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ΠΝΗΓΜΟ ΑΠΟ ΣΡΟΦΖ Δ ΜΩΡΑ ΚΑΗ ΔΝΖΛΗΚΟΤ

• ηελ θαζεκεξηλόηεηα πνιιά πξάγκαηα ηα θάλνπκε
βηαζηηθά.
• Έηζη πνιιέο θνξέο βηαδόκαζηε λα θάκε θάηη ην νπνίν
δελ έρνπκε καζήζεη θαιά κε απνηέιεζκα ε ακάζεηε
ηξνθή λα γιηζηξήζεη θαη λα θξάμεη ηελ αεξνθόξν νδό.

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ:
1) Σν ζύκα πηάλεη επίκνλα ην ιαηκό ηνπ θαη
δελ είλαη ζε ζέζε λα βήμεη.
2) Σν ζύκα δπζθνιεύεηαη λα αλαπλεύζεη
3) Λόγσ ηεο έιιεηςεο νμπγόλνπ ην ρξώκα
ηνπ ζύκαηνο αξρίδεη λα γίλεηαη κειαλό.
4)Αδπλακία λα κηιήζεη ή λα βγάιεη θάπνην
ήρν.
5)Αθνινπζεί απώιεηα αηζζήζεσλ.

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ:
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
RTI ΒΑΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΕΧΖ)
1)Δλζαξξύλνπκε ην ζύκα λα
βήμεη.

2) Υηππάκε κε δύλακε
αλάκεζα από ηηο
δύν σκνπιάηεο ηνπ
ζύκαηνο κε θνξά από
θάησ πξνο ηα πάλσ.

3) Αλ ην μέλν ζώκα δελ εμέιζεη θαη ην
ζύκα έρεη αθόκα ηηο αηζζήζεηο ηνπ,
ηόηε ζα ζηαζνύκε όπηζζελ ηνπ
ζύκαηνο, ζα ηνπνζεηήζνπκε ηε
γξνζηά καο αλάκεζα ζηνλ νκθαιό θαη
ηε βάζε ηνπ ζώξαθα θαη έπεηηα ζα
θάλνπκε θνηιηαθέο σζήζεηο κε δύλακε
θαη θνξά πξνο ηα κέζα θαη πάλσ.
Υηππάκε ζηηο σκνπιάηεο θαη θάλνπκε
θνηιηαθέο σζήζεηο ελαιιάμ, έσο όηνπ
ην μέλν ζώκα εμέιζεη.

• Δάλ ην μέλν ζώκα δελ εμέιζεη
θαη ην ζύκα ράζεη ηηο
αηζζήζεηο ηνπ, πξνβαίλνπκε
ζε δηαπίζησζε ύπαξμεο
αλαπλνήο. Αλ ην ζύκα ελ ηέιεη
δελ αλαπλέεη, ζα θαιέζνπκε
ην 166 θαη ζα
θάλνπκε Καξδηνπλεπκνληθή
Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ
Δλειίθνπ).

ΠΡΟΟΥΖ:
Μελ θάλεηε θνηιηαθέο σζήζεηο ζε εγθύνπο.
Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα ην έκβξπν,
ελώ ην ζεκείν πνπ ππνδείμακε γηα ηνπο
ελήιηθεο δελ είλαη ην ζσζηό...
ηηο εγθύνπο ην δηάθξαγκα κεηαηνπίδεηαη
πξνο ηα πάλσ.
ΟΠΟΣΔ:
ε κία έγθπν πνπ παξνπζηάδεη ζεκάδηα
πληγκνλήο, θάλνπκε πιένλ Θσξαθηθέο
Πηέζεηο ηνπνζεηώληαο ηε γξνζηά καο ζην
θέληξν ηνπ ζώξαθα δηαηεξώληαο ηελ ίδηα
ζσκαηηθή ζηάζε (όπηζζελ απηήο).

3 ΧΣΖΡΗΑ TIPS:
• Γελ πξνζπαζνύκε λα απνκαθξύλνπκε κε ην
ρέξη καο ηελ ηξνθή πνπ πξνθάιεζε ηελ
πληγκνλή παξά θάλνπκε ηνπο ρεηξηζκνύο πνπ
αλαθέξακε.
• Δάλ αλνίμνπλ νη αεξαγσγνί θαη ε αλαπλνή ή
ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πάζρνληνο δελ
έρεη επαλέιζεη ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε
ηερλεηή αλαπλνή κε ή ρσξίο θαξδηαθέο
καιάμεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
• Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ζε θάζε πεξίπησζε
λα δηαηεξήζνπκε ηελ ςπρξαηκία καο.

•Δάλ είζηε κόλνη λα κελ ππάξρεη θάπνηνο
δίπια ζαο πνπ ζα κπνξνύζε κε δύλακε λα
πηέζεη ην δηάθξαγκα ζαο θαη λα απνβάιιεηε
ηε κπνπθηά ζαο, ηη ζα θάλεηε;
•Σν δεηνύκελν ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε
είλαη κε θάπνηνλ ηξόπν λα θαηαθέξεηε λα
μεθξάμεηε ηηο αεξνθόξνπο νδνύο από ηελ
ηξνθή πνπ έρεη θνιιήζεη θαη λα κπνξέζεηε
λα αλαπλεύζεηε.
•Μόιηο ινηπόλ ζηξαβνθαηαπηείηε θαη
ληώζεηε λα πλίγεζηε δελ πξέπεη λα ράζεηε
ηελ ςπρξαηκία ζαο, αιιά πξέπεη λα
αληηδξάζεηε θαη γξήγνξα δηόηη πιένλ ν
ρξόλνο γηα ηελ ίδηα ζαο ηε δσή αξρίδεη θαη
κεηξάεη αληίζηξνθα.

• Γνλαηίζηε ζαλ λα είζηε έηνηκνη λα θάλεηε πνπο απο. Απιώζηε ην θνξκί
ζαο θαη ζηε ζπλέρεη κε νξκή ηαρύηεηα θαη δύλακε πξέπεη λα πέζεηε
ζην πάησκα θαη νιόθιεξν ην βάξνο ηεο πηώζεο λα ην απνξξνθήζεη ην
ζηνκάρη θαη νη πλεύκνλεο.
• Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πηεζηνύλ πνιύ, όηη ζα πηεζηεί θαη ην δηάθξαγκα
ζαο θαη έρεηε κεγάιε πηζαλόηεηα ην ζώκα ζαο λα δηώμεη ηελ ηξνθή
πνπ ζαο θξάδεη ηνλ αέξα.

• Έλαο άιινο ηξόπνο είλαη :
• Αλ είζηε κόλνη ζαο θαη πληγείηε
κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ην
ρεηξηζκό Heimlich ζηνλ εαπηό
ζαο ζηεξίδνληαο ην θάησ
κέξνο ηνπ ζηέξλνπ ζαο ζηελ
πιάηε κηαο θαξέθιαο ή ζε
άιιν αληηθείκελν θαη λα
επηηύρεηε ηηο σζήζεηο, όπσο
ζα ζαο ηηο έδηλε θάπνηνο άιινο
κε ηε γξνζηά ηνπ.

ΠΝΗΓΜΟΝΖ ΑΠΟ ΞΔΝΟ ΧΜΑ
Δ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΒΡΔΦΖ
• Παηδηά (1-8 εηώλ)
•

Δάλ ην παηδί αλαπλέεη ηνλ ελζαξξύλνπκε λα βήμεη
δπλαηά.

• Βνεζάκε ην παηδί λα ζθύςεη κπξνζηά θαη ην
θηππάκε κε ηε βάζε ηεο παιάκεο αλάκεζα ζηηο δύν
σκνπιάηεο κε πέληε δπλαηά ρηππήκαηα.
• Δάλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απόθξαμε ηόηε
εθαξκόδνπκε 5 θνηιηαθέο σζήζεηο εθεί πνπ ηειεηώλεη
ην ζηέξλν, ζηελ μηθνεηδή απόθπζε. Βάδνληαο ην έλα
ρέξη καο ζε κπνπληά θαη πηέδνληαο κε ην άιιν κέζα
θαη πάλσ. Οη ζπκπηέζεηο ζηελ θνηιηά επηηξέπνληαη
από ην 2ν έηνο ηεο ειηθίαο.
• Δάλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη θαηαξξεύζεη ηόηε
εθαξκόδνπκε ηελ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο ζε
παηδηά (ΚΑΡΠΑ 30/2).

Βξεθηθή ζεσξείηαη ε ειηθία από
0 έσο 1 εηώλ.

• Σα κσξά ινηπόλ απηήο ηεο ειηθίαο
έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο
είηε απηέο είλαη αλαηνκηθέο είηε
ζσκαηνκεηξηθέο. Γηα ην ιόγν απηό
ρξεηάδνληαη επηδέμηεο θαη καιαθέο
θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηα
βνεζήζνπκε ζε πεξίπησζε πνπ
αληηκεησπίδνπλ θάπνην αλαπλεπζηηθό
πξόβιεκα.
• Έλα από ηα ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα βξέθε, είλαη απηό
ηεο πληγκνλήο. Σεο έκθξαμεο δειαδή
αλαπλεπζηηθήο νδνύ από μέλν ζώκα.

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ:
Σν βξέθνο έρεη γαιαδσπό ρξώκα
ηζηώλ.
Σν πξόζσπό ηνπ είλαη κειαλό.
Σν βξέθνο δελ κπνξεί λα θιάςεη &
αληηκεησπίδεη ηξνκεξή δπζθνιία
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
αλαπλεύζεη, (αθνύγνληαη ζρεδόλ
ζπξηγκνί).
ΤΠΟΦΗΑ ΠΝΗΓΜΟΝΖ !!! :
Διέγμηε πνιύ ζύληνκα ην
πεξηβάιινλ ηνπ κσξνύ θαη
εληνπίζηε ηελ πηζαλή αηηία πνπ
πξνθάιεζε ηηο παξαπάλσ
πεξηγξαθέο.
Αλ ελ ηέιεη πξόθεηηαη γηα έκθξαμε
ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ, ηόηε:

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ:
1) Σνπνζεηώ ην βξέθνο κπξνύκπηα
ζηεξίδνληαο ηνλ θνξκό ηνπ ζηνλ πήρε
κνπ, θαη ηελ θεθαιή ηνπ ζηελ παιάκε
κνπ. ( Γηαηεξώ ειαθξά θιήζε πξνο ηα
θάησ)
Πξνζπαζώ λα αθαηξέζσ από ηε
ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ΜΟΝΟ ΟΣΗ ΒΛΔΠΩ..

2) Υηππώ 5 θνξέο κε ην ζθιεξό
ηεο παιάκεο κνπ αλάκεζα από
ηηο δύν σκνπιάηεο ηνπ
βξέθνπο.

3) Αλ ην μέλν ζώκα δελ βγεη, ηόηε
ηνπνζεηώ ην βξέθνο ζην άιιν ρέξη
κνπ αιιά ανάζκελα. Έπεηηα
ζπκπηέδσ 5 θνξέο ην ζώξαθά ηνπ
αλάκεζα από ηηο δύν ζειέο.

Επαναλαμβάνω ηη διαδικαζία (2)
& (3) μέχπι να εξέλθει ηο ξένο
ζώμα.
ε πεξίπησζε πνπ ην βξέθνο
ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη ηελ
αλαπλνή ηνπ, ηόηε ζα θάλσ
Καξδηνπλεπκνληθή
Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ
Βξέθνπο).

Καιέζηε ην 166 ,αλ ην αληηθείκελν
δελ έρεη εθηνπηζηεί κεηά από 3
θύθινπο ρηππεκάησλ θαη
σζήζεσλ ζην ζηήζνο .

• ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ην
μέλν ζώκα είλαη θνκκάηη θάπνηνπ
παηρληδηνύ, ρώκα ή κηθξό θνκκάηη
ηξνθήο. Ηδηαίηεξα ζνβαξή είλαη ε
εηζξόθεζε ηξνθώλ όπσο όζπξηα,
ξύδη, μεξνί θαξπνί, πνπ όηαλ
εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό
απνξξνθνύλ πγξά θαη
δηνγθώλνληαη.

• Κνπκπηά, θέξκαηα, θαπάθηα από
κπνπθάιηα, ηζόθιηα από απγό
είλαη κεξηθά αθόκε από ηα
αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πλίμνπλ
έλα κηθξό παηδί.

Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη άκεζα θαη
έληνλα, δειαδή ην παηδί :

• λα αξρίζεη λα βήρεη ακέζσο κεηά ηελ
θαηάπνζε,
•

λα δπζθνιεύεηαη λα εηζπλεύζεη ή θαη

• λα κειαληάζεη, νπόηε θαη ππάξρεη άκεζνο
θίλδπλνο πληγκνλήο.
• Δάλ ην αληηθείκελν είλαη πνιύ κηθξό θαη
εηζρσξήζεη ζηνπο βξόγρνπο, ην παηδί κπνξεί
λα κελ παξνπζηάζεη θαλέλα ζύκπησκα θη έηζη
ε εηζθξόθεζε λα κε γίλεη αληηιεπηή, έσο
όηνπ ππάξμεη θάπνηα επηπινθή.
• πρλέο επηπινθέο είλαη ε πλεπκνλία, ν
ππξεηόο, επίκνλνο βήραο ή θξίζε άζζκαηνο,
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ έσο
θαη κέξεο κεηά ην ζπκβάλ.

Άιια ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα
καο ζνξπβήζνπλ:
1. Γπζθνιία ζηελ θαηάπνζε
2. Έληνλε έθθξηζε ζάιηνπ
(ζηειόξξνηα)
3. Γελ ζέιεη λα θάεη
4. Σάζε γηα έκεην
5. Έκεηνο
6. πξηγκόο (βξάζηκν ζην ζηήζνο
ζαλ ζθύξηγκα)
8. Αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά,
γίλεηαη ιίγν επηζεηηθό
9. Αίζζεζε όηη έλα μέλν ζώκα
έρεη θνιιήζεη ζην ιαηκό

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟ ΠΗΣΗ
• ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί δελ αλαπλέεη, ε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο
θαη ε αληηκεηώπηζε πξέπεη λα είλαη άκεζε, αθνύ ε δσή ηνπ βξίζθεηαη ζε
άκεζν θίλδπλν. Γη' απηό, όινη νη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη ηνλ
παηδίαηξό ηνπο ή θαη λα ιακβάλνπλ καζήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε ελδερόκελν.

• Δάλ ην παηδί κπνξεί λα βήμεη, ην αθήλνπκε λα βήμεη ή θαη ην ελζαξξύλνπκε
αλ είλαη κεγαιύηεξν. Γελ ρηππάκε ην παηδί πνπ βήρεη ζηελ πιάηε, νύηε
βάδνπκε ην ρέξη καο ζην ζηόκα πξνζπαζώληαο ζηα ηπθιά λα βγάινπκε ην
μέλν ζώκα!
• Μπνξεί λα ζπξώμνπκε ρακειόηεξα ην αληηθείκελν, ή λα ζηακαηήζνπκε ην
βήρα, ν νπνίνο απνηειεί ην πην απνηειεζκαηηθό κέζν γηα λα απνβιεζεί ην
μέλν ζώκα.

• Αλεμάξηεηα από ηα ζπκπηώκαηα, θάπνηα μέλα
ζώκαηα απαηηνύλ άκεζε ηαηξηθή δηεξεύλεζε θαη
αθηηλνγξαθία ακέζσο κεηά από ηελ θαηάπνζε. Απηά
είλαη: νμύαηρκα αληηθείκελα, λνκίζκαηα, κπαηαξίεο,
καγλήηεο θαη δειεηεξηώδε αληηθείκελα
• Δίλαη ζεκαληηθό λα ειέγρεηε ηηο θελώζεηο ηνπ
παηδηνύ θάζε εκέξα, γηαηί αλ ραζεί κηα θέλσζε θαη
πεξηέρεη ην μέλν ζώκα, ην παηδί ζα ππνβιεζεί ζε κε
απαξαίηεην έιεγρν ή αθόκε θαη επέκβαζε. Σα
πεξηζζόηεξα μέλα ζώκαηα πνπ θαηαπίλνληαη, αθόκε
θαη ηα αηρκεξά, αλ πεξάζνπλ ζην ζηνκάρη, πεξλνύλ
από ηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα ρσξίο λα
πξνθαιέζνπλ θαλέλα πξόβιεκα θαη απνβάιινληαη κε
ηηο θελώζεηο ηνπ παηδηνύ κέζα ζε 3 - 4 εκέξεο.
• Αλ ην μέλν ζώκα βξίζθεηαη ζηνλ νηζνθάγν,
ζπληζηάηαη ε ελδνζθνπηθή απνκάθξπλζε

ΠΡΟΛΖΦΖ:
• λα απνκαθξύλνπκε πνιύ κηθξά
αληηθείκελα (π.ρ. θνπκπηά, ράληξεο),
αιιά θαη μεξνύο θαξπνύο από παηδηά
κηθξά.
• λα κε δίλνπκε ζε κηθξά παηδηά παηρλίδηα
πνπ πεξηέρνπλ κηθξά εμαξηήκαηα.
• λα απνθεύγνπκε λα αθήλνπκε ην
κσξάθη καο αλάζθεια ζην θξεβάηη, δηόηη
ν θίλδπλνο εηζξόθεζεο από εκεηό είλαη
κεγάινο.
• θπιάκε όζπξηα , ξύδηα ζε ςειά ξάθηα.
• δελ αθήλνπκε ηα κηθξά παηδηά κόλα ηνπο
ζηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ ηνπο.

ΠΝΗΓΜΟ ΑΠΟ ΝΔΡΟ

Ο μεξόο πληγκόο πξνθαιείηαη από εηζξόθεζε πγξνύ ζηνπο
πλεύκνλεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζηνλ ζάλαην, αξθεηέο,
όκσο, ώξεο κεηά ηελ έμνδν από ην λεξό.
ηε ρώξα καο ε πεξίνδνο ησλ δηαθνπώλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε
ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην θαη ηα ζαιαζζηλά ζπνξ απνηεινύλ ηε
δεκνθηιέζηεξε επηινγή ςπραγσγίαο.
Ζ ακέιεηα, όκσο, ε απεξηζθεςία θαη ε πεξηθξόλεζε ησλ
ζηνηρεησδώλ θαλόλσλ αζθαιείαο, ζηνηρίδεη θάζε ρξόλν πνιιέο
αλζξώπηλεο απώιεηεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν πληγκόο είλαη ε ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ
ειηθησκέλσλ θαη παηδηώλ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.
Κάζε ρξόλν θαηαγξάθνληαη παγθνζκίσο πεξηζζόηεξνη από 500.000
ζάλαηνη, ελώ ε ρώξα καο είλαη δεύηεξε ζηνλ θόζκν θαη πξώηε ζηελ
Δπξώπε ζε πεξηζηαηηθά πληγκώλ.
ύκθσλα κε ηε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ην 70% ησλ πληγκώλ
ζπκβαίλεη ζηε ζάιαζζα, ην 25% ζε πηζίλεο θαη ην ππόινηπν 5% ζε
ιίκλεο θαη πνηάκηα.
πλνιηθά θάζε ρξόλν ζηε ρώξα καο πλίγνληαη 300 πεξίπνπ άηνκα εθ
ησλ νπνίσλ 28-30 είλαη παηδηά.

•Ζ δηάγλσζε γίλεηαη κε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θιηληθή εμέηαζε από ην
γηαηξό, κέηξεζε επηπέδσλ νμπγόλνπ ζην αίκα,
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο
θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, αθηηλνγξαθίεο γηα
δηεξεύλεζε πηζαλώλ βιαβώλ ζην θεθάιη θαη ηνλ
απρέλα ή εύξεζε πγξνύ ζηνπο πλεύκνλεο θ.α.

•Υξεηάδεηαη, πάλησο, ηδηαίηεξε πξνζνρή από ην
ηαηξηθό πξνζσπηθό γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ μεξνύ
πληγκνύ, αθνύ κεξηθά ζπκπηώκαηα (όπσο ε
δπζιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ), κπνξνύλ λα
εκθαληζηνύλ αθόκε θαη 12 ώξεο κεηά ηελ εκβύζηζε
ζην λεξό.
•Γηα ην ιόγν απηό ζπληζηάηαη ε παξακνλή ηνπ
αηόκνπ ζην λνζνθνκείν γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο,
γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζή ηνπ.

πλέπεηεο μεξνύ πληγκνύ
•Ο μεξόο πληγκόο πξνθαιεί ην 10-20% ησλ ζαλάησλ από πληγκό, ελώ αξθεηά από ηα ζύκαηα πνπ
επηβηώλνπλ, απνθηνύλ κόληκεο βιάβεο ζηελ πγεία ηνπο, όπσο είλαη ε αλαπλεπζηηθή δπζιεηηνπξγία,
ηα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ή νη λεπξνινγηθέο βιάβεο.
•Ο πληγκόο απηόο δελ δίλεη άκεζα ζπκπηώκαηα θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί αθόκε θαη κε ηελ
εηζξόθεζε ειάρηζηεο πνζόηεηαο λεξνύ ζηνπο πλεύκνλεο. Σν ζύκα ελδέρεηαη λα πεζάλεη αθόκε θαη
κεηά από 24 ώξεο από ηελ εηζξνή ηνπ λεξνύ. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ην άηνκν αλ θαη δηαηεξεί ηηο
αηζζήζεηο ηνπ, είλαη πηζαλό λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα έληνλεο θόπσζεο θαη παξάμελεο
ζπκπεξηθνξάο, ιόγσ αλεπαξθνύο νμπγόλσζεο ηνπ εγθεθάινπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζζελήο
ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ακέζσο ζηελ εληαηηθή κνλάδα λνζειείαο θαη λα δηαζσιελσζεί, ώζηε λα
απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο ηνπ.
•Σα λεαξόηεξα άηνκα έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο απνθαηάζηαζεο από ηνλ μεξό πληγκό, ελώ
αλ ε εκβύζηζε ζην λεξό δηαξθέζεη γηα παξαπάλσ από 10 ιεπηά, ε πξόγλσζε είλαη δπζρεξήο. Οη
ζπκπησκαηηθνί αζζελείο ζα πξέπεη λα λνζειεύνληαη κέρξη ηα ζπκπηώκαηά ηνπο θαη νη
θπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο ππνρσξήζνπλ, ελώ νη αζπκπησκαηηθνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη
ζηελά γηα 24 ώξεο θαη λα εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν αλ παξνπζηαζηεί επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπο.

ηα αίηηα ηνπ πληγκνύ πεξηιακβάλνληαη:
• Υξήζε αιθνόι θαη εξεκηζηηθώλ.
• Κόπσζε.
• Αηθλίδηα νμεία θαηάζηαζε (π.ρ έκθξαγκα
κπνθαξδίνπ , επηιεςία θιπ).
• Σξαπκαηηζκόο ηεο θεθαιήο ή ηνπ λσηηαίνπ
κπεινύ ζε θαηάδπζε.
• Γαγθώκαηα από πδξόβηνπο νξγαληζκνύο ,
λόζνο ησλ δπηώλ θιπ.

• Ο πληγκόο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζε
αηύρεκα (πληγκόο από ηπραίν γεγνλόο unintentional drowning), δελ ζπαλίδνπλ όκσο
θαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ν πληγκόο απνηειεί
απνηέιεζκα απόπεηξαο απηνθηνλίαο ή πνιύ
ζπάληα αλζξσπνθηνλίαο (πληγκόο από
πξόζεζε - intentional drowning).
• Πληγκόο επίζεο κπνξεί λα ζπκβεί ζηα πιαίζηα
κεγάισλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, αιιά θαη
αηπρεκάησλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο
αλζξώπσλ (πινία, αεξνπιάλα, πδξνπιάλα
θιπ.).

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΠΝΗΓΜΟΤ
ΚΑΘΧ ΑΤΣΟ ΔΞΔΛΗΔΣΑΗ;
Ζ ζεηξά ησλ γεγνλόησλ ζε έλαλ πληγκό είλαη ε εμήο:
• Δκβύζηζε ηνπ ζώκαηνο εληόο ηνπ πγξνύ 
• Δξεζηζκόο ηνπ ιάξπγγα από ηελ παξνπζία ηνπ
πγξνύ 
• Λαξπγγόζπαζκνο 
• Δηζξόθεζε πγξνύ 
• Γηαθνπή πλεπκνληθνύ αεξηζκνύ / ππνμπγνλαηκία

• Αλαπλεπζηηθή θαη θπθινθνξηθή αλεπάξθεηα 
• Απώιεηα ζπλείδεζεο 
•

Δγθεθαιηθόο ζάλαηνο.

Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο αηόκνπ πνπ έρεη ππνζηεί
πληγκό:

•

εμαξηώληαη από ην ίδην ην άηνκν, από ηηο ζπλζήθεο
θάησ από ηηο νπνίεο επήιζε ν πληγκόο θαζώο θαη από
ηελ ύπαξμε ζπλνδώλ ηξαπκαηηζκώλ (θεθαιήο,
απρεληθήο κνίξαο θιπ.)

• Σν ζύκα ζπλήζσο είλαη ππνζεξκηθό, σρξό ή θπαλό θαη
κπνξεί λα παξαηεξείηαη απνπζία αλαπλνήο ή / θαη
ζθπγκνύ.
• Σν επίπεδν ζπλείδεζεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είλαη
επεξεαζκέλν.
• Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ εκεηόο, ζπξηγκόο θαηά ηελ
αλαπλνή θαη αθξώδεηο εθθξίζεηο από ην ζηόκα.

• Θύκαηα πνπ εκθαλίδνπλ έληνλε ππνζεξκία κπνξεί λα
θαίλνληαη λεθξά (θαη κάιηζηα ρσξίο εκθαλή θαξδηαθό
παικό ή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία).

Από ηη θαηαιήγεη ην ζύκα
πληγκνύ;
•Ο κεραληζκόο επέιεπζεο ηνπ
ζαλάηνπ ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο πληγκνύ είλαη ε
αζθπμία.

Πνηα ε δηαθνξά πληγκνύ θαη πληγκνλήο;

• Ο πληγκόο αλήθεη ζηνπο βίαηνπο
ζηεξεηηθνύο ζαλάηνπο θαη ραξαθηεξίδεηαη
ππνρξεσηηθά από ηε ζπκκεηνρή πγξνύ
κέζνπ, θαηά θαλόλα λεξνύ.
• Αληίζεηα, ε πληγκνλή αθνξά ζε κεραληζκό
απόθξαμεο ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ,
αλεμάξηεηα από ην κέζν πνπ ηελ πξνθαιεί
θαη από ηελ έθβαζε, εάλ δειαδή εμειηρζεί
ζε πιήξε απόθξαμε θαη αζθπμία ή
αληίζεηα ην εκπόδην μεπεξαζηεί, είηε
απηόκαηα είηε κε πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ
είηε, ηέινο, κε βνήζεηα ηξίηνπ πξνζώπνπ
(π.ρ. ρεηξηζκόο «Heimlich»).

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Όηαλ βξεζνύκε αληηκέησπνη κε ζύκα
πληγκνύ ζηνλ ηόπν ηνπ
αηπρήκαηνο ζηνρεύνπκε:
Αλνηθηόο αεξαγσγόο (δηάλνημε θαη
θαζαξηζκόο από μέλα ζώκαηα)
2. Απνθαηάζηαζε αλαπλνήο
(αλαπλνή ζηόκα κε ζηόκα)
3. Δπαλέλαξμε θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο
(Κύθινο: 2 αλαπλνέο / 30 ζσξαθηθέο
ζπκπηέζεηο)
1.

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟ ΣΔΠ
Υνξήγεζε Ο2 100% θαη βξνγρνδηαζηαιηηθώλ
Αθηλεηνπνίεζε ηνπ απρέλα κε λάξζεθα επί ππνςίαο
θάθσζεο ηεο ΑΜ (βνπηηά από ύςνο)
Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε ηζόηνλσλ πγξώλ (Ringer’s
lactated, NaCl 0,9%) γηα αηκνδπλακηθή ζηαζεξόηεηα
Ζ.Κ.Γ θαη παξαθνινύζεζε ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ κέζσ
monitor
Σνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα γηα ηελ παξνρέηεπζε
ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ
Κάιπςε ηνπ ζώκαηνο κε ηζνζεξκηθή θνπβέξηα
Υνξήγεζε ζεξκώλ πγξώλ ελδνθιεβίσο θαη ξηλνγαζηξηθώο
Υνξήγεζε δηνπξεηηθώλ δηόηη ην Ο.Π.Ο απνηειεί ζύλεζεο
θαηλόκελν

Δπί GCS<8
δηελεξγείηαη
δηαζσιήλσζε

ΠΡΟΓΝΧΖ
Από ηνπο επηβηώζαληεο έλα πνζνζηό ,~ 5%, ζα ππνζηεί κόληκε εγθεθαιηθή
βιάβε
Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαιύηεξε πξόγλσζε:

Υακειή ζεξκνθξαζία λεξνύ
Μηθξή δηάξθεηα ππνμείαο
Καιή πξνϋπάξρνπζα θαηάζηαζε πγείαο

•Μέηξα πξόιεςεο πληγκνύ
«Οη γνλείο δελ πξέπεη λα αθήλνπκε από ηα κάηηα καο ηα κηθξά παηδηά όηαλ
βξίζθνληαη θνληά ή κέζα ζηε ζάιαζζα νύηε γηα έλα δεπηεξόιεπην, θαζώο
κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη ζηα ξερά κπνξεί λα ζπκβεί ην κνηξαίν. Σα
παηδηά πλίγνληαη ζηα ξερά!»
•Κνιπκπάηε πάληα καδί ηνπο
Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θαηάιιειεο ζπζθεπέο
επίπιεπζεο
Όρη θνιύκπη ζε βαζηά λεξά
Όρη βνπηηέο
Όρη θνιύκπη εάλ δελ πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ώξεο από ην γεύκα
Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά ζαο λα κάζνπλ θνιύκπη όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα
Με κπαίλεηε ζηελ ζάιαζζα αλ ππάξρνπλ κεγάια θύκαηα ή ξεύκαηα

Σα κέηξα πξόιεςεο από πληγκνλή αλήθνπλ ζην βαζηθό πξσηόθνιιν ηνπ
ζπκβνπιίνπ αλαδσνγόλεζεο, ελώ απηά πνπ αθνξνύλ πληγκό εληάζζνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρνιώλ Ναπαγνζσζηηθήο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
•

Δίλαη δπζάξεζην ην όηη ζηελ Διιάδα ηα πεξηζηαηηθά από πληγκό είλαη πνιιά.

• Ζ ζπληνληζκέλε δξάζε Ηαηξηθνύ θαη Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ είλαη απηή
πνπ ζα δώζεη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα γηα ηε δσή ηνπ ζύκαηνο.
•
Δπηπιένλ κεγάιε είλαη ε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο, ε νπνία απαηηεί εθπαίδεπζε
θαη ελεκέξσζε όινπ ηνπ πιεζπζκνύ.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
•

http://themataprotonvoithion.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.html

•

http://themataprotonvoithion.blogspot.com/2011/06/blog-post_3011.html

•

http://www.capital.gr/health/3034077/pos-tha-sosete-kapoion-pou-pnigetai

•

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/372738/osa-prepei-na-xerete-gia-tin-pnigmoniapo-xeno-soma-sta-paidia

•

https://www.reader.gr/news/ygeia/protes-voitheies/pnigmos-apo-kataposi-antikeimenoy

•

www.stefanogiannis.gr

•

https://www.life-events.gr/ygeia-epistimi/pnigmos-giati-i-isychia-einai-anisychitiko-simadi/

•

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/1331117/theFile

•

https://medlabgr.blogspot.com/2013/06/14.html#ixzz5hTcFpO57

•

http://spirossoulis.com/mini-odigos-prwtes-voithies-se-periptosh-pnigmou/

•
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