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Παρά την κοινή πεποίθηση, ο πνιγμός δεν είναι πάντα σύγχρονος 
με τον θάνατο και δεν είναι ποτέ «ξηρός». Οι επαγγελματίες 
υγείας ορίζουν τον πνιγμό ως «την διαδικασία εμφάνισης 
αναπνευστικής δυσλειτουργίας από βύθιση / εμβάπτιση σε 
υγρό».1

Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να βιώσει συμπτώματα 
πνιγμού όταν βρεθεί πλήρως κάτω από το νερό ή από το νερό 
το οποίο έχει εισέλθει στους αεραγωγούς με άλλον τρόπο, όπως 
με εκτόξευση νερού (splashing). Και με τους δύο τρόπους, αυτή 
η αναπνευστική βλάβη μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, παρ’ όλα 
αυτά όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι.

Όταν ένα άτομο πνίγεται, οι τελικές εκβάσεις μπορεί να είναι 
μόνον τρεις: θανατηφόρος πνιγμός, μη θανατηφόρος πνιγμός με 
βλάβη και μη θανατηφόρος πνιγμός χωρίς βλάβη.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τον πνιγμό είναι να 
εφαρμόσετε τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας στο νερό. 
Εάν το παιδί σας ήταν μέσα στο νερό και παρατηρήσετε μετά 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω προειδοποιητικά σημεία, αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι έχει εισροφηθεί νερό και ότι έχουν επέλθει 
βλάβες στους αεραγωγούς ή τους πνεύμονες.

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις φυσιολογικών, υγιών παιδιών, 
τα οποία πεθαίνουν ξαφνικά, γιατί κάποιες ημέρες νωρίτερα 
είχαν πάει για κολύμπι. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται 
αιφνιδίως αρκετά αργότερα, πιθανότατα δεν σχετίζονται με 
το επεισόδιο πνιγμού και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να 
αξιολογούνται.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τον πνιγμό είναι 
να εφαρμόσετε τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας στο νερό. 
Εάν το παιδί σας ήταν μέσα στο νερό και παρατηρήσετε μετά 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω προειδοποιητικά σημεία, αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι έχει εισροφηθεί νερό και ότι έχουν 
επέλθει βλάβες στους αεραγωγούς ή τους πνεύμονες.
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Παρατήρησες αλλαγές στην συμπεριφορά 
έως και 4 ώρες αργότερα; Αναζήτησε ιατρική 
βοήθεια.

Ίσως χρειαστεί ακτινογραφία θώρακος, 
χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση 
του παιδιού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα 
βελτιώνονται σε διάστημα ωρών και ο ασθενής 
μπορεί να πάρει εξιτήριο.
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Ο πνιγμός είναι γρήγορος, σιωπηρός και αποτρεπτέος.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 
ο πνιγμός είναι υπεύθυνος για περισσότερους θανάτους 
μεταξύ παιδιών ηλικίας 1-4 ετών σε σύγκριση με άλλα αίτια 
θανάτου πλην των γενετικών ανωμαλιών. Επίσης, εκτιμάται ότι 
για κάθε ένα παιδί το οποίο πεθαίνει από πνιγμό άλλα πέντε 
περιθάλπονται σε τμήματα επειγόντων για βλάβες μετά από 
βύθιση στο νερό.4

Το Συμπέρασμα;

Οι μη θανατηφόροι πνιγμοί δεν είναι σπάνιοι. 
Στην πραγματικότητα, συμβαίνουν συχνότερα από τους 
θανατηφόρους πνιγμούς. Έτσι, όταν τα συμπτώματα 
εμφανίζονται, ακόμα και σε ελάχιστο βαθμό, αξίζουν 
περαιτέρω ιατρικής παρέμβασης για να αποφευχθούν 
οι βλάβες.1


