
 

 

 

 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

(ΑΗΒΑ)  

 

ΗΑΣΡΗΚΟ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ  

ΣΟΤ 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ  ΣΤΛ 

ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

  
ΔΒΓΟΜΖ  

ΔΚΓΟΖ 2009  

 

Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή  

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ:  
 

Σημείωζη  ζςνηάκηη ____________________________________________3 

 

Ειζαγωγή _____________________________________________________ 4  

 

Ειζαγωγή _____________________________________________________ 5  

 

Η ιαηπική Επιηποπή και η Ιαηπική Κπιηική επιηποπή _________________ 6  

 

Όποι Αποκλειζμού______________________________________________ 7  

 

Ιαηπικέρ εξεηάζειρ ______________________________________________ 8  

 

Ιαηπικέρ απμοδιόηηηερ ηος ιαηπού ηος πινγκ________________________ 10  

 

Ελάσιζηερ πεπίοδοι αποκλειζμού  μεηά από knockout και RSCH _______ 17 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

  

 

 

Τπαςμαηιζμοί πςγμασίαρ________________________________________ 18  

 

Φςζική καηάζηαζη  ηων διαιηηηών και ηων κπιηών__________________ 19  

 

Ιαηπικά ζηοισεία  ηηρ οπγάνωζηρ ηων διεθνών  

Τοςπνοςά______ ______________________________________________  21  

 

Φοπήγηζη αδειών για ιαηπούρ πινγκ___________ ____________________ 23  

 

Κανονιζμοί και ζηηήμαηα ελέγσος ανηινηόπινγκ______________________24 

 

 

 

Παπάπηημα  Ι: Άπθπα και κανόνερ ηηρ AIBA ζσεηικά με ηα ιαηπικά 

θέμαηα_______________________________________________________24  

 

Παπάπηημα ΙΙ: Υγιεινή Πςγμασίαρ _______________________________ 25   

 

Παπάπηημα lll: Κανονιζμοί αγώνων  για ηη Γςναίκα  Πςγμάσο    ______ 27  

 

Παπάπηημα lV: Απεικονίζειρ ___________________________________ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

Σημείωζη ζςνηάκηη  
 

Δίλαη ηώξα 2008.  Ζ ηειεπηαία αλαζεώξεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο AIBA  

δεκνζηεύζεθε ην 2004. Ήδε έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο αιιαγέο ζην έληαικα πνπ 

ελεκεξώλεη ην εγρεηξίδην. Θεσξήζεθε  όηη ήξζε ε ώξα  λα ελαξκνληζηνύλ νη 

πνιηηηθέο ζην εγρεηξίδην κε ηηο παξνύζεο πξαθηηθέο..  

 

Απηό ην έηνο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο από κηα ζεκαληηθή αιιαγή γηα καο κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο αθαδεκίαο ππγκαρίαο. Ο Γξ C. K. Wu, Πξόεδξνο ηεο AIBA, 

έρεη ρξεώζεη ηνλ Γξ Charles Butler, Πξόεδξν ηεο ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

AIBA, θαη ηα κέιε ηεο ηαηξηθήο  Δπηηξνπήο  κε ηελ αλάπηπμε ελόο ηαηξηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο  ζώκα ηεο γλώζεο γηα ηνπο 

ηαηξνύο ηνπ ξηλγθ. 

 

 Πξνγξακκαηίδεηαη όηη απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο  ζε απεπζείαο 

ζύλδεζε θαη ζα ρξεζηκεύνπλ σο κηα άιιε πεγή εθηόο από ην εγρεηξίδην.  

Με απηό ζην κπαιό, ην εγρεηξίδην αληηπξνζσπεύεη ηώξα κηα ζπκππθλσκέλε 

έθδνζε ηνπ ηη ν ηαηξόο ξηλγθ πξέπεη λα μέξεη. Με ην εγρεηξίδην ηώξα  

δεκνζηεπκέλν on-line, πξννξίδεηαη λα είλαη κηα εξγαζία ππό εμέιημε πνπ 

κπνξεί λα αιιάμεη ζύκθσλα κε θαλόλεο θαη πνιηηηθέο πνπ αιιάδνπλ. 

Γεδνκέλνπ όηη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνύληαη, κπνξνύλ λα αλαγγειζνύλ on-line  

θαη νη πιεξνθνξίεο  πνπ δηαδίδνληαη ζε κηα πην κνληέξλα κνξθή. 

 

Πνιιέο επραξηζηίεο ζε όινπο εθείλνπο πνπ, κέζσ ησλ πξνεγνύκελσλ 

εθδόζεώλ ηνπο, έρνπλ βάιεη  πξνθαηαξθηηθή εξγαζία γηα απηήλ ηελ 

αλαζεώξεζε.  
 

 

Robin I. Goodfellow M.D. 
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Διζαγωγή  
Ζ δηεζλήο νκνζπνλδία ππγκαρίαο αιιάδεη ην πξφζσπν ηεο ππγκαρίαο 
βειηηψλνληαο ηηο νδεγίεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε ππγκαρία έρεη ιεηηνπξγήζεη 
γηα πνιιά έηε. Νέα πξσηαζιήκαηα,  λένη θαλφλεο θαη  λέεο ιεηηνπξγηθέο 
δηαδηθαζίεο φια έρνπλ σο ζθνπφ λα θάλνπλ ηελ ππγκαρία  αλψηεξν 
αζιεηηζκφ ρσξίο, θπζηθά, λα ζπζηαζηεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ 
αζιήκαηνο   – ε αζθάιεηα ησλ αζιεηψλ καο.  
Με ηα λέα πξνγξάκκαηα ηεο  AIBA - ηελ αθαδεκία ηεο ΑΗΒΑ , ηελ  
επαγγεικαηηθή ππγκαρία ηεο ΑΗΒΑ  - θαη ηα ηξέρνληα ζηαζεξά γεγνλφηα ηεο 
πνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιή, απηή ν πην πξφζθαηε έθδνζε 
ηνπ ηαηξηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο AIBA δίλεη ζηελ AIBA θαη ζε φια ηα κέιε ηεο ηνλ 
ηδαληθφ ηαηξηθφ πφξν γηα λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ην άζιεκα καο θαη λα 
βειηηψλεηαη ην επίπεδν αζθάιεηάο ηνπ.  
Δίλαη θξίζηκν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππγκαρίαο, φηη φια ηα κέιε ησλ 
επηηξνπψλ ηεο AIBA πξνζθέξνπλ ηελ πείξα ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ  θαη ε 
Ηαηξηθή Δπηηξνπή  είλαη ην  θαιχηεξν παξάδεηγκα απηνχ. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή  
ηεο AIBA είλαη κία απφ ηηο πην  ζεκαληηθέο επηηξνπέο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 
ηεο AIBA θαη απφ ην 2007, ηα κέιε ηεο έρνπλ εξγαζηεί επηκειψο γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ φηη θάζε πηπρή ηεο επεκεξίαο ησλ αζιεηψλ καο δελ έρεη πνηέ 
δηαθηλδπλεπηεί.  
Απηφ είλαη θαιχηεξα δηεπθξηληζκέλν ζε απηήλ ηελ άξηζηε έθδνζε ηνπ ηαηξηθνχ 
εγρεηξηδίνπ ηεο AIBA. Όινη ηα θξίζηκα ηαηξηθά ζέκαηα  θαιχπηνληαη - 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ γηα λαξθσηηθέο νπζίεο. αλ κία  απφ  
ηηο πξψηεο νκνζπνλδίεο  πνπ  εθάξκνζαλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θψδηθα 
ειέγρνπ γηα λαξθσηηθέο νπζίεο WADA, ε AIBA κπνξεί λα είλαη ππεξήθαλε γηα  
ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA, ηα γξαθεία 
ηεο  AIBA θαη ηα κέιε  νκνζπνλδίεο ηεο  AIBA πνπ έρνπλ απνδεηρζεί  φηη είλαη 
έλα άξηζην πξφηππν γηα ην ζεκαληηθφ ζηφρν ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα 
WADA.  
Σέινο, ζα επηζπκνχζα λα εθκεηαιιεπζψ απηήλ ηελ επθαηξία γηα  λα 
επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο  Ηαηξηθήο  Δπηηξνπή θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξφεδξν  
Γξ Charles Butler, έλα κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο, ν νπνίνο είλαη 
αθνζησκέλνο ζηελ πξνεδξεία  κηαο  απφ ηηο πην  ζεκαληηθέο επηηξνπέο ηεο 
ΑΗΒΑ.  
Με απηήλ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ηαηξηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο AIBA, ε ΑΗΒΑ  
κπνξεί λα ζπλερίζεη  λα εμαζθαιίδεη φηη ε ππγκαρία παξακέλεη έλα απφ ηα πην 
αζθαιή αζιήκαηα ηνπ παγθφζκηνπ αζιεηηζκνχ.  
Γηθφ ζαο  
 
Γξ Ching-Kuo Wu 
 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

Δηζαγσγή  

Ζ έβδνκε έθδνζε ηνπ Ηαηξηθνύ εγρεηξηδίνπ ηεο ΑΗΒΑ  αληηπξνζσπεύεη ηελ  

ζπλεξγαηηθή ζθέςε ησλ κειώλ ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΗΒΑ. Απηό ην εγρεηξίδην 

πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

ππγκαρία πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ ηξέρνπζα ηαηξηθή Πξαθηηθή.  

Ενύκε ζε κηα επνρή όπνπ ε " Μειέηε ηνπ John Hopkins ",νη  Μειέηεο ηνπ Mark 

Porter, ζε όιν ηνλ θόζκν ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαξηίδνληαη από ηελ Cantu, νη 

ζπλνιηθέο δηαρξνληθέο κειέηεο ηνπ Bianco θαη Bucari, θαη νη πην πξόζθαηεο IOC 

κειέηεο ηξαπκαηηζκώλ έρνπλ απνδείμεη όηη ην Οιπκπηαθό ζηπι ππγκαρίαο είλαη 

αζθαιέο άζιεκα. Όιεο αιιά εθείλεο θηινζνθηθά αληίζεηεο κε  κπαιά θιεηζηά ζηα 

επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνύλ λα γηνξηάζνπλ ην  «Sport θπξίσλ» ην 

νπνίν είλαη αλνηθηό ζε λένπο άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε ρώξαο θαη  θπιήο --- πνπ 

παξαθίλεζε  ηόζνπο λένπο αζιεηέο  λα βειηηώζνπλ ηε δσή ηνπο, ηελ  απην-εηθόλα 

ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο  ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.  

θνπόο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ  είλαη λα παξέρεη ηελ θαιύηεξε ηαηξηθή 

θαζνδήγεζε γηα λα δηαηεξεζεί ην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ αζιήκαηνο  ζε όρη 

πςειόηεξν  λεπξνινγηθώλ ηξαπκαηηζκώλ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαλνληθό κε-κπνμ 

πιεζπζκό θαη  ζπλνιηθό ζπληειεζηή ηξαπκαηηζκώλ θαηώηεξν από πνιιά αζιήκαηα 

κε κε-επαθή. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή θνίηαμε κε θξηηηθή ζε απηά πνπ έρνπλ ζεσξεζεί 

εκπόδηα ζηελ ζπκκεηνρή ζην άζιεκα. Έρνπκε πξνζπαζήζεη λα δηαρσξηζηνύλ νη 

πεξηνξηζκνί απηνί νη νπνίνη ελέρνπλ θίλδπλν από ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ απιώο ηνπο παιαηόηεξνπο πεξηνξηζκνύο . ε ηξνπνπνίεζε κεξηθώλ 

από ησλ νξζνπεδηθώλ πεξηνξηζκώλ, δεηήζεθαλ γλσκνδνηήζεηο  εκπεηξνγλσκόλσλ 

επηθνξηηζκέλσλ  κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ αξηζκώλ λεαξώλ ζηξαηησηώλ κε 

κπνζθειεηηθέο θαθώζεηο. Με  ηνλ ίδην ηξόπν, δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζε 

άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο. Ζ ηζηνξία από κόλε ηεο ήηαλ θίιε, δηδάζθνληαο καο 

ηη ιεηηνύξγεζε θαιά θαη κε αζθάιεηα κέζσ ησλ ρξόλσλ.  

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο 

αζιεηήο κπνξεί λα κελ ππγκαρεί ήηαλ θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία από ηνλ πξώην 

αζιεηή πνπ ν ίδηνο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ  κε κία απξνζδηόξηζηε θαηάζηαζε. 

Απηή ε Ηαηξηθή Δπηηξνπή αζρνιείηαη κε όξνπο  απνθιεηζκνύ ζε γεληθέο γξακκέο γηα 

λα θαηαζηεί δπλαηή ζηε  δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Ηαηξνύ ηνπ ξηλγθ   λα απνθιείζεη 

εθείλνπο ηνπο αζιεηέο πνπ δελ είλαη αζθαιέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ππγκαρηθέο 

αλακεηξήζεηο . Ζ γιώζζα επίζεο πξνζηαηεύεη ηνλ αζιεηή, επηηξέπνληαο  

κεγαιύηεξν γεσγξαθηθό πιάηνο ζε νπνηνδήπνηε ηαηξό απεπζύλεηαη ζηελ επηηξνπή. 

Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή εθθξάδεη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Γξ Robin Goodfellow θαη 

ζε πνιινύο ζπλάδειθνπο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηάξηηζε απηνύ ηνπ έξγνπ  

αθηεξσκέλν ζην άλνηγκα ηνπ  Οιπκπηαθνύ ζηπι ππγκαρίαο  ζηα Παηδηά ηνπ  Κόζκνπ 

σο  έλα αζθαιέο άζιεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ 

επεκεξία θαη ηελ πγεία.  

Charles F. Butler, M.D Ph.D.  

Πξόεδξνο  

AIBA Ηαηξηθή Δπηηξνπή 
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Η Ιατπική Δπιτποπή και η Ιατπική Κπιτική Δπιτποπή  
Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδία ππγκαρίαο  (AIBA) απνηειείηαη 
απφ 15 εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ηεο ηαηξηθήο, νη νπνίνη δηνξίδνληαη απφ ηελ 
Δθηειεζηηθή επηηξνπή, κεηαμχ εθείλσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο νκνζπνλδίεο 
ηνπο. Ο Πξφεδξνο ηεο AIBA «δηνξίδεη» θαη «αθαηξεί» ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 
αληηπξφεδξν ηνπ ζπλφινπ ησλ επηηξνπψλ. πλήζσο ν πξφεδξνο ηεο κφληκεο 
επηηξνπήο ζα είλαη κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη πξέπεη λα είλαη 
εκπεηξνγλψκνλαο ζηνλ ηνκέα. Ο Πξφεδξνο ηεο AIBA κπνξεί λα 
παξαθνινπζεί φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, αιιά δελ κπνξεί λα 
ςεθίζεη. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο AIBA κπνξεί λα παξίζηαηαη ζε φιεο 
ηηο ζπλεδξηάζεηο, αιιά δελ κπνξεί λα ςεθίζεη. Ο  
Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζρέζε ηεο AIBA κε ηηο 
Δπηηξνπέο. Ο πξφεδξνο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο είλαη κέινο ζηελ Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή.  
 
ε φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΑΗΒΑ  δηνξγαλψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, 
αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, φια ηα Παγθφζκηα 
Πξσηαζιήκαηα, ην πξσηάζιεκα Παγθφζκην Κχπειιν θαη ην Κχπειιν 
Πξνέδξνπ , ηα κέιε ιεηηνπξγνχλ σο Ηαηξηθή Δπηηξνπή. Καζήθνλ ηνπο είλαη λα 
βνεζήζνπλ ηνλ δηαηηεηή πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ έλαο ππγκάρνο είλαη 
θαηάιιεινο λα ζπλερίζεη θαη λα παξέρνπλ κηα πξψηε αμηνιφγεζε θαη ηελ 
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, εάλ έλαο ππγκάρνο ππνζηεί ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ 
ή ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.  
 
Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηβνιή ησλ θαλνληζκψλ ληφπηλγθ  
ζε απηά ηα πξσηαζιήκαηα. Ο ηαηξφο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο, εηδηθεπκέλνο ζε 
Διέγρν Νηφπηλγθ , πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηηο δνθηκέο θαη λα εμαζθαιίδεη 
φηη ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη δεφλησο θαη δηεθπεξαηψλνληαη.  
 
Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ή ηαηξνί πνπ νξίδνληαη απφ απηνχο πξέπεη λα 
είλαη παξφληεο θαηά ηελ αξρηθή ηαηξηθή εμέηαζε θαη ηηο εμεηάζεηο  πνπ 
ιακβάλνπλ ηφπν θάζε πξσί ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, 
επηθνπξνχλ ηνπο  ηαηξνχο απφ ηηο επηκέξνπο ρψξεο θαη  εθθξάδνπλ ηε 
Γλσκνδφηεζε ηνπο γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ησλ ππγκάρσλ πνπ  ππέζηεζαλ 
ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο,  
ε απφθαζε ηνπ κέινπο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθή.  
 
Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν. Γλψκεο 
ζρεηηθά κε δηάθνξα εξσηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
Οιπκπηαθφ ηπι ππγκαρίαο αληαιιάζζνληαη. Απηέο νη ζπλεδξηάζεηο ζπρλά 
ζπλνδεχνληαη απφ άθξσο ελεκεξσηηθά ηαηξηθά ζπκπφζηα γηα δηάθνξα ζέκαηα. 
Με βάζε ηηο ζπδεηήζεηο απηέο, ε Ηαηξηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζπζηάζεηο θαη 
πξνηάζεηο, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο επεκεξίαο ησλ 
ππγκάρσλ, ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην πλέδξην.  
 
Οη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Οιπκπηαθνχ ζηπι ππγκαρίαο πξέπεη 
λα έρνπλ πάληα ελεκεξσκέλεο  πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο. 
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Όποι Αποκλειζμού 
 
Ο εμεηάδνλ ηαηξφο θαηά ηελ εηήζηα εμέηαζε ή έλα  δηνξηζκέλν κέινο ηεο  
ηαηξηθήο επηηξνπήο ζε έλα ηνπξλνπά κπνξεί λα απνθιείζεη έλαλ ππγκάρν γηα 
νπνηνδήπνηε θαηάζηαζε πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν απηφλ ηνλ  ππγκάρν, ηνλ 
αληίπαιφ ηνπ ή ηνπο επηζήκνπο. 
 
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο φξνπο 
απνθιεηζκνχ είλαη «απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή ηζηνξηθφ ησλ αθφινπζσλ φξσλ, ζε 
εηήζηα θαη / ή εμέηαζε πξηλ απφ ηνλ αγψλα» :  
 
Ομείεο θαη ρξφληεο ινηκψμεηο 
νβαξή αηκνπάζεηα 
Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 
Ηζηνξηθφ  ηεο επαηίηηδαο Β, ηεο επαηίηηδαο C ή ινίκσμεο απφ HIV 
 
Γηαζιαζηηθή θαη ελδνθζάικηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θαηαξξάθηεο, 
απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο. Μπσπία πάλσ απφ -3,50 δηφπηξεο 
 
Ζρνγξαθεκέλε νπηηθή νμχηεηα ζε θάζε 

κάηη: ρσξίο δηφξζσζε ρεηξφηεξε απφ  
20/200 δηνξζσκέλα ρεηξφηεξα απφ  
20/60 
 

Δθηεζεηκέλα αλνηθηά κνιπζκέλα ηξαχκαηα δεξκάησλ. 
 
εκαληηθέο ζπγγελήο ή επίθηεηεο θαξδηαγγεηαθέο θαη πλεπκνληθέο 
αλσκαιίεο. 
 
εκαληηθέο ζπγγελήο ή επίθηεηεο κπνζθειεηηθέο ειιείςεηο πνπ επεξεάδνπλ 
ηελ ηθαλφηεηα λα ππγκαρεί. 
 
Άιπηα  ζπκπηψκαηα κεηά ηελ δηάζεηζε, φπνπ ζα ρξεηαζηεί έγθξηζε απφ 
λεπξνιφγν. 
 
εκαληηθέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ή ρξήζε λαξθσηηθψλ. 
 
εκαληηθέο ζπγγελείο ή επίθηεηεο βιάβεο ελδνθξαληαθήο κάδαο ή αηκνξξαγία  
Κάζε δξαζηεξηφηεηα θαηάζρεζεο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 3 εηψλ 
 
Ζπαηνκεγαιία, ζπιελνκεγαιία, αζθίηεο. 
 
Δγθπκνζχλε. 
 
Αλεμέιεγθηνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ή αλεμέιεγθηε λφζνο ηνπ ζπξενεηδνχο. 
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Ιαηπικέρ Δξεηάζειρ  
 
Οι απσικέρ ιατπικέρ εξετάσειρ  
Ο ππγκάρνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ιεπηνκεξή ηαηξηθή εμέηαζε, φηαλ 
εληαρζεί ζηελ νκάδα ηνπ γηα πξψηε θνξά . Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ νπνηνδήπνηε αδεηνδνηεκέλν  ή λενινγεκέλν ηαηξφ. 
Ζ εμέηαζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππγκάρνπ 
γηα νπνηνδήπνηε φξνπο απνθιεηζκνχ. 
1. Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. Πξνζδηνξίζηε ηελ πγεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 
κε έκθαζε ζηελ παξνπζία θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ.  
2. Παιαηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη εμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ. Πξέπεη λα δνζεί 
πξνζνρή ζηα αμηνζεκείσηα ζπκπηψκαηα, αλσκαιίεο ησλ θνξψλ, 
πξνεγνχκελεο επεκβάζεηο θαη  παξακνξθψζεηο. Σξέρνληα θάξκαθα θαη νη 
αιιεξγίεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ. ηηο γπλαίθεο ππγκάρνπο έλα 
εκκελνξξντθφ ηζηνξηθφ  ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη.  
3. Βηνκεηξηθά ζηνηρεία. Ύςνο θαη ην βάξνο, έιεγρνο γηα αληζφηεηεο.  
4. Urinanalysis λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηε δάραξε θαη πξσηεΐλεο.  
5. Πιήξεο θιηληθή εμέηαζε:  
Εσηηθψλ ζεκείσλ.  
Γεληθήο εκθάληζεο - έιεγρνο γηα παξακνξθψζεηο, γεληθή επεκεξία, ζεκάδηα  
ζπλδξφκνπ Μάξθαλ.  
Μάηηα - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ fundoscopic εμέηαζεο θαη δνθηκή ηεο νμχηεηαο, 
φπσο ην Snellen γξάθεκα καηηνχ.   
Απηηά,  κχηε θαη ιαηκφο – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  otoscopic εμεηάζεηο.  
Καξδηαγγεηαθέο Δμεηάζεηο  - πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε 
θαξδηαθέο αλσκαιίεο, ηδηαίηεξα ηαρπθαξδία, δπζξπζκία, ζπζηνιηθά θαη 
δηαζηνιηθά κνπξκνπξίζκαηα ή θαξδηαθή δηεχξπλζε.  
Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα - ςάρλεη γηα ηα ζεκάδηα ηεο νμείαο ή ρξφληαο 
ινίκσμεο ή δχζπλνηα. Πιάηε θαη ην ζηήζνο - ςάρλνπκε γηα παξακνξθψζεηο, 
ηξπθεξφηεηα, νπιέο.  
Κνηιηά – ςάρλνπκε  γηα θνίιεο, κάδεο, ε δηεχξπλζε ηνπ νξγάλνπ.  
Παζήζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο - κηα επίζεκε εμέηαζε  θαηά θαλφλα 
δελ απαηηείηαη. ε έλα γξαθείν ηαηξνχ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ελδείθλπηαη εάλ 
κία κεγάιε θήιε είλαη χπνπηε. Αλ θαη κηα κνλνκεξήο φξρεηο δελ είλαη 
αθαηάιιειε απφ κφλε ηεο, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζπδήηεζε, ην ίδην 
ηζρχεη θαη γηα έλα λεθξφ ή γηα ηα εκθπηεχκαηα ζηήζνπο.  
Μπνζθειεηηθφ ζχζηεκα - αλαδεηνχκε ζπγγελείο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο, εχξνο 
ηεο θίλεζεο,  δπζθακςία ησλ αξζξψζεσλ ή ραιαξφηεηα, ζεκεία θιεγκνλήο.  
6. Νεπξνινγηθή εμέηαζε - πεξηιακβάλεη εμέηαζε ησλ εγθεθαιηθψλ λεχξσλ, 
θαζψο θαη αμηνιφγεζε γηα δνλήζεηο, θηλεηηθή απνκείσζε , δπζαξζξία, 
βάδηζκα / ηζνδχγην / δηαηαξαρέο ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, αληαλαθιαζηηθά. 
Αμηνιφγεζε ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο κε ηελ παξαηήξεζε ή δνθηκέο.  
Οκνίσο, γηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.  
 
Δάλ ην ηζηνξηθφ ή θπζηθή εμέηαζε ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ελφο φξνπ 
απνθιεηζκνχ  ή άιιν πξφβιεκα πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε γηα ηε 
δηάγλσζε, ν ηαηξφο πξέπεη λα απαηηήζεη απφ ηνλ ππγκάρν  λα ππνβιεζεί ζηηο 
θαηάιιειεο δνθηκέο θαη / ή παξαπνκπή. Απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 
πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά,  έξγν  αίκαηνο, ECG ή  
ζηξεο ECG, 
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X-Rays, CT, MRI, παξαπνκπή νθζαικνινγηθή, θιπ. Ζ θπζηθή εμέηαζε θαη 
θάζε απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
νξίδεηαη απφ θάζε νκνζπνλδία.  
 
Δλζαξξχλνπκε ηνλ αξρηθφ ηαηξφ  θαη ηνπο ηαηξηθνχο εμεηαζηέο πξηλ απφ ηνπο 
αγψλεο λα  ζπκβνπιεχνπλ ηνπο ππγκάρνπο:  
- Μφλν λα αγσληζηνχλ, φηαλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη έρνπλ πξνπνλεζεί 
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκψλ  
- Να κελ αγσλίδνληαη ή πξνπνλνχληαη ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο  
- Να έρνπλ πάληα ζεξαπεπηεί απφ ηνπο  ηξαπκαηηζκνχο.   
- Πάληα λα αγσλίδνληαη ζε κηα θαηεγνξία βάξνπο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 
θπζηθφ βάξνο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε αλαγθαζηηθή απψιεηα βάξνπο κπνξεί λα 
βιάςεη ηελ πγεία θαη λα  κεηψζεη ηηο θπζηθέο επηδφζεηο ηνπο. 
- Πάληα λα είλαη εηιηθξηλήο κε ηνλ ηαηξφ θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ 
ηξαπκαηηζκνχο, πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηξαπκαηηζκψλ ζην θεθάιη απφ ηνπο 
αγψλεο.  
- Πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
πξνζηαζία  ηεο πγείαο ηνπο.  
 
Δηήζια ιαηπική εξέηαζη  
 
Ζ ηαηξηθή εμέηαζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη θάζε ρξφλν απφ ηαηξφ.  
- Αλαλέσζε ηνπ  νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ, ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, 
επαλεμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάζε ηαηξηθή 
αλαζηνιή 
- Αλαλέσζε  ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ αιιεξγηψλ  
- Πιήξε θπζηθή εμέηαζε κε δσηηθά ζεκεία.  
- Βηνκεηξηθά δεδνκέλα (χςνο θαη βάξνο)  
- Νεπξνινγηθή εμέηαζε  
- Αλαθεξφκελα ηεζη.  
 
Ιατπικέρ εξετάσειρ πος πποηγούνται ενόρ τοςπνοςά πςγμασίαρ τηρ ΑΙΒΑ 
 

Καηά ηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη δχγηζε, ν ππγκάρνο  πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ην Γηεζλέο  Βηβιηάξην Αγψλσλ(ην βηβιηάξην)  ην νπνίν 
πεξηέρεη ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Ζ αξρηθή εηήζηα θαη νπνηεζδήπνηε 
εηήζηεο αλαλεψζεηο καδί κε ηελ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 
γηα λα αγσληζηεί, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε  
ζηελ ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ απφ ηνπο αγψλεο. Απηφ γίλεηαη απφ ηαηξνχο. 
Σνπιάρηζηνλ, φιεο νη αιιαγέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο εμεηάζεηο ζα 
πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, θαζψο επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 
θαηαιιειφηεηαο γηα λα ππγκαρεί. Σα ππγκαρηθά  αξρεία πξέπεη λα 
ζπλνδεχνπλ ηνλ ππγκάρν.  
 

Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηνλ ηαηξφ λα παξαθάκςεη ηνπο 
ηξαπκαηηζκνχο αξγφηεξα. Σν αληηθείκελν ηεο εμέηαζεο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο 
γίλεηαη γηα λα βεβαησζεί  φηη ν ππγκάρνο είλαη πιήξσο ζε ζέζε λα αγσληζηεί 
εθείλε ηελ κέξα. 
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 Απηφο ζα πξέπεη λα εξσηεζεί ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε έθηαθηα ρηππήκαηα 
ζην θεθάιη θαη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ φπνηα ζπκπηψκαηα κεηά ηε 
δηάζεηζε θαη λα έρεη κηα θπζηνινγηθή λεπξνινγηθή έξεπλα. Γελ ζα πξέπεη λα 
είλαη άξξσζηνο κε εκπχξεην αζζέλεηα. Σα θάξκαθα ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ 
φζνλ αθνξά ηηο δπλεηηθέο ληφπηλγθ παξαβηάζεηο.  
 
Οη εμεηάζεηο κπνξεί λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Ξεθηλήζηε κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζεκεία.  
Οπηηθφο έιεγρνο ησλ απαληήζεσλ ησλ ππγκάρσλ ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα 
επαιεζεχζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο.  
Δπηζεψξεζε ηνπ θεθαιηνχ , ησλ καηηψλ, ησλ απηηψλ, ηεο κχηεο θαη ηνπ ιαηκνχ 
γηα ηξαπκαηηζκνχο κπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή ζηελ 
θξαληαθή λεπξηθή ιεηηνπξγία. Οκνίσο κε ηελ εμέηαζε ηνπ ιαηκνχ γηα ηελ 
θίλεζε θαη ηελ ηξπθεξφηεηα.  
Με ηνλ έιεγρν γηα  ζπκκεηξία θαη  ηεο σκνπιάηεο, δηθέθαινπ, ηξηθέθαινπ, 
αληηβξαρίνπ κχεο, πξφζθπζε κπψλ, γίλεηαη κία θαηάιιειε εμέηαζε ησλ  
cervvical λεχξσλ  θαη  ζπληνληζκφο.  
Δμεηάζηε ηηο αξζξψζεηο αγθψλα, ηνλ θαξπφ θαη ην κεηαθάξπην. Βάιηε ηνλ 
ππγκάρν λα  θάλεη κηα γξνζηά θαη ςάμηε γηα πηζαλά θαηάγκαηα κεηαθαξπίνπ ή 
ηξαπκαηηζκνχο ζηνπο ηέλνληεο. Βάιηε ηνλ λα   αλνίμεη ηελ γξνζηά  θαη 
επαλειέγμηε ηελ θίλεζε θαη  γηα παξακνξθψζεηο.  
Κάληε κηα εμέηαζε θαξδηάο θαη ησλ πλεπκφλσλ θαη  ειέγμεηε γηα  πφλν κε 
ζπκπίεζε πιεπξψλ.  
ηε ζπλέρεηα εθηειέζηε  θνηιηαθέο εμεηάζεηο αλαδεηψληαο, νξγαλνκεγαιία 
κάδεο ή ηξπθεξφηεηα.  
Σέινο, κηα επίδεημε πεξπαηήκαηνο κε θηέξλα θαη δάρηπια θαη πεξπάηεκα ν 
έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν ειέγρεη  γηα ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα δχλακεο,  
ηζνξξνπίαο θαη ηεο νζθπτθήο /ηεξνχ νζηνχ   ιεηηνπξγίαο ησλ λεχξσλ.  
 
Κάζε ηαηξφο κπνξεί λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε ξνπηίλα  φζν απηή 
θαιχπηεη ηηο ίδηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα θαη άλεηα.  
 
Ιαηπικέρ Απμοδιόηηηερ ηος Ιαηπού Ρινγκ ηηρ ΑΙΒΑ 
 
Πνηέ πξηλ  ζηελ ηζηνξία ηνπ Οιπκπηαθνχ ζηπι ππγκαρίαο δελ έρεη δνζεί ηφζν 
κεγάιε έκθαζε ζηηο  αξκνδηφηεηεο  ηνπ ηαηξνχ ηνπ ξηλγθ. Πξφιεςε ησλ 
ηξαπκαηηζκψλ ζηελ ππγκαρία είλαη επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Χζηφζν, 
ν ηαηξφο έρεη έλα κνλαδηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαζψο θαη ζηε ζεξαπεία ηνπ 
νμχ ηξαπκαηηζκνχ. Αθφκα θη αλ ε Οιπκπηαθή ππγκαρία είλαη ην πην ηαηξηθά 
ειεγρφκελν θαη επηβιεπφκελν άζιεκα, ζπλερήο επαγξχπλεζε είλαη αλαγθαία 
γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ηνπ αζιήκαηφο καο. 
 
Οη Οιπκπηαθνχ ηχπνπ ππγκάρνη είλαη εθπαηδεπκέλνη λα είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνί 
ζην άζιεκά ηνπο. Απηέο νη δεμηφηεηεο έρνπλ επίζεο, ζθνπφ ηελ απνθπγή 
δεκίαο. Παξ 'φια απηά, φιεο νη αζθήζεηο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 
νξηζκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. Οη αζιεηέο ζε φια ηα αζιήκαηα, αλεμάξηεηα  
πφζν εθπαηδεπκέλνη είλαη, είλαη εθηεζεηκέλνη ζε πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ. 
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Πξνπνλεηέο, επαγγεικαηίεο, ππάιιεινη θαη νη αζιεηέο έρνπλ απνδερζεί απηφλ 
ηνλ θίλδπλν. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξφιεςε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζε έλα πγηέο ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πξφγξακκα γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο 
πηπρέο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ αζιεηή.  
Γηα ηνλ ηαηξφ ηνπ ξηλγθ, ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη 
επζπλείδεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε θάζε ησλ πξν – αλακεηξήζεσλ , ε 
δηαρείξηζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη ε επζχλε εμέηαζεο κεηά ηηο αλακεηξήζεηο. 
 
Πξν - αλακέηξεζεο 
 
Δίλαη επζχλε ηνπ πξνέδξνπ Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA  λα 
επηβιέςεη ηα ζρέδηα γηα ηηο ηαηξηθέο πιεπξέο ηνπ ηνπξλνπά κε έλαλ 
εθπξφζσπν ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, θαηά πξνηίκεζε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Θα πξέπεη λα εμνηθεησζεί ν ίδηνο κε ηνλ ηφπν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο Ηαηξηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 
Πξνζσπηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο, ην δσκάηην ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ηελ 
δηαδξνκή εθθέλσζεο πξνο ην αζζελνθφξν.  
 
Πξν- αλακέηξεζεο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο  
 
Σελ εκέξα ηεο πξψηεο δχγηζεο  θαη γηα ηηο επφκελεο εκέξεο, εηδηθνί  ηαηξνί 
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη γηα λα γίλνπλ  πξν-αλακέηξεζεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 
Απηφ ζπληνλίδεηαη κε ηνπο επίζεκνπο θαη γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δχγηζε. 
Δπηηξέπνληαη νη ηνπηθνί ηαηξνί θαη νη ηαηξνί πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηηο νκάδεο ηνπο 
λα βνεζνχλ απηνχο ηνπο ηαηξνχο.  
Χζηφζν, κφλν ν ηαηξφο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πξν-αγσληζηηθή 
ζσκαηηθή εμέηαζε κπνξεί λα δειψζεη φηη έλαο ππγκάρνο είλαη αθαηάιιεινο 
λα ππγκαρήζεη. Δάλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο άιινπο παξφληεο  ηαηξνχο έρεη 
ηελ αίζζεζε φηη έλαο ππγκάρνο δελ είλαη ηθαλφο, απηφο ν ππγκάρνο πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ζηνλ ππεχζπλν ηαηξφ.  
 
Μφιηο έλαο ππγκάρνο θξηζεί αθαηάιιεινο, ν ππγκάρνο κε ην βηβιηάξην ηνπ, 
πεγαίλεη πξνο ηνλ ππεχζπλν Γηεζλή Σερληθφ Δθπξφζσπν (ITO), γηα ηνλ 
απνθιεηζκφ.  
 
εκ.: Δάλ έλα κέινο ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο  AIBA είλαη παξψλ, 
ελεξγψληαο ζαλ ηαηξφο νκάδαο,  ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηνξίδνληαη ζε εθείλα 
ελφο ηαηξνχ νκάδαο. Γειαδή, δελ κπνξεί λα  εμππεξεηεί γηα ηελ Ηαηξηθή 
Δπηηξνπή ηνπ ξηλγθ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε θξηηηθή επηηξνπή , εθηφο εάλ έρεη 
εηδηθά πηζηνπνηεζεί γηα  λα ην πξάμεη.  
Βιέπε ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή ηεο ζπληζηψκελεο εμέηαζεο πξναλακέηξεζεο.  
 
Πξνηεηλφκελνο θαηάινγνο ησλ εηδψλ γηα ην ηαηξφ ξηλγθ 
 
Πξνθαλψο, κε ηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηερληθή ππνζηήξημε (EMT) θαη ηε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ αζζελνθφξνπ , κηθξφο  εμνπιηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ζην 
ξηλγθ είλαη αλαγθαίνο εθηφο απφ ηα παξαθάησ: 
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1. Φνξείν δηαζέζηκν θάησ απφ ην ξηλγθ ή ακέζσο ζηε γσλία ηνπ ξηλγθ.  
 
2. Ομπγφλν δεμακελήο (βεβαησζείηε φηη είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη πιήξεο) θαη 
απνζεθεχεηαη θάησ απφ ην ξηλγθ ή άκεζα δηαζέζηκν ζηε γσλία ηνπ ξηλγθ. 
Κάζε κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε 
απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην ξηλγθ ηνπ θαη πνπ νη Δπείγνληεο   Ηαηξηθνί 
Σερληθνί ζηαζκεχνπλ.  
 
Ο ηαηξφο ζα πξέπεη επίζεο λα θνπβαιάεη  καδί ηνπ /ηεο  ή λα έρεη αθήζεη ζην 
ηξαπέδη ηνπ ξηλγθ ηα αθφινπζα:  
3. θαζαξέο γάδεο  γηα ην ζθνχπηζκα εγθνπψλ θαη ξηλνξξαγηψλ.  
4. έλα κηθξφ θαθφ γηα ηελ εμέηαζε ελδνζηνκαηηθψλ αηκνξξαγηψλ, 
ξηλνξξαγηψλ, εγθνπψλ θαη 
5. θαζαξά γάληηα κίαο ρξήζεο  
 
Άιια ρξήζηκα αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηρεηξίδσλ πίεζεο 
ηνπ αίκαηνο, ζηεζνζθφπην, απνιπκαληηθφ ρεξηψλ, σηνζθφπην, 
νθζαικνζθφπην, γισζζνπίεζηξα θαη ζηνκαηηθψλ αεξαγσγψλ, είλαη απνιχησο 
απνδεθηφ λα ηα έρνπλ δηαζέζηκα, αιιά ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη απφ ην έλα σο 
ην  πέληε  γηα λα ρεηξηζηεί έλαλ ρηππεκέλν  ή ηξαπκαηηζκέλν ππγκάρν  ζε κηα 
έθηαθηε αλάγθε ηνπ ξηλγθ.  
 
Αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα  
 
Ο ηαηξφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο, αλ θαη ηελ επζχλε ηεο 
δηαζθάιηζεο ησλ αθφινπζσλ ηελ έρεη ν  δηαηηεηήο θαη νη θξηηέο.  
Χζηφζν, ν ηαηξφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα 
ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΑΗΒΑ απφ φινπο.  
 
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ είζνδν ζην ξηλγθ 
 
Ο ηαηξφο ζα κπεη ζην ξηλγθ κφλν φηαλ ν δηαηηεηήο  δεηά ηελ αμηνιφγεζε ή / θαη 
ηελ βνήζεηα ηνπ ηαηξνχ  γηα ηελ πηψζε ηνπ ππγκάρνπ  ή έλα ζνβαξφ 
ηξαπκαηηζκφ.  
Ο ηαηξφο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κεηαμχ ησλ γχξσλ λα αλαθέξεη ζηνλ 
δηαηηεηή ή ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή φηη ζέιεη λα εμεηάζεη ηνλ ππγκάρν. Ο 
δηαηηεηήο ή ε  θξηηηθή επηηξνπή ζα θάλεη ζήκα «stop» ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ 
γχξνπ θαη ν ππγκάρνο ζα ζπλνδεπηεί ζηε γσλία ηνπ ξηλγθ  γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ ηαηξνχ.  
Καηά ηελ θξίζε ηνπ, ν ηαηξφο ηνπ ξηλγθ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηνλ αγψλα αλά 
πάζα ζηηγκή. Αλ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ, ην θνηλνπνηεί ζηελ Κξηηηθή 
Δπηηξνπή γηα λα ηεξκαηίζεη ηνλ αγψλα. Ζ απφθαζε πξέπεη λα έρεη 
πξνηεξαηφηεηα έλαληη φισλ ησλ άιισλ εθηηκήζεσλ.  
Καηά ηελ είζνδν ζην ξηλγθ, νη παξαθάησ ζπκβνπιέο δίλνληαη:  

1. Μπείηε γξήγνξα, αιιά κε εξεκία θαη κε εμνπζία. Θπκεζείηε φηη  φινη νη 
ππφινηπνη ζην ξηλγθ  δελ είλαη θαηαξηηζκέλνη ηαηξηθά θαη ηείλνπλ λα 
γίλνπλ ππεξβνιηθά ελζνπζηαζκέλνη. 
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2. Μελ αθήλεηε ην πξνζσπηθφ ηνπ ππγκάρνπ ζηε  γσληά ηνπ ξηλγθ λα 
ππαγνξεχεη ηελ αμηνιφγεζε ζαο, δηαρείξηζε ή ηνλ ρξφλν πνπ παίξλεηε. Θα 
νδεγεζνχλ ζηελ γσλία απφ ην δηαηηεηή  αλ έρνπλ κπεη ζην ξηλγθ.  
3. Βεβαησζείηε φηη ν ππγκάρνο έρεη επάξθεηα αεξαγσγψλ. Αθαηξέζηε ηε 
καζέια θαη πξνζέμηε γηα εκεηφ ή αλαξξφθεζε.  
4. Να επηκείλεηε  λα μαπιψζεη ν ππγκάρνο  κέρξη λα αληηδξάζεη πιήξσο . ηε 
ζπλέρεηα ηνπ επηηξέπεηε λα θαζίζεη θαη, κφλν φηαλ είλαη ζηαζεξφο, κπνξεί  λα 
νδεγεζεί ζε γσλία κε βνήζεηα.  
5. Όηαλ ε αλάθηεζε ην επηηξέπεη , αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 
αιινχ ζην παξφλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ππγκάρνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε λεπξνινγηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη 
γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα  πεξαηηέξσ αλαθνξά επεηδή ν ππγκάρνο ζα 
απαηηήζεη παξαηήξεζε.  
6. Καηά ηελ είζνδν ζην ξηλγθ, λα πάξεηε θαζαξή γάδα θαη έλα κηθξφ θαθφ , 
αιιά λα έρεηε αεξαγσγνχο, ηελ επείγνπζα ηαηξηθή ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ αλάλεςεο άκεζα δηαζέζηκεο.  
7. Ο ηαηξφο πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ ππγκάρν κεηά απφ κηα πεξίνδν απψιεηαο 
ησλ αηζζήζεσλ ή άιιν ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, δηεπθνιχλζεηο 
πξέπεη λα δηαηίζεληαη γηα ηε ζπλερή, θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ππφ ηελ 
άκεζε επίβιεςε ηνπ ηαηξνχ ξηλγθ.  
8. Δάλ ε ηαρεία αλάθακςε δελ είλαη φπσο αλακελφηαλ, επηηαρχλεηαη ε 
κεηαθνξά κέζσ θνξείνπ θαη αζζελνθφξνπ ζην πξνθαζνξηζκέλν λνζνθνκείν.  
9. Αλ ε αλάθηεζε εμειίζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά, ρσξίο ζηνηρεία πνπ λα 
ππνδειψλνπλ  κηα πξννδεπηηθή ελδνθξαληαθή δηαδηθαζία, ν ππγκάρνο 
απειεπζεξψλεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ πξνπνλεηή ηνπ, ε ηεο νηθνγέλεηά ηνπ ή 
άιινπο ππεχζπλνπο ελήιηθεο. ε απηφ ην άηνκν ζα πξέπεη λα δνζεί κηα θφξκα 
γηα παξαθνινχζεζε θξαληαθψλ θαθψζεσλ. Βιέπε Πξνζάξηεκα ΗV γηα 
παξάδεηγκα. Πξφζζεηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα 
ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλερνχο παξαηήξεζεο θαη  λα δηαζθαιηζζεί ε 
απνηειεζκαηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.  
 
Πψο λα ρεηξηζηείηε εγθνπέο ζην ξηλγθ  
Γεδνκέλνπ ηεο έιεπζεο ηεο θάζθαο , ιίγεο εγθνπέο παξαηεξνχληαη. Παξ 'φια 
απηά, ν ηαηξφο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα  λα αληηκεησπίζεη 
εγθνπέο ζην ξηλγθ. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ  εγθνπψλ γχξσ απφ ην 
κάηη είλαη φηη, εάλ κηα εγθνπή πξνθαιεί αξθεηή αηκνξξαγία γηα  λα βιάςεη ηελ 
φξαζε, ν αγψλαο πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Οη πεξηζζφηεξεο εγθνπέο ΓΔΝ 
απαηηνχλ φηη ν αγψλαο πξέπεη λα ζηακαηήζεη.  
 
Πεξηζηαζηαθά ε εγθνπή  ζα είλαη ζε κηα πεξηνρή φπνπ βαζηέο δνκέο κπνξεί λα 
ηξαπκαηηζηνχλ. ηελ ππγκαρία, θαζψο πξφθεηηαη γηα ακβιχο ηξαπκαηηζκνχο 
θαη φρη αηρκεξνχο ηξαπκαηηζκνχο, εμαθνινπζεί λα είλαη αζπλήζηζην λα πξέπεη 
λα ζηακαηήζνπκε έλαλ αγψλα  εθηφο φηαλ νη  ξήμεηο είλαη αξθεηά βαζηέο θαη 
ζνβαξέο.  
Χζηφζν, νη αθφινπζεο εγθνπέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε απηφ ην 
πλεχκα.  
ε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξεο εγθνπέο, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο, δελ 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ φξαζε  ή  δεκία ζε ππνθείκελεο δνκέο:  
Δγθνπέο ζηα  supraorbital λεχξα ή ζηα supratrochlear λεχξα, αλ είλαη βαζηέο 
αξθεηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην λεχξν. 
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Δγθνπέο δηακέζνπ ηνπ δαθξπτθνχ πφξνπ κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ  έσο ηνλ 
ξηληθφ δαθξπγφλν αγσγφ.  
Δγθνπέο  ζην ππεξθφγρην λεχξν, εάλ είλαη αξθεηά βαζηέο, ζα κπνξνχζαλ λα 
θαηαζηξέςνπλ ην λεχξν.  
Οη εγθνπέο ζην βιέθαξν ην ίδην ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ ηαξζηθή 
πιάθα ή ε ζθαίξα ε ίδηα ελδέρεηαη λα έρεη ηξαπκαηηζηεί.  
Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηαθνπήο ηνπ αγψλα γηα ηηο εγθνπέο 
ζηηο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  
 
ε θαηαθφξπθεο εγθνπέο δηακέζνπ ηνπ θαηαθφθθηλνπ νξίνπ ηνπ ρείινπο 
πξέπεη λα ζηακαηήζεη ν αγψλαο ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο γηα πεξαηηέξσ ζρίζηκν 
ηνπ ρείινπο απφ κεηαγελέζηεξα ηξαχκαηα.  
 
Δγθνπέο  γχξσ ή πάλσ απφ ηε γέθπξα ηεο κχηεο πξέπεη λα ειέγρνληαη 
πξνζεθηηθά γηα ζηνηρεία ελφο ζχλζεηνπ ξηληθνχ θαηάγκαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη 
θάηαγκα, ν αγψλαο κπνξεί λα επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί.  
 
Οη αξθεηά θνηλέο πεξηθνπέο ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ θξπδηνχ κπνξεί ζπλήζσο 
λα επηηξέςνπλ λα ζπλερηζηεί αθφκα θαη φηαλ είλαη αξθεηά κεγάιεο.  
 
Όρη ληχζηκν ησλ πεξηθνπψλ επηηξέπνληαη, εθηφο απφ θνιιφδην, θφιια 
δέξκαηνο ή steri-ηαηλίεο. Αλ είλαη πξνθαλέο ζε έλα ηνπξλνπά φηη ε εγθνπή δελ 
ζα πεξάζεη κία επφκελε  πξν-αλακέηξεζεο εμέηαζε, ν αγψλαο πξέπεη λα 
ζηακαηήζεη. Δλδνδεξκηθφ θιείζηκν νξηζκέλσλ εγθνπψλ κε κία θάιπςε απφ  
θνιιφδην κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ ππγκάρν λα ζπλερίζεη ζην ηνπξλνπά. Αλ 
επηιέμνπλ ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 
θίλδπλνο ε πιεγή λα αλνίμεη εθ λένπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη λα 
ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ επαλφξζσζε.  
Βι. πξνζάξηεκα ΗV γηα  
 
εηθφλα.  Πψο λα ρεηξηζηείηε  
 
Ρηλνξξαγία  
 
Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ παξνπζία ελφο θαηάγκαηνο. 
Δπγελήο ρεηξηζκφο κηαο αηκνξξαγίαο ηεο κχηεο είλαη αλαγθαίνο έηζη ψζηε λα 
κελ επηδεηλψζεη πεξαηηέξσ ή ζπλζέζεη έλα θάηαγκα. Δάλ δελ είλαη αηζζεηφ 
έλα θάηαγκα, ν ηαηξφο πξέπεη λα αμηνινγήζεη ζηε ζπλέρεηα ην ραξαθηήξα ηεο 
αηκνξξαγίαο (π.ρ. θιεβηθή ελ. αξηεξηαθή αλαβιχδνπζα).  
Καζνξηζκφο ηεο νπίζζηαο αηκνξξαγίαο ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεη κε ηελ 
θαηάζιηςε ηεο  γιψζζαο θαη παξαηήξεζε κε ην θσο απφ ηνλ θαθφ. Αλ 
ππάξρνπλ ζξφκβνη ζην νπίζζην θάξπγγα ή ν ππγκάρνο  θηχλεη βξφγρνπο, ν 
αγψλαο πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Πεξαηηέξσ ρηππήκαηα ζην θεθάιη ζα 
κπνξνχζαλ λα  πξνθαιέζνπλ πξνζδνθία ηνπ ζξφκβνπ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο. Οη Ρηλνξξαγίεο πξέπεη λα  ζηακαηήζνπλ κφλν 
γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Μία  αθαηάζηαηε ξηλνξξαγία δελ είλαη απαξαίηεηα κηα 
ζνβαξή ξηλνξξαγία. Οη πεξηζζφηεξεο ξηλνξξαγίεο ζα ζηακαηήζνπλ απφ κφλεο 
ηνπο ή κε εμσηεξηθή πίεζε. Χζηφζν, εάλ ε αηκνξξαγία είλαη αξηεξηαθή, ν 
αγψλαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζηακαηήζεη. 
 
 
 



 15 

Αμηνιφγεζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ ππγκάρσλ ζην ξηλγθ  
 
Έλαο ππγκάρνο πξνζσξηλά αλαίζζεηνο ή πεζκέλνο θάησ θαη ρσξίο ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ είλαη  ππγκάρνο πνπ επιήγε θαη έλα επείγνλ ηαηξηθφ 
πεξηζηαηηθφ. Απηφ δείρλεη φηη κηα δηάζεηζε έρεη ζπκβεί. Ζ δηάζεηζε είλαη κηα 
πξνζσξηλή κεηαβνιή ηεο ππνηνληθήο  θίλεζεο, αληθαλφηεηα θαη δηαηαξαρή 
ζπλείδεζεο.  
 
Απηφ πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα:  
1. Απνπξνζαλαηνιηζκφο  
2. έιιεηςε κλήκεο - νξζφδξνκε θαη ακλεζία νπηζζνδξφκεζεο  
3. Αιινησκέλε ή αξγή νκηιία  
4. επεμεξγαζία δπζθνιίαο λέσλ πιεξνθνξηψλ  
5. Δμαζζεληζκέλε ιεηηνπξγία θίλεζεο, αξγή, αζπληφληζηε  
 
Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο 
θαηάζηαζεο ελφο ππγκάρνπ ηνπ νπνίνπ ε ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε (γηα παξάδεηγκα ζηε γσλία, ή φηαλ πήγε 
ζηελ γσλία  απφ ην δηαηηεηή):  
- Πνην είλαη ην φλνκά ζνπ;  
- Πνχ είζαη;  
- Ση κέξα θαη ηη ρξνληά είλαη;  
- Πνην είλαη ην φλνκα ηνπ αληηπάινπ ζαο; Ση γχξνο είλαη;  
- Εεηήζηε απφ ηνλ ππγκάρν λα επαλαιάβεη ηέζζεξηο αξηζκνχο, δειαδή   7-3-
8-2.  
6. εκεηψζηε  αιιαγέο - νκηιίαο , αξγή ή επαλαιακβαλφκελε ;  
7. Παξαηεξήζηε ηα κάηηα:  

α. Κφξεο ίζεο, αληηδξαζηηθέο;  
β. Τπάξρεη απζφξκεηνο λπζηαγκφο ; Ζ παξνπζία ηνπ απηφκαηνπ 
νξηδφληηνπ λπζηαγκνχ δείρλεη φηη ν ππγκάρνο  είλαη πνιχ επάισηνο θαη 
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα κελ ηνπ  επηηξέπεηαη λα ζπλερίζεη.  

8. Φάμηε γηα αδπλακίεο ζην πξφζσπν, εκηπάξεζε ή άιια ζεκεία επαθήο.  
Ο αγψλαο πξέπεη λα δηαθνπεί γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα. Αλ ν 
ππγκάρνο:  
1. Ήηαλ ζαθψο δαιηζκέλνο 
2. Ήηαλ αλαίζζεηνο  
3. Απνηπγράλεη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ζσζηά  
4. Παξαιείπεη λα εθηειέζεη ηηο δνθηκέο κε θίλεζε 
5. Παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζε  εζηηαθά ζεκάδηα  
ίγνπξα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ππνθεηκεληθή, αιιά ε 
επζπλείδεηε εθαξκνγή απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζα παξάγεη 
απνθάζεηο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο  θαη ζα πξνζηαηεχνπλ 
ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ππγκάρνπο.  
Πψο λα ρεηξηζηείηε έλαλ αλαίζζεην  ππγκάρν 
Έλαο  ππγκάρνο πνπ έρεη πέζεη  θάησ θαη έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ  
ζεσξείηαη  ππγκάρνο πνπ επιήγε  θαη ε πξνζνρή έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηνλ 
ηαηξφ ηνπ ξηλγθ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο δηαηηεηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ακέζσο 
ζήκα ζηνλ ηαηξφ λα κπεη ζην ξηλγθ. 
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Έλα θάηαγκα ηνπ ηξαρήινπ (ιαηκφο) πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά 
ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Ο ηαηξφο πξέπεη ακέζσο λα αζθαιίζεη ηνλ αεξαγσγφ 
θαη λα ειέγμεη γηα ζεκεία θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ πνδηνχ πνπ ζα 
ππνδείμνπλ έλαλ αλέπαθν  λσηηαίν κπειφ. Αλ ν ππγκάρνο απνηχρεη λα 
αλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπο, θάλεη πιήξε ρξήζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 
νμπγφλνπ, αθφκε θαη αλ ε αλαπλνή θαίλεηαη επαξθήο.  
Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ ζηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα απνηξέςεη 
πεξαηηέξσ δεκία.  
πλέρηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αεξαγσγψλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο 
EMT, αθηλεηνπνίεζε ην ιαηκφ κε έλα  απρεληθφ θνιάξν θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ 
ππγκάρν ζε θνξείν. Ο ππγκάρνο ζα πξέπεη ηφηε λα απνκαθξπλζεί κε 
ηαρχηεηα απφ ην ξηλγθ θαη λα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ αζζελνθφξνπ πξνο ην 
θαζνξηζκέλν λνζνθνκείν ζε θαηάζηαζε πιήξνπο έθηαθηεο αλάγθεο.  
 
Αλ ν ππγκάρνο αλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη επηδείμεη ηελ πιήξε ρξήζε 
ησλ άθξσλ, κπνξεί λα ηνπ επηηξαπεί λα ζηαζεί επάλσ. Μελ αθήλεηε λα 
ζηαζεί ακέζσο. Όηαλ θξηζεί φηη έρεη ηελ πιήξε ρξήζε ησλ άθξσλ ηνπ,  
βνεζήζηε ηνλ λα ζηαζεί  θαη λα ζηξαθεί πξνο ηε γσλία φπνπ  πξέπεη λα 
θαζίζεη κέρξη λα είλαη απνιχησο ζε ζέζε λα απνρσξήζεη απφ ην ξηλγθ. 
Βεβαησζείηε φηη ν ίδηνο δελ επηρεηξεί λα πεξάζεη ηα ζρνηληά ή λα θαηέβεη θάησ 
απφ ηηο ζθάιεο ρσξίο βνήζεηα. Δπηζηξέθνληαο ζηα απνδπηήξηα ή ηελ  
θαζνξηζκέλε πεξηνρή εμέηαζεο, ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ελδειερή 
ηαηξηθή εμέηαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάγθεο θαη ηεο θχζεο ηεο 
πεξαηηέξσ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ή / θαη λνζειείαο.  
 
Αλ ν ππγκάρνο αλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αιιά δελ έρεη πιήξε ρξήζε ησλ 
άθξσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΜΣ ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πνιχ 
πξνζεθηηθά ζε έλα απρεληθφ θνιάξν, απνρσξψληαο απφ ην ξηλγθ κε θνξείν 
θαη λα κεηαθεξζεί ζην θαζνξηζκέλν λνζνθνκείν.  
Θπκεζείηε έλαο αζπλείδεηνο ππγκάρνο είλαη επείγνλ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ.  
Ζ Δμέηαζε ηεο κεηά - αλακέηξεζεο 
Κάζε ππγκάρνο πξέπεη λα εμεηάδεηαη κεηά ηνλ αγψλα. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη κηα πεξηνρή εμέηαζεο ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ην ξηλγθ ζην δξφκν 
γηα ηα απνδπηήξηα φπνπ ν ππγκάρνο κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα εμεηαζηεί 
ζπλνπηηθά γηα ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην θεθάιη, ην ιαηκφ ή ην 
ηξαπκαηηζκφ άθξν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα θάλνληαο εξσηήζεηο σο 
πξνο ηνλ ςπρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζέζε, ελψ κηα γξήγνξε έξεπλα ηνπ 
θεθαιηνχ, ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ ιαηκνχ θαη ησλ άλσ άθξσλ  γίλεηαη. Μία 
εζηηαζκέλε εμέηαζε εθηειείηαη θάζε πεξηνρήο πνπ ππάξρεη ππφλνηα γηα 
πηζαλή δεκία πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Όηαλ 
ππάξρνπλ δχν ηαηξνί ζην ξηλγθ, ν έλαο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ψζηε λα θάλεη 
ηηο εμεηάζεηο ελψ ν άιινο παξακέλεη ζην ξηλγθ. Ζ εξγαζία κπνξεί λα 
ελαιιάζζεηαη ζηελ επρέξεηα  ησλ ηαηξψλ.  
Δάλ κφλν έλαο ηαηξφο είλαη ζε ζέζε θνληά ζην ξηλγθ, πξέπεη λα θάλεη ηηο 
εμεηάζεηο ηαρέσο θαη λα επηζηξέςεη ζην ξηλγθ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ έηζη 
ψζηε ε ππγκαρία λα ζπλερηζηεί.  
Μεξηθέο θνξέο είλαη πην βνιηθφ λα θάλνπλ ηηο εμεηάζεηο ηεο κεηά – 
αλακέηξεζεο ζηε γσλία ηνπ ξηλγθ. Απηφ είλαη απνδεθηφ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 
αληηξξήζεηο απφ ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή. 
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ηελ πεξίπησζε απηή, θαζέλαο απφ ηνπο δχν ηαηξνχο κπνξνχλ λα δνπλ έλαλ 
απφ ηνπο ππγκάρνπο, θαζηζηψληαο ηε δηαδηθαζία γξεγνξφηεξε.  
Αλ έλαο ππγκάρνο απαηηήζεη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ξηλγθ, 
ζα πξέπεη  ζην ζεκείν απηφ λα νδεγεζεί ζε έλα μερσξηζηφ ρψξν ή ζηα 
απνδπηήξηα, αλ δελ ππάξρεη άιιν θαζνξηζκέλν ζεκείν. Πάληα ε αζθάιεηα ηνπ 
ππγκάρνπ είλαη ην πξσηαξρηθφ κέιεκα.  
 
Δλάσιζηη Πεπίοδορ Αποκλειζμού  μεηά από Knockout και RSCH  
 
Πξψην πεξηζηαηηθφ  λνθ-άνπη ή RSCH (Ο Γηαηηεηήο ζηακαηά ηελ αλακέηξεζε 
- Κεθάιη)  
 
Αλ έλαο ππγκάρνο πθίζηαηαη λνθ-άνπη σο απνηέιεζκα ησλ ρηππεκάησλ ζην 
θεθάιη ή αλ ν αγψλαο έρεη δηαθνπεί απφ ηνλ δηαηηεηή, επεηδή ν ππγκάρνο έρεη 
ιάβεη βαξηά πιήγκαηα ζην θεθάιη, ηφηε ν ππγκάρνο δελ κπνξεί λα ιακβάλεη 
κέξνο ζε αγψλεο  ή ζπάξηλγθ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξψλ 
απφ ηφηε.  
 
Γηπιφ πεξηζηαηηθφ  λνθ-άνπη ή RSCH  
 
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ έλαο ππγκάρνο έρεη πέζεη 
δχν θνξέο λνθ- άνπη ή εάλ  δχν αγψλεο ηνπ έρνπλ δηαθνπεί απφ ηνλ δηαηηεηή 
ιφγσ φηη έρεη ιάβεη  βαξηά ρηππήκαηα ζην θεθάιη ή έλα απφ απηά , ηφηε ν 
ππγκάρνο δελ κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζε αγψλεο  ή ζπάξηλγθ γηα κηα 
πεξίνδν ηξηψλ κελψλ κεηά ην δεχηεξν πεξηζηαηηθφ.  
 
Σξηπιφ πεξηζηαηηθφ  λνθ-άνπη ή RSCH  
 
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 12 κελψλ ν ππγκάρνο έρεη ππνζηεί   ηξία 
λνθ – άνπη  ή εάλ ηξεηο αγψλεο έρεη ζηακαηήζεη ν δηαηηεηήο, ιφγσ φηη ν 
ππγκάρνο έρεη ιάβεη  βαξηά ρηππήκαηα ζην θεθάιη, ηφηε δελ κπνξεί λα 
ιακβάλεη κέξνο ζε αγψλεο  ή ζπάξηλγθ  γηα πεξίνδν ελφο έηνπο κεηά ην ηξίην 
πεξηζηαηηθφ. Κάζε ζπλδπαζκφο ησλ λνθ-άνπη  ή RSCH  πνπ ηζνχηαη  ησλ 
ηξηψλ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνθιεηζκφ ελφο 
έηνπο.  
 
Άιια  
Κάζε ππγκάρνο πνπ ράλεη έλαλ δχζθνιν αγψλα, σο απνηέιεζκα ησλ πνιιψλ 
ρηππήκαησλ ζην θεθάιη ή  έρεη πέζεη  θάησ (Knock-down) ζε αξθεηέο 
δηαδνρηθέο δηνξγαλψζεηο κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 
αγψλεο ή ζπάξηλγθ γηα κηα πεξίνδν 28 εκεξψλ κεηά ηελ ηειεπηαία 
αλακέηξεζε ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο.  
Όιεο απηέο νη πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη φηαλ ην λνθ-άνπη ή 
ζνβαξφ ηξαχκα ζην θεθάιη εκθαλίδεηαη ζηελ πξνπφλεζε, επίζεο.  
 
Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο  
Πξηλ  επηηξαπεί ζε έλαλ ππγκάρν λα αγσληζηεί κεηά ηελ πάξνδν ησλ ελ ιφγσ 
πεξηφδσλ, πξέπεη λα θξηζεί θαηάιιεινο απφ λεπξνιφγν, εάλ είλαη δπλαηφλ 
κεηά απφ  εμεηδηθεπκέλε εμέηαζε θαη αμνληθή ηνκνγξαθία ή καγλεηηθή 
ηνκνγξαθία. 
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Τπαςμαηιζμοί   Πςγμασίαρ  
 
 
Βιέπε αλσηέξσ γηα ηε ζπδήηεζε  
Ρηλνξξαγία. Βι. αλσηέξσ γηα ηε ζπδήηεζε  
Σξαπκαηηζκνί ζην θεθάιη.  
 
Μάηηα. νβαξνί ηξαπκαηηζκνί ησλ καηηψλ είλαη πνιχ ζπάληνη. Γδαξζίκαηα 
Κεξαηνεηδνχο, ζρίζηκν ηεο ίξηδαο θαη εμάξζξσζε ηνπ θαθνχ κπνξεί λα 
ζπκβνχλ. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθφιιεζεο ακθηβιεζηξνεηδνχο έρνπλ 
παξαηεξεζεί. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ζηα κάηηα, ν αγψλαο πξέπεη λα 
ζηακαηήζεη θαη ν ππγκάρνο απεπζχλεηαη ζε έλαλ νθζαικίαηξν.  
 
Γδαξζίκαηα. Σέηνηεο βιάβεο ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζην πξφζσπν θαη ην ηξηρσηφ 
ηεο θεθαιήο θαη αιινχ. Ζ αηκνξξαγία πξέπεη λα ζηακαηήζεη κε ηελ πίεζε, ηφηε 
θαζαξίδεηαη θαη έλα ηνπηθφ αληηζεπηηθφ εθαξκφδεηαη.  
 
ρηζίκαηα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη πεξηζζφηεξεο εγθνπέο ζηελ πεξηνρή 
ησλ καηηψλ πξνθαινχληαη απφ ρηππήκαηα ζην θεθάιη. Όηαλ ην ηξαχκα έρεη 
θαζαξηζηεί επηκειψο, κπνξεί λα ξάβεηαη ζρνιαζηηθά ζε ζηξψζεηο. Μηθξφηεξεο 
εγθνπέο κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ καδί ζηηο άθξεο θαη λα δεζνχλ κε steri-ηαηλία 
ή λα θιείζνπλ κε θφιια δέξκαηνο. Χζηφζν, ζπληζηάηαη φια νη εγθνπέο ηνπ 
πξνζψπνπ λα ξάβνληαη κε ιεπηά ξάκκαηα ζε ζηξψζεηο. Δάλ κηα πιεγή είλαη 
ξακκέλε, ηα ξάκκαηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ εληφο πέληε εκεξψλ. Γηα λα 
δηαζθαιηζηεί ε επνχισζε ηεο πιεγήο, κηα αξθνχλησο καθξά πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί. Ρήμεηο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 
κπνξεί λα θιείζνπλ κε βαξχηεξα ξάκκαηα κε έλα δηαπεξαζηηθφ ηξφπν.  
 
Αηκαηψκαηα. Σν "καχξν κάηη», φπσο είλαη γλσζηφ, ζπάληα απαηηεί ζεξαπεία, 
αιιά θξχεο εθαξκνγέο θαη  ειαθξά ζπκπίεζε πεξηνξίδεη ηελ εμαγγείσζε ηνπ 
αίκαηνο.  
 
Αηκάησκα ηνπ σηφο.  Απηή ε δεκία απαηηεί άκεζε ηνκή θαη πηεζηηθφ επίδεζκν 
κε ηελ εθαξκνγή ηνπηθψλ αληηβηνηηθψλ. Αλ γίλεη αξγά, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 
απφ έλαλ ηαηξφ εμνηθεησκέλν κε ηελ πάζεζε.  
 
Μχηε. Καηάγκαηα ηνπ ξηληθνχ νζηνχ είλαη ζπάληα. Μείσζε ζε πξψηκν ζηάδην 
ππνδεηθλχεηαη θαη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί απνθιεηζκφο  ηξηψλ κελψλ . Ζ 
δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη αθνχ ν ππγκάρνο έρεη επηζηξέςεη ζην ζπίηη 
θαη ην πξήμηκν έρεη ππνρσξήζεη.  
 
Γηαθξαγκαηηθφ Αηκάησκα ηεο κχηεο. Απηφ ζα πξέπεη λα  ζηξαγγηζηεί ζε  
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνχ κίαο ηξχπαο ζην 
δηάθξαγκα αξγφηεξα. Με ηελ κχηε θιεηζκέλε,  αληηβηνηηθά θαη  
απνζπκθνξεηηθά  ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θάπνηνλ 
πνπ γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία, αιιά ζπλήζσο δελ είλαη δχζθνιε. 
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Γλάζνο. Καηάγκαηα ηεο γλάζνπ, είλαη επίζεο ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα είλαη 
πφλνο, επαηζζεζία, ηξηζκφο θαη  δπζθνιίεο ζηελ νκηιία. Ο αζζελήο πξέπεη λα 
παξαπεκθζεί γηα ζεξαπεία. Έλαο απνθιεηζκφο έμη κελψλ είλαη ζπλεζηζκέλνο.  
 
Υέξηα. Σα πην ζπλεζηζκέλα θαηάγκαηα είλαη εθείλα ηνπ πξψηνπ κεηαθαξπίνπ. 
Καηά θχξην ιφγν νθείινληαη ζε θαθή ηερληθή γξνζηάο , φπνπ ν αληίρεηξαο δελ 
είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο απέλαληη απφ ην δείθηε θαη ην κεζαίν δάθηπιν. Αλ 
ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα έλα ηέηνην θάηαγκα, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπηθέο 
ηξπθεξφηεηεο, κψισπεο ή νίδεκα, ν ππγκάρνο ζα πξέπεη ακέζσο λα ζηαιεί  
γηα κηα αθηηλνγξαθία. Όιν ην χπνπην ρέξη θαη ηα θαηάγκαηα ηνπ  θαξπνχ ζα 
πξέπεη λα κπνπλ ζε λάξζεθα θαη λα ζηαινχλ  γηα αθηίλεο. Παξαπνκπή γίλεηαη 
κε βάζεη απηψλ ησλ επξεκάησλ. Οη χπνπηεο εμαξζξψζεηο αληηκεησπίδνληαη 
κε ηνλ ίδην ηξφπν.  
 
Άθξα.  Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ είλαη ζπάληνη ζηελ 
ππγκαρία.  
Οη εμαξζξψζεηο ησλ ψκσλ παξαηεξνχληαη θαη  είλαη θαιχηεξα λα 
επαλαηνπνζεηεζεί  ακέζσο ζην ξηλγθ πξηλ απφ ην  ζπαζκφ. Έλαο επίδεζκνο 
βξαρίνλνο  είλαη επσθειήο, αιιά ν ππγκάρνο ρξεηάδεηαη παξαπνκπή φηαλ 
επηζηξέςεη ζπίηη.  
 
Κνηιηά.  Ρήμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο θνηιίαο (ζπιήλα,  ήπαξ), είλαη αζπλήζηζηεο, 
αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ιφγσ ησλ ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  
Πφλνο ζηελ θνηιηά θαη / ή ηνλ ψκν κπνξεί λα ζεκαίλεη αηκνξξαγία.  
 
Κάθσζε λεθξψλ.  Καθψζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε καδηθή αηκαηνπξία, 
αθφκε θαη φηαλ δελ  εκθαλίδεηαη αλαηνκηθφ ειάηησκα. ηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο ε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζε λνζνθνκείν κε πεξηνξηζκφ ζην 
θξεβάηη ζα πξέπεη λα αξθεί.  
 
 
Φςζική Καηάζηαζη ηων Γιαιηηηών και ηων Κπιηών 
 
Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή δελ ζεσξεί ηελ ειηθία  λα απνηειεί απφιπην παξάγνληα 
γηα ηελ πγεία  θάπνηνπ θαη ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηαηξηθή 
εμέηαζε είλαη ζρεδηαζκέλε θαη ζπληζηάηαη λα ρνξεγείηαη ζε δηαηηεηέο θαη θξηηέο 
φισλ ησλ ειηθηψλ.  
 
Ζ εμέηαζε ζα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Ζ εηήζηα εμέηαζε γίλεηαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία. Απηφ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα 
ππνβάιιεηαη ζηελ Ηαηξηθή Δπηηξνπή  επηθνξηηζκέλε κε ηα δηεζλή, επεηξσηηθά 
ή  Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα. Ο Γηαηηεηήο / Κξηηήο ζηε ζπλέρεηα ζα 
ππνβιεζεί ζε δεχηεξε ζχληνκε, αιιά δηεμνδηθή, εμέηαζε πνπ ζα γίλεη πξηλ 
απφ ηελ δηνξγάλσζε θαηά ην ρξφλν ηεο επίζεκεο δχγηζεο. Απηέο νη εμεηάζεηο 
πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα: 
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Δηήζηα εμέηαζε  
 

Απηφ πεξηιακβάλεη έλα ηζηνξηθφ ηνπ παξειζφληνο θαη  πξφζθαηεο αζζέλεηεο, 
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, αιιεξγίεο, θάξκαθα,  αλαπεξίεο θαη ην νηθνγελεηαθφ 
ηζηνξηθφ.  
 
Οη αθφινπζεο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ηνλ Γηαηηεηή / Κξηηή αθαηάιιειν :  
 
1. ζηεθαληαία αλεπάξθεηα αξηεξίαο, κε ζηεζάγρε  
2. ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα  
3. ζηέλσζε ανξηήο  
4. απνθξαθηηθή λφζνο αξηζηεξήο θνηιίαο ζσιήλα εθξνήο  
5. αλεχξπζκα  
6. κπνθαξδίηηδα  
7. ελεξγή ζξνκβνθιεβίηηδα  
8. ειεγρφκελεο αξξπζκίεο  
9. αλεπεμέξγαζηε ή αλεπαξθψο ειεγρφκελε ππέξηαζε  
10. αλεμέιεγθηε κεηαβνιηθή λφζνο (ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ζπξενηνμίθσζε, 
κημνίδεκα)  
11. ππεξβνιηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή  
12. λεθξηθή, επαηηθή ή άιιε κεηαβνιηθή αλεπάξθεηα  
13. αλεμέιεγθηεο ςπρνλεπξηθέο δηαηαξαρέο πνπ απαηηνχλ ζεξαπεία  
14. δηαιείπνπζα ρσιφηεηα  
15. κέηξηα έσο ζνβαξή πλεπκνληθή λφζνο  
16. ζσκαηηθή αλαπεξία απφ  λεπξνκπτθέο, νξζνπεδηθέο ή αξζξηηηθέο 
παζήζεηο  
17. κπσπία (καθξηλή φξαζε, κε ή ρσξίο δηνξζσηηθνχο θαθνχο ησλ ιηγφηεξν  
απφ 20/80 (British / American), 2.5/10 (Δπξσπατθφ) θαη ζηα δχν κάηηα. Ζ 
ρξήζε  γπαιηψλ  ζην ξηλγθ απαγνξεχεηαη, αλ θαη ε ρξήζε ησλ θαθψλ επαθήο 
επηηξέπεηαη.  
 
Ζ θιηληθή εμέηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  
 
1.  Σελ ειηθία, ην χςνο, ην βάξνο, θαη λεπξνινγηθή αλαζεψξεζε πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη έξεπλα γηα θξαληαθά λεχξα , βαζηά ηελφληηα αληαλαθιαζηηθά, 
Romberg θαη Babinski απνθξίζεηο.  
2. Πίεζε ηνπ αίκαηνο (αλεμέιεγθηε ππέξηαζε είλαη αθαηάιιειε).  
3. Καξδηαθή ζπρλφηεηα πνπ λα κελ ππεξβαίλεη 100 ιεπηά.  
4. Οθζαικνινγηθή εμέηαζε: νπηηθή νμχηεηα (Snellen γξάθεκα) θαη 
fundoscopic εμέηαζε.  
5. Γηεζλψο ζηάληαξλη-βαζκνιφγεζεο άζθεζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 
(ECG), εηεζίσο γηα ηηο ειηθίεο 40 θαη άλσ θαη θάζε 3 ρξφληα γηα απηνχο θάησ 
απφ ηα 40.  
6. Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εμεηαζηή.  
 
Δθηφο απφ ηελ δηελέξγεηα θαη ηελ  ηεθκεξίσζε ηεο εμέηαζεο, ν δηαηηεηήο θαη / ή 
ν θξηηήο  νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην ζπκπιεξσκέλν Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο 
ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA , ην νπνίν ππνγξάθεθε απφ ηα αληίζηνηρα  
Ηαηξηθά Γξαθεία ησλ Οκνζπνλδηψλ, ην νπνίν πηζηνπνηεί ηε θπζηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο δηαηηεηήο ή / θαη θξηηήο. 
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Πξν-αλακέηξεζεο  Δμέηαζε 
 
Ζ δεχηεξε εμέηαζε, πνπ γίλεηαη ζε θάζε δηνξγάλσζε ηεο AIBA, πξηλ ή θαηά ηε  
ρξφλν ηεο αξρηθήο δχγηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  
 
1. Αλάγλσζε Αξηεξηαθήο πίεζεο  γηα λα απνθεπρζεί  αλεμέιεγθηε ππέξηαζε.  
2. Σαρχηεηα παικνχ ζε αλάπαπζε κεηαμχ 50 θαη 100.  
3. Μηα θαλνληθή εμέηαζε ηνπ ζηήζνπο.  
4. ζεξκνθξαζία γηα λα απνθιεηζηεί  εκπχξεηε λφζνο.  
5.  Eεμεηάζεηο θαηάζηαζεο , φπσο νξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 
εμεηαζηή.  
Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαιχηεξε 
θξίζε ηνπο , ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε Γηαηηεηή / Κξηηή. Ο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ν 
θίλδπλνο ζηεθαληαίαο λφζνπ  θαη λα πξνσζεζεί ε εκθάληζε ηεο θαιήο πγείαο 
θαη θαηάζηαζεο  απηψλ ησλ επηζήκσλ κέζα θαη γχξσ απφ  ην ξηλγθ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο  AIBA..  
 
 Ιατπικά στοισεία τηρ οπγάνωσηρ των Γιεθνών Τοςπνοςά  
 
Απφ ηαηξηθήο απφςεσο, ε νξγάλσζε ησλ Γηεζλψλ ηνπξλνπά κπνξεί λα 
ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα:  
 
1. Πξνθαηαξθηηθά κέηξα  
 
Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δηάθνξεο επηηξνπέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο. ην παξφλ ζηάδην, ε 
Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαζνξίδεη ηνπο ηαηξηθνχο 
θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ.  
 
2. Ζ καθξνρξφληα πξνεηνηκαζία γηα ηνλ αγψλα.  
 
Απηφ ην ζηάδην αξρίδεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ.  
Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή :  
 
- Οξγαλψλεη αίζνπζεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA, 
εάλ  είλαη απαξαίηεην  
- Πξνεηνηκάδεη έλα ηαηξηθφ ζπκπφζην αλ είλαη απαξαίηεην 
- Γηνξγαλψλεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζην γήπεδν ησλ αγψλσλ  
- Δμαζθαιίδεη φηη ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά έγγξαθα είλαη εθηππσκέλα (θάξηεο 
γηα   δχγηζε θαη γηα πξσηφθνιια  ληφπηλγθ). 
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- Οξγαλψλεη δσκάηηα γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ  
  (Καλαπέδεο, ληνπιάπηα, θαξέθιεο θαη ηξαπέδηα)  
- Βξίζθεη έλα δσκάηην Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηελ αξέλα (εμνπιηζκέλν κε ηηο 
απαξαίηεηεο παξνρέο  Πξψηεο Βνήζεηεο, θαζψο θαη απεπζείαο ηειεθσληθή 
γξακκή). Γχν αζζελνθφξα θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη επίζεο λα είλαη 
δηαζέζηκα.  
- Βξίζθεη έλα θαιά εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην γηα ηνπο ειέγρνπο ληφπηλγθ  
- Βξίζθεη ηνπιάρηζηνλ δχν θαηάιιεια εμνπιηζκέλα δσκάηηα γηα ηε δηεμαγσγή 
ηνπ έιεγρνπ ληφπηλγθ  - εμαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο  
ζηελ αξέλα γηα ηελ Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο γηα ηελ 
Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο AIBA  
- Δμαζθαιίδεη φηη επαξθείο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο 
ππγκάρνπο . 
 
3. Άκεζε πξνεηνηκαζία γηα ηνπο αγψλεο. Σν ζηάδην απηφ θαιχπηεη ηηο 
ηειεπηαίεο πέληε εκέξεο πξηλ απφ ην ηνπξλνπά.  
 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα εμήο ζεκεία:  
- Ζ γεληθή ηαηξηθή εμέηαζε λα δηεμάγεηαη απφ  ηελ Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο AIBA 
ή απφ ηελ ελδεδεηγκέλε επεηξσηηθή νκνζπνλδία ζε ζπλεξγαζία κε 
εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο.  
- Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειν ρψξν, 
πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, π.ρ.:  
1. Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ αξθεηφ ρψξν.  
2. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή θαζίζκαηα.  
3. Οη ηαηξνί πξέπεη λα έρνπλ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  
4. Πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζην δσκάηην δχγηζεο.  
5. Πξέπεη λα ππάξρεη ζέξκαλζε (αλ ρξεηάδεηαη), αξθεηφ θσο θαη θαιφο 
εμαεξηζκφο.  
6. Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ζε θαξέθιεο θαη γξαθεία.  
-  Οη ηαηξνί πνπ εμεηάδνπλ  πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νθείινπλ λα 
επηβεβαηψζνπλ ηελ εμέηαζή ηνπο ζην βηβιηάξην ηνπ ππγκάρσλ, 
πηζηνπνηψληαο  ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαγσληζηνχλ.  
- ηα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA πξέπεη λα παξέρεηαη κεηαθνξά.  
- Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη έρεη  λα θάλεη κε ηε δηαηξνθή ησλ ππγκάρσλ .  
Σα αθφινπζα πξέπεη λα κεξηκλεζνχλ :  
1. Ο ηφπνο φπνπ νη ππγκάρνη ζα ιάβνπλ ηα γεχκαηά ηνπο. (Απηφο ζα πξέπεη 
είλαη ην μελνδνρείν ζην νπνίν δηακέλνπλ.)  
2. Σν ζεξκηδηθφ πεξηερφκελν θαη ε δηαηξνθηθή ζχλζεζε (βηηακίλεο, αλφξγαλα 
άιαηα, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, ηα ιηπαξά), ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο 
γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο.  
3. Οη αξρέο δεκφζηαο πγείαο πξέπεη λα εγγπνχληαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηα αληίζηνηρα εζηηαηφξηα θαη απφ ην πξνζσπηθφ 
ηνπο.  
- Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ην ληφπηλγθ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα λα 
δηαπηζησζεί φηη ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ 
ληφπηλγθ ηεο AIBA.  
- Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ην ηαηξηθφ ζπκπφζην ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε 
απηφ ην ζηάδην. 
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4. Ζ ψξα ηνπ αγψλα 
 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα εμήο:  
- Ηαηξηθή εμέηαζε ησλ ππγκάρσλ  
- Σα αζζελνθφξα θαη ην δσκάηην ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηελ αξέλα  
- Απξφζθνπηε εθηέιεζε ηνπ ληφπηλγθ θαη ηεο κεηαθνξάο γηα ην ληφπηλγθ  
Ηαηξφο - ζίηηζε ησλ ππγκάρσλ  
- Σελ πγηεηλή ηνπ μελνδνρείνπ, εγθαηαζηάζεηο πξνπφλεζεο  θαη  αξέλα  
 
Ζ ζσζηή δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ πξέπεη λα γίλεη γηα ηνπο  ηαηξνχο απεπζείαο 
ζηε γσλία ηνπ ξηλγθ. Πξέπεη λα είλαη ζε κηα νπδέηεξε γσλία κε άκεζε 
πξφζβαζε ζηηο ζθάιεο.  
Δθεί πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηξαπέδη πνπ είλαη αξθεηφ γηα λα θαζίζνπλ φια ηα 
κέιε  ηεο Ηαηξηθήο  θξηηηθήο επηηξνπήο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα απηφ ην ξηλγθ.  
 Βιέπε Πξνζάξηεκα ΗV γηα  AIBA Γηαγξάκκα Γεπέδνπ.  
 
Φοπήγηζη αδειών  για ιαηπούρ  πινγκ 
 
Δπίπεδν 1 Απαηηήζεηο Άδεηαο ρξήζεο:  
 

Δκπεηξία ενόρ έηνπο εξγαζίαο σο ηαηξφο ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία.  
Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ 1 εμέηαζεο ειέγρνπ ληφπηλγθ,  
πνπ δηελεξγείηαη απφ δχν ηαηξνχο ηεο επηκέξνπο Δπηηξνπήο ειέγρνπ 
ληφπηλγθ  
Πεξλψληαο ηελ ΑΠΛΖ Δμέηαζε γλψζεο ηεο Βαζηθήο Γηδαθηέαο Ύιεο .  
ΔΝΑ ηνπξλνπά πνπ παξαθνινπζείηαη απφ επίπεδνπ 2 ηαηξφ  
 

Δπίπεδν 2 Απαηηήζεηο Άδεηαο ρξήζεο:  
 

Άδεηα επηπέδνπ 1  
Δκπεηξία ηξηψλ εηψλ εξγαζίαο σο ηαηξφο ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία  
Γχν εβδνκάδεο ζηελ αθαδεκία ππγκαρίαο,  νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηέαο 
Ύιεο  θαη  
επηηπρία ζηελ εμέηαζε ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 
 

Απαηηήζεηο Άδεηαο ρξήζεο γηα Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ:  
 

Άδεηα επηπέδνπ 2 
πκκεηνρή  κέινπο ζηελ Ηαηξηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΗΒΑ 
Ζ άδεηα απηή ζα δηαηεξεζεί ζην δηελεθέο, εθηφο απφ ηα ζεκεξηλά κέιε 
πνπ  κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα ηνπο κέζσ 
εμέηαζεο.  
 

Πξνεγνχκελα κέιε ζα δηαηεξήζνπλ ηελ Γηεζλή Άδεηα ηεο ΑΗΒΑ , εθηφο,  φπσο 
θαη ηα ζεκεξηλά κέιε, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηά ηνπο 
κέζσ εμέηαζεο. 
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Κανονιζμοί και Εηηήμαηα ελέγσος Ανηινηόπινγκ 
 
Ζ AIBA ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ θαηά ηνπ Νηφπηλγθ  
(WADA), ληφπηλγθ θψδηθα. Γείηε  ηελ ηζηνζειίδα ηεο AIBA γηα ηνπο θαλφλεο 
Αληη-Νηφπηλγθ. Δπίζεο, βιέπε  ηελ ηζηνζειίδα ηεο AIBA  γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε εμαίξεζε γηα Θεξαπεπηηθή Υξήζε θνξκψλ www.aiba.org. 
 
Παπάπηημα Ι:  AIBA  άπθπα και κανόνερ ηηρ ΑΙΒΑ  ζσεηικά με ηα ιαηπικά 
ζηηήμαηα. 
 Ηαηξηθή Δπηηξνπή θαη Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή  
 
Α. χλζεζε. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο, έλαλ 
αληηπξφεδξν, έλα γξακκαηέα θαη δεθαπέληε κέιε εθ ησλ νπνίσλ φινη πξέπεη 
λα είλαη ηαηξνί, δηνξηζκέλνη απφ ηηο Οκνζπνλδίεο ηνπο θαη νξηζκέλνη  απφ ηελ 
εθηειεζηηθή επηηξνπή. Γηα ην ιφγν φηη  θάζε ηαηξφο κπνξεί λα  θαηέρεη έλα 
ηέηνην γξαθείν, πξέπεη λα ππνβάιεη  πξψηα ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα  αίηεζε πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.  
Β. πλεδξηάζεηο. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή νξγαλψλεη ηηο  δηθέο ηεο  ζπλεδξηάζεηο  
(εξγαδφκελε νκάδα) ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θάζε ρξφλν. Οη Οκνζπνλδίεο 
αλαιακβάλνπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Απηά ηα βαζηθά θαη ηα λέα κέιε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ρσξίο έλα πνιχ ηζρπξφ ιφγν, ζα απνθιείνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή.  
Γ. Ηαηξηθή Κξηηηθή Δπηηξνπή. ε φιεο ηηο εγθξηκέλεο εθδειψζεηο ηεο ΑΗΒΑ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά, φια ηα Παγθφζκηα 
Πξσηαζιήκαηα, νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ην Παγθφζκην Κχπειιν θαη ην 
Κχπειιν Πξνέδξνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή θξηηηθή επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο. Ο αξηζκφο ζα εμαξηεζεί απφ 
ηνλ αξηζκφ ησλ ξηλγθ, κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο. Σα επεηξσηηθά γξαθεία ζα 
νξίζνπλ παξφκνηεο επηηξνπέο γηα Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα. Οη απνθάζεηο 
απηήο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηειεζίδηθε θαη δελ εθεζηβάιιεηαη. Έλα κέινο  ηεο 
Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο AIBA κπνξεί λα ελεξγεί σο κέινο ηεο Ηαηξηθήο 
Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζε θάζε πξσηάζιεκα ππφ ηελ αηγίδα ηεο AIBA.  
Γ. Πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ηεο ππγκαρίαο ηεο ΑΗΒΑ. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή 
δηνξγαλψλεη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο 
πηπρέο ηεο ππγκαρίαο.  
Σα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα γεγνλφηα θαη 
δεκνζηεχνπλ άξζξα ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά ηεο AIBA γηα ηελ  ππεξάζπηζε θαη 
ηελ πξνψζεζε ηεο ππγκαρίαο. Ζ  Ηαηξηθή Δπηηξνπή ζπληνλίδεη θαη δίλεη ην 
έλαπζκα ηαηξηθψλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
θπζηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ πηπρψλ ηεο ππγκαρίαο.  
Δ. Καζήθνληα. Ζ Ηαηξηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζηελ εθηειεζηηθή 
επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία ησλ ππγκάρσλ ηεο AIBA  θαη  ζπγθεληξψλεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηαηξηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππγκαρία ηεο AIBA  
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Παπάπηημα ΙΙ: Υγιεινή Πςγμασίαρ  
 Ζ πγηεηλή ηνπ αζιεηηζκνχ  είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο 
ηαηξηθήο. ε απηφ ην παξάξηεκα γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ θαλνληζκψλ πγηεηλήο 
ηεο ππγκαρίαο  γηα ηνπο ηαηξνχο, πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο.  
Μαθξηά καιιηά. Σα καιιηά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα 10 cm. θάησ απφ 
ηελ θάζθα  ζην πίζσ κέξνο. Σα καθξηά καιιηά πάλσ απφ ην κέησπν 
κεηψλνπλ ηελ  φξαζε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο γηα ηα κάηηα. 
Σα καιιηά  πξέπεη λα ειέγρνληαη θάησ απφ ηελ θάζθα, ψζηε λα κελ πεηάλε 
ραιαξά. Γελεηάδεο. Οη γελεηάδεο είλαη έλαο πηζαλφο θίλδπλνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα απαγνξεχνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ζθημίκαηνο  ε γελεηάδα κπνξεί λα 
κπεη ζην κάηη ηνπ  αληηπάινπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη γδαξζίκαηα 
θεξαηνεηδνχο. Αμχξηζην πξφζσπν είλαη επίζεο επηθίλδπλν θαη νη ππγκάρνη  
πξέπεη λα  είλαη θξεζθνμπξηζκέλνη ρσξίο κνπζηάθηα.  
Αθπδάησζε. Ζ κείσζε πξφζιεςεο πγξψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απψιεηαο 
βάξνπο είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ησλ ππγκάρσλ θαη κεηψλεη ηελ 
απφδνζε. Ζ  αθπδάησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ 
λεθξψλ θαη κεηψλεη ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα ηνπ ππγκάρνπ. Μείσζε ηεο 
πξφζιεςεο πγξψλ θαη εθίδξσζε πξηλ απφ ηνλ αγψλα δελ είλαη θξφληκα θαη 
πξέπεη λα απνθεχγνληαη.  
Βαδειίλε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο κηθξνχ πνζνχ απφ βαδειίλε ζην κέησπν θαη 
ην θξχδη γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ επηηξέπεηαη.  
Δληξηβή. Ζ ρξήζε ησλ αξσκάησλ, ειαίσλ , ή νηλνπλεχκαηνο ακέζσο πξηλ 
απφ ηνπο αγψλεο απαγνξεχεηαη. Όηαλ ην ζψκα δεζηαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ζθημίκαηνο, ππάξρεη ν θίλδπλνο απηά, πνπ αλακηγλχνληαη κε ηνλ ηδξψηα, λα 
κπνπλ ζηα κάηηα ηνπ  ππγκάρνπ,  θαη λα πξνθαιέζνπλ δεκία. Τπάξρνπλ 
επίζεο άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο ε κπξσδηά είλαη πξνζβιεηηθή  ή γηα ηνπο 
νπνίνπο απηέο νη παξαζθεπέο  κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλαπλεπζηηθέο 
δπζθνιίεο.  
Πξνζηαηεπηηθέο Μαζέιεο . Έλαο ππγκάρνο δελ  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
πνηέ κία δαλεηθή καζέια. Ζ καζέια πξέπεη λα ηαηξηάδεη αθξηβψο θαη λα είλαη 
άλεηε. Μηα θαθά ηνπνζεηεκέλε  καζέια  είλαη άρξεζηε θαη κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζηνκαηηθφ εξεζηζκφ ή λαπηία. Μηα καζέια πνπ έπεζε έμσ απφ ην 
ζηφκα ζα πξέπεη λα πιέλεηαη επηκειψο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. Καλέλαο 
ππγκάρνο  δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα θνξά νδνληνζηνηρίεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο αγψλα. Οη ππγκάρνη πνπ  θνξνχλ ζηδεξάθηα πξέπεη λα έρνπλ ηε 
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ νξζνδνληηθνχ ηνπο θαη λα έρνπλ κηα καζέια πνπ λα 
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο. 
Πξνζηαηεπηηθή Κάζθα . Καιφ ζα είλαη θάζε ππγκάρνο λα έρεη ηε δηθή ηνπ 
θάζθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Δπίζεο κηα δαλεηθή θάζθα 
κπνξεί λα είλαη κηα αηηία ινίκσμεο. Όηαλ ε θάζθα παξέρεηαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζε έλα ηνπξλνπά,  πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαιά κε δηάιπκα 
ρισξίλεο 10% απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ.  
θνπγγάξηα θαη πεηζέηεο. Κάζε  ππγκάρνο πξέπεη λα έρεη δηθφ ηνπ 
ζθνπγγάξη, πεηζέηα θαη θαζαξφ λεξφ. Ζ πξαθηηθή ηνπ ζθνππίζκαηνο ηνπ 
πξφζσπνπ ηνπ αληηπάινπ κεηά απφ θάζε γχξν ζα πξέπεη λα δηαθνπεί. Γελ 
είλαη κφλν αλζπγηεηλφ, αιιά κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο ινηκψμεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαηίηηδαο θαη ηνπ HIV. Σα ζθνπγγάξηα  πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζε βξψκηθα λεξά ή έρνπλ πέζεη ζην δάπεδν δελ πξέπεη πνηέ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα λα ζθνππίζνπλ  ην πξφζσπν ηνπ ππγκάρνπ.  
Οη πξνπνλεηέο πνπ είλαη ζην ξηλγθ ζα πξέπεη λα έρνπλ  θαζαξέο γάδεο γηα λα 
εμεηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζε κηα εγθνπή ή γδάξζηκν.  
 
 



 26 

 
Αηκνξξαγία. Οη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί ππγκαρίαο απνηεινχλ ηα  θνςίκαηα 
θαη νη  εθδνξέο. Γεδνκέλνπ φηη θνξνχλ πξνζηαηεπηηθέο θάζθεο  ππνρξεσηηθά, 
ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηζκψλ έρεη κεησζεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
αηκνξξαγία ζηε  κχηε είλαη επίζεο ζπλεζηζκέλε. Πξέπεη πάληνηε λα ηνλίδεηαη  
φηη ε αζζέλεηα αλνζναλεπάξθεηαο AIDS κεηαδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο 
αληαιιαγήο ηνπ κνιπζκέλνπ αίκαηνο. Δίλαη επνκέλσο ζεσξεηηθά δπλαηφ φηη ε 
αζζέλεηα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κέζσ ησλ αλνηρηψλ πιεγψλ, εάλ θαη νη δχν 
ππγκάρνη αηκνξξαγνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ειέγρνπ ησλ ινηκψμεσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη: 
α) Οη πξνπνλεηέο θαη νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαζαξέο γάδεο 
θαηά ηελ εμέηαζε  γηα εγθνπέο ή γδαξζίκαηα. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γάδα ζα 
πξέπεη λα  πεηαρηεί  ζε ζάθνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ην ζθνπφ ζηε γσλία 
ηνπ ξηλγθ. 
β) ε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο, ζπζηήλεηαη  ν δηαηηεηήο λα  δεηήζεη ηε 
γλσκνδφηεζε ηεο Ηαηξηθήο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. 
γ) Ζ ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο είλαη ζθφπηκε θαηά ηελ εμέηαζε ελφο 
ηξαπκαηηζκέλνπ ππγκάρνπ. 
δ) Πηηζηιίζκαηα ηνπ αίκαηνο ζην δέξκα ζα πξέπεη ακέζσο λα πιπζνχλ  κε 
ζαπνχλη θαη λεξφ. 
ε) Πηηζηιίζκαηα ηνπ αίκαηνο ζηα κάηηα ή ην ζηφκα ζα πξέπεη ακέζσο λα 
μεπιπζνχλ κε άθζνλν λεξφ. 
ζη) Δάλ άιιεο επηθάλεηεο έρνπλ κνιπλζεί ηπραία, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 
κε έλα θξέζθν δηάιπκα 10% νηθηαθήο ρισξίλεο ζε λεξφ. Αλ απηφ έξρεηαη ζε 
επαθή κε ην δέξκα, ζα πξέπεη ακέζσο λα μεπιέλεηαη. 
 
Γηεγεξηηθά. Ζ AIBA απαγνξεχεη ηε ρξήζε δηεγεξηηθψλ εθηφο απφ ην λεξφ. 
Ακκσλίεο ρξεζηκνπνηνχκελεο  ζε ιηπνζπκίεο  , είλαη έλα δηεγεξηηθφ θαη κπνξεί 
λα επηδεηλψζνπλ ηε  ξηληθή αηκνξξαγία θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη κεηαμχ ησλ γχξσλ. 
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Παπάπηημα ΙΙΙ: Κανονιζμοί αγώνων  για ηη Γςναίκα πςγμάσο 
 
1. Αξρή: Σα άξζξα θαη νη θαλφλεο ηεο AIBA εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 
θαη  αλακέηξεζε  ησλ γπλαηθψλ ππγκάρσλ αληί ηεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν.  
 
2. Δηδηθέο δηαηάμεηο:  

ΔΝΓΤΜΑΗΑ 

 Γπλαίθα ππγκάρνο κπνξεί λα θνξά έλα θνληνκάληθν κπινπδάθη θάησ 
απφ ηε θαλέια ηνπο.  

  Οη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θνξνχλ έλα θαιά εθαξκνζηφ ζηεζφδεζκν 
πνπ  δελ εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ππγκάρνπ λα αγσλίδεηαη κεηαμχ 
ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζηεζφδεζκνη δελ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 
κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ 
αληίπαιν.  

 Κνξδέιεο, ιάζηηρα ή άιια ηέηνηα πιηθά  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα λα είλαη αζθαιή ηα καιιηά θάησ απφ ηελ θάζθα. Καξθίηζεο 
καιιηψλ  ή θιηπ ή νπνηαδήπνηε ζπζθεπή απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ, μχιν 
ή άιιν ζθιεξφ πιηθφ δελ επηηξέπνληαη.  

ΗΑΣΡΗΚΖ  ΔΞΔΣΑΖ  ΚΑΗ ΕΤΓΗΜΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΔΣΡΖΔΗ  
Πέξαλ ηνπ δηεζλνχο βηβιηαξίνπ ηνπο, ε γπλαίθα ππγκάρνο νθείιεη λα 
παξάζρεη, πξηλ απφ  θάζε αλακέηξεζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα επηβεβαηψζνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο φηη δελ είλαη έγθπεο. ε πεξίπησζε αλαθξηβήο δήισζεο, ε 
γπλαίθα ππγκάρνο  πξέπεη λα ζεσξεζεί ππεχζπλε  γηα ζπλέπεηεο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηφ.  

 Οη δηνξγαλσηέο ησλ κηθηψλ δηνξγαλψζεσλ , φπνπ αληαγσλίδνληαη ηφζν  
άλδξεο φζν θαη  γπλαίθεο πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα μερσξηζηέο 
αίζνπζεο γηα ηελ ηαηξηθή εμέηαζε θαη δχγηζε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
Δάλ ε θαηάζηαζε ππαγνξεχεη φηη ην ίδην δσκάηην, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ην 
ρψξν ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο.  

 Γπλαίθεο ππγκάρνη πξέπεη λα έρνπλ γπλαίθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δχγηζε  

 
ΓΤΡΟΗ  ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ  
Ζ δηάξθεηα ησλ γχξσλ γηα ηηο γπλαίθεο ππγκάρνπο είλαη 3 γχξνη ησλ 2 ιεπηψλ. 
ε εζληθνχο αγψλεο, είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ζπκθσλία γηα άιιεο κνξθέο.  
ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΔ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ  
Οη αλακεηξήζεηο γπλαηθείαο  ππγκαρίαο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ κηα 
γπλαίθα ή έλα άλδξα Γηαηηεηή. Όζνλ αθνξά ηνπο θξηηέο, κπνξεί λα είλαη θαη 
γπλαίθεο θαη άλδξεο. 
ΟΗ ΗΑΣΡΗΚΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ  
Οη θξηηηθέο επηηξνπέο ζε γπλαηθείνπο αγψλεο ππγκαρίαο απαξηίδνληαη απφ 
γπλαίθεο θαη /ε άλδξεο ηαηξνχο θαη επηζήκνπο αληίζηνηρα. 
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Παπάπηημα ΙV: Απεικονίζειρ  
 
Γείηε ηηο επφκελεο ζειίδεο γηα έλα παξάδεηγκα Φχιινπ  παξαθνινχζεζεο γηα 
θξαληαθέο θαθψζεηο, κία Δηθνλνγξάθεζε γηα Πιεγέο πξνζψπνπ θαη 
δηαγξάκκαηα ηνπ  αγσληζηηθνχ ρψξνπ.  
              ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ  ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ 
 
1. Κξαηήζηε ηνλ αζιεηή ζε εξεκία γηα 24 ψξεο. Όρη ζρνιείν, πξνπφλεζε, 
αγψλεο ή εξγαζία. Όρη έληνλε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο  παηρλίδηα 
ζηνλ ππνινγηζηή.  
2. Καζαξά πγξά κφλν γηα νθηψ ψξεο. Όρη αιθνφι.  
3. Μπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηνλ αζιεηή λα θνηκεζεί, αιιά λα ειέγρεηε ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ θάζε ψξα φηαλ είλαη μχπληνο θαη θάζε δχν ψξεο, ελψ θνηκάηαη. 
Γείηε φηη ν αζιεηήο αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ηζίκπεκα ή θνχλεκα θαη φηη ην 
ρξψκα ηνπ, ν παικφο θαη ε αλαπλνή ηνπ είλαη θπζηνινγηθή.  
4. Μπνξείηε λα δψζεηε ζηνλ αζιεηή κία θαλνληθή ηακπιέηα Tylenol, αιιά φρη 
αζπηξίλε, θάζε ηέζζεξηο ψξεο, φπσο απαηηείηαη γηα έλαλ πνλνθέθαιν. Σίπνηα 
ηζρπξφηεξν δελ  ζα πξέπεη λα δνζεί αλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο απφ 
ηνλ ηαηξφ.  
5. Οη επηπινθέο πνπ απαηηνχλ ηελ άκεζε πξνζνρή ελφο ηαηξνχ είλαη νη εμήο:  
 

α. νβαξή ή παξαηεηακέλε θεθαιαιγία πνπ δελ ππνρσξεί κε κηα 
δξνζεξή βξεγκέλε πεηζέηα γηα ην θεθάιη ή έλα δηζθίν Tylenol.  
β. Αλ ν αζιεηήο θάλεη εκεηφ πεξηζζφηεξν απφ δχν ή ηξεηο θνξέο.  
γ. Τπάξρεη  ζπαζκφο ή αθνχζηεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ηνπ πξνζψπνπ 
ή ησλ πνδηψλ.  
δ. Δάλ ν αζιεηήο δηακαξηχξεηαη γηα  αδπλακία ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
κεηαθηλήζεη έλα ή θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ ή ηα πφδηα ηνπ.  
ε. Δάλ ππάξρεη δπζθνιία ζην βάδηζκα.  
ζη. Αλ ν αζιεηήο δελ κπνξεί λα μππλήζεη εχθνια ή είλαη ζε ιήζαξγν.  
δ. Δάλ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο θηλήζεηο ησλ καηηψλ, δπζθνιία εζηίαζεο, 
κία θφξα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ή δηαθνξεηηθή απφ ηελ άιιε ή 
δηπισπία.  
ε. Δάλ ν αζιεηήο εκθαλίδεη θάζε είδνπο επαλαιακβαλφκελε 
ζπκπεξηθνξά, φπσο ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο ιέμεο ή θξάζεο, μαλά θαη 
μαλά, ή πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά,  ή θαθή άξζξσζε νκηιίαο ή εκπφιεκε 
ζπκπεξηθνξά.  
 

6. πκκνξθσζείηε κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηνλ 
δηαηηεηή ή  ηνλ ηαηξφ. 
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Νεχξν supratroch fear 
 
Νεχξν supraorbital 
 
Γαθξπτθφο πφξνο 
 
 
Γηαζπλνξηαθή πνξθπξφο ηνπ ρείινπο 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ 

ΓΤΟ ΡΗΝΓΚ 

10 Δπηθεθαιήο Jury 

11 Γηαρεηξηζηήο 

πξνγξάκκαηνο scoring 

12 Βνεζνί θόθθηλε γσλ. 

13 Βνεζνί κπιε γσλία 

14 Μπιε γσλία 

15 Οπδέηεξε γσλία 

16 Κόθθηλε γσλία 

17 Σξαπέδη Σερλ. Δθπξ. 

18 Γ/Κ γηα πξόζθιεζε 

19 Jury θιήξσζεο 

20 Φσηνγξάθνη 

21 Κάκεξα/ Σειεόξαζε 

 

1 Κξηηήο Θέζε #1 

2 Κξηηήο Θέζε #2 

3 Κξηηήο Θέζε #3 

4 Κξηηήο Θέζε #4 

5 Κξηηήο Θέζε #5 

6 Σξαπέδη Ηαηξηθήο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

7 Υξνλνκέηξεο 

8 Γθνλγθ 

9 Δθθσλεηήο 

 

 


