
Είχατε έναν ήπιο εγκεφαλικό τραυματισμό που συνήθως λέγεται διάσειση
Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως. Θα πρέπει να αρχίσετε να 
αισθάνεστε καλύτερα σε λίγες μέρες και θα επιστρέψετε στη φυσιολογική σας 
κατάσταση σε λίγες εβδομάδες.  Σε έναν πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων, μπορεί να 
παρουσιαστούν σοβαρές επιπλοκές στις πρώτες 24 ώρες μετά τον τραυματισμό. 

Αν εσείς ή το άτομο που σας φροντίζει παρατηρήσετε οποιαδήποτε απ’ τα παρακάτω συμπτώματα, να 
δείτε αμέσως τον οικογενειακό σας γιατρό, πηγαίνετε στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών του νοσοκομείου ή 
καλέστε τα τρία μηδενικά (000): 

Οδηγίες εξιτηρίου για ήπιο εγκεφαλικό τραυματισμό  
(για ενήλικες)

Προειδοποιητικά σημάδια: οι πρώτες 24 ώρες μετά τον 
τραυματισμό

Μπορώ να πάω να κοιμηθώ; 

Βεβαιωθείτε ότι όταν 
επιστρέψετε σπίτι να 
σας φροντίζει κάποιος 
ενήλικας. 

• χάσετε τις αισθήσεις ή πάθετε επιληπτική κρίση 
• δεν μπορείτε να κινήσετε μέρη του σώματός σας
• έλλειψη συντονισμού κινήσεων 
• έχετε θολή όραση ή κακή άρθρωση του λόγου
• βγάζετε υγρά ή αίμα από το αυτί ή τη μύτη 
• έχετε απώλεια ακοής  
• κάνετε εμετό πάνω από δύο φορές

• αισθάνεστε λιποθυμία ή υπνηλία 
• δεν μπορείτε να ξυπνήσετε
• ενεργείτε περίεργα, λέτε πράγματα που δεν 

βγάζουν νόημα 
• έχετε συνεχόμενο ισχυρό πονοκέφαλο ή 

πονοκέφαλο που χειροτερεύει 
• δεν μπορείτε να θυμηθείτε πρόσφατα γεγονότα, 

να αναγνωρίζετε άτομα ή μέρη  

Ναι. Είναι εντάξει να πάτε για ύπνο, αλλά θα πρέπει να σας φροντίζει κάποιος ενήλικας στις πρώτες 24 
ώρες. Αν είναι αναγκαίο, ο γιατρός σας μπορεί να συμβουλεύσει να σας ξυπνάνε και να σας ελέγχουν. 

   Να δείτε το γιατρό σας εάν: 
   •  έχετε οποιαδήποτε απ’ τα προειδοποιητικά σημάδια
   •  ανησυχείτε για οποιοδήποτε απ’ τα συμπτώματά σας 
   •  θέλετε να ξαναπαίξετε άθλημα επαφής 
   •  παίρνετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα
   •  ανησυχείτε αν μπορείτε να επιστρέψετε στην οδήγηση ή στο χειρισμό μηχανημάτων 
   •  ανησυχείτε αν μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά ή στις σπουδές σας 
   •  η οικογένεια ή οι φίλοι σας ανησυχούν για εσάς. 

Συνηθισμένα συμπτώματα μετά από ήπιο εγκεφαλικό τραυματισμό: 

Ύπνος 

Δυσκολίες στον ύπνο
Κοιμάστε πάρα πολύ 
Δεν κοιμάστε αρκετά 
Αισθάνεστε περισσότερη κούραση και δεν έχετε δύναμη

Ψυχική διάθεση/συμπεριφορά

Χάνετε την ψυχραιμία σας
Θυμώνετε εύκολα 
Αισθάνεστε ανησυχία ή άγχος 
Είστε πιο συναισθηματικοί ή λυπημένοι 

Αν έχετε οποιαδήποτε απ’ τα παρακάτω συμπτώματα ο γιατρός σας μπορεί να τα παρακολουθεί για εσάς. 

Να θυμάστε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες.

Σωματικά 

Μέτριοι πονοκέφαλοι (που δεν φεύγουν) 
Αισθάνεστε ζαλάδα ή ναυτία χωρίς εμετό 
Είστε πιο ευαίσθητοι στο θόρυβο ή φως
Προβλήματα ισορροπίας 

Σκέψη/μνημονικό 

Δυσκολίες να συγκεντρώνεστε ή να δίνετε προσοχή 
Δυσκολίες ή απώλεια μνήμης 
Αισθάνεστε ασαφείς ή ‘θολούρα στο μυαλό’
Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων ή λήψη αποφάσεων 

Greek



Αποποίηση ευθύνης: Αυτές οι πληροφορίες υγείας είναι μόνο για γενικό ενημερωτικό σκοπό. Να συμβουλεύεστε πάντοτε το γιατρό σας ή 
άλλο επαγγελματία υγείας για να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές για εσάς. 

Συστάσεις εξιτηρίου 

Προσαρμόστηκε από το βιβλίο “Οδηγίες εξιτηρίου για ήπιο εγκεφαλικό τραυματισμό” του Ιατρού Dr Duncan Reed (2007), Διευθυντής Τμήματος Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων, 
Νοσοκομείο Gosford. Ινστιτούτο Διαχείρισης Τραυμάτων και Τραυματισμών ΝΝΟ. 

Οι πρώτες 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό 

Ξεκούραση/ύπνος

Για τις πρώτες 24 ώρες βεβαιωθείτε ότι σας φροντίζει κάποιος υπεύθυνος ενήλικας.  
Αν είναι αναγκαίο, ο γιατρός σας μπορεί να συμβουλεύσει να σας ξυπνάνε και να σας 
ελέγχουν. 
Είναι σημαντικό να κοιμάστε αρκετά και να ξεκουράζεστε ψυχικά για να μπορέσει το 
μυαλό σας να αναρρώσει. 

Να παίρνετε παρακεταμόλη ή παρακεταμόλη/κωδεΐνη για τους πονοκεφάλους. 
Μην παίρνετε ασπιρίνη ή αντιφλεγμονώδη παυσίπονα όπως ibuprofen ή naproxen 
(NSAIDs).

Παυσίπονα 

Μην οδηγάτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα για τουλάχιστον 24 ώρες. 
Δεν πρέπει να οδηγάτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα μέχρι να αισθανθείτε πολύ καλύτερα 
και μπορείτε να συγκεντρώνεστε σωστά. 
Μιλήστε στο γιατρό σας εάν δεν είστε βέβαιοι.

Μην πίνετε αλκοόλ, μην παίρνετε υπνωτικά χάπια ή ψυχαγωγικά ναρκωτικά για 48 ώρες. 
Όλα αυτά θα σας κάνουν να αισθάνεστε πολύ χειρότερα. Μπορεί επίσης να δυσκολέψει 
τους άλλους για να δουν αν σας επηρεάζει ο τραυματισμός ή όχι. 
Εάν παίρνετε φάρμακα που σας έγραψε ο γιατρός σας μην τα σταματήσετε εκτός εάν σας 
συστήθηκε από γιατρό να τα σταματήσετε. 

Μην παίζετε σπορ και μην κάνετε έντονη σωματική δραστηριότητα για 48 ώρες και μέχρι 
να μην έχετε καθόλου συμπτώματα.
Είναι επικίνδυνο για τον εγκέφαλο να τραυματιστεί ξανά εάν δεν έχει αναρρώσει από τον 
πρώτο τραυματισμό. Μιλήστε στο γιατρό σας για τη σταδιακή επιστροφή σε αθλητικές και 
σωματικές δραστηριότητες. Αν αμφιβάλλετε περιμένετε.  

Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε άδεια απ’ τη δουλειά ή απ’ τις σπουδές σας αν 
δυσκολεύσετε να συγκεντρωθείτε ή να θυμάστε πράγματα. Όλοι είναι διαφορετικοί. 
Συζητήστε το με το γιατρό και τον εργοδότη ή τον επιστάτη σας.

Μερικές φορές τα συμπτώματά σας μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση σας με την 
οικογένεια και τους φίλους, όπως χάνετε εύκολα την ψυχραιμία σας και ανησυχείτε. 
Μιλήστε στο γιατρό σας αν εσείς, η οικογένεια ή οι φίλοι σας έχετε οποιεσδήποτε 
ανησυχίες.

Εργασία/σπουδές 

Οδήγηση

Αθλήματα 

Κατανάλωση αλκοόλ 
ή ναρκωτικών 

Σχέσεις
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