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τὴν Κατερίνη, πρόσφατα, μὲ πρωτοβουλία τοῦ τοπικοῦ Ἰατρικoῦ Συλλόγου, τοῦ ΕΚΑΒ καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἔγινε ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση
στὸ κοινὸ γιὰ τὴν χρήση τῶν δημόσιων
αὐτόματων ἀπινιδωτῶν, δηλαδή τὼν
Σῆμα ποὺ δείχνει
ἀπινιδωτῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει πρότὴν παρουσία
σβαση τὸ κοινό.
δημόσιου αὐτόἬδη σὲ διάφορα σημεῖα τῆς πόλης
ματου ἀπινιδωτῆ.
ἔχουν τοποθετηθεῖ 8 τέτοιοι ἀπινιδωτές.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες ἔχουν παρθεῖ ἐδῶ καὶ 1-2 χρόνια
καὶ σ’ ἄλλες πόλεις, ὅπως τὰ Ἰωάννινα (60 ἀπινιδωτὲς) καὶ τὰ
Τρίκαλα (10 ἀπινιδωτές). Οἱ ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κοινὸ πολλές,
ὁ ἐνθουσιασμὸς μεγάλος, ἀλλὰ καὶ οἱ προσδοκίες ἀκόμη
περισσότερες.

Τὶ εἶναι ὁ ἀπινιδωτὴς καὶ πού
χρειάζεται;
Ὁ ἀπινιδωτὴς εἶναι μία συσκευὴ πού χορηγεῖ ρεῦμα στὴν
καρδιὰ (ἀπινιδώνει), μὲ σκοπὸ νὰ
ἐπαναφέρει τὴ λειτουργία της, σὲ
Αὐτόματος ἐξωτερικὸς
συνδυασμὸ μὲ καρδιοαναπνευαπινιδωτὴς
στικὴ ἀναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
στὴν περίπτωση ξαφνικῆς διακοπῆς (ἀνακοπὴ) τῆς λειτουργίας της. Οἱ αἰτίες καρδιακῆς ἀνακοπῆς εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ
πιὸ συχνὴ εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος (70%) καὶ συνήθως ὀξὺ
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἡ
ἀρρυθμία ποὺ συμβαίνει συνήθως στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀποκρίνεται καλύτερα στὴν
ἀπινίδωση. Ἄν συμβεῖ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ καὶ δὲν ὑπάρχει
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διαθέσιμος ἀπινιδωτής, ὁ ἀσθενὴς θὰ πεθάνει (αἰφνίδιος
καρδιακὸς θάνατος). Κάθε χρόνο ἐκτιμᾶται ὅτι στὴ χώρα
μας συμβαίνουν 7.000 ἕως 8.000 αἰφνίδιοι καρδιακοὶ θάνατοι καὶ στὸ 30-40% τῶν περιπτώσεων δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ
καρδιολογικοῦ προβλήματος.
Κοιλιακὴ Μαρμαρυγή. Αὐτὴ τὴ θανατηφόρο ἀρρυθμία
ἀναγνωρίζει ὁ ἀπινιδωτὴς καὶ τήν ἐπαναφέρει στὸ φυσιολογικὸ καρδιακὸ ρυθμό.
Ἐξωτερικοὶ ἀπινιδωτὲς ὑπάρχουν στὰ νοσοκομεῖα, ἰατρικὲς μονάδες (ἰδιωτικὰ καρδιολογικὰ ἰατρεῖα, ἀσθενοφόρα)
καὶ πολυσύχναστους χώρους (ἀεροδρόμια, γήπεδα, πλατεῖες, γυμναστήρια, ξενοδοχεῖα). Οἱ δημόσιοι ἀπινιδωτές,
πού μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση τὸ κοινό, εἶναι πιὸ εὔχρηστοι
καὶ προορίζονται γιὰ καρδιακὲς ἀνακοπὲς ποὺ συμβαίνουν
ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀπινιδωτές,
ποὺ θὰ χορηγήσουν ρεῦμα (shock), ἀναγνωρίζουν μόνο
τὴν κοιλιακὴ μαρμαρυγή. Αὐτὸ δίνει ἀσφάλεια γιὰ κάποιον
παρευρισκόμενο μάρτυρα, ποὺ δὲν εἶναι ἐξοικοιωμένος μὲ
τοὺς ρυθμοὺς τῆς καρδιᾶς. Στὰ πρόσωπα ὑψηλοῦ κινδύνου
γιὰ καρδιακὴ ἀνακοπή, ποὺ ἀναγνωρίζονται στὴν πορεία
τῆς νόσου των, ὁ ἀκρωγονιαῖος λίθος στὴν θεραπεία τους
εἶναι ἡ ἐμφύτευση αὐτόματου ἀπινιδωτῆ. Στὴ χώρα μας ἐμφυτεύονατι περίπου 1.800 τέτοιοι ἀπινιδωτὲς τὸ χρόνο.   
Ἡ συχνότητα καρδιακῶν ἀνακοπῶν ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ὑπολογίζεται στὶς 60/100.000 πρόσωπα/χρόνο.
Τὸ ποσοστό ὅπου γίνεται χρήση δημόσιου ἀπινιδωτῆ, στὶς
προηγμένες χῶρες εἶναι 10% καὶ ἡ ἐπιβίωση αὐτῶν, πού ἔγινε
ἀπινίδωση στὶς 30 ἡμέρες, ἀγγίζει τὸ 10%. Οἱ λόγοι γι’ αὐτὰ
τὰ χαμηλὰ ποσοστὰ εἶναι πολλοί. Οἱ κυριώτεροι εἶναι ὅτι οἱ
περισσότερες (60%) ἐξωνοσοκομειακὲς ἀνακοπὲς συμβαίνουν στὸ σπίτι, δὲν παρευρίσκεται ἐκείνη τὴ στιγμὴ μάρτυρας
καὶ ἡ πρόσβαση ἀπὸ τὸ κοινό ἐκεῖ ποὺ ἔχουν τοποθετηθεῖ,
δὲν εἶναι εὔκολη. Ἀκόμη, λίγοι πολῖτες εἶναι ἐνημερωμένοι γιὰ
τὴ θέση τους. Ἐκτὸς ἀπό τὸν ἀριθμὸ καὶ τὴ θέση, ἡ χρήση
τους ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν πιστοποιημένων
προσώπων.
Ἡ Δανία μὲ 5,5 ἑκατομμύρια κατοίκους, τὸ 2011, εἶχε
300.000 πιστοποιημένα πρόσωπα καὶ μέχρι τὸ 2013 εἶχαν
τοποθετηθεῖ 15.000 δημόσιοι ἀπινιδωτές. Στὴν Ἰαπωνία, μὲ
130 ἑκατομμύρια κατοίκους, ὁ ἀριθμός τους αὐξήθηκε ἀπὸ
10.961, τὸ 2005, σὲ 428.821 τὸ 2013. Στὴ χώρα μας, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία, ἄλλες 10 ἑταιρεῖες
ἐνεργοποιοῦνται στὴν ἐκπαίδευση διασωστῶν. Πληροφορίες
γιὰ τὸν ἀριθμὸ διασωστῶν καὶ δημόσιων ἀπινιδωτῶν στὴ
χώρα μας ἀπουσιάζουν. Τὸ 2017 ἡ Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ
Ἑταιρεία ἐκπαίδευσε 1.500 διασῶστες καὶ συνεχίζει σὲ ἴδιο
ρυθμό, τόσο στὰ γραφεῖα της στὴν Ἀθήνα ὅσο καὶ σὲ ἐκδηλώσεις της στὴν περιφέρεια. Πληροφορίες γιὰ ἀνάλογα
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προγράμματα στὸ www.hcs.gr.
Oἱ δημόσιοι ἀπινιδωτὲς ἔρχονται νὰ βοηθήσουν στὸ
ἔργο τοῦ ΕΚΑΒ, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ἀπινίδωση μπορεῖ νὰ
γίνει πιὸ γρήγορα ἀπ’ ὅτι ὅταν φτάσει τὸ ΕΚΑΒ. Αὐτὸ ὅμως
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ νομοθεσία κάθε χώρας. Στὴν Ἰταλία, ποὺ
ἡ νομοθεσία ἐπιτρέπει μόνο πιστοποιημένους διασῶστες,
στὸ 6% τῶν περιπτώσεων προηγήθηκε δημόσιος ἀπινιδωτής,
ἐνῶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλβετία, ἡ Δανία, ἡ Σουηδία,
ἡ Ὁλλανδία, πού ἐπιτρέπουν χρήση ἀπινιδωτῆ ἀπὸ κάθε
πολίτη (ὁ νόμος τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη), τὸ ποσοστὸ αὐτὸ
κυμαίνεται περίπου στὸ 15-20%. Εἶναι βασικὸ ἡ ἀπινίδωση νὰ
χορηγεῖται ἄμεσα μετὰ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπή. Ἐὰν ἡ καρδιὰ
δὲν ἀναταχθεὶ σὲ φυσιολογικὸ ρυθμὸ ἐντὸς 5-7 λεπτῶν, ἡ
κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ θὰ ἀποβεῖ μοιραία. Ἐὰν ἀπινιδωθεῖ
ἐντὸς τοῦ πρώτου λεπτοῦ, ἀπὸ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπή, οἱ
πιθανότητες ἐπιβίωσης τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι περίπου 90%.
Γιὰ κάθε λεπτὸ ποὺ καθυστερεῖ ἡ ἀπινίδωση, ἡ ἐπιβίωση μειώνεται κατὰ 7-10%. Ἐὰν καθυστερήσει πάνω ἀπὸ 10 λεπτά,
οἱ πιθανότητες ἐπιβίωσης στοὺς ἐνήλικες εἶναι κάτω τοῦ 5%.
Ἡ ἐξωνοσοκομειακὴ καρδιακὴ ἀνακοπὴ ἀποτελεῖ σημαντικὸ πρόβλημα δημόσιας ὑγείας, ἐπειδὴ εἶναι σχετικὰ συχνὸ
συμβάν, ἔχει ὡς συνέπεια τὸν αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο καὶ
ἡ ἐπίπτωσή της, τὰ τελευταῖα χρόνια, παραμένει σταθερή.
Ὁ σκοπὸς τῶν δημόσιων αὐτόματων ἀπινιδωτῶν εἶναι ἡ
μείωση τῶν θανάτων καὶ φαίνεται ὅτι πράγματι βελτιώνουν
τὴν ἐπιβίωση. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς ἀνακοπῆς, ὅπως καὶ κάθε ἀνακοπῆς, εἶναι ὁ χρόνος
πού θὰ γίνει ἡ ἀνάνηψη. Ὅσο πιὸ γρήγορα τόσο καλύτερα
τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ἀπρόβλεπτη καὶ χρονοευαίσθητη φύση
τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς ἀνακοπῆς τήν καθιστᾶ μοναδικὴ ὡς
ἐπείγουσα κατάσταση. Σὲ καμμιὰ ἄλλη ἰατρικὴ περίπτωση δὲν
ἔχει δοθεῖ τόσο ζωτικῆς σημασίας ἐμπιστοσύνη στὸ κοινό.
Ἡ ἁπλὴ τοποθέτηση ἀπινιδωτῶν εἶναι ἕνα πρῶτο σημαντικὸ βῆμα. Ἡ παρακολούθησή τους ἀπὸ ἐξωτερικὲς φθορὲς
καί ἡ ἀντικατάσταση τῆς γεννήτριας κάθε 2 χρόνια εἶναι
μερικὲς ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις. Κεντρικὰ Συστήματα, ποὺ θὰ
εἰδοποιοῦν τὸν διασώστη μαζὶ μὲ τὸ ΕΚΑΒ (τηλ. 166) γιὰ τὴν
ἀνακοπή καὶ ἄλλες πρωτοπορίες πού θὰ ἀναπτυχθοῦν στὶς
τοπικὲς κοινωνίες, θὰ βοηθήσουν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
πολύπλοκου αὐτοῦ προβλήματος τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς
καρδιακῆς ἀνακοπῆς(ἁλυσίδα ἐπιβίωσης). Ἡ τεχνολογία τῶν
smartphones θὰ βοηθήσει πολὺ σ’αυτή τὴν κατεύθυνση, μὲ
πρῶτο τοὺς διασῶστες νὰ ἐντοπίσουν τὸν ἄρρωστο καὶ τὸν
πλησιέστερο δημόσιο ἀπινιδωτῆ τὸ συντομότερο δυνατόν.
Τέλος, ἡ δημιουργία μητρώου ἐθνικῆς καταγραφῆς τῶν δημόσιων αὐτόματων ἀπινιδωτῶν, πού θὰ εἶναι προσβάσιμα
στὸ κοινό, εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας γιὰ κάθε ἐπιτυχία. 

