Μιχάλης Βασιλείου

A.R.V.A.
Appareil de recherche de victimes d’ avalanche
Όργανο αναζήτησης θυμάτων χιονοστιβάδας.
Είναι μια μικρή συσκευή εκπομπής και λήψης ενός σήματος η οποία επιτρέπει σε ένα
άτομο που γνωρίζει καλά τη χρήση της να βρει το θύμα της χιονοστιβάδας σε
λιγότερο από 5 λεπτά.
Προ μιας δεκαετίας στη χώρα μας σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιούσε αυτή τη
συσκευή με τη δικαιολογία ότι στην Ελλάδα ο κίνδυνος χιονοστιβάδας είναι μικρός
και ότι λίγοι κυκλοφορούν χειμώνα στα βουνά. Όμως αυτό είναι λάθος! Πρώτον
γιατί, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας η συχνότητα των χιονοστιβάδων δεν είναι
όμοια με αυτή των Άλπεων και εδώ κατά καιρούς χιονοστιβάδες έχουν προκαλέσει
ανθρώπινα θύματα. Δεύτερον η συχνότητα των ασχολουμένων με το χειμερινό
βουνό έχει αυξηθεί σημαντικά και συνεπώς αυξάνεται και η πιθανότητα ατυχήματος
με χιονοστιβάδα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι στα χιονοδρομικά κέντρα αρκετοί
χιονοδρόμοι βγαίνουν εκτός πίστας σε πεδία στα οποία μπορεί να δημιουργηθεί
χιονοστιβάδα.
Αξίζει να αναφέρω ότι στο Χ/Κ της Βασιλίτσας το οποίο θεωρείται ο παράδεισος
του σκι εκτός πίστας, ίσως 2-3 άτομα από αυτά που βγαίνουν εκτός πίστας είναι
εφοδιασμένα με A.R.V.A. Όσο για τους υπόλοιπους δηλαδή το 98% το αγνοούν, είτε
γιατί δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του είτε γιατί θεωρούν τον εαυτό τους άτρωτο από
χιονοστιβάδα….
Στις Αλπικές χώρες θεωρείται πλέον εγκληματική αμέλεια η μη χρήση A.R.V.A. σε
δραστηριότητες χειμερινού βουνού και γίνεται ολοένα και περισσότερο συνείδηση η
αναγκαιότητα μιας τέτοιας συσκευής, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που ασχολούνται με το σκι
εκτός πίστας και το ορειβατικό σκι.
Φυσικά το A.R.V.A. από μόνο του είναι άχρηστο εάν δεν συνοδεύεται από το
φτυάρι και την πτυσσόμενη βέργα εντοπισμού (sonde).
Έτσι λοιπόν σε περίπτωση ατυχήματος σε χιονοστιβάδα η αυτοδιάσωση είναι ο
μοναδικός τρόπος να καταφέρουμε να απεγκλωβίσουμε το θύμα εγκαίρως.
Ας δούμε ορισμένα στοιχεία γιατί συνιστάται η ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΣΗ.
1) Εάν μέσα σε 15 λεπτά ξεθάψουμε το θύμα, έχουμε πιθανότητες 93% να είναι
ακόμη εν ζωή.
2) Στα 100 άτομα που θάβονται 7 δεν επιζούν λόγω τραυμάτων.
3) Μεταξύ των 15 και των 45 λεπτών από τον απεγκλωβισμό παρατηρείται μια
δραματική μείωση των πιθανοτήτων επιβίωσης η οποία πέφτει από το 93% στο25%
περίπου.
Στη διάρκεια της περιόδου από 15 έως 45 λεπτά ο θάνατος επέρχεται από ασφυξία
εκτός εάν το θύμα έχει μια κοιλότητα αέρα για να αναπνέει.
4) Από 45 έως 90 λεπτά μόνον ένα 20% επιζεί εφόσον διαθέτει επαρκή ποσότητα
αέρα και ελευθερία αναπνευστικών κινήσεων.
5) Μεταξύ 90 και 130 λεπτών ο θάνατος επέρχεται από υποθερμία.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα:
Μέσα στα πρώτα 15 λεπτά 93% πιθανότητες επιβίωσης με ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΣΗ.
Πάνω από 30 λεπτά 30% πιθανότητες επιβίωσης με οργανωμένη διάσωση (ομάδες
διάσωσης κ.λ.π.).

Και τώρα ορισμένα ερωτήματα:
1) Τι χρειάζεται το φτυάρι;
Για να σκάψουμε 1 κυβικό μέτρο χιονιού χρειαζόμαστε:
Με το φτυάρι 15 λεπτά.
Με την ουρά του σκι 45 λεπτά.
Με τα χέρια με γάντια 90 λεπτά.
Με τα χέρια χωρίς γάντια 225 λεπτά!
Τα συμπεράσματα είναι προφανή.
2) Τι χρειάζεται η sonde;
Για να βρούμε με ακρίβεια το σημείο που βρίσκεται το θύμα και το βάθος του
χιονιού.
3) Πέντε βασικές ερωτήσεις για το A.R.V.A:
α) Πότε πρέπει να έχουμε το A.R.V.A μαζί μας;
Αυτή η ερώτηση δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Το χειμώνα ακόμη και με τις πιο
σίγουρες συνθήκες χιονιού και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν αποχωριζόμαστε
το τρίπτυχο A.R.V.A., Sonde, φτυάρι.
β) Ποιός πρέπει να έχει το A.R.V.A.;
Ολα τα μέλη της ομάδας. Η χιονοστιβάδα δεν επιλέγει τα θύματά της.
γ)To A.R.V.A είναι ακριβό;
Η ζωή δεν εκτιμάται σε χρήμα. Άλλωστε η δαπάνη γίνεται μια φορά. Αν δε,
συγκρίνει κανείς την τιμή της συσκευής με τον αριθμό των εξορμήσεων στο βουνό θα
αντιληφθεί ότι τα χρήματα είναι λίγα για την ασφάλειά μας. Η τιμή των A.R.V.A
είναι γύρω στα 300 €.
δ) Πως μπορούμε να μάθουμε για τις χιονοστιβάδες;
Στη χώρα μας οι σωστές σχολές χειμερινού βουνού και ορειβατικού σκι παρέχουν
σημαντικές γνώσεις για τη μελέτη του χιονιού και την αντιμετώπιση των κινδύνων
από χιονοστιβάδα. Επίσης πριν από κάθε έξοδο ο σωστός σχεδιασμός είναι
επιβεβλημένος. Στην υποψία για ενδεχόμενο κίνδυνο χιονοστιβάδας, η ακύρωση της
εξόρμησης ή η αλλαγή πορείας είναι το μόνα σίγουρα μέσα αντιμετώπισής της.
ε) Που τοποθετούμε τη συσκευή;
Σίγουρα όχι στο σακίδιο, αλλά επάνω μας, δεμένο με την ειδική ζώνη που διαθέτει.
Θα ήταν τραγικό σε μια εμπλοκή σε χιονοστιβάδα να ξεθάψουν μόνο το σακίδιο!
Τέλος, η διαρκής εξάσκηση στη χρήση του τριπτύχου A.R.V.A.,Sonde και φτυάρι,
καθώς και η ενημέρωση θα μας βοηθήσουν να κινούμαστε με μεγαλύτερη ασφάλεια
το χειμώνα στο βουνό.

