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O  θάνατος που οφείλεται σε ασφυξία κατά τη βύθιση σε ένα υγρό 
μέσο., συνήθως νερό εντός 24 ωρών από τη βύθιση. 

 

 

 

 

Ένα επεισόδιο βύθισης στο νερό ικανής σοβαρότητας να απαιτήσει 
ιατρική φροντίδα και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε νοσηρότητα και 

θάνατο (>24 ώρες από το συμβάν).  

 Η διαδικασία που οδηγεί σε αναπνευστική διαταραχή μετά 
από εμβύθιση σε υγρό στοιχείο, ανεξάρτητα από την 
επιβίωση ή μη του θύματος  Αdopted by WHO 2002 



 

 



 

 



 

 

      CDC/NCHS, National Vital Statistics System, Mortality 



 

 

 

Ανικανότητα για κολύμβηση  

Βουτιά σε αβαθή-Τραύμα κεφαλής και 
κάκωση Σ.Σ. 

Ανεπαρκής επίβλεψη παιδιών 

Τραυματισμοί σε θαλάσσια σπορ 

Γαστρική υπερφόρτωση 

Κατανάλωση αλκόολ 

Κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών 

Ίλιγγος 

Κρίση πανικού 

Ψυχιατρικά νοσήματα 

Απόπειρα αυτοκτονίας 

Nαυάγια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιληπτική κρίση 
 (πνιγμός ακόμη και στη μπανιέρα) 

Εξάντληση 

Υποθερμία 

Υπογλυκαιμία, Σ.Διαβήτης 

Καρδιακά νοσήματα 

 Long QT Syndrome  
(swimming as a trigger for LQTS) 

 

Νόσοι κινητικού νευρώνα 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Όπου υπάρχει νερό!!! 
              Θάλασσα, πισίνα, ποτάμι,  λίμνη,  

μπανιέρα,  πηγάδι,  δεξαμενή, βαρέλι, κουβάς 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Ο πνιγμός συμβαίνει γρήγορα 
και σιωπηλά ιδιαίτερα στα 
βρέφη και τα μικρά παιδιά!!! 
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Παραμένει  ο 
 λαρυγγόσπασμος 

         Η είσοδος των 
 αεραγωγών έρχεται  

σε επαφή με το  
υγρό  

Κράτημα ανάσας (breath  
hold) 

Λαρυγγόσπασμος 
(0-2min) 

 

ανοξία, σπασμοί και 
 θάνατος χωρίς 

 εισροή νερού στους 
 πνεύμονες  

Dry drowning(10%) 

Υποξία-Λύση του  
λαρυγγόσπασμου 

 Εισρόφηση 
 νερού στους  

Πνευμονες –ανοξία- 
καρδιοαναπνευστική  

ανακοπή 
Wet drowning(90%) 

Stage I 
(0-2 minutes) 

Stage II 
(1-2 minutes) 

Προσπάθεια 
 απομάκρυνσης 

 του υγρού –  
Πιθανή 

 κατάποση 

Stage III 

 

Εμβύθιση 



ΠΝΙΓΜΟΣ 

Πνευμονικό 

οίδημα 

Υποθερμία 
Υποξία-

Εγκεφαλικό 
οίδημα 

Ποσότητα του υγρού 
 

Σύσταση -Τονικότητα 
του υγρού 

 
Θερμοκρασία του 

υγρού 



 Αδρανοποίηση του επιφανειοδραστικού παράγοντα(surfactant). 
Αστάθεια των κυψελίδων. 

  πνευμονικής  ενδοτικότητας.  

 Ατελεκτασίες.  

Διαταραχή της σχέσης αερισμού προς αιμάτωση (V/Q mismatch). 

  Βλάβη βασικής μεμβράνης κυψελίδων.  

 Υγρό πλούσιο σε πρωτεϊνη εξιδρώνεται ταχέως εντός των κυψελίδων. 
                                                     ▼   

                               Πνευμονικό οίδημα 
  A-aO2 

Βρογχόσπασμος 

Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου/ βακτηρίων, μυκήτων, ξένων υλικών 
νερού 

Υποξυγοναιμία-Γαλακτική οξέωση ±  υπερκαπνία 

 

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΝΙΓΜΟΥ 
 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (PULMONARY INJURY)   

Εισρόφηση έστω και 1-3 ml/kg υγρού μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική διαταραχή στην ανταλλαγή αερίων. 



ΠΝΙΓΜΟΣ  ΣΕ  ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ     

•ΠΑΓΩΜΕΝΟ  ΝΕΡΟ ≤ 6ο C  
Αιφνίδια απότομη εμβύθιση 

Άπνοια-Βραδυκαρδία 
Περιφερική αγγειοσύσπαση 

↓ μεταβολικής δραστηριότητας 
εγκεφάλου  

▼ 
Προστασία από ισχαιμία καρδιά-
εγκέφαλος –Καλύτερη νευρολογική 

πρόγνωση 
 

 
 

Shattock, J Physiol.2012;590:3219-30 



  Το νερό της θάλασσας είναι υπέρτονο σε σχέση με 
το πλάσμα 

   Συνήθως αντιστοιχεί σε διάλυμα NaCl 3% 

 

 

   Είσοδος υπέρτονου υγρού στις κυψελίδες 

 

    Διαφορά ωσμωτικότητας   ▼ 

 

  Μετακίνηση υγρού από τα τριχοειδή στις 
κυψελίδες 

                                                    ▼ 

         Πνευμονικό οίδημα 

 

 

 

   

Υποξία –Εγκεφαλικό οίδημα 
Γαλακτική  οξέωση 
Υποογκαιμία – Αιμοσυμπύκνωση 

  Hct 
  Νατρίου; 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ/ ΥΠΟΤΟΝΟ-ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ   



Είσοδος υπότονου υγρού στις κυψελίδες 

 

      Διαφορά ωσμωτικότητας   ▼ 

 

 Μετακίνηση υγρού από τις κυψελίδες στα τριχοειδή και 
τη συστηματική κυκλοφορία  

             ↑ όγκου πλάσματος 
   ↓ ωσμωτικότητα  του αίματος στις αριστερές 

καρδιακές κοιλότητες 
 

 διαπερατότητα των κυψελίδων  +  υδροστατική 
πίεση  P 

                                                             ▼ 
 Μετακίνηση υγρού από τα τριχοειδή στις 

κυψελίδες 
                                                             ▼   
   Πνευμονικό οίδημα 

                           Υποξία →  Εγκεφαλικό οίδημα 

                           Γαλακτική  οξέωση 

                           Νατρίου ? Υπερογκαιμία? Αιμόλυση? 

 Η υπονατριαιμία δεν αποτελεί σταθερό εύρημα ούτε 
είναι συνήθως  σημαντικού βαθμού 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ/ ΥΠΟΤΟΝΟ-ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ   



 
Οι διαταραχές της συγκέντρωσης του νατρίου είναι συνήθως ήπιες και ΔΕΝ 
καθορίζουν την κλινική εικόνα και τις θεραπευτικές προτεραιότητες. 

 Χρειάζεται μεγάλη ποσότητα  υγρού (ειρόφηση ή κατάποση)   για να προκαλέσει 
σημαντικές μεταβολές νατρίου ή  όγκου  αίματος. 

 

Πιο σημαντικές οι διαφορές στη θερμοκρασία 
και στη σύσταση του υγρού που εισροφάται 
(Βακτηριακό φορτίο, χλώριο, χημικές ουσίες). 

  

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ/ ΥΠΟΤΟΝΟ-ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ   



 

  ΠΝΙΓΜΟΣ 

ΥΠΟΞΙΚΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ 

ARDS 

 συχνά 
καθυστερημένο 

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΔΥΣΡΥΘΜΙΕΣ 

(κοιλιακή ταχυκαρδία, 
κοιλιακή μαρμαρυγή) 

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΟΞΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ 
ΝΕΚΡΩΣΗ 

DIC 

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ 
ΝΕΚΡΩΣΗ 

ΗΠΑΤΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΞΙΚΟ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ  

ΥΠΟΞΙΑ - ΒΛΑΒΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  



 
Η κυριότερη αιτία θνητότητας και νοσηρότητας 

 

 

Πρωτοπαθής υποξία 

 

Υποάρδευση του εγκεφάλου μετά την αναζωογόνηση 

Αυξημένη  ICP  

Κυτταροτοξικό  εγκεφαλικό οίδημα 

 

Συνυπάρχον τραύμα κεφαλής/ΑΜΣΣ 

  

 

EΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΒRΑΙΝ INJURY)   

PO2 



70% έχει συμπτώματα εντός 7 ωρών  

 

Εγρήγορση  Ευερεθιστότητα, σύγχυση, λήθαργος  Κώμα 

 

Κυάνωση, βήχας,  ροδόχροα αφρώδη πτύελα (πνευμονικό οίδημα) 

 

 Ταχύπνοια, άπνοια 

 

 Ταχυκαρδία, αρρυθμία, ασυστολία 

 

Υποθερμία/ Δεκατική πυρετική κίνηση 

 

Υγροί ρόγχοι στην ακρόαση των πνευμόνων 

 

Σημεία ενδεικτικά τραύματος κεφαλής/ΣΣ πρέπει να αναζητώνται 

 

Κοιλιακή διάταση 

 

   



   



   

 
Απομάκρυνση του θύματος από το νερό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

Αirway. 

Breathing 

  mouth to mouth  breathing ακόμη και μέσα στο νερό αν είναι δυνατόν 

Circulation. 

Aκινητοποίηση του αυχένα (τραύμα πρόσωπο/κρανίο, κατάδυση, επηρεασμένο 
επίπεδο συνείδησης). 

 

Επαναθέρμανση  βρεγμένα ρούχα, παθητική επαναθέρμανση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ  ΑΝΑΝΗΨΗ 

 
Αποφυγή προσπάθειας απομάκρυνσης νερού από τους πνεύμονες. NO 
HEIMLICH. 

 

 

 

CPR  
Time optimizes 

Outcome 



 

 

Χορήγηση Ο2 100% 

Εκτίμησε συνοδές κακώσεις-Ακινητοποίηση του αυχένα (CT εγκεφάλου-

AMΣΣ σε GCS<9 ή υποψία TBI)  

I.V.- Ενδοφλέβια χορήγηση  θερμών ισότονων υγρών 

Η.Κ.Γ και παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού μέσω monitor, Pulse Ox, 

ΑΒGs, A/a θώρακος 

Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα για την παροχέτευση του γαστρικού 

περιεχομένου και ενεργητική επαναθέρμανση 

Toποθέτηση ουροκαθετήρα 

Αντιμετώπιση σπασμών, ηλεκτρολυτικών διαταραχών, βρογχόσπασμου, 

υπότασης 

 
 

 

   

Όλα τα θύματα παρ΄ολίγον πνιγμού ακόμη και αυτά χωρίς 
συμπτώματα  πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον για 6-8 

ώρες. 

Μεταβολή επιπέδου συνείδησης και ανικανότητα 
προστασίας αεραγωγών 

 
Αναπνευστική ανεπάρκεια-επιδείνωση αερίων  

αρτηριακού αίματος                        
 

Αιμοδυναμική αστάθεια-Καρδιακές Δυσρυθμίες 

 

ΜΕΘ 



   

 

 

Ασθενείς χωρίς απώλεια ή διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, χωρίς 

αμνησία του συμβάντος και χωρίς ένδειξη δύσπνοιας, ταχύπνοιας, 

βρογχόσπασμου ή ανεπαρκούς οξυγόνωσης μπορούν να εξέλθουν μετά 

από 6-8 ώρες παρακολούθηση. 

 

GCS > 13, SaO2>95% 

 

 

 
 

 

 

 



Στον Τόπο του ατυχήματος 

Διάρκεια εμβύθισης > 5 λεπτά 

Ηλικία θύματος<3 ετών 

Καθυστέρηση στην έναρξη CPR 

Στο Τμήμα Επειγόντων 

Ασυστολία κατά την άφιξη ή CPR>25’ 

 Κόρες σε μέση θέση/ μυδρίαση χωρίς ΦΚΑ και GCS < 5 

  Κόρες σε μέση θέση/ μυδρίαση χωρίς ΦΚΑ και 
αρτηριακό pH < 7,1 

 

 

Oh’s Intensive Care Manual, 6th Ed 2009 

   



Submersion Duration & Risk of Death or Severe Neur Impairment 

Quan et al, Peds, Oct 1990 



Οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν συνεχώς τα παιδιά τους  κοντά στο νερό 
ακόμη και σε μπανιέρα αν πρόκειται για βρέφη. 

 

Πισίνες, δεξαμενές κλπ πρέπει να έχουν φράχτη και να μην επιτρέπεται η 
πρόσβαση όταν δεν υπάρχει επιτήρηση από ενηλίκους. 

 

Εκπαίδευση στην κολύμβηση παιδιών και ενηλίκων και αναγνώριση των 
ορίων των δυνατοτήτων  τους. 

 

Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. 

 

Αποφυγή χρήσης αλκόολ ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών κατά τη 
κολύμβηση/θαλάσσια σπορ. 

 

   



Έλεγχος του βάθους του νερού  και τυχόν ύπαρξης επικίνδυνων στοιχείων  
(π.χ. βράχων ) σε περίπτωση που επιχειρούν βουτιές. 

 

 

Κατάλληλος σωστικός εξοπλισμός των σκαφών και όλοι οι επιβαίνοντες 
πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση. 

 

 

Τα άτομα με υποκείμενη πάθηση που τα εκθέτει σε κίνδυνο κατά την 
κολύμβηση όπως επιληψία, σακχαρώδης διαβήτης, νευρομυικά 
νοσήματα, πρέπει να κολυμπάνε μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα που να 
είναι σε θέση να τα διασώσει. 

 

 

Παρουσία εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών  σε πολυπληθείς 
παραλίες/πισίνες και παραλίες υψηλού κινδύνου. 

   



 

Ο πνιγμός αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες 
ατυχημάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο και χαρακτηρίζεται από 
σημαντική θνητότητα και νοσηρότητα. 

 

Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε υπάρχει νερό, ακόμη και στη 
μπανιέρα στα βρέφη, γρήγορα και σιωπηλά. 

 

Κοινά χαρακτηριστικά του πνιγμού είναι  η  υποξαιμία ,το 
πνευμονικό οίδημα και η υποθερμία. 

 

Η συγκέντρωση του νατρίου στο νερό (θαλασσινό ή μη) δεν 
επηρεάζει στην πραγματικότητα την κλινική είκονα ή την 
θεραπευτική προσέγγιση. 

 

 

   



Κρίσιμα σημεία στην αντιμετώπιση:  

 

 

  
 
 
 
 

 
 
Η πρόληψη είναι το κλειδί, η οποία απαιτεί εκπαίδευση και 
ενημέρωση όλου του πληθυσμού. 

 

 

   

Tαχεία έναρξη 
CPR 

Τραύμα? 

Ακινητοποιηση 
ΑΜΣΣ 

Αντιμετώπιση  
Επιπλοκών 

-ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 
ΒΛΑΒΗ 

-ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ 

-ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ 
ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ 

-ΥΠΟΞΙΚΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ 

 

 


