
Εξωτερική αιµορραγία - Περιποίηση 

τραυµάτων του δέρµατος 

Οι αιµορραγίες ταξινοµούνται σε αρτηριακές ,φλεβικές , τριχοειδικές και µεικτές , 

ανάλογα µε τον τύπο αγγείου που έχει υποστεί βλάβη.  

Οι Πρώτες Βοήθειες σε ένα εξωτερικό τραύµα περιλαµβάνουν:  

• Τον έλεγχο της υπάρχουσας αιµορραγίας.  

• Το µηχανικό και χηµικό καθαρισµό του τραύµατος.  

• Την κλήση ειδικού για την περαιτέρω εκτίµηση. 

Ταξινόµηση αιµορραγιών: 

Θεραπεία: 

Μία αιµορρραγία µπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική.  

Η εσωτερική αιµορραγία µπορεί να οφείλεται σε ατύχηµα ή σε παθολογικά αίτια (π.χ 

γαστρορραγία). 

Είναι εµφανές ότι σε εσωτερική αιµορραγία δε µπορούµε να παρέµβουµε άµεσα µια 

που δεν υπάρχει ορατή έξοδος αίµατος.Φροντίζουµε την επείγουσα µεταφορά του 

πάσχοντα στο πλησιέστερο νοσοκοµείο και αν χρειαστεί προσφέρουµε βασική 

υποστήριξη της ζωής.  

Ο κανόνας του ελέγχου της εξωτερικής αιµορραγίας είναι να σταµατήσουµε τη ροή 

του αίµατος από το τραύµα, συνηθέστερα µε την εφαρµογή πίεσης πάνω του. 

Οι αιµορραγίες ταξινοµούνται σε αρτηριακές ,φλεβικές , τριχοειδικές και µεικτές , 

ανάλογα µε τον τύπο αγγείου που έχει υποστεί βλάβη.To αίµα στην τρώση αρτηρίας 

είναι έντονα ερυθρό , εξέρχεται κατά ώσεις και ο τραυµατίας µπορεί γρήγορα να 

πέσει σε shock. Στη φλεβική αιµορραγία το αίµα είναι σχετικά σκούρο και έχει 

συνεχή ροή. Η τριχοειδική αιµορραγία έχει µικρή ροή αίµατος που γρήγορα µπορεί 

να σταµατήσει. 

Αντιµετώπιση: 

• Εφαρµόζουµε σταθερή και ισχυρή πίεση στο τραύµα µε τη βοήθεια γάζας ή 

κάποιου καθαρού υφάσµατος.  

• Εννοείται πως αν υπάρχει ξένο σώµα στην πληγή (π.χ ένα γυαλί) ασκούµε 

πίεση παραπλεύρως.  



• Αν πρόκειται για πόδι ή χέρι και είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάταγµα 

µπορούµε να το ανυψώσουµε. Η ανύψωση του µέλους µειώνει την αιµατική 

ροή.  

• Αν η αιµορραγία επιµένει και περιλαµβάνει αρτηρία µπορούµε να πιέσουµε 

την υπεύθυνη αρτηρία κεντρικότερα (δε συνιστάται αν δεν υπάρχει εµπειρία). 

Η ίσχαιµη περίδεση επιιφυλάσσεται σε απελπιστικές καταστάσεις και όταν το 

µέλος έχει αποκοπεί (σε ακρωτηριασµό).  

• Καλύπτουµε το τραύµα .  

• Ψάχνουµε για ιατρική βοήθεια.  

 

Εφαρµογή πίεσης :Ο πιο εύκολος και σίγουρος τρόπος να σταµατήσουµε την 

πλειονότητα των αιµορραγιών. 

Ταξινόµηση τραυµάτων δέρµατος  

 

Θεραπεία: 

• Καθαρίζουµε το τραύµα ρίχνοντας άφθονη ποσότητα νερού .(Μηχανικός 

καθαρισµός).Έτσι αποµακρύνονται τα ξένα σώµατα που τυχόν υπάρχουν.  

• Καθαρίζουµε το τραύµα µε οξυζενέ (αφρίζει και βγάζει στην επιφάνεια τα 

ξένα σώµατα) και στη συνέχεια µετά από καλό ξέπλυµα εκ νέου 

χρησιµοποιούµε Betadine.(Χηµικός καθαρισµός).  

• Σκεπάζουµε το τραύµα µε γάζες και απευθυνόµαστε σε γιατρό για τα 

περαιτέρω. Τα θλαστικά τραύµατα όσο απλά και να φαίνονται θέλουν 

συρραφή γιατί τα χείλη τους χάσκουν και καθυστερούν να επουλωθούν. 

Επίσης ιδιαίτερη σηµασία έχει η προφύλαξη από τον τέτανο.  

Καραταράκης Κώστας  

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


