
Ηλεκτροπληξία 

Η επίδραση του ηλεκτρικού shock στον άνθρωπο εξαρτάται από την θέση και την 

έκταση της έκθεσης, από την προηγούµενη κατάσταση υγείας του θύµατος, από το 

είδος του ηλεκτρικού ρεύµατος  και φυσικά από την ταχύτητα που παρασχέθηκαν οι 

Πρώτες Βοήθειες....  

Εναλλακτικά ονόµατα: 

ηλεκτρικό shock  

Ορισµός: 

Η παθολογική κατάσταση του ανθρώπινου σώµατος µετά από έκθεση σε ηλεκτρικό 

ρεύµα . 

Γενικά: 

 

Τα παιδιά έχουν επαρκή κινητικότητα για να εκτίθoνται και µειωµένη εµπειρία για να 

προστατεύονται 

Το ανθρώπινο σώµα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού. Άµεση επαφή µε 

ηλεκτρικό ρεύµα µπορεί να αποβεί µοιραία. Παρά το γεγονός ότι µερικά εγκαύµατα 

από ηλεκτρισµό µπορεί εκ πρώτης όψης να δείχνουν ελαφριά , µπορεί να έχουν 

επέλθει σοβαρές βλάβες σε εσωτερικά όργανα ιδίως στην καρδιά και στο 

αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου. 

1000 άτοµα πεθαίνουν ετησίως από ηλεκτρικό shock στις ΗΠΑ. 

Η επίδραση του ηλεκτρικού shock στον άνθρωπο εξαρτάται από την θέση και την 

έκταση της έκθεσης, από την προηγούµενη κατάσταση υγείας του θύµατος, από το 

είδος του ηλεκτρικού ρεύµατος (το συνεχές είναι γενικά λιγότερο επικίνδυνο από το 



εναλλασσόµενο) και φυσικά από την ταχύτητα που παρασχέθηκαν οι Πρώτες 

Βοήθειες. 

Το ηλεκτρικό ρεύµα προκαλεί τις εξής βλάβες:  

• καρδιακή ή/και αναπνευστική ανακοπή .Σοβαρές καρδιακές αρρυθµίες καθώς 

και κοιλιακή µαρµαρυγή (άµεσα ΚΑΡΠΑ !). Από την δίοδο του ρεύµατος στο 

ανπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου (στον προµήκη) , µπορεί να επέλθει 

αναπνευστική παύση.  

• µαζική µυϊκή καταστροφή από την δίοδο του ρεύµατος στο σώµα αλλά και 

από τους σπασµούς που επέρχονται (όταν το ρεύµα είναι εναλλασσόµενο). Η 

µυική καταστροφή µπορεί να οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια (λόγω 

απόφραξης των νεφρικών σωληναρίων από τη µυοσφαιρίνη που 

απελευθερώνεται). 

• ηλεκτρικά εγκαύµατα:  

 

 

Αυτά είναι τριών ειδών: 

Θερµικά εγκαύµατα από τα ρούχα του θύµατος που µπορεί να αρπάξουν 

φωτιά.  

Εγκαύµατα από το σπινθήρα άµεσα.  

Εγκαύµατα από τη βαθιά δίοδο του ρεύµατος στο σώµα. Το ανθρώπινο σώµα 

υποδύεται το ρόλο ηλεκτρικής αντίστασης και το ρεύµα περνώντας µέσα του 

παράγει θερµότητα. Είναι πολύ σοβαρά και µπορεί µε την πρώτη µατιά να 

υποτιµηθούν ως προς το βάθος τους.  

 



Αίτια: 

• ακούσια επαφή µε ανοικτές πηγές ηλεκτρικού ρεύµατος  

• ατυχήµατα σε παιδιά που παίζουν µε τις πρίζες  

• πυρκαγιές  

• κακοσυντηρηµένα και παλιά ηλεκτρικά µηχανήµατα  

• κεραυνοπληξία  

Πρώτες Βοήθειες: 

1. Αποµόνωση του ρεύµατος. Κλείνουµε την παροχή. Αν δε µπορούµε , πατούµε σε 

ένα στεγνό µονωτικό υλικό (π.χ κατάλογος του ΟΤΕ , πάκος εφηµερίδων) και 

προσπαθούµε µε ένα µακρύ ξύλο να αποµακρύνουµε τα µέλη του θύµατος από την 

πηγή (π.χ ένα φθαρµένο καλώδιο).  

2. Καλούµε για βοήθεια.  

3. Ακολουθούµε διαδικασία ΚΑΡΠΑ αφού είµαστε σίγουροι ότι το θύµα δεν είναι σε 

επαφή µε την πηγή.  

4. Αν το θύµα δεν δείχνει σηµεία ανακοπής αλλά είναι αναίσθητο το βάζουµε σε θέση 

ανάνηψης. Ελέγχουµε συνέχεια αν έχει αλλάξει τίποτε στην κατάστασή του.  

5. Αν υπάρχουν µεγάλα εγκαύµατα του βγάζουµε τα ρούχα. Τα περιποιούµαστε µε 

κρύο νερό .  

6. Μένουµε µε το θύµα µέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.  

Καραταράκης Κώστας  

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


