ομάδα εκπαίδευσης & το άγχος του νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν=150) 
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Τα κυριο τέρα αρνητικα  συναισθη ματα που ένδέ χέται να έμφα νιζαν οι φοιτητέ ς 

Νοσηλέυτικη ς σέ μια πιθανη  έφαρμογη  Α΄ Βοηθέιω ν, αποτέ λέσαν ο φόβος λάθους, το 

άγχος, η ψυχολογική πίεση και η αποτυχία. Ο πανικο ς, η αμηχανι α και το τρέ μουλο 

η ταν τα λιγο τέρο έπιλέγμέ να, ένω  σημέιω θηκαν μο νο 13 απαντη σέις για «Κανέ να απο  

αυτα ». (Δια γραμμα 3) Επι σης, στο δια γραμμα 4, φαι νέται ο τι οι φοιτητέ ς 

Νοσηλέυτικη ς θέωρου ν απαραι τητο το συνδυασμο  πρακτικω ν και θέωρητικω ν 

γνω σέων, την ψυχολογικη  έτοιμο τητα καθω ς και την έμπέιρι α για μια 

αποτέλέσματικη  έφαρμογη  Α΄ Βοηθέιω ν.2 

 
 

 

2 Οι έρωτη σέις των διαγραμμα των 3 και 4, δέ θέωρη θηκαν αξιο πιστές για την πέραιτέ ρω ανα λυση 
τους, λο γω του ο τι κα θέ φοιτητη ς μπορου σέ να έπιλέ ξέι >1 απα ντηση. Δέν έιση χθησαν στο 
προ γραμμα SPSS. 
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Ποια από τα παρακάτω αρνητικά συναισθήματα σέ 
κατακλύζουν όταν σκέφτέσαι ότι πρέπέι κάποια στιγμή 

να παρέμβέις για παροχή Α΄ βοηθέιών σέ κάποιον 
άνθρωπο;

Διάγραμμα 4: Ικανότητες για αποτελεσματική εφαρμογή Α΄ Βοηθειών 
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Τι από τα παρακάτω θέωρέίς απαραίτητο ώστέ ένας 
έπαγγέλματίας να έίναι ικανός να έφαρμόσέι πρώτές 

βοήθέιές μέ έπιτυχία;

Διάγραμμα 3: Τα αρνητικά συναισθήματα που επηρεάζουν τους φοιτητές 
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Οι φοιτητέ ς της δια ζω σης έκπαι δέυσης έι ναι πιο προ θυμοι να παρέ μβουν σέ 

έ να έπέι γον συμβα ν στο α μέσο μέ λλον, συγκριτικα  μέ έκέι νους της έξ αποστα σέως 

έκπαι δέυσης, (Δια γραμμα 5) (p=0,000) και οι οποι οι ο πως φαι νέται στο δια γραμμα 6, 

έ χουν σημαντικα  μικρο τέρη έτοιμο τητα να δρα σουν, κυρι ως λο γω έ λλέιψης 

πρακτικω ν η  θέωρητικω ν γνω σέων αλλα  και φο βου για έφαρμογη  λανθασμέ νης 

τέχνικη ς, μέ στατιστικα  σημαντικα  αποτέλέ σματα. (p=0,020)  

23

14

38

55

3

17

0 10 20 30 40 50 60

Ναι

Όχι

Δέν έίμαι σίγουρος/η

Άν βρισκόσουν σέ ένα συμβάν στο άμέσο μέλλον, όπου 
χρέιάζονται Α΄ Βοήθέιές, θα παρέμβαινές για να βοηθήσέις; 

(Ν=150)

Φοιτητές δια ζώσης έκπαίδέυσης Φοιτητές έξ αποστάσέως έκπαίδέυσης

Διάγραμμα 5: Ομάδα εκπαίδευσης & πιθανή παρέμβαση σε ένα επείγον συμβάν (Ν=150) 
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Διάγραμμα 6: Ομάδα εκπαίδευσης & λόγοι μη παρέμβασης σε ένα επείγον συμβάν (Ν=72) 

Υπη ρξαν 3 α λλές απαντη σέις απο  φοιτητέ ς της δια ζω σης έκπαι δέυσης, οι οποι ές η ταν: 

1) “Αναλόγως το περιστατικό" 

2) “Με αγχώνει και δεν ξέρω πως θα αντιδράσει” 

3) “Δεν έχω εφαρμόσει τη θεωρία σε άνθρωπο” 
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Φοβάμαι μήπως έφαρμόσω λανθασμένη 
τέχνική

Δέν έχω καλές πρακτικές ή θέωρητικές 
γνώσέις

Νιώθω ότι αποτέλέί μέγάλη υποχρέωση 
και δέ θέλω να το έπιχέιρήσω

Άλλη απάντηση

Γιατί δέν θα παρέμβαινές σέ ένα συμβάν στο άμέσο μέλλον 
για παροχή Α΄ Βοηθέιών; (Ν=72)

Φοιτητές δια ζώσης έκπαίδέυσης Φοιτητές έξ αποστάσέως έκπαίδέυσης
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Το 71,2% (79) που έι χέ έπιλέ ξέι απο  τις πρω τές έπιλογέ ς τη σχολη  

Νοσηλέυτικη ς, έι χέ και υψηλη  βαθμολογι α μαθη ματος (p=0,048). Φοιτητέ ς μέ υψηλη  

βαθμολογι α παρουσι ασαν καλυ τέρη προθυμι α για παρέ μβαση σέ έ να συμβα ν Α΄ 

Βοηθέιω ν σέ σχέ ση μέ έκέι νους μέ μέσαι α βαθμολογι α, ο που οι απο ψέις τους δέν η ταν 

ομο φωνές (p=0,001). 

Επι σης, φοιτητέ ς μέ υψηλη  βαθμολογι α στο μα θημα των Α΄ Βοηθέιω ν, έ χουν 

στατιστικα  σημαντικα  καλυ τέρη θέωρητικη  έπα ρκέια, αφου  έι ναι ικανοι  να 

αναγνωρι ζουν μια έφαρμογη  λανθασμέ νης τέχνικη ς (p=0,002) καθω ς και το «σωστο » 

απο  το «λα θος» σέ δέξιο τητές Α΄ Βοηθέιω ν (p=0,014). Βέ βαια >50% και έκέι νων μέ 

μέσαι α βαθμολογι α φα νηκαν το ι διο ικανοι  σέ αυτα . 
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Σχέτικα  μέ το άγχος του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, φα νηκέ πως το 83% (44) 

των φοιτητω ν που δέν αγχω νονται, θα παρέ μβαιναν σέ έ να πιθανο  συμβα ν Α΄ 

Βοηθέιω ν. Αντι θέτα, μο νο το 35,1% (34) έκέι νων που αγχω νονται θα παρέ μβαινέ, 

αλλα  γένικα  παρουσι ασαν μέταβλητο τητα στις απαντη σέις. (p=0,000) 

 



 

Σέλι δα 59 απο  88 
 

 

Παρακα τω φαι νέται το πλη θος των φοιτητω ν της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης 

(Ν=75) σχέτικα  μέ την ανα γκη πρακτικη ς έξα σκησης και τη παροχη  βοη θέιας σέ έ να 

συγγένικο  προ σωπο. (Πι νακας 4) 

 

Πίνακας 4: Η παροχή βοήθειας σε συγγενικό πρόσωπο & η πρακτική εξάσκηση στις Α΄ Βοήθειες. (Ν=75) 
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Ν=150 (100%) 

Νιώθω ψυχολογικά 

έτοιμος/η να παρέχω Α΄ 

Βοήθειες. 

Νομίζω ότι έχω αποκτήσει 

όλες τις πρακτικές 

δεξιότητες για να παρέχω Α΄ 

Βοήθειες. 

Μπορώ να διαχωρίσω το 

"σωστό" από το "λάθος" σε 

αρκετές δεξιότητες Α΄ 

Βοηθειών. 

Στατιστικη  

σημαντικο τητα 
p=0,000 p=0,000 p=0,130 

ΟΜΑΔΑ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Διαφωνω  

απο λυτα 

16 

(21,3%) 
3 (4,0%) 14 (18,7%) 2 (2,7%) 1 (1,3%) - 

Διαφωνω  
21 

(28,0%) 
7 (9,3%) 28 (37,3%) 4 (5,3%) 7 (9,3%) 3 (4,0%) 

Ου τέ συμφωνω , 

ου τέ διαφωνω  
21 (28,0%) 20 (26,7%) 23 (30,7%) 12 (16,0%) 21 (28,0%) 15 (20,0%) 

Συμφωνω  13 (17,3%) 28 (37,3%) 8 (10,7%) 46 (61,3%) 
32 

(42,7%) 
47 (62,7%) 

Συμφωνω  

απο λυτα 
4 (5,3%) 17 (22,7%) 2 (2,7%) 11 (14,7%) 

14 

(18,7%) 
10 (13,3%) 

       

Ν=150 (100%) 

Δε φοβάμαι να 

αντιμετωπίσω ένα σοβαρό 

επείγον περιστατικό. 

Μπορώ να καταλάβω αν 

κάποιος εφαρμόζει 

λανθασμένη τεχνική. 

Νομίζω ότι χρειάζομαι 

καθοδήγηση για να 

εφαρμόσω αποτελεσματικά 

Α΄ Βοήθειες. 

Στατιστικη  

σημαντικο τητα 
p=0,000 p=0,157 p=0,000 

ΟΜΑΔΑ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Εξ 

αποστάσε

ως Ν(%) 

Δια ζώσης 

Ν(%) 

Διαφωνω  

απο λυτα 

24 

(32,0%) 
2 (2,7%) - - - 11 (14,7%) 

Διαφωνω  
23 

(30,7%) 
15 (20,0%) 5 (6,7%) 2 (2,7%) 11 (14,7%) 24 (32,0%) 

Ου τέ συμφωνω , 

ου τέ διαφωνω  
17 (22,7%) 24 (32,0%) 21 (28,0%) 12 (16,0%) 16 (21,3%) 19 (25,3%) 

Συμφωνω  8 (10,7%) 23 (30,7%) 37 (49,3%) 48 (64,0%) 
29 

(38,7%) 
18 (24,0%) 

Συμφωνω  

απο λυτα 
3 (4,0%) 11 (14,7%) 12 (16,0%) 13 (17,3%) 

19 

(25,3%) 
3 (4,0%) 

Πίνακας 5: Ομάδα εκπαίδευσης & υποκειμενικές ερωτήσεις κλίμακας (Ν=150) 
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3. Αντικέιμένικέ ς Ερωτη σέις 

Οι αντικέιμένικέ ς έρωτη σέις του έρωτηματολογι ου έστι ασαν στις πιθανέ ς 

καταστα σέις που έ χουν βρέθέι  οι φοιτητέ ς και στις παρέμβα σέις που έφα ρμοσαν. 

Το 47,3% (71) του συνολικου  δέι γματος έ χέι παρακολουθη σέι έ στω έ να 

σέμινα ριο Α΄ βοηθέιω ν, μέ τους πέρισσο τέρους (45) να ανη κουν στην ομα δα δια ζω σης 

έκπαι δέυσης (p=0,002). 

 

Το 40,7% (61) του συνολικου  δέι γματος έχει βρεθεί σε συμβάν Α΄ Βοηθειών. Οι 

34 απο  αυτου ς (55,7%), έι χαν διδαχθέι  το μα θημα δια ζω σης, ένω  οι 27 (44,3%) έξ 

αποστα σέως. Συγκριτικα  οι 2 αυτέ ς ομα δές έι χαν διαφορέ ς ως προς την αντι δραση 

τους στο συμβα ν, μέ στατιστικα  σημαντικο  αποτέ λέσμα. (p=0,011) (Πι νακας 7) Να 

σημειωθεί ότι υπήρχε μία επιπλέον απάντηση από την ομάδα δια ζώσης εκπαίδευσης, 

εκτός τις αναγραφόμενες, η οποία ήταν: “Υπήρχε ήδη άλλος επαγγελματίας υγείας στο 

χώρο και προσπάθησα να βοηθήσω σύμφωνα με την καθοδήγηση του”. 

Το 24,7% (37) του συνολικου  δέι γματος έ χέι έφαρμο σέι Α΄ Βοη θέιές. 

Συγκέκριμέ να (ανα  ομα δα), το 36% (27) της δια ζω σης έκπαι δέυσης και μο νο το 13,3% 

(10) της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης. (p=0,001) Το ½ των φοιτητω ν της έξ 

αποστα σέως έκπαι δέυσης χρέια σθηκέ καθοδη γηση για έφαρμογη  Α΄ βοηθέιω ν. 

(Πι νακας 7) 
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Βοήθησα και έφάρμοσα Α΄ Βοήθέιές.

Προσπάθησα να βοηθήσω αλλά δέν τα 
κατάφέρα λόγω έλλέιψης γνώσέων

Απομακρύνθηκα από το πέριβάλλον λόγω 
ψυχολογικής δυσφορίας

Δέν ένιωθα ακόμη έτοιμος/η να παρέχω Α΄ 
Βοήθέιές

Άλλη απάντηση*

Η δράση των 2 ομάδων φοιτητών που βρέθηκαν σέ συμβάν 
Α΄ Βοηθέιών (Ν=61)

Φοιτητές δια ζώσης διδασκαλίας Φοιτητές έξ αποστάσέως διδασκαλίας

Διάγραμμα 7: Η ομάδα εκπαίδευσης & η δράση φοιτητών που έχουν βρεθεί σε συμβάν Α΄ Βοηθειών (Ν=61) 
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Φοιτητέ ς που δε φοβήθηκαν να εφαρμόσουν Α΄ Βοήθειες ο ταν βρέ θηκαν σέ 

συμβα ν (Ν=19), παρουσι ασαν στατιστικα  υψηλη  ψυχολογικη  έτοιμο τητα. (p=0,000) 

(Πι νακας 6) 

Πίνακας 6: Ψυχολογική ετοιμότητα & εφαρμογή Α' Βοηθειών (Ν=37) 
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Ν=37 (24,7%) 
Δε φοβήθηκα να 
εφαρμόσω Α΄ Βοήθειες. 

Χρειάσθηκα 
καθοδήγηση για να 
εφαρμόσω Α΄ Βοήθειες. 

Είχα τις απαραίτητες 
γνώσεις για να εφαρμόσω 
Α΄ Βοήθειες (πρακτικές 
και θεωρητικές). 

Στατιστικη  
σημαντικο τητα 

p=0,575 p=0,317 p=0,360 

ΟΜΑΔΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εξ 
αποστάσ
εως 
Ν(%) 

Δια ζώσης 
Ν(%) 

Εξ 
αποστάσ
εως 
Ν(%) 

Δια ζώσης 
Ν(%) 

Εξ 
αποστάσε
ως Ν(%) 

Δια 
ζώσης 
Ν(%) 

Διαφωνω  
απο λυτα 

3 
(30,0%) 

3 (11,1%) 3 (30,0%) 8 (29,6%) 1 (10,0%) - 

Διαφωνω  
1 
(10,0%) 

3 (11,1%) 2 (20,0%) 
11 
(40,7%) 

- 1 (3,7%) 

Ου τέ 
συμφωνω , 
ου τέ διαφωνω  

2 (20,0%) 5 (18,5%) - 2 (7,4%) 2 (20,0%) 3 (11,1%) 

Συμφωνω  
2 
(20,0%) 

12 
(44,4%) 

5 
(50,0%) 

6 (22,2%) 6 (60,0%) 
16 
(59,3%) 

Συμφωνω  
απο λυτα 

2 
(20,0%) 

4 (14,8%) - - 1 (10,0%) 
7 
(25,9%) 

       

Ν=37 (24,7%) 
Μετά την παρέμβαση 
μου ένιωσα μεγάλη 
αυτοπεποίθηση. 

Η παρέμβαση μου ήταν 
σχετικά ή απόλυτα 
επιτυχής. 

Στατιστικη  
σημαντικο τητα 

p=0,192 p=0,118 

ΟΜΑΔΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εξ 
αποστάσ
εως 
Ν(%) 

Δια ζώσης 
Ν(%) 

Εξ 
αποστάσ
εως 
Ν(%) 

Δια ζώσης 
Ν(%) 

Διαφωνω  
απο λυτα 

1 (10,0%) - 1 (10,0%) - 

Διαφωνω  - - - - 
Ου τέ 
συμφωνω , 
ου τέ διαφωνω  

3 (30,0%) 4 (14,8%) 1 (10,0%) 4 (14,8%) 

Συμφωνω  
4 
(40,0%) 

11 
(40,7%) 

7 
(70,0%) 

12 
(44,4%) 

Συμφωνω  
απο λυτα 

2 
(20,0%) 

12 
(44,4%) 

1 
(10,0%) 

11 
(40,7%) 

Πίνακας 7: Ομάδα εκπαίδευσης & αντικειμενικές ερωτήσεις κλίμακας (Ν=37) 
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4. Ερωτη σέις έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης 

Η ομα δα της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης των Α΄ Βοηθέιω ν αποτέ λέσέ το 50% 

του δέι γματος (Ν=75). Απο  αυτου ς, μο νο το 5,3% (4) θέω ρησέ ο τι αυτο ς ο τρο πος 

έκπαι δέυσης δέν τους α φησέ ακα λυπτα κένα  ως προς  τον έμπλουτισμο  των γνω σέων 

τους.  

 

Στο δια γραμμα 8 συγκέντρω θηκαν τα ποσοστα  των απαντη σέων των 

φοιτητω ν της έξ αποστα σέως ομα δας έκπαι δέυσης απο  τις έρωτη σέις κλι μακας της 

4ης ένο τητας έρωτηματολογι ου (αναφέ ρονται αναλυτικα  στον πι νακα 8). Όλές οι 

απαντη σέις έκτο ς μι ας η ταν >50%. Το υψηλο τέρο ποσοστο  συμφωνι ας (92%) 

παρουσια ζέτέ στην ανα γκη των φοιτητω ν για πρακτικη  έξα σκηση στις Α΄ Βοη θέιές. 

85,3% 92%

54,7%
44,0%

62,7% 58,7%
78,6%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Αίσθημα 
αδικίας για 
τον τρόπο 
διδασκαλίας

Αίσθημα 
ανάγκης για 
πρακτική 
έξάσκηση

Σκέψη για μη 
ικανοποιητική 
ανταπόκριση 
σέ ένα έπέίγον 

συμβάν

Σκέψη για 
αδυναμία 
παροχής 

βοήθέιας σέ 
συγγένικό 
πρόσωπο

Φόβος για 
παρέμβαση σέ 
συμβάν λόγω 

πιθανού 
λάθους

Απουσία 
θάρρους και 
σιγουριάς για 
παρέμβαση σέ 
ένα έπέίγον 
συμβάν

Αίσθημα 
ανάγκης για 
έμπλουτισμό 
των γνώσέων 

(πχ μέ 
σέμινάρια)

Ποσοστό συμφωνίας φοιτητών για την έξ 
αποστάσέως διδασκαλία των Α΄ Βοηθέιών 

(Ν=75)

Διάγραμμα 8: Ποσοστά συμφωνίας των 75 φοιτητών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ερωτήσεις 
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Ν=75 
(50%) 

Νιώθω 
αδικημένος/η από 
τον τρόπο 
διδασκαλίας των 
Α΄ Βοηθειών. 
Ν(%) 

Νομίζω ότι 
χρειάζομαι 
πρακτική 
εξάσκηση στις 
Α΄ Βοήθειες. 
Ν(%) 

Νομίζω ότι δε θα 
μπορέσω να 
ανταπεξέλθω σε 
μια επείγουσα 
κατάσταση λόγω 
της διαφορετικής 
μου εκπαίδευσης. 
Ν(%) 

Σκέφτομαι ότι 
δε θα μπορέσω 
να βοηθήσω 
κάποιον δικό 
μου άνθρωπο 
αν το 
χρειασθεί. 
Ν(%) 

Διαφωνω  
απο λυτα 

1 (1,3%) - 1 (1,3%) 3 (4,0%) 

Διαφωνω  3 (4,0%) 1 (1,3%) 8 (10,7%) 11 (14,7%) 

Ου τέ 
συμφωνω , 
ου τέ 
διαφωνω  

7 (9,3%) 5 (6,7%) 25 (33,3%) 28 (37,3%) 

Συμφωνω  31 (41,3%) 34 (45,3%) 30 (40,0%) 26 (34,7%) 

Συμφωνω  
απο λυτα 

33 (44,0%) 35 (46,7%) 11 (14,7%) 7 (9,3%) 

     

Ν=75 
(50%) 

Αν βρισκόμουν σε 
μια επείγουσα 
κατάσταση θα 
φοβόμουν να 
παρέμβω για να 
μη κάνω κάτι 
λάθος. 
Ν(%) 

Νομίζω ότι δεν 
θα είχα το 
θάρρος και τη 
σιγουριά να 
παρέμβω σε μια 
επείγουσα 
κατάσταση. 
Ν(%) 

Έχω μεγάλη 
ανάγκη να 
εμπλουτίσω τις 
γνώσεις μου στις 
Α΄ Βοήθειες (πχ με 
σεμινάρια) 
Ν(%) 

Διαφωνω  
απο λυτα 

3 (4,0%) 1 (1,3%) - 

Διαφωνω  10 (13,3%) 19 (25,3%) 3 (4,0%) 

Ου τέ 
συμφωνω , 
ου τέ 
διαφωνω  

15 (20,0%) 11 (14,7%) 13 (17,3%) 

Συμφωνω  23 (30,7%) 26 (34,7%) 28 (37,3%) 

Συμφωνω  
απο λυτα 

24 (32,0%) 18 (24,0%) 31 (41,3%) 

Πίνακας 8: Ομάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης & ερωτήσεις ετοιμότητας (Ν=75) 
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5. Ερωτη σέις Γνω σέων Ερωτηματολογι ου 

Η συ νοψη του πέριέχομέ νου των έρωτη σέων που κλη θηκαν να απαντη σουν οι 

φοιτητέ ς αναγρα φονται στον πι νακα 9. 

Πίνακας 9: Περιεχόμενο ερωτήσεων γνώσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο βαθμο ς των φοιτητω ν στο μάθημα των Α΄ Βοηθειών σχέτι σθηκέ στατιστικα  

μο νο μέ 2 έρωτη σέις απο  το έρωτηματολο γιο, την 5η και την 8η. (Πι νακας 10) Και στις 

2 αυτέ ς έρωτη σέις, η πλέιοψηφι α των φοιτητω ν μέ μέσαι α αλλα  και υψηλη  

βαθμολογι α μαθη ματος απα ντησέ σωστα , αλλα  στην 5η έρω τηση υπη ρξέ μέγα λη 

ανομοιογέ νέια. Βέ βαια, σέ ο λές τις έρωτη σέις, έκτο ς της 2ης, δο θηκαν πέρισσο τέρές 

σωστέ ς απαντη σέις. 

Περιεχόμενο ερωτήσεων  γνώσεων 
 

Σωστή 
απάντηση 

1. Εφαρμο ζέται η θέ ση ανα νηψης σέ α τομο που δέν αναπνέ έι και δέν 
έ χέι αισθη σέις; 

Το 2 

2. Εφαρμο ζέται η τέχνικη  «ανα σπαση της κα τω γνα θου» σέ α τομο μέ 
πιθανη  κα κωση ΑΜΣΣ; 

Το 2 

3. Ποιο έι ναι το πρω το βη μα πριν την αξιολο γηση ένο ς τραυματι α; Το 3 
4. Ποιές έι ναι οι σωστέ ς αναλογι ές της ΚΑΡΠΑ σέ ένη λικα; Το 2 

5. Σέ ποιο βη μα έλέ γχέται το έπι πέδο συνέι δησης ένο ς τραυματι α; Το 4 
6. Ποιο δια λυμα χρησιμοποιέι ται για αναπλη ρωση υγρω ν λο γω 

αιμορραγι ας; 
Το 3 

7. Ποια έι ναι η α μέση παρέ μβαση σέ έ να θέρμικο  έ γκαυμα μέτα  τη 
διακοπη  της αιτι ας που το προκα λέσέ; 

Το 2 

8. Ποια έι ναι η παρέ μβαση σέ έ να τραυματι α ο οποι ος έ χέι έ να 
ένσφηνωμέ νο αντικέι μένο στο κοιλιακο  του τοι χωμα; 

Το 1 

Ερώτηση γνώσεων p-value 

1 ,905 

2 ,407 

3 ,434 

4 ,544 

5 ,001 

6 ,180 

7 ,120 

8 ,017 

Πίνακας 10: Βαθμός μαθήματος & στατιστική σχέση με τις ερωτήσεις γνώσεων  
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Ερωτη σέις Γνω σέων 

Ερωτηματολογι ου 

Ομάδα φοιτητών εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης (Ν=75)  

Ομάδα φοιτητών δια 

ζώσης εκπαίδευσης 

(Ν=75) 

p-value 

Ερώτηση 1   0,819 

Σωστέ ς απαντη σέις 54 (72,0%) 57 (76,0%)  

Λα θος απαντη σέις 18 (24,0%) 16 (21,3%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 3 (4,0%) 2 (2,7%)  

Ερώτηση 2   0,638 

Σωστέ ς απαντη σέις 27 (36,0%) 30 (40,0%)  

Λα θος απαντη σέις 35 (46,7%) 36 (48,0%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 13 (17,3%) 9 (12,0%)  

Ερώτηση 3   0,058 

Σωστέ ς απαντη σέις 65 (86,7%) 55 (73,3%)  

Λα θος απαντη σέις 10 (13,3%) 19 (25,4%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » - 1 (1,3%)  

Ερώτηση 4   0,144 

Σωστέ ς απαντη σέις 62 (82,7%) 52 (69,3%)  

Λα θος απαντη σέις 12 (16,0%) 21 (28,0%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 1 (1,3%) 2 (2,7%)  

Ερώτηση 5   0,951 

Σωστέ ς απαντη σέις 39 (52,0%) 36 (48,0%)  

Λα θος απαντη σέις 25 (33,3%) 28  (37,3%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 11 (14,7%) 11 (14,7)  

Ερώτηση 6   0,681 

Σωστέ ς απαντη σέις 30 (40,0%) 36 (48,0%)  

Λα θος απαντη σέις 24 (32,0%) 23 (30,6%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 21 (28,0%) 16 (21,3%)  

Ερώτηση 7   0,199 

Σωστέ ς απαντη σέις 50 (66,7%) 44 (58,7%)  

Λα θος απαντη σέις 19 (25,3%) 28 (37,4%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 6 (8,0%) 3 (4,0%)  

Ερώτηση 8   0,943 

Σωστέ ς απαντη σέις 60 (80,0%) 61 (81,3%)  

Λα θος απαντη σέις 10 (13,4%) 8 (10,7%)  

«Δέν ξέ ρω, δέν απαντω » 5 (6,7%) 6 (8,0%)  

Πίνακας 11: Ομάδα εκπαίδευσης & πλήθος - ποσοστό απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων (Ν=150) 
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Συζη τηση 
 

Στην παρου σα μέλέ τη έ γινέ η προσπα θέια έυ ρέσης της έτοιμο τητας των 

φοιτητω ν Νοσηλέυτικη ς που έπηρέα σθηκαν πρω τοι απο  την διαδικτυακη  έκπαι δέυση 

του μαθη ματος των Α΄ Βοηθέιω ν καθω ς και η συ γκριση των γνω σέων και της 

έτοιμο τητας τους μέ ομα δα που το έ χέι διδαχθέι  δια ζω σης παλιο τέρα. Ο λο γος η ταν η 

μέτα βαση απο  τη δια ζω σης έκπαι δέυση στην πλη ρη έξ αποστα σέως μορφη  λο γω της 

πανδημι ας Covid-19. 

Συ μφωνα μέ τις Δημητρια δου-Παντέ κα, Τσαλογλι δου, Λαβδανι τη, Ντιο  & 

Σαπουντζη -Κρέ πια, (2013), το Νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα, απαιτέι  ικανο τητές κριτικη ς 

σκέ ψης και συνδυασμο  γνω σέων μέ πρακτικω ν δέξιοτη των, ένω  ως έπα γγέλμα χρη ζέι 

ανα γκη έτοιμο τητας σέ πολυ πλοκές καταστα σέις. Γένικα , στη παρου σα έ ρέυνα 

φα νηκέ ο τι η μέλλοντικη  α σκηση του Νοσηλέυτικου  έπαγγέ λματος αγχω νέι τους 

φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς και των 2 ομα δων έκπαι δέυσης (p=0,000).  

Έγινέ συ γκριση του α γχους μέ την ομα δα της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης 

(Ν=75) και φα νηκέ ο τι δέν θα έι χαν το θα ρρος και τη σιγουρια  για να παρέ μβουν σέ 

έ να έπέι γον συμβα ν (p=0,000) ένω  τους έπηρέα ζέι έπι σης και ο φο βος λα θους 

(p=0,000) μέ υψηλα  στατιστικο  αποτέ λέσμα. Αυτο  συμφωνέι  μέ την έ ρέυνα των 

Καπα δοχος, Καρα μαλη, Πολυκανδριω τη, Μέι δα νη (2008), ο που ο φο βος προ κλησης 

βλα βης έι ναι η 2η αιτι α μη παροχη ς Α΄ Βοηθέιω ν σέ έ να θυ μα.  Επι σης, υπα ρχέι μέγα λη 

στατιστικη  συσχέ τιση ανα μέσα στον βαθμό του μαθήματος των Α΄ Βοηθειών και το 

άγχος για το Νοσηλευτικό επάγγελμα έξι σου για ο λους τους φοιτητέ ς (p=0,005), μέ 

μέγαλυ τέρο α γχος να παρουσια ζουν έκέι νοι μέ μέσαι α βαθμολογι α (6,5-8,5). Αυτο  

ένδέ χέται να έυθυ νέται στην φυ ση του Νοσηλέυτικου  έπαγγέ λματος για την ανα γκη 

έφαρμογη ς Α΄ Βοηθέιω ν στο μέ λλον, ο πως έι ναι η ΚΑΡΠΑ η  α λλές στρέσσογο νές 

παρέμβα σέις. Συ μφωνα ξανα  μέ την έ ρέυνα των Καπα δοχος, Καρα μαλη, 
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Πολυκανδριω τη, Μέι δα νη (2008), ο σο μικρο τέρη η ηλικι α ένο ς ατο μου3, το σο 

μέγαλυ τέρη η ανασφα λέια για έφαρμογη  της ΚΑΡΠΑ. 

Ωστο σο, παρο λο που υπα ρχέι α γχος, ταυτο χρονα υπα ρχέι και έ ντονο 

ένδιαφέ ρον για το νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα.  Οι φοιτητέ ς που δη λωσαν απο  τις πρώτες 

επιλογές τη σχολή Νοσηλευτικής κατα  τη συμπλη ρωση του μηχανογραφικου  τους, 

έι χαν πολυ  καλέ ς έπιδο σέις στο μάθημα των Α΄ Βοηθειών, μέ το 71,2% (79) να 

κατέ κτησέ υψηλη  βαθμολογι α μαθη ματος. (p=0,048) Μο νο το 26% (39) του 

συνολικου  δέι γματος έπέ λέξέ ως τυχαι α έπιλογη  τη Νοσηλέυτικη , α ρα το ένδιαφέ ρον 

για το Νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα έι ναι μέγα λο. Αυτο  συμφωνέι  μέ την έ ρέυνα των 

Καυγα , Γκοβι να, Παρισσο πουλος, Βλα χου & Βαρδα κη (2012), ο που φα νηκέ πως το 

Νοσηλέυτικο  έπα γγέλμα έι ναι η πρω τη έπιλογη  των πέρισσο τέρων φοιτητω ν και 

αγαπου ν τη προσφορα  προς το συνα νθρωπο. 

Όπως φα νηκέ απο  την ανα λυση των στατιστικω ν έυρημα των της 2ης ένο τητας, 

γένικα  υπη ρξέ μέγα λη στατιστικη  συσχέ τιση ανα μέσα στην υποκειμενική άποψη των 

φοιτητών και την ομάδα εκπαίδευσης. Όσον αφορα  τους φοιτητέ ς της έξ αποστα σέως 

έκπαι δέυσης, το 49,3% (37) δέν νιω θέι την ψυχολογικη  έτοιμο τητα για παροχη  Α΄ 

Βοηθέιω ν (p=0,000), το 56% (42) ο τι δέν έ χέι αποκτη σέι ο λές τις πρακτικέ ς 

δέξιο τητές (p=0,000) και το 62,7% (47) ο τι έ χέι αι σθημα φο βου για την αντιμέτω πιση  

ένο ς σοβαρου  πέριστατικου  (p=0,000) (Πι νακας 5). Επιπλέ ον, η πλέιοψηφι α του 

δέι γματος, ιδιαι τέρα της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης, δέν έ χέι έφαρμο σέι ποτέ  Α΄ 

Βοη θέιές, οπο τέ θέωρέι ται φυσιολογικο  να υπα ρχέι α γχος και φο βος για μια τέ τοια 

παρέ μβαση. Άλλο έυ ρημα έι ναι ο τι έξι σου και οι δυ ο ομα δές έι ναι ικανέ ς να 

αναγνωρι ζουν το «σωστο » απο  το «λα θος» σέ αρκέτέ ς δέξιο τητές πέρι  Α΄ Βοηθέιω ν 

(p=0,130) καθω ς και να αναγνωρι ζουν αν κα ποιος έφαρμο ζέι λανθασμέ νη τέχνικη  

(p=0,157). Αυτο  πιθανο ν να συνδέ έται μέ τη θέωρητικη  έπα ρκέια πέρι  Α’ Βοηθέιω ν, 

αλλα  ως αποτέλέ σματα δέ θέωρου νται στατιστικα  σημαντικα . Η ανταπόκριση σε ένα 

σοβαρό συμβάν συνδέ θηκέ στατιστικα  μέ το βαθμό στο μάθημα των Α΄ Βοηθειών, μέ το 

54% (27) των φοιτητω ν μέ μέσαι α βαθμολογι α, να φοβα ται την αντιμέτω πιση ένο ς 

 
 

 

3 Η μέ ση τιμη  ηλικι ας του δέι γματος της παρου σας έ ρέυνας η ταν 23,89 έ τη. (Μικρη  ηλικι α φοιτητω ν) 
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σοβαρου  πέριστατικου . Εκέι νοι μέ υψηλη  βαθμολογι α παρουσι ασαν ανομοιογέ νέια. 

(p=0,039) Η ανάγκη καθοδήγησης για αποτελεσματική εφαρμογή Α΄ Βοηθειών σε ένα 

πιθανό συμβάν συνδέ έται στατιστικα  σημαντικα  μέ την ομάδα εκπαίδευσης 

(p=0,000), μέ ιδιαι τέρα  μέγα λη συμφωνι α να παρουσια ζέι η ομα δα της έξ 

αποστα σέως ο τι θα έι χέ ανα γκη καθοδη γησης. Οι συγκέκριμέ νοι φοιτητέ ς λοιπο ν, 

παρουσια ζουν μικρο τέρη έτοιμο τητα να δρα σουν έντέλω ς μο νοι.  

Βρέ θηκέ ακο μα έ να σημαντικο  έυ ρημα απο  την ομα δα έξ αποστα σέως 

έκπαι δέυσης. Όσοι φοιτητέ ς συμφω νησαν ο τι έχουν ανάγκη για πρακτική εξάσκηση 

στις Α΄ Βοήθειες, έπι σης συμφω νησαν η  παρουσι ασαν ουδέ τέρές απαντη σέις, ο σον 

αφορα  σέ μια πιθανη  ανέπαρκη  παροχη  βοη θέιας σέ συγγένικο  προ σωπο λο γω της 

διαφορέτικη ς έκπαι δέυσης που έ λαβαν (p=0,000). Αυτο  δημιουργέι  μέγα λο 

προβληματισμο , αφου  η παροχη  βοη θέιας σέ συγγένικο  προ σωπο συνη θως έι ναι 

προτιμο τέρη, απ’ ο τι σέ έ να α γνωστο θυ μα, συ μφωνα μέ τη μέλέ τη των Axelsson et al., 

η οποι α αναγρα φέται στο α ρθρο των Καπα δοχος, Καρα μαλη, Πολυκανδριω τη & 

Μέι δα νη, (2008). Γένικα , αυτο  έπιβέβαιω νέι την σημαντικα  ανέπαρκη  έτοιμο τητα 

τους για παροχη  Α΄ Βοηθέιω ν, ακο μα και σέ συγγένικο  προ σωπο. (Πι νακας 4)  

Όσον αφορα  τις αντικέιμένικέ ς έρωτη σέις της 3ης ένο τητας, φοιτητέ ς που 

απα ντησαν ο τι έχουν εφαρμόσει Α΄ Βοήθειες (Ν=37), έι χαν γένικα  μια καλη  έμπέιρι α 

και μια έπιτυχημέ νη διαδικασι α. (Πι νακας 7) Εκέι νοι που δεν φοβήθηκαν να 

εφαρμόσουν Α΄ Βοήθειες ο ταν βρέ θηκαν σέ ανα λογο συμβα ν, παρουσι ασαν υψηλη  

ψυχολογικη  έτοιμο τητα, πρα γμα που έπιβέβαιω νέται και στατιστικα  (p=0,000) 

(Πι νακας 6) Αυτο  μπορέι  να έξηγηθέι  μέ την πιθανη  απουσι α φο βου και ανησυχι ας για 

μια τέ τοια διαδικασι α αφου  την έ χουν η δη έφαρμο σέι τουλα χιστον μι α φορα . Το ½ 

των φοιτητω ν της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης χρέια σθηκέ καθοδη γηση για να 

έφαρμο σέι Α΄ Βοη θέιές, πρα γμα που έπιβέβαιω νέι ξανα  την ανέπαρκη  έτοιμο τητα των 

συγκέκριμέ νων φοιτητω ν. Απ’ την α λλη ο μως δέ θέωρέι ται ως κα τι αρνητικο , αφου  

δέι χνέι ένδιαφέ ρον για παροχη  φροντι δας στον συνα νθρωπο και ο χι αδιαφορι α, λο γω 

πιθανου  φο βου παρέ μβασης. Ωστο σο δέν η ταν στατιστικα  σημαντικο  έυ ρημα. 

(p=0,317)  

Η έξ αποστα σέως έκπαι δέυση των Α΄ Βοηθέιω ν δέν αποτέ λέσέ μια έπιθυμητη  

μέ θοδο μα θησης απο  τους φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς, αφου  ο συγκέκριμέ νος τρο πος 

έκπαι δέυσης α φησέ ακα λυπτα κένα  στον έμπλουτισμο  των γνω σέων τους. Συ μφωνα 



 

Σέλι δα 72 απο  88 
 

μέ τους Ramos-Morcillo, Leal-Costa, Moral-Garcí a, & Ruzafa-Martí nez, (2020), οι 

φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς χαρακτη ρισαν την έξ αποστα σέως έκπαι δέυση ακατα λληλη 

μέ θοδο για μα θηση, ιδιαι τέρα έκέι νοι του 3ου και 4ου έ τους, γιατι  μέ αυτο ν τον τρο πο 

δέν αποκτου ν τις απαραι τητές πρακτικέ ς δέξιο τητές που χρη ζέι το Νοσηλέυτικο  

έπα γγέλμα. Ει ναι ολοφα νέρο λοιπο ν, πως η έξ αποστα σέως διδασκαλι α των Α΄ 

Βοηθέιω ν δέν αποτέλέι  κατα λληλη μέ θοδο έκπαι δέυσης. 

Απο  τους φοιτητέ ς της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης, βρέ θηκέ ο τι υπα ρχουν 

ακάλυπτα κενά ο σον αφορα  τις γνω σέις τους απο  τη συγκέκριμέ νη μέ θοδο 

έκπαι δέυσης και συμφω νησαν στην ανάγκη για εμπλουτισμό των γνώσεων (πχ. με 

σεμινάρια), το αποτέ λέσμα ο μως δέν η ταν στατιστικα  σημαντικο  (p=0,360). Αυτο  

ι σως υποδηλω νέι την ανα γκη πρακτικη ς, και ο χι θέωρητικη ς βέλτι ωσης, ως προς τον 

έμπλουτισμο  των γνω σέων. Εξα λλου, αυτο  φαι νέται και στο δια γραμμα 8, ο που το 

92% των φοιτητω ν αυτω ν δη λωσέ ανα γκη πρακτικη ς έξα σκησης.  

Όπως φαι νέται στον πι νακα 11, και οι 2 ομα δές φοιτητω ν έι χαν σχέδο ν τα ι δια 

ποσοστα  έπιτυχι ας στις έρωτη σέις γνω σέων (θέωρητικη  έπα ρκέια). Υπη ρξέ μο νο μι α 

έρω τηση μέ πέρισσο τέρές λανθασμέ νές απαντη σέις και των 2 ομα δων. Απο  δια φορές 

έ ρέυνές που έ χουν γι νέι σέ φοιτητέ ς Νοσηλέυτικη ς για την έκτι μηση των έπιπέ δων 

γνω σέων πέρι  Α΄ Βοηθέιω ν (BLS, ΚΑΡΠΑ), φαι νέται πως γένικα  υπα ρχέι έ λλέιψη 

γνω σέων, σέ αντι θέση μέ την παρου σα έ ρέυνα. (Kwiecien -Jagus , Mędrzycka-

Dąbrowska, Galdikiene , Via-Clavero, & Kopec , 2020) (Chandrasekaran, et al., 2010) 

Αξι ζέι να σημέιωθέι  ο τι το προ βλημα αυτο  δέν έπικέντρω νέται μο νο σέ φοιτητέ ς 

Νοσηλέυτικη ς, αλλα  και σέ η δη έργαζο μένους Νοσηλέυτέ ς. (Ζαχαρο πουλος, 

Πρέλορέ ντζου &Μέρκου ρης, 2007) (Καπα δοχος, Καρα μαλη, Πολυκανδριω τη, & 

Μέι δα νη, 2008) (Καδδα , et al., 2011) (Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2014) 

Τέ λος, παρο λο που οι γνω σέις του δέι γματος κυμα νθηκαν σέ καλα  έπι πέδα, 

αυτο  ένδέ χέται να αλλα ξέι, αφου  ο πως προαναφέ ρθηκέ, οι γνω σέις έξασθένου ν μέ την 

πα ροδο του χρο νου αν δέν ανανέωθου ν. (Παπαι ωα ννου & Ντικου δη, 2014) 

(Partiprajak & Thongpo, 2016)
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Συμπέρα σματα 

 

Οι φοιτητέ ς της έξ αποστα σέως έκπαι δέυσης φανέ ρωσαν ανέπαρκη  

έτοιμο τητα και υπα ρχέι μέγα λη ανα γκη για πρακτικη  έξα σκηση σέ θέ ματα Α΄ 

Βοηθέιω ν. Η σκέ ψη για μια μέλλοντικη  έφαρμογη  Α΄ βοηθέιω ν έπηρέα ζέι αρνητικα  την 

ψυχολογικη  έτοιμο τητα τους, ένω  φαι νέται να έι χαν ανα γκη καθοδη γησης σέ μια 

έπέι γουσα κατα σταση. Απο  αυτου ς που έ χουν έφαρμο σέι Α΄ Βοη θέιές, το ½ 

χρέια σθηκέ ο ντως καθοδη γηση, έπομέ νως φανέρω νέται και ανέπαρκη ς πρακτικη  

έτοιμο τητα. Η έλλειψη πρακτικών ή θεωρητικών γνώσεων και ο φόβος εφαρμογής 

λανθασμένης τεχνικής η ταν οι δυ ο κυ ριοι λο γοι που δη λωσαν ο τι δέν θα παρέ μβαιναν 

σέ έ να έπέι γον συμβα ν η  δέν η ταν σι γουροι αν θα το έ καναν. Αντι θέτα, η ομα δα που 

έι χέ έκπαιδέυθέι  παλαιο τέρα σέ προπλα σματα, παρουσι ασέ μέγαλυ τέρη προθυμι α για 

δρα ση σέ έ να έπέι γον συμβα ν και ο σοι απο  αυτου ς έι χαν έφαρμο σέι Α΄ Βοη θέιές, δέ 

φα νηκέ να χρέια σθηκαν καθοδη γηση. Επι σης, οι συγκέκριμέ νοι φοιτητέ ς δέν 

παρουσι ασαν προ βλημα ως προς την έτοιμο τητα τους, αφου  έ χουν έξασκηθέι  σέ 

προπλα σματα. 

Οι γνω σέις ο λων των φοιτητω ν κυμα νθηκαν σέ καλα  έπι πέδα, το σο σέ έπι πέδο 

βαθμολογι ας μαθη ματος, ο σο και απο  τις έρωτη σέις του έρωτηματολογι ου, αφου  το 

θέωρητικο  μέ ρος διδα χθηκέ έξι σου και στις δυ ο ομα δές. Οι γνώσεις θεωρούνται 

θεωρητικά επαρκείς, όχι όμως πρακτικά.  

Το ενδιαφέρον για το Νοσηλευτικό επάγγελμα είναι μεγάλο, οπότε κάθε 

εμπόδιο στη μάθηση μπορεί να ξεπερασθεί με την ανάλογη προσπάθεια. 

Προτα σέις 

• Μέρικέ ς ομαδικέ ς συναντη σέις της ομα δας φοιτητω ν της έξ αποστα σέως 

έκπαι δέυσης, λαμβα νοντας τα απαραι τητα ατομικα  μέ τρα προστασι ας για τη 

πανδημι α και μέ την δημιουργι α ένο ς δημιουργικου  πέριβα λλοντος πρακτικη ς 

μα θησης μέ απλα  - χέιροποι ητα προπλα σματα, θα βοηθου σέ στην έτοιμο τητα 

τους και στη βέλτι ωση των πρακτικω ν τους δέξιοτη των. 

• Η παρακολου θηση σέμιναρι ων για δια φορα θέ ματα Α΄ Βοηθέιω ν μπορέι  να 

βέλτιω σέι ακο μα σημαντικο τέρα  την έτοιμο τητα τους. 

• Η συχνη  ανασκο πηση των γνω σέων και των κατέυθυντη ριων οδηγιω ν.
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Πέριορισμοι  της Έρέυνας 

 

Η συλλογη  των δέδομέ νων πραγματοποιη θηκέ ηλέκτρονικα , οπο τέ ι σως 

υπα ρχουν ψέυδη  αποτέλέ σματα και τυχαι ές απαντη σέις. Ο συγκέκριμέ νος τρο πος 

συλλογη ς δέδομέ νων, δέν θέωρέι ται ιδιαι τέρα αξιο πιστος για την ακριβη  έυ ρέση των 

γνω σέων και της έτοιμο τητας των φοιτητω ν. 

Άλλος πέριορισμο ς έι ναι ο τι η έ ρέυνα έπικέντρω θηκέ σέ συγκέκριμέ να τμη ματα 

φοιτητω ν (μικρο  δέι γμα) ένο ς μονα χα Πανέπιστημι ου, οπο τέ δέν φανέρω νέι μέγα λη 

αξιοπιστι α. 

Μια πέραιτέ ρω έ ρέυνα μέ μέγαλυ τέρη δέιγματοληψι α (έφο σον και αν 

συνέχισθέι  μέλλοντικα  η μέ θοδος της έξ αποστα σέως διδασκαλι ας), απο  φοιτητέ ς που 

έπηρέα στηκαν απο  την διαδικτυακη  έκπαι δέυση πρακτικών μαθημάτων όπως οι 

Α΄ Βοήθειες, θα δημιουργου σέ καλυ τέρα αποτέλέ σματα για την έυ ρέση της 

έτοιμο τητας τους.
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