
Αυτόματη Εξωτερική 
Απινίδωση

 Γενικά για την αυτόματη εξωτερική απινίδωση

 Λειτουργία του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

 Σειρά ενεργειών για τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

 Αλγόριθμος χρήσης του απινιδωτή

 Μύθος ή πραγματικότητα;
 «Η αυτόματη εξωτερική απινίδωση επιτρέπεται να γίνεται μόνο 
από επαγγελματίες υγείας και όχι από απλούς πολίτες» 
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Γενικά για την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Ο ρόλος της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, που είδαμε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, είναι να συντηρήσει τα ζωτικά όργανα του σώματος και, κυρίως, τον 
εγκέφαλο (τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι πολύ ευαίσθητα στην έλλειψη οξυγόνου) 
εξωθώντας σ’ αυτόν οξυγονωμένο αίμα. Αυτό όμως που θα ξαναβάλει μπρος τη 
καρδιά σε μία καρδιακή ανακοπή είναι η απινίδωση.

Στο 65% περίπου των αιφνίδιων καρδιακών ανακοπών εμφανίζεται στη καρ-
διά ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που ονομάζεται «μαρμαρυγή» (ινιδισμός). Πρόκει-
ται για ασυντόνιστες, χαοτικές συσπάσεις της καρδιάς, που την καθιστούν ανίκα-
νη να επιτελέσει το έργο της, που είναι η εξώθηση του αίματος.

Η απινίδωση, που είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην καρδιά διαμέσου 
του θωρακικού τοιχώματος, έχει ως στόχο τη διακοπή αυτού του φαινομένου. Μια 
επιτυχημένη απινίδωση μπορεί να σταματήσει το ηλεκτρικό χάος, συγχρονίζο-
ντας το σύστημα των ηλεκτρικών σημάτων της καρδιάς, κάνοντάς τη να χτυπάει 
και πάλι κανονικά. O σημαντικότερος παράγοντας επιβίωσης ανθρώπων που 
υφίστανται καρδιακή ανακοπή είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ κατάρρευ-
σης και απινίδωσης. Αν η απινίδωση δοθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 1-3 λεπτών 

  

Απινιδωτές στα αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» (αριστερά) και «Μακεδονία» (δεξιά)
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μετά την κατάρρευση, τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονται σε ποσοστό πάνω από 
60%. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια απινίδωση γινόταν μόνο από ειδικευμένο υγει-
ονομικό προσωπικό. Σήμερα, όμως, με τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδω-
τές, αυτό μπορεί να γίνει και από απλούς πολίτες, οι οποίοι μπορούν να εκπαι-
δευτούν στη χρήση τους μέσα σε λίγες ώρες. Μερικοί μάλιστα θεωρούν ότι είναι 
πιο εύκολη η εκμάθηση των τεχνικών της χρήσης ενός αυτόματου απινιδωτή απ’ 
ό,τι οι τεχνικές της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, διότι οι αυτόματοι απινι-
δωτές καθοδηγούν το χρήστη με οπτικές και φωνητικές οδηγίες.

Επειδή είναι μικροί σε μέγεθος και πολύ εύκολοι στη χρήση τους, οι απινιδω-
τές τοποθετούνται σε μέρη όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος όπως αεροδρό-
μια, γήπεδα, κινηματογράφοι, πολυκαταστήματα κλπ. και κυρίως τα χρησιμοποι-
εί το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, αλλά και οποιοσδήποτε 
έχει εκπαιδευτεί στη χρήση τους.

Ευτυχώς και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η τοποθέτηση των 
σωτήριων αυτών συσκευών σε πολυσύχναστους χώρους. 

Λειτουργία του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή συσκευή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
κάποιον που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της και τηρεί ορισμένους στοιχειώδεις 
κανόνες ασφαλείας. Η χορήγηση βέβαια ηλεκτρικού ρεύματος είναι κάτι που 
φοβίζει τους περισσότερους ανθρώπους, κάνοντάς τους διστακτικούς στο να 
χρησιμοποιήσουν έναν απινιδωτή. Αυτό που κυρίως φοβούνται είναι μήπως 
χορηγήσουν κατά λάθος ρεύμα σε κάποιον που δε χρειάζεται. 

Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί ο απινιδωτής και αν ο φόβος αυτός είναι 
βάσιμος. Μόλις ανοίξετε λοιπόν το μηχάνημα και κολλήσετε τα ηλεκτρόδια στο 
θώρακα του θύματος, αυτό κάνει μια ανάλυση του καρδιακού ρυθμού και ελέγχει 
εάν η καρδιά πρέπει να δεχτεί ρεύμα (αν έχει δηλαδή απινιδώσιμο ρυθμό). Αν 
όντως πρέπει να χορηγηθεί ρεύμα, το μηχάνημα αρχίζει αυτόματα να συσσωρεύ-
ει ρεύμα στον πυκνωτή του (ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος) και κατόπιν, όταν 
είναι έτοιμο να δώσει το ρεύμα, σας προτρέπει με οπτική και ηχητική οδηγία να 
πιέσετε το κουμπί «shock», ενώ εάν η ανάλυση βρει ότι ο ρυθμός της καρδιάς δεν 
είναι απινιδώσιμος, τότε ο πυκνωτής δε θα συσσωρεύσει ρεύμα, οπότε εσείς, και 
να θέλετε να δώσετε ρεύμα δεν θα μπορέσετε να το κάνετε έστω κι αν πατήσετε 
το κουμπί «shock».

Η εκπαίδευση στη χρήση του αυτόματου απινιδωτή είναι εύκολη και γίνεται με 
την παρακολούθηση πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογό-
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νησης σεμιναρίων, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση 
καρδιακών ανακοπών με χρήση προπλασμάτων και εκπαιδευτικών αυτόματων 
απινιδωτών. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η χρήση 
αυτών των συσκευών είναι ευρύτατη και η εκπαίδευση των πολιτών αρχίζει από 
τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Συγκεκριμένα, σε μία έρευνα που 
έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προέκυψε ότι μαθητές της έκτης δημοτικού, που 
εκπαιδεύτηκαν μόνο μία φορά στη χρήση αυτών των μηχανημάτων, χρειάστηκαν 
μόλις 27 δευτερόλεπτα περισσότερο απ’ ότι οι επαγγελματίες διασώστες, για να 
χορηγήσουν με επιτυχία απινίδωση!!!

Σειρά ενεργειών για χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

1. Ελέγξτε το χώρο που βρίσκεται το θύμα πριν πλησιάσετε, για την ασφάλεια 
τη δική σας, του θύματος και των παρευρισκομένων.

2. Ακολουθήστε τα βήματα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.
  εάν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει κανονικά, στείλτε κάποιον 
να καλέσει το ΕΚΑΒ και να φέρει τον απινιδωτή (εφόσον υπάρχει).

  εάν είστε μόνοι σας, καλέστε με το κινητό σας το ΕΚΑΒ. Μην εγκαταλείπε-
τε το θύμα, εκτός αν χρειαστεί να μετακινηθείτε για ανεύρεση τηλεφώνου. 

3. Ξεκινήστε συμπιέσεις και εμφυσήσεις ακολουθώντας τα βήματα της Καρδιο-
πνευμονικής Αναζωογόνησης (30 συμπιέσεις - 2 εμφυσήσεις). Εάν είστε 
μόνοι σας και έχετε στη διάθεσή σας τον απινιδωτή, ξεκινήστε αμέσως την 
εφαρμογή του. 

4. Μόλις φτάσει ο απινιδωτής:
  ανοίξτε τον αμέσως και κολλήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του 
θύματος. 

  εάν υπάρχει και άλλος διασώστης, θα πρέπει να εφαρμόζει συμπιέσεις και 
εμφυσήσεις συνεχώς, ενώ γίνεται η επικόλληση των ηλεκτροδίων στο 
θώρακα.

  ακολουθήστε τις ηχητικές και οπτικές οδηγίες που σας δίνει ο απινιδωτής.
  σιγουρευτείτε ότι κανείς δεν ακουμπάει το θύμα την ώρα που ο απινιδω-
τής κάνει ανάλυση του καρδιακού ρυθμού.
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Ηλεκτροπληξία

 Γενικά για τον ηλεκτρισμό

 Τι είναι ηλεκτροπληξία

 Παράγοντες που καθορίζουν τις επιπτώσεις της ηλεκτροπληξίας

 Βλάβες που προκαλεί ο ηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα

 Πρώτες Βοήθειες

 Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας

 Κεραυνοπληξία 

 Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή κεραυνοπληξίας

 Μύθος ή πραγματικότητα;
 «Μύθοι σχετικά με τους κεραυνούς»
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Γενικά για τον ηλεκτρισμό

Ο ηλεκτρισμός αποτελεί την πιο καθαρή και ευέλικτη μορφή ενέργειας που ο 
άνθρωπος χρησιμοποιεί καθημερινά, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. 
Ωστόσο, η απρόσεκτη χρήση του οδηγεί αρκετές φορές σε ατυχήματα, τα οποία 
θα μπορούσαν πολύ εύκολα ν’ αποφευχθούν με λίγη προσοχή και εφαρμογή 
ορισμένων στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας. Δυστυχώς, τα περισσότερα από 
αυτά συμβαίνουν στο σπίτι. Φθαρμένα καλώδια, ιδιοκατασκευές, χαλασμένες ή 
ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές, ελλιπής επίβλεψη νηπίων και μικρών παι-
διών αποτελούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ατυχημάτων. 

Τι είναι ηλεκτροπληξία

Ως ηλεκτροπληξία ορίζεται το σύνολο των βλαβών που προκαλείται στο ανθρώ-
πινο σώμα από την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος. Καθώς το ανθρώπινο 
σώμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, κάθε επαφή μ’ αυτό μπορεί να προ-
καλέσει από ένα μούδιασμα στ’ ακροδάχτυλα του χεριού, μέχρι το σταμάτημα της 
αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας. 

Παράγοντες που καθορίζουν τις επιπτώσεις μιας ηλεκτροπληξίας

 Η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Όσο υψηλότερη είναι η τάση, τόσο σοβαρότερες είναι οι βλάβες που προκα-
λεί. Η κοινή οικιακή παροχή των 220 volts μπορεί να αποβεί μοιραία και 
στατιστικά είναι αυτή που προκαλεί τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα. 
Η συχνότητα επίσης του οικιακού ρεύματος, που είναι 50 Ηz, είναι επικίνδυνη 
για τον άνθρωπο και ευθύνεται για την πρόκληση αρρυθμιών. Τάση άνω των 
1000 volts θεωρείται υψηλή, ενώ κάτω από τα 100 volts, ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα θανάτου. 

 Ο τύπος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Το εναλλασσόμενο ρεύμα (οικιακή παροχή), το οποίο έχει αντικαταστήσει το 
συνεχές λόγω χαμηλότερου κόστους και εύκολης μετατροπής σε οποιαδήπο-
τε τάση, είναι 3 με 4 φορές πιο επικίνδυνο από το συνεχές. 
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 Η αγωγιμότητα του ανθρώπινου σώματος. 
Μεγαλύτερη αγωγιμότητα παρουσιάζουν τα νεύρα, τα αιμοφόρα αγγεία και οι 
μύες, ενώ μικρότερη το δέρμα, οι τένοντες, το λίπος και τα οστά. Η υγρασία 
επίσης, που τυχόν υπάρχει στο σώμα (ιδρώτας, βρεγμένα χέρια) το κάνει πιο 
αγώγιμο, διευκολύνοντας την διέλευση του ρεύματος.

 Ο δρόμος που ακολούθησε το ρεύμα μέσα στο σώμα. 
Η ηλεκτρική ενέργεια, μπαίνοντας μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μετατρέπεται 
σε θερμική (φαινόμενο Joule) και, ακολουθώντας τον πιο εύκολο δρόμο (νεύ-
ρα, αιμοφόρα αγγεία, μύες), ψάχνει το σημείο απ’ όπου θα εξέλθει. Συνήθως 
το σημείο εξόδου είναι το πόδι, λόγω της επαφής του με το έδαφος. Οι στατι-
στικές μάς λένε ότι οι πιθανότητες θανάτου, σ’ αυτή την περίπτωση, είναι 
περίπου 20%, ενώ αν το σημείο εξόδου είναι χέρι (επαφή με κάποιο μεταλλι-
κό αντικείμενο) αυξάνονται στο 60%, καθώς το ρεύμα, διαπερνώντας το 
θώρακα, μπορεί να προκαλέσει σπασμό των αναπνευστικών μυών, καρδια-
κές αρρυθμίες ή, ακόμη, και καρδιακή ανακοπή. Στα σημεία εισόδου και εξό-
δου του ρεύματος παρατηρούνται θερμικά εγκαύματα.

 Η διάρκεια της επαφής. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της επαφής, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι 
βλάβες που προκαλούνται. Πολλές φορές, λόγω του σπασμού που κάνουν 
τα δάχτυλα, το άτομο αδυνατεί να αποσύρει το άκρο του από την πηγή του 
ρεύματος, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου διέλευσης. 

Πρώτες Βοήθειες

 Πρώτα η ασφάλεια του χώρου
Πριν σπεύσετε να βοηθήσετε ένα θύμα ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι αυτό 
δεν βρίσκεται σε επαφή με την πηγή του ηλεκτρισμού. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, απομακρύνετε το καλώδιο ή την συσκευή που ευθύνεται για την ηλε-
κτροπληξία, χρησιμοποιώντας κάποιο υλικό το οποίο είναι κακός αγωγός του 
ηλεκτρισμού, όπως ένα στεγνό κομμάτι ξύλου. Αν πρόκειται για ατύχημα 
υψηλής τάσης (π.χ. πτώση πυλώνα της ΔΕΗ), παραμείνετε σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 μέτρων, μέχρι οι ειδικοί τεχνικοί να διακόψουν την παροχή 
του ρεύματος. 
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«Μύθοι σχετικά τους κεραυνούς»

«Ο κεραυνός δεν χτυπάει ποτέ δύο φορές στο ίδιο μέρος»
Φυσικά και χτυπάει και μάλιστα όχι μόνο δύο, αλλά και περισσότερες φορές, ιδίως εάν 
πρόκειται για ένα ψηλό κτίριο με μυτερές άκρες, όπως το Empire State Building στη 
Νέα Υόρκη, το οποίο δέχεται περίπου 25 χτυπήματα από κεραυνούς ετησίως.

«Αν δεν βρέχει και ο ουρανός είναι καθαρός, δεν κινδυνεύουμε από κεραυνό»
Η αλήθεια είναι ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει ακόμη και 10 χιλιόμετρα μακριά 
από την καταιγίδα, εκεί που ο ουρανός είναι καθαρός. Κεραυνοί ανάμεσα σε σύννεφα 
μπορεί να ταξιδέψουν έως και 200 χιλιόμετρα μακριά.

«Αν ακουμπήσεις κάποιον που έχει χτυπηθεί από κεραυνό, κινδυνεύεις από 
ηλεκτροπληξία»
To ανθρώπινο σώμα δε συσσωρεύει ηλεκτρική ενέργεια. Το να ακουμπήσετε κάποιον 
που έχει χτυπηθεί από κεραυνό είναι απόλυτα ασφαλές. Πολλές φορές, μάλιστα, στα 
άτομα αυτά θα χρειαστεί άμεσα να εφαρμοσθεί καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, 
που μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή τους.

«Αν βρεθείς σε καταιγίδα στο ύπαιθρο, ξάπλωσε στο έδαφος»
Πρόκειται για μία λανθασμένη συμβουλή, που δίνεται επί δεκαετίες για περιπτώσεις 
καταιγίδας. Η καλύτερη θέση που μπορείτε να πάρετε, αν βρεθείτε απροστάτευτοι σε 
καταιγίδα στο ύπαιθρο, είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω, με το σώμα κουλου-
ριασμένο, τα πόδια ενωμένα και το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα. Με τον τρόπο αυτό 
ελαχιστοποιείτε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή του με το έδαφος, 
πράγμα που δε γίνεται αν ξαπλώσετε στο έδαφος. Τη στάση αυτή θα τη χρησιμοποιή-
σετε, βέβαια, ως τελευταίο μέτρο προφύλαξης και εφόσον δεν μπορείτε να βρείτε 
κατάλληλο καταφύγιο.

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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