
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΥΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ -         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
 

 

ΓΗΑ ΠΔΛΑ , 

ΞΝ Ζ ΓΛΥΠΖ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΞΝΡΔΙΝΛ ΡΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΛΑ 

ΕΔΗΠ ΠΥΠΡΑ, 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                  

              ΓΗΑΒΑΠΔ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ    

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ    

                                                                                   

➣➣ Δίζαη μαπισκέλνο ζε κηα παξαιία όπνπ δελ επηηεξείηαη από λαπαγνζώζηε θαη 

μαθληθά αληηιακβάλεζαη θάπνηνλ θνιπκβεηή λα θηλδπλεύεη ζην λεξό.  

ΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ; 

 

 ΓΔΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΑΛΗΘΝΒΙΖΘΔΗΠ. 

 

 ΘΑΙΔΗΠ ΒΝΖΘΔΗΑ ΦΥΛΑΕΝΛΡΑΠ ΓΛΑΡΑ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΑ. 

 

 Δθ’ όζνλ γλσξίδεηο θνιύκπη θαη δελ έρεηο πξνβιήκαηα πγείαο,   

     κπνξείο λα επηρεηξήζεηο ηελ δηάζσζή ηνπ. 

 

   Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ΔΣΔ ΞΝΤΗΛ ΠΝ: 
 

 * Ζ Ξξνζέγγηζε θάπνηνπ πνπ θηλδπλεύεη απαηηεί κεγάιε πξνζνρή. 

ΕΝΤΥΠΟ 3 
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Αλ ηνλ πιεζηάζεηο από κπξνζηά, δηαηξέρεηο ζαλάζηκν θίλδπλν γηαηί, ην άηνκν πνπ 

θηλδπλεύεη λα πληγεί είλαη παληθνβιεκέλν θαη εθείλε ηε  

ζηηγκή ζα ζε δεη ζαλ ζαλίδα ζσηεξίαο θαη ζα δνθηκάζεη λα πηαζηεί πάλσ  

ζνπ βίαηα θαη απόηνκα. 

    

Ξξνζέγγηζέ ηνλ ινηπόλ από πίζσ. 

 

 * Αθνύ ηνλ πξνζεγγίζεηο, ηξάβεμέ ηνλ πξνο ηελ αθηή θξαηώληαο  

ηνλ είηε απ’ ηα καιιηά, είηε απ’ ην θεθάιη βάδνληαο ηα ρέξηα ζη’ απηηά, είηε 

κε ιαβή απ’ ηε καζράιε.  

 

             * Γελ κπνξείο λα ηνλ ηξαβήμεηο έμσ; ΚΖΛ ΠΔ ΞΗΑΛΔΗ ΞΑΛΗΘΝΠ. 

             Θξάηα ην θεθάιη ηνπ ζύκαηνο έμσ απ’ ην λεξό θαη πεξίκελε βνήζεηα. 

 

          * Πε πεξίπησζε πνπ πιεζηάζεηο ην ζύκα από κπξνζηά, θάλε θαηάδπζε θαη 
πηάλνληαο ηα γόλαηά ηνπ, ζηξέςε ην πξνο ηα πίζσ. 

 

          * Έβγαιεο ην ζύκα ζηελ αθηή; ΞΝΙ ΥΟΑΗΑ! 

 

 Θαζάξηζε ην ζηόκα ηνπ από μέλα ζώκαηα (π.ρ θύθηα, ηερλεηέο 

νδνληνζηνηρίεο θ.ιπ). 

 Ρνπνζέηεζέ ην ζε ηέηνηα ζέζε (θαιό είλαη  λα ηνλ ηνπνζεηήζεηο ζε πιάγηα 

ζέζε) ώζηε λα βγάιεη όζν ην δπλαηό  

      πεξηζζόηεξν λεξό απ’ απηό πνπ έρεη θαηαπηεί.         

 Έιεγμε αλ ην ζύκα αλαπλέεη. 

Αλ έρεηο θαζξεθηάθη, βάιε ην κπξνζηά ζην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο θαη 

παξαηήξεζε αλ ζνιώλεη, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη έρεη αλαπλνή.   

Αλ δελ έρεηο θαζξεθηάθη: 

          ◊  Βάιε ην απηί ζνπ κπξνζηά ζην ζηόκα ηνπ. 

           ◊ Ξαξαηήξεζε ην ζώξαθα θαη ηελ θνηιηά ηνπ αλ ππάξρνπλ αλαπλεπζηηθέο 

θηλήζεηο. 
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           ◊  Ξαξαηήξεζε ηα ρείιηα θαη ηα λύρηα ηνπ, αλ είλαη κειαλά. 

            ◊  Ξαξαηήξεζε ην ζηόκα ηνπ, αλ είλαη ζθηρηό κε αθξνύο. 

 

                 Αλ ην ζύκα δελ αλαπλέεη, θάλε ηερλεηή αλαπλνή (θηιί ηεο δσήο). 

             ◊ Έιεγμε αλ ε θαξδηά ηνπ ζύκαηνο ιεηηνπξγεί. 

                 Τειάθηζε ηνλ ζθπγκό ηνπ ζηελ θαξσηίδα.  

              ΠΡΟΕΞΕ, κελ αθνπκπά ν αληίρεηξάο ζνπ ζηνλ ιαηκό ηνπ, γηαηί κπνξεί λα 

κεηξήζεηο ηνλ δηθό ζνπ ζθπγκό.  

                 Αλ δελ ππάξρεη ζθπγκόο, θάλε εμσηεξηθέο καιάμεηο, δειαδή εμσηεξηθή 

ζπκπίεζε ηνπ ζώξαθα. 

  ΉΞΕΡΕΣ ΟΤΙ: 

                  Γελ πξέπεη επ’ νπδελί λα δηαθόςεηο ηελ πξνζπάζεηα 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλάλεςεο ζην ζύκα, αλ δελ πεξάζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 

30 ιεπηώλ;  

 

     Σεχνητή αναπνοή (φιλί τηρ ζωήρ) 

- Γύξε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ. 

- Θαζάξηζε ην ζηόκα από μέλα αληηθείκελα, αίκαηα, εθθξίζεηο θ.ιπ. 

- Ξάξε βαζεηά αλαπλνή θαη εθάξκνζε ηα ρείιε ζνπ ζηα ρείιε ηνπ ζύκαηνο,(αλ 

έρεηο καδί ζνπ κηα γάδα ή έλα θνκκάηη ύθαζκα π.ρ θνκκάηη από πνπθάκηζν, θαιό 

είλαη λα ην εθαξκόζεηο αλάκεζα ζηα ρείιε ζνπ θαη ηα ρείιε ηνπ ζύκαηνο) 

θιείλνληαο κε ην έλα ρέξη ζνπ ηα ξνπζνύληα ηεο κύηεο ηνπ. 

- Έθπλεπζε δπλαηά ζην ζηόκα ηνπ, 2-3 ζπλερόκελεο θνξέο. ΞΟΝΠΔΜΔ, αλ 

αλεβαίλεη ν ζώξαθάο ηνπ ζε θάζε αλαπλνή. Κήπσο θάπνην μέλν ζώκα έρεη 

θξάμεη ηηο αεξνθόξνπο νδνύο ηνπ; 

- Δκθύζεζε κε ξπζκό 16-18 αλαπλνέο αλά ιεπηό, ή 1 αλά 5 δεπηεξόιεπηα αλ ε 

θαξδηά ρηππάεη. 
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Εξωτεπικέρ μαλάξειρ. 

- Μάπισζε ην ζύκα αλάζθεια ζε ζθιεξή επηθάλεηα. 

- Ρνπνζέηεζε ηα ρέξηα ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο κε ηε δεύηεξε παιάκε πάλσ ζηε 

πξώηε. Ξίεζε ην ζώξαθα κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηόο ζνπ. Θάλε 15 καιάμεηο ζε 

γξήγνξν ξπζκό θαη κεηά δώζε 2 εκθπζήζεηο. 

- Έιεγρε αλά 2 ιεπηά αλ ε θαξδηά ιεηηνπξγεί. 

- Αλ είζαζηε δύν άηνκα, ν έλαο λα θάλεη καιάμεηο θαη ν άιινο ηηο εκθπζήζεηο κε 

ζπρλόηεηα 5 καιάμεηο θαη 1 εκθύζεζε. 

- Ιεηηνύξγεζε ε θαξδηά; ΥΟΑΗΑ!!  

     Ππλέρηζε ηελ ηερλεηή αλαπλνή θαη δηέθνςε ηηο καιάμεηο. 

                           __________.__________ 

 

➣➣ ΜΗΠΩ ΚΑΘΩ ΚΟΛΤΜΠΑ Ε ΣΙΜΠΗΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΤΥΣΡΑ  Η 

ΜΕΔΟΤΑ; 

ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΙΝΓΝΠ ΞΑΛΗΘΝ. 

ΓΗΑΒΑΠΔ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ ΘΑΗ ΠΛΔΣΗΠΔ ΑΦΝΒΑ ΡΗΠ ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΠΝ. 

- Ρα ζπκπηώκαηα κεηά από κηα επαθή – θέληξηζκα από ηζνύρηξα ή κέδνπζα 

είλαη, (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δειαδή αλ είλαη βαξηά ή ειαθξηά) ηα εμήο: 

 Ξόλνο ζαλ θάςηκν, πνιιέο θνξέο έληνλνο, θνθθίληζκα ηνπ δέξκαηνο 

θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απνηύπσζε ζην δέξκα ηκήκαηνο ηεο 

κέδνπζαο ή ηζνύρηξαο πνπ ζε θέληξηζε. 

           - Θα ζε ελδηέθεξε λα κάζαηλεο πώο λα αληηκεησπίζεηο ην ηζίκπεκα κηαο 

ηζνύρηξαο ή κέδνπζαο; Αλ λαη, δηάβαζε ηα παξαθάησ: 

 Μέπιπλε ηελ πεξηνρή ηνπ ηζηκπήκαηνο κε άθζνλν ζαιαζζηλό λεξό. ΚΖΛ 

ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΙΘΝ ΛΔΟΝ, γηαηί απηό ελδερνκέλσο λα ελεξγνπνηήζεη 

ηπρόλ θεληξηά πνπ έρνπλ κείλεη ζην δέξκα ζνπ.              
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 Θάλε επάιεηςε ζηελ πιεγή κε ακκσλία (ππάξρεη ζε πγξή κνξθή ή stick). Αλ δελ 

έρεηο ακκσλία κπνξείο λα ξίμεηο νηλόπλεπκα ή μύδη. Βάιε ζην δέξκα πνύδξα ή 

αθξό μπξίζκαηνο. Κεηά από ιίγε ώξα, μέβγαιε ηελ πνύδξα ή ηνλ αθξό κε λεξό. 

  Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο νηθείνο ζνπ ή άιινο ζπλάλζξσπόο ζνπ, ζηελ παξαιία 

ππνζηεί από ην ηζίκπεκα αλαθπιαθηηθό ζνθ, ΘΑΙΔΠΔ ΑΚΔΠΥΠ ΗΑΡΟΗΘΖ 

ΒΝΖΘΔΗΑ θαη βάιε ηνλ αζζελή λα μαπιώζεη, θξαηώληαο ην ζηόκα ηνπ. 

 
ΓΗΑ ΠΔΛΑ,  

 
          ΞΝ ΑΓΑΞΑΠ ΡΖ ΕΥΖ ΘΑΗ ΡΝΛ ΠΛΑΛΘΟΥΞΝ ΠΝ,  

 
ΛΑ  ΔΗΠΑΗ  ΠΗΓΝΟΝΠ ΝΡΗ, ΔΗΚΑΠΡΔ  ΘΝΛΡΑ  ΠΝ.  

 
ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ  ΥΟΑ  ΚΑΠ  ΔΣΔΗΠ  ΑΛΑΓΘΖ  

 
        ΚΖ  ΓΗΠΡΑΠΔΗΠ, ΡΖΙΔΦΥΛΖΠΔ ΚΑΠ      

                                                                                   

   Ιηκελαξρείν Θαξπάζνπ  22450 22227 

ΘΑΗ,  

 ΛΑ ΜΔΟΔΗΠ ΝΡΗ ΓΔΛ ΔΗΚΑΠΡΔ ΝΗ ΚΝΛΝΗ ΞΝ ΛΝΗΑΕΝΛΡΑΗ                    

ΓΗΑ ΠΔΛΑ 
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