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Υγιαινειν ευχη παρα θεων αιτεονται ανθρωποι , την
δε ταυτης δυναµιν παρ΄εαυτοισι εχοντες ουκ ισασι.
ακρασιη δε ταναντια πρησσοντες αυτοι προδοται της

υγιειης τησι επιθυµιησι γινονται. 

Οι ανθρωποι προσευχονται στους Θεους και ζητουν

να εχουν υγεια , ενώ δεν γνωριζουν ότι την δυνατοτητα

αυτή την εχουν οι ιδιοι.
απο ελλειψη εγκρατειας , κανοντας τα αντιθετα απ΄ότι

πρεπει , προδιδουν µονοι τους την υγεια τους στις

επιθυµιες τους. 
∆ηµοκριτος 460-370 π.χ. 
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Το 1896 καταγραφηκε ο πρωτος θανατος

από τροχαιο ατυχηµα.

Ο Ιατροδικαστης ειχε γραψει τοτε :

΄΄ Αυτό δεν πρεπει να συµβει ποτε ξανα ΄΄
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆υστυχως πανω από ένα αιωνα µετα περισσοτεροι

από 1,2 εκατοµ. ανθρωποι πεθαινουν και 50 εκατοµ.
τραυµατιζονται ετησια στους δροµους Παγκοσµια

και συµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. µεχρι το 2020 ο αριθµος

των θανατων θα ανελθει σε 2,4 εκατοµ. 
Εχει διαπιστωθει ότι τα τροχαια ατυχηµατα αποτελουν

για την Παγκοσµια κοινοτητα , την Ε.Ε. και την χωρα

µας Εθνικο και κοινωνικο προβληµα αµεσης

αντιµετωπισης.
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Στην Ευρωπαικη Ενωση

Σηµειωνονται 3,5 εκατοµ. τροχαια µε 42.000 νεκρους και 1,7

εκατοµ. τραυµατιες εκ των οποιων το 10-12% θα καταληξουν

σε µονιµες αναπηριες.
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Στην Ελλαδα

Σηµειωνονται 22.000 τροχαια ατυχηµατα µε 2.500 νεκρους
και 32.000 τραυµατιες εκ των οποιων 3.200 θα καταληξουν

σε µονιµες αναπηριες. 
Αυτό σηµαινει

Κάθε 24ωρο εχουµε 6 νεκρους και 67 τραυµατιες από τροχαια.

Είναι σαν να διαγραφεται µια κωµοπολη από τον Ελληνικο

χαρτη κάθε χρονο ή να πεφτει ένα αεροπλανο µε 70 επιβατες
κάθε 10 ηµερες.
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ΕΛΛΑ∆Α 2000 2009 2010

- Τραυµατισµοι 32000

- Εισαγωγες 125000

- Θανατοι 2500           1119          959

- Κοστος 850 δισ δρχ
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ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ / 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ / 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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- ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 22
- ΕΛΛΑ∆Α 21
- ΙΣΠΑΝΙΑ 15
- ΣΟΥΗ∆ΙΑ 5
- ΙΝ∆ΙΑ 35
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- 6 ανθρωποι µ.ο. χανουν την ζωη τους καθηµερινα στην

xωρα µας από τροχαια ατυχηµατα.
-Το 75% οφειλεται σε βαρεια ΚΕΚ.
- Hλικια 15-25 ετων το 1/3 ανδρες.

- 35000 εως 50000 ΚΕΚ στην χωρα µας (25000 ΑΕΕ) εισαγονται
στο Νοσοκοµειο οι 1600 από αυτους πεθαινουν

- Το 1/6 θα νοσηλευτει σε ΜΕΘ ή θα χειρουργηθει.

- ΗΠΑ κάθε 21secσυµβαινει µια ΚΕΚ

Το 5% του συνολου των θανατων στις ανεπτυγµενες χωρες

oφειλεται σε σοβαρο τραυµατισµο του εγκεφαλου.
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Οι ΚΕΚ αποτελουν µε µεγαλη πιθανοτητα την πιο

θανατηφορο παθηση αυτην την στιγµη στην

Ελλαδα.
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…ΤΟ 40% ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΣΕ ΚΩΜΑ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 
ΩΡΕΣ

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

ΣΤΟΥΣ 6 
ΠΡΩΤΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ…
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Ο συνολικος αριθµος των νεκρων και τραυµατιων στην Ελλαδα

στους δυο Παγκοσµιους , Βαλκανικους πολεµους και στην
Κυπρο είναι µικροτερος από τον συνολικο αριθµο των νεκρων

και τραυµατιων από τροχαια ατυχηµατα κατά τα ετη

1964-2000.

Σε µελετες στην χωρα µας για τα τροχαια ατυχηµατα τα

τελευταια χρονια για το

- 80% ευθυνονται οι οδηγοι
- 12,5% το οδικο δικτυο και οι καιρικες συνθηκες

- 2.2% τα οχηµατα και

- 1% οι επιβατες.
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...∆ΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΠΑΝΤΑ Ο «ΚΑΚΟΣ ΜΑΣ Ο
ΚΑΙΡΟΣ»

• ΤΟ 85% ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ

ΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣ
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Τα περισσοτερα ατυχηµατα συµβαινουν τις νυχτερινες και

πρωτες πρωινες ωρες των αργιων.

Το τραυµα αποτελει την τριτη αιτια θανατου µετα τα

Καρδιαγγειακα νοσηµατα και τις κακοηθειες σε νεαρα και

µεσης ηλικιας ατοµα στον γενικο πληθυσµο.
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∆ιεθνως τα τελευταια χρονια φαινεται µια σηµαντικη µειωση

τοσο του αριθµου οσο και της σοβαροτητας των κακωσεων

από τροχαια ατυχηµατα και αυτό οφειλεται στην ληψη

προληπτικων µετρων τα οποια εξασφαλιζουν ασφαλεις

συνθηκες οδηγησης.

Κατι τετοιο δεν φαινεται να ισχυει στην χωρα µας οπου ο

αριθµος των τροχαιων ατυχηµατων παρουσιαζει µια

στασιµοτητα σε υψηλα επιπεδα ή και αυξηση ακοµα σε

ορισµενα διαµερισµατα της χωρας.
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΤΑ 10%...

• ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΝΕΚΡΩΝ!!!!!



Οσο αφορα το µεγεθος του προβληµατος τα τροχαια

ατυχηµατα αποτελουν ένα συνθετο κοινωνικοοικονοµικο

προβληµα.
Εκτος των µοναδων υγειας που εµπλεκονται , τα ασφαλιστικα

ταµεια , τα τµηµατα ασφαλειας , οι νοµικες και οικονοµικες
υπηρεσιες του κρατους εµπλεκονται και αυτά και µαλιστα

αρκετα συχνα για µεγαλο χρονικο διαστηµα. 
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Συνοψιζοντας:
1. Τα τροχαια ατυχηµατα συµβαινουν σε ατοµα κατά µεσο ορο

30 ετων (ενεργο τµηµα του πληθυσµου).
2. Για την σωστη αντιµετωπιση των τραυµατιων χρειαζεται

µεγαλος αριθµος Ιατρονοσηλευτικου προσωπικου και για

µεγαλο χρονικο διαστηµα.
3. Ο χρονος νοσηλειας κυµαινεται από 2-3 ηµερες εως

αγνωστο.
4. Ακοµα και οι πιο ασηµαντες κακωσεις χρειαζονται

πολυηµερες αναρρωτικες αδειες.
5. Θανατοι και µονιµες αναπηριες και προβληµατα

αποκαταστασης.
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Σε όλα τα συστήµατα του οργανισµού είναι δυνατόν

να παρατηρηθούν δυσλειτουργίες µετά ακόµα και από µια

ελαφριά εγκεφαλική βλάβη, ιδίως όταν αυτή είναι

τραυµατικής αιτιολογίας.

Αυτό πρέπει να διατηρεί σε εγρήγορση τόσο τους ειδικούς

όσο και τους µη ειδικούς ιατρούς. Η σωστή αξιολόγηση των

συµπτωµάτων και των ευρηµάτων του ασθενούς, θα βοηθήσει

στην αποφυγή επιπλοκών που πολλές φορές είναι δυσανάλογα

σοβαρές µε την αρχική νόσο.
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Οσο αφορα τις αναπηριες



Η θνησιµοτητα από τις βαριες κρανιοεγκεφαλικες

κακωσεις ποικιλει από 5-50% και διαφερει από χωρα σε

χωρα.
Το 60% της θνησιµοτητας συµβαινει το πρωτο 24ωρο

από το τροχαιο ατυχηµα .
Το 10% των ασθενων πεθαινει πριν καν φθασει στο

Νοσοκοµειο. 
Το 40% των τραυµατιων που µενουν σε κωµα για

διαστηµα πανω από 6 ωρες πεθαινουν τους πρωτους 6 
µηνες.
Το 15% των ενηλικων τραυµατιων εχει σοβαρα

νευρολογικα ελλειµµατα.
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κακωσεις ποικιλει από 5-50% και διαφερει από χωρα σε

χωρα.
Το 60% της θνησιµοτητας συµβαινει το πρωτο 24ωρο

από το τροχαιο ατυχηµα .
Το 10% των ασθενων πεθαινει πριν καν φθασει στο

Νοσοκοµειο. 
Το 40% των τραυµατιων που µενουν σε κωµα για

διαστηµα πανω από 6 ωρες πεθαινουν τους πρωτους 6 
µηνες.
Το 15% των ενηλικων τραυµατιων εχει σοβαρα

νευρολογικα ελλειµµατα.



ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΙΤΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1. Η κατασταση του οχηµατος

2. Οι δροµοι και το Περιβαλλον και

3. Οι οδηγοι ( ανθρωπινη συµπεριφορα )

Σε κάθε κατηγορια διακρινουµε τρεις φασεις:
- Πριν το ατυχηµα

- Κατά την διαρκεια του ατυχηµατος και

- Μετα το ατυχηµα.

1. Η κατασταση του οχηµατος

2. Οι δροµοι και το Περιβαλλον και

3. Οι οδηγοι ( ανθρωπινη συµπεριφορα )

Σε κάθε κατηγορια διακρινουµε τρεις φασεις:
- Πριν το ατυχηµα

- Κατά την διαρκεια του ατυχηµατος και

- Μετα το ατυχηµα.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Πριν: Στοχος είναι να εχει ασφαλη οδικη συµπεριφορα.

Κατά την διαρκεια: Το οχηµα να εχει αυξηµενη παθητικη

ασφαλεια.

Μετα: Να υπαρχει δυνατοτητα ευκολου απεγκλωβισµου

Πριν: Στοχος είναι να εχει ασφαλη οδικη συµπεριφορα.

Κατά την διαρκεια: Το οχηµα να εχει αυξηµενη παθητικη

ασφαλεια.

Μετα: Να υπαρχει δυνατοτητα ευκολου απεγκλωβισµου



…ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ





ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πριν: Βελτιωση δροµων και οδικης σηµανσης.

Κατά την διαρκεια : Προκληση µικροτερων βλαβων οσο είναι

δυνατον.

Μετα : Να είναι ευκολη η προσβαση των οχηµατων βοηθειας.

Πριν: Βελτιωση δροµων και οδικης σηµανσης.

Κατά την διαρκεια : Προκληση µικροτερων βλαβων οσο είναι

δυνατον.

Μετα : Να είναι ευκολη η προσβαση των οχηµατων βοηθειας.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ

Πριν : Είναι το πιο σηµαντικο σηµειο , εχει σαν στοχο την

εκπαιδευση του οδηγου για σωστη οδικη συµπεριφορα

και κυκλοφοριακη παιδεια , να κινειται ακολουθωντας

τον Κ.Ο.Κ. και να συνειδητοποιησει τι είναι

ριψοκινδυνο ειτε είναι οδηγος ειτε είναι πεζος.
Κατά την διαρκεια : Να αντιληφθει το κάθε τι το οποιο θα τον

προφυλαξει καλυτερα µε ελαχιστη

σωµατικη βλαβη.
Μετα : Αποκτηση στοιχειωδων γνωσεων παροχης πρωτων

βοηθειων.  

Πριν : Είναι το πιο σηµαντικο σηµειο , εχει σαν στοχο την

εκπαιδευση του οδηγου για σωστη οδικη συµπεριφορα

και κυκλοφοριακη παιδεια , να κινειται ακολουθωντας

τον Κ.Ο.Κ. και να συνειδητοποιησει τι είναι

ριψοκινδυνο ειτε είναι οδηγος ειτε είναι πεζος.
Κατά την διαρκεια : Να αντιληφθει το κάθε τι το οποιο θα τον

προφυλαξει καλυτερα µε ελαχιστη

σωµατικη βλαβη.
Μετα : Αποκτηση στοιχειωδων γνωσεων παροχης πρωτων

βοηθειων.  



ΦΤΑΙΕΙ ΟΜΩΣ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

(17%)



Είναι γεγονος ότι η εκπαιδευση από µικρη ηλικια είναι ο

µονος τροπος για δραστικη µειωση των τροχαιων

ατυχηµατων.
Εκπαιδευοντας ολους που χρησιµοποιουν

τους δροµους µπορει στο µελλον να µην εχουµε θυµατα

από αυτην την µαστιγα η οποια τεινει να παρει διαστασεις

Επιδηµιας. 

Είναι γεγονος ότι η εκπαιδευση από µικρη ηλικια είναι ο

µονος τροπος για δραστικη µειωση των τροχαιων

ατυχηµατων.
Εκπαιδευοντας ολους που χρησιµοποιουν

τους δροµους µπορει στο µελλον να µην εχουµε θυµατα

από αυτην την µαστιγα η οποια τεινει να παρει διαστασεις

Επιδηµιας. 

ΣηµαντικοΣηµαντικο



Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΟ ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

1. Φοραει παντα την ζωνη ασφαλειας.
2. ∆εν οδηγα υπο την επηρεια αλκοολ.
3. Κραταει αποστασεις ασφαλειας.
4. ∆εν ξεπερναει το οριο ταχυτητας.
5. Ξεκουραζεται στις µεγαλες αποστασεις.
6. Παρακολουθει συνεχως την κυκλοφορια.
7. ∆εν µιλαει στο κινητο όταν οδηγα.
8. Μεταφερει παιδια µονο στο ειδικο καθισµα.
9. Φοραει παντα κρανος όταν οδηγα δικυκλο.
10. Προσεχει και σεβεται τους πεζους.

1. Φοραει παντα την ζωνη ασφαλειας.
2. ∆εν οδηγα υπο την επηρεια αλκοολ.
3. Κραταει αποστασεις ασφαλειας.
4. ∆εν ξεπερναει το οριο ταχυτητας.
5. Ξεκουραζεται στις µεγαλες αποστασεις.
6. Παρακολουθει συνεχως την κυκλοφορια.
7. ∆εν µιλαει στο κινητο όταν οδηγα.
8. Μεταφερει παιδια µονο στο ειδικο καθισµα.
9. Φοραει παντα κρανος όταν οδηγα δικυκλο.
10. Προσεχει και σεβεται τους πεζους.



ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

α.  Υπερβολικη ταχυτητα .
β.  Επιθετικο οδηγηµα.
γ.  Η κουραση.
δ.  Ο υπνος στο τιµονι.
ε. Το αλκοολ.
στ. Η µη τηρηση κανονων οδικης κυκλοφοριας.
ζ.  Η µη χρηση ζωνης ασφαλειας.
η.  Η µη χρηση κρανους αν οδηγα δικυκλο. 

α.  Υπερβολικη ταχυτητα .
β.  Επιθετικο οδηγηµα.
γ.  Η κουραση.
δ.  Ο υπνος στο τιµονι.
ε. Το αλκοολ.
στ. Η µη τηρηση κανονων οδικης κυκλοφοριας.
ζ.  Η µη χρηση ζωνης ασφαλειας.
η.  Η µη χρηση κρανους αν οδηγα δικυκλο. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αρκει να αναλογισθει κανεις ότι η χρηση του κρανους και

της ζωνης ασφαλειας οδηγουν σε µειωση των τραυµατισµων

κατά 20% .

- Η µη χρηση αλκοολ σε µειωση κατά 10% και

- Η σωστη χρηση παιδικων καθισµατων σε µειωση 70% 

- Αρκει να αναλογισθει κανεις ότι η χρηση του κρανους και

της ζωνης ασφαλειας οδηγουν σε µειωση των τραυµατισµων

κατά 20% .

- Η µη χρηση αλκοολ σε µειωση κατά 10% και

- Η σωστη χρηση παιδικων καθισµατων σε µειωση 70% 



ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ

Η ζωνη εχει καθιερωθει σαν υποχρεωτικος εξοπλισµος των

αυτοκινητων ακοµα και στο πισω καθισµα.
Με την ζωνη η πιθανοτητα τραυµατισµου ελαχιστοποιειται

κατά 20% αλλα και σε περιπτωση σφοδροτατου τροχαιου

ο σοβαρος τραυµατισµος ελαττωνεται κατά 40%.
Ειδικα θα πρεπει να ξερουµε ότι την ζωνη δεν την φοραµε µονο

σε µακρυνα ταξιδια αλλα και µεσα στην πολη.
Αλλωστε µια ταχυτητα µεγαλυτερη από 50km/ωρα µπορει να

είναι θανατηφορα χωρις ζωνη ασφαλειας. 

Η ζωνη εχει καθιερωθει σαν υποχρεωτικος εξοπλισµος των

αυτοκινητων ακοµα και στο πισω καθισµα.
Με την ζωνη η πιθανοτητα τραυµατισµου ελαχιστοποιειται

κατά 20% αλλα και σε περιπτωση σφοδροτατου τροχαιου

ο σοβαρος τραυµατισµος ελαττωνεται κατά 40%.
Ειδικα θα πρεπει να ξερουµε ότι την ζωνη δεν την φοραµε µονο

σε µακρυνα ταξιδια αλλα και µεσα στην πολη.
Αλλωστε µια ταχυτητα µεγαλυτερη από 50km/ωρα µπορει να

είναι θανατηφορα χωρις ζωνη ασφαλειας. 



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ.(33%)

• ΤΟ 38% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ

ΣΕ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ

• ΤΟ 60% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΕ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ

∆ΡΟΜΟΥΣ

• ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ.(33%)

• ΤΟ 38% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ

ΣΕ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ

• ΤΟ 60% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΕ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ

∆ΡΟΜΟΥΣ



Το ΜΗΝΥΜΑ είναι να φοραµε την ζωνη ασφαλειας σε ΚΑΘΕ

µετακινηση.
Τα αυτοκινητα είναι σχεδιασµενα για µεγαλους και ο

εξοπλισµος τους το ιδιο γι΄αυτό θα πρεπει να προσεχουµε

να µην τραυµατισθει το παιδι από την ζωνη ασφαλειας στον

τραχηλο και στο στοµαχι.

Παιδια κατω από τα 5 ετη θα πρεπει να καθονται στο ειδικο

καθισµα και αν δεν είναι διαθεσιµο να µην ταξιδευουν.

Το ΜΗΝΥΜΑ είναι να φοραµε την ζωνη ασφαλειας σε ΚΑΘΕ

µετακινηση.
Τα αυτοκινητα είναι σχεδιασµενα για µεγαλους και ο

εξοπλισµος τους το ιδιο γι΄αυτό θα πρεπει να προσεχουµε

να µην τραυµατισθει το παιδι από την ζωνη ασφαλειας στον

τραχηλο και στο στοµαχι.

Παιδια κατω από τα 5 ετη θα πρεπει να καθονται στο ειδικο

καθισµα και αν δεν είναι διαθεσιµο να µην ταξιδευουν.



ΤΡΑΥΜΑ: 1η αιτια θανατου < 40 ετωνΤΡΑΥΜΑ: 1η αιτια θανατου < 40 ετων



ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

- ΟΧΙ γονιος και παιδι στην αγκαλια και µετα ζωνη ασφαλειας.

- Στον αεροσακκο και στο παιδικο καθισµα.

Ο αεροσακκος θα πρεπει να απενεργοποιηθει και µετα να

ενεργοποιηθει παλι.

- ΟΧΙ γονιος και παιδι στην αγκαλια και µετα ζωνη ασφαλειας.

- Στον αεροσακκο και στο παιδικο καθισµα.

Ο αεροσακκος θα πρεπει να απενεργοποιηθει και µετα να

ενεργοποιηθει παλι.



ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

Ιστορικα Στοιχεια :

Εφευρετης της πρωτης µοτοσυκλετας είναι ο Gottlieb Daimler
το 1885.

Τα πρωτα κρανη (1885) είναι από δερµα και εχουν σαν σκοπο

την προστασια από ανεµο , κρυο και τα εντοµα.  

Ο καθηγητης στην Καλιφορνια C.F. Lombard δηµιουργει το
πρωτο κρανος το 1953 και καταθετει την πατεντα.

Ιστορικα Στοιχεια :

Εφευρετης της πρωτης µοτοσυκλετας είναι ο Gottlieb Daimler
το 1885.

Τα πρωτα κρανη (1885) είναι από δερµα και εχουν σαν σκοπο

την προστασια από ανεµο , κρυο και τα εντοµα.  

Ο καθηγητης στην Καλιφορνια C.F. Lombard δηµιουργει το
πρωτο κρανος το 1953 και καταθετει την πατεντα.



ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

Στην Ευρωπη αφορµη για την υποχρεωτικη χρηση κρανους

δοθηκε µε τον θανατο στην Αγγλια του T.T. Lawrence του
γνωστου Λωρενς της Αραβιας ο οποιος αγαπουσε την

ταχυτητα και τις µοτοσυκλετες.

Στις 13 Μαιου του 1935 επεστρεφε σπιτι του µε την

µοτοσυκλετα του χωρις κρανος και στην προσπαθεια του

να αποφυγει δυο παιδια µε ποδηλατα τραυµατισθηκε.
Μεταφερθηκε στο νοσοκοµειο Bovington Camp και 6 µερες
µετα πεθανε χωρις να αποκτεισει ποτε συνειδηση.

Στην Ευρωπη αφορµη για την υποχρεωτικη χρηση κρανους

δοθηκε µε τον θανατο στην Αγγλια του T.T. Lawrence του
γνωστου Λωρενς της Αραβιας ο οποιος αγαπουσε την

ταχυτητα και τις µοτοσυκλετες.

Στις 13 Μαιου του 1935 επεστρεφε σπιτι του µε την

µοτοσυκλετα του χωρις κρανος και στην προσπαθεια του

να αποφυγει δυο παιδια µε ποδηλατα τραυµατισθηκε.
Μεταφερθηκε στο νοσοκοµειο Bovington Camp και 6 µερες
µετα πεθανε χωρις να αποκτεισει ποτε συνειδηση.



ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

Αν και τα υπολοιπα µελη του σωµατος είναι απροστατευτα

το πιο ευπαθες και πιο επικινδυνο να τραυµατισθει είναι

το κεφαλι.
Παρ΄ολο που δεν µειωνει τον αριθµο των τραυµατισµων

ελαττωνει τους σοβαρους τραυµατισµους του κεφαλιου.

- Το κρανος θα πρεπει να εφαρµοζει στο κεφαλι καλα.
- Προτιµουµε να εχει εντονα χρωµατα τα οποια να τραβουν

την προσοχη των οδηγων.

Αν και τα υπολοιπα µελη του σωµατος είναι απροστατευτα

το πιο ευπαθες και πιο επικινδυνο να τραυµατισθει είναι

το κεφαλι.
Παρ΄ολο που δεν µειωνει τον αριθµο των τραυµατισµων

ελαττωνει τους σοβαρους τραυµατισµους του κεφαλιου.

- Το κρανος θα πρεπει να εφαρµοζει στο κεφαλι καλα.
- Προτιµουµε να εχει εντονα χρωµατα τα οποια να τραβουν

την προσοχη των οδηγων.



ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

Αρχιζει να εµπλεκεται στο τροχαιο ατυχηµα κατά την εφηβεια

Σε αντιθεση µε τους ενηλικες που πινουν στο σπιτι τα νεαρα

ατοµα πινουν σε παρτι ή κατά τις νυχτερινες εξοδους .

Αρχιζει να εµπλεκεται στο τροχαιο ατυχηµα κατά την εφηβεια

Σε αντιθεση µε τους ενηλικες που πινουν στο σπιτι τα νεαρα

ατοµα πινουν σε παρτι ή κατά τις νυχτερινες εξοδους .



ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ

Η καρδια της µειωσης των τροχαιων ατυχηµατων είναι η

ενηµερωση και η προληψη αυτων.

Τα βασικα προληπτικα µετρα για τον περιορισµο των

τροχαιων ατυχηµατων και των θανατων ή αναπηριων που

προκυπτουν από αυτά θα πρεπει να είναι : 

1. Συνεχεις ελεγχοι της τροχαιας για αλκοτεστ τις νυχτερινες

και πρωτες πρωινες ωρες των αργιων που σηµειωνονται

τα περισσοτερα τροχαια ατυχηµατα καθως και η

µακροχρονια εφαρµογη προγραµµατων για την

καταπολεµηση της χρησης αλκοολης σε οδηγους οχηµατων.   

Η καρδια της µειωσης των τροχαιων ατυχηµατων είναι η

ενηµερωση και η προληψη αυτων.

Τα βασικα προληπτικα µετρα για τον περιορισµο των

τροχαιων ατυχηµατων και των θανατων ή αναπηριων που

προκυπτουν από αυτά θα πρεπει να είναι : 

1. Συνεχεις ελεγχοι της τροχαιας για αλκοτεστ τις νυχτερινες

και πρωτες πρωινες ωρες των αργιων που σηµειωνονται

τα περισσοτερα τροχαια ατυχηµατα καθως και η

µακροχρονια εφαρµογη προγραµµατων για την

καταπολεµηση της χρησης αλκοολης σε οδηγους οχηµατων.   



ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ

2. Κατά την διαρκεια των καθηµερινων ηµερων της

εβδοµαδας οπου τα περισσοτερα τροχαια γινονται την

ηµερα θα πρεπει να γινονται ελεγχοι της τροχαιας για

ασφαλεις συνθηκες οδηγησης ( ζωνη ασφαλειας , κρανος ,
ορια ταχυτητας , Κ.Ο.Κ ).
Ετσι οι προσπαθειες της τροχαιας θα πρεπει να εντεινονται

ώστε να εξασφαλιζονται σε ολους τους οδηγους ασφαλεις

συνθηκες οδηγησης.
3. Αλλαγη του τροπου συµπεριφορας των οδηγων.

2. Κατά την διαρκεια των καθηµερινων ηµερων της

εβδοµαδας οπου τα περισσοτερα τροχαια γινονται την

ηµερα θα πρεπει να γινονται ελεγχοι της τροχαιας για

ασφαλεις συνθηκες οδηγησης ( ζωνη ασφαλειας , κρανος ,
ορια ταχυτητας , Κ.Ο.Κ ).
Ετσι οι προσπαθειες της τροχαιας θα πρεπει να εντεινονται

ώστε να εξασφαλιζονται σε ολους τους οδηγους ασφαλεις

συνθηκες οδηγησης.
3. Αλλαγη του τροπου συµπεριφορας των οδηγων.



ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ

4. Η διδασκαλια της κυκλοφοριακης αγωγης και της αγωγης

υγειας στα σχολεια σε ολες τις βαθµιδες εκπαιδευσης.
5. ∆ηµιουργια Εθνικου Μητρωου Τραυµατος.
6. Κινητοποιηση των Μ.Μ.Ε. για την αναγκη µειωσης των

τροχαιων ατυχηµατων.
7. Συνεχη εκπαιδευση ολων των συµµετεχοντων σε ένα

τροχαιο ατυχηµα.
8. Ελικοδροµια σε όλα τα µεγαλα Νοσοκοµεια.
9. ∆ηµιουργια συγχρονων κεντρων αποκαταστασης.

4. Η διδασκαλια της κυκλοφοριακης αγωγης και της αγωγης

υγειας στα σχολεια σε ολες τις βαθµιδες εκπαιδευσης.
5. ∆ηµιουργια Εθνικου Μητρωου Τραυµατος.
6. Κινητοποιηση των Μ.Μ.Ε. για την αναγκη µειωσης των

τροχαιων ατυχηµατων.
7. Συνεχη εκπαιδευση ολων των συµµετεχοντων σε ένα

τροχαιο ατυχηµα.
8. Ελικοδροµια σε όλα τα µεγαλα Νοσοκοµεια.
9. ∆ηµιουργια συγχρονων κεντρων αποκαταστασης.



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΜΕΘΜΕΘΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΤΕΠΤΕΠ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ



ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μια πολιτικη προληψης και οδικης ασφαλειας µε όλα τα µεσα

Μ.Μ.Ε. –υποχρεωτικα µαθηµατα κυκλοφοριακης αγωγης

στα σχολεια – κοινωνικα προγραµµατα οδικης ασφαλειας

θα συντελεσει στην µειωση της επιπτωσης των τροχαιων

ατυχηµατων.
Συνοψιζοντας θα πρεπει να τονισθει ότι τα οδικα τροχαια

ατυχηµατα αποτελουν σηµαντικη αιτια θνητοτητας και

µονιµων αναπηριων τοσο στις αναπτυγµενες οσο και στις

αναπτυσσοµενες χωρες. 

Μια πολιτικη προληψης και οδικης ασφαλειας µε όλα τα µεσα

Μ.Μ.Ε. –υποχρεωτικα µαθηµατα κυκλοφοριακης αγωγης

στα σχολεια – κοινωνικα προγραµµατα οδικης ασφαλειας

θα συντελεσει στην µειωση της επιπτωσης των τροχαιων

ατυχηµατων.
Συνοψιζοντας θα πρεπει να τονισθει ότι τα οδικα τροχαια

ατυχηµατα αποτελουν σηµαντικη αιτια θνητοτητας και

µονιµων αναπηριων τοσο στις αναπτυγµενες οσο και στις

αναπτυσσοµενες χωρες. 



1. Τα χαρακτηριστικα της προσωπικοτητας του οδηγου. 
2. Η χρηση οινοπνευµατος ή εξαρτησιογονων ουσιων.
3. Τα χαρακτηριστικα του οχηµατος.
4. Το υπαρχων οδικο δικτυο και η σηµανση των οδων

5. Η χρηση ζωνης ασφαλειας και κρανους στα δικυκλα.

Αποτελουν τους βασικοτερους παραγοντες οι οποιοι

ενεχονται στην προκληση τροχαιων ατυχηµατων. 
Ετσι

Η προληψη τους είναι δυνατη µονο αν αντιµετωπισθουν

αποτελεσµατικα οι παραπανω παραγοντες προκειµενου να

µειωθει ο αριθµος των ανθρωπινων ζωων που χανονται

καθηµερινα στην ασφαλτο µε τοση ευκολια και ο αριθµος

των ατοµων µε µονιµη αναπηρια.

1. Τα χαρακτηριστικα της προσωπικοτητας του οδηγου. 
2. Η χρηση οινοπνευµατος ή εξαρτησιογονων ουσιων.
3. Τα χαρακτηριστικα του οχηµατος.
4. Το υπαρχων οδικο δικτυο και η σηµανση των οδων

5. Η χρηση ζωνης ασφαλειας και κρανους στα δικυκλα.

Αποτελουν τους βασικοτερους παραγοντες οι οποιοι

ενεχονται στην προκληση τροχαιων ατυχηµατων. 
Ετσι

Η προληψη τους είναι δυνατη µονο αν αντιµετωπισθουν

αποτελεσµατικα οι παραπανω παραγοντες προκειµενου να

µειωθει ο αριθµος των ανθρωπινων ζωων που χανονται

καθηµερινα στην ασφαλτο µε τοση ευκολια και ο αριθµος

των ατοµων µε µονιµη αναπηρια.



…ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 15% ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ





Τελος δεν πρεπει να ξεχναµε ότι :

1. Το κρανος στο κεφαλι όταν οδηγουµε µηχανη

2. Η ζωνη ασφαλειας όταν ειµαστε στο αυτοκινητο

3.    Η συνειδητη και προσεκτικη οδηγηση .
4. Η αποφυγη της εγωιστικης αντιληψης ότι δεν

προκειται σ΄εµενα να συµβει τιποτα.
5. Η τηρηση των κανονων οδικης συµπεριφορας

6. Η κατανοηση ότι τελικα η ζωη είναι οµορφη και

βασικα ότι

7. Η παραµικρη απερισκεψια µπορει να κοστισει ότι

εχουµε φτιαξει τοσα χρονια.

Τελος δεν πρεπει να ξεχναµε ότι :

1. Το κρανος στο κεφαλι όταν οδηγουµε µηχανη

2. Η ζωνη ασφαλειας όταν ειµαστε στο αυτοκινητο

3.    Η συνειδητη και προσεκτικη οδηγηση .
4. Η αποφυγη της εγωιστικης αντιληψης ότι δεν

προκειται σ΄εµενα να συµβει τιποτα.
5. Η τηρηση των κανονων οδικης συµπεριφορας

6. Η κατανοηση ότι τελικα η ζωη είναι οµορφη και

βασικα ότι

7. Η παραµικρη απερισκεψια µπορει να κοστισει ότι

εχουµε φτιαξει τοσα χρονια.



Είναι λοιπον απαραιτητο το θεµα της οδικης ασφαλειας

να αποτελεσει προτεραιοτητα για ολες τις κυβερνησεις να

εφαρµοσθουν αµεσα µακροχρονια προγραµµατα

εκπαιδευσης του πληθυσµου και να βελτιωθουν εκεινοι

οι φυσικοι παραγοντες οι οποιοι µπορουν να συµβαλλουν

στην γεννεση οδικων τροχαιων ατυχηµατων.

Είναι λοιπον απαραιτητο το θεµα της οδικης ασφαλειας

να αποτελεσει προτεραιοτητα για ολες τις κυβερνησεις να

εφαρµοσθουν αµεσα µακροχρονια προγραµµατα

εκπαιδευσης του πληθυσµου και να βελτιωθουν εκεινοι

οι φυσικοι παραγοντες οι οποιοι µπορουν να συµβαλλουν

στην γεννεση οδικων τροχαιων ατυχηµατων.

ΤελοςΤελος



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


