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Πνιγμός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ο πνιγμός αποτελεί σημαντικ1i αιτία θνητότητας σε
ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας1, είναι η τέταρτη αι
τία θανάτου για ηλικίες 5 - 14 ετι!Ν, η ενδέκατη '(ια
παιδιά Ο 4 ετών και η δέκατη για ενήλικες 15 - 44
ετών. Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα
με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε χυ)ρας. Στην
Ελλάδα κάθε χρόνο χάνουν την ζωή από πνιγμό 300
περίπου άνθρωποι, με το μεγαλύτερο ποσοστό στις
ηλικίες > 50 χρόνων και στα μικρά παιδιά. Η Αυ
στραλία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό περιπτό)σε
ων πνιγμού, ενώ κάθε χρόνο αναφέρονται περίπου
140.000 θύματα πνιγμού σε όλο τον κόσμο.
Το 2001 το Ευρωπα·ίκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
(European Resuscitation Council - ERC), θέσπισε
τους παρακάτω όρους για την περιγραφ1i των συμ
βαμάτων σε υδάτινο περιβάλλον (θάλασσα, λίμνη, πι
σίνα κ.α.):
• Διασωθής από νερό (Water rescue)
• Εμβύθιση (Submersion)
• Πνιγμός (Drowning)
• Θάνατος σχετιζόμενος με πνιγμό (Drowning
related death)
• Θύμα εμβύθισης(Submersiοη victim)
Έτσι ο παλαιότερος όρος «παρ'ολίγον πνιγμός»
(near drowning) τείνει να καταργηθεί'.
-

Διασωθής από νερό

Ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται στον ασθενή,
ο οποίος ανανήπτει μετά από ένα οξύ σύμβαμα, κα
τά τη διάρκεια της κολύμβησης σε υδάτινο περιβάλ
λον. Ο ασθενής στην περίπτωση αυηi βρίσκεται σε
καλή κατάσταση, αλλά έχει παροδικά συμπτιίψατα
(π.χ. βήχας) και δεν απαιτείται η μεταφορά του σε
νοσοκομείο.

Εμβύθιση

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται οι ασθενείς, οι
οποίοι είχαν μια δυσάρεστη εμπειρία βύθισης στο νε
ρό, η οποία απαίτησε την ;ταροχ1i πρώτων βοηθειών
στον τι5πο του συμβάματος και τη μεταφορά τους στο
νοσοκομείο για παρακολούθηση και θεραπεία.
Πνιγμός

Ο όρος αναφέρεται σε θανατηφόρο γεγονός, το
οποίο οφείλεται σε εμβύθιση και αποφέρει στο θύμα
τον θάνατο είτε άμεσα στον τόπο του ατυχήματος Ίl
μέσα στο :;τριlηο 24ωρο. Στην περίπτωση αυηi φυσι
κά στο θύμα εφαρμόζεται Καρδιοπνευμονική Ανα
ζωογ6νηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία είναι ανεπιτυχής.
Αν 6μως ο θάνατος επέλθει μετά το πρώτο 24ωρο
α:;τ6 το επεισ6διο εμβύθισης, τ6τε ο χαρακτηρισμός
που επιβάλλεται να χρησιμοποιείται είναι «θάνατος
σχετιζόμενος με πνιγμό», ενώ 6λο το χρονικ6 διά
στημα το οποίο ο ασθεν1iς νοσηλεύεται χαρακτηρί
ζεται ως «θύμα εμβύθισης»Ό

ΑΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ
ΠΝΙΓΜΟΥ

Στις αιτίες εμβύθισης-πνιγμού δεν συμπεριλαμβά
νεται μ6νο η ατυχηματικ1i βύθιση του ασθενή στο νε
ρό, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπ6ψη η ύπαρξη
πρωτοπαθών βλαβών (καρδιακή ανακοπή, αρρυθ
μίες, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση σπονδυλι
κής στήλης, μυ·ίκές κράμπες, επιληπτικ1i κρίση) και
άλλων αιτίων (κατάχρηση αλκο6λ και ηρεμιστικών
ουσιιί)V) που εμποδίζουν την ανάδυση του θύματος
στην επιφάνεια του νερού.
Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με τον χρόνο
εμβύθισης και την ποσότητα του νερού που έχει εισ-
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ροφηθεί. Έτσι μπορεί να υπάρχει έντονος βt1χας
(ενίοτε με αφρώδη αιματηρά πτύελα), ταχύπνοια, δύ
σπνοια, κυάνωση, το θύμα να είναι σε διέγερση 1l σε
κωματώδη κατάσταση, να έχει αγωνιώδη αναπνοή
(gasping) ή άπνοια και τέλος μπορεί να βρίσκεται σε
συνθήκες καρδιακής ανακοπt1ς3•

ΙΙΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ- ΙΙΝΙΓΜΟΥ

Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός με τον οποίο
επέρχεται ο θάνατος στα θύματα εμβύθισης-πνιγμσύ
είναι η ασφυξία'Ό
Η ασφυξία παίζει κεντρικό ρόλο προκαλώντας
υποξυγοναιμία, υπερκαπνία, μεταβολική και ανα
πνευστική οξέωση και ευθύνεται για την πρόκληση
υποξικής - ισχαιμικής βλάβης σε διάφορα όργανα. Τα
ι1ργανα που επηρεάζονται περισσι1τερο είναι ο εγκέ
φαλος (υποξική εγκεφαλοπc:iθεια), οι πνεύμονες
(οξεία αναπνευστική ανεπc:iρκεια), η καρδιά (καρ
διακές αρρυθμίες-ανακοπή) και τα νεφρά (οξεία νε
φρική ανεπ6.ρκειαγ7•
Αναλυτικότερα:

Μετά από μια μη αναμενόμενη εμβύθιση, το θύμα
κυριεύεται από πανικι1 και εκούσια συγκρατεί την
αναπνοtΊ του, ωσότου η υποξία και η υπερκαπνία
φθάσουν σε ένα κρίσιμο 6ριο, πέρα από το οποίο εμ
φανίζονται ακούσιες αναπνευστικές κινήσεις. Το
φαινόμενο αυτό είναι γνωστ6 ως «breaking point». Το
κρίσιμο αυτ6 6ριο επιτυγχάνεται σε φυσιολογικc:i
άτομα μετc:i απ6 c:iπνοια 90 sec και κυμαίνεται στις
εξής τιμές Pa02 70-75 mm Hg και PaC02 50-55
mmHg. Το διάστημα αυτ6 είναι δυνατι1ν να παρατα
θεί απ6 προηγούμενο υπεραερισμ6 του θύματος και
να μειωθεί εξαιτίας της μυ'ίκής προσπc:iθειας του
ασθενή κατά τη διc:iρκεια της εμβύθισης'·�.
Εξαιτίας των ακούσιων αυτών αναπνευστικών κι
νήσεων, μικρές ποσ6τητες νερού εισέρχονται στο
ανώτερο αεραγωγ6 του ασθενή, με αποτέλεσμα σπα
σμ6 των μυιδν του λάρυγγα (λαρυγγόσπασμο) και
αντανακλαστική c:iπνοια, προστατεύοντας έτσι τις
αναπνευστικές οδούς απ6 περαιτέρω εισρ6φηση
νερού.
Αν το θύμα δεν σωθεί στη φάση αυτή, τ6τε η προϋ
πάρχουσα ασφυξία θα προκαλέσει λύση του λαρυγ=

=

γ6σπασμου σε 1-5 min και μεγάλη ποσ6τητα νερού
θα εισέλθει στους πνεύμονες''.
Σε μικρ6 ποσοστό περιπτώσεων (10-20%) ο λα
ρυγγ6σπασμος δεν λύεται και επέρχεται ο λεγ6μενος
"ξηρ6ς νιγμ6ς" (dry drowning). Στην περίπτωση αυ
π
τή ο θάνατος επέρχεται πρώιμα από την ασφυξία, η
οποία προκαλεί υποξική εγκεφαλοπάθεια, κοιλιακές
αρρυθμίες κ.α. , χωρίς εισρόφηση μεγάλων ποσοτή
των νερού09•
Τελικ6 αποτέλεσμα του λαρυγγ6σπασμου και της
εισρ6φησης νερού είναι η βαριά υποξαιμία, η εμφά
νιση πνευμονικού οιδήματος και οξείας αναπνευστι
κtΊ; ανεπάρκειας σε μεγc:iλο ποσοστ6 των θυμc:iτων. Οι
βλάβες που προκαλούνται στους πνεύμονες μετά απι1
πλήρωση των κυψελίδων με νερ6 είναι η απιόλεια του
επιφανειοδραστικού παράγοντα, η καταστροφή του
επιθηλίου των πνευμονικών τριχοειδιδν και των κυ
ψελίδων, και πιθανώς η απι1φραξη των αεραγωγών
από ξένα σώματα και οίδημα του βλεννογόνου. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση της
πνευμονικής ευενδοτcSτητας, την αύξηση των αντιστά
σεων, την εμφάνιση ατελεκτασιών, την δημιουργία
shunt και διαταραχών αερισμού αιμc:iτωσης.
Το γλυκcS νερcS είναι υπ6τονο, διαπερνc:i γρήγορα
την κυψελιδικtΊ μεμβράνη απορροφάται στην
πνευμονικtΊ κυκλοφορία και ανακατανέμεται στο σώ
μα. Αυτή η κίνηση του νερού εκπλένει τις κυψελίδες
απcS τον επιφανειοδραστικcS παράγοντα, και κατα
στρέφει τα κυψελιδικά κύτταρα, προκαλώντας σύ
μπτωση των τοιχωμάτων αυτών με αποτέλεσμα τη δη
μιουργία ενδοπνευμονικού shunt και άλλων διατα
ραχών αερισμού-αιμάτωσης, και κατά συνέπεια
οξεία αναπνευστική ανεπc:iρκεια.
Το θαλασσινcS νερcS είναι υπέρτονο και οδηγείται
έτσι στο πνευμονικ6 διάμεσο δίκτυο. Όταν εισέλθει
στις κυψελίδες δρα σαν φυσιολογικό σφουγγάρι και
αναγκάζει επιπλέον υγρcS να μετακινηθεί απ6 την κυ
κλοφορία στις κυψελίδες, με αποτέλεσμα την πλήρω
ση αυτών με υγρcS. Διαταράσσεται έτσι η τριχοειδοκυ
ψελιδική μεμβράνη και επιτρέπεται η είσοδος στις κυ
ψελίδες υγρών πλούσιων σε πρωτεΊνες. Οι κυψελίδες
γεμάτες υγρό δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην
ανταλλαγή των αερίων, ο αερισμ6ς περιορίζεται και
η λειτουργικtΊ υπολειπόμενη χωρητικcSτητα μειιδνε
ται. Η αιμάτωση παραμένει σχεδ6ν σταθερή και αυ-
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ξάνεται κυρίως το ενδοπνευμονικό shunt, με αποτέ
λεσμα βαριά υποξαιμία.
Οι παρατηρούμενες μεταβολές σχετίζονται με το
είδος και την ποσότητα του νερού που εισροφάται1'11�.
Σε εισρόφηση σημαντικής ποσότητας γλυκού
μπορεί να παρατηρηθούν υπερβολαιμία, αύξηση
όγκου αίματος, μείωση ηλεκτρολυτών ορού, αιμόλυ
ση με αιμοσφαριναιμία και υπερκαλιαιμία, διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη.
Σε αντίθεση η εισρόφηση θαλασσινού νερού
προκαλεί υποβολαιμία, διαταραχή ηλεκτρολυτιόν κα
θώς και μείωση όγκου αίματος.
Πρακτικά αυτό δεν έχει καμιά σημασία γιατί οι
Jτροκαλούμενεc: βλάβες στα διάφορα όργανα, η }{2-l:
νικ1j εικόνα αλλά και η αντιμετcΩπιση δεν διαφέρει σε
σχέση με την ωσμωτικότητα του νερού που έχει εισ
QQΥJ!lθεί.
Σημαντικότατη βλάβη στους πνεύμονες, εκτός απ6
την ποσότητα του νερού που εισροφάται, προκαλεί η
εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου σε περίπτωση
εμετού. Επίσης, είναι δυνατόν να εισροφηθούν ποι
κίλα υλικά του υδάτινου περιβάλλοντος (π. χ. φύκια,
ξένα σώματα) ή ακόμα και Μντια του ασθενή.
Η σημαντικ6τερη επίπτωση του συνδρόμου πνιγμού
είναι η υποξυγοναιμία. Η διάρκεια της υποξαιμίας εί
ναι το κλειδί για την τελική έκβαση. Κατά συνέπεια,
η εξασφάλιση του αεραγωγού, της αναπνωiς και της
κυκλοφορίας (Α, Β, C) πρέπει να γίνεται το συ
ντομότερο.
Οι κύριες επιπλοκές της εμβύθισης 1i του πνιγμού
στον εγκέφαλο προέρχονται από υποξία. Μέσα σε
τρία λεπτά από την εμβύθιση το θύμα έχει απώλεια
αισθήσεων, ενώ σε πέντε λεπτά ο εγκέφαλος υποφέ
ρει από ανοξία. Εξαιτίας της υποξίας, οι ιστοί του
εγκεφάλου γίνονται οξειδωτικοί και εγκεφαλικό οί
δημα αναπτύσσεται μετά την εγκατάσταση της κυ
κλοφορίας. Στα πλαίσια των εγκεφαλικών βλαβών
περιλαμβάνονται οι σπασμοί, το εγκεφαλικό οίδημα,
το κώμα καθώς και οι μόνιμες φυτικές καταστάσεις.
Σε κάθε ασθενή με έκπτωση επιπέδου συνείδησης
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροδιάγνωση με
υποκείμενο τραύμα ή άλλες ενδοκράνιες παθολογι
κές καταστάσεις.
Καρδιακές βλάβες σε εμβύθιση είναι οι αρρυθμίες,
οι οποίες παρουσιάζονται στα πλαίσια της υποξίας,

των ηλεκτρολυτικών ανωμαλιών και της υποθερμίας.
Η διαφοροδιάγνωση με πρωτοπαθή καρδιακή ν6σο
π.χ. οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου είναι απαραίτητη για
τον περαιτέρω καθορισμό της θεραπείας του ασθενή.
Στα νεφρά συνήθης βλάβη είναι η οξεία σωληνα
ριακή βλάβη. Σε αιμόλυση με γλυκό νερό υπάρχει πι
θανότητα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ) απ6
αιμόλυση και αιμοσφαιρινουρία.
Στα ατυχήματα απ6 κατάδυση είναι πιθανές οι κα
κιίJσεις της σπονδυλικής στήλης κυρίως της αυχενικής
μοίρας(ΑΜΣΣ), γεγον6ς στο οποίο πρέπει να δίνε
ται ιδιαίτερη σημασία για τη προστασία και την ακε
ραι6τητα του νωτιαίου μυελού και την αποτροπή έτσι
νευρολογικών διαταραχών.
Εκτός από την υποξία, το θύμα της εμβύθισης ή του
πνιγμού αναπτύσσει m1χνά υποθερμία. Αυτό συμβαί
νει γρηγορότερα στα μικρά παιδιά (λόγω της μεγά
λης επιφάνειας σώματος σε σχέση με τον όγκο της)
και στις περιπτώσεις εμβύθισης σε νερό χαμηλής θερ
μοκρασίας( < 25 ο C) 14•
Για να ονομαστεί ένα θύμα υποθερμικό, πρέπει η
θερμοκρασία του να είναι < 35 C. Σε θύματα πνιγ
μού ή εμβύθισης με ήπια (32-35 ο C) ή μέτρια (2832 ο C) υποθερμία παρατηρείται μεγάλη έκπτωση του
επιπέδου συνείδησης που μιμείται σημειολογία εγκε
φαλικού θανάτου, ενώ στις περιπτώσεις βαριάς
υποθερμίας ( < 28 ο C) παρουσιάζονται συχνότατα και
θανατηφόρες αρρυθμίες.
Από προηγούμενες μελέτες θυμάτων πνιγμού έχει
αναφερθεί η ευεργετική επίδραση της υποθερμίας
ενάντια στην εγκεφαλική υποξία, μειώνοντας τον με
ταβολισμό του εγκεφάλου. Τα ποσοστά νευρολογι
κής ανάνηψης στα θύματα πνιγμού είναι υψηλότερα
σε μικρά παιδιά που είχαν επεισόδιο πνιγμού σε πα
γωμένο νερό. Εκείνο όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη ση
μασία είναι η πρώιμη εγκατάσταση της υποθερμίας
για την προστασία της εγκεφαλικής λειτουργίας, πριν
την εμφάνιση της υποξυγοναιμίας1516•
ο

ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Το κυριότερο και σημαντικότερο αποτέλεσμα της εμ
βύθισης είναι η υποξία. Η διάρκεια της υποξίας είναι
ο κρισιμότερος παράγοντας στον καθορισμό της πρό
γνωσης του ασθενή. Άμεση έναρξη καρδιοπνευμονι-
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κής αναζωογόνησης στα θύματα εμβύθισης-πνιγμού
είναι βασικ1Ί για την επιβίωση του ασθενή και τη
νευρολογική του αποκατάσταση μετά το ατύχημα.
Επομένως, το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί
στην προνοσοκομειακή αντιμετι6πιση των θυμάτων
εμβύθισης και πνιγμού. Η καθοριστική κίνηση στη
διάσωση είναι η έγκαιρη και σωσηΊ απομάκρυνση του
θύματος από το νερό και η άμεση εφαρμογή της
ΚΑΡΠΑ αν χρειάζεται. Το επίπεδο φυσικά της
προνοσοκομειακής φροντίδας ποικίλει ανάλογα με
την κλινική βαρύτητα του ασθενΙi.
Αναγκαίο είναι όμως η διαδικασία της διάσωσης
να ξεκινά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να μην
διακινδυνεύεται η ζω1Ί του διασώστη για να σωθεί το
θύμα. Επομένως, ο διασcΔστης πρέπει να είναι καλός
κολυμβητής και να γίνεται η διάσωση με τη χρήση
πλωτού μέσου.
Ιδιαίτερη προσοχ1Ί πρέπει να δοθεί στην έξοδο του
θύματος από το νερό. Το θύμα πρέπει να βγει από το
νερό σε οριζόντια θέση Ιl με το κεφάλι σε χαμηλότε
ρη θέση, διότι υπάρχει πάντα κίνδυνος αγγειοκινητι
Κ1lς κατάρριψης, εξαιτίας της γρήγορης άρσης της
υδροστατικής πίεσης που ασκείται στο αίμα κατά την
εμβύθισή του στο νερό.
Κατά την έξοδο του από το νερό το θύμα επιβάλ
λεται να επιπλέει στο νερό, σε ύπτια θέση με τη κε
φαλή και τον τράχηλο σε ουδέτερη θέση (χωρίς κάμ
ψη ή έκταση). Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος,
όταν πρόκειται για ατύχημα από κατάδυση, ή όταν
δεν υπ1Ίρχε μάρτυρας την ώρα της εμβύθισης.
Αν χρειαστεί στροφή του ασθενή προς τα πλάγια
για αποφυγή κατάποσης εμεσμάτων, η επαναφορά
του σε ύπτια- οριζόντια θέση, πρέπει να ολοκληρc6νεται με τον άξονα(κεφαλ1Ί- τράχηλος- σπονδυλική
στήλη) σε ευθεία γραμμή. Για το λόγο αυτό απαιτεί
ται υποστήριξη της σπονδυλικής στ1Ίλης του θύματος
με σανίδα 1l με τα δύο χέρια του διασώστη.
Επιβάλλεται άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ, μόλις ο δια
σώστης βρίσκεται σε ασφαλές μέρος, δηλαδή έξω από
το νερό.
Η απελευθέρωση αεραγωγών γίνεται με ανύψωση
της κάτω γνάθου ή έλξη αυτής, αποφεύγοντας την
υπερέκταση της κεφαλ1Ίς, σαν να υπάρχει κάκωση
Α.Μ. Σ.Σ
Απαραίτητη είναι η επισκόπηση της στοματικής κοι-
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λότητας του θύματος για ύπαρξη ξένων σωμάτων, τα
οποία μπορούν να αφαιρεθούν με τα χέρια. Σε
υποψία ξένου σώματος, απαγορεύεται ο χειρισμός
Heimlich, γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσει έμετο
και εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου. Σε τέτοια
περίπτωση εφαρμόζονται χτυπήματα στο θώρακα του
ασθενή για την αποβολή των ξένων σωμάτων με τον
μηχανισμό αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης.
Εμετός εμφανίζεται στην πλειονότητα των περι
πτώσεων, κυρίως πριν την επάνοδο της αυτόματης
αναπνοής. Σε περίπτωση εμετού, επιβάλλεται στροφή
όλου του ασθενή και ιδιαίτερα της κεφαλής προς τα
πλάγια (αν δεν υπάρχει υποψία κάκωσης Α.Μ.Σ.Σ.)
για αποβολή των εκκριμάτων ή απαιτείται καθαρι
σμός της στοματικής κοιλότητας από τα εμέσματα με
μια πετσέτα.
Αφού επιτευχθεί η διάνοιξη του στόματος του ασθε
νή, ακολουθεί η έναρξη των αναπνοάΝ- εμφυσήσεων.
Οι αναπνοές στο θύμα είναι δυνατόν να αρχίσουν
όταν βρίσκεται ακόμη σε ρηχά νερά 1l φυσικά αμέ
σως μετά την έξοδο του από το νερό. Είναι δύσκολη
η έναρξη εμφυσήσεων-αναπνοάΝ κατά τον κλασσικό
τρόπο, γι' αυτό εναλλακτικά εφαρμόζεται ο αερισμός
διαμέσου της στοματικής κοιλότητας του διασώστη
και της μύτης του θύματος.
Τα θύματα εμβύθισης -πνιγμού έχουν εισροφήσει
μικρή ποσότητα νερού εξαιτίας λαρυγγόσπασμου ή
συγκράτησης της αναπνωΊς. Οι διάφοροι τρόποι
αφαίρεσης νερού είναι επικίνδυνοι και καθυστερούν
την έγκαιρη έναρξη της καρδιοπνευμονικής ανα
ζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), εκτός αν υπάρχει διαθέσιμο
σύστημα αναρρόφησης. Απαγορεύονται τα χτυπήμα
τα στην κοιλιακή χώρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος εισ
ρόφησης. Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του νερού
που εισροφείται απορροφάται αμέσως στην κεντρι
κή κυκλοφορία.
Αμέσως μόλις το θύμα βγει έξω από το νερό, πρέ
πει να γίνεται έλεγχος του σφυγμού του ασθενή σε
κεντρική αρτηρία. Σε περίπτωση απουσίας σφυγμού,
τότε έγκαιρα ξεκινούν οι συμπιέσεις. Οι συμπιέσεις
είναι δύσκολο να ξεκινούν όταν το θύμα, είναι στο νε
ρό, εκτός αν το θύμα είναι μικρόσωμο και βρίσκεται
ανάμεσα στα χέρια του διασώστη. Σε παιδιά ηλικίας
< 8 χρόνων είναι απαραίτητα ΗΚΓ για αναγνώριση
του ρυθμού.
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Ανίχνευση του σφυγμού σε θύμα, το οποίο είναι σε
υποθερμία ( < 35 C) είναι δύσκολη. Η περίπτωση συ
νύπαρξης υποθερμίας στα θύματα εμβύθισης -πνιγ
μού είναι αρκετά συχνή και ο αλγόριθμος αντιμετώ
πισης της υποθερμίας πρέπει να τηρείται σωστά από
τους θεράποντες ιατρούς. Ειδικότερα, όλες οι τυχόν
υπάρχουσες αρρυθμίες ανατάσσονται με τους κλασ
σικούς τρόπους θεραπείας, αφού πρώτιστα γίνει επα
ναθέρμανση του θύματος. Σε περίπτωση απινιδιδ
σιμου ρυθμού είναι δυνατόν να υπάρχει αποτυχία των
απινιδό)σεων, αν ο ασθενής δεν έχει θερμοκρα
σία>300C.
Η τοποθέτηση φλεβικ1iς γραμ�ηiς και η χορ1iγηση
υγρών είναι απαραίτητη επειδ1i συχνά η υπόταση εί
ναι κύριο σημείο του συνδρόμου εμβύθισης-πνιγμού.
Η υπόταση δημιουργείται εξαιτίας της γρ1iγορης άρ
σης της υδροστατικής πίεσης που ασκείται στο αγ
γειακό δίκτυο και επιτείνεται από την απώλεια των
ρυθμιστικών μηχανισμών της aρτηριακής πίεσης απιi
την υποθερμία.
Αν το θύμα είναι σε καρδιακ1i ανακοπ1i , συνεχίζε
ται η εφαρμογή βασικής καρδιοπνευμονικ1iς ανα
ζωογόνησης και επιβάλλεται η έγκαιρη συνέχιση με
εξειδικευμένη καρδιοπνευμονική αναζωογιiνηση. Η
καρδιοπνευμονική αναζωογ<5νηση θύματος πνιγμού
πρέπει να παρατείνεται μέχρι ότου φθάσει στο
νοσοκομείο και έχει επαναθερμανθεί πλήρως, αν το
θύμα βρίσκεται σε υποθερμία.
Αν το θύμα έχει απώλεια συνείδησης, ή υποαερί
ζεται για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται αερισμός με
arnbu ή και διασωλήνωση της τραχείας(συνήθως το
ένα τρίτο των περιπτώσεων εμβύθισης-πνιγμού χρει
άζονται διασωλήνωση της τραχείας και εφαρμογή μη
χανικού αερισμού). Η διασωλήνωση της τραχείας
πρέπει να γίνει σύντομα, δεδομένου ότι η διάταση του
στομάχου απ<5 τον εισερχ<5μενο αέρα, η αναγωγή και
ο εμετός είναι πολύ συχνοί. Μετά από την καρ
διοπνευμονική αναζωογόνηση στον τόπο του ατυχή
ματος, είναι αναγκαία η μεταφορά του ασθενή σε
μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς με ελάσ
σονα αναπνευστικά προβλήματα ωφελούνται από τη
χορ 1iγηση θετικής πίεσης με μη επεμβατικ<5
τρ<5πο(μάσκα CPAP).
Αν το θύμα εμβύθισης βρίσκεται σε σύγχυση ή λή
θαργο(δηλαδή έχει κλίμακα Γλασκώβης>9) επιβάλο

λεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η
νευρολογική του ανάνηψη είναι βέβαιη στο 90% των
περιπτώσεων. Μ<5νιμες νευρολογικές βλάβες εμφα
νίζουν τα θύματα με κλίμακα Γλασκώβης < 6-7 στον
τιiπο του ατυχ1iματος.
Γενικά, όλα τα θύματα εμβύθισης πρέπει να μετα
φέρονται σε οργανωμένους υγειονομικούς σχηματι
σμούς μετά την παροχή πρόηων βοηθειών, γιατί
υπάρχει αυξημένο ποσοστό μεταγενέστερων
πνευμονικόΝ επιπλοκcδν στους ασθενείς αυτούς. Αν
το θύμα έχει μόνο έντονο β1iχα ή και ταχύπνοια, απαι
τείται η διενέργεια εξετάσεων (αέρια αίματος, Ro
θυ)ρακος, ΗΚΓ, αιματολογικές εξετάσεις) και η χορή
γηση οξυγόνου. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να
βγαίνουν από το νοσοκομείο μετά παρέλευση
χρονικού διασηiματος (> 24 ώρες), εξαιτίας του
φ<5βου της καθυστερημένης αεριομετρικής επιδείνω
σης. Σε περίπτωση ακόμα που ο διασωθείς από νερ<5
1i το θύμα εμβύθισης δεν παρουσιάζει κανένα σύ
μπτωμα κατίι την εισαγωγ1i του στο νοσοκομείο, επι
βάλλεται η παραμον1i του στο νοσοκομείο για έξι
ώρες τουλάχιστον. Η χορήγηση αντιβιοτικών στους
ασθενείς αυτούς είναι περιτηi, αν δεν παρουσιάζουν
κανένα σύμπτωμα λοίμωξης.ιιυι,-,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Καθοριστικοί προγνωστικοί θεωρούνται
• Η διάρκεια της εμβύθισης στο νερ<5
• Η θερμοκρασία του νερού
• Ο βαθμός μ6λυνσ 1iς του
• Η διciρκεια και ο βαθμός της υποθερμίας
• Η ηλικία του ασθεν11.
• Η κλινική κατciσταση του θύματος στον τόπο του
ατυχ1iματος 1l και στο τμήμα επειγόντων, παρci την
παροχή πριδτων βοηθειών.
• Το χρονικό διciστημα απ<5 την καρδιακή ανακοπή
μέχρι την έναρξη ΚΑΡΠΑ
• Η διciρκεια της καρδιακής ανακοπής.
Κακοί προγνωgτικοί_παρciγοντες_1tου σχετίζονται
μ!Ο'@λη θνm:cSτητα μέχρι και 100% θεωρούνται
• Διάρκεια εμβύθισης > 25 rnin
• Διciρκεια αναζωογόνησης > 25 rnin
• Καρδιακή ανακοπή κατci την ciφιξη του ασθενή στο

!!§
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νοσοκομείο
Παρουσία κοιλιακής μαρμαρυνής ή ταχυκαρδίας
στο αρχικό ΗΚΓ (θνητότητα 93%)
Καθηλωμένες κόρες στην άφιξη στο τμήμα επει
γόντων (θνητότητα 89%)
Σοβαρή οξέωση (θνητότητα 89%).
Αναπνευστικά προβλήματα κατά την άφιξη στο
τμήμα επειγόντων

Το αντανακλαστικό της κατάδυσης είναι ισχυρό
τερο στα νεογνά και στα παιδιά (κύρια < 5 χρόνων),
παρά στους ενήλικες. Το αντανακλαστικό αυτό εμ
φανίζεται όταν το θύμα έρθει σε επαφή στο πρόσωπο
με κρύο νερό και προκαλεί βραδυκαρδία και υπέρ
ταση, από ανακατανομή του αίματος από τους περι
φερικούς ιστούς στην εγκεφαλική και στεφανιαία κυ
κλοφορία, επιτρέποντας έτσι την παρατεταμένη εμ
βύθιση χωρίς νευρολογικές βλάβες.

Επειδή η θνητότητα των θυμάτων εμβύθισης και
πνιγμού σχετίζεται άμεσα με τη σοβαρότητα των καρ
διοπνευμονικών επιπλοκών που θα παρουσιαστούν,
ο Spilzman και οι συνεργάτες του ταξινόμησαν τη θνη
τότητα αυτή ανάλογα με κλασσικά συμπτώματα και
σημεία καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών και με
αποτελέσματα άλλων εξεταστικών μεθόδων. 111
Γενικότερα έγκαιρη διάσωση του θύματος (εντός
πέντε λεπτών από την εμβύθιση) και άμεση εφαρμογή
προνοσοκομειακής φροντίδας (μέσα σε δέκα λεπτά
από την εμβύθιση) στα θύματα έχει την σπουδαιότε
ρη έκβαση στην επιβίωση του ασθενή και κυρίως στη
νευρολογική του εικόνα. Στα θύματα εμβύθισης και
πνιγμού, ο στόχος της θεραπείας είναι η άμεση
επάνοδος της οξυγόνωσης και της κυκλοφορίας του
ασθενή, γιατί τα πρώτα 5-10 min είναι κρίσιμα για
καθορισμό της έκβασης της αναζωογόνησης, της επι
βίωσης του ασθενή και της ποιότητας της ζωής του.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ- ΒΑΘΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ%

1

Φυσιολογική ακρόαση των πνευμόνων

ο

2

Παθολογική ακρόαση των πνευμόνων

0,6

3

Οξύ πνευμονικό οίδημα

5,2

4

Οξύ πνευμονικό οίδημα με υπόταση

19,4

5

Άπνοια

44

6

Καρδιακή ανακοπή

93
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ (Πίνακας 2)
•
•

Συμβάν
Διάσωση από νερό

•

Εφαρμογή αλγορίθμων BLS, ALS αν απαιτείται

•

Κατάταξη σε κατηγορίες - πρόγνωση

Νεκρός στον τόπο του ατυχήματος ή στο νοσοκομείο

Ικανός να απαντά σε ερωτήσεις

Θάνατος από πνιγμό
(και κατηγορίες 5,6)

OXI

Κριτήρια ταξινόμησης
1. Βήχας

2. Ακρόαση πνευμόνων
3.Αρτηριακή πίεση

I

Ακρόαση πνευμόνων

4. Σφυγμός

I ��--�--�----�

Φυσιολογική

Διασωθείς από

Ακροαστικά

Ακροαστικά ευρή
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ευρήματα

ματα σε 2 πνεύμο

σε 1 πνεύμονα

νες οξύ πνευμονι-

κατηγορία 2

κό οίδημα

ανακοπή

Επιδείνωση
καρδιακής
λειτουργίας
Ικανοποιητική Α.Π.

Εμβυθίσεις
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
αντικαθιστούν τον όρο

Πνιγμός
Κατηγορία 5
Κατηγορία 6

Παρουσία
σφυγμού;
Υπόταση

Κατηγορία 3
Οξύ
πνευμονικό
οίδημα
με καλή

οίδημα

παρουσία

με επιδείνωση

σφυγμού

καρδιακή

καρδιακής

λειτουργία

λειτουργίας

«Παρ' ολίγον πνιγμός,

12. Modell J, Gaub Μ, Moya F, Vestal Β, Swarz Η.
Physiologic effects of ncar drowning with
chlorinated fresh water, distilled water and isotonic
saline. Anesthesiology 1966 ;27:33-41.
13. Modell J, Moya F, Newby Ε, Ruiz Β, Showers Α
The effects of fluid volume in seawater drowning.
Ann Intern Med 1967;67:68-80.
14. Sachdeva R. Near drowning. Crit Care Clin
1999;15:281-296.
15. Modell J. "Drowning and Near-Drowning''In
Harrisons's Principles of Internal Medicine edited

Κατηγορία 4
Οξύ
πνευμονικό

Κατηγορία Κατηγορία
4
5
άπνοια
καρδιακή
ανακοπή

by Anthony S.Fauci, et ai.New γ ork:Mc Graw-Hill
1998 p:178-190.
16. Gcmke R.,Van Vught A..,Bierrens J . Near
drowning in Children :How the Fitttest will Survive
γ earbook of Intensive Care and Emergency
Medicine,Springer -Verlag Berlin,Heidelberg,
New γork 1998 p:789-799.
17. Henry Μ, Stapleton Ε., ΕΜΤ Prehospital Care 1st
edition W.B.Saunders Company 1992 Philadclphia
p:525-527.
.

