
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ



ΠΝΙΓΜΟΣ

➢ Ορισμός:

Κάθε ατύχημα από βύθιση στο νερό, ανεξάρτητα εάν το θύμα 
επιβιώσει ή όχι

• Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στα παιδιά

• Στην Ελλάδα, 300 άνθρωποι πεθαίνουν από πνιγμό κάθε χρόνο

Υπάρχει ενδεχόμενο «ξηρού» πνιγμού λόγω της σύσπασης του
λάρυγγα και τη μη είσοδο νερού στους πνεύμονες

➢ Μηχανισμός βλάβης:

Ασφυξία-Υποξία λόγω αντανακλαστικής σύσπασης του λάρυγγα

Στην υποξαιμία συμβάλλουν και άλλοι μηχανισμοί –μη καρδιογενές
πνευμονικό οίδημα, διαταραχές της επιφανειοδραστικής ουσίας επί 

εισρόφησης νερού κλπ



➢ Η υποξαιμία και η επακόλουθη μεταβολική οξέωση 

προκαλούν βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

ποικίλης βαρύτητας –μέχρι εγκεφαλικού κώματος- η οποία 

μπορεί να παραμείνει ακόμα και σε περίπτωση επιβίωσης του 

θύματος
➢ Η υποξαιμία στην Καρδιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, 

κακοήθεις αρρυθμίες.

Επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος μπορεί να 

προκαλέσει και το παγωμένο νερό (αν και μπορεί η χαμηλή 

θερμοκρασία να έχει προστατευτική δράση μέσω της μείωσης 
του βασικού μεταβολισμού λόγω υποθερμίας)
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Πρόληψη

Για την αποτροπή του πνιγμού, εφάρμοσε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας: 

1. Παρακολούθησε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης. 

2. Κολύμπησε πάντα με παρέα και ιδανικά κάτω από την επίβλεψη ναυαγοσώστη. 

3. Τα παιδιά να επιτηρούνται πάντα από ενήλικο κοντά στο νερό. 

4. Κολύμπησε 3 ώρες μετά το φαγητό. 

5. Μην μπαίνεις απότομα και μη μένεις αρκετή ώρα σε κρύο νερό. 

6. Μην απομακρύνεσαι από τα ρηχά. Κολύμπησε παράλληλα με την ακτή. 

7. Μην υπερεκτιμάς και μην κάνεις επίδειξη των δυνάμεών σου στους άλλους. 

8. Μην κάνεις επικίνδυνα παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια άλλων σε 

κίνδυνο. 

9. Αν κάποιος κινδυνεύει και δεν μπορείς να βοηθήσεις, ειδοποίησε τον 

ναυαγοσώστη. 

10.Ακολούθησε τα μέτρα ασφαλείας της λουτρικής εγκατάστασης. 

11.Αν επισκεφτείς μια λουτρική περιοχή για πρώτη φορά, ενημερώσου για τους 

κινδύνους της από τους ντόπιους κατοίκους. 

12.Αν παρασύρεσαι στα βαθιά από κάποιο ρεύμα, κολύμπησε παράλληλα με την 

ακτογραμμή για να απεγκλωβιστείς και μετά κάθετα για να επιστρέψεις στην ακτή.
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ΠΝΙΓΜΟΣ

Ρόλος θερμοκρασίας νερού…

Βύθιση σε παγωμένο νερό (<10 °C)→ ταχυαρρυθμία-

κυκλοφορική καταπληξία≠προστατευτική δράση

➢ Ταχύτερη η ψύξη του σώματος μέσα σε νερό σε 

σύγκριση με αέρα ίδιας Θ.
➢ Αιφνίδια βύθιση σε κρύο νερό→αντανακλαστικός

υπεραερισμός και ταχυκαρδία (Καταπληξία κρύου)
➢ Ενήλικας σε νερό <5 °C θα λιποθυμίσει σε <1 ώρα 

(σωσίβιο)

➢ Στο κρύο νερό περιορίζεται η ικανότητα κολύμβησης με 

απώλεια συγχρονισμού κίνησης-αναπνοής.
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Καταπληξία μετά τη βύθιση-διάσωση

Βύθιση με κεφάλι έξω από νερό θερμοκρασίας σώματος με το θύμα σε 
όρθια θέση→ αύξηση καρδιακής παροχής λόγω πίεσης του νερού. 

Μόλις το άτομο εξέλθει από το νερό μειώνεται η καρδιακή παροχή και 

το αίμα λιμνάζει στις φλέβες η οποία σε φυσιολογικά άτομα 

αντισταθμίζεται από αντανακλαστικούς μηχανισμούς

ΑΛΛΑ
σε παρατεταμένη βύθιση σε κρύο νερό αναστέλλονται οι 

αντανακλαστικοί προστατευτικοί μηχανισμοί

Η κυκλοφορική καταπληξία (σοκ) μετά τη βύθιση σε κρύο νερό αποτελεί

την αιτία θανάτου σε άτομα με συνείδηση που φέρουν σωσίβιο γιλέκο 

αλλά πεθαίνουν λίγα λεπτά μετά τη διάσωση

Η ανύψωση πρέπει να γίνεται με το θύμα σε οριζόντια θέση
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Προστατευτικός ρόλος Υποθερμίας

Η βύθιση σε παγωμένο νερό μπορεί να δράσει προστατευτικά:

Υποθερμικοί ασθενείς που έχουν υποστεί αιφνίδια, ταχεία 

καταβύθιση μπορεί να αναπτύξουν επιβράδυνση του 

μεταβολισμού και προτιμητέα κλίση του αίματος προς καρδιά, 
εγκέφαλο και πνεύμονες (προστασία ευγενών οργάνων)

Ενεργοποίηση ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ αντανακλαστικού των θηλαστικών 
με αναστολή του αναπνευστικού κέντρου (άπνοια), 

βραδυκαρδία και αγγειοσύσπαση. Αυτές οι αντανακλαστικές

απαντήσεις διατηρούν την κυκλοφορία στην καρδιά και τον 

εγκέφαλο και εξασφαλίζουν οξυγόνο, παρατείνοντας την 

επιβίωση
Η επιβράδυνση του κυτταρικού μεταβολισμού από την αιφνίδια 

πτώση της Θ περιορίζει τις βλαβερές επιπτώσεις της υποξίας και 

της οξέωσης
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ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Κάταγμα ορίζεται το σπάσιμο του οστού



ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ



ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ακινητοποίηση κεφαλής θύματος σε ουδέτερη θέση

Προτιμότερη θέση διασώστη πίσω από το κεφάλι του 

θύματος και γονατιστός.

Ο διασώστης που αναλαμβάνει την ακινητοποίηση 

της κεφαλής μένει εκεί και δεν παίρνει τα χέρια του 

παρά μόνο εφόσον έχει σταθεροποιηθεί η κεφαλή 

μετά την πλήρη ακινητοποίηση του θύματος σε 

σκληρή σανίδα
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
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ΕΓΚΑΥΜΑ

Είδη εγκαυμάτων:
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ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ-ΕΜΦΡΑΓΜΑ
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ΔΗΓΜΑ (ΔΑΓΚΩΜΑ-ΤΣΙΜΠΗΜΑ)



ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΦΙΔΙΟΥ
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