
 

 

Ο ηερλεηφο βεκαηνδφηεο ηνπνζεηείηαη 
ζηνλ άλζξσπν γηα λα βνεζήζεη, φηαλ 
ρξεηάδεηαη, ηελ θαξδηά γηα λα ζηέιλεη ην 
αίκα ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζηηγ-
κήο θαη επηηξέπεη ζηα άηνκα λα δνπλ 
κηα θπζηνινγηθή δσή.  
Ζ εθπιεθηηθά ηερλνινγηθά πξφνδνο πνπ 
εθΪξκνζε ηηο αξρΫο ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη 
ηεο κεραληθάο ηεο θαξδηΪο Ϋγηλαλ αηηέα γηα 
ηελ αλαθΪιπςε ηνπ ηερλεηνχ βεκαηνδφηε. 
θνπφο ηεο ηερλεηάο βεκαηνδφηεζεο εέ-
λαη, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη λα πα-
ξαηεέλεη ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ζε πνιινχο 
αξξψζηνπο, ζηνπο νπνένπο κηα απιά δηα-

ηαξαρά ηεο παξαγσγάο ά ηεο αγσγάο 
ηνπ ειεθηξηθνχ εξεζέζκαηνο ζα εέρε 
δξακαηηθΫο ζπλΫπεηεο.  
Ζ πξψηε ζπζθεπά (βιΫπε εηθφλα) αι-
ιΪ θαη ε νλνκαζέα «ηερλεηά βεκαηνδφ-
ηεζε» επηλνάζεθε απφ ηνλ  Albert 
Hyman ην 1932 ζηηο ΖλσκΫλεο Πνιη-
ηεέεο, επέζεο θαη ν Drs Mark Lidwill 
ζηελ Απζηξαιέα ηελ έδηα επνρά θαηα-
ζθεχαζε εμσηεξηθφ ηερλεηφ βεκαηνδφ-
ηε. 
Σν1952 ν Dr. Paul Zoll απΫδεημε φηη ε 
βεκαηνδφηεζε ηεο θαξδηΪο εέλαη θιηλη-
θΪ εθαξκφζηκε. Ζ κΫζνδνο απνδεέρηε-
θε εχρξεζηε θαη δηαδφζεθε επξΫσο, 
αιιΪ εγθαηαιεέθηεθε γξάγνξα ιφγσ 
ηνπ εγθαχκαηνο ηνπ δΫξκαηνο, ηεο ζχ-
ζπαζεο ησλ γχξσ κπψλ θαη ηνπ πφ-
λνπ πνπ πξνθαινχζε.  
Ο Elmqvist 1958 Ϋθηηαμε ηνλ πξψην 
εκθπηεχζηκν βεκαηνδφηε. Ζ ζπζθεπά 
φκσο ιεηηνχξγεζε κφιηο 3 ψξεο. Οη αξρηθνέ 
βεκαηνδφηεο άηαλ επαλαθνξηηδφκελνη θαη 
ρξεηαδφηαλ λα ρεηξνπξγεζεέ πΪιη ν 
Ϊξξσζηνο γηα ζσξαθνηνκά γηα ηελ ηνπν-
ζΫηεζε ησλ ειεθηξνδέσλ. 
Ο ζχγρξνλνο βεκαηνδφηεο: Ζ βαζηθά 
ηνπ ιεηηνπξγέα εέλαη ε κεηαθνξΪ ελφο 
[βξαρεέαο ζπρλφηεηαο(<1,0ms), ρακειάο 
Ϋληαζεο(3,0 V)]ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  δηα 
κΫζνπ ελφο κνλσκΫλνπ θαισδένπ ζηνλ 
θαξδηαθφ κπ ζε πξνγξακκαηηζκΫλν ξπζκφ 

θαη ε δπλαηφηεηα αλέ-
ρλεπζεο ησλ θπζηθψλ 
ειεθηξηθψλ εξεζηζκΪ-

ησλ ηεο θαξδηΪο. 
 Ζ λέα γεληά βεκαηνδνηψλ «…ζε αληέζε-
ζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο, επηηξΫπνπλ ηε 
δηελΫξγεηα καγλεηηθάο ηνκνγξαθέαο ζηνπο 
αζζελεέο ζηνπο νπνένπο εκθπηεχνληαη». 
http://kardiologia.blogspot.com/2009/01/
blog-post_29.html  
Πεξηγξαθή – Σερλνινγία 
Σν ζχζηεκα πνπ εκθπηεχεηαη γηα ηερλεηά 
βεκαηνδφηεζε, απνηειεέηαη: α) Απφ ηνλ 
βεκαηνδφηε θαη β) Απφ ην ειεθηξφδην. 
Α. Βεκαηνδφηεο 
Ο ηερλεηφο βεκαηνδφηεο απνηειεέηαη απφ: 
1

νλ
  Σελ πεγά ηεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, 2

νλ
 

Σν ειεθηξηθφ θχθισκα θαη 3
νλ

  Σν πεξέβιε-

κα ηνπ. 
Β. Ζιεθηξφδην 
Σν ειεθηξφδην απνηειεέ ην ζπλδεηηθφ κΫζν 
δηα ηνπ νπνένπ κεηαβηβΪδνληαη ηα ειεθηξη-
θΪ εξεζέζκαηα απφ ηε γελλάηξηα ζην κπν-
θΪξδην. 
Σα ειεθηξφδηα πξΫπεη λα εέλαη αζθαιά θαη 
αμηφπηζηα, ε επηινγά ηνπ ζπζηάκαηνο βε-
καηνδφηεζεο πξΫπεη λα γέλεηαη κε κεγΪιε 
πξνζνρά ιακβΪλνληαο ππφςε ηα εμάο: 1

νλ
 

Ζ πΪζεζε ηνπ αξξψζηνπ, 2
νλ

 Ζ ειηθέα ηνπ 

θαη 3
νλ

 Οη δπλαηφ-
ηεηεο πνπ παξΫρεη 
θΪζε ηχπνο βεκα-
ηνδφηε.  
Ζ κε ζσζηά επηιν-
γά θαη ηνπνζΫηεζε 
ηνπ ζπζηάκαηνο 
βε καην δφηε ζε ο 
κπνξεέ λα Ϋρεη ζν-
βαξΫο  ζπλΫπεηεο 
γηα ηελ πγεέα ηνπ αξξψζηνπ.  
Ζ ηερλεηά βεκαηνδφηεζε κπνξεέ λα εέλαη 
πξνζσξηλά ά κφληκε. 
Δπηπινθέο 
Ζ ηερλεηά βεκαηνδφηεζε εέλαη κηα ζεξα-
πεπηηθά  επεκβαηηθά κΫζνδνο θαη κπνξεέ 
λα παξνπζηΪζεη επηπινθΫο. 
ΑπηΫο κπνξεέ λα ζπκβνχλ θαηΪ ηελ ψξα 
ηεο εκθχηεπζεο, κεηΪ απφ απηά, κΫζα ζε 
Ϋλα κάλα ά θαη αξγφηεξα. 
πλάζσο νη επηπινθΫο αληηκεησπέδνληαη 
αλαέκαθηα κε επαλαπξνγξακαηηζκφ ησλ 
παξακΫηξσλ ηνπ βεκαηνδφηε, κε εηδηθΫο 
ζπζθεπΫο πνπ απνθαινχληαη πξνγξακκα-
ηηζηΫο.  
Σειεπηαίεο εμειίμεηο 
 Πξψηνο Βηνινγηθφο Βεκαηνδφηεο 
«…Σψξα κπνξνχκε λα νξακαηηζζνχκε ηελ 
εκΫξα φηαλ ζα εέλαη εθηθηφ λα αλαδεκηνπξ-
γάζνπκε ηα θχηηαξα βεκαηνδφηε ελφο αηφ-
κνπ ά λα αλαπηχμνπκε πβξέδηα βεκαηνδφ-
ηε, ελ κΫξεη ειεθηξνληθΪ θαη ελ κΫξεη βηνιν-
γηθΪ, ιΫεη ν θαξδηνιφγνο Eduardo Marb΅n, 
M.D., Ph.D., πξνζζΫηνληαο φηη νη θιηληθΫο 
εθαξκνγΫο ζα Ϋξζνπλ ζε ιέγα αθφκε ρξφ-
ληα. Ο “βηνβεκαηνδφηεο απηφο” απνηειεέ 
πηζαλά επηινγά γηα αζζελεέο κε πςειφ θέλ-
δπλν ινηκψμεσλ απφ ηνπο εκθπηεπφκε-
λνπο ειεθηξνληθνχο βεκαηνδφηεο». Πε-
γά:http://saludhopkins.net/JHI/Greek/
GK_IPU_Nov02_AdvancesfromtheBencha
ndtheBedside.asp 
πκπηψκαηα πνπ ζα ζαο νδεγάζνπλ ζην 
γηαηξφ εέλαη: Όηαλ ληψζεηε δΪιε, ιηπνζπκέα 
ά ηΪζε γηα ιηπνζπκέα, θνπξαδφζαζηε εχθν-
ια, Ϋρεηε δχζπλνηα(δπζθνιέα ζηελ αλα-
πλνά) θαη θπξέσο φηαλ δηαπηζηψζεηε  φηη νη 
ζθπγκνέ ηεο θαξδηΪο πΫθηνπλ θΪησ απφ 
40 ην ιεπηφ (νη θπζηνινγηθνέ εέλαη 60-80) 
ππΪξρεη πεξέπησζε  λα Ϋρεηε  θΪπνηαο 
κνξθάο αξξπζκέα, πνπ πξΫπεη λα αληηκε-
ησπηζηεέ, ζπλάζσο αληηκεησπέδεηαη  κε βε-
καηνδφηε.  
Σα Ϊηνκα ειηθέαο πΪλσ ησλ 60 εηψλ πξΫ-
πεη λα πξνζΫμνπλ ηδηαέηεξα θαη λα επηζθε-
θηνχλ ηνλ γηαηξφ ηνπο κε ηα πξψηα ζπ-
κπηψκαηα. 
ΜεξηθΫο θνξΫο δελ ππΪξρνπλ ζπκπηψκαηα 
αιιΪ ην ειεθηξνθαξδηνγξΪθεκα (ΖΚΓ) εέ-
λαη απηφ πνπ ζα… «πεη» ζηνλ γηαηξφ φηη 
πξΫπεη λα γέλεη εκθχηεπζε βεκαηνδφηε. 
ηε ζεκεξηλά επνρά ε εκθχηεπζε απνηειεέ 
ξνπηέλα. 
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ΥΓΕΙΑ 

O πρώτοσ Βηματοδότησ είχε ςχεδιαςτεί 
και καταςκευαςτεί από τον καρδιολόγο 
Albert Hyman το 1932 με τη βοήθεια του 

αδελφοφ του Καρόλου Hyman. 
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