ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

«Πνιγμός: Πρόληψη – Διάσωση – Φροντίδα»

Πνιγμός
Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ
ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ μπορεί να είναι επιβίωςθ,
τραυματιςμόσ ι κάνατοσ.
Όροι όπωσ «δευτεροβάκμιοσ πνιγμόσ», «ξθρόσ πνιγμόσ», «υγρόσ πνιγμόσ» και «παρολίγο
πνιγμόσ» ζχουν εγκαταλειφκεί.
Στο μεγαλφτερο ποςοςτό των κανατθφόρων πνιγμών, υπάρχει παρουςία νεροφ ςτα
πνευμόνια του κφματοσ ζςτω και ςε μικρι ποςότθτα. Αν δεν υπάρχει, τότε πικανότατα
πζκανε από άλλθ αιτία πριν τθν πτώςθ του ςτο νερό.
Ένασ πνιγμόσ, εκτόσ από τον κάνατο, ζχει κι άλλεσ δυςάρεςτεσ επιπτώςεισ. Το 95% των
ηευγαριών των οποίων το παιδί πζκανε, χωρίηει μζςα ςε 5 χρόνια. Το κόςτοσ νοςθλείασ
αυξάνει τισ δαπάνεσ. Η ηωι των ανκρώπων που φροντίηουν ζνα κφμα πνιγμοφ που
επιβιώνει ςε κατάςταςθ φυτοφ, καταςτρζφεται ςυναιςκθματικά, οικονομικά και
κοινωνικά. Το 20% των ανκρώπων που ςτιγμιαία ζφυγαν από τθν ηωι και επανιλκαν,

βιώνει μια μετακανάτια εμπειρία. Από αυτοφσ, ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των κυμάτων τθν
περιγράφει ωσ οδυνθρι.

Μονηέλα και Θεωρίες για ηον Πνιγμό
Με βάζε ην «Μνληέιν 4Ο ηνπ Πληγκνύ» (The 4W Model of Drowning), νη παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ αηόκνπ, είλαη ην ζύκα, ν δηαζώζηεο, νη ζπλζήθεο θαη ε
ηνπνζεζία ηνπ πληγκνύ. Πληγκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ νπνηνδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη θάησ
από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζύκαηνο ή ηνπ λαπαγνζώζηε. Κάζε ρξόλν,
πεζαίλνπλ από πληγκό ηόζν ηα ίδηα ηα ζύκαηα όζν θαη νη δηαζώζηεο ηνπο πνπ επηρείξεζαλ λα
ηνπο ζώζνπλ ππεξεθηηκώληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο.
Με βάζε ηελ «Ελζηηθηώδε Αληίδξαζε ηνπ Πληγκνύ» (Instinctive Drowning Response), ην
ζύκα ηνπ πληγκνύ εκθαλίδεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Η πξνζπάζεηά ηνπ λα θξαηεζεί
ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 20-60 δεπηεξόιεπηα. πάληα είλαη ζε ζέζε
λα θσλάμεη «βνήζεηα», επεηδή όηαλ ην θεθάιη ηνπ βγεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ζα
πξνζπαζήζεη λα εηζπλεύζεη νμπγόλν. Σα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ εθηεινύλ θηλήζεηο αλίθαλεο
λα ηνλ θξαηήζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.

Επιδημιολογία
Η πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πληγκώλ είλαη αδύλαηε γηαηί νη ρώξεο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
πληγκνύο δελ δηαζέηνπλ αμηόπηζην ζύζηεκα θαηαγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ζύκα
πληγκνύ δελ θηάζεη κέρξη ην λνζνθνκείν, δελ θαηαγξάθεηαη ζηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ηεο
ρώξαο. ηηο πην επάισηεο όκσο ρώξεο, δελ ππάξρνπλ θαλ λνζνθνκεία! Επίζεο ν ζάλαηνο από
ηζνπλάκη θαη πηώζε απηνθηλήηνπ
ή αεξνπιάλνπ ζην λεξό, δελ
θαηαρσξείηαη σο «πληγκόο», κε
απνηέιεζκα
ηελ
ζνβαξή
ππνεθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γεληθά όκσο, ζηνλ θόζκν πεξίπνπ
1.000.000 άλζξσπνη ράλνπλ ηελ
δσή ηνπο από πληγκό εηεζίσο.
Απηό ζεκαίλεη όηη πεξίπνπ θάζε
30 δεπηεξόιεπηα 1 άλζξσπνο
πεζαίλεη από πληγκό ζηνλ
πιαλήηε. ε θάζε ζαλαηεθόξν
πληγκό,
αληηζηνηρνύλ
4
πεξηζηαηηθά
αλζξώπσλ
πνπ
επηβίσζαλ από πληγκό κε ή ρσξίο
ζνβαξή βιάβε ζηελ πγεία ηνπο.
ηελ Ειιάδα, πεξίπνπ 300 άλζξσπνη ράλνπλ ηελ δσή ηνπο από πληγκό εηεζίσο. Ο κέζνο
όξνο ζαλαηεθόξσλ πληγκώλ ηεο παηξίδαο καο, είλαη δηπιάζηνο από ηνλ κέζν όξν ηεο
Επξώπεο. Η αλαινγία αληξώλ: γπλαηθώλ πνπ πεζαίλνπλ από πληγκό είλαη 4:1. Πεξίπνπ 30
παηδηά θαη έθεβνη πεζαίλνπλ από πληγκό θάζε ρξόλν.

Σα πεξηζζόηεξα ζύκαηα, πλίγνληαη ζε απόζηαζε 10 κέηξσλ θαη ζπαλίσο ζε απόζηαζε
κεγαιύηεξε από 50 κέηξα από ηελ ζηεξηά. Οη πην επηθίλδπλεο ώξεο ηνπ 24ώξνπ, είλαη νη
κεζεκεξηαλέο ώξεο. Άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ ζεσξνύληαη άηνκα αθξαίσλ ειηθηώλ (δειαδή
0-5 εηώλ θαη ειηθησκέλνη), όζνη πξαγκαηνπνηνύλ ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά κέζα θαη γύξσ
από ην λεξό, όζνη δελ μέξνπλ θνιύκπη, όζνη γλσξίδνπλ θνιύκπη θαη ππεξεθηηκνύλ ηηο
δπλάκεηο ηνπο, όζνη θαηαλαιώλνπλ αιθνόι/λαξθσηηθά.

Πρόληψη
Γηα ηελ απνηξνπή ηνπ πληγκνύ, εθάξκνζε ηα παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο:
1. Παξαθνινύζεζε νξγαλσκέλα καζήκαηα θνιύκβεζεο.
2. Κνιύκπεζε πάληα κε παξέα θαη ηδαληθά θάησ από ηελ επίβιεςε λαπαγνζώζηε.
3. Σα παηδηά λα επηηεξνύληαη πάληα από ελήιηθν θνληά ζην λεξό.
4. Κνιύκπεζε 3 ώξεο κεηά ην θαγεηό.
5. Μελ κπαίλεηο απόηνκα θαη κελ κέλεηο αξθεηή ώξα ζε θξύν λεξό.
6. Μελ απνκαθξύλεζαη από ηα ξερά. Κνιύκπεζε παξάιιεια πξνο ηελ αθηή.
7. Μελ ππεξεθηηκάο θαη κελ θάλεηο επίδεημε ησλ δπλάκεώλ ζνπ ζηνπο άιινπο.
8. Μελ θάλεηο επηθίλδπλα παηρλίδηα πνπ ζέηνπλ ηελ αηνκηθή ή ηελ αζθάιεηα άιισλ ζε
θίλδπλν.
9. Αλ θάπνηνο θηλδπλεύεη θαη δελ κπνξείο λα βνεζήζεηο, εηδνπνίεζε ηνλ λαπαγνζώζηε.
10. Αθνινύζεζε ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο.
11. Αλ επηζθεθηείο κηα ινπηξηθή πεξηνρή γηα πξώηε θνξά, ελεκεξώζνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο
ηεο από ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο.
12. Αλ παξαζύξεζαη από ξεύκα, θνιύκπεζε παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή γηα λα
απεγθισβηζηείο θαη κεηά θάζεηα γηα λα επηζηξέςεηο ζηελ αθηή.

Διάζωζη
Γηα λα ζώζεηο θάπνηνλ από πληγκό, εθάξκνζε κηα από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο:
1. Δηάζσζε κε θσλή. Κάζηζε ζηελ άθξε ηεο
ζηεξηάο θαη θαζνδήγεζε ην ζύκα ώζηε λα
θνιπκπήζεη πξνο ηελ ζηεξηά. Μπνξείο λα ηνπ
πεηο: «ρηύπα ηα πόδηα ζνπ, θξάηεζε ην θεθάιη
ζνπ ςειά, θνιύκπεζε πξνο ηελ ζηεξηά».

2. Δηάζσζε κε έθηαζε άθξνπ. Ξάπισζε ζην
έδαθνο θαη άπισζέ ηνπ ην ρέξη ή ην πόδη ζνπ.
Δώζε ηνπ πξνθνξηθέο νδεγίεο γηα λα πηαζηεί
από απηό θαη λα ηνλ ηξαβήμεηο έμσ.

3. Δηάζσζε κε πέηαγκα αληηθεηκέλνπ. Πέηαμε ζην
ζύκα έλα ζθνηλί, ζσζηηθό ζάθν (ζάθνο πνπ
πεξηέρεη ζθνηλί πνπ μεηπιίγεηαη θαζώο πεηηέηαη
πξνο ην ζύκα), θπθιηθό ζσζίβην, κπάια,
lifejacket, ηελ ξεδέξβα ξόδα ηνπ απηνθηλήηνπ
ζνπ θηι. Αθνύ πηάζεη ην βνήζεκα επίπιεπζεο,
ελζάξξπλε ην ζύκα λα θξαηήζεη ην θεθάιη ηνπ
πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη λα
ρηππήζεη ηα πόδηα ηνπ κέρξη λα θηάζεη ζηελ
ζηεξηά.
4. Δηάζσζε κε πδξνβαζία. Πεξπάηεζε κέζα ζην
λεξό κέρξη ην ζεκείν πνπ παηώλεηο. Άπισζε ην
ρέξη ζνπ ή θάπνην αληηθείκελν ζην ζύκα (πρ
μύιν, ζσζίβην). Δώζε ηνπ πξνθνξηθέο νδεγίεο
γηα λα πηαζηεί από απηό. Σξάβεμέ ηνλ έμσ.

5. Δηάζσζε κε πισηό κέζν. Η ρξήζε πισηνύ
κέζνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γλσξίδεηο πώο
λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο, εμαζθαιίδεη ηαρεία
πξνζέγγηζε
ηνπ
ζύκαηνο
θαη
αζθαιή/μεθνύξαζηε επηζηξνθή. Μπνξείο λα
ρξεζηκνπνηήζεηο ηαρύπινν, ηδεη ζθη, βάξθα κε
θνππηά, θαλό, ζσζηηθή ζαλίδα, θνπζθσηό
ζηξώκα ζαιάζζεο.
6. Δηάζσζε κε θνιύκβεζε θαη ρξήζε ζσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ. Πξηλ κπεηο ζην λεξό, πάξε καδί
ζνπ έλα βνήζεκα επίπιεπζεο. Πξνζέγγηζε θαη
άπισζε ην βνήζεκα επίπιεπζεο, ρσξίο λα
έξζεηο εζύ ζε επαθή κε ην ζύκα. Σν βνήζεκα
κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε επηπιέεη (πρ
λαπαγνζσζηηθό ζσζίβην, κπάια, lifejacket) ή
νηηδήπνηε εμαζθαιίδεη απόζηαζε αζθαιείαο
αλάκεζα ζε ζέλα θαη ην ζύκα (πρ κπινύδα,
νκπξέια, θνκκάηη μύιν θηι).

7. Δηάζσζε κε άκεζε ζσκαηηθή επαθή. Απνηειεί
ηελ πην δύζθνιε θαη απαηηεηηθή ηερληθή.
Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από
εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ο δηαζώζηεο πξνζεγγίδεη
ην ζύκα από πίζσ, ώζηε λα απνθύγεη πηζαλό
ελαγθαιηζκό. Πηάλεη ην ζύκα από ηνλ ώκν θαη
ηελ κέζε, ώζηε ην ζώκα ηνπ λα «μαπιώζεη»
ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Πηάζε ην ζύκα από
ην ζαγόλη (κε ην έλα ή ηα δύν ζνπ ρέξηα), από
ηηο καζράιεο (κε ηα δύν ζνπ ρέξηα), από ην
ζηήζνο, ηα ξνύρα ή ηνλ θαξπό ηνπ.
Ρπκνύιθεζέ ηνλ κέρξη ηελ αζθάιεηα. Αλ έρεη
ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ελζάξξπλέ ηνλ. Αλ βνπιηάδεη
ην ζώκα, νξηδνληίσζέ ηνλ θαη ζπλέρηζε ηελ
ξπκνύιθεζε. Αλ δελ αλαπλέεη, θάλε ηερλεηή
αλαπλνή θπζώληαο ζηελ κύηε, κε βάζε ηνλ
ξπζκό ηεο δηθήο ζνπ αλαπλνήο.
Οη πην αζθαιείο ηξόπνη γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ δηάζσζε, είλαη νη 4
πξώηνη ηξόπνη. Ο «ρξπζόο θαλόλαο ηεο αζθάιεηαο» ιέεη όηη ε δσή ηνπ δηαζώζηε είλαη
ζεκαληηθόηεξε από ηνπ ζύκαηνο. Αλ ηίζεηαη ζε θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ θύκαηα,
ξεύκαηα, κεγάιε απόζηαζε από ηελ ζηεξηά θηι), δελ πξέπεη λα επηρεηξήζεη ηελ δηάζσζε.

Φρονηίδα
Σν ζύκα ηνπ πληγκνύ, κεηά ηελ δηάζσζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ θξνληίδα.
1. Αλ δελ αλαπλέεη, είλαη απαξαίηεηε ε θιήζε αζζελνθόξνπ θαη ε παξνρή βαζηθήο
ππνζηήξημεο δσήο (θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε, ηνπνζέηεζε ζε ζέζε αλάλεςεο),
ελδερνκέλσο ε παξνρή απηληδηζκνύ θαη πξνρσξεκέλεο ππνζηήξημεο δσήο (όηαλ θζάζεη
ην αζζελνθόξν).
2. Αλ αλαπλέεη, ζα ρξεηαζηεί ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα λα μεπεξάζεη ηνλ θόβν.
3. Αλ θξπώλεη, ζα πξέπεη λα ζθεπαζηεί κε θάηη δεζηό.
4. Αλ αλεζπρεί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα, λα εληνπηζηνύλ θαη λα εηδνπνηεζνύλ ηα
ζπγγεληθά ηνπ πξόζσπα.
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