
Εγκαύµατα (θερµικά - χηµικά - 

ηλεκτρικά) - Επείγουσα αντιµετώπιση 

Η βαρύτητα του εγκαύµατος είναι δύσκολο να εκτιµηθεί από ένα µη ειδικό, αφού 

παίζει σηµασία το βάθος του εγκαύµατος  , η έκτασή του  , η ηλικία του ασθενούς , η 

ύπαρξη ή µη άλλης υποκείµενης παθήσεως κλπ 

 

Τι είναι το έγκαυµα 

Ως έγκαυµα ορίζουµε τη βλάβη του δέρµατος από την επίδραση της θερµότητας. Η 

θερµότητα αυτή µπορεί να είναι αέρια (φωτιά) , υγρή (καυτό νερό) , ή και στερεή 

(καυτές επιφάνειες). 

Στις ΗΠΑ αναφέρονται ετησίως 2.000.000 περιστατικά εγκαύµατος , 80.000 

εισαγωγές σε νοσοκοµεία , 6.500 θάνατοι , καθώς και πολλοί εγκαυµατίες που 

επιβιώνουν µε σοβαρή αναπηρία. Το έγκαυµα είναι η πρώτη αιτία ατυχηµατικού 

θανάτου στα παιδιά. Θεωρείται ότι το 80% των ατυχηµάτων αυτών θα µπορούσαν να 

είχαν αποφευχθεί. 

Η εξέλιξη της Ιατρικής και προ πάντων η κατανόηση των φυσιολογικών µηχανισµών 

και της σηµασίας του δέρµατος ως βασικό όργανο για τη ζωή , έχουν επιφέρει 

σηµαντική ελάττωση της θνητότητας από τα εγκαύµατα. Έτσι , ενώ στην δεκαετία 

του '60 επιβίωση από έγκαυµα µε έκταση µεγαλύτερης του 30% της σωµατικής 

επιφάνειας ήταν θαύµα , σήµερα είναι κανόνας. 

 

εικ.1 

Η βαρύτητα του εγκαύµατος είναι δύσκολο να εκτιµηθεί από ένα µη ειδικό, αφού 

παίζει σηµασία το βάθος του εγκαύµατος (εικ.1) , η έκτασή του (εικ.2) , η ηλικία του 

ασθενούς , η ύπαρξη ή µη άλλης υποκείµενης παθήσεως κλπ. Έτσι , ένα µικρό 



σχετικά σε βάθος έγκαυµα , µπορεί να αποβεί µοιραίο σε ένα πολύ ηλικιωµένο άτοµο 

ή σε ένα νεογνό. Καρδιακά και πνευµονικά νοσήµατα , διαβήτης , αλκοολισµός , 

κατάχρηση φαρµάκων και ψυχιατρικές νόσοι επιπλέκουν δυσµενώς την έκβαση ενός 

εγκαύµατος (βλ.πίνακα). 

 

εικ.2 

Για τούτο θεωρείται σκόπιµο αφού δώσουµε τις Πρώτες Βοήθειες σε ένα εγκαυµατία 

να ζητήσουµε ιατρική βοήθεια , όσο επιπόλαια και περιορισµένη να φαίνεται η 

εγκαυµατική βλάβη. Οι σοβαρές εγκαυµατικές βλάβες συνιστάται να νοσηλεύονται 

σε ειδικές Μονάδες Παροχής Εγκαυµατικής Φροντίδας (δυστυχώς στην Ελλάδα , 

ακόµα και µεγάλα τριτοβάθµια Νοσοκοµεία στερούνται τέτοιων µονάδων). Στις 

µονάδες αυτές αναλαµβάνουν την υποστήριξη του ασθενούς επαγγελµατίες υψηλής 

κατάρτισης όπως νοσοκόµοι , διαιτολόγοι , σύµβουλοι , φυσικοθεραπευτές , ιατροί 

εργασίας , ψυχολόγοι κλπ, που σε συνεργασία µε το ιατρικό προσωπικό δίνουν 

εξαιρετική βοήθεια στους εγκαυµατίες και στις οικογενειές τους.  

Σοβαρά εγκαύµατα 

>25% της σωµατικής επιφάνειας στους ενήλικους και >20% στα παιδιά 

3ου βαθµού και >10% της σωµατικής επιφάνειας 

Όταν αφορούν τα µάτια , τα αυτιά , τη γεννητική περιοχή , το πρόσωπο , τις παλάµες και τα πέλµατα. 

Όταν υπάρχει εισπνοή καπνού ή άλλων τοξικών ουσιών  

Ηέκτρικά και χηµικά εγκαύµατα 

Όταν συνυπάρχουν κατάγµατα ή άλλοι τραυµατισµοί 

Όταν συµβαίνουν σε ακραίες ηλικίες ή υπάρχει σοβαρή ασθένεια 

 

 



Έγκαυµα-επείγουσα αντιµετώπιση  

Θερµικά εγκαύµατα  

Προκαλούνται από επαφή µε φωτιά , καυτές επιφάνειες , καυτό νερό ή υδρατµούς 

κλπ. Τα αναµένα και παρατηµένα τσιγάρα , ο κακός έλεγχος της θερµοκρασίας στις 

σωληνώσεις υδρεύσεως , ο χαλαρός ρουχισµός των ηλικιωµένων αυξάνουν την 

επίπτωσή τους.  

1. Σταµατάµε την έκθεση και αποµακρύνουµε το θύµα από την πηγή της 

θερµότητας. Η φωτιά σβήνει απουσία οξυγόνου. Το σκέπασµα του θύµατος 

µε µία κουβέρτα σταµατά τη φωτιά στα ρούχα του.  

2. Ελέγχουµε τα ζωτικά σηµεία-προβαίνουµε σε ΚΑΡΠΑ αν χρειαστεί. 

Σταµατάµε την αιµορραγία.  

3. Ρίχνουµε κρύο νερό στο έγκαυµα (όχι παγωµένο) και µειώνουµε την 

θερµοκρασία τοπικά.  

4. Καλύπτουµε το έγκαυµα µε µία αποστειρωµένη γάζα ή µε ένα καθαρό 

κοµµάτι υφάσµατος.  

5. Καλούµε σε βοήθεια.  

Σηµεία άξια προσοχής 

• ∆εν εφαρµόζουµε λάδια , αλοιφές , οδοντόκρεµες κλπ πάνω στην 

εγκαυµατική επιφάνεια. Η ποβιδόνη επίσης (Betadine) , µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επώδυνη. Αντιβιοτικά από το στόµα παίρνονται µόνο µετά από 

ιατρική σύσταση αν και σε µικρές , επιφανειακές βλάβες σπάνια είναι 

απαραίτητα. Ο φυσιολογικός ορός είναι αρκετά καλό µέσο καθαρισµού του 

πάσχοντος δέρµατος.  

• ∆εν εφαρµόζουµε λάδια , αλοιφές , οδοντόκρεµες κλπ πάνω στην 

εγκαυµατική επιφάνεια. Η ποβιδόνη επίσης (Betadine) , µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επώδυνη. Αντιβιοτικά από το στόµα παίρνονται µόνο µετά από 

ιατρική σύσταση αν και σε µικρές , επιφανειακές βλάβες σπάνια είναι 

απαραίτητα. Ο φυσιολογικός ορός είναι αρκετά καλό µέσο καθαρισµού του 

πάσχοντος δέρµατος.  

• Τα ηλιακά εγκαύµατα µπορούν να ψυχρανθούν µε κρύο νερό. Αν είναι 

εκτεταµένα , χρειάζονται και αυτά ιατρική φροντίδα.  

Χηµικά εγκαύµατα  

 

1. Ρίχνουµε άφθονη ποσότητα νερού στην πάσχουσα περιοχή τουλάχιστον για 

20 λεπτά.  



2. Αποµακρύνουµε το ρουχισµό που έχει την υπεύθυνη ουσία µε προσοχή να µη 

τη ρίξουµε σε απρόσβλητα σηµεία του δέρµατος.  

3. Αν η ουσία έχει έρθει σε επαφή µε τα µάτια , τα ξεπλένουµε καλά. Εννοείται 

ότι αφαιρύµε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν.  

4. Ελέγχουµε ζωτικά σηµεία , καλούµε σε βοήθεια.  

Σηµείωση: Ορισµένες χηµικές ουσίες µπορεί να γίνουν περισσότερο τοξικές στην 

επαφή µε το νερό.  

Ηλεκτρικά εγκαύµατα  

Έχουν αναφερθεί στο µάθηµα για την ηλεκτροπληξία . Γενικά θεωρούνται σοβαρά 

εγκαύµατα και υπάρχει τάση υποεκτίµησης της σοβαρότητάς τους.  

Γενικές αρχές  

 

• Αποµακρύνουµε δακτυλίδια , βέρες , κοσµήµατα πριν επέλθει οίδηµα.  

• Αν έχει κολλήσει ύφασµα στο έγκαυµα δεν το τραβάµε. Προσεκτικά κόβουµε 

µε ψαλίδι το ύφασµα που είναι ελεύθερο.  

• Επαναλαµβάνεται ότι τα εγκαύµατα στο πρόσωπο , στις παλάµες και στα 

πέλµατα θεωρούνται εξ ορισµού σοβαρά και χρήζουν νοσηλείας.  

Asxetos : ∆είτε και το άρθρο µας Βαθµοί εγκαυµάτων 

Καραταράκης Κώστας  

Παθολόγος (Στα πλαίσια Mαθηµάτων Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών , που έγιναν στον ΟΑΕ∆) 

 


