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φγκρουςθ ςυμφερόντων

Καμία για τθν ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ



Ειςαγωγι 

• Καρδιοαναπνευςτικι ανακοπι είναι θ αιφνίδια και απρόβλεπτθ διακοπι τθσ
λειτουργίασ τθσ αναπνοισ ι τθσ κυκλοφορίασ ι και των δφο, με αποτζλεςμα τθν
ανεπαρκι παροχι οξυγονωμζνου αίματοσ ςτα ηωτικά όργανα

• Καρδιο-Πνευμονικι αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ) είναι θ αλλθλουχία των ενεργειϊν
που αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ αναπνοισ και τθν
επαναφορά του πάςχοντα από καρδιακι ανακοπι ςτθ ηωι



τατιςτικι

• τθν Ευρϊπθ, κάκε 45 δευτερόλεπτα ςυμβαίνει ζνα επειςόδιο καρδιακισ ανακοπισ

• το 25-50% των καρδιακϊν ανακοπϊν ο αρχικόσ ρυκμόσ είναι θ κοιλιακι
μαρμαρυγι (ςε άμεςθ αναγνϊριςθ του ρυκμοφ {AED}, VF=76%)

• Η κοιλιακι μαρμαρυγι που αντιμετωπίηεται με απινιδιςμό και αναηωογόνθςθ ςτα
3-5min ζχει ποςοςτό επιβίωςθσ 49-75%

• Κάκε λεπτό κακυςτζρθςθσ ζναρξθσ ΚΑΡΠΑ μειϊνει τισ πικανότθτεσ επιτυχοφσ
ζκβαςθσ κατά 10-12%

Engdahl J, Abrahamsson P, Bang A, et al.Is hospital care of major importance for
outcome after out-of-hospital cardiac arrest? Experience acquired from
patients with out-of-hospital cardiac arrest resuscitated by the same Emergency
Medical Service and admitted to one of two hospitals over a 16-year period in
the municipality of Goteborg. Resuscitation 2000;43:201–11 10-12%





Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ (BLS)

• Η ζναρξθ ΚΑΡΠΑ από τον παρευριςκόμενο (bystander) αποτελεί ηωτικισ ςθμαςίασ
παρζμβαςθ πριν τθν άφιξθ εξειδικευμζνθσ βοικειασ

• Η πρϊιμθ αναηωογόνθςθ και θ άμεςθ απινίδωςθ (εντόσ 1-2 λεπτϊν) αυξάνει τα
ποςοςτά επιβίωςθσ ςε >60%



Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ (BLS)



Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ και αυτόματοσ εξωτερικόσ 
απινιδιςμόσ (BLS/AEA)



Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ και αυτόματοσ 
εξωτερικόσ απινιδιςμόσ (BLS/AEA)



Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ και αυτόματοσ 
εξωτερικόσ απινιδιςμόσ (BLS/AEA)



Βαςικι καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ και αυτόματοσ εξωτερικόσ 
απινιδιςμόσ (BLS/AEA)



Ενδονοςοκομειακι αναηωογόνθςθ

ΝΑΙΟΧΙ



Η αλυςίδα τθσ επιβίωςθσ (Chain of Survival)



Εξειδικευμζνθ καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ (ALS)



Κατά τθν διάρκεια τθσ ΚΑΡΠΑ
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• Εξαςφαλίςτε καλισ ποιότθτασ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ
• Ελαχιςτοποιιςτε τισ διακοπζσ των κωρακικϊν ςυμπιζςεων
• Χορθγιςτε οξυγόνο
• Χρθςιμοποιιςτε τθν καπνογραφία
• υμπιζςεισ χωρίσ διακοπζσ μετά τθν εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ
• Αγγειακι πρόςβαςθ (ενδοφλζβια ι ενδοοςτικι)
• Χορθγιςτε αδρεναλίνθ κάκε 3-5 λεπτά
• Χορθγιςτε αμιοδαρόνθ μετά το 3ο shock



Αναςτρζψιμα αίτια
©ERC vzw
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Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ καρδιακισ ανακοπισ…

• Απόκριςθ αςκενοφσ

• Απελευκερϊςτε τον αεραγωγό

• Ελζγξτε για φυςιολογικι αναπνοι

• Ελζγξτε τθν κυκλοφορία

Χωρίσ απόκριςθ;
Χωρίσ φυςιολογικι αναπνοι;

©ERC vzw

17



Επιβεβαίωςθ καρδιακισ ανακοπισ…

©ERC vzw
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Χωρίσ απόκριςθ και χωρίσ 
φυςιολογικι αναπνοι

Κλιςθ ομάδασ αναηωογόνθςθσ



Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ καρδιακισ ανακοπισ

©ERC vzw
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Χωρίσ απόκριςθ και χωρίσ 
φυςιολογικι αναπνοι

Κλιςθ ομάδασ αναηωογόνθςθσ

ΚΑΡΠΑ 30:2
υνδζςτε απινιδωτι/monitor

Ελαχιςτοποιιςτε διακοπζσ 



Απινιδϊςιμοι και Μθ-Απινιδϊςιμοι ρυκμοί

ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΤΜΠΙΕΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Έλεγχοσ 
ρυθμού

Απινιδώςιμοι

(VF / Pulseless VT)

Μη-Απινιδώςιμοι

(PEA / Asystole)

ΚΑΡΠΑ

©ERC vzw
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Απινιδϊςιμοι (VF)

• Μη ςυντονιςμένη 
ηλεκτρική δραςτηριότητα

• Αδρή/λεπτή

• Αποκλείςτε παράςιτα

– Κίνηςη 

– Ηλεκτρικέσ παρεμβολέσ

• Παράξενη ακανόνιςτη 
κυματομορφή

• Μη αναγνωρίςιμα 
επάρματα QRS

• Συχαία ςυχνότητα και 
εύροσ

©ERC vzw
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Απινιδϊςιμοι (pVT)

• Μονόμορφη VT

– Ρυθμόσ με ευρέα 
ςυμπλέγματα

– Σαχεία ςυχνότητα

– ταθερή μορφολογία QRS

• Πολύμορφη VT

– Torsade de pointes

©ERC vzw
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Απινιδϊςιμοι (VF / VT)

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ 
ΚΑΡΠΑ

Έλεγχοσ 
ρυθμού

©ERC vzw
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ΔΙΑΚΟΠΗ
ΚΑΡΠΑ



Απινιδϊςιμοι (VF/VT)

ΥΟΡΣΙΗ 
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

Έλεγχοσ 
ρυθμού

©ERC vzw
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Απινιδϊςιμοι (VF / VT)

ΦΟΡΗΓΗΗ
SHOCK

Έλεγχοσ 
ρυθμού

©ERC vzw
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Απινιδϊςιμοι (VF / VT)

ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΤΜΠΙΕΕΩΝ

©ERC vzw
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ΑΜΕΗ 
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ 

ΚΑΡΠΑ

Έλεγχοσ 
ρυθμού



Ενζργειεσ απινίδωςθσ

• 150 J – 360 J διφαςικά (360 J μονοφαςικά)

• Επί αβεβαιότθτασ, χορθγιςτε το υψθλότερο 
διακζςιμο επίπεδο ενζργειασ

• ΜΗΝ ΚΑΘΤΣΕΡΕΙΣΕ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ SHOCK

©ERC vzw
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Εμμζνουςα VF / VT (2ο shock)

20 και επόμενα shocks
• 150 – 360 J διφαςικά
• 360 J μονοφαςικά

©ERC vzw
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ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΤΜΠΙΕΕΩΝ

Έλεγχοσ 
ρυθμού



Εμμζνουςα VF / VT (3ο shock)

Φορήγηςη αδρεναλίνησ και αμιοδαρόνησ
μετά το 3ο shock κατά την διάρκεια τησ 
ΚΑΡΠΑ

©ERC vzw
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ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΤΜΠΙΕΕΩΝ

Έλεγχοσ 
ρυθμού



Μθ απινιδϊςιμοι

ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΤΜΠΙΕΕΩΝ

Έλεγχοσ 
ρυθμού

Μη Απινιδώςιμοι

(PEA / Asystole)

©ERC vzw
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Μθ Απινιδϊςιμοι (Αςυςτολία)

• Απουςία κοιλιακήσ δραςτηριότητασ (QRS)

• Μπορεί να υπάρχει κολπική δραςτηριότητα (κύματα P)

• πάνια εντελώσ ευθεία γραμμή

• Αδρεναλίνη 1 mg IV και μετά κάθε 3-5 min

©ERC vzw
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Μθ απινιδϊςιμοι
(Άςφυγμθ Ηλεκτρικι Δραςτθριότθτα)

• Κλινικά ςημεία καρδιακήσ ανακοπήσ

• ΗΚΓ που φυςιολογικά ςχετίζεται με καρδιακή παροχή

• Αδρεναλίνη 1 mg IV και μετά κάθε 3-5 min

©ERC vzw
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Ομάδα αναηωογόνθςθσ

• Προκακοριςμζνοι ρόλοι

• Προςδιοριςμόσ teamleader

• θμαςία των μθ τεχνικϊν δεξιοτιτων
▫ Διαχείριςθ κακθκόντων

▫ Εργαςία ωσ ομάδα

▫ Επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ

▫ Λιψθ αποφάςεων

• Δομθμζνθ επικοινωνία

©ERC vzw
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Άμεςθ αντιμετϊπιςθ μετά τθν καρδιακι ανακοπι

©ERC vzw
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Επιςτροφι τθσ 
αυτόματθσ 

κυκλοφορίασ

ΑΜΕΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΜΕΣΑ 
ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ

• Προςζγγιςθ κατά ABCDE
• SaO2 94-98%
• Φυςιολογικι PaCO2

• ΗΚΓ 12 απαγωγϊν
• Αντιμετϊπιςθ τθσ αιτίασ
• τοχευμζνθ διαχείριςθ 

τθσ κερμοκραςίασ



Κφρια ςθμεία κατευκυντιριων οδθγιϊν 2015

• φςτθμα αντίδραςθσ/ αντιμετϊπιςθ αςκενοφσ/ πρόλθψθ καρδιακισ ανακοπισ

• Αδιάλειπτεσ υψθλισ ποιότθτασ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ (διακοπι<5sec)

• Χριςθ self adhesive pads ςε ςχζςθ με paddles απινιδωτι

• Χριςθ καπνογραφίασ (monitoring)

• Φαρμακευτικι αγωγι (ίδιεσ ςυςτάςεισ)

• Εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ/ χριςθ μθχανικϊν ςυςκευϊν ςυμπιζςεων

• Χριςθ υπεριχου για τθν αναγνϊριςθ αναςτρζψιμθσ αιτίασ
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Αναγνϊριςθ επιδείνωςθσ αςκενοφσ

Prytherch et al. Towards a national early warning score for detecting
adult in-patient deterioration. Resuscitation2010;81(8):932-7
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“simply put:…push hard, push fast, allow full chest recoil, minimize 
interruptions in compressions…’’
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Καπνογραφία

• Επιβεβαίωςθ κζςθσ ςωλινα
• Αποφυγι υπεραεριςμοφ
• Ζλεγχοσ ποιότθτασ κωρακικϊν ςυμπιζςεων
• Επάνοδοσ αυτόματθσ κυκλοφορίασ
• Πρόγνωςθ



Καπνογραφία

• Καλισ ποιότθτασ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ

• Κακισ ποιότθτασ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ

• Επάνοδοσ τθσ αυτόματθσ κυκλοφορίασ

• Πτωχι πρόγνωςθ



Κφρια ςθμεία κατευκυντιριων οδθγιϊν 2015

• φςτθμα αντίδραςθσ/ αντιμετϊπιςθ αςκενοφσ/ πρόλθψθ καρδιακισ ανακοπισ

• Αδιάλειπτεσ υψθλισ ποιότθτασ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ (διακοπι<5sec)

• Χριςθ self adhesive pads ςε ςχζςθ με paddles απινιδωτι

• Χριςθ καπνογραφίασ (monitoring)

• Φαρμακευτικι αγωγι (ίδιεσ ςυςτάςεισ)

• Εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ/ χριςθ μθχανικϊν ςυςκευϊν ςυμπιζςεων

• Χριςθ υπεριχου για τθν αναγνϊριςθ αναςτρζψιμθσ αιτίασ



“…the systematic reviews found insufficient evidence to comment on critical 
outcomes such as survival to discharge and survival to discharge with good 
neurological outcome with either vasopressors or anti-arrhythmic drugs…’’





• Η χοριγθςθ φαρμάκων μζςω του τραχειακοφ ςωλινα δεν ςυςτινεται πλζον

• Σα φάρμακα χορθγοφνται είτε ενδοφλεβίωσ είτε μζςω τθσ ενδοοςτικισ οδοφ

• Η αδρεναλίνθ χορθγείται ςε δόςθ 1mg

• Η ατροπίνθ δεν ςυςτινεται πλζον ςε PEA/Asystole
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“…although drugs and advanced airways are still included among ALS interventions, 
they are of secondary importance to early defibrillation and high-quality, 

uninterrupted chest compressions…’’



JAMA. 2018 Feb 27; 319(8): 779–787. 
Published online 2018 Feb 27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5838565/
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• Μθν διακόπτεται τισ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ

• Ζλεγχοσ κατά τον ζλεγχο του ρυκμοφ από 
εξειδικευμζνο προςωπικό

• κεφτείτε το ςε διατιτραίνων κωρακικό τραφμα 
ι μετά από καρδιοχειρουργικι επζμβαςθ

• Θεραπεία με περικαρδιοκζντθςθ ι επείγουςα 
κωρακοτομι



http://www.icularisa.com


