ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Ἀνακοπὴ στὴ θάλασσα – Πνιγμὸς.
Ἀνδρέας Συνετὸς, Ἐπιμελητής, Α´ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική, “Ἱπποκράτειο” Γ.Ν.Α.
Ὁ πνιγμὸς εἶναι μιὰ δυνητικὰ θανατηφόρος κατάσταση, ποὺ ἀνάγκασε τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας
(WHO) νὰ ἐκδώσει, ἤδη ἀπὸ τὸ 2014, βασικὲς ὁδηγίες
γιὰ τὴν πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση τοῦ πνιγμοῦ. Ὁ πνιγμὸς
ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς κύριες αἰτίες θανάτου στὶς κοινωνίες,
συμβαίνει σὲ αὐξημένη συχνότητα στὶς πρώην Ἀνατολικὲς
χῶρες, τὶς περισσότερο ὑποβαθμισμένες κοινωνίες καὶ μὲ
ἀπουσία θεσμῶν προστασίας τῶν κολυμβητῶν. Στὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας
Καρδιοπνευμονικῆς Ἀναζωογόνησης (ERC), ποὺ ἐκδόθηκαν τὸ 2015, περιλαμβάνονται ὁδηγίες γιὰ ἀνακοπή, γιὰ
πρώτη φορά, σὲ εἰδικὲς καταστάσεις, μία ἐκ τῶν ὁποίων
εἶναι καὶ ὁ πνιγμός.
Ἀπὸ ἀναδρομικὲς στατιστικὲς ἀναλύσεις προκύπτει
ὅτι κάθε ἡμέρα 40 ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ πνιγμὸ ἀνὰ
ὥρα, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 372.000 ἀνθρώπους κατ᾽
ἔτος παγκοσμίως. Περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν σὲ
χῶρες χαμηλοῦ καὶ μεσαίου εἰσοδήματος, τὸ ποσοστό τους
ἰσοδυναμεῖ στὰ 2/3 θυμάτων ὑποσιτισμοῦ, στὸ 1/2 θυμάτων
ἐλονοσίας, δηλαδὴ σὲ καταστάσεις γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει
ἔντονη κοινωνικὴ εὐαισθησία. Συνήθως συμβαίνει εἴτε σὲ
παιδιὰ, εἴτε σὲ ἐνήλικες ἄνω τῶν 70 ἐτῶν. Τὸ μεγαλύτερο
ποσοστὸ τῶν θυμάτων εἶναι ἄνδρες καί, πιθανόν, αὐτὸ νὰ
ὀφείλεται στὴν μεγαλύτερη κατανάλωση οἰνοπνεύματος,
ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιὸ συχνὸ αἴτιο πνιγμοῦ. Μεγαλύτερη
συχνότητα ἐμφανίζεται στὰ παιδιὰ 5-9 καὶ 10 μὲ 14 ἐτῶν,
δηλαδὴ σὲ ἡλικία, ποὺ τὰ παιδιὰ ἀρχίζουν νὰ «ξεθαρρεύουν», σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς μικρότερες ἡλικίες, στὰ ὁποῖα ἡ

στενὴ ἐπιτήρηση ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἀποτρέπει τέτοια συμβάντα. Στὴν Ἑλλάδα, μιὰ χώρα μὲ μικρὴ χερσαία ἔκταση
ἀλλὰ ὑπερβολικὰ μεγάλη ἀκτογραμμή, ἀπὸ τὸ 2001 ὡς τὸ
2008 ἔχουν καταγραφεῖ 2.245 πνιγμοί, μὲ ἴδια κατανομὴ
ὡς πρὸς τὸ φῦλο, ἀλλὰ μὲ μικρότερα ποσοστὰ ὡς πρὸς τὴ
συχνότητα ἐμφάνισης στὰ παιδιά.
Ὡς αἴτια τοῦ πνιγμοῦ ἀναφέρονται κυρίως: α) ἡ ἔλλειψη προστατευτικῶν ἐμποδίων ἀνάμεσα στὰ θύματα καὶ
τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, β) ἡ μειωμένη ἐπιτήρηση τῶν μικρῶν
παιδιῶν, εἴτε ἀπὸ τοὺς γονεῖς, εἴτε ἀπὸ ναυαγοσῶστες,
γ) ὁ συνωστισμὸς σὲ πλωτὰ μέσα καὶ δ) εἰδικὲς μετεωρολογικὲς συνθῆκες, ὅπως οἱ καταιγίδες, οἱ τυφῶνες καὶ οἱ
πλημμύρες. Ἡ παθοφυσιολογία τοῦ πνιγμοῦ ξεκινάει μὲ
τὴν προσπάθεια «κράτησης τῆς ἀναπνοῆς», ἀκολουθεῖ ἡ
κατάποση μικρῆς ποσότητας ὑγροῦ, καὶ ὁ λαρυγγόσπασμος. Μετὰ τὴν λύση τοῦ λαρυγγόσπασμου, ἀκολουθεῖ
κατάποση μεγάλης ποσότητας ὑγροῦ μὲ ἀκόλουθη ἐπίταση
τοῦ λαρυγγόσπασμου καὶ τελικὴ ἄθροιση ὑγροῦ στοὺς
πνεύμονες. Αὐτὸ θὰ ἐπιφέρει ὑποξυγοναιμία, ἀκολουθούμενη ἀπὸ μείωση τῆς καρδιακῆς παροχῆς, περιφερικὴ
ἀγγειοσύσπαση, ὑποθερμία, βραδυκαρδία καὶ καρδιακὴ
ἀνακοπή.
Ἀντιμετώπιση
Ἡ ἁλυσίδα τῆς ἐπιβίωσης ἔχει μικρὴ τροποποίηση σὲ
σχέση μὲ τὴν ἁλυσίδα τῆς ἐπιβίωσης τῆς Καρδιοπνευμονικῆς Ἀναζωογόνησης. (Εἰκόνα 1)
Δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν πρόληψη καὶ στὴν

Εἰκόνα 1. Ἁλυσίδα ἐπιβίωσης τῆς καρδιοπνευμονικῆς ἀναζωογόνησης (ἐπάνω) καὶ ἁλυσίδα ἐπιβίωσης σὲ πνιγμὸ (κάτω).
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χρήση σωστικοῦ μέσου (σωσίβιο), ἀκολουθεῖ ἡ ἔγκαιρη
ἀναγνώριση τοῦ θύματος ἐπικείμενου πνιγμοῦ. Αὐτὸ στὰ
παιδιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο, ἐπειδὴ ὁ πνιγμὸς συνήθως εἶναι ἀθόρυβος. Στὴ συνέχεια χορηγοῦμε
στὸ θῦμα τὰ σωστικὰ μέσα, τὸ ἀπομακρύνουμε ὅσο τὸ
δυνατὸ συντομότερα ἀπὸ τὸ νερό, καὶ ξεκινᾶμε ἄμεσα τὴν
βασικὴ ἀναζωογόνηση.
Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἁλυσίδα τῆς ἐπιβίωσης ἔχει καὶ
ὁ μάρτυρας τοῦ πνιγμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ κληθεῖ νὰ ἐπιτύχει
τὴν καρδιοπνευμονικὴ ἀναζωογόνηση στὸ θῦμα. Αὐτὸς
ἔχει πρωτεύοντα ρόλο, παρ’ ὅλο ὅτι καὶ ὁ ἴδιος κινδυνεύει
νὰ πνιγεῖ. Προτιμότερο οἱ διασῶστες νὰ εἶναι δύο, παρὰ
ἕνας. Ἐὰν εἶναι ἐφικτό, ὁ διασώστης δὲν μπαίνει στὴ θάλασσα ἀλλὰ παρέχει τὴν βοήθεια ἀπὸ τὸ σωστικὸ μέσο
μὲ χρήση σωσιβίου ἢ σχοινιοῦ. Ἂν αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ
γίνει ἀπὸ τὴ στεριά, εἶναι προτιμότερο νὰ πλησιάσουμε
τὸ θῦμα μὲ βάρκα – πλωτὸ μέσο, παρὰ νὰ κολυμπήσουμε
μόνοι πρὸς αὐτόν.
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Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἀναζωογόνηση ξεκινήσει μέσα στὸ
νερό, μὲ βοήθεια σωστικοῦ μέσου ξεκινᾶμε μὲ χορήγηση
ἐμφυσήσεων στὸ νερό. Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόσταση ἀπὸ τὴ στεριά.
Ἀπομακρύνουμε τὸ θῦμα ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ ξεκινοῦμε ἄμεσα
Καρδιοαναπνευστικὴ Ἀναζωογόνηση - ΚΑΡΠΑ.
Σημαντικὸ ρόλο παίζει ἡ χορήγηση ὀξυγόνου μὲ ὑψηλὴ
ροὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑποξίας, καθὼς ἐπίσης χρήση
ἄλλων συσκευῶν καὶ χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς,
π.χ. ἀντιβιοτικῶν, βρογχοδιασταλτικῶν κ.ἄ. γιὰ τὴ συνολικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐπεισοδίου. Στὶς δύσκολες περιπτώσεις ἡ πιθανότητα ἐπιβίωσης εἶναι ἰδιαίτερα χαμηλή. Αὐτὸ
συμβαίνει ἐὰν α) τὸ θῦμα βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ νερὸ γιὰ
περισσότερο ἀπὸ 25 λεπτά, β) ἡ διάρκεια μέχρι τὴν ἔναρξη
τῆς ΚΑΡΠΑ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ 10 λεπτά, γ) ἡ διάρκεια
τῆς ΚΑΡΠΑ εἶναι μεγαλύτερη τῶν 25 λεπτῶν, δ) τὸ ἀρχικὸ
Glasgow Coma /Scale εἶναι κάτω ἀπὸ 5, ε) τὸ ph<7.1 καὶ
στ) ἡ ἀρχικὴ θερμοκρασία εἶναι <33οC. 

