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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αναζωογόνηση 2015

Κεφάλαιο 1. Εκτενής Περίληψη 

Εισαγωγή
Η παρούσα εκτενής περίληψη παρέχει τους βασικούς 

θεραπευτικούς αλγορίθμους για την αναζωογόνηση παι-
διών και ενηλίκων και υπογραμμίζει τις κυριότερες αλ-
λαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση αυτές του 
2010. Σε κάθε ένα από τα δέκα κεφάλαια, τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί ως ξεχωριστά άρθρα εντός του αντίστοιχου 
τεύχους του “Resuscitation”, παρέχονται λεπτομερείς 
οδηγίες. Τα κεφάλαια των κατευθυντηρίων οδηγιών 
2015 του ERC είναι:
1.  Εκτενής περίληψη
2.  Βασική υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες και χρή-

ση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή1

3.  Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες2

4.  Καρδιακή ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις3 

5.  Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση4

6.  Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά5

7.  Αναζωογόνηση νεογνού κατά τη γέννηση και υποστή-
ριξη κατά τη μετάβαση στην εξωμήτριο ζωή6

8.  Αρχική αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συν-
δρόμων7

9.  Πρώτες βοήθειες8

10.  Αρχές της εκπαίδευσης στην αναζωογόνηση9

11.  Ηθική της αναζωογόνησης και αποφάσεις σχετιζόμε-
νες με το τέλος της ζωής10

Οι κατευθυντήριες οδηγίες 2015 του ERC που ακο-
λουθούν δεν αποτελούν τον μοναδικό δυνατό τρόπο 
εφαρμογής αναζωογόνησης αλλά αντιπροσωπεύουν μια 
ευρέως αποδεκτή θεώρηση σχετικά με το πώς παρέχεται 
αναζωογόνηση με ασφάλεια αλλά και με αποτελεσμα-
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τικότητα. Η δημοσίευση νέων και αναθεωρημένων συ-
στάσεων αντιμετώπισης, δε συνεπάγεται ότι η τρέχουσα 
κλινική πρακτική στερείται ασφάλειας ή αποτελεσματι-
κότητας. 

Περίληψη των αλλαγών σε σχέση με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες του 2010 
Βασική υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες και χρήση 
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

•  Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015 υπο-
γραμμίζουν τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ του συντονιστή του κέντρου επείγουσας ιατρι-
κής, του παρευρισκόμενου που παρέχει καρδιοπνευμο-
νική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και της έγκαιρης εφαρ-
μογής ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED). 
Μια αποτελεσματική και συντονισμένη ανταπόκριση  
της κοινότητας που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία εί-
ναι το κλειδί για τη βελτίωση της επιβίωσης, μετά από 
εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (Eικόνα 1.1)

•  Ο συντονιστής του κέντρου επείγουσας ιατρικής παίζει  
καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση της καρδια-
κής ανακοπής, την παροχή καθοδηγούμενης από τον 
συντονιστή ΚΑΡΠΑ (επίσης γνωστή ως τηλεφωνική 
ΚΑΡΠΑ), καθώς και στον εντοπισμό ενός AED και 
στην μεταφορά του στο σημείο της ανακοπής. 

•  Οι παρευρισκόμενοι που είναι εκπαιδευμένοι και ικα-
νοί, θα πρέπει ταχέως να αξιολογήσουν ένα θύμα που 
έχει καταρρεύσει, προκειμένου να προσδιορίσουν εάν 
δεν ανταποκρίνεται ή εάν δεν αναπνέει φυσιολογικά 
και εν συνεχεία να ενεργοποιήσουν άμεσα τις υπηρεσί-
ες επείγουσας φροντίδας.

•  Ένα θύμα που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυ-
σιολογικά, βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή και απαι-
τεί ΚΑΡΠΑ. Οι παρευρισκόμενοι και οι συντονιστές 
του κέντρου επείγουσας ιατρικής  θα πρέπει να είναι 
υποψιασμένοι για την ύπαρξη καρδιακής ανακοπής σε 
οποιονδήποτε ασθενή παρουσιάζει σπασμούς και θα 
πρέπει προσεκτικά να αξιολογήσουν εάν το θύμα ανα-
πνέει φυσιολογικά. 

•  Οι εκπαιδευμένοι ανανήπτες  θα πρέπει να εφαρμόζουν 
θωρακικές συμπιέσεις σε όλα τα θύματα καρδιακής 
ανακοπής. Οι ανανήπτες που είναι εκπαιδευμένοι και 
ικανοί να χορηγήσουν εμφυσήσεις διάσωσης θα πρέπει 
να συνδυάζουν τις θωρακικές συμπιέσεις με εμφυσήσεις 
διάσωσης. Τα έως τώρα δεδομένα για την ύπαρξη ισο-
δυναμίας μεταξύ της ΚΑΡΠΑ που περιλαμβάνει μόνο 
θωρακικές συμπιέσεις και της κλασικής ΚΑΡΠΑ δεν 
επαρκούν για την αλλαγή της τρέχουσας πρακτικής.

•  Η παροχή υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ παραμένει ουσι-
ώδης για τη βελτίωση της έκβασης. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με το βάθος και τη συχνότητα των συ-
μπιέσεων δεν έχουν αλλάξει. Οι ανανήπτες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν θωρακικές συμπιέσεις επαρκούς βάθους 
(τουλάχιστον 5cm αλλά όχι περισσότερο από 6cm) με 
συχνότητα 100–120 συμπιέσεων ανά λεπτό. Μετά από 
κάθε συμπίεση θα πρέπει να επιτρέπεται πλήρης επα-
ναφορά του θώρακα και να ελαχιστοποιούνται οι δια-
κοπές στις θωρακικές συμπιέσεις. Κατά την εφαρμογή 
αναπνοών/εμφυσήσεων διάσωσης, ο χρόνος εμφύση-
σης θα πρέπει να διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο και 
να παρέχεται επαρκής όγκος ώστε να εξασφαλίζεται 
ορατή έκπτυξη του θώρακα. Η αναλογία θωρακικών 
συμπιέσεων και εμφυσήσεων παραμένει 30:2. Οι θω-
ρακικές συμπιέσεις δε θα πρέπει να διακόπτονται για 
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα κατά τη χορήγηση 
εμφυσήσεων. 

•  Η χορήγηση απινίδωσης εντός 3–5 λεπτών από την 
κατάρρευση δύναται να οδηγήσει σε ποσοστά επιβί-
ωσης μέχρι και 50–70%. Η πραγματοποίηση πρώιμης 
απινίδωσης μπορεί να επιτευχθεί από ανανήπτες, μέσω 
της πρόσβασης του κοινού σε απινιδωτές που βρίσκο-
νται στον τόπο της ανακοπής. Προγράμματα πρόσβα-
σης των πολιτών σε AEDs, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ενεργά σε δημόσιους χώρους στους οποίους παρατη-
ρείται συνάθροιση πολλών ατόμων. 

•  Η αλληλουχία ΚΑΡΠΑ για τους ενήλικες μπορεί να 
εφαρμοστεί με ασφάλεια σε παιδιά που δεν ανταποκρί-

Εικόνα 1.1. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του συντονιστικού κέ-
ντρου, του παρευρισκόμενου που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ και της 
έγκαιρης  χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή είναι 
τα βασικά  στοιχεία για την βελτίωση της επιβίωσης μετά από  
εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. 



39ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

νονται και δεν αναπνέουν φυσιολογικά. Οι θωρακικές 
συμπιέσεις στα παιδιά θα πρέπει να έχουν βάθος του-
λάχιστον ίσο με το ένα τρίτο της προσθιοπίσθιας διαμέ-
τρου του θώρακα (αυτό αντιστοιχεί σε 4cm στα βρέφη 
και σε 5cm στα παιδιά).

•  Η παρουσία ξένου σώματος το οποίο προκαλεί σοβα-
ρή απόφραξη αεραγωγού αποτελεί ιατρικό επείγον και 
απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με κτυπήματα στην πλάτη 
και στην περίπτωση όπου η εφαρμογή αυτών αποτύχει 
να άρει την απόφραξη, με κοιλιακές ωθήσεις. Εάν το 
θύμα καταστεί αναντίδραστο θα πρέπει άμεσα να γίνει 
έναρξη ΚΑΡΠΑ και ταυτόχρονα να κληθεί βοήθεια.  

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες (Adult 
advanced life support - ALS)

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015 για 
το ALS δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πα-
ρεχόμενης φροντίδας και στην εφαρμογή των οδηγιών, 
προκειμένου να βελτιωθεί η έκβαση των ασθενών.11 Οι 
σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με τις οδηγίες του 
2010 είναι:

•  Εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στη χρησιμοποίηση 
συστημάτων άμεσης ανταπόκρισης για την φροντίδα 
του ασθενούς που επιδεινώνεται και την πρόληψη των 
ενδονοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών. 

•  Συνεχίζει να δίνεται έμφαση στην παροχή υψηλής ποι-
ότητας θωρακικών συμπιέσεων και στην ελαχιστοποί-
ηση των διακοπών στην εφαρμογή τους, για οποια-
δήποτε παρέμβαση του ALS: οι θωρακικές συμπιέσεις 
διακόπτονται για σύντομο χρόνο, μόνο για να επιτρα-
πεί η πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. 
Εδώ περιλαμβάνεται και η ελαχιστοποίηση των δια-
κοπών των θωρακικών συμπιέσεων σε χρόνο λιγότερο 
των 5 δευτερολέπτων, για τις προσπάθειες απινίδωσης. 

•  Η προσοχή εξακολουθεί να εστιάζεται στη χρήση των 
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων για τη διενέργεια απι-
νίδωσης, καθώς και σε μία στρατηγική απινίδωσης 
τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή πριν την 
απινίδωση, παρά το ότι αναγνωρίζεται πως σε ορισμέ-
να περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται οι κεφαλές του 
απινιδωτή. 

•  Υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο για το monitoring κατά το 
ALS, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της κα-
πνογραφίας (με κυματομορφή) για την επιβεβαίωση 
και τη συνεχή παρακολούθηση της τοποθέτησης του 
ενδοτραχειακού σωλήνα, τη συνεχή παρακολούθηση 
της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ αλλά και για την παροχή 
μιας πρώιμης ένδειξης της επανόδου της αυτόματης 
κυκλοφορίας.

•  Υπάρχει ποικιλία προσεγγίσεων για τη διαχείριση του 
αεραγωγού κατά την ΚΑΡΠΑ και συστήνεται μία στα-
διακά κλιμακούμενη προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται 
στις δεξιότητες του ανανήπτη και σε παράγοντες του 
ασθενούς. 

•  Οι συστάσεις για χορήγηση φαρμάκων κατά την ΚΑΡ-
ΠΑ δεν έχουν αλλάξει, ωστόσο υπάρχει μεγαλύτερη 
ισορροπία σχετικά με τον ρόλο των φαρμάκων στη βελ-
τίωση της έκβασης μετά από καρδιακή ανακοπή. 

•  Η χρήση συσκευών παροχής μηχανικών θωρακικών συ-
μπιέσεων δε συστήνεται στα πλαίσια ρουτίνας, ωστό-
σο αποτελεί λογική εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις 
όπου δεν είναι εφαρμόσιμη η παροχή συνεχών υψηλής 
ποιότητας θωρακικών συμπιέσεων ή όπου η ασφάλεια 
του ανανήπτη τίθεται σε κίνδυνο. 

•  Η περί την ανακοπή εφαρμογή υπερηχογραφίας πιθα-
νά έχει θέση στην αναγνώριση των αναστρέψιμων αιτι-
ών της καρδιακής ανακοπής. 

•  Τεχνικές εξωσωματικής υποστήριξης της ζωής πιθανά 
έχουν θέση ως αντιμετώπιση διάσωσης σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς όπου τα μέτρα του καθιερωμένου ALS 
δεν αποφέρουν επιτυχές αποτέλεσμα. 

Καρδιακή ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις

Ειδικές αιτίες

Το κεφάλαιο αυτό έχει δομηθεί προκειμένου να κα-
λύψει τις πιθανές αναστρέψιμες αιτίες που μπορεί να 
οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή και οι οποίες θα πρέπει 
να αναγνωριστούν ή να αποκλειστούν κατά τη διάρκεια 
κάθε προσπάθειας αναζωογόνησης. Οι αναστρέψιμες αι-
τίες διαχωρίζονται σε δύο ομάδες των τεσσάρων – 4Hs 
και 4Ts: υποξία, υπο-/υπερκαλιαιμία και άλλες ηλεκτρο-
λυτικές διαταραχές, υπο-/υπερθερμία, υποογκαιμία, 
πνευμοθώρακας υπό τάση, επιπωματισμός (καρδιακός), 
θρόμβωση (στεφανιαίων και πνευμονικών αγγείων), το-
ξίνες (δηλητηριάσεις).

•  Η επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή που οφείλεται 
σε ασφυξία είναι σπάνια και συνήθως οι επιβιώσαντες 
φέρουν σοβαρή νευρολογική αναπηρία. Κατά τη δι-
άρκεια της ΚΑΡΠΑ, ο αποτελεσματικός αερισμός των 
πνευμόνων με συμπληρωματικό οξυγόνο είναι ύψιστης 
σημασίας. 

•  Η ύπαρξη υψηλού βαθμού κλινικής υποψίας και η 
επιθετική αντιμετώπιση, μπορούν να προλάβουν την 
καρδιακή ανακοπή από ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ο 
νέος αλγόριθμος παρέχει κλινική καθοδήγηση για την 
επείγουσα αντιμετώπιση της απειλητικής για τη ζωή 
υπερκαλιαιμίας. 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ40

•  Οι υποθερμικοί ασθενείς οι οποίοι δεν εμφανίζουν 
σημεία καρδιακής αστάθειας μπορούν να επαναθερ-
μανθούν εξωτερικά με χρήση ελάχιστα επεμβατικών 
τεχνικών. Οι ασθενείς με σημεία καρδιακής αστάθειας 
θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε ένα κέντρο όπου 
υπάρχει η δυνατότητα Εξωσωματικής Υποστήριξης της 
Ζωής (extracorporeal life support - ECLS).

•  Τα βασικά στοιχεία της επείγουσας αντιμετώπισης της 
αναφυλαξίας παραμένουν η πρώιμη αναγνώρισή της 
και η άμεση αντιμετώπισή της με ενδομυϊκώς χορηγού-
μενη αδρεναλίνη. 

•  Έχει αναπτυχθεί ένας νέος αλγόριθμος αντιμετώπισης 
της τραυματικής καρδιακής ανακοπής, προκειμένου να 
καθοριστούν οι προτεραιότητες στη αλληλουχία των 
σωτήριων για τη ζωή παρεμβάσεων. 

•  Η μεταφορά υπό συνεχή ΚΑΡΠΑ πιθανά να είναι 
ωφέλιμη σε επιλεγμένους ασθενείς, όταν είναι εφικτή 
η άμεση πρόσβαση σε νοσοκομείο με αιμοδυναμικό 
εργαστήριο και με εμπειρία στις διαδερμικές στεφανι-
αίες παρεμβάσεις (percutaneous coronary intervention 
- PCI) υπό συνεχή ΚΑΡΠΑ. 

•  Οι συστάσεις για τη χορήγηση θρομβολυτικών παρα-
γόντων, όταν ως πιθανή αιτία της καρδιακής ανακοπής 
θεωρείται η πνευμονική εμβολή, παραμένουν ως είχαν. 

Ειδικά περιβάλλοντα 

Το κεφάλαιο για τα ειδικά περιβάλλοντα περιλαμβά-
νει συστάσεις για την αντιμετώπιση καρδιακών ανακο-
πών οι οποίες συμβαίνουν σε ειδικούς χώρους. Σε αυτούς 
περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υγειονομικές εγκατα-
στάσεις (πχ χειρουργική αίθουσα, καρδιοχειρουργική 
αίθουσα, αιμοδυναμικό εργαστήριο, μονάδα αιμοκά-
θαρσης, οδοντιατρικό ιατρείο), εμπορικά αεροπλάνα ή 
ασθενοφόρα αέρος, γήπεδα, εξωτερικά περιβάλλοντα 
(πχ πνιγμός, δυσπρόσιτα εδάφη, υψηλό υψόμετρο, κατα-
πλάκωση από χιονοστιβάδα, κεραυνοπληξία και βλάβες 
από ηλεκτρικό ρεύμα) ή χώροι όπου έλαβε χώρα ένα μα-
ζικό ατύχημα. 

•  Ένα νέο κεφάλαιο πραγματεύεται τις κύριες αιτίες 
ανακοπής και σχετικές τροποποιήσεις στις διαδικασίες 
αναζωογόνησης, σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται 
σε χειρουργική επέμβαση. 

•  Σε ασθενείς μετά από μείζονες καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις, το κλειδί για επιτυχή αναζωογόνηση είναι 
η αναγνώριση της ανάγκης άμεσης πραγματοποίησης 
επείγουσας επαναδιάνοιξης του στέρνου, ιδίως στις πε-
ριπτώσεις επιπωματισμού ή αιμορραγίας, όπου οι εξω-
τερικές θωρακικές συμπιέσεις πιθανά δε θα είναι απο-
τελεσματικές. 

•  Στις περιπτώσεις όπου συμβεί καρδιακή ανακοπή 
με απινιδώσιμο ρυθμό (κοιλιακή μαρμαρυγή - VF ή 
άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία -pVT) κατά τη διάρ-
κεια καρδιακού καθετηριασμού, αυτή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται άμεσα με τη χορήγηση έως και τριών 
αλλεπάλληλων απινιδώσεων πριν την έναρξη θωρακι-
κών συμπιέσεων. Κατά τη διάρκεια στεφανιογραφίας 
συστήνεται η χρήση συσκευών μηχανικών θωρακικών 
συμπιέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
θωρακικών συμπιέσεων υψηλής ποιότητας και να ελατ-
τωθεί το φορτίο της ακτινοβόλησης του προσωπικού, 
την ώρα που πραγματοποιείται στεφανιογραφία υπό 
συνεχή ΚΑΡΠΑ. 

•  Η ύπαρξη AEDs και κατάλληλου εξοπλισμού ΚΑΡΠΑ 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στις πτήσεις όλων των 
εμπορικών αεροσκαφών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβα-
νομένων των τοπικών πτήσεων και των πτήσεων χαμη-
λού κόστους. Σκεφτείτε την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ πάνω 
από το κεφάλι του θύματος, εάν η συμβατική μέθοδος 
δεν είναι δυνατή λόγω περιορισμένης πρόσβασης στο 
θύμα. 

•  Αιφνίδια μη αναμενόμενη κατάρρευση ενός αθλητή 
στο γήπεδο πιθανά οφείλεται σε καρδιακά αίτια και 
απαιτεί ταχεία αναγνώριση και πρώιμη απινίδωση. 

•  Η εμβύθιση για χρονικό διάστημα περισσότερο των 10 
λεπτών σχετίζεται με κακή έκβαση. Οι παρευρισκόμε-
νοι κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη διάσωση 
και αναζωογόνηση. Οι τεχνικές αναζωογόνησης για τα 
θύματα που βρίσκονται σε αναπνευστική ή καρδιακή 
ανακοπή εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην 
οξυγόνωση και τον αερισμό. 

•  Οι πιθανότητες καλής έκβασης μετά από καρδιακή 
ανακοπή σε δυσπρόσιτα εδάφη ή σε βουνά, μπορεί να 
ελαττωθούν, λόγω καθυστερημένης πρόσβασης και πα-
ρατεταμένης μεταφοράς. Σε απομακρυσμένες περιοχές 
οι οποίες δέχονται συχνά επισκέπτες, αναγνωρίζεται ο 
ρόλος της εναέριας διάσωσης και της διαθεσιμότητας 
AEDs.

•  Τα κριτήρια αποκλεισμού από την εφαρμογή παρατε-
ταμένης ΚΑΡΠΑ και εξωσωματικής επαναθέρμανσης 
στα θύματα χιονοστιβάδας που βρίσκονται σε καρ-
διακή ανακοπή, έχουν γίνει πιο αυστηρά, έτσι ώστε 
να ελαττωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων που μάταια 
αντιμετωπίζονται με εξωσωματική υποστήριξη της 
ζωής (extracorporeal life support - ECLS).

•  Στις περιπτώσεις παροχής ΚΑΡΠΑ σε θύματα ηλεκτρο-
πληξίας, δίνεται έμφαση στα μέτρα ασφαλείας. 

•  Κατά τη διάρκεια μαζικών ατυχημάτων (mass casualty 
incidents -MCIs), εάν ο αριθμός των θυμάτων υπερβαί-
νει τους διαθέσιμους πόρους των υπηρεσιών υγείας, 
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μην εφαρμόσετε ΚΑΡΠΑ σε εκείνους που δεν εμφανί-
ζουν σημεία ζωής.

Ειδικοί ασθενείς

Το κεφάλαιο για τους ειδικούς ασθενείς καθοδηγεί 
την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς με σημαντική ση-
μαντική συννοσηρότητα (άσθμα, καρδιακή ανεπάρκεια 
με συσκευές υποβοήθησης των κοιλιών, νευρολογικές 
νόσους, παχυσαρκία) και σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκο-
νται σε ειδικές φυσιολογικές καταστάσεις (εγκυμοσύνη, 
ηλικιωμένοι).

•  Σε ασθενείς με συσκευές υποβοήθησης των κοιλιών 
(ventricular assist devices - VADs), η επιβεβαίωση της 
καρδιακής ανακοπής πιθανά να είναι δύσκολη. Εάν 
κατά τις πρώτες 10 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμ-
βαση εμφανιστεί καρδιακή ανακοπή που δεν απαντά 
στην απινίδωση, πραγματοποιήστε άμεσα επαναδιά-
νοιξη του στέρνου. 

•  Ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία μπορεί να εμ-
φανίζουν ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις ενδει-
κτικές οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (acute coronary 
syndrome - ACS). Η απόφαση για το εάν θα πραγμα-
τοποιηθεί αξονική τομογραφία εγκεφάλου πριν ή μετά 
τη διενέργεια στεφανιογραφίας, θα εξαρτηθεί από την 
κλινική κρίση. 

•  Σχετικά με την αναζωογόνηση σε παχύσαρκους ασθε-
νείς, δε συστήνονται αλλαγές στην αλληλουχία των 
ενεργειών, ωστόσο, η εφαρμογή αποτελεσματικής 
ΚΑΡΠΑ μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Σκεφτείτε να 
εναλλάσσετε τους ανανήπτες συχνότερα από τα τυπι-
κά μεσοδιαστήματα των 2 λεπτών. Συστήνεται πρώιμη 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

•  Στην περίπτωση καρδιακής ανακοπής σε έγκυο, οι καί-
ριες παρεμβάσεις εξακολουθούν να είναι η εφαρμογή 
υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ με παρεκτόπιση της μήτρας 
με τα χέρια, η πρώιμη εφαρμογή εξειδικευμένης υπο-
στήριξη της ζωής και η έξοδος του εμβρύου στην περί-
πτωση που δεν επιτευχθεί γρήγορα επάνοδος της αυτό-
ματης κυκλοφορίας (return of spontaneous circulation 
- ROSC). 

Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση 

Το κεφάλαιο αυτό είναι νέο στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του ERC, καθώς στις οδηγίες του 2010 το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο ήταν ενσωματωμένο στο κε-
φάλαιο του ALS.12 Για την έκδοση των κατευθυντηρίων 
οδηγιών σχετικά με τη φροντίδα μετά την αναζωογό-
νηση, το ERC συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εταιρία 

Εντατικής Ιατρικής (European Society of Intensive Care 
Medicine). Στις οδηγίες αναγνωρίζεται η σημασία της 
παροχής, μετά την αναζωογόνηση, φροντίδας υψηλής 
ποιότητας, η οποία αποτελεί βασικό κρίκο της Αλυσίδας 
Επιβίωσης.13

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φροντίδα μετά την 
αναζωογόνηση σε σχέση με τις οδηγίες του 2010 περι-
λαμβάνουν: 

•  Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη για επείγου-
σα στεφανιογραφία και διαδερμική στεφανιαία παρέμ-
βαση (percutaneous coronary intervention - PCI) μετά 
από εξωνοσοκομειακή ανακοπή με πιθανά καρδιακά 
αίτια. 

•  Η στοχευμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας παραμένει 
σημαντική, ωστόσο, πλέον υπάρχει η επιλογή των 36°C 
ως θερμοκρασίας-στόχου, έναντι των προηγούμενα 
συνιστώμενων τιμών των 32–34°C. Η πρόληψη της εμ-
φάνισης πυρετού παραμένει πολύ σημαντική. 

•  Πλέον η πρόβλεψη της έκβασης πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας μία πολυπαραγοντική στρατηγική 
και δίνεται έμφαση στην παρέλευση επαρκούς χρόνου 
για νευρολογική ανάνηψη και για να επιτραπεί η απο-
μάκρυνση των κατασταλτικών.

•  Έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο το οποίο πραγματεύ-
εται την αποκατάσταση μετά την επιβίωση από καρδια-
κή ανακοπή. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τη συστη-
ματική οργάνωση φροντίδας με επαναλαμβανόμενους 
ελέγχους στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
εξετάσεις ανίχνευσης πιθανών γνωστικών και συναι-
σθηματικών ελλειμμάτων καθώς και παροχή πληροφο-
ριών. 

Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά

Ως απάντηση σε νέα πειστικά επιστημονικά δεδομέ-
να, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις κατευθυντήριες 
οδηγίες, οι οποίες, μέσω της χρήσης κλινικών, οργανωτι-
κών και εκπαιδευτικών ευρημάτων, τροποιήθηκαν ώστε 
να προαχθεί η χρήση τους και να διευκολυνθεί η εκπαί-
δευση σε αυτές. 

Βασική υποστήριξη της ζωής

•  Η διάρκεια χορήγησης μίας εμφύσησης είναι περίπου 1 
δευτερόλεπτο, όπως στην την πρακτική για τους ενή-
λικες. 

•  Για την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων, το κατώτε-
ρο στέρνο θα πρέπει να συμπιέζεται τουλάχιστον κατά 
το ένα τρίτο της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώρα-
κα (4cm στα βρέφη και 5cm στα παιδιά).
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Διαχείριση του βαρέως πάσχοντος παιδιού 

•  Επί απουσίας σημείων σηπτικής καταπληξίας, τα παι-
διά με εμπύρετα νοσήματα θα πρέπει να λαμβάνουν με 
προσοχή υγρά και κατόπιν να επαναξιολογούνται. Σε 
ορισμένες μορφές σηπτικής καταπληξίας, ο περιορι-
σμός των υγρών με χορήγηση ισότονων κρυσταλλοει-
δών, μπορεί να υπερέχει έναντι της ελεύθερης χορήγη-
σης υγρών. 

•  Η αρχική δόση για την καρδιομετατροπή μιας υπερ-
κοιλιακής ταχυκαρδίας (supraventricular tachycardia 
- SVT), έχει αναθεωρηθεί στο 1 J /kg.

Αλγόριθμος αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής στα 
παιδιά

•  Πολλά από τα χαρακτηριστικά του είναι κοινά με την 
πρακτική για τους ενήλικες. 

Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση

•   Αποφύγετε τον πυρετό στα παιδιά που έχουν ανακτή-
σει αυτόματη κυκλοφορία (ROSC) μετά από εξωνοσο-
κομειακή ανακοπή. 

•   Ο έλεγχος της θερμοκρασίας στα παιδιά, μετά από την 
επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορίας, θα πρέπει να 
στοχεύει είτε σε νορμοθερμία είτε σε ήπια υποθερμία. 

•   Δεν υπάρχει μεμονωμένος προγνωστικός παράγοντας 
που να υποδεικνύει πότε να διακόπτεται η αναζωογό-
νηση. 

Αναζωογόνηση νεογνού κατά τη γέννηση και υποστήριξη 
κατά τη μετάβασης στην εξωμήτριο ζωή 

Οι παρακάτω αποτελούν τις βασικές αλλαγές στις 
κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015, σχετικά με 
την αναζωογόνηση κατά τη γέννηση:

•  Υποστήριξη της μετάβασης στην εξωμήτριο ζωή: Ανα-
γνωρίζεται η ιδιαίτερη κατάσταση του νεογνού κατά 
τη γέννηση, το οποίο σπανίως απαιτεί αναζωογόνηση 
αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται ιατρική βοήθεια κατά 
τη διαδικασία της μετάβασης στην εξωμήτριο ζωή. 
Ο όρος «υποστήριξη κατά τη μετάβαση» (support of 
transition) εισήχθη προκειμένου να γίνεται καλύτερος 
διαχωρισμός μεταξύ των παρεμβάσεων που χρειάζο-
νται για την ανάκτηση των λειτουργιών των ζωτικών 
οργάνων (αναζωογόνηση) ή των ενεργειών για την 
υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην εξωμήτριο ζωή. 

•  Απολίνωση του ομφαλίου λώρου: Για τα μη δυσπρα-
γούντα τελειόμηνα και πρόωρα νεογνά, συστήνεται 
καθυστέρηση στην απολίνωση του ομφαλίου λώρου 
τουλάχιστον για 1 λεπτό από τη γέννηση. Μέχρι τώρα, 

δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, τα οποία να προτεί-
νουν τον κατάλληλο χρόνο απολίνωσης του ομφαλίου 
λώρου σε νεογνά που απαιτούν αναζωογόνηση κατά τη 
γέννηση. 

•  Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία των νεογνών χωρίς 
ασφυξία, θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 36.5°C και 
37.5°C μετά τη γέννηση. Η σημασία αυτού, υπογραμ-
μίζεται και ενισχύεται λόγω της ύπαρξης ισχυρής συ-
σχέτισης με τη θνητότητα και νοσηρότητα. Η θερμο-
κρασία εισαγωγής στη μονάδα νεογνών θα πρέπει να 
καταγράφεται ως προγνωστικός παράγοντας της έκ-
βασης αλλά και ως δείκτης ποιότητας. 

•  Διατήρηση της θερμοκρασίας: Σε νεογνά μικρότερα 
των 32 εβδομάδων κύησης, μπορεί να απαιτείται συν-
δυασμός παρεμβάσεων, ώστε, μετά τη γέννηση μέχρι 
την εισαγωγή και τη σταθεροποίηση, να διατηρηθεί η 
θερμοκρασία μεταξύ 36.5°C και 37.5°C. Οι παρεμβά-
σεις αυτές περιλαμβάνουν τη χορήγηση θερμών ανα-
πνευστικών αερίων εμπλουτισμένων με υδρατμούς, 
την αυξημένη θερμοκρασία δωματίου, την περιτύλιξη 
του σώματος και της κεφαλής με πλαστικό, μαζί με τη 
χρήση θερμικού στρώματος, ή και μόνο τη χρήση θερ-
μικού στρώματος. Όλα τα ανωτέρω έχουν καταδειχθεί 
αποτελεσματικά στην ελάττωση της υποθερμίας. 

•  Βέλτιστη εκτίμηση της καρδιακής συχνότητας: Σε νε-
ογνά που απαιτούν αναζωογόνηση συστήνεται η χρή-
ση του ΗΚΓ, ώστε να παρέχεται άμεση και αξιόπιστη 
εκτίμηση της καρδιακής συχνότητας. 

•  Μηκώνιο: Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση δε θα πρέ-
πει να αποτελεί ρουτίνα στην περίπτωση παρουσί-
ας μηκωνίου και θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εάν 
υπάρχει υποψία απόφραξης της τραχείας. Για τα νεογνά 
με άπνοια ή με αναποτελεσματική αναπνοή, η έμφαση 
πρέπει να εστιάζεται στην έναρξη αερισμού μέσα στο 
πρώτο λεπτό της ζωής, η οποία δε θα πρέπει να καθυ-
στερεί.

•  Αέρας/οξυγόνο: Η αναπνευστική υποστήριξη των 
τελειόμηνων νεογνών θα πρέπει να γίνεται αρχικά με 
αέρα. Στα πρόωρα νεογνά, αρχικά θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί είτε αέρας είτε μία χαμηλή συγκέντρωση 
οξυγόνου (μεχρι 30%). Εάν, παρά τον αποτελεσματικό 
αερισμό, η οξυγόνωση (ιδανικά μετρούμενη με οξυ-
μετρία) παραμένει μη αποδεκτή, θα πρέπει να γίνεται 
σκέψη για χρήση υψηλότερων συγκεντρώσεων οξυγό-
νου. 

•  CPAP: Η αρχική αναπνευστική υποστήριξη των πρό-
ωρων νεογνών με αυτόματη αναπνοή που εμφανίζουν 
αναπνευστική δυσχέρεια, μπορεί να παρασχεθεί με συνε-
χή θετική πίεση στους αεραγωγούς (continuous positive 
airways pressure - CPAP), αντί της διασωλήνωσης.
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Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Παρακάτω ακολουθεί περίληψη των πιο σημαντικών 
νέων θεωρήσεων και των αλλαγών στις συστάσεις για τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των οξέων στεφανιαίων συν-
δρόμων (acute coronary syndromes - ACS).

Διαγνωστικές παρεμβάσεις στα ACS

•  Σε ασθενείς με υποψία εμφράγματος με ανάσπαση του 
ST (ST segment elevation acute myocardial infarction 
– STEMI), συστήνεται να γίνεται προνοσοκομειακή 
καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών. 
Σε ασθενείς με STEMI, αυτό επισπεύδει την προνοσο-
κομειακή και ενδονοσοκομειακή επαναιμάτωση και 
ελαττώνει τη θνητότητα. 

•  Η ερμηνεία του STEMI στο ΗΚΓ από μη ιατρούς, με ή 
χωρίς τη βοήθεια αυτόματης ερμηνείας του ΗΚΓ μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, συστήνεται, εφόσον μπο-
ρεί να διατηρηθεί μία επαρκής διαγνωστική απόδοση, 
μέσω προσεκτικά διαμορφωμένων προγραμμάτων δια-
σφάλισης της ποιότητας. 

•  Η προνοσοκομειακή ενεργοποίηση του αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου σε περίπτωση STEMI, μπορεί όχι μόνο να 
μειώσει τις καθυστερήσεις στη θεραπεία αλλά και να 
ελαττώσει τη θνητότητα των ασθενών. 

•  Η χρήση των καρδιακών τροπονινών υψηλής αρνη-
τικής ευαισθησίας (negative high-sensitivity cardiac 
troponins – hs-cTn) κατά την αρχική αξιολόγηση των 
ασθενών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα μεμονωμέ-
νη μέθοδος για τον αποκλεισμό ενός ACS, ωστόσο, σε 
ασθενείς που βαθμολογούνται ως πολύ χαμηλού κινδύ-
νου, μπορεί να δικαιολογήσει την πρώιμη έξοδό τους 
από το νοσοκομείο. 

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στα ACS

•  Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων διφωσφορικής αδε-
νοσίνης (Adenosine diphosphate - ADP) (κλοπιδογρέ-
λη, τικαγρελόρη ή πρασουγρέλη - με ειδικούς περιορι-
σμούς), δύναται να χορηγηθούν είτε προνοσοκομειακά 
είτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ED), για την 
αντιμετώπιση ασθενών με STEMI που πρόκειται να 
υποβληθούν σε πρωτογενή PCI.

•  Μη κλασματική ηπαρίνη (Unfractionated heparin - 
UFH), δύναται να χορηγηθεί είτε σε προνοσοκομεια-
κό είτε σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο, σε ασθενείς με 
STEMI οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε πρωτο-
γενή PCI.

•  Η προνοσοκομειακή χορήγηση ενοξαπαρίνης 
(enoxaparin) μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική της 

προνοσοκομειακής χορήγησης μη κλασματική ηπαρί-
νης, για την αντιμετώπιση ενός STEMI.

•  Ασθενείς με οξύ θωρακικό άλγος και υποψία ACS δε 
χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο, εκτός εάν πα-
ρουσιάζουν σημεία υποξίας, δύσπνοια ή καρδιακή ανε-
πάρκεια.

Αποφάσεις επαναιμάτωσης σε STEMI

Οι αποφάσεις επαναιμάτωσης έχουν εξεταστεί σε ποι-
κίλες πιθανές τοπικές καταστάσεις 

•  Στις περιπτώσεις όπου, ως θεραπευτική στρατηγική 
επιλέγεται η θρομβόλυση, το ERC συστήνει, σε STEMI, 
η θρομβόλυση να πραγματοποιείται σε προνοσοκομει-
ακό αντί σε ενδονοσοκομεικό επίπεδο, όταν οι χρόνοι 
διακομιδής είναι >30 λεπτά και το προνοσοκομειακό 
προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο. 

•  Σε γεωγραφικές περιοχές που υπάρχουν και είναι διαθέ-
σιμες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια PCI, σε ύπαρξη 
STEMI, προτιμάται η άμεση διαλογή και μεταφορά για 
διενέργεια PCI, έναντι της προνοσοκομειακής θρομβό-
λυσης. 

•  Οι ασθενείς που παρουσιάζονται με STEMI στο ED 
νοσοκομείων όπου δεν παρέχεται η δυνατότητα διε-
νέργειας PCI, θα πρέπει άμεσα να διακομίζονται σε ένα 
κέντρο διενέργειας PCI, υπό τον όρο ότι η καθυστέρη-
ση της θεραπείας με PPCI θα είναι μικρότερη από 120 
λεπτά (60–90 λεπτά για ασθενείς που παρουσιάστηκαν 
πρώιμα και για εκείνους με εκτεταμένο έμφραγμα), ει-
δάλλως οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν θρομβόλυση 
και να διακομισθούν σε κέντρο PCI. 

•  Οι ασθενείς που λαμβάνουν θρομβολυτική θεραπεία 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός κέντρου 
χωρίς δυνατότητα PCI, θα πρέπει, εάν είναι δυνατό, να 
διακομίζονται για πρώιμη στεφανιογραφία (εντός 3–24 
ωρών από τη θρομβόλυση) ως ρουτίνα, αντί του να δια-
κομίζονται μόνο επί ενδείξεων ύπαρξης ισχαιμίας.

•  Η διενέργεια PCI σε χρόνο μικρότερο των 3 ωρών μετά 
τη χορήγηση θρομβολυτικών, δε συστήνεται και μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση ανεπιτυ-
χούς θρομβόλυσης. 

Ενδονοσοκομειακές αποφάσεις επαναιμάτωσης μετά από 
επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορίας  

•  Το ERC συστήνει επείγουσα διερεύνηση στο αιμοδυ-
ναμικό εργαστήριο (και άμεση PCI εφόσον απαιτείται), 
κατά τρόπο παρόμοιο με τους ασθενείς με STEMI χω-
ρίς καρδιακή ανακοπή, σε επιλεγμένους ενήλικες ασθε-
νείς με ROSC μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή 
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ανακοπή (out-of-hospital cardiac arrest -OHCA) πιθα-
νής καρδιακής αιτιολογίας και με ανάσπαση του ST στο 
ΗΚΓ. 

•  Σε κωματώδεις ασθενείς με ROSC μετά από OHCA, για 
την οποία υπάρχει η υποψία ότι οφείλεται σε καρδιακά 
αίτια, χωρίς ανάσπαση του ST στο ΗΚΓ, είναι λογική η 
σκέψη για διενέργεια επείγουσας διερεύνησης στο αι-
μοδυναμικό εργαστήριο, σε εκείνους με τον υψηλότερο 
κίνδυνο στεφανιαίας αιτιολογίας της ανακοπής.

Πρώτες Βοήθειες 

Στις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015, περι-
λαμβάνεται για πρώτη φορά ένα κεφάλαιο για τις πρώ-
τες βοήθειες 

Αρχές εκπαίδευσης στην αναζωογόνηση 

Ακολουθεί περίληψη των σημαντικότερων νέων θε-
ωρήσεων ή αλλαγών στις συστάσεις για την εκπαίδευση 
στην αναζωογόνηση σε σχέση με τις τελευταίες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του ERC το 2010.

Εκπαίδευση

•  Το ERC συστήνει τη χρήση προπλασμάτων υψηλής πι-
στότητας στα κέντρα που διαθέτουν τους πόρους για 
την αγορά και τη συντήρησή τους. Ωστόσο, η χρήση 
προπλασμάτων χαμηλής πιστότητας είναι κατάλλη-
λη για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στα σεμινάρια του 
ERC.

•  Καθοδηγητικές συσκευές ανατροφοδότησης κατά την 
ΚΑΡΠΑ είναι χρήσιμες στη βελτίωση του ρυθμού και 
του βάθους των συμπιέσεων, της επαναφοράς του θώ-
ρακα και της τοποθέτησης των χεριών. Οι τονικές συ-
σκευές βελτιώνουν μόνο τον ρυθμό των συμπιέσεων 
και μπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στο βάθος των 
συμπιέσεων, καθώς οι ανανήπτες εστιάζουν στη συχνό-
τητα.

•  Τα χρονικά διαστήματα για την επανεκπαίδευση διαφέ-
ρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομέ-
νων (πχ απλοί πολίτες ή επαγγελματίες υγείας). Είναι 
γνωστό ότι οι δεξιότητες στην ΚΑΡΠΑ εξασθενούν 
εντός μηνών από την εκπαίδευση και επομένως ακόμα 
και οι στρατηγικές ετήσιας επανεκπαίδευσης μπορεί 
να μην είναι αρκούντως συχνές. Παρά το ότι τα βέλτι-
στα μεσοδιαστήματα δεν είναι γνωστά, η συχνή μικρής 
έντασης επανεκπαίδευση μπορεί να είναι ωφέλιμη. 

•  Η εκπαίδευση σε μη τεχνικές δεξιότητες (πχ δεξιότη-
τες επικοινωνίας, ηγεσία ομάδας και ρόλοι των μελών 
της ομάδας) αποτελεί ουσιώδες πρόσθετο στην εκπαί-

δευση σε τεχνικές δεξιότητες. Η εκπαίδευση αυτού του 
τύπου θα πρέπει να ενσωματώνεται στα σεμινάρια υπο-
στήριξης της ζωής. 

•  Οι συντονιστές των υπηρεσιών προνοσοκομειακής 
φροντίδας ασκούν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση 
των απλών πολιτών στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος 
αυτός απαιτεί ειδική εκπαίδευση προκειμένου να είναι 
δυνατή η χορήγηση σαφών και αποτελεσματικών οδη-
γιών σε στρεσσογόνες καταστάσεις. 

Εφαρμογή

•  Έχει φανεί, ότι ο απολογισμός που εστιάζει στην απόδο-
ση και βασίζεται σε δεδομένα, βελτιώνει την απόδοση 
των ομάδων αναζωογόνησης. Το ERC συστήνει ισχυρά 
την εφαρμογή του σε ομάδες οι οποίες διαχειρίζονται 
ασθενείς σε καρδιακή ανακοπή. 

•  Ενθαρρύνεται η οργάνωση τοπικών συστημάτων, συ-
μπεριλαμβανομένων των κέντρων καρδιακής ανακο-
πής, καθώς υπάρχει συσχέτιση με αυξημένη επιβίωση 
και βελτιωμένη νευρολογική έκβαση στα θύματα εξω-
νοσοκομεικών καρδιακών ανακοπών. 

•  Αναπτύσσονται καινοτόμα συστήματα για την ενεργο-
ποίηση των παρευρισκομένων προς την θέση του πλη-
σιέστερου AED. Ενθαρρύνονται οι τεχνολογίες που 
βελτιώνουν την άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από παρευ-
ρισκόμενους με ταχεία πρόσβαση σε έναν AED. 

•  «Η διάσωση μίας ζωής απαιτεί την ύπαρξη ενός συ-
στήματος» “It takes a system to save a life” [http://www.
resuscitationacademy.com/]. Τα υγειονομικά συστή-
ματα υπεύθυνα για τη διαχείριση ασθενών σε καρδια-
κή ανακοπή (πχ οργανισμοί EMS, κέντρα καρδιακής 
ανακοπής) θα πρέπει να αξιολογούν τις μεθόδους τους, 
ώστε να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παροχής φρο-
ντίδας η οποία εγγυάται τα υψηλότερα δυνατά ποσο-
στά επιβίωσης. 

Ηθική της αναζωογόνησης και αποφάσεις σχετικές με το 
τέλος της ζωής 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015 περι-
λαμβάνουν αναλυτική συζήτηση των ηθικών αρχών οι 
οποίες διέπουν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. 

Η διεθνής ομοφωνία για την επιστήμη της 
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης

Η διεθνής επιτροπή διασύνδεσης για την αναζωογό-
νηση (International Liaison Committee on Resuscitation 
- ILCOR,www.ilcor.org) περιλαμβάνει εκπροσώπους 
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της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας (American 
Heart Association - AHA), του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council 
- ERC), του Καναδικού Ιδρύματος Καρδιάς και Αγγει-
ακών Εγκεφαλικών (Heart and Stroke Foundation of 
Canada - HSFC), της Επιτροπή της Αναζωογόνησης της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (Australian and 
New Zealand Committee on Resuscitation - ANZCOR), 
του Συμβουλίου Αναζωογόνησης της Νότιας Αφρικής 
(Resuscitation Council of Southern Africa - RCSA), 
του Αμερικανικού Καρδιολογικού Ιδρύματος (Inter-
American Heart Foundation -IAHF) και του Συμβουλί-
ου Αναζωογόνησης της Ασίας (Resuscitation Council of 
Asia - RCA). Από το 2000, ερευνητές των συμβουλίων-
μελών της ILCOR, αξιολογούν την επιστήμη της ανα-
ζωογόνησης ανά περιόδους των 5 ετών. Η πλέον πρό-
σφατη διεθνής συνδιάσκεψη ομοφωνίας διεξήχθη στο 
Dallas τον Φεβρουάριο του 2015. Τα συμπεράσματα και 
οι συστάσεις της συνδιάσκεψης, που δημοσιοποιήθηκαν, 
αποτελούν τη βάση για τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
ERC για το 2015.14

Επιπροσθέτως των έξι ομάδων εργασίας της ILCOR 
του 2010 [βασική υποστήριξη της ζωής (basic life support 
- BLS), εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (advanced 
life support - ALS), οξέα στεφανιαία σύνδρομα (acute 
coronary syndromes - ACS), υποστήριξη της ζωής στα 
παιδιά (paediatric life support - PLS), υποστήριξη της 
ζωής στα νεογνά (neonatal life support - NLS), και εκπαί-
δευση, εφαρμογή και ομάδες (education, implementation 
and teams - EIT)], δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας 
για τις πρώτες βοήθειες (First Aid). Οι ομάδες εργασί-
ας αναγνώρισαν θέματα τα οποία απαιτούν αξιολόγηση 
των υπαρχόντων δεδομένων και προσκάλεσαν διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, προκειμένου να τα επανεξετάσουν. 
Όπως και το 2010, εφαρμόστηκε διεξοδική πολιτική σύ-
γκρουσης συμφερόντων (conflict of interest - COI).14

Για κάθε θέμα, προσεκλήθησαν δύο έμπειροι αξιολο-
γητές, ώστε να διενεργήσουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις. 
Η εργασία τους υποστηρίχθηκε από ένα νέο και μονα-
δικό διαδικτυακό σύστημα που ανέπτυξε η ILCOR, με 
την ονομασία SEERS (Scientific Evidence Evaluation and 
Review System – σύστημα επιστημονικής αξιολόγησης 
και ανασκόπησης δεδομένων). Για την αξιολόγηση της 
ποιότητας των δεδομένων και της ισχύος των συστάσεων, 
η ILCOR υιοθέτησε τη μεθοδολογία GRADE (Grading 
of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation – κατάταξη των συστάσεων, εκτίμηση, ανά-
πτυξη και αξιολόγηση).15 Στη συνδιάσκεψη ομοφωνίας 
της ILCOR για το 2015 παρευρέθησαν 232 συμμετέ-
χοντες, οι οποίοι εκπροσώπησαν 39 χώρες: 64% των 

συμμετεχόντων προήλθαν από χώρες εκτός των ΗΠΑ. 
Η συμμετοχή αυτή διασφάλισε ότι η τελική αυτή δημο-
σίευση αντιπροσωπεύει τη διαδικασία μίας πραγματικά 
διεθνούς συνδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια των τριών 
ετών που προηγήθησαν της εν λόγω συνδιάσκεψης, 250 
αξιολογητές δεδομένων από 39 χώρες, ανασκόπησαν χι-
λιάδες σχετικών, peer-reviewed δημοσιεύσεων, ώστε να 
θέσουν επί τάπητος 169 συγκεκριμένα ερωτήματα ανα-
ζωογόνησης, καθένα με την κλασική μορφή συστηματο-
ποίησης PICO (Population, Intervention, Comparison, 
Outcome – Πληθυσμός, Παρέμβαση, Σύγκριση, Έκβα-
ση). Κάθε επιστημονική πρόταση συνόψισε την ερμηνεία 
των εμπειρογνωμόνων για όλα τα σχετικά με το ειδικό 
θέμα δεδομένα και η αντίστοιχη ομάδα εργασίας της 
ILCOR προσέθεσε ένα ομόφωνο προσχέδιο των συστά-
σεων αντιμετώπισης. Η τελική διατύπωση των επιστη-
μονικών προτάσεων και των συστάσεων θεραπείας, ολο-
κληρώθηκε μετά από περαιτέρω αξιολόγησή τους από 
τους οργανισμούς-μέλη της ILCOR και από τη συντα-
κτική επιτροπή, και δημοσιεύτηκε στο «Resuscitation» 
και στο «Circulation», ως «Ομοφωνία επί της Επιστήμης 
της ΚΑΡΠΑ με Συστάσεις Θεραπείας για το 2015» (2015 
Consensus on Science and Treatment Recommendations 
- CoSTR).16,17 Οι οργανισμοί-μέλη που συγκροτούν την 
ILCOR θα δημοσιεύουν κατευθυντήριες οδηγίες ανα-
ζωογόνησης οι οποίες είναι σύμφωνες με το ανωτέρω 
έγγραφο CoSTR, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψιν γε-
ωγραφικές, οικονομικές διαφορές και διαφορές των συ-
στημάτων στην πρακτική, καθώς και τη διαθεσιμότητα 
ιατρικών συσκευών και φαρμάκων. 

Από την επιστήμη στις κατευθυντήριες οδηγί-
ες

Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC για το 
2015 βασίζονται στο έγγραφο CoSTR του 2015 και αντι-
προσωπεύουν ομοφωνία μεταξύ των μελών της γενικής 
συνέλευσης του ERC. Νέα στοιχεία στις κατευθυντήρι-
ες οδηγίες του ERC για το 2015 είναι οι οδηγίες για τις 
Πρώτες Βοήθειες, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε παραλ-
ληλία με την ομάδα εργασίας της ILCOR για τις Πρώτες 
Βοήθειες, καθώς και οι οδηγίες για τη φροντίδα μετά την 
αναζωογόνηση. Για κάθε κεφάλαιο των κατευθυντηρίων 
οδηγιών του ERC για το 2015, ανατέθηκε σε μία συγ-
γραφική ομάδα να σχεδιάσει και να συμφωνήσει για το 
αρχικό κείμενο πριν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση 
και την επιτροπή του ERC. Σε τομείς όπου η ILCOR δε 
διεξήγαγε εκτενή ανασκόπηση, η συγγραφική ομάδα του 
ERC πραγματοποίησε εστιασμένες ανασκοπήσεις της 
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βιβλιογραφίας. Το ERC θεωρεί τις νέες αυτές οδηγίες, 
ως τις πιο αποτελεσματικές και εύκολες στην εκμάθησή 
τους παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν 
από την τρέχουσα γνώση, έρευνα και εμπειρία. Αναπό-
φευκτα, ακόμη και εντός της Ευρώπης, λόγω διαφορών 
στη διαθεσιμότητα φαρμάκων, εξοπλισμού και προσωπι-
κού, θα απαιτηθεί προσαρμογή των οδηγιών σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ορισμένες από τις συ-
στάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις κατευθυντήρι-
ες οδηγίες του ERC του 2010, δεν έχουν μεταβληθεί το 
2015, είτε λόγω απουσίας δημοσιευμένων νέων μελετών 
είτε λόγω του ότι τα νέα δεδομένα από το 2010, απλώς 
ενίσχυσαν τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.

Βασική υποστήριξη της ζωής στους ενήλικες 
και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Το κεφάλαιο της βασικής υποστήριξης της ζωής (basic 
life support - BLS) και της χρήσης αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή (automated external defibrillator - AED), πε-
ριλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές που χρησιμο-
ποιούνται κατά την αρχική αναζωογόνηση ενός ενήλικου 
θύματος καρδιακής ανακοπής. Σε αυτές περιλαμβάνεται 
η βασική υποστήριξη της ζωής - BLS (υποστήριξη του αε-
ραγωγού, της αναπνοής και της κυκλοφορίας, χωρίς τη 
χρήση εξοπλισμού, πλην μίας προστατευτικής συσκευ-
ής) και η χρήση ενός AED. Επιπλέον περιλαμβάνονται 
απλές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αντιμε-
τώπιση της πνιγμονής (απόφραξη αεραγωγού από ξένο 
σώμα). Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
χειροκίνητων απινιδωτών και την έναρξη αναζωογόνη-
σης ενδονοσκομειακά, βρίσκονται στο κεφάλαιο 3.2 Επί-
σης περιλαμβάνεται μια περίληψη της θέσης ανάνηψης, 
για την οποία παρέχονται περισσότερες πληροφορίες 
στο κεφάλαιο των Πρώτων Βοηθειών. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται στην Ομο-
φωνία επί της Επιστήμης της ΚΑΡΠΑ με Συστάσεις Θε-
ραπείας της ILCOR για το 2015 (Consensus on Science 
and Treatment Recommendations – CoSTR) σχετικά με 
τα BLS/AED.18 Η ανασκόπηση της ILCOR εστίασε σε 
23 βασικά θέματα, τα οποία οδήγησαν σε 32 συστάσεις 
θεραπείας στους τομείς της πρώιμης πρόσβασης και της 
πρόληψης της καρδιακής ανακοπής, της πρώιμης και 
υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ και της πρώιμης απινίδωσης. 

Καρδιακή ανακοπή
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (Sudden cardiac 

arrest - SCA) αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου 
στην Ευρώπη. Στον αρχικό έλεγχο ρυθμού, περίπου το 
25–50% των θυμάτων SCA εμφανίζουν κοιλιακή μαρμα-
ρυγή (ventricular fibrillation - VF)19–21 αλλά στις περι-
πτώσεις όπου ο ρυθμός καταγράφεται σύντομα μετά την 
κατάρρευση, ιδίως μέσω ενός AED ο οποίος βρίσκεται 
στον χώρο της ανακοπής, το ποσοστό των θυμάτων με 
VF μπορεί να φτάνει μέχρι και το 76%.22,23 Η συνιστώ-
μενη θεραπεία για την καρδιακή ανακοπή με κοιλιακή 
μαρμαρυγή, είναι η άμεση ΚΑΡΠΑ από τους παρευρι-
σκόμενους και η πρώιμη απινίδωση. Οι περισσότερες μη 
καρδιογενείς καρδιακές ανακοπές οφείλονται σε ανα-
πνευστικά αίτια, όπως σε πνιγμό (μεταξύ αυτών αρκετά 
παιδιά) και ασφυξία. Τόσο οι εμφυσήσεις διάσωσης όσο 
και οι θωρακικές συμπιέσεις, είναι καθοριστικές για την 
επιτυχή αναζωογόνηση των θυμάτων αυτών.

Η αλυσίδα επιβίωσης
Η αλυσίδα επιβίωσης συγκεντρώνει τους ζωτικούς 

κρίκους που απαιτούνται για επιτυχή αναζωογόνηση. 
(Εικόνα 1.2). Οι περισσότεροι από αυτούς τους κρίκους 
εφαρμόζονται τόσο στα θύματα πρωτοπαθούς καρδια-
κής ανακοπής όσο και σε εκείνα με ανακοπή οφειλόμενη 
σε ασφυξία. 13

1: Πρώιμη αναγνώριση και κλήση σε βοήθεια  

Η αναγνώριση της καρδιακής προέλευσης ενός θω-
ρακικού άλγους και η κλήση των υπηρεσιών επείγουσας 
φροντίδας, πριν το θύμα καταρρεύσει, επιτρέπει στις 
υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής (emergency medical 
service - EMS) να φθάσουν νωρίτερα, ιδανικά ακόμα και 
πριν συμβεί καρδιακή ανακοπή, επομένως οδηγεί σε κα-
λύτερη επιβίωση.24–26

Στην περίπτωση που συμβεί καρδιακή ανακοπή, η 
πρώιμη αναγνώρισή της είναι καθοριστική, ώστε να επι-
τραπεί η άμεση ενεργοποίηση των EMS και να ξεκινήσει 
άμεσα ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους. Τα καθορι-
στικά ευρήματα είναι η απουσία αντίδρασης και η απου-
σία φυσιολογικής αναπνοής.

2: Άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους 

Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ μπορεί να διπλασιάσει έως 
και να τετραπλασιάσει την επιβίωση μετά από καρδιακή 
ανακοπή.27–29 Εφόσον είναι ικανοί, οι παρευρισκόμενοι 
οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, 
θα πρέπει να εφαρμόζουν θωρακικές συμπιέσεις σε συν-
δυασμό με εμφυσήσεις διάσωσης. Εάν οι παρευρισκόμε-
νοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, ο 
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συντονιστής του κέντρου επείγουσας ιατρικής  θα πρέ-
πει να τους καθοδηγήσει, ώστε να εφαρμόσουν ΚΑΡΠΑ 
μόνο με θωρακικές συμπιέσεις, ενώ  θα αναμένουν την 
άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.30–32

3: Έγκαιρη απινίδωση

Η εφαρμογή απινίδωσης εντός 3–5 λεπτών από την 
κατάρρευση μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστά επιβίωσης 
μέχρι και 50–70%. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της πρόσβασης του κοινού σε AEDs οι οποίοι θα βρίσκο-
νται στον χώρο της ανακοπής.21,23,33

4: Πρώιμη εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και τυπο-
ποιημένη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση 

Εάν οι αρχικές προσπάθειες αναζωογόνησης είναι 
ανεπιτυχείς, πιθανά να απαιτείται εξειδικευμένη υπο-
στήριξη της ζωής, με έλεγχο του αεραγωγού, χορήγηση 
φαρμάκων και διόρθωση των αιτιολογικών παραγόντων. 

Η επιτακτική ανάγκη για ανάληψη δράσης 
από τους παρευρισκόμενους 

Στις περισσότερες κοινωνίες, ο μέσος χρόνος που με-
σολαβεί από την επείγουσα κλήση μέχρι την άφιξη των 
EMS (χρόνος ανταπόκρισης) είναι 5–8 λεπτά,22,34–36 
ή 8–11 λεπτά μέχρι την πρώτη απινίδωση.21,28 Σε αυτό 
το χρονικό διάστημα η επιβίωση του θύματος εξαρτά-
ται από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι αρχίζουν την 
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και κάνουν χρήση ενός αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή (AED).22,37

Αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής 
Η αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής μπορεί να 

αποτελεί πρόκληση. Τόσο οι παρευρισκόμενοι όσο και 
οι συντονιστές των κέντρων επείγουσας ιατρικής θα 
πρέπει να διαγνώσουν την καρδιακή ανακοπή άμεσα, 
έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν την αλυσίδα επιβίωσης. Ο 
έλεγχος για ύπαρξη καρωτιδικού (ή οποιουδήποτε άλ-
λου) σφυγμού έχει αποδειχθεί αναξιόπιστη μέθοδος για 
την επιβεβαίωση της παρουσίας ή απουσίας κυκλοφο-
ρίας.38–42 Αγωνιώδης αναπνοή μπορεί να υπάρχει μέχρι 
και στο 40% των θυμάτων στα πρώτα λεπτά μετά την 
καρδιακή ανακοπή, και εάν αντιμετωπιστεί ως σημείο 
καρδιακής ανακοπής, σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης.43 Κατά την εκπαίδευση στη βασική υποστή-
ριξη της ζωής θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
σημασία της αγωνιώδους αναπνοής.44,45 Οι παρευρισκό-
μενοι θα πρέπει να υποψιάζονται καρδιακή ανακοπή και 
να ξεκινάν ΚΑΡΠΑ εάν το θύμα δεν ανταποκρίνεται και 
δεν αναπνέει φυσιολογικά. Επίσης οι παρευρισκόμενοι 
θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι για ύπαρξη καρδιακής 
ανακοπής σε οποιονδήποτε ασθενή παρουσιάζει σπα-
σμούς.46,47

Ο ρόλος του συντονιστή του συστήματος επεί-
γουσας ιατρικής
Αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής από τον συντονι-
στή 

Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται και δεν αναπνέ-
ουν φυσιολογικά θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκονται 
σε καρδιακή ανακοπή. Συχνά υπάρχει αγωνιώδης ανα-
πνοή και οι καλούντες μπορεί εσφαλμένα να θεωρούν 

Εικόνα 1.2. Η αλυσίδα επιβίωσης 
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ότι το θύμα εξακολουθεί να αναπνέει φυσιολογικά.48–57 
Η επιπλέον εκπαίδευση των συντονιστών, ειδικά σε σχέ-
ση με την αναγνώριση και τη σημαντικότητα της αγωνι-
ώδους αναπνοής, μπορεί να βελτιώσει την αναγνώριση 
της καρδιακής ανακοπής, να αυξήσει την εφαρμογή της 
τηλεφωνικής ΚΑΡΠΑ55,57 και να ελαττώσει τον αριθμό 
των χαμένων περιπτώσεων καρδιακής ανακοπής.52 

Εάν η αρχική επείγουσα κλήση αφορά άτομο που εμ-
φάνισε σπασμούς, ο λήπτης της κλήσης θα πρέπει να εί-
ναι ιδιαιτέρως υποψιασμένος για την ύπαρξη καρδιακής 
ανακοπής, ακόμη και εάν ο καλών αναφέρει ότι το θύμα 
έχει προηγούμενο ιστορικό επιληψίας.49,58

ΚΑΡΠΑ καθοδηγούμενη από τον συντονιστή

Τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμε-
νους είναι χαμηλά σε πολλές κοινωνίες. Η παροχή οδηγι-
ών ΚΑΡΠΑ από τον συντονιστή (τηλεφωνική ΚΑΡΠΑ) 
βελτιώνουν τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευ-
ρισκόμενους,56,59–62 ελαττώνουν τον χρόνο για την πρώ-
τη εφαρμογή ΚΑΡΠΑ,57,59,62–64 αυξάνουν τον αριθμό 
των εφαρμοζόμενων θωρακικών συμπιέσεων60 και βελ-
τιώνουν την έκβαση των ασθενών μετά από εξωνοσοκο-
μειακή καρδιακή ανακοπή (out-of-hospital cardiac arrest 
- OHCA) σε όλες τις ομάδες ασθενών.30–32,56,61,63,65 Οι 
συντονιστές  θα πρέπει να παρέχουν τηλεφωνικές οδη-
γίες ΚΑΡΠΑ σε όλες τις περιπτώσεις όπου υποψιάζονται 
καρδιακή ανακοπή, εκτός εάν ήδη εφαρμόζεται ΚΑΡΠΑ 
από εκπαιδευμένο ανανήπτη. Εάν οι συντονιστές χρειά-
ζεται να δώσουν οδηγίες για ενήλικο θύμα, τότε αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη χορήγηση μόνο θωρακικών 
συμπιέσεων. Εάν το θύμα είναι παιδί, τότε οι συντονιστές 
θα πρέπει να καθοδηγούν του καλούντες ώστε να εφαρ-
μόζουν και εμφυσήσεις και θωρακικές συμπιέσεις. 

Αλληλουχία ενεργειών της Βασικής Υποστή-
ριξης της Ζωής στους ενήλικες 

Η εικόνα 1.3 παρουσιάζει βήμα προς βήμα την ακο-
λουθία των ενεργειών για τον εκπαιδευμένο ανανήπτη. 
Εξακολουθεί να τονίζεται η σημασία στη εξασφάλιση της  
ασφάλειας του διασώστη, του θύματος και των παρευρι-
σκομένων. Η κλήση επιπλέον βοήθειας (εφόσον απαιτεί-
ται), ενσωματώνεται στο παρακάτω βήμα της ενεργοποί-
ησης των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας. Για λόγους 
σαφήνειας, ο αλγόριθμος παρουσιάζεται ως γραμμική 
αλληλουχία ενεργειών. Αναγνωρίζεται ότι οι αρχικές 
ενέργειες του ελέγχου για αντίδραση, της διάνοιξης του 
αεραγωγού, του ελέγχου για αναπνοή και της κλήσης 
στο κέντρο επείγουσας ιατρικής, μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν ταυτόχρονα ή σε ταχεία διαδοχή.
Εκείνοι οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στην ανα-

γνώριση της καρδιακής ανακοπής και στην έναρξη ΚΑΡ-
ΠΑ, δε θα γνωρίζουν τις συγκεκριμένες οδηγίες, επομέ-
νως, στις περιπτώσεις όπου αποφασίσουν να καλέσουν 
το 112, θα πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση από τον 
συντονιστή. (Εικόνα 1.4).

Απελευθέρωση του αεραγωγού και έλεγχος για αναπνοή 

Ο εκπαιδευμένος ανανήπτης θα πρέπει ταχέως να 
αξιολογήσει το θύμα που έχει καταρρεύσει, έτσι ώστε να 
καθορίσει εάν ανταποκρίνεται και εάν αναπνέει φυσιολο-
γικά. Απελευθερώστε τον αεραγωγό εφαρμόζοντας τις 
τεχνικές της έκτασης της κεφαλής και της ανύψωσης του 
πώγωνα, ενώ ελέγχετε εάν το θύμα αναπνέει φυσιολογικά. 

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας 

Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός επειγουσών τη-
λεφωνικών κλήσεων, που λειτουργεί οπουδήποτε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς χρέωση. Η κλήση του 112 εί-
ναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από σταθερά και κινητά 
τηλέφωνα για την επικοινωνία με οποιαδήποτε υπηρε-
σία επείγουσας φροντίδας: ασθενοφόρο, πυροσβεστική 
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Εικόνα 1.3. Αλγόριθμος BLS/AED
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ή αστυνομία. Η πρώιμη επικοινωνία με τις υπηρεσίες 
επείγουσας φροντίδας θα διευκολύνει την υποβοηθού-
μενη από τον συντονιστή αναγνώριση της καρδιακής 
ανακοπής, την παροχή τηλεφωνικών οδηγιών σχετικά 
με τον τρόπο εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, την ανταπόκριση του 
πρώτου διασώστη του συστήματος επείγουσας ιατρικής, 
καθώς και τον εντοπισμό ενός AED και την αποστολή 
του στο σημείο.66–69

Έναρξη θωρακικών συμπιέσεων 
Η καρδιακή ανακοπή στους ενήλικες συνήθως οφεί-

λεται σε πρωτογενή καρδιακά αίτια. Μετά τη διακοπή 
της αιματικής ροής με την έναρξη της ανακοπής, το αίμα 
εντός των πνευμόνων και του αρτηριακού συστήματος 
παραμένει οξυγονωμένο για κάποια λεπτά. Προκειμέ-
νου να δοθεί έμφαση στην προτεραιότητα των θωρακι-
κών συμπιέσεων, συστήνεται η ΚΑΡΠΑ να ξεκινά με την 
εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και όχι εμφυσήσεων. 

Όταν εφαρμόζετε θωρακικές συμπιέσεις με τα χέρια σας:

1.  Χορηγήστε συμπιέσεις «στο κέντρο του θώρακα»
2.  Συμπιέσετε σε βάθος τουλάχιστον 5cm αλλά όχι πε-

ρισσότερο από 6cm
3.  Συμπιέστε τον θώρακα με συχνότητα 100-120 συμπιέ-

σεις ανά λεπτό, ελαχιστοποιώντας κατά το δυνατόν τις 
διακοπές των συμπιέσεων 

4.  Επιτρέψτε την πλήρη επαναφορά του θώρακα μετά 
από κάθε συμπίεση. Μη στηρίζεστε στον θώρακα κατά 
τη φάση της αποσυμπίεσης.

Θέση των χεριών 
Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει καλύτερη αιμοδυ-

ναμική απάντηση όταν οι θωρακικές συμπιέσεις εφαρμό-
ζονται στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου.70–72 Συστήνεται 
η συγκεκριμένη τοποθέτηση των χεριών να διδάσκεται 
με απλοποιημένο τρόπο, όπως «τοποθετείστε τη βάση 
της παλάμης του ενός χεριού στο κέντρο του θώρακα 
και το άλλο χέρι από πάνω». Η οδηγία θα πρέπει να συ-
νοδεύεται από επίδειξη της τοποθέτησης των χεριών στο 
κατώτερο ήμισυ του στέρνου.73,74

Οι θωρακικές συμπιέσεις από έναν μόνο ανανήπτη, 
εφαρμόζονται πιο εύκολα εάν αυτός γονατίσει στα πλά-
για του θύματος, καθώς αυτό διευκολύνει τη μετακίνησή 
του, μεταξύ των θωρακικών συμπιέσεων και των εμφυ-
σήσεων, με ελάχιστες διακοπές. Η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ 
πάνω από το κεφάλι στην περίπτωση που υπάρχει μόνο 
ένας ανανήπτης, καθώς και η ΚΑΡΠΑ με τον έναν ανα-
νήπτη να κάθεται πάνω στον ασθενή με ένα πόδι σε κάθε 
πλευρά (όπως ο αναβάτης αλόγου) (straddle-CPR), όταν 
υπάρχουν δύο, μπορεί να τεθεί υπό σκέψη όταν δεν είναι 

δυνατή η εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων από τα πλά-
για, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που το θύμα 
βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο.75,76

Βάθος των συμπιέσεων 

Δεδομένα από τέσσερις πρόσφατες μελέτες παρατή-
ρησης προτείνουν ότι, κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ με 
τα χέρια, βάθος συμπιέσεων κυμαινόμενο μεταξύ 4,5-5,5 
cm στους ενήλικες, οδηγεί σε καλύτερη έκβαση σε σχέ-
ση με οποιοδήποτε άλλο βάθος συμπιέσεων.77–80 Μία εξ 
αυτών των μελετών έδειξε ότι βάθος συμπίεσης ίσο με 
46mm συσχετίστηκε με τα υψηλότερα ποσοστά επιβίω-
σης.79 Ως εκ τούτου, το ERC υποστηρίζει τις συστάσεις 
της ILCOR σχετικά με το ότι, για τον ενήλικα μέσων 
διαστάσεων, είναι λογική η στόχευση σε βάθος συμπιέ-
σεων περίπου 5cm αλλά όχι περισσότερο από 6cm.81 Σε 
συμφωνία με τις συστάσεις της ILCOR, το ERC αποφά-
σισε να διατηρήσει τις οδηγίες του 2010 σχετικά με τη 
συμπίεση του θώρακα σε βάθος τουλάχιστον 5cm αλλά 
όχι περισσότερο από 6cm.

Ρυθμός των θωρακικών συμπιέσεων 

Σε δύο μελέτες βρέθηκε υψηλότερη επιβίωση μεταξύ 
των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θωρακικές συμπιέσεις με 
συχνότητα 100–120 ανά λεπτό. Πολύ υψηλές συχνότη-
τες θωρακικών συμπιέσεων συσχετίστηκαν με ελάττωση 
του βάθους τους.82,83 Ως εκ τούτου, το ERC συστήνει, οι 
θωρακικές συμπιέσεις να εφαρμόζονται με συχνότητα 
100–120 ανά λεπτό. 

Ελαχιστοποίηση των παύσεων στις θωρακικές συμπιέσεις 

Παύσεις πριν και μετά την απινίδωση, μικρότερες των 
10 sec, καθώς και κλάσμα θωρακικών συμπιέσεων >60%, 
σχετίζονται με καλύτερη έκβαση.84–88 Οι παύσεις στις 
θωρακικές συμπιέσεις θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 

Σκληρή επιφάνεια 

Όπου είναι δυνατό, η ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται πάνω σε σκληρή επιφάνεια. Τα στρώματα που πε-
ριέχουν αέρα, τυπικά θα πρέπει να κενώνονται κατά τη 
διάρκεια ΚΑΡΠΑ.89 Τα δεδομένα για τη χρήση ειδικών 
σανίδων πλάτης (backboards) είναι αμφιλεγόμενα.90–94 
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται ειδική σανίδα 
πλάτης, κατά την τοποθέτησή της δώστε προσοχή στην 
αποφυγή των διακοπών στην ΚΑΡΠΑ και στην αποφυ-
γή ατυχηματικής αφαίρεσης των ενδοφλεβίων γραμμών 
ή άλλων καθετήρων. 
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ΑλλΗλΟΥχίΑ ΕνΕργΕίών

ΑΣΦΑλΕίΑ

Σιγουρευτείτε ότι εσείς, το θύμα και οι 
παρευρισκόμενοι είστε ασφαλείς 

ΑνΤΑΠΟΚρίΣΗ

Ελέγξτε την ανταπόκριση του θύματος 

ΑΕργΑγώγΟΣ

Απελευθερώστε τον αεραγωγό 

ΑνΑΠνΟΗ

Δείτε, Ακούστε, και Αισθανθείτε 
για φυσιολογική αναπνοή

Κουνήστε μαλακά του ώμους και ρωτήστε δυ-
νατά: Είστε καλά;

Εάν απαντήσει αφήστε το στην θέση που το 
βρήκατε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
επιπλέον κίνδυνος, προσπαθήστε να βρείτε τι 
φταίει, καλέστε βοήθεια εάν χρειάζεται, επα-
νεκτιμείστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Γυρίστε το θύμα σε ύπτια θέση, αν χρειάζεται 
Τοποθετήστε το χέρι σας στο μέτωπό του και 
εκτείνετε ελαφρώς το κεφάλι προς τα πίσω; με 
τα δάκτυλά σας κάτω από το πηγούνι του, ση-
κώστε το προς τα επάνω και απελευθερώστε 
τον αεραγωγό.

Στα πρώτα λεπτά μετά από καρδιακή ανακο-
πή, το θύμα μπορεί να έχει επιπόλαια αναπνοή 
ή άρρυθμες, αργές και θορυβώδεις προθανάτι-
ες αναπνευστικές κινήσεις
Αυτή η αναπνοή δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
φυσιολογική αναπνοή. Δείτε, ακούστε και αι-
σθανθείτε, όχι περισσότερο από 10 δευτερό-
λεπτα, για να επιβεβαιώσετε ότι το θύμα ανα-
πνέει φυσιολογικά.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν η 
αναπνοή είναι φυσιολογική, ενεργήστε όπως 
όταν δεν είναι φυσιολογική και προετοιμα-
στείτε για έναρξη ΚΑΡΠΑ.

Τεχνική περιγραφή 

ΑνΑνΤίΔρΑΣΤΟ ΚΑί χώρίΣ 
ΦΥΣίΟλΟγίΚΗ ΑνΑΠνΟΗ

Καλέστε το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

Στείλτε κάποιον να καλέσει το Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας (166). Αν είστε μόνος ειδοποιή-
στε εσείς το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
Παραμείνετε με το θύμα, αν είναι δυνατό, κατά 
τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία των ηχείων στο 
τηλέφωνο προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία με τον συντονιστή του Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας
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ΣΤΕίλΤΕ γίΑ AED

Στείλτε κάποιον να φέρει AED

ΚΥΚλΟΦΟρίΑ

Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις

Στείλτε κάποιον να βρει και να φέρει έναν 
AED, εάν υπάρχει διαθέσιμος.
Εάν είστε μόνος, μην απομακρυνθείτε από το 
θύμα, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ.

Γονατίστε στο πλάι του θύματος
Τοποθετήστε την παλάμη του ενός χεριού στο 
κέντρο του θώρακα του θύματος (το οποίο 
βρίσκεται στο κάτω μισό του στέρνου)

Τοποθετήστε την παλάμη του άλλου χεριού 
πάνω στο πρώτο χέρι
Πλέξτε τα δάκτυλα των χεριών και βεβαιω-
θείτε ότι δεν ασκείτε πίεση στις πλευρές του 
θύματος
Κρατήστε τα χέρια σας τεντωμένα
Δεν πρέπει να ασκείτε πίεση πάνω στην άνω 
κοιλία ή στην άκρη της ξιφοειδούς απόφυσης 

Τοποθετήστε το σώμα σας κάθετα πάνω στο 
θώρακα του θύματος και πιέστε το στέρνο 
προς τα κάτω περίπου 5 cm (αλλά μην υπερ-
βείτε τα 6 cm)
Μετά από κάθε συμπίεση, αφήστε το στέρνο 
να επανέλθει χωρίς να χαθεί η επαφή των χε-
ριών σας με αυτό.
Επαναλάβετε τις συμπιέσεις με ρυθμό 100-
120 το λεπτό
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ΕΑν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνΟΣ 
ΚΑί ΥΠΑρχΕί Η ΔΥνΑΤΟΤΗΤΑ

Συνδυάστε τις θωρακικές συμπιέσεις 
με τις εμφυσήσεις 

ΕΑν ΔΕν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνΟΣ 
Η ΔΕν ΕχΕΤΕ ΤΗν ΔΥνΑΤΟΤΗΤΑ 
νΑ χΟρΗγΕίΣΤΕ ΕΜΦΥΣΗΣΕίΣ

Συνεχίστε ΚΑρΠΑ μόνο με συμπιέσεις

ΟΤΑν ΦΘΑΣΕί Ο AED

Βάλτε τον σε λειτουργία 
και επικολλήστε τα ηλεκτρόδια 

Μετά από 30 συμπιέσεις απελευθερώστε ξανά 
τον αεραγωγό με έκταση κεφαλής και ανύψω-
ση της κάτω γνάθου
Κλείστε την μύτη με το δείκτη και τον αντίχει-
ρα του χεριού σας που είναι στο μέτωπο
Αφήστε το στόμα να ανοίξει αλλά διατηρήστε 
την ανύψωση του πηγουνιού
Πάρτε μια φυσιολογική εισπνοή και εφαρμό-
στε αεροστεγώς τα χείλη σας γύρω από το 
στόμα του θύματος
Εμφυσήστε σταθερά μέσα στο στόμα, ενώ 
βλέπετε τον θώρακα να ανυψώνεται για πε-
ρίπου 1 δευτερόλεπτο, όπως σε φυσιολογική 
αναπνοή. Αυτή είναι μια αποτελεσματική εμ-
φύσηση
Διατηρώντας την έκταση της κεφαλής και την 
ανύψωση της κάτω γνάθου απομακρύνετε το 
στόμα σας από το θύμα και αφήστε τον αέρα 
να εξέλθει, βλέποντας τον θώρακά του να 
επανέρχεται
Πάρτε μία άλλη κανονική εισπνοή και εμφυ-
σήστε μία ακόμη φορά μέσα στο στόμα του 
θύματος, ώστε να επιτευχθούν δύο αποτε-
λεσματικές εμφυσήσεις. Μην διακόπτετε τις 
συμπιέσεις για πάνω από 10 δευτερόλεπτα 
προκειμένου να δοθούν δύο εμφυσήσεις. Στη 
συνέχεια, χωρίς καθυστέρηση τοποθετήστε τα 
χέρια σας στην σωστή θέση πάνω στο στέρνο 
και εφαρμόστε 30 θωρακικές συμπιέσεις
Συνεχίστε με τις θωρακικές συμπιέσεις και εμ-
φυσήσεις σε αναλογία 30:2

Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συ-
μπιέσεις (συνεχείς συμπιέσεις με ρυθμό 100-
120 το λεπτό)

Μόλις φθάσει ο AED:
Βάλτε τον σε λειτουργία και επικολλήστε τα 
ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του θύματος.
Αν υπάρχουν παραπάνω από ένας διασώστες 
πρέπει να συνεχίζεται η ΚΑΡΠΑ ενώ τοποθε-
τούνται τα ηλεκτρόδια.
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ΕΑν ΔΕν ΥΠΑρχΕί 
ΔίΑΘΕΣίΜΟΣ ΑΠίνίΔώΤΗΣ

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ

Ακολουθήστε τις φωνητικές/οπτικές 
οδηγίες

Εάν ενδείκνυται απινίδωση 
χορηγήστε απινίδωση

Εάν δεν ενδείκνυται η απινίδωση 
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 

ΕΑν ΤΟ ΘΥΜΑ ΕίνΑί ΑνΑ-
νΤίΔρΑΣΤΟ ΑλλΑ ΑνΑ-
ΠνΕί ΦΥΣίΟλΟγίΚΑ

Εάν είστε σίγουροι ότι το θύμα 
αναπνέει φυσιολογικά αλλά 
παραμένει αναντίδραστο, τοπο-
θετήστε το σε θέση ανάνηψης 
(δείτε στο κεφάλαιο Πρώτες Βο-
ήθειες)

Κατά τη διάρκεια ανάλυσης του καρδιακού 
ρυθμού από τον AED βεβαιωθείτε ότι κανέ-
νας δεν ακουμπάει το θύμα.

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν ακουμπάει το 
θύμα.
Πιέστε το κουμπί της απινίδωσης σύμφωνα με 
τις οδηγίες (οι πλήρως αυτόματοι απινιδωτές  
θα χορηγήσουν απινίδωση αυτόματα).
Άμεσα ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ 30:2
Συνεχίστε σύμφωνα με τις φωνητικές/οπτικές 
οδηγίες

Αμέσως ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. Συνεχίστε σύμ-
φωνα με τις φωνητικές/οπτικές οδηγίες 

Είναι σπάνιο η ΚΑΡΠΑ από μόνη της να επα-
νεκκινήσει την καρδιά. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι 
το θύμα έχει ανανήψει συνεχίστε ΚΑΡΠΑ.
Σημεία που δηλώνουν ότι το θύμα έχει ανανήψει:
•  Ξυπνάει
•  Κινείται
•  Ανοίγει τα μάτια του
•  Αναπνέει φυσιολογικά
Προετοιμαστείτε να επαναξεκινήσετε ΚΑΡ-
ΠΑ στην περίπτωση που η κατάσταση του θύ-
ματος επιδεινωθεί 

Εικόνα 1.4. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργειών για την εφαρμογή BLS/AED από εκπαιδευμένο ανανήπτη, για την αντιμετώπιση  
ενηλίκου θύματος  καρδιακής ανακοπής.   

Μη διακόπτετε την αναζωογόνηση έως ότου:
•  Ένας επαγγελματίας υγείας σας πει να στα-

ματήσετε
•  Το θύμα αρχίζει να ξυπνάει, να κινείται, να 

ανοίγει τα μάτια του και να αναπνέει φυσι-
ολογικά

•  Εξαντληθείτε
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Επαναφορά του θωρακικού τοιχώματος 

Η πλήρης επαναφορά του θώρακα μετά από κάθε 
συμπίεση, οδηγεί σε καλύτερη φλεβική επιστροφή στον 
θώρακα και μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότη-
τα της ΚΑΡΠΑ.95-98 Επομένως, οι ανανήπτες θα πρέπει 
να φροντίζουν να μη στηρίζονται στον θώρακα μετά από 
κάθε συμπίεση. 

Κύκλος ΚΑΡΠΑ

Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για να γίνουν συστά-
σεις για ένα συγκεκριμένο duty cycle και, ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχουν επαρκή νέα στοιχεία για να παροτρύνουν 
να γίνει αλλαγή στην τρέχουσα σύσταση της αναλογίας 
του 50%.

Ανατροφοδότηση στην τεχνική των συμπιέσεων 

Καμία από τις μελέτες σχετικά με τη χρήση συσκευών 
ανατροφοδότησης ή καθοδήγησης, δεν κατέδειξε ότι η 
χρήση τους σχετίζεται με υψηλότερη επιβίωση μέχρι την 
έξοδο από το νοσοκομείο.99 Η χρήση συσκευών ανατρο-
φοδότησης ή καθοδήγησης της ΚΑΡΠΑ κατά την εφαρ-
μογή ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει απλώς να θεωρείται τμήμα του 
ευρύτερου συστήματος φροντίδας, το οποίο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ευρείες πρωτοβουλίες για βελτίωση της 
ποιότητας της ΚΑΡΠΑ,99,100 παρά να αντιμετωπίζεται 
ως μεμονωμένη παρέμβαση. 

Εμφυσήσεις διάσωσης 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες, τo 
ERC συστήνει να χορηγούνται αναπνεόμενοι όγκοι πε-
ρίπου 500–600ml (6–7 ml /kg). Ουσιαστικά, αυτός είναι 
ο όγκος που απαιτείται ώστε να προκληθεί ορατή ανύ-
ψωση του θώρακα.101 Οι ανανήπτες θα πρέπει να στο-
χεύουν σε διάρκεια εμφύσησης περίπου ίση με 1sec, με 
όγκο επαρκή ώστε να προκληθεί ανύψωση του θώρακα 
του θύματος, αλλά να αποφεύγουν τις πολύ γρήγορες ή 
βίαιες εμφυσήσεις. Η μέγιστη διακοπή των θωρακικών 
συμπιέσεων για τη χορήγηση των δύο εμφυσήσεων δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 10s.102

Αναλογία συμπιέσεων – εμφυσήσεων 

Στις οδηγίες του ERC του 2010, όταν πραγματοποιείται 
αναζωογόνηση ενήλικα από έναν μόνο ανανήπτη, προτεί-
νεται η τήρηση της αναλογίας 30:2. Αρκετές μελέτες πα-
ρατήρησης αναφέρουν μικρή βελτίωση στην έκβαση, μετά 
την εφαρμογή των αλλαγών στις κατευθυντήριες οδηγίες, 
που περιελάμβαναν τροποποίηση της αναλογίας μεταξύ 

συμπιέσεων και εμφυσήσεων από 15:2 σε 30:2.103-106 Ως 
εκ τούτου, το ERC εξακολουθεί να συστήνει η αναλογία 
συμπιέσεων προς εμφυσήσεις να είναι 30:2.

ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις 
Μελέτες παρατήρησης, οι οποίες συνήθως χαρα-

κτηρίζονται ως δεδομένα πολύ χαμηλής τεκμηρίωσης, 
προτείνουν ότι η ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις είναι ισο-
δύναμη με τον συνδυασμό θωρακικών συμπιέσεων και 
εμφυσήσεων διάσωσης, σε ενήλικες με καρδιακή ανακο-
πή πιθανής καρδιακής αιτιολογίας.27,107–118 Τα έως τώρα 
δεδομένα για την ισοδυναμία μεταξύ της ΚΑΡΠΑ μόνο 
με συμπιέσεις και της κλασικής ΚΑΡΠΑ δεν επαρκούν, 
ώστε να μεταβληθεί η τρέχουσα πρακτική. Ως εκ τούτου, 
το ERC, υποστηρίζει τις συστάσεις της ILCOR, ότι όλοι 
οι ανανήπτες θα πρέπει να εφαρμόζουν θωρακικές συ-
μπιέσεις σε όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανακοπή. 
Οι ανανήπτες που είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί να χο-
ρηγούν εμφυσήσεις διάσωσης, θα πρέπει να εφαρμόζουν 
και θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης, 
καθώς αυτό πιθανά παρέχει επιπλέον οφέλη στα παιδιά 
και σε εκείνους που υφίστανται καρδιακή ανακοπή από 
ασφυξία111,119,120 ή όπου ο χρόνος ανταπόκρισης των 
EMS είναι παρατεταμένος.115

χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 
(automated external defibrillator - AED 

Οι AEDs είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί όταν 
χρησιμοποιούνται από απλούς πολίτες με ελάχιστη ή και 
με καθόλου εκπαίδευση.121 Οι AEDs καθιστούν εφικτή 
την εφαρμογή απινίδωσης αρκετά λεπτά πριν την άφιξη 
εξειδικευμένης βοήθειας. Οι ανανήπτες θα πρέπει να συ-
νεχίζουν την ΚΑΡΠΑ με ελάχιστες διακοπές των θωρακι-
κών συμπιέσεων ενόσω συνδέουν έναν AED και κατά τη 
διάρκεια της χρήσης του. Οι ανανήπτες θα πρέπει να εί-
ναι συγκεντρωμένοι ώστε να ακολουθούν τις φωνητικές 
οδηγίες αμέσως μόλις λεχθούν, ιδίως να επανεκκινούν 
την ΚΑΡΠΑ αμέσως μόλις δοθεί τέτοια οδηγία, καθώς 
και να ελαχιστοποιούν τις διακοπές στις θωρακικές συ-
μπιέσεις. Οι κλασικοί AEDs είναι κατάλληλοι για χρήση 
σε παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών.122–124 Για παιδιά μετα-
ξύ 1 και 8 ετών χρησιμοποιείστε παιδιατρικά ηλεκτρόδια 
(pads), μαζί με έναν μειωτήρα ενέργειας, ή με την επιλο-
γή παιδιατρικής λειτουργίας, εάν είναι διαθέσιμα. 

ΚΑΡΠΑ πριν την απινίδωση 

Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ για όσο χρόνο χρειάζεται 
ώστε ένας απινιδωτής ή AED να φτάσει στο σημείο της 
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ανακοπής και να συνδεθεί, αλλά η απινίδωση δε θα πρέ-
πει να καθυστερεί περισσότερο. 

Μεσοδιάστημα μεταξύ των ελέγχων ρυθμού 

Διακόψτε τις θωρακικές συμπιέσεις κάθε 2 λεπτά για 
να αξιολογήσετε τον καρδιακό ρυθμό. 

Φωνητικές οδηγίες 

Είναι ζωτικής σημασίας, οι ανανήπτες να συγκεντρώ-
νουν την προσοχή τους στις φωνητικές οδηγίες που δί-
νει ο AED και να τις εκτελούν χωρίς καθυστέρηση. Οι 
φωνητικές οδηγίες συνήθως είναι δυνατό να προγραμ-
ματιστούν και συστήνεται να ρυθμίζονται σύμφωνα με 
την αλληλουχία απινιδώσεων και τους χρονισμούς της 
ΚΑΡΠΑ που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι συσκευές που 
καταγράφουν την ποιότητα της ΚΑΡΠΑ μπορεί επιπρό-
σθετα να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ανατροφοδό-
τηση σχετικά με την ΚΑΡΠΑ, καθώς και συμπληρωματι-
κές φωνητικές/οπτικές οδηγίες.

Στην πράξη οι AEDs χρησιμοποιούνται συνήθως από 
εκπαιδευμένους ανανήπτες. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση των οδηγιών του AED θα πρέ-
πει να αντιστοιχεί σε αναλογία συμπιέσεων προς εμφυ-
σήσεις ίση με 30:2. Εάν (κατ’ εξαίρεση) οι AEDs είναι 
τοποθετημένοι σε χώρους όπου δεν είναι πιθανό να είναι 
διαθέσιμοι ή παρόντες εκπαιδευμένοι ανανήπτες, ο ιδιο-
κτήτης ή ο διανομέας είναι δυνατό να επιλέξουν αλλαγή 
των ρυθμίσεων για εφαρμογή μόνο συμπιέσεων. 

Προγράμματα απινίδωσης προσβάσιμης στο κοινό (Public 
access defibrillation - PAD) 

Η τοποθέτηση AEDs σε περιοχές όπου αναμένεται 
να συμβεί μία καρδιακή ανακοπή ανά 5 έτη, θεωρείται 
ότι εμφανίζει καλή σχέση κόστους-απόδοσης και ότι εί-
ναι συγκρίσιμη με άλλες ιατρικές παρεμβάσεις.125–127 Η 
καταγραφή των AEDs για δημόσια πρόσβαση, έτσι ώστε 
οι συντονιστές να μπορούν να κατευθύνουν τους ανα-
νήπτες προς έναν κοντινό AED, δύναται επίσης να βοη-
θήσει στη βελτιστοποίηση της ανταπόκρισης.128 Η απο-
τελεσματικότητα της χρήσης των AED για θύματα στο 
σπίτι είναι περιορισμένη.129 Η αναλογία των ασθενών οι 
οποίοι βρίσκονται σε VF, είναι χαμηλότερη στο σπίτι σε 
σχέση με τους δημόσιους χώρους, ωστόσο, ο απόλυτος 
αριθμός των εν δυνάμει θεραπεύσιμων ασθενών είναι 
υψηλότερος στο σπίτι.129 Η προσβάσιμη στο κοινό απι-
νίδωση σπανίως έχει επίδραση στα κατ’οίκον θύματα.130 
Η καθοδήγηση μη επαγγελματιών ανανηπτών προς τη 
θέση του θύματος και προς τη θέση ενός κοντινού AED, 

πιθανά θα βελτιώσει τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ 
από παρευρισκόμενους33 και θα βοηθήσει στην ελάττω-
ση του χρονικού διαστήματος μέχρι την αινίδωση.37

Διεθνής σήμανση των AED 

Η ILCOR έχει σχεδιάσει ένα απλό και σαφές σύμβολο 
για τους AED, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί παγκο-
σμίως και το οποίο συστήνεται να υποδεικνύει τη θέση 
ενός AED.131

Ενδονοσοκομειακή χρήση των AEDs

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες με-
λέτες οι οποίες να συγκρίνουν την ενδονοσοκομειακή 
χρήση των AEDs με εκείνη των χειροκίνητων απινιδω-
τών. Τρεις μελέτες παρατήρησης έδειξαν απουσία βελτί-
ωσης στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο 
μετά από ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στους 
ενήλικες, όταν χρησιμοποιήθηκε AED, σε σύγκριση με 
την χειροκίνητη απινίδωση.132–134 Άλλη μία μεγάλη με-
λέτη παρατήρησης κατέδειξε ότι η ενδονοσοκομειακή 
χρήση AED σχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά επιβί-
ωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, συγκριτικά με 
τη μη χρήση AED.135 Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι 
οι AEDs είναι πιθανό να προκαλέσουν επιζήμιες καθυ-
στερήσεις στην έναρξη ΚΑΡΠΑ ή διακοπές των θωρακι-
κών συμπιέσεων σε ασθενείς με μη απινιδώσιμους ρυθ-
μούς.136 Το ERC συστήνει τη χρήση AEDs σε εκείνους 
τους χώρους των νοσοκομείων, όπου υπάρχει κίνδυνος 
καθυστερημένης απινίδωσης,137 λόγω του ότι η ομάδα 
αναζωογόνησης θα χρειαστεί αρκετά λεπτά να φτάσει 
και οι πρώτοι ανταποκρινόμενοι δεν κατέχουν δεξιότη-
τες εφαρμογής χειροκίνητης απινίδωσης. Ο στόχος είναι 
να γίνει προσπάθεια απινίδωσης εντός 3 λεπτών από την 
κατάρρευση. Σε νοσοκομειακούς χώρους όπου υπάρχει 
άμεση πρόσβαση σε χειροκίνητο απινιδωτή, είτε από εκ-
παιδευμένο προσωπικό είτε από ομάδα αναζωογόνησης, 
τότε θα πρέπει να προτιμάται η χρήση του χειροκίνητου 
απινιδωτή έναντι του AED. Τα νοσοκομεία θα πρέπει να 
καταγράφουν τα μεσοδιαστήματα μεταξύ της κατάρρευ-
σης και της πρώτης απινίδωσης και να διεξάγουν έλεγχο 
(audit) σχετικά με την έκβαση της αναζωογόνησης.

Κίνδυνοι για τον ανανήπτη και τον αποδέκτη της ΚΑΡΠΑ 

Η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους σε θύμα-
τα τα οποία τελικά δε βρίσκονται σε καρδιακή ανακοπή, 
εξαιρετικά σπάνια οδηγεί σε σοβαρή βλάβη. Ως εκ τούτου, 
οι ανανήπτες δε θα πρέπει να είναι διστακτικοί στην έναρ-
ξη ΚΑΡΠΑ, λόγω ανησυχιών πρόκλησης βλάβης. 
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Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγ-
μονή )

Η απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Foreign 
body airway obstruction - FBAO) είναι μία ασυνήθης 
αλλά δυνητικά θεραπεύσιμη αιτία ατυχηματικού θανά-
του.138 Καθώς τα θύματα στην αρχή έχουν συνείδηση και 
ανταποκρίνονται, συχνά υπάρχουν ευκαιρίες για πρώι-
μες παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να είναι σωτήριες για 
τη ζωή. 

Αναγνώριση 
H FBAO συνήθως εμφανίζεται την ώρα που το θύμα 

σιτίζεται ή πίνει. Η εικόνα 1.5 παρουσιάζει τον αλγόριθμο 
αντιμετώπισης ενός ενήλικα με FBAO. Τα ξένα σώματα 
μπορεί να προκαλέσουν είτε ήπια είτε σοβαρή απόφρα-
ξη. Είναι σημαντικό, στην περίπτωση που το θύμα έχει 
συνείδηση, να ερωτηθεί “Πνίγεσαι;”. Το θύμα που μπορεί 
να μιλήσει, να βήξει και να αναπνεύσει, έχει ήπια από-
φραξη. Το θύμα που δεν μπορεί να μιλήσει, που έχει βήχα 
ο οποίος εξασθενεί, που δυσκολεύεται ή αδυνατεί να 
αναπνεύσει, έχει σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού. 

Αντιμετώπιση της ήπιας απόφραξης του αεραγωγού 

Ενθαρρύνετε το θύμα να βήξει καθώς ο βήχας παρά-
γει υψηλές και παρατεταμένες πιέσεις στους αεραγωγούς 
και μπορεί να απομακρύνει προς τα έξω το ξένο σώμα. 

Αντιμετώπιση της σοβαρής απόφραξης του αεραγωγού 

Σε ενήλικες και σε παιδιά ηλικίας άνω του έτους με 

πλήρη FBAO, που έχουν συνείδηση, έχει αναφορές πε-
ριστατικών έχουν καταδείξει την αποτελεσματικότητα 
των κτυπημάτων ή των «ραπισμάτων» στην πλάτη, των 
κοιλιακών ωθήσεων και των θωρακικών ωθήσεων.139 Η 
πιθανότητα επιτυχίας αυξάνει όταν εφαρμόζονται συν-
δυασμοί κτυπημάτων ή ραπισμάτων στην πλάτη, με κοι-
λιακές ή θωρακικές ωθήσεις.139 

Αντιμετώπιση της απόφραξης αεραγωγού  από ξένο σώμα 
σε ένα θύμα που δεν ανταποκρίνεται 

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε πτώματα140 και δύο 
προοπτικές μελέτες σε αναισθητοποιημένους εθελο-
ντές141,142 έδειξαν ότι δημιουργούνται υψηλότερες πιέ-
σεις στους αεραγωγούς όταν εφαρμόζονται θωρακικές 
ωθήσεις, σε σχέση με την εφαρμογή κοιλιακών ωθήσεων. 
Επομένως, εάν το θύμα καταστεί αναντίδραστο ή χωρίς 
συνείδηση, θα πρέπει να γίνει άμεσα έναρξη θωρακικών 
συμπιέσεων. Μετά από 30 συμπιέσεις επιχειρήστε να χο-
ρηγήσετε 2 εμφυσήσεις διάσωσης και συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 
μέχρι το θύμα να ανανήψει και να αρχίσει να αναπνέει 
φυσιολογικά.

Τα θύματα με εμμένοντα βήχα, με δυσκολία στην 
κατάποση ή με συνεχιζόμενο αίσθημα παρουσίας αντι-
κειμένου στον λαιμό τους, θα πρέπει να παραπέμπονται 
για ιατρική συμβουλή. Οι κοιλιακές ωθήσεις και οι θωρα-
κικές συμπιέσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές 
εσωτερικές βλάβες και όλα τα θύματα τα οποία αντιμε-
τωπίστηκαν επιτυχώς με αυτά τα μέτρα, θα πρέπει στη 
συνέχεια να εξετάζονται για τραυματισμούς.

Ενέργεια 

ΥΠΟΨίΑ ΠνίγΜΟνΗΣ

να είστε σε εγρήγορση για απόφρα-
ξη του αεραγωγού από τροφή ειδικά 
κατά τη διάρκεια γεύματος 

ΕνΘΑρρΥνΕΤΕ ΤΟ ΘΥΜΑ νΑ ΒΗΞΕί  
Προτρέψτε το θύμα να βήξει

Τεχνική περιγραφή 
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ΔώΣΤΕ ΚΟίλίΑΚΕΣ ώΘΗΣΕίΣ

Αν τα χτυπήματα στην πλάτη είναι 
αναποτελεσματικά δώστε μέχρι πέ-
ντε κοιλιακές ωθήσεις

ΞΕΚίνΗΣΤΕ ΚΑρΠΑ 

Ξεκινήστε ΚΑρΠΑ αν το θύμα χάσει 
τις αισθήσεις του

Αν τα χτυπήματα στην πλάτη  αποτύχουν να 
απελευθερώσουν τον αεραγωγό δώστε μέχρι 
πέντε κοιλιακές ωθήσεις ως εξής:
Σταθείτε πίσω από το θύμα και τοποθετήστε 
και τα δύο σας χέρια γύρω από την άνω κοιλία
Γείρετε το θύμα προς τα εμπρός
Τοποθετείστε τη γροθιά σας μεταξύ ομφαλού 
και ξιφοειδούς απόφυσης 
Πιάστε τη γροθιά σας με το άλλο χέρι και πιέ-
στε απότομα προς τα μέσα και πάνω
Επαναλάβετε το μέχρι πέντε φορές
Αν παρόλα τα παραπάνω δεν απελευθερωθεί 
ο αεραγωγός συνεχίστε με πέντε χτυπήματα 
στην πλάτη εναλλάξ με πέντε κοιλιακές ωθή-
σεις

Αν το θύμα, σε οποιαδήποτε στιγμή,  χάσει τις 
αισθήσεις του:
•  Τοποθετήστε το θύμα προσεκτικά στο έδα-

φος
•  Ειδοποιήστε άμεσα το Κέντρο Άμεσης Βο-

ήθειας
•  Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ με θωρακικές συμπιέσεις

Εικόνα 1.5. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργειών για την αντιμετώπιση ενηλίκου θύματος με απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

ΔώΣΤΕ χΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗν ΠλΑΤΗ

Αν ο βήχας γίνει μη αποτελεσματικός δώ-
στε μέχρι 5 χτυπήματα στην πλάτη

Αν το θύμα εμφανίζει σημεία σοβαρής από-
φραξης του αεραγωγού και έχει συνείδηση 
δώστε πέντε χτυπήματα στην πλάτη.
Σταθείτε στο πλάι του θύματος και ελαφρώς 
προς τα πίσω. 
Υποστηρίξτε το στήθος με το ένα χέρι και 
γείρετε το θύμα προς τα μπροστά, έτσι ώστε 
όταν μετακινηθεί το ξένο σώμα αυτό να βγει 
έξω από το στόμα και όχι να μετακινηθεί σε 
κατώτερο σημείο του αεραγωγού.
Με την παλάμη του άλλου χεριού σας,  δώστε 
πέντε κοφτά χτυπήματα στην πλάτη ανάμεσα 
στις ωμοπλάτες.
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Αναζωογόνηση στα παιδιά (βλέπε επίσης το 
κεφάλαιο 6) και στα θύματα πνιγμού (βλέπε 
επίσης το κεφάλαιο 4)

Πολλά παιδιά δε λαμβάνουν αναζωογόνηση λόγω 
του ότι δυνητικοί ανανήπτες φοβούνται ότι θα προκα-
λέσουν βλάβη, εάν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην 
αναζωογόνηση παιδιών. Ο φόβος αυτός είναι αβάσιμος: 
Είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η αλληλουχία 
του BLS για τους ενήλικες για την αναζωογόνηση ενός 
παιδιού, σε σχέση με το να μη γίνει τίποτα. Για διευκόλυν-
ση της εκπαίδευσης και της απομνημόνευσης, οι απλοί 
πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται ότι η αλληλουχία των 
ενηλίκων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά 
που δεν ανταποκρίνονται και δεν αναπνέουν φυσιολογι-
κά. Οι παρακάτω μικρές τροποποιήσεις στην αλληλουχία 
των ενηλίκων, θα την καταστήσουν ακόμα πιο κατάλλη-
λη για να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά: 

•  Χορηγήστε 5 αρχικές εμφυσήσεις διάσωσης πριν να ξε-
κινήσετε τις θωρακικές συμπιέσεις

•  Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ για 1min πριν αναζητήσετε βοή-
θεια, στη μη πιθανή περίπτωση όπου ο ανανήπτης  είναι 
μόνος του

•  Συμπιέστε το στήθος τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο 
του βάθους του ; χρησιμοποιείστε 2 δάκτυλα για τα 
βρέφη ηλικίας μικρότερης του ενός έτους; χρησιμοποι-
είστε 1 ή 2 χέρια για τα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης του 
ενός έτους, ανάλογα με το τι χρειάζεται για να πετύχετε 
επαρκές βάθος συμπίεσης 

Οι ίδιες τροποποιήσεις των 5 αρχικών εμφυσήσεων 
και του 1min ΚΑΡΠΑ για τον ανανήπτη που είναι μό-
νος, πριν αναζητήσει βοήθεια, μπορεί να βελτιώσουν την 
έκβαση στα θύματα πνιγμού. Η τροποποίηση αυτή θα 
πρέπει να διδάσκεται μόνο σε εκείνους που φέρουν ει-
δική ευθύνη για τη φροντίδα πιθανών θυμάτων πνιγμού 
(πχ ναυαγοσώστες).

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στον ενή-
λικα (Adult advanced life support)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των ενδονοσο-
κομειακών καρδιακών ανακοπών 

Η πρώιμη αναγνώριση του ασθενούς ο οποίος επι-
δεινώνεται και η πρόληψη της καρδιακής ανακοπής, 
αποτελούν τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας επιβίωσης.13 
Περίπου μόνο το 20% των ασθενών που εμφανίζουν 
ενδονοσοκομειακά καρδιακή ανακοπή θα επιβιώσουν 

έτσι ώστε να επιστρέψουν σπίτι τους.143,144 Τα νοσοκο-
μεία θα πρέπει να παρέχουν ένα σύστημα φροντίδας το 
οποίο θα περιλαμβάνει: (α) εκπαίδευση του προσωπικού 
σχετικά με τα σημεία ενός ασθενούς που επιδεινώνεται 
και τη λογική της άμεσης ανταπόκρισης στην ασθένεια, 
(β) κατάλληλη και συχνή παρακολούθηση των ζωτικών 
σημείων του ασθενούς, (γ) σαφή καθοδήγηση (πχ μέσω 
κριτηρίων κλήσης ή κλιμάκων προειδοποιητικών σημεί-
ων), ώστε το προσωπικό να υποβοηθείται στον πρώιμο 
εντοπισμό ενός ασθενούς ο οποίος επιδεινώνεται, (δ) 
ένα σαφές, ενιαίο σύστημα κλήσης για βοήθεια και (ε) 
μία κατάλληλη και έγκαιρη κλινική ανταπόκριση στις 
κλήσεις σε βοήθεια.145

Πρόληψη των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων (sudden 
cardiac deaths - SCD) εξωνοσοκομειακά 

Τα περισσότερα θύματα SCD έχουν ιστορικό καρδια-
κής νόσου και εμφανίζουν προειδοποιητικά σημεία, συ-
χνότερα θωρακικό άλγος, εντός μίας ώρας πριν την καρ-
διακή ανακοπή.146 Παιδιά και νεαροί ενήλικες οι οποίοι 
είναι προφανώς υγιείς και οι οποίοι εμφανίζουν SCD, 
είναι επίσης πιθανό να έχουν σημεία και συμπτώματα (πχ 
συγκοπή/προ-συγκοπή, θωρακικό άλγος και αίσθημα 
παλμών), τα οποία θα πρέπει να θορυβήσουν τους επαγ-
γελματίες υγείας ώστε να αναζητήσουν εξειδικευμένη 
βοήθεια, προκειμένου να προληφθεί η καρδιακή ανα-
κοπή.147–151 Τα προγράμματα ανίχνευσης (screening) 
σε αθλητές, ποικίλουν μεταξύ των χωρών.152,153 Η ανα-
γνώριση των ατόμων με κληρονομικές καταστάσεις και 
ο ανιχνευτικός έλεγχος στα μέλη της οικογένειας, μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των θανάτων νεαρών 
ατόμων με κληρονομικές καρδιακές παθήσεις.154–156 

Προνοσοκομειακή αναζωογόνηση 

Αρχική εφαρμογή ΚΑΡΠΑ έναντι της αρχικής απινίδωσης 
σε εξωνοσοκομεική καρδιακή ανακοπή 

Το προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής 
θα πρέπει να εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ υψηλής ποιότητας, ενό-
σω γίνεται η μεταφορά ενός απινιδωτή στο σημείο, η το-
ποθέτησή του και η φόρτιση. Η απινίδωση δε θα πρέπει 
να καθυστερεί παραπάνω από όσο απαιτείται για να εξα-
κριβωθεί η ανάγκη της χορήγησης της και να ολοκληρω-
θεί η φόρτιση.

Κανόνες τερματισμού της αναζωογόνησης

Ο «κανόνας τερματισμού της αναζωογόνησης για το 
BLS», προβλέπει τον θάνατο, όταν εφαρμόζεται από δι-
ασώστες οι οποίοι πραγματοποιούν μόνο απινίδωση.157 
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Ο κανόνας συστήνει διακοπή, όταν δεν έχει επιτευχθεί 
ROSC, δεν έχουν χορηγηθεί απινιδώσεις και τη στιγμή 
της ανακοπής δεν ήταν παρόντα μέλη των EMS. Αρκε-
τές μελέτες έχουν δείξει εξωτερική γενίκευση του κανόνα 
αυτού.158–164 Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα συ-
στήματα EMS που παρέχουν παρεμβάσεις ALS, μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κανόνα BLS και 
ως εκ τούτου τον όρισαν ως «καθολικό» κανόνα τερματι-
σμού της αναζωογόνησης.159,165,166 

Ενδονοσοκομειακή αναζωογόνηση
Μετά από ενδονοσοκομειακή ανακοπή, ο διαχωρι-

σμός μεταξύ βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης 
της ζωής είναι αυθαίρετος. Στην πράξη, η διαδικασία 
αναζωογόνησης αποτελεί μία συνέχεια και βασίζεται 

στην κοινή λογική. Στην εικόνα 1.6 απεικονίζεται αλγό-
ριθμος για την αρχική αντιμετώπιση των ενδονοσοκο-
μειακών ανακοπών. 
•  Βεβαιωθείτε για την προσωπική σας ασφάλεια
•  Εάν οι επαγγελματίες υγείας δουν έναν ασθενή ο οποί-

ος έχει καταρρεύσει ή βρουν έναν ασθενή εμφανώς 
αναίσθητο σε ένα κλινικό περιβάλλον, θα πρέπει πρώτα 
να καλέσουν βοήθεια (πχ να ενεργοποιήσουν έναν κώ-
δωνα επειγόντων, να φωνάξουν) και στη συνέχεια να 
αξιολογήσουν εάν ο ασθενής ανταποκρίνεται. Ελαφρά 
κουνήστε τους ώμους του ασθενούς και ρωτήστε δυνα-
τά: «Είσαι καλά;»

•  Εάν βρίσκονται κοντά άλλα μέλη του προσωπικού, οι 
ενέργειες είναι δυνατό να πραγματοποιούνται ταυτό-
χρονα.
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Εικόνα 1.6. Αλγόριθμος ενδονοσοκομειακής αναζωογόνησης. ABCDE– Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατά-
σταση, Έκθεση, IV – ενδοφλέβια, ΚΑΡΠΑ -  Kαρδιοπνευμονική Aναζωογόνηση
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Ο ασθενής που ανταποκρίνεται 
Απαιτείται επείγουσα ιατρική εκτίμηση. Ανάλογα με 

τα τοπικά πρωτόκολλα, αυτή μπορεί να γίνει από μία 
ομάδα αναζωογόνησης (πχ Ιατρική/Νοσοκομειακή ομά-
δα επειγόντων, ομάδα άμεσης ανταπόκρισης). Ενόσω 
αναμένετε την άφιξη της ομάδας, χορηγήστε οξυγόνο, 
συνδέστε monitor και τοποθετήστε έναν ενδοφλέβιο 
καθετήρα. 

Ο ασθενής που δεν ανταποκρίνεται 

Η ακριβής αλληλουχία θα εξαρτηθεί από την εκπαί-
δευση του προσωπικού και την εμπειρία του στην αξιο-
λόγηση της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Εκπαιδευ-
μένοι επαγγελματίες υγείας αδυνατούν να αξιολογήσουν 
με επαρκή αξιοπιστία την αναπνοή και την κυκλοφορία, 
έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη καρδιακής ανα-
κοπής.39,40,42,44,167–172

Η αγωνιώδης αναπνοή (σποραδικοί ρόγχοι, αργή, 
δυσχερής ή θορυβώδης αναπνοή) εμφανίζεται συχνά 
στα αρχικά στάδια της καρδιακής ανακοπής, είναι ση-
μείο καρδιακής ανακοπής και δε θα πρέπει να συγχέεται 
με σημείο ζωής.43,53,54,56 Αγωνιώδης αναπνοή μπορεί 
επίσης να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
θωρακικών συμπιέσεων, καθώς βελτιώνεται η εγκεφαλι-
κή λειτουργία, αλλά δεν υποδεικνύει ανάκτηση της αυ-
τόματης κυκλοφορίας. Η καρδιακή ανακοπή μπορεί να 
προκαλέσει ένα σύντομο αρχικό επεισόδιο που ομοιάζει 
με σπασμούς, το οποίο μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα 
ως επιληψία.46,47 Τέλος, αλλαγές στο χρώμα του δέρμα-
τος, ειδικά μεταβολές με ωχρότητα και κυανή χροιά που 
σχετίζονται με κυάνωση, δεν είναι διαγνωστικές καρδια-
κής ανακοπής.46

•  Καλέστε βοήθεια (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη) 
Γυρίστε το θύμα σε ύπτια θέση και στη συνέχεια απε-

λευθερώστε τον αεραγωγό: 
•  Απελευθερώστε τον αεραγωγό και ελέγξτε για ανα-

πνοή:
o  Απελευθερώστε τον αεραγωγό πραγματοποιώντας 

έκταση της κεφαλής και ανύψωση του πώγωνα 
o  Διατηρώντας τον αεραγωγό ανοικτό, δείτε, ακούστε 

και αισθανθείτε για φυσιολογική αναπνοή (σποραδι-
κοί ρόγχοι, αργή, δυσχερής ή θορυβώδης αναπνοή, 
δεν είναι φυσιολογικά):
•  Δείτε για κινήσεις του θώρακα 
•  Ακούστε στο στόμα του θύματος για αναπνευστι-

κούς ήχους 
•  Αισθανθείτε για αέρα στο μάγουλό σας 

•  Δείτε, ακούστε και αισθανθείτε για όχι περισσότερο 

από 10 δευτερόλεπτα ώστε να καθορίσετε εάν το θύμα 
αναπνέει φυσιολογικά 

•  Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας: 
o  Μπορεί να είναι δύσκολο να βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχει σφυγμός. Εάν ο ασθενής δεν εμφανίζει ση-
μεία ζωής (συνείδηση, σκόπιμες κινήσεις, φυσιολογι-
κή αναπνοή ή βήχα), ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμ-
φιβολία, ξεκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ, έως ότου φτάσει 
περισσότερο εξειδικευμένη βοήθεια ή ο ασθενής εμ-
φανίσει σημεία ζωής. 

o  Η εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων σε ασθενή με 
πάλλουσα καρδιά δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
βλάβη.173 Ωστόσο, καθυστερήσεις στη διάγνωση της 
καρδιακής ανακοπής και στην έναρξη της ΚΑΡΠΑ 
θα έχουν αρνητική επίδραση στην επιβίωση και θα 
πρέπει να αποφεύγονται. 

o  Μόνο εκείνοι που έχουν εμπειρία στο ALS θα πρέ-
πει να προσπαθούν να αξιολογήσουν τον καρωτιδι-
κό σφυγμό ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχουν για σημεία 
ζωής. Η ταχεία αυτή εκτίμηση δε θα πρέπει να διαρκεί 
περισσότερο από 10sec. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
αμφιβολία για την ύπαρξη ή την απουσία σφυγμού, 
ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. 

•  Εάν υπάρχουν σημεία ζωής, απαιτείται επείγουσα ιατρι-
κή εκτίμηση. Ανάλογα με τα τοπικά πρωτόκολλα, αυτή 
μπορεί γίνει από μία ομάδα αναζωογόνησης. Ενόσω 
αναμένετε την ομάδα, χορηγήστε στον ασθενή οξυγό-
νο, συνδέστε monitor και τοποθετήστε έναν ενδοφλέ-
βιο καθετήρα. Εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιόπι-
στη μέτρηση του κορεσμού του αρτηριακού αίματος σε 
οξυγόνο (πχ παλμική οξυμετρία - SpO2), τιτλοποιήστε 
τη συγκέντρωση του εισπνεόμενου οξυγόνου ώστε να 
πετύχετε τιμές SpO2 94–98%.

•  Εάν δεν υπάρχει αναπνοή αλλά υπάρχει σφυγμός 
(αναπνευστική ανακοπή), αερίστε τους πνεύμονες του 
ασθενούς και ελέγξτε για ύπαρξη κυκλοφορίας κάθε 10 
αναπνοές. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την 
ύπαρξη ή την απουσία σφυγμού, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. 

Έναρξη ενδονοσοκομειακής ΚΑΡΠΑ 

Οι καίριες ενέργειες παραθέτονται παρακάτω. Επι-
πλέον δεδομένα αναφέρονται στα κεφάλαια των ειδικών 
παρεμβάσεων που ακολουθούν. 

•  Ένα άτομο ξεκινάει ΚΑΡΠΑ ενώ οι υπόλοιποι καλούν 
την ομάδα αναζωογόνησης και συγκεντρώνουν τον 
εξοπλισμό της αναζωογόνησης και έναν απινιδωτή. 
Εάν παρίσταται μόνο ένα μέλος του προσωπικού, θα 
πρέπει να αφήσει τον ασθενή.

•  Χορηγήστε 30 θωρακικές συμπιέσεις ακολουθούμενες 
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από δύο εμφυσήσεις. 
•  Συμπιέστε σε βάθος τουλάχιστον 5 cm αλλά όχι περισ-

σότερο από 6 cm.
•  Οι θωρακικές συμπιέσεις θα πρέπει να πραγματοποιού-

νται με συχνότητα 100–120min/min.
•  Επιτρέψτε στον θώρακα να επανέλθει πλήρως μετά 

από κάθε συμπίεση, μη στηρίζεστε πάνω στον θώρακα. 
•  Ελαχιστοποιείστε τις διακοπές και διασφαλίστε συμπι-

έσεις υψηλής ποιότητας. 
•  Η εφαρμογή υψηλής ποιότητας θωρακικών συμπιέσε-

ων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα είναι κουρα-
στική, προκαλώντας ελάχιστη διακοπή, προσπαθήστε 
να αλλάζετε το άτομο που εφαρμόζει τις θωρακικές 
συμπιέσεις κάθε 2min.

•  Διατηρείστε τον αεραγωγό και αερίστε τους πνεύμονες 
με τον καταλληλότερο εξοπλισμό που έχετε άμεσα δι-
αθέσιμο. Θα πρέπει να ξεκινήσει αερισμός με τη χρήση 
μάσκας τσέπης ή αερισμός δύο ατόμων με προσωπίδα 
και ασκό, μαζί με τα οποία μπορεί συμπληρωματικά να 
τοποθετηθεί στοματοφαρυγγικός αεραγωγός. Εναλ-
λακτικά, χρησιμοποιείστε μία υπεργλωττιδική συσκευή 
(supraglottic airway device - SGA) και έναν αυτοδια-
τεινόμενο ασκό. Ενδοτραχειακή διασωλήνωση θα πρέ-
πει να επιχειρείται μόνο από εκπαιδευμένα, ικανά και 
έμπειρα στη δεξιότητα αυτή άτομα. 

•  Η καπνογραφία με κυματομορφή θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται για την επιβεβαίωση της τοποθέτησης του 
ενδοτραχειακού σωλήνα και την παρακολούθηση της 
συχνότητας του αερισμού. Η καπνογραφία με κυματο-
μορφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μαζί με μάσκα 
και ασκό καθώς και με SGA. Η επιπλέον χρήση της κα-
πνογραφίας με κυματομορφή για την παρακολούθηση 
της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ και πιθανά για την αναγνώ-
ριση της επανόδου της αυτόματης κυκλοφορίας κατά 
την διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, συζητιέται παρακάτω στο 
παρόν κεφάλαιο.174

•  Εφαρμόστε εισπνευστικό χρόνο ίσο με 1 sec και χορη-
γείστε αρκετό όγκο ώστε να προκληθεί φυσιολογική 
ανύψωση του θώρακα. Προσθέστε συμπληρωματικό 
οξυγόνο ώστε να χορηγήσετε την υψηλότερη δυνατή 
συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου  το συντομότε-
ρο δυνατόν.175

•  Αφού διασωληνωθεί η τραχεία του ασθενούς ή τοπο-
θετηθεί μία SGA, συνεχίστε να εφαρμόζετε αδιάλειπτες 
θωρακικές συμπιέσεις (εκτός από την ώρα της απινίδω-
σης και των ελέγχων του ρυθμού, όταν ενδείκνυνται) με 
συχνότητα 100–120 /min και αερίστε τους πνεύμονες 
περίπου με 10 αναπνοές /min. Αποφύγετε τον υπερα-
ερισμό (την υπερβολική συχνότητα και τους μεγάλους 
αναπνεόμενους όγκους).

•  Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός για τον αερα-
γωγό και τον αερισμό, σκεφτείτε να χορηγήσετε αερι-
σμό στόμα με στόμα. Εάν υπάρχουν κλινικοί λόγοι για 
να αποφύγετε την επαφή στόμα με στόμα, ή εάν δεν 
μπορείτε you να την πραγματοποιήσετε, εφαρμόστε 
θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να φτάσει βοήθεια ή εξο-
πλισμός για τον αεραγωγό.

•  Μόλις φτάσει ο απινιδωτής, εφαρμόστε τα αυτοκόλ-
λητα ηλεκτρόδια απινίδωσης (pads) στον ασθενή ενώ 
συνεχίζονται οι θωρακικές συμπιέσεις και στη συνέχεια, 
κάντε ανάλυση του ρυθμού σε σύντομο χρόνο. Εάν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα pads, χρησιμοποιείστε τις κεφα-
λές του απινιδωτή (paddles). Σταματήστε για σύντομο 
χρόνο ώστε να αξιολογήσετε τον καρδιακό ρυθμό. Σε 
χρήση χειροκίνητου απινιδωτή, εάν ο ρυθμός είναι VF/
pVT φορτίστε τον απινιδωτή όσο κάποιος άλλος ανα-
νήπτης συνεχίζει τις θωρακικές συμπιέσεις. Μόλις φορ-
τίσει ο απινιδωτής, διακόψτε τις θωρακικές συμπιέσεις 
και στη συνέχεια χορηγήστε μία απινίδωση και αμέσως 
επανεκκινήστε τις θωρακικές συμπιέσεις. Επιβεβαιώ-
στε ότι κανείς δεν αγγίζει τον ασθενή κατά τη διάρκεια 
της χορήγησης της απινίδωσης. Προγραμματίστε και 
βεβαιωθείτε ότι θα χορηγηθεί μία ασφαλής απινίδωση, 
πριν την προγραμματισμένη διακοπή των θωρακικών 
συμπιέσεων.

•  Στην περίπτωση χρήσης AED, ακολουθήστε τις οπτι-
κοακουστικές οδηγίες του AED και ομοίως στοχεύστε 
στο να ελαχιστοποιήσετε τις παύσεις στις θωρακικές 
συμπιέσεις, ακολουθώντας άμεσα τις οδηγίες. 

•  Σε ορισμένα περιβάλλοντα, όπου δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα pads, χρησιμοποιούνται εναλλακτικές στρατηγι-
κές απινίδωσης με τη χρήση των paddles, ώστε να ελα-
χιστοποιείται η παύση πριν την απινίδωση.

•  Σε ορισμένες χώρες, εφαρμόζεται μία στρατηγική απι-
νίδωσης η οποία περιλαμβάνει φόρτιση του απινιδωτή 
λίγο πριν το τέλος του κάθε δίλεπτου κύκλου ΚΑΡ-
ΠΑ, κατά την προετοιμασία για τον έλεγχο του ρυθ-
μού.176,177 Εάν ο ρυθμός είναι VF/pVT, χορηγείται απι-
νίδωση και συνεχίζεται η ΚΑΡΠΑ. Κατά πόσο η τεχνική 
αυτή επιφέρει όφελος δεν είναι γνωστό, αλλά οδηγεί σε 
φόρτιση του απινιδωτή για μη-απινιδώσιμους ρυθμούς. 

•  Μετά τη χορήγηση απινίδωσης αμέσως επανεκκινήστε 
θωρακικές συμπιέσεις. Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές 
των θωρακικών συμπιέσεων. Όταν χρησιμοποιείται 
χειροκίνητος απινιδωτής, είναι δυνατόν να μειωθεί η 
παύση μεταξύ της διακοπής και της επανέναρξης των 
θωρακικών συμπιέσεων, σε χρόνο μικρότερο των πέντε 
δευτερολέπτων. 

•  Συνεχίστε την αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει η ομάδα 
αναζωογόνησης ή να εμφανίσει ο ασθενής σημεία ζωής. 
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Εάν χρησιμοποιείτε AED, ακολουθήστε τις φωνητικές 
οδηγίες.

•  Ενώ η αναζωογόνηση είναι σε εξέλιξη και εάν επαρκούν 
τα παρόντα μέλη του προσωπικού, ετοιμάστε ενδοφλέ-
βιες γραμμές και φάρμακα τα οποία είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από την ομάδα αναζωογόνησης (πχ 
αδρεναλίνη).

•  Ορίστε ένα άτομο να είναι υπεύθυνο για την παράδοση 
στον αρχηγό της ομάδας αναζωογόνησης. Χρησιμο-
ποιήστε ένα δομημένο εργαλείο επικοινωνίας για την 
παράδοση (πχ SBAR, RSVP).178,179 Επισυνάψτε τις κα-
ταγραφές του ασθενούς.

•  Η ποιότητα των θωρακικών συμπιέσεων κατά την 
ενδονοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ, συχνά δεν είναι η ιδανι-
κή.180,181 Οι αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεων είναι 
εκ των ων ουκ άνευ. Ακόμη και σύντομες διακοπές στις 
θωρακικές συμπιέσεις είναι καταστροφικές για την έκ-
βαση και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 
ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση συνεχών, αποτε-
λεσματικών θωρακικών συμπιέσεων σε όλη την προ-
σπάθεια αναζωογόνησης. Οι θωρακικές συμπιέσεις θα 
πρέπει να ξεκινούν στην αρχή της προσπάθειας αναζω-
ογόνησης και να συνεχίζονται αδιαλείπτως εκτός από 
τις στιγμές που διακόπτονται για σύντομο χρόνο, ώστε 
να πραγματοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση 
(πχ έλεγχος του ρυθμού).

•  Οι περισσότερες παρεμβάσεις μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν χωρίς διακοπές στις θωρακικές συμπιέσεις. 
Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να παρακολουθεί την 
ποιότητα της ΚΑΡΠΑ και να εναλλάσσει τους ανανή-
πτες εάν η ποιότητα της ΚΑΡΠΑ δεν είναι ικανοποιη-
τική.

•  Το συνεχές monitoring του EtCO2 κατά την ΚΑΡΠΑ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υποδεικνύει την 
ποιότητα της ΚΑΡΠΑ, ενώ μία αύξηση του EtCO2 μπο-
ρεί να αποτελεί ένδειξη ROSC κατά τη διάρκεια των 
θωρακικών συμπιέσεων.174,182–184 

•  Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει κάθε 2min να γίνεται αλ-
λαγή του ατόμου που εφαρμόζει τις θωρακικές συμπιέ-
σεις, αλλά χωρίς αυτές να διακόπτονται. 

Αλγόριθμος αντιμετώπισης ALS 

Παρά το ότι ο αλγόριθμος του ALS για την καρδιακή 
ανακοπή (Εικόνα 1.7) μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε καρ-
διακή ανακοπή, σε περιπτώσεις όπου η καρδιακή ανακοπή 
οφείλεται σε ειδικές καταστάσεις, μπορεί να έχουν ένδειξη 
επιπλέον παρεμβάσεις (βλέπε κεφάλαιο 4).3 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες αναμφίβολα συμβάλλουν 
στη βελτίωση της επιβίωσης μετά από καρδιακή ανα-

κοπή, είναι η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή BLS 
από τους παρευρισκόμενους, οι αδιάλειπτες, υψηλής 
ποιότητας συμπιέσεις και η πρώιμη απινίδωση σε VF/
pVT. Η χρήση αδρεναλίνης, έχει βρεθεί, ότι αυξάνει τη 
ROSC αλλά όχι την επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νο-
σοκομείο. Επιπλέον υπάρχει πιθανότητα να επιδεινώνει 
τη μακροχρόνια νευρολογική έκβαση. Ομοίως, τα δε-
δομένα που υποστηρίζουν τη χρήση εξειδικευμένων πα-
ρεμβάσεων στον αεραγωγό κατά τη διάρκεια του ALS, 
παραμένουν περιορισμένα.175,185–192 Κατά συνέπεια, 
παρά το ότι τα φάρμακα και οι εξειδικευμένοι αεραγωγοί 
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις 
του ALS, είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε σχέση με την 
πρώιμη απινίδωση και την εφαρμογή αδιάλειπτων θωρα-
κικών συμπιέσεων υψηλής ποιότητας. 

Όπως και στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγί-
ες, ο αλγόριθμος του ALS διαφοροποιείται μεταξύ απινι-
δώσιμων και μη απινιδώσιμων ρυθμών. Ο κάθε κύκλος 
γενικώς είναι παρόμοιος, με την εφαρμογή 2 λεπτών 
ΚΑΡΠΑ πριν τον έλεγχο ρυθμού και όπου ενδείκνυται, 
τον έλεγχο σφυγμού. 1 mg αδρεναλίνης χορηγείται κάθε 
3–5min μέχρι να επιτευχθεί ROSC – ο χρονισμός της αρ-
χικής χορήγησης αδρεναλίνης περιγράφεται παρακάτω. 
Στη VF/pVT, μετά από συνολικά τρεις απινιδώσεις, εν-
δείκνυται η χορήγηση μίας μεμονωμένης δόσης αμιωδα-
ρόνης 300mg και μπορείτε να σκεφτείτε να χορηγήσετε 
μια επιπλέον δόση των 150mg μετά από πέντε απινιδώ-
σεις. Ο βέλτιστος χρόνος κάθε κύκλου ΚΑΡΠΑ δεν εί-
ναι γνωστός και υπάρχουν αλγόριθμοι με μεγαλύτερους 
κύκλους (3min) οι οποίοι περιλαμβάνουν διαφορετικούς 
χρονισμούς για τη χορήγηση των δόσεων της αδρεναλί-
νης.193

Απινιδώσιμοι ρυθμοί (κοιλιακή μαρμαρυγή/άσφυγμη κοι-
λιακή ταχυκαρδία) 

Αφού επιβεβαιώσετε την καρδιακή ανακοπή, καλέ-
σετε βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης ενός 
απινιδωτή) και ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ, αρχίζοντας με θωρα-
κικές συμπιέσεις, με αναλογία συμπιέσεων:εμφυσήσεων 
(CV ratio) 30:2. Όταν φτάσει ο απινιδωτής, συνεχίστε 
θωρακικές συμπιέσεις καθώς εφαρμόζετε τα ηλεκτρόδιά 
του. Αναγνωρίστε τον ρυθμό και αντιμετωπίστε σύμφω-
να με τον αλγόριθμο του ALS.

•  Εάν επιβεβαιωθεί VF/pVT, φορτίστε τον απινιδωτή 
ενόσω κάποιος άλλος ανανήπτης συνεχίζει τις θωρακι-
κές συμπιέσεις. Μόλις ο απινιδωτής φορτίσει, διακόψτε 
τις θωρακικές συμπιέσεις, βεβαιωθείτε γρήγορα ότι κα-
νείς εκ των ανανηπτών δεν είναι σε επαφή με τον ασθε-
νή και στη συνέχεια χορηγήστε μία απινίδωση.
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Εικόνα 1.7. Αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. CPR – καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, VF/Pulseless VT – κοιλι-
ακή μαρμαρυγή/άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία, PEA  – άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα, ABCDE – Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυ-
κλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση, SaO2 – κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, PaCO2 – μερική πίεση του διοξειδίου 
του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα,  ECG - ηλεκτροκαρδιογράφημα
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•  Τα επίπεδα ενέργειας των απινιδώσεων των κατευ-
θυντηρίων οδηγιών του 2010, δεν έχουν αλλάξει.194 
Για διφασικές κυματομορφές, αρχικά χρησιμοποιείστε 
ενέργεια απινίδωσης τουλάχιστον 150 J. Με τους χει-
ροκίνητους απινιδωτές, είναι σωστό να σκεφτείτε να 
αυξήσετε τα επίπεδα ενέργειας, εφόσον είναι εφικτό, 
μετά από μία αποτυχημένη απινίδωση, καθώς και σε 
ασθενείς στους οποίους θα εμφανιστεί ξανά μαρμαρυ-
γή.195,196

•  Ελαχιστοποιείστε την καθυστέρηση μεταξύ της δια-
κοπής των θωρακικών συμπιέσεων και της χορήγησης 
απινίδωσης (την παύση πριν την απινίδωση); ακόμη και 
μία καθυστέρηση της τάξης των 5–10 s θα ελαττώσει 
τις πιθανότητες επιτυχίας της απινίδωσης.84,85,197,198

•  Χωρίς να σταματήσετε ώστε να επαναξιολογήσετε τον 
ρυθμό ή να αισθανθείτε για σφυγμό, επανεκκινήστε 
ΚΑΡΠΑ (CV ratio 30:2) αμέσως μετά την απινίδω-
ση, αρχίζοντας με θωρακικές συμπιέσεις, έτσι ώστε να 
ελαττώσετε την παύση μετά την απινίδωση και τη συ-
νολική παύση περί την απινίδωση.84,85

•  Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ για 2min, στη συνέχεια διακόψτε 
για σύντομο χρόνο ώστε να αξιολογήσετε τον ρυθμό: 
εάν παραμένει VF/pVT, χορηγήστε δεύτερη απινίδω-
ση (150–360J διφασική). Χωρίς να σταματήσετε ώστε 
να επαναξιολογήσετε τον ρυθμό ή να αισθανθείτε για 
σφυγμό, επανεκκινήστε ΚΑΡΠΑ (CV ratio 30:2) αμέ-
σως μετά την απινίδωση, αρχίζοντας με θωρακικές συ-
μπιέσεις. 

•  Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ για 2min, στη συνέχεια διακόψτε 
για σύντομο χρόνο ώστε να αξιολογήσετε τον ρυθμό: 
εάν παραμένει VF/pVT, χορηγήστε τρίτη απινίδωση 
(150–360J διφασική). Χωρίς να σταματήσετε ώστε να 
επαναξιολογήσετε τον ρυθμό ή να αισθανθείτε για 
σφυγμό, επανεκκινήστε ΚΑΡΠΑ (CV ratio 30:2) αμέ-
σως μετά την απινίδωση, αρχίζοντας με θωρακικές συ-
μπιέσεις.

•  Εάν έχει εγκατασταθεί IV/IO πρόσβαση, κατά τη δι-
άρκεια των επόμενων 2min της ΚΑΡΠΑ χορηγήστε  
αδρεναλίνη 1mg και αμιωδαρόνη 300mg.199 

•  Η χρήση της καπνογραφίας με κυματομορφή μπορεί να 
επιτρέψει την ανίχνευση ROSC χωρίς να γίνει διακοπή 
των θωρακικών συμπιέσεων και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως τρόπος αποφυγής της εφάπαξ (bolus) έγ-
χυσης αδρεναλίνης ενώ έχει επιτευχθεί ROSC. Αρκετές 
μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι υπάρχει σημα-
ντική αύξηση του EtCO2 όταν συμβαίνει ROSC.174,182–

184,200,201 Εάν κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ υπάρχει 
υποψία ROSC, μη χορηγήσετε αδρεναλίνη. Χορηγήστε 
αδρεναλίνη εφόσον επιβεβαιωθεί καρδιακή ανακοπή 
στον έλεγχο ρυθμού που ακολουθεί. 

•  Εάν με την τρίτη αυτή απινίδωση δεν επιτευχθεί ROSC, 
η αδρεναλίνη μπορεί να βελτιώσει τη μυοκαρδιακή αι-
ματική ροή και να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας 
της επόμενης απινίδωσης.

•  Ο χρονισμός των δόσεων της αδρεναλίνης μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των εκπαιδευμένων ανα-
νηπτών ALS (ALS providers) και κατά την εκπαίδευση 
θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε αυτό το κομμάτι.202 
Κατά την εκπαίδευση θα πρέπει να τονίζεται ότι η χο-
ρήγηση των φαρμάκων δε θα πρέπει να οδηγεί σε δια-
κοπές των θωρακικών συμπιέσεων και να καθυστερεί 
παρεμβάσεις όπως η απινίδωση. Δεδομένα από ανθρώ-
πους υποδεικνύουν ότι η χορήγηση φαρμάκων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα 
της ΚΑΡΠΑ.186

•  Μετά από κάθε 2λεπτο κύκλο ΚΑΡΠΑ, εάν ο ρυθ-
μός μεταβληθεί σε ασυστολία ή PEA, δείτε τους «μη 
απινιδώσιμους ρυθμούς’ παρακάτω». Εάν υπάρχει μη 
απινιδώσιμος ρυθμός ο οποίος είναι οργανωμένος (τα 
συμπλέγματα εμφανίζονται ρυθμικά ή στενά), δοκιμά-
στε να ψηλαφήστε εάν υπάρχουν σφύξεις. Βεβαιωθείτε 
ότι οι έλεγχοι του ρυθμού είναι σύντομοι και οι έλεγχοι 
για σφυγμό πραγματοποιούνται μόνο εάν παρατηρηθεί 
οργανωμένος ρυθμός. Εάν, σε παρουσία οργανωμένου 
ρυθμού, υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την πα-
ρουσία σφυγμού, επανεκκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Εάν 
έχει επιτευχθεί ROSC, ξεκινήστε τη φροντίδα μετά την 
αναζωογόνηση. 

Κατά την αντιμετώπιση των VF/pVT, οι επαγγελμα-
τίες υγείας θα πρέπει να συντονίζουν επαρκώς την ΚΑΡ-
ΠΑ και τη χορήγηση απινίδωσης, είτε χρησιμοποιούν 
χειροκίνητο απινιδωτή είτε AED. Η ελάττωση της παύ-
σης περί την απινίδωση (το μεσοδιάστημα από τη διακο-
πή των θωρακικών συμπιέσεων μέχρι την επανεκκίνησή 
τους μετά τη χορήγηση απινίδωσης) ακόμη και κατά λίγα 
δευτερόλεπτα, μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επι-
τυχίας της απινίδωσης.84,85,197,198 Η υψηλής ποιότητας 
ΚΑΡΠΑ μπορεί να βελτιώσει το ύψος και τη συχνότητα 
των επαρμάτων της VF και να βελτιώσουν την πιθανότη-
τα επιτυχημένης απινίδωσης σε ρυθμό που συνοδεύεται 
από κυκλοφορία.203–205 

Ανεξαρτήτως του ρυθμού της ανακοπής, αφότου 
χορηγηθεί η αρχική δόση αδρεναλίνης, χορηγήστε επι-
πλέον δόσεις 1mg αδρεναλίνης κάθε 3–5min, έως ότου 
επιτευχθεί ROSC. Αυτό στην πράξη μπορεί να αντιστοι-
χεί σε μία δόση κάθε δύο κύκλους του αλγορίθμου. Εάν 
εμφανιστούν σημεία ζωής κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ 
(σκόπιμη κίνηση, φυσιολογική αναπνοή ή βήχας), ή εάν 
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υπάρξει αύξηση του EtCO2, ελέγξτε το monitor: Εάν 
υπάρχει οργανωμένος ρυθμός, ελέγξτε για σφυγμό. Εάν 
υπάρχει ψηλαφητός σφυγμός, ξεκινήστε φροντίδα μετά 
την αναζωογόνηση. Εάν δεν υπάρχει σφυγμός, συνεχίστε 
ΚΑΡΠΑ. 

VF/pVT υπό monitoring και παρουσία μαρτύρων. Εάν 
ένας ασθενής εμφανίσει καρδιακή ανακοπή, παρουσία 
μαρτύρων και ενώ βρίσκεται υπό monitoring, στο αιμο-
δυναμικό εργαστήριο, στη στεφανιαία μονάδα, σε έναν 
χώρο αυξημένης φροντίδας ή ενώ παρακολουθείται μετά 
από καρδιοχειρουργική επέμβαση, και υπάρχει άμεσα δι-
αθέσιμος χειροκίνητος απινιδωτής: 

•  Επιβεβαιώστε την καρδιακή ανακοπή και φωνάξτε βο-
ήθεια.

•  Εάν ο αρχικός ρυθμός είναι VF/pVT, χορηγήστε έως 
και τρεις γρήγορες, διαδοχικές (αλλεπάλληλες) απινι-
δώσεις. 

•  Τάχιστα ελέγξτε για αλλαγή του ρυθμού και, εφόσον 
ενδείκνυται, για ROSC, μετά από κάθε προσπάθεια 
απινίδωσης. 

•  Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις και συνεχίστε ΚΑΡ-
ΠΑ για 2 λεπτά, εάν η τρίτη απινίδωση είναι ανεπιτυ-
χής. 

Η στρατηγική αυτή των τριών απινιδώσεων μπορεί 
επίσης να αποτελέσει επιλογή στις περιπτώσεις καρδια-
κής ανακοπής η οποία συμβαίνει παρουσία μαρτύρων 
και με αρχικό ρυθμό VF/pVT, εάν ο ασθενής βρίσκεται 
ήδη συνδεδεμένος με έναν χειροκίνητο απινιδωτή. Παρά 
το ότι δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να υποστηρί-
ζουν την τεχνική των τριών απινιδώσεων σε οποιαδήπο-
τε από αυτές τις καταστάσεις, είναι απίθανο οι θωρακικές 
συμπιέσεις να βελτιώσουν τις ήδη πολύ υψηλές πιθανό-
τητες ROSC που υπάρχουν όταν απινίδωση συμβαίνει 
πρώιμα στην ηλεκτρική φάση, άμεσα μετά την έναρξη 
της VF. 

Αεραγωγός και αερισμός. Κατά την αντιμετώπιση εμμέ-
νουσας VF, μεταξύ των απινιδώσεων, διασφαλίστε υψη-
λής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις. Σκεφτείτε για ανα-
στρέψιμες αιτίες (4 Hs και 4 Ts) και, εάν αναγνωριστούν, 
διορθώστε τες. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση παρέχει 
τον πιο αξιόπιστο αεραγωγό, αλλά θα πρέπει να επιχει-
ρείται μόνο από επαγγελματίες υγείας που είναι κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένοι και έχουν τακτική, συνεχή εμπειρία 
πάνω στην τεχνική. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση δε 
θα πρέπει να καθυστερεί τις προσπάθειες απινίδωσης. 
Μέλη του προσωπικού τα οποία είναι εκπαιδευμένα 

στην εξειδικευμένη διαχείριση του αεραγωγού θα πρέ-
πει να επιχειρούν λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση 
χωρίς να διακόπτονται οι θωρακικές συμπιέσεις. Μια 
σύντομη διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να 
απαιτείται, την ώρα που ο τραχειοσωλήνας διέρχεται δια 
των φωνητικών χορδών, αλλά η παύση αυτή θα πρέπει 
να είναι συντομότερη των 5sec. Εναλλακτικά, ώστε να 
αποφευχθούν οι διακοπές των θωρακικών συμπιέσεων, 
οι προσπάθειες διασωλήνωσης μπορούν να μετατεθούν 
χρονικά μέχρι τη ROSC. Δεν υπάρχουν RCTs οι οποίες 
να έχουν δείξει ότι η ενδοτραχειακή διασωλήνωση αυ-
ξάνει την επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή. Μετά 
τη διασωλήνωση, επιβεβαιώστε τη σωστή θέση του τρα-
χειοσωλήνα και διασφαλίστε την επαρκώς. Αερίστε τους 
πνεύμονες με 10 αναπνοές ανά λεπτό. Μην υπεραερίζετε 
τον ασθενή. Αφού διασωληνωθεί η τραχεία του ασθε-
νούς, συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις, με συχνότητα 
100–120 /min, χωρίς να τις διακόπτετε κατά τον αερισμό. 

Εάν δεν παρίστανται μέλη του προσωπικού εξειδι-
κευμένα στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση, αποδε-
κτή εναλλακτική αποτελεί η τοποθέτηση μίας SGA (πχ 
λαρυγγική μάσκα, λαρυγγικός σωλήνας ή i-gel). Αφού 
τοποθετηθεί μία SGA, επιχειρήστε να εφαρμόσετε συ-
νεχόμενες θωρακικές συμπιέσεις, οι οποίες δε θα δια-
κόπτονται κατά τον αερισμό.206 Εάν υπάρχει σημαντική 
διαρροή αέρα, η οποία οδηγεί σε ανεπαρκή αερισμό των 
πνευμόνων του ασθενούς, τότε θα πρέπει να διακόπτο-
νται οι θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να επιτρέπεται ο αε-
ρισμός (χρησιμοποιώντας αναλογία CV 30:2).

Ενδοφλέβια πρόσβαση και φάρμακα. Εγκαταστήστε εν-
δοφλέβια πρόσβαση, εάν δεν έχει γίνει ήδη. Ο καθετηρι-
ασμός περιφερικών φλεβών είναι ταχύτερος, πιο εύκολο 
να πραγματοποιηθεί και ασφαλέστερος σε σχέση με τον 
καθετηριασμό κεντρικών φλεβών. Η περιφερική έγχυση 
φαρμάκων θα πρέπει να ακολουθείται από ταχεία έγχυ-
ση με τουλάχιστον 20ml υγρών και ανύψωση του άκρου 
για 10–20sec ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος του φαρ-
μάκου στην κεντρική κυκλοφορία. Εάν είναι δύσκολη ή 
αδύνατη η ενδοφλέβια πρόσβαση, σκεφτείτε την IO οδό. 
Η οδός αυτή έχει πλέον καθιερωθεί ως αποτελεσματική 
στους ενήλικες.207–210 Η ενδοοστική έγχυση φαρμάκων 
επιτυγχάνει επαρκείς συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε 
χρόνο συγκρίσιμο με της ενδοφλέβιας έγχυσης.211,212

Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί (Άσφυγμη Ηλεκτρική Δραστηρι-
ότητα και ασυστολία)

Ως Άσφυγμη Ηλεκτρική Δραστηριότητα (Pulseless 
electrical activity - PEA), ορίζεται η καρδιακή ανακοπή 
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παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας (διαφορετικής 
της κοιλιακής ταχυαρρυθμίας), η οποία φυσιολογικά θα 
σχετιζόταν με ψηλαφητό σφυγμό.213 Η επιβίωση μετά 
από καρδιακή ανακοπή με ασυστολία ή PEA δεν είναι 
πιθανή, εκτός εάν είναι δυνατό να διαπιστωθεί μία ανα-
στρέψιμη αιτία η οποία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-
τικά. 

Εάν ο αρχικός ρυθμός που θα απεικονιστεί στο 
monitor είναι PEA ή ασυστολία, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ 30:2. 
Εάν απεικονίζεται ασυστολία, χωρίς να διακόψετε την 
ΚΑΡΠΑ, ελέγξτε ότι τα ηλεκτρόδια των απαγωγών είναι 
σωστά συνδεδεμένα. Μόλις τοποθετηθεί εξειδικευμένος 
αεραγωγός, συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς 
να τις διακόπτετε κατά τον αερισμό. Μετά από 2min 
ΚΑΡΠΑ, επανελέγξτε τον ρυθμό. Εάν είναι ασυστολία, 
επανεκκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Εάν υπάρχει οργανω-
μένος ρυθμός, ψηλαφήστε για σφυγμό. Εάν δεν υπάρχει 
σφυγμός (ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την 
παρουσία σφυγμού), συνεχίστε ΚΑΡΠΑ. 

Χορηγήστε αδρεναλίνη 1mg αμέσως μόλις εγκατα-
σταθεί ενδοφλέβια ή ενδοοστική πρόσβαση, και επανα-
λάβετε κάθε δεύτερο κύκλο ΚΑΡΠΑ (δηλ περίπου κάθε 
3–5min). Εάν υπάρχει σφυγμός, ξεκινήστε τη φροντί-
δα μετά την αναζωογόνηση. Εάν κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ εμφανιστούν σημεία ζωής, ελέγξτε τον ρυθμό 
και ελέγξτε για σφυγμό. Εάν υπάρχει υποψία ROSC κατά 
τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, μη χορηγήσετε αδρεναλίνη και 
συνεχίστε ΚΑΡΠΑ. Χορηγήστε αδρεναλίνη εάν στον 
επόμενο έλεγχο ρυθμού επιβεβαιωθεί καρδιακή ανακο-
πή. 

Όποτε διαγιγνώσκεται ασυστολία, ελέγξτε το ΗΚΓ 
προσεκτικά για παρουσία κυμάτων P, καθώς στην περί-
πτωση αυτή η ασυστολία μπορεί να ανταποκριθεί στην 
καρδιακή βηματοδότηση. Η προσπάθεια βηματοδότη-
σης σε αληθή ασυστολία δεν παρέχει όφελος. Επιπλέον, 
εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εάν ο 
ρυθμός είναι ασυστολία ή πολύ λεπτή VF, μην επιχειρή-
σετε απινίδωση. Αντ’ αυτού, συνεχίστε τις θωρακικές συ-
μπιέσεις και τον αερισμό. Η συνέχιση υψηλής ποιότητας 
ΚΑΡΠΑ μπορεί να βελτιώσει το ύψος και τη συχνότητα 
των επαρμάτων της VF και να βελτιώσει την πιθανότητα 
επιτυχούς απινίδωσης η οποία θα οδηγήσει σε έναν ρυθ-
μό ο οποίος θα συνοδεύεται από κυκλοφορία.203–205 

Η βέλτιστη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ μεταξύ των ελέγ-
χων ρυθμού μπορεί να ποικίλλει αναλόγως του καρ-
διακού ρυθμού και του εάν πρόκειται για τον πρώτο ή 
τους επόμενους κύκλους.214 Σύμφωνα με την ομόφωνη 
γνώμη ειδικών , για την αντιμετώπιση της ασυστολίας ή 
της PEA, μετά από έναν κύκλο των 2min ΚΑΡΠΑ, εάν 
ο ρυθμός έχει αλλάξει σε VF, ακολουθήστε τον αλγόριθ-

μο για τους απινιδώσιμους ρυθμούς. Σε άλλη περίπτω-
ση, συνεχίστε ΚΑΡΠΑ και χορηγήστε αδρεναλίνη κάθε 
3–5min, εφόσον με τον έλεγχο σφυγμού δεν ανιχνεύεται 
ψηλαφητός σφυγμός. Εάν κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 
ΚΑΡΠΑ των 2min, αναγνωριστεί στο monitor VF, ολο-
κληρώστε τον κύκλο της ΚΑΡΠΑ πριν τον τυπικό έλεγ-
χο του ρυθμού και, αν ενδείκνυται, τη χορήγηση απινί-
δωσης, η τακτική αυτή θα ελαχιστοποιήσει τις διακοπές 
των θωρακικών συμπιέσεων. 

Δυνητικά αναστρέψιμες αιτίες 

Σκέψη για πιθανές αιτίες ή επιβαρυντικούς παράγο-
ντες, για τα οποία υπάρχει ειδική αντιμετώπιση, θα πρέ-
πει να γίνεται σε κάθε καρδιακή ανακοπή. Για μνημονική 
διευκόλυνση, αυτά διαχωρίζονται σε δύο ομάδες των 
τεσσάρων, με βάση το αρχικό τους γράμμα: είτε H είτε 
T. Περισσότερες λεπτομέρειες για πολλές από τις κατα-
στάσεις αυτές δίνονται στο κεφάλαιο 4 (Ειδικές Κατα-
στάσεις).3

Χρήση των υπερήχων κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη 
της ζωής. Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη χρήση των 
υπερήχων κατά την καρδιακή ανακοπή, με σκοπό την 
ανίχνευση δυνητικά  αναστρέψιμων αιτιών.215–217 Παρά 
το ότι δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να έχουν αποδεί-
ξει ότι η χρήση αυτού του τρόπου απεικόνισης βελτιώνει 
την έκβαση, αναμφίβολα η ηχοκαρδιογραφία δύναται να 
ανιχνεύσει αναστρέψιμες αιτίες καρδιακής ανακοπής. Η 
ενσωμάτωση των υπερήχων στην εξειδικευμένη υποστή-
ριξη της ζωής απαιτεί αρκετή εκπαίδευση, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι διακοπές στις θωρακικές συμπιέ-
σεις. 

Monitoring κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες για 
την παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ, οι οποίες ενδεχομένως δύναται να βοηθήσουν 
στην καθοδήγηση των παρεμβάσεων του ALS. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται:

•  Κλινικά σημεία όπως αναπνευστικές προσπάθειες, 
κινήσεις και άνοιγμα ματιών, μπορεί να εμφανιστούν 
κατά τη διάρκεια ΚΑΡΠΑ. Τα σημεία αυτά μπορεί να 
υποδεικνύουν ROSC και απαιτείται επιβεβαίωση με 
έλεγχο ρυθμού και σφυγμού, αλλά είναι επίσης πιθα-
νό να εμφανιστούν λόγω του ότι η ΚΑΡΠΑ μπορεί να 
προκαλεί επαρκή κυκλοφορία για την ανάκτηση σημεί-
ων ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της συνείδησης.218

•  Η χρήση συσκευών ανατροφοδότησης ή καθοδήγησης 



67ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

της ΚΑΡΠΑ, στη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, τίθεται 
επί τάπητος στο κεφάλαιο 2 για τη Βασική Υποστήριξη 
της Ζωής.1 Η χρήση των συσκευών ανατροφοδότησης 
ή καθοδήγησης της ΚΑΡΠΑ κατά την εφαρμογή της, 
θα πρέπει απλώς να θεωρείται τμήμα ενός ευρύτερου 
συστήματος φροντίδας, το οποίο θα πρέπει να περι-
λαμβάνει ευρείες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ΚΑΡΠΑ.99,219

•  Οι έλεγχοι για σφυγμό, όταν υπάρχει ένας ΗΚΓ ρυθ-
μός συμβατός με καρδιακή παροχή, μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ROSC, αλλά 
είναι πιθανό, σε ασθενείς με χαμηλή καρδιακή παροχή 
και με χαμηλή αρτηριακή πίεση, να μην ανιχνεύονται 
σφύξεις.220 Η αξιοπιστία των προσπαθειών ψηλάφησης 
αρτηριακών σφύξεων κατά τη διάρκεια των θωρακι-
κών συμπιέσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η απο-
τελεσματικότητά τους, δεν είναι σαφής. Η κάτω κοίλη 
φλέβα δε φέρει βαλβίδες και ανάδρομη ροή εντός του 
φλεβικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε σφύξεις 
στη μηριαία φλέβα.221 Η ψηλάφηση καρωτιδικών σφύ-
ξεων κατά την ΚΑΡΠΑ δεν υποδεικνύει απαραιτήτως 
επαρκή μυοκαρδιακή ή εγκεφαλική άρδευση. 

•  Η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού δια μέσου 
των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων, των κεφαλών του 
απινιδωτή ή των ηλεκτροδίων του ηλεκτροκαρδιοσκο-
πίου (pads, paddles or ECG electrodes) είναι βασικό 
τμήμα του ALS. Τα παράσιτα κίνησης δεν επιτρέπουν 
την αξιόπιστη αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού κατά 
τη διάρκεια των θωρακικών συμπιέσεων, έτσι ώστε οι 
ανανήπτες αναγκάζονται να διακόψουν τις θωρακικές 
συμπιέσεις για να αξιολογήσουν το ρυθμό, ενώ επίσης 
παρεμποδίζουν την πρώιμη αναγνώριση της επανεμ-
φάνισης VF/pVT. Ορισμένοι σύγχρονοι απινιδωτές 
διαθέτουν φίλτρα που απομακρύνουν τα παράσιτα 
τα οποία προκαλούνται από τις συμπιέσεις αλλά δεν 
υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους οι οποίες να δείχνουν 
βελτίωση στην έκβαση των ασθενών με τη χρήση τους. 
Το ERC συστήνει να μη γίνεται χρήση των αλγορίθμων 
φιλτραρίσματος των παρασίτων για την ανάλυση του 
ΗΚΓ ρυθμού κατά την ΚΑΡΠΑ στα πλαίσια ρουτίνας, 
αλλά μόνο ως μέρος προγραμμάτων έρευνας.18

•  Η χρήση της καπνογραφίας με κυματομορφή κατά την 
ΚΑΡΠΑ αποκτά μεγαλύτερη έμφαση στις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του 2015 και συζητιέται λεπτομερέστερα 
παρακάτω.

•  Η λήψη και ανάλυση δειγμάτων αίματος κατά την 
ΚΑΡΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
αναγνωριστούν δυνητικά αναστρέψιμες αιτίες της καρ-
διακής ανακοπής. Σε βαρέως πάσχοντες αποφύγετε τα 
δείγματα από τρύπημα των δακτύλων διότι μπορεί να 

μην είναι αξιόπιστα. Αντ’ αυτών, χρησιμοποιήστε αρτη-
ριακά ή φλεβικά δείγματα. 

•  Η ερμηνεία των τιμών των αερίων αίματος κατά την 
ΚΑΡΠΑ είναι δύσκολη. Κατά την καρδιακή ανακοπή, 
οι τιμές των αερίων αρτηριακού αίματος μπορεί να εί-
ναι παραπλανητικές και να έχουν μικρή συσχέτιση με 
την οξεοβασική κατάσταση των ιστών.222 Η ανάλυση 
κεντρικού φλεβικού αίματος πιθανά να εκτιμά καλύτε-
ρα το ιστικό pH. Η παρακολούθηση του κορεσμού του 
κεντρικού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο κατά το ALS 
είναι εφικτή αλλά ο ρόλος της στην καθοδήγηση της 
ΚΑΡΠΑ δεν είναι αποσαφηνισμένος.

•  Η επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης 
θα επιτρέψει την ανίχνευση χαμηλών τιμών της αρτηρι-
ακής πιέσεως όταν θα έχει επιτευχθεί ROSC. Σκεφτείτε 
να στοχεύσετε σε αορτική διαστολική πίεση μεγαλύ-
τερη των 25mmHg κατά την ΚΑΡΠΑ, βελτιστοποιώ-
ντας τις θωρακικές συμπιέσεις.223 Στην πράξη αυτό θα 
σήμαινε μέτρηση της διαστολικής πίεσης της αορτής. 
Παρά το ότι η αιμοδυναμικά καθοδηγούμενη ΚΑΡΠΑ 
έδειξε κάποιο όφελος σε πειραματικές μελέτες224–227, 
επί του παρόντος δεν υπάρχουν δεδομένα βελτίωσης 
της επιβίωσης στους ανθρώπους με αυτή την τεχνι-
κή.175

•  Ο έλεγχος με υπερήχους στην αναγνώριση και αντι-
μετώπιση των αναστρέψιμων αιτιών της καρδιακής 
ανακοπής και στην αναγνώριση καταστάσεων χαμηλής 
καρδιακής παροχής (ψευδο-PEA), έχει συζητηθεί πα-
ραπάνω. 

•  Η εγκεφαλική οξυμετρία με τη χρήση της φασματο-
σκοπίας εγγύς του υπερύθρου φάσματος (near-infrared 
spectroscopy), μετρά μη επεμβατικά τον περιοχικό κο-
ρεσμό του εγκεφάλου σε οξυγόνο (regional cerebral 
oxygen saturation - rSO2).228–230 Η τεχνική αυτή πα-
ραμένει μία αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία είναι εφι-
κτή κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος της στην 
καθοδήγηση των παρεμβάσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης της έκβασης 
(prognostication) κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ και 
μετά από αυτήν, ακόμη δεν έχει αποδειχθεί.231 

Καπνογραφία με κυματομορφή κατά την εξειδικευμένη 
υποστήριξη της ζωής. Η καπνογραφία με κυματομορφή 
επιτρέπει τη συνεχή, σε πραγματικό χρόνο παρακολού-
θηση του EtCO2 κατά την ΚΑΡΠΑ. Στη διάρκεια της 
ΚΑΡΠΑ, οι τιμές του EtCO2 είναι χαμηλές, αντανακλώ-
ντας την χαμηλή καρδιακή παροχή που παράγεται με τις 
θωρακικές συμπιέσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν 
δεδομένα ότι η χρήση της καπνογραφίας με κυματομορ-
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φή κατά την ΚΑΡΠΑ βελτιώνει την έκβαση των ασθε-
νών, παρά το ότι η αποφυγή της μη αναγνωρισθείσας δι-
ασωλήνωσης του οισοφάγου είναι πασιφανώς ωφέλιμη. 
Ο ρόλος της καπνογραφίας με κυματομορφή κατά την 
ΚΑΡΠΑ περιλαμβάνει: 

•  Επιβεβαίωση της τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα 
στην τραχεία (βλέπε παρακάτω για περαιτέρω λεπτο-
μέρειες).

•  Παρακολούθηση της συχνότητας του αερισμού κατά 
την ΚΑΡΠΑ και αποφυγή του υπεραερισμού.

•  Παρακολούθηση της ποιότητας των θωρακικών συ-
μπιέσεων κατά την ΚΑΡΠΑ. Οι τιμές του EtCO2 σχετί-
ζονται με το βάθος των συμπιέσεων και τη συχνότητα 
των αναπνοών και η τιμή του αυξάνεται όσο αυξάνει 
το βάθος συμπίεσης.232 Το κατά πόσον αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην καθοδήγηση της φροντίδας και 
να βελτιώσει την έκβαση, απαιτεί περαιτέρω έρευνα.174

•  Αναγνώριση της ROSC κατά την ΚΑΡΠΑ. Αύξηση του 
EtCO2 κατά την ΚΑΡΠΑ μπορεί να υποδεικνύει ROSC 
και να προλάβει τη χορήγηση μη απαραίτητων και δυ-
νητικά επιζήμιων δόσεων αδρεναλίνης σε έναν ασθενή 
με ROSC.174,182,200,201 Εάν κατά τη διάρκεια της ΚΑΡ-
ΠΑ υπάρχει υποψία ROSC, μη χορηγήσετε αδρεναλί-
νη. Χορηγήστε αδρεναλίνη εάν στον έλεγχο ρυθμό που 
ακολουθεί, επιβεβαιωθεί καρδιακή ανακοπή. 

•  Πρόβλεψη της έκβασης (Prognostication) κατά την 
ΚΑΡΠΑ. Χαμηλότερες τιμές EtCO2 μπορεί να υποδει-
κνύουν φτωχή πρόγνωση και λιγότερες πιθανότητες 
ROSC;175 Ωστόσο, το ERC συστήνει ότι μία συγκεκρι-
μένη τιμή EtCO2 σε οποιαδήποτε στιγμή της ΚΑΡΠΑ 
δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνη της για τη 
διακοπή των προσπαθειών αναζωογόνησης. Οι τιμές 
του τελοεκπνευστικού CO2 θα πρέπει να θεωρούνται 
απλώς ένα τμήμα μίας πολυπαραγοντικής προσέγγι-
σης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόβλεψη 
της έκβασης κατά την ΚΑΡΠΑ. 

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με εξωσωματική κυ-
κλοφορία Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation 
(eCPR)

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με εξωσωματι-
κή κυκλοφορία (Extracorporeal CPR - eCPR) θα πρέ-
πει να θεωρείται θεραπεία διάσωσης για εκείνους τους 
ασθενείς στους οποίους τα αρχικά μέτρα του ALS είναι 
ανεπιτυχή και/ή για να καταστούν εφικτές συγκεκριμέ-
νες παρεμβάσεις (πχ στεφανιογραφία και PCI ή πνευμο-
νική θρομβεκτομή για μαζική πνευμονική εμβολή).233,234 
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τυχαιοποιημένες μελέτες 
οι οποίες να αφορούν την eCPR και για μεγάλες κατα-

γραφές της eCPR, έτσι ώστε να καθοριστούν οι κατα-
στάσεις στις οποίες έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, να 
καθιερωθούν κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή 
της και να αναγνωριστούν τα οφέλη, το κόστος και οι 
κίνδυνοι της eCPR.235,236

Απινίδωση

Η στρατηγική της απινίδωσης στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του 2015 έχει αλλάξει σε μικρό βαθμό σε σχέση 
με τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες:

•  Στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθεί να δί-
νεται έμφαση στη σημασία των πρώιμων, αδιάλειπτων 
θωρακικών συμπιέσεων, καθώς και στην ελαχιστοποί-
ηση της διάρκειας των παύσεων πριν και μετά την απι-
νίδωση. 

•  Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις κατά τη διάρκεια 
φόρτισης του απινιδωτή, χορηγήστε απινίδωση με δια-
κοπή των θωρακικών συμπιέσεων όχι μεγαλύτερη από 
5sec και αμέσως μετά την απινίδωση επανεκκινήστε 
θωρακικές συμπιέσεις. 

•  Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης (Self-adhesive 
defibrillation pads) εμφανίζουν αρκετά πλεονεκτήματα 
σε σχέση με τις κεφαλές του χειροκίνητου απινιδωτή 
(manual paddles) και θα πρέπει πάντα να προτιμάται η 
χρήση τους, εφόσον είναι διαθέσιμα.

•  Η ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να συνεχίζεται ενόσω καθίσταται 
διαθέσιμος και τοποθετείται ένας απινιδωτής ή AED, 
αλλά η απινίδωση δε θα πρέπει να καθυστερεί περισ-
σότερο από όσο απαιτείται για να καθοριστεί η ανάγκη 
απινίδωσης και να φορτίσει ο απινιδωτής. 

•  Θα πρέπει να γίνεται σκέψη για εφαρμογή μέχρι και 
τριών αλλεπάλληλλων απινιδώσεων, εάν συμβεί καρ-
διακή ανακοπή παρουσία μαρτύρων και με τον ασθενή 
συνδεδεμένο σε monitor, με αρχικό ρυθμό VF/pVT και 
με άμεσα διαθέσιμο απινιδωτή, πχ κατά τον καρδιακό 
καθετηριασμό. 

•  Τα επίπεδα των ενεργειών απινίδωσης δεν έχουν αλλά-
ξει σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2010.194 
Για διφασικές κυματομορφές, χορηγήστε την πρώτη 
απινίδωση με ενέργεια τουλάχιστον 150J, τη δεύτερη 
και τις επόμενες απινιδώσεις στα 150–360J. Η ενέργεια 
των απινιδώσεων για ένα συγκεκριμένο απινιδωτή θα 
πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Είναι σωστό να σκεφτείτε να αυξήσετε την ενέργεια 
απινίδωσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, μετά από μία 
αποτυχημένη απινίδωση καθώς και για ασθενείς στους 
οποίους επανεμφανιστεί μαρμαρυγή.195,196
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Στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση της παύσης πριν την 
απινίδωση

Η καθυστέρηση μεταξύ της διακοπής των θωρακι-
κών συμπιέσεων και της χορήγησης της απινίδωσης (η 
παύση πριν την απινίδωση) θα πρέπει να διατηρείται στο 
απόλυτο ελάχιστο, καθώς ακόμη και μία καθυστέρηση 
των 5–10sec θα ελαττώσει τις πιθανότητες επιτυχίας 
της απινίδωσης.84,85,87,197,198,237 Η παύση πριν την απινί-
δωση μπορεί να ελαττωθεί σε λιγότερο από 5sec με τη 
συνέχιση των θωρακικών συμπιέσεων κατά τη διάρκεια 
της φόρτισης του απινιδωτή και με την ύπαρξη μίας ικα-
νής ομάδας, η οποία συντονίζεται από έναν αρχηγό που 
επικοινωνεί αποτελεσματικά.176,238 Ο έλεγχος για την 
ασφάλεια, ώστε να αποφευχθεί η επαφή των ανανηπτών 
με τον ασθενή τη στιγμή της απινίδωσης, θα πρέπει να γί-
νεται τάχιστα αλλά αποτελεσματικά. Η παύση μετά την 
απινίδωση ελαχιστοποιείται με την επανεκκίνηση των 
θωρακικών συμπιέσεων αμέσως μετά τη χορήγηση της 
απινίδωσης (βλέπε παρακάτω). Η συνολική διαδικασία 
της χειροκίνητης απινίδωσης θα πρέπει να επιτυγχάνε-
ται με διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων για λιγότερο 
από 5 δευτερόλεπτα. 

Διαχείριση του αεραγωγού και αερισμός 

Η βέλτιστη τεχνική για τη διαχείριση του αεραγωγού 
δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Αρκετές μελέτες παρατήρη-
σης έχουν ερευνήσει την υπόθεση ότι οι εξειδικευμένες 
παρεμβάσεις στον αεραγωγό (ενδοτραχειακή διασωλή-
νωση ή υπεργλωττιδικοί αεραγωγοί) βελτιώνουν την 
έκβαση.239 Η ομάδα εργασίας της ILCOR για το ALS 
έχει προτείνει, για τη διαχείριση του αεραγωγού κατά 
την ΚΑΡΠΑ, να χρησιμοποιείται είτε ένας εξειδικευμέ-
νος αεραγωγός (ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή SGA) 
ή προσωπίδα με ασκό.175 Η πολύ ευρεία αυτή σύσταση 
έγινε λόγω της πλήρους απουσίας δεδομένων υψηλής 
τεκμηρίωσης τα οποία να υποδεικνύουν ποια τεχνική 
διαχείρισης του αεραγωγού είναι η καλύτερη. Στην πρά-
ξη, κατά τη διάρκεια μίας προσπάθειας αναζωογόνησης, 
ένας συνδυασμός τεχνικών για τη διαχείριση του αερα-
γωγού θα χρησιμοποιηθεί κλιμακούμενα.240 Ο βέλτιστος 
αεραγωγός ή ο συνδυασμός των τεχνικών διαχείρισης 
του αεραγωγού, θα διαφέρει ανάλογα με παράγοντες 
του ασθενούς, με το στάδιο των προσπαθειών αναζωο-
γόνησης, (κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, μετά τη ROSC) 
και με τις δεξιότητες των ανανηπτών.192

Επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης του ενδοτραχεια-
κού σωλήνα 

Η μη αναγνωρισθείσα διασωλήνωση του οισοφάγου 

αποτελεί την πιο σοβαρή επιπλοκή της προσπάθειας εν-
δοτραχειακής διασωλήνωσης. Η χρήση πρωτευόντων 
και δευτερευόντων τεχνικών για την επιβεβαίωση της 
σωστής τοποθέτησης του ενδοτραχειακού σωλήνα, ως 
ρουτίνα, ελαττώνει τον κίνδυνο. Η ομάδα εργασίας της 
ILCOR για το ALS συστήνει, προκειμένου να επιβε-
βαιώνεται και να παρακολουθείται συνεχώς η θέση του 
ενδοτραχειακού σωλήνα κατά τη διάρκεια ΚΑΡΠΑ, να 
χρησιμοποιείται η καπνογραφία με κυματομορφή, επι-
προσθέτως της κλινικής εκτίμησης (ισχυρή σύσταση, 
δεδομένα χαμηλής τεκμηρίωσης). Η καπνογραφία με 
κυματομορφή αποτελεί ισχυρή σύσταση, καθώς μπορεί 
να έχει και άλλες πιθανές χρήσεις κατά την ΚΑΡΠΑ (πχ 
παρακολούθηση της συχνότητας του αερισμού, αξιο-
λόγηση της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ). Η ομάδα εργασί-
ας της ILCOR για το ALS, συστήνει, σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας καπνογραφίας με κυματομορφή, ως 
εναλλακτικές επιλογές, έναν ανιχνευτή διοξειδίου του 
άνθρακα χωρίς κυματομορφή, μια συσκευή ανίχνευσης 
οισοφάγειας διασωλήνωσης, ή χρήση υπερήχων, επιπρο-
σθέτως της κλινικής εκτίμησης.

Φάρμακα και υγρά στην καρδιακή ανακοπή

Αγγειοσυσπαστικά 
Παρά τη συνεχιζόμενη ευρέως διαδεδομένη χρή-

ση της αδρεναλίνης και τη χρήση βαζοπρεσσίνης κατά 
την αναζωογόνηση σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχουν 
ελεγχόμενες placebo μελέτες οι οποίες να δείχνουν ότι η 
χρήση οποιουδήποτε αγγειοσυσπαστικού φαρμάκου ως 
ρουτίνα, κατά την καρδιακή ανακοπή σε ανθρώπους, αυ-
ξάνει την επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, 
παρά το ότι έχει καταγραφεί βελτίωση στη βραχυπρόθε-
σμη επιβίωση.186,187,189 

Η τρέχουσα σύσταση του ERC είναι η συνέχιση της 
χορήγησης αδρεναλίνης κατά την ΚΑΡΠΑ, όπως συστη-
νόταν και στις κατευθυντήριες οδηγίες 2010. Το ERC 
έλαβε υπόψιν το όφελος στη βραχυπρόθεσμη έκβαση 
(ROSC και εισαγωγή σε νοσοκομείο) καθώς και την αβε-
βαιότητα σχετικά με την ωφέλεια ή ζημία στην επιβίωση 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο και στη νευρολογική 
έκβαση, δεδομένων των περιορισμών των μελετών πα-
ρατήρησης.175,241,242 Το ERC αποφάσισε να μην αλλάξει 
την τρέχουσα πρακτική, έως ότου υπάρξουν δεδομένα 
υψηλής τεκμηρίωσης, σχετικά με τη μαχροπρόθεσμη έκ-
βαση.

Μία σειρά τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελε-
τών243–247 κατέδειξε απουσία διαφοράς στην έκβαση 
(ROSC, επιβίωση μέχρι την έξοδο - survival to discharge, 
ή νευρολογική έκβαση) με τη βαζοπρεσσίνη έναντι της 
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αδρεναλίνης ως αγγειοσυσπαστικό πρώτης γραμμής 
στην καρδιακή ανακοπή. Άλλες μελέτες οι οποίες συ-
νέκριναν την αδρεναλίνη μόνη της ή σε συνδυασμό με 
τη βαζοπρεσσίνη, επίσης δεν κατέδειξαν διαφορά στη 
ROSC, στην επιβίωση μέχρι την έξοδο ή στη νευρολο-
γική έκβαση.248–250 Το ERC συστήνει να μη χρησιμο-
ποιείται η βαζοπρεσσίνη έναντι της αδρεναλίνης στην 
καρδιακή ανακοπή. Εκείνοι οι επαγγελματίες υγείας οι 
οποίοι εργάζονται σε συστήματα που ήδη χρησιμοποι-
ούν τη βαζοπρεσσίνη, μπορούν να συνεχίσουν να τη 
χρησιμοποιούν, καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα βλάβης 
από τη χρήση βαζοπρεσσίνης σε σύγκριση με την αδρε-
ναλίνη.175

Αντιαρρυθμικά
Όπως και με τα αγγειοσυσπαστικά, τα δεδομένα σχε-

τικά με την ωφέλεια των αντιαρρυθμικών φαρμάκων 
στην καρδιακή ανακοπή είναι περιορισμένα. Κανένα 
αντιαρρυθμικό φάρμακο το οποίο χορηγήθηκε κατά τη 
διάρκεια καρδιακής ανακοπής σε ανθρώπους δε βρέθηκε 
να αυξάνει την επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσο-
κομείο, παρά το ότι η αμιωδαρόνη βρέθηκε ότι αυξάνει 
την επιβίωση μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο.251,252 
Παρά την έλλειψη δεδομένων από μελέτες σε ανθρώ-
πους για τη μακροπρόθεσμη έκβαση, η συνισταμένη 
των δεδομένων είναι υπέρ της χρήσης αντιαρρυθμικών 
φαρμάκων για την αντιμετώπιση αρρυθμιών κατά την 
καρδιακή ανακοπή. Μετά τη χορήγηση τριών αρχικών 
απινιδώσεων, η χορήγηση αμιωδαρόνης στην ανθεκτική 
στην απινίδωση VF βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη επιβί-
ωση μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε σύγκριση με 
το placebo251 ή την λιδοκαΐνη.252 Επίσης, η αμιωδαρόνη 
φαίνεται να βελτιώνει την ανταπόκριση στην απινίδωση 
όταν χορηγείται σε ανθρώπους ή ζώα με VF ή με κοιλι-
ακή ταχυκαρδία με αιμοδυναμική αστάθεια.253–257 Δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν τη βέλτιστη 
χρονική στιγμή για τη χορήγηση αμιωδαρόνης, όταν 
χρησιμοποιείται η στρατηγική της μίας μόνο απινίδωσης. 
Στις μέχρι σήμερα κλινικές μελέτες, η αμιωδαρόνη χορη-
γήθηκε εάν η VF/pVT παρέμενε μετά από τουλάχιστον 
τρεις απινιδώσεις. Για τον λόγο αυτό και δεδομένης της 
απουσίας άλλων δεδομένων, συστήνεται η χορήγηση 
αμιωδαρόνης 300mg εάν η VF/pVT παραμένει μετά από 
τρεις απινιδώσεις. 

H χρήση λιδοκαΐνης κατά το ALS συστήνεται, όταν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη αμιωδαρόνη.252 Μη χρησιμοποι-
είτε μαγνήσιο ως ρουτίνα για την αντιμετώπιση της καρ-
διακής ανακοπής. 

Άλλα φάρμακα αντιμετώπισης 
Μη χορηγείτε ως ρουτίνα διττανθρακικό νάτριο κατά 

την καρδιακή ανακοπή και την ΚΑΡΠΑ ή μετά τη ROSC. 
Σκεφτείτε τη χορήγηση διττανθρακικού νατρίου για την 
απειλητική για τη ζωή υπερκαλιαιμία, για καρδιακή ανα-
κοπή η οποία σχετίζεται με υπερκαλιαιμία και για υπερ-
δοσολογία τρικυκλικών. 

Θρομβολυτική θεραπεία δε θα πρέπει να χορηγεί-
ται ως ρουτίνα στην καρδιακή ανακοπή. Σκεφτείτε τη 
χορήγηση θρομβολυτικής θεραπείας όταν η καρδιακή 
ανακοπή οφείλεται αποδεδειγμένα σε οξεία πνευμονική 
εμβολή ή όταν υπάρχει υποψία για αυτό. Μετά από θρομ-
βόλυση κατά την ΚΑΡΠΑ σε οξεία πνευμονική εμβολή, 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με επιβίωση και καλή νευ-
ρολογική έκβαση, στις οποίες απαιτήθηκαν περισσότερα 
από 60min ΚΑΡΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν χορη-
γηθεί θρομβόλυση, σκεφτείτε να εφαρμόσετε ΚΑΡΠΑ 
για τουλάχιστον 60–90min πριν τη διακοπή των προ-
σπαθειών αναζωογόνησης.258–260 Η εν εξελίξει ΚΑΡΠΑ 
δεν αποτελεί αντένδειξη για θρομβόλυση. 

Ενδοφλέβια υγρά 
Η υποογαιμία αποτελεί δυνητικά αναστρέψιμη αιτία 

της καρδιακής ανακοπής. Χορηγήστε υγρά με ταχύ ρυθ-
μό εάν υπάρχει υποψία υποβολαιμίας. Στα αρχικά στάδια 
της αναζωογόνησης δεν υπάρχει σαφές πλεονέκτημα με 
τη χρήση κολλοειδών, επομένως χρησιμοποιείστε ισορ-
ροπημένα κρυσταλλοειδή διαλύματα, όπως το διάλυμα 
Hartmann’s ή το 0.9% NaCl. Αποφύγετε τη δεξτρόζη, η 
οποία ταχέως απομακρύνεται από τον ενδαγγειακό όγκο 
με ανακατανομή και προκαλεί υπεργλυκαιμία και μπορεί 
να επιδεινώσει τη νευρολογική έκβαση μετά από καρδια-
κή ανακοπή.261

Τεχνικές και συσκευές ΚΑΡΠΑ 

Παρά το ότι οι θωρακικές συμπιέσεις με τα χέρια συ-
χνά πραγματοποιούνται σημαντικά ανεπαρκώς,262–264 

δεν υπάρχει βοηθητική συσκευή η οποία να έχει βρεθεί 
ότι με συνέπεια είναι ανώτερη της συμβατικής χειροκί-
νητης ΚΑΡΠΑ. 

Συσκευές μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων
Μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2010, πραγμα-

τοποιήθηκαν τρεις μεγάλες RCTs οι οποίες περιέλαβαν 
7582 ασθενείς και οι οποίες έδειξαν απουσία σαφούς 
πλεονεκτήματος από τη χρήση αυτόματων συσκευών 
παροχής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων ως ρουτίνα 
στις OHCA.36,265,266 To ERC συστήνει να μη χρησιμο-
ποιούνται ως ρουτίνα οι αυτόματες συσκευές μηχανικών 
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θωρακικών συμπιέσεων στη θέση των θωρακικών συ-
μπιέσεων με τα χέρια. Το ERC συστήνει ότι οι αυτόματες 
συσκευές μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων αποτελούν 
λογική εναλλακτική των υψηλής ποιότητας θωρακικών 
συμπιέσεων με τα χέρια, σε καταστάσεις όπου οι συνεχείς 
υψηλής ποιότητας χειροκίνητες θωρακικές συμπιέσεις 
δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες ή εκθέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του ανανήπτη, όπως η ΚΑΡΠΑ σε κινούμενο 
ασθενοφόρο, η παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ (πχ ανακοπή με 
υποθερμία) καθώς και η ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια συ-
γκεκριμένων παρεμβάσεων (πχ στεφανιογραφία ή προε-
τοιμασία για εξωσωματική ΚΑΡΠΑ).175 Οι διακοπές στη 
ΚΑΡΠΑ κατά την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει 
να αποφεύγονται. Οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μηχανική ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να το κά-
νουν μόνο με ένα δομημένο, ελεγχόμενο πρόγραμμα, 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή εκπαίδευση 
βασισμένη στην επάρκεια και συχνές ευκαιρίες για ανα-
νέωση των δεξιοτήτων τους. 

Συσκευή διαβαθμισμένης διακίνησης του αέρα (Impedance 
threshold device (ITD) 

Μία RCT για τη χρήση της ITD σε συνδυασμό με τη 
κλασική ΚΑΡΠΑ, σε σύγκριση με τη κλασική ΚΑΡΠΑ 
μόνη της, η οποία περιέλαβε 8718 ασθενείς με OHCA, 
απέτυχε να δείξει οποιοδήποτε όφελος στην επιβίωση 
και στη νευρολογική έκβαση με τη χρήση της ITD.267 
Ως εκ τούτου, το ERC συστήνει να μη χρησιμοποιείται 
ως ρουτίνα η ITD στην κλασική ΚΑΡΠΑ. Δύο RCTs δεν 
έδειξαν όφελος στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το 
νοσοκομείο κατά την ΚΑΡΠΑ με χρήση ITD με ενεργό 
συμπίεση αποσυμπίεση, σε σύγκριση με την ΚΑΡΠΑ 
με ενεργό συμπίεση αποσυμπίεση μόνο.268,269 Τα απο-
τελέσματα μεγάλης μελέτης του συνδυασμού της ITD 
με ΚΑΡΠΑ με ενεργό συμπίεση αποσυμπίεση (active 
compression decompression CPR - ACD CPR) σε σχέση 
με τη συμβατική ΚΑΡΠΑ, ανακοινώθηκαν σε δύο δημο-
σιεύσεις.270,271 Δεν υπήρξε διαφορά στην επιβίωση μέχρι 
την έξοδο από το νοσοκομείο και την ευνοϊκή νευρολο-
γικά έκβαση στους 12 μήνες, και αφού λήφθηκε υπ’ όψιν 
ο αριθμός που απαιτείτο να θεραπευτεί, αποφασίστηκε 
να μη γίνει σύσταση για τη χρήση των ITD και ACD ως 
ρουτίνα.175

Αρρυθμίες περί την ανακοπή 

Η σωστή αναγνώριση και αντιμετώπιση των αρρυθμι-
ών στον βαρέως πάσχοντα ασθενή δύναται να προλάβει 
την εμφάνιση καρδιακής ανακοπής ή την επανεμφάνιση 
αυτής μετά από επιτυχημένη αρχική αναζωογόνηση. Η 

αρχική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ενός ασθενούς 
με αρρυθμία θα πρέπει να ακολουθεί την αλληλουχία 
ABCDE. Η αξιολόγηση και αντιμετώπιση όλων των αρ-
ρυθμιών βασίζεται σε δύο παράγοντες: την κατάσταση 
του ασθενούς (σταθερή έναντι ασταθούς), και τη φύση 
της αρρυθμίας. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα είναι βρα-
δύτερα στην έναρξη και λιγότερο αξιόπιστα σε σχέση με 
την ηλεκτρική καρδιομετατροπή στη ανάταξη μίας τα-
χυκαρδίας σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Κατά συνέπεια, τα 
φάρμακα τείνουν να φυλάσσονται για σταθερούς ασθε-
νείς χωρίς σημεία αστάθειας, και η ηλεκτρική καρδιομε-
τατροπή είναι συνήθως η προτιμώμενη θεραπεία για τον 
ασταθή ασθενή ο οποίος εμφανίζει σημεία αστάθειας. Οι 
αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση των ταχυκαρδιών και 
βραδυκαρδιών δεν έχουν αλλάξει από το 2010 και απει-
κονίζονται στις εικόνες 1.8 και 1.9. 

Η παρουσία ή απουσία σημείων ή συμπτωμάτων 
αστάθειας θα καθορίσουν την κατάλληλη αντιμετώπιση 
για τις περισσότερες αρρυθμίες. Οι παρακάτω δυσμενείς 
παράγοντες υποδεικνύουν έναν ασθενή ο οποίος είναι 
ασταθής λόγω της αρρυθμίας.

1.  Καταπληξία –εμφανίζεται ως ωχρότητα, εφίδρωση, 
ψυχρά και κολλώδη άκρα (αυξημένη συμπαθητική 
δραστηριότητα), διαταραχή του επιπέδου συνείδησης 
(ελαττωμένη εγκεφαλική αιματική ροή) και υπόταση 
(πχ συστολική αρτηριακή πίεση <90 mmHg).

2.  Συγκοπή – απώλεια συνείδησης, η οποία αποτελεί από-
τοκο της ελαττωμένης εγκεφαλικής αιματικής ροής 

3.  Καρδιακή ανεπάρκεια – οι αρρυθμίες επηρεάζουν την 
απόδοση του μυοκαρδίου, ελαττώνοντας τη στεφανι-
αία αιματική ροή. Σε οξείες καταστάσεις, κάτι τέτοιο 
εκδηλώνεται με πνευμονικό οίδημα (ανεπάρκεια της 
αριστεράς κοιλίας) και/ή με αυξημένη πίεση των σφα-
γιτίδων φλεβών και αύξηση του μεγέθους του ήπατος 
(ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας).

4.  Μυοκαρδιακή ισχαιμία – συμβαίνει όταν η κατανάλω-
ση οξυγόνου από το μυοκάρδιο, υπερβαίνει την προ-
σφορά του. Η μυοκαρδιακή ισχαιμία μπορεί να παρου-
σιαστεί με θωρακικό άλγος (στηθάγχη) ή μπορεί να 
εμφανιστεί, απουσία πόνου, ως μεμονωμένο εύρημα 
στο ΗΚΓ 12 απαγωγών (σιωπηλή ισχαιμία). Η παρου-
σία μυοκαρδιακής ισχαιμίας είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κή εάν υπάρχει υποκείμενη στεφανιαία νόσος ή δομική 
καρδιακή νόσος λόγω του ότι μπορεί να προκαλέσει 
περαιτέρω απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, συμπερι-
λαμβανομένης της καρδιακής ανακοπής. 

Εφόσον έχει προσδιοριστεί ο ρυθμός και η παρου-
σία ή η απουσία σημείων αστάθειας, οι επιλογές άμεσης 
αντιμετώπισης κατηγοριοποιούνται ως εξής:
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•  Ηλεκτρικές (καρδιομετατροπή, βηματοδότηση).
•  Φαρμακολογικές (αντιαρρυθμικά - και άλλα - φάρμα-

κα).

Καρδιακή ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις 

Ειδικές αιτίες

Υποξία
Η καρδιακή ανακοπή που προκαλείται από υποξαιμία 

είναι συνήθως απότοκος ασφυξίας, η οποία ευθύνεται 

Εικόνα 1.8. Αλγόριθμος ταχυκαρδίας. ABCDE – Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση,  IV – ενδο-
φλέβια, SpO2 – κορεσμός οξυγόνου με οξυμετρία, ΑΠ – αρτηριακή πίεση. ΗΚΓ – ηλεκτροκαρδιογράφημα, DC – συνεχές ρεύμα, AF 
– κολπική μαρμαρυγή, VT – κοιλιακή ταχυκαρδία, SVT – υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, PSVT – παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
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για την πλειονότητα των μη καρδιακών αιτιών καρδια-
κής ανακοπής. Η επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή 
λόγω ασφυξίας είναι σπάνια και οι περισσότεροι επιβιώ-
σαντες φέρουν σοβαρή νευρολογική βλάβη. Εκείνοι οι 
οποίοι είναι αναίσθητοι αλλά δεν έχουν φτάσει σε καρ-
διακή ανακοπή, είναι περισσότερο πιθανό να έχουν καλή 
νευρολογική ανάνηψη.272,273

Υπο-/υπερκαλιαιμία και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορεί να προκαλέ-

σουν καρδιακές αρρυθμίες ή καρδιακή ανακοπή. Αρρυθ-
μίες απειλητικές για τη ζωή σχετίζονται συχνότερα με 
διαταραχές του καλίου, ιδίως με υπερκαλιαιμία. 

Υποθερμία (ατυχηματική)
Ως ατυχηματική υποθερμία ορίζεται η ακούσια πτώ-

ση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος σε <35οC. 
Η ψύξη του ανθρωπίνου σώματος ελαττώνει την κυττα-
ρική κατανάλωση οξυγόνου περίπου κατά 6% ανά 1οC 
πτώσης της θερμοκρασίας του πυρήνα.274 Στους 18οC ο 
εγκέφαλος μπορεί να ανεχτεί καρδιακή ανακοπή μέχρι 
και για 10 φορές περισσότερο από ό,τι στους 37οC. Τα 
αποτελέσματα αυτά της υποθερμίας έχουν προστατευ-
τική επίδραση στον εγκέφαλο και στην καρδιά.275 Εάν 
πριν την ασφυξία αναπτυχθεί βαθιά υποθερμία, είναι 
πιθανή η πλήρης νευρολογική ανάνηψη ακόμη και μετά 
από παρατεταμένη καρδιακή ανακοπή. Εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμο ένα κέντρο ECLS, η επαναθέρμανση μπορεί 
να επιχειρηθεί στο νοσοκομείο, με χρήση ενός συνδυα-
σμού εξωτερικών και εσωτερικών τεχνικών επαναθέρ-
μανσης (πχ θερμός αέρας υπό πίεση, έγχυση θερμών 
υγρών, ενεργητική περιτοναϊκή πλύση).276

Υπερθερμία 
Υπερθερμία συμβαίνει, όταν η ικανότητα του οργανι-

σμού για θερμορύθμιση αποτυγχάνει και η θερμοκρασία 
του πυρήνα υπερβαίνει το επίπεδο στο οποίο διατηρείται 
φυσιολογικά, μέσω των ομοιοστατικών μηχανισμών. 

Η υπερθερμία αποτελεί μία συνέχεια καταστάσεων 
οι οποίες σχετίζονται με τη θερμότητα και εμφανίζεται 
αρχικά ως θερμική καταπόνηση, εξελίσσεται σε θερμική 
εξάντληση, σε θερμοπληξία και τελικά σε δυσλειτουργία 
πολλαπλών οργάνων και σε καρδιακή ανακοπή.277 Ο 
βασικός κορμός της αντιμετώπισης είναι η υποστηρικτι-
κή θεραπεία και η ταχεία ψύξη του ασθενούς.278–280 Εάν 
είναι δυνατό, ξεκινήστε την ψύξη σε προνοσοκομειακό 
περιβάλλον. Στοχεύστε σε ταχεία ελάττωση της θερμο-
κρασίας του πυρήνα περίπου στους 39οC. Εάν συμβεί 
καρδιακή ανακοπή, ακολουθείστε τις κλασικές κατευ-
θυντήριες οδηγίες και συνεχίστε να ψύχετε τον ασθενή. 
Χρησιμοποιείστε τις ίδιες τεχνικές ψύξης με εκείνες για 
τη στοχευμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας  μετά από 
καρδιακή ανακοπή. 

Υποογκαιμία 
Η υποογκαιμία είναι μία δυνητικά αντιμετωπίσιμη αι-

τία καρδιακής ανακοπής, η οποία συνήθως οφείλεται σε 

Εικόνα 1.9. Αλγόριθμος βραδυκαρδίας. ABCDE – Αεραγωγός, 
Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική κατάσταση, Έκθεση, IV 
– ενδοφλέβια, SpO2 – κορεσμός οξυγόνου με οξυμετρία, ΑΠ – 
αρτηριακή πίεση, ΗΚΓ – ηλεκτροκαρδιογράφημα, AV – κολπο-
κοιλιακός.
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ελαττωμένο ενδαγγειακό όγκο (δηλαδή σε αιμορραγία), 
αλλά σχετική υποβολαιμία μπορεί επίσης να υπάρχει σε 
ασθενείς με σοβαρή αγγειοδιαστολή (πχ αναφυλαξία, 
σήψη). 

Ανάλογα με την πιθανολογούμενη αιτία, ξεκινήστε 
αποκατάσταση του όγκου με θερμά προϊόντα αίματος 
και/ή κρυσταλλοειδή, προκειμένου να αποκαταστήσετε 
ταχέως τον ενδαγγειακό όγκο. Παράλληλα, εκκινήστε 
άμεσες παρεμβάσεις για νε ελέγξετε την αιμορραγία, πχ 
χειρουργική επέμβαση, ενδοσκόπηση, ενδαγγειακές τε-
χνικές,281 ή αντιμετωπίστε την πρωτογενή αιτία (πχ ανα-
φυλακτική καταπληξία).

Αναφυλαξία. Η αναφυλαξία αποτελεί σοβαρή, απειλη-
τική για τη ζωή, γενικευμένη ή συστηματική αντίδραση 
υπερευαισθησίας. Χαρακτηρίζεται από ταχέως εξελισσό-
μενα, απειλητικά για τη ζωή προβλήματα στον αεραγωγό 
και/ή στην αναπνοή και/ή στην κυκλοφορία, ενώ συνή-
θως συνυπάρχουν  αλλαγές στο δέρμα και τους βλεν-
νογόνους.282–285 Η αδρεναλίνη είναι το πιο σημαντικό 
φάρμακο για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας.286,287 
Ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της αναφυλαξίας, ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει τις κατάλληλες δόσεις της αδρεναλί-
νης, παρουσιάζεται στην εικόνα 1.10. Η αδρεναλίνη είναι 
περισσότερο αποτελεσματική όταν χορηγηθεί πρώιμα 
μετά την έναρξη της αντίδρασης,288 και η εμφάνιση ανε-
πιθύμητων δράσεων είναι εξαιρετικά σπάνια με τις σω-
στές IM δόσεις. Επαναλάβετε την IM δόση αδρεναλίνης 
εάν δεν υπάρξει βελτίωση στην κατάσταση του ασθενούς 
μέσα σε 5min. Η IV αδρεναλίνη θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο από άτομα που έχουν εμπειρία στη χρήση 
και τιτλοποίηση αγγειοσυσπαστικών στην καθημερινή 
τους κλινική πρακτική. 

Τραυματική καρδιακή ανακοπή. Η τραυματική καρδιακή 
ανακοπή [Traumatic cardiac arrest (TCA)] φέρει πολύ 
υψηλή θνητότητα, αλλά για εκείνους στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί ROSC, η νευρολογική έκβαση των 
επιβιωσάντων φαίνεται να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση 
με άλλες αιτίες καρδιακής ανακοπής.289,290 Είναι καθο-
ριστικό, μία μη τραυματική καρδιακή ανακοπή να μην 
αναγνωριστεί λανθασμένα ως TCA, καθώς θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με τον καθολικό αλγόριθμο του ALS. Σε 
καρδιακή ανακοπή η οποία οφείλεται σε υποογκαιμία, 
καρδιακό επιπωματισμό ή πνευμοθώρακα υπό τάση, οι 
θωρακικές συμπιέσεις είναι απίθανο να είναι το ίδιο απο-
τελεσματικές όπως στη νορμοογκαιμική καρδιακή ανα-
κοπή.291,292 Για τον λόγο αυτό, οι θωρακικές συμπιέσεις 
βρίσκονται σε χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με 

την άμεση αντιμετώπιση των αναστρέψιμων αιτιών, πχ 
διενέργεια θωρακοτομής, έλεγχος αιμορραγίας κλπ. (Ει-
κόνα. 1.11)

Υπό τάση πνευμοθώρακας 
Η επίπτωση του πνευμοθώρακα υπό τάση είναι πε-

ρίπου 5% στους ασθενείς με μείζονα τραύματα οι οποί-
οι αντιμετωπίζονται σε προνοσοκομειακό περιβάλλον 
(13% εκείνων που εμφανίζουν TCA).293–295 Η αποσυ-
μπίεση του θώρακα δια βελόνης είναι ταχεία και ανήκει 
στις δεξιότητες των περισσότερων μελών ασθενοφόρου 
αλλά έχει περιορισμένη αξία.296,297 Η απλή θωρακοστο-
μία είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί και χρησιμοποιεί-
ται ως ρουτίνα από αρκετές υπηρεσίες προνοσοκομεια-
κής ιατρικής.298,299 Περιλαμβάνει το πρώτο στάδιο της 
κλασικής εισαγωγής του σωλήνα θωρακικής παροχέτευ-
σης – μία απλή τομή και ταχύς διαχωρισμός μέχρι τον 
υπεζωκοτικό χώρο, στον ασθενή ο οποίος αερίζεται με 
θετικές πιέσεις. 

Επιπωματισμός (καρδιακός)
Η θνητότητα μετά από καρδιακό επιπωματισμό είναι 

υψηλή και προκειμένου να δοθεί οποιαδήποτε πιθανότη-
τα επιβίωσης, απαιτείται άμεση αποσυμπίεση του περι-
καρδίου. Εάν δεν είναι δυνατή η διενέργεια θωρακοτο-
μής, σκεφτείτε τη διενέργεια περικαρδιοκέντησης υπό 
την καθοδήγηση υπερήχων, προκειμένου να αντιμετωπί-
σετε καρδιακή ανακοπή για την οποία υπάρχει η υποψία 
ότι σχετίζεται με τραυματικό ή μη τραυματικό καρδιακό 
επιπωματισμό. Η περικαρδιοκέντηση χωρίς καθοδήγη-
ση δια εικόνας αποτελεί εναλλακτική, μόνο εφόσον δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα για υπερηχογραφία. 

Θρόμβωση 
Πνευμονική εμβολή. Η καρδιακή ανακοπή από οξεία 
πνευμονική εμβολή αποτελεί την πιο σοβαρή κλινική 
εκδήλωση της φλεβικής θρομβοεμβολής.300 Η ανα-
φερόμενη επίπτωση της καρδιακής ανακοπής η οποία 
οφείλεται σε πνευμονική εμβολή είναι 2–9% όλων των 
OHCAs,183,301–303 και 5–6% όλων των ενδονοσοκομεια-
κών καρδιακών ανακοπών.304,305 Η διάγνωση της οξείας 
πνευμονικής εμβολής κατά την καρδιακή ανακοπή είναι 
δύσκολη. Το ιστορικό και η κλινική εκτίμηση, η καπνο-
γραφία και η ηχοκαρδιογραφία (εάν είναι διαθέσιμη), 
μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση της οξείας πνευ-
μονικής εμβολής κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, με ειδι-
κότητα και ευαισθησία διαφόρων βαθμών. Σκεφτείτε τη 
χορήγηση θρομβολυτικής θεραπείας όταν η πνευμονική 
εμβολή είναι γνωστή ή πιθανολογούμενη αιτία την καρ-
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Εικόνα 1.10. Αλγόριθμος αντιμετώπισης αναφυλαξίας.282
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διακής ανακοπής. Η εν εξελίξει ΚΑΡΠΑ δεν αποτελεί 
αντένδειξη για θρομβόλυση. Τα πιθανά οφέλη της θρομ-
βόλυσης σχετικά με τη βελτίωση της επιβίωσης, υπερ-
κερούν τους πιθανούς κινδύνους, σε έναν χώρο όπου 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές, πχ σε προνοσοκομειακό 
περιβάλλον.258 Εάν έχει χορηγηθεί θρομβολυτικός πα-
ράγοντας συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 60–90 
min, πριν θέσετε τέλος στις προσπάθειες αναζωογόνη-
σης.258,259 

Θρόμβωση στεφανιαίων αγγείων. Παρά το ότι η σωστή 
διάγνωση της αιτίας της καρδιακής ανακοπής μπορεί να 
είναι δύσκολη σε έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται ήδη 
σε καρδιακή ανακοπή, εάν ο αρχικός ρυθμός είναι VF, το 
πιθανότερο είναι ότι η αιτία είναι η στεφανιαία νόσος με 
απόφραξη ενός μεγάλου στεφανιαίου αγγείου. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει σκέψη για τη διακομιδή 
του ασθενούς υπό συνεχή ΚΑΡΠΑ και άμεση μεταφορά 
του στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, εάν υπάρχει διαθέσι-
μη προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή υποδομή, 
με ομάδες έμπειρες στη μηχανική αιμοδυναμική υπο-
στήριξη και στην πρωτογενή διαδερμική στεφανιαία πα-
ρέμβαση (primary percutaneous coronary intervention 
- PPCI) υπό διαρκή ΚΑΡΠΑ. Η λήψη της απόφασης 
διακομιδής υπό συνεχή ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να προσμε-
τρά την ύπαρξη ρεαλιστικής πιθανότητας επιβίωσης (πχ 
καρδιακή ανακοπή παρουσία μαρτύρων με αρχικό ρυθ-
μό απινιδώσιμο ρυθμό (VF/pVT) και εφαρμογή ΚΑΡΠΑ 
από τους παρευρισκόμενους). Η ύπαρξη διαλείπουσας 
ROSC, επίσης ενισχύει σημαντικά την απόφαση για με-
ταφορά.306

Εικόνα 1.11. Αλγόριθμος τραυματικής καρδιακής 
ανακοπής.
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Τοξίνες 
Συνολικά, οι δηλητηριάσεις σπανίως προκαλούν 

καρδιακή ανακοπή ή θάνατο.307 Υπάρχουν μερικά ειδι-
κά θεραπευτικά μέτρα για τις δηλητηριάσεις, τα οποία 
βελτιώνουν τη έκβαση: ο περιορισμός της απορρόφη-
σης της ουσίας, η ενίσχυση της αποβολής, και η χρήση 
ειδικών αντιδότων.308–310 Η προτιμώμενη μέθοδος του 
περιορισμού της απορρόφησης της ουσίας δια του γα-
στρεντερικού, σε ασθενείς με ακέραιο ή προστατευμένο 
αεραγωγό είναι ο ενεργός άνθρακας. Είναι περισσότερο 
αποτελεσματικός όταν χορηγηθεί εντός 1 h από την κα-
τάποση.311

Ειδικά περιβάλλοντα 

Περιεγχειρητική καρδιακή ανακοπή 
Η συνηθέστερη αιτία καρδιακής ανακοπής, η οποία 

σχετίζεται με την αναισθησία, αφορά στη διαχείριση του 
αεραγωγού.312,313 Στις μη καρδιοχειρουργικές επεμβά-
σεις, η οφειλόμενη σε αιμορραγία καρδιακή ανακοπή, 
εμφάνισε την υψηλότερη θνητότητα, με μόνο το 10,3% 
αυτών των ασθενών να επιβίωσαν ώστε να λάβουν εξιτή-
ριο από το νοσοκομείο.314 Οι ασθενείς στη χειρουργική 
αίθουσα κανονικά βρίσκονται υπό πλήρες monitoring 
και, ως εκ τούτου, η καθυστέρηση στη διάγνωση της 
καρδιακής ανακοπής θα πρέπει να είναι πολύ μικρή ή μη-
δενική.  

Καρδιακή ανακοπή μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβά-
σεις 

Η εμφάνιση καρδιακής ανακοπής μετά από μείζο-
νες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι σχετικά συχνή 
κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, με αναφερόμε-
νη επίπτωση 0.7–8%.315,316 Η επείγουσα επαναδιάνοιξη 
του στέρνου αποτελεί καίριο τμήμα της αναζωογόνησης 
μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, από τη στιγμή 
που έχουν αποκλειστεί όλες οι άλλες αναστρέψιμες αιτί-
ες. Αφού διασφαλιστεί κατάλληλος αεραγωγός και αερι-
σμός, και εάν, επί VF/pVT, έχουν αποτύχει τρεις προσπά-
θειες απινίδωσης, πραγματοποιείστε χωρίς καθυστέρηση 
επαναδιάνοιξη του στέρνου. Επείγουσα επαναδιάνοιξη 
του στέρνου ενδείκνυται επίσης σε ασυστολία ή PEA, 
όταν οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει, και θα πρέπει 
να πραγματοποιείται εντός 5min από την εμφάνιση της 
καρδιακής ανακοπής, από οποιονδήποτε έχει την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση. 

Καρδιακή ανακοπή στο αιμοδυναμικό εργαστήριο 
Καρδιακή ανακοπή (συνηθέστερα VF) μπορεί να 

συμβεί κατά τη διάρκεια διαδερμικής στεφανιαίας παρέμ-

βασης (PCI) για έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπα-
ση του ST [ST-elevation myocardial infarction(STEMI)] 
ή για non-STEMI, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως 
επιπλοκή της στεφανιογραφίας. Σε αυτή την ειδική περί-
πτωση, όπου θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε ασθενή 
που είναι ήδη σε monitor και εμφανίσει VF, συστήνεται 
απινίδωση χωρίς να προηγηθούν θωρακικές συμπιέ-
σεις. Εάν χρειάζεται, σε αποτυχημένη απινίδωση ή σε 
άμεσα επανεμφανισθείσα VF, μπορεί να επαναληφθεί 
άμεση απινίδωση μέχρι και ακόμη δύο φορές. Εάν η VF 
παραμένει μετά τις αρχικές τρεις απινιδώσεις ή εάν δεν 
επιτευχθεί άμεσα ROSC με βεβαιότητα, θα πρέπει να γί-
νει έναρξη θωρακικών συμπιέσεων και αερισμού, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να αναζητηθεί μία αιτία για 
το μη επιλυθέν πρόβλημα, με συνέχιση της στεφανιογρα-
φίας. Σε ένα τραπέζι στεφανιογραφίας με τον ενισχυτή 
εικόνας πάνω από τον ασθενή, η εφαρμογή θωρακικών 
συμπιέσεων επαρκούς βάθους και συχνότητας είναι σχε-
δόν αδύνατη και εκθέτει τους ανανήπτες σε επικίνδυνη 
ακτινοβολία. Επομένως, συστήνεται ισχυρά, να γίνει 
πρώιμη μετάβαση στη χρήση μίας συσκευής μηχανικών 
θωρακικών συμπιέσεων.317,318 Εάν το πρόβλημα δεν επι-
λυθεί άμεσα, δεδομένα πολύ χαμηλής τεκμηρίωσης προ-
τείνουν, ότι μπορεί να εξεταστεί, ως στρατηγική διάσω-
σης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη η υποδομή, η χρήση 
εξωσωματικής υποστήριξης της ζωής (ECLS) και πιθα-
νότατα να προτιμηθεί έναντι ενός ενδοαορτικού ασκού 
(intra-aortic balloon pump - IABP).319 

Καρδιακή ανακοπή σε μονάδα αιμοκάθαρσης 
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η συνηθέστερη 

αιτία θανάτου σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και συνή-
θως προηγούνται κοιλιακές αρρυθμίες.320 Η υπερκαλι-
αιμία συνεισφέρει στο 2–5% των θανάτων μεταξύ των 
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.321 Στους ασθενείς οι οποίοι 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, συνηθέστεροι είναι οι 
απινιδώσιμοι ρυθμοί (VF/pVT).320,322,323 Οι περισσότε-
ροι κατασκευαστές συσκευών αιμοκάθαρσης συστήνουν 
να γίνεται αποσύνδεση από τον εξοπλισμό της κάθαρσης 
πριν την απινίδωση.324

Καρδιακή ανακοπή σε μέσα μεταφοράς 
Επείγουσες καταστάσεις στα αεροπλάνα, κατά τη διάρ-
κεια πτήσης. Η καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πτή-
σης εμφανίζει συχνότητα 1 στα 5–10 εκατομμύρια επιβα-
τών. Αρχικά απινιδώσιμος ρυθμός υπάρχει στο 25–31% 
των ασθενών,325–328 και η χρήση ενός AED εντός της 
πτήσης μπορεί να οδηγήσει σε επιβίωση με έξοδο από το 
νοσοκομείο 33–50%.325,328,329 
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Καρδιακή ανακοπή σε HEMS και ασθενοφόρα αέρος. Οι 
υπηρεσίες ασθενοφόρων αέρος, λειτουργούν είτε μέσω 
ελικοπτέρου επείγουσας ιατρικής, (helicopter emergency 
medical service - HEMS) είτε με αεροπλάνα ασθενο-
φόρα  τα οποία τυπικά μεταφέρουν βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς. Καρδιακή ανακοπή κατά την πτήση, μπορεί 
να εμφανιστεί τόσο σε ασθενείς οι οποίοι μεταφέρονται 
από έναν χώρο ατυχήματος, όσο και σε βαρέως πάσχο-
ντες ασθενείς οι οποίοι διακομίζονται μεταξύ νοσοκομεί-
ων.330,331 

Εάν αναγνωριστεί απινιδώσιμος ρυθμός (VF/pVT) 
σε έναν ασθενή υπό monitoring και μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί ταχέως απινίδωση, χορηγήστε άμεσα μέχρι τρεις 
αλλεπάλληλες απινιδώσεις πριν ξεκινήσετε θωρακικές 
συμπιέσεις. Οι συσκευές μηχανικών θωρακικών συμπιέ-
σεων επιτρέπουν την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων 
υψηλής ποιότητας, στον περιορισμένο χώρο ενός ασθε-
νοφόρου αέρος και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχό-
μενο χρήσης τους.332,333 Εάν θεωρείται πιθανό να συμβεί 
καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πτήσης, σκεφτείτε, 
κατά την τοποθέτηση πριν την πτήση, να συνδέσετε τον 
ασθενή με μία συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέ-
σεων.334,335 

Καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστη-
ριοτήτων 

Η αιφνίδια και μη αναμενόμενη κατάρρευση ενός 
αθλητή στο γήπεδο, η οποία δε σχετίζεται με επαφή ή 
με τραυματισμό, πιθανότατα είναι καρδιακής αιτιολογί-
ας και απαιτεί ταχεία αναγνώριση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση, προκειμένου να επιβιώσει το θύμα. Εάν 
δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στη θεραπεία και είναι 
παρούσα μία οργανωμένη ιατρική ομάδα, σκεφτείτε να 
μεταφέρετε τον ασθενή σε μία περιοχή προστατευμένη 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους θεατές. Εάν ο 
ασθενής βρίσκεται σε VF/pVT, καθυστερήστε τη μετακί-
νησή του μέχρι να έχουν δοθεί οι πρώτες τρεις προσπά-
θειες απινίδωσης (η απινίδωση είναι πιο πιθανό να είναι 

επιτυχής στις τρεις πρώτες προσπάθειες).

Διάσωση από το νερό και πνιγμός
Ο πνιγμός είναι συχνή αιτία ατυχηματικού θανά-

του.336 Η αλυσίδα επιβίωσης για τον Πνιγμό (Drowning 
Chain of Survival)337 περιγράφει πέντε κρίκους καθο-
ριστικής σημασίας για τη βελτίωση της επιβίωσης από 
πνιγμό (Εικόνα 1.12). 

Εικόνα: 1.12. Αλυσίδα επιβίωσης σε πνιγμό

Εικόνα 1.13. Θεραπευτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης πνιγ-
μού για διασώστες με καθήκον να ανταποκρίνονται  
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Οι παρευρισκόμενοι έχουν καθοριστικό ρόλο στις αρ-
χικές προσπάθειες διάσωσης και αναζωογόνησης.338–340 
Η ILCOR ανασκόπησε συγκεκριμένους προγνωστικούς 
δείκτες και σημείωσε ότι διάρκεια εμβύθισης μικρότε-
ρη των 10min σχετιζόταν με πολύ υψηλή πιθανότητα 
ευμενούς έκβασης.18 Η ηλικία, οι χρόνοι ανταπόκρισης 
των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής (EMS), το γλυκό ή 
θαλασσινό νερό, η θερμοκρασία του νερού, και το status 
των μαρτύρων δεν ήταν χρήσιμα στην πρόβλεψη της 
επιβίωσης. Η εμβύθιση σε παγωμένο νερό μπορεί να 
παρατείνει το παράθυρο επιβίωσης και δικαιολογεί τη 
διενέργεια παρατεταμένης έρευνας και προσπαθειών δι-
άσωσης.341–343 Η αλληλουχία BLS στον πνιγμό (Εικόνα 
1.13) αντανακλά την καθοριστική σημασία της ταχείας 
αντιμετώπισης της υποξίας. 

Άγρια φύση και περιβαλλοντικά επείγοντα
Δύσκολα εδάφη και απομακρυσμένες περιοχές. Σε σύ-
γκριση με τις αστικές περιοχές, ορισμένα εδάφη είναι πε-
ρισσότερο δύσκολα στην πρόσβαση και βρίσκονται μα-
κριά από οργανωμένη ιατρική φροντίδα. Οι πιθανότητες 
καλής έκβασης μετά από καρδιακή ανακοπή μπορεί να 
ελαττώνονται, λόγω της καθυστερημένης πρόσβασης 
και της παρατεταμένης μεταφοράς. 

Όπου είναι δυνατό, διακομίστε τον ασθενή με μέσα 
διάσωσης αέρος.344,345 Η οργάνωση των υπηρεσιών 
επείγουσας ιατρικής μέσω ελικοπτέρου (HEMS), επηρε-
άζει την έκβαση.346–348

Νόσος των υψηλών υψομέτρων. Δεδομένης της αυξανό-
μενης δημοτικότητας των ταξιδίων σε υψηλά υψόμετρα, 
ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστών σε υψηλά υψόμε-
τρα εμφανίζουν καρδιαγγεικούς και μεταβολικούς παρά-
γοντες κινδύνου για καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογό-
νηση σε υψηλά υψόμετρα δε διαφέρει από τη συμβατική 
ΚΑΡΠΑ. Με τη χαμηλότερη pO2, η ΚΑΡΠΑ είναι περισ-
σότερο εξουθενωτική για τον ανανήπτη, σε σύγκριση 
με το επίπεδο της θάλασσας, και ο μέσος αριθμός των 
αποτελεσματικών θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να 
ελαττωθεί μέσα στο πρώτο λεπτό.349–351 Χρησιμοποιεί-
στε συσκευές μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, όπου 
είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η 
μεταφορά και η διόρθωση των αναστρέψιμων αιτιών, η 
περαιτέρω αναζωογόνηση είναι μάταιη και θα πρέπει να 
τερματίζεται. 

Καταπλάκωση από χιονοστιβάδα. Στην Ευρώπη και στη 
Βόρειο Αμερική μαζί, συμβαίνουν περίπου 150 θάνατοι 
από χιονοστιβάδες κάθε χρόνο. Οι θάνατοι οφείλονται 

κυρίως σε ασφυξία ενώ κάποιες φορές σχετίζονται με 
τραυματισμό και υποθερμία. Προγνωστικοί παράγο-
ντες είναι η βαρύτητα του τραυματισμού, η διάρκεια της 
πλήρους καταπλάκωσης, η βατότητα του αεραγωγού, η 
θερμοκρασία toy πυρήνα και το κάλιο του ορού.352 Τα 
κριτήρια απόρριψης από την εφαρμογή παρατεταμένης 
ΚΑΡΠΑ και εξωσωματικής επαναθέρμανσης των θυμά-
των χιονοστιβάδας που βρίσκονται σε καρδιακή ανακο-
πή, έχουν γίνει πιο αυστηρά, προκειμένου να ελαττωθεί 
ο αριθμός των περιπτώσεων που μάταια αντιμετωπίζο-
νται με εξωσωματική υποστήριξη της ζωής (ECLS). Στην 
εικόνα 1.14 απεικονίζεται ένας αλγόριθμος για την αντι-
μετώπιση ενός θύματος μετά από καταπλάκωση με χιο-
νοστιβάδα.

Κεραυνοπληξία και βλάβες από ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλε-
κτροπληξία είναι μία σχετικά σπάνια αλλά δυνητικά κα-
ταστροφική πολυσυστηματική βλάβη, με υψηλή νοση-
ρότητα και θνητότητα, που προκαλεί 0,54 θανάτους ανά 
100.000 ατόμων ετησίως. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πηγές 
ενέργειας έχουν απενεργοποιηθεί και μην πλησιάζετε 
το θύμα μέχρι να είστε ασφαλής. Η ηλεκτροπληξία από 
κτύπημα κεραυνού είναι σπάνια, ωστόσο παγκοσμίως 
προκαλεί 1.000 θανάτους κάθε χρόνο.353 Οι αναίσθητοι 
ασθενείς με γραμμικά ή στικτά εγκαύματα (δίκην φυλ-
λώματος) πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν θύματα κε-
ραυνοπληξίας.354 Η ύπαρξη σοβαρών εγκαυμάτων (θερ-
μικών ή ηλεκτρικών), η μυοκαρδιακή νέκρωση, η έκταση 
της βλάβης του νευρικού συστήματος και η δευτεροπα-
θής ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, καθορίζουν τη νο-
σηρότητα και τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Μαζικά ατυχήματα 
Χρησιμοποιείστε ένα σύστημα διαλογής, ώστε να θέ-

σετε προτεραιότητες στην αντιμετώπιση. Η απόφαση για 
τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος διαλογής για μαζικά 
ατυχήματα (a mass casualty incident - MCI triage sieve) 
και για τη μη διενέργεια ΚΑΡΠΑ σε εκείνους στους οποί-
ους επίκειται ο θάνατος (συμπεριλαμβανομένων των θυ-
μάτων χωρίς σημεία ζωής), είναι ευθύνη ενός ιατρικού 
υπευθύνου, ο οποίος συνήθως είναι ο πιο έμπειρος κλινι-
κός ιατρός των EMS από τους παρόντες. Η εκπαίδευση 
επιτρέπει την ταχεία και σωστή αναγνώριση εκείνων που 
χρειάζονται σωτήριες για τη ζωή παρεμβάσεις και μειώ-
νει τον κίνδυνο ακατάλληλης χορήγησης φροντίδας σε 
μάταιες περιπτώσεις.
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Εικόνα 1.14. Αλγόριθμος ατυχηματικής καταπλάκωσης από χιονοστιβάδα. 
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Ειδικοί ασθενείς 
Καρδιακή ανακοπή σχετιζόμενη με συνυπάρχουσες παθήσεις
Άσθμα. Η πλειοψηφία των θανάτων οι οποίοι σχετίζο-
νται με το άσθμα συμβαίνει πριν την εισαγωγή στο νο-
σοκομείο.355 

Η καρδιακή ανακοπή σε ένα άτομο με άσθμα, συχνά 
αποτελεί το καταληκτικό γεγονός μετά από μία περίοδο 
υποξαιμίας. Οι τροποποιήσεις στις κλασικές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του ALS περιλαμβάνουν τη σκέψη για 
ανάγκη πρώιμης ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. Εάν 
κατά την ΚΑΡΠΑ υπάρχει υποψία δυναμικής υπερδιά-
τασης των πνευμόνων, η συμπίεση του θώρακα ενώ έχει 
αποσυνδεθεί ο ενδοτραειακός σωλήνας μπορεί να άρει 
την παγίδευση αέρα. 

Ασθενείς με συσκευές υποβοήθησης των κοιλιών. Η επιβε-
βαίωση της καρδιακής ανακοπής σε αυτούς τους ασθενείς 
μπορεί να είναι δύσκολη. Ένας ασθενής με επεμβατικό 
monitoring θα πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ανα-
κοπή εάν η αρτηριακή γραμμή μετράει την ίδια πίεση με 
τη γραμμή της κεντρικής φλεβικής πίεσης (CVP). Στους 
ασθενείς χωρίς επεμβατικό monitoring, εάν ο ασθενής δεν 
έχει σημεία ζωής και δεν αναπνέει, θα πρέπει να θεωρείται 
ότι έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Στους ασθενείς με εμ-
φυτευμένη συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας 
(implantable left ventricular assist device - LVAD), θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος που ακολου-
θείται στην καρδιακή ανακοπή μετά από καρδιοχειρουρ-
γικές επεμβάσεις. Σε άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα 
(PEA), απενεργοποιείστε τον βηματοδότη και επιβεβαιώ-
στε ότι δεν υπάρχει υποκείμενη VF, η οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με απινίδωση. Εάν αποτύχουν οι άμεσες 
προσπάθειες αναζωογόνησης, πρέπει να εφαρμοστούν 
άμεσα εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις. Σημαντικά, θα 
πρέπει πάντα να πραγματοποιείται ο έλεγχος του αεραγω-
γού και της αναπνοής. Είναι πιθανό, ένας ασθενής να έχει 
ασυστολία ή VF, αλλά ακόμη να διατηρεί ικανή εγκεφαλι-
κή αιματική ροή λόγω επαρκούς και συνεχιζόμενης ροής 
από την αντλία. Εάν ο ασθενής έχει συνείδηση και αντα-
ποκρίνεται, τότε έχετε περισσότερο χρόνο για να ανατάξε-
τε την αρρυθμία και πιθανά δε χρειάζονται θωρακικές συ-
μπιέσεις. Επαναδιάνοιξη του στέρνου θα πρέπει να γίνεται 
σε εγκατεστημένη καρδιακή ανακοπή η οποία συμβαίνει 
εντός 10 ημερών από τη χειρουργική επέμβαση. 

Καρδιακή ανακοπή σχετιζόμενη με νευρολογική νόσο. Η 
καρδιακή ανακοπή η οποία σχετίζεται με οξεία νευρολο-
γική νόσο είναι σχετικά σπάνια και μπορεί να συμβεί σε 
υπαραχνοειδή αιμορραγία, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, 

επιληπτικούς σπασμούς και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο.356 Καρδιακή ή αναπνευστική ανακοπή, 
συμβαίνει στο 3 με 11% των ασθενών με υπαραχνοειδή 
αιμορραγία357 και ο αρχικός ρυθμός συνήθως είναι μη 
απινιδώσιμος. Ωστόσο, οι ασθενείς με υπαραχνοειδή αι-
μορραγία μπορεί να εμφανίζουν ΗΚΓ αλλαγές ενδεικτι-
κές ενός στεφανιαίου συνδρόμου.358 Σε άτομα με πρό-
δρομα νευρολογικά συμπτώματα, στα οποία επετεύχθη 
ROSC, θα πρέπει να γίνεται σκέψη για έλεγχο με αξονική 
τομογραφία εγκεφάλου. Κατά πόσο ο έλεγχος αυτός θα 
πραγματοποιηθεί πριν ή μετά τη διενέργεια στεφανιο-
γραφίας, θα εξαρτηθεί από την κλινική κρίση, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν την πιθανότητα ύπαρξης υπαραχνοειδούς 
αιμορραγίας, έναντι οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.4

Παχυσαρκία. Το 2014, περισσότεροι από 1,9 δισεκατομ-
μύρια (39%) ενήλικες ήταν υπέρβαροι, και από αυτούς 
περισσότεροι από 600 εκατομμύρια (13%) ήταν παχύ-
σαρκοι. Κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύ-
νου (υπέρταση, διαβήτης, λιπιδικό προφίλ, εκτεταμένη 
στεφανιαία καρδιακή νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια και 
υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας) είναι συνήθεις στους 
παχύσαρκους ασθενείς. Η παχυσαρκία σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.359 Δε 
συστήνονται αλλαγές στην αλληλουχία των ενεργειών 
κατά την αναζωογόνηση στους παχύσαρκους ασθενείς, 
ωστόσο η εφαρμογή αποτελεσματικής ΚΑΡΠΑ μπορεί 
να αποτελεί πρόκληση.

Καρδιακή ανακοπή σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη 
Από τις 20 εβδομάδες κύησης, η μήτρα μπορεί να 

συμπιέσει και την κάτω κοίλη φλέβα (inferior vena cava 
- IVC) και την αορτή, παραβλάπτοντας τη φλεβική επι-
στροφή και την καρδιακή παροχή. Σε ασθενείς σε προ-
χωρημένη εγκυμοσύνη, πχ στο τρίτο τρίμηνο, η θέση των 
χεριών για τις θωρακικές συμπιέσεις μπορεί να χρειάζε-
ται να μετακινηθεί ελαφρώς ψηλότερα στο στέρνο.360 
Μετατοπίστε με τα χέρια σας τη μήτρα προς τα αριστε-
ρά προκειμένου να ελαττώσετε τη συμπίεση της IVC. 
Πραγματοποιήστε πλάγια κλίση προς τα αριστερά εάν 
αυτό είναι εφικτό και βεβαιωθείτε ότι ο θώρακας εξακο-
λουθεί να υποστηρίζεται πάνω σε μία σκληρή επιφάνεια 
(πχ στη χειρουργική αίθουσα). Σκεφτείτε την ανάγκη 
για επείγουσα υστερεκτομή ή καισαρική τομή, μόλις μία 
έγκυος γυναίκα βρεθεί σε καρδιακή ανακοπή. Τα υψηλό-
τερα ποσοστά επιβίωσης για τα βρέφη με ηλικία κύησης 
μεγαλύτερη των 24–25 εβδομάδων, επιτυγχάνονται όταν 
πραγματοποιείται έξοδος του εμβρύου εντός 5min μετά 
την καρδιακή ανακοπή της μητέρας.361
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Εικόνα 1.15. Αλγόριθμος φροντίδας μετά την αναζωογόνηση. SBP - συστολική αρτηριακή πίεση, PCI – διαδερμική στεφανιαία 
παρέμβαση, CTPA – αξονική πνευμονική αγγειογραφία,  ΜΕΘ –μονάδα εντατικής θεραπείας, MAP – μέση αρτηριακή πίεση, ScvO2 

– οξυγόνωση κεντρικού φλεβικού αίματος, CO/CI  – καρδιακή παροχή/καρδιακός δείκτης, ECG – ηλεκτροεγκεφαλογραφία, ICD – 
εμφυτευμένος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής. 
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Ηλικιωμένοι 
Περισσότερο του 50% των ανθρώπων που αναζωο-

γονούνται από OHCA, είναι ηλικίας 65 ετών ή γηραιό-
τεροι.362 Στην περίπτωση διαχείρισης ασθενών μεγάλης 
ηλικίας σε καρδιακή ανακοπή, δε χρειάζονται τροπο-
ποιήσεις των κλασικών πρωτοκόλλων αναζωογόνησης. 
Ωστόσο, οι ανανήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ο 
κίνδυνος πρόκλησης καταγμάτων του στέρνου και των 
πλευρών είναι υψηλότερος στους ηλικιωμένους.363–365 Η 
επίπτωση των σχετιζόμενων με την ΚΑΡΠΑ τραυματι-
σμών αυξάνει με τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.365

Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση 
Η επιτυχής επάνοδος της αυτόματης κυκλοφορίας 

(ROSC) είναι το πρώτο βήμα προς τον στόχο της πλή-
ρους ανάνηψης μετά από καρδιακή ανακοπή. Οι πολύ-
πλοκες παθοφυσιολογικές διεργασίες οι οποίες συμ-
βαίνουν λόγω της καθολικής ισχαιμίας του οργανισμού 
κατά την καρδιακή ανακοπή καθώς και η επακόλουθη 
αντίδραση επαναιμάτωσης κατά την ΚΑΡΠΑ και μετά 
από επιτυχή αναζωογόνηση, έχουν οριστεί ως το σύν-
δρομο μετά από καρδιακή ανακοπή.366

Ανάλογα με την αιτία της ανακοπής και τη βαρύτη-
τα του συνδρόμου μετά από καρδιακή ανακοπή, αρκετοί 
ασθενείς θα χρειαστούν υποστήριξη πολλαπλών οργά-
νων και η αντιμετώπιση που θα λάβουν κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου μετά την αναζωογόνηση, επηρεάζει 
σημαντικά τη συνολική έκβαση και ειδικά την ποιότη-
τα της νευρολογικής ανάνηψης.367–373 Ο αλγόριθμος 
της φροντίδας μετά την αναζωογόνηση (Εικόνα 1.15), 
υπογραμμίζει ορισμένες από τις βασικές παρεμβάσεις οι 
οποίες απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της έκβασης 
αυτών των ασθενών.

Σύνδρομο μετά από καρδιακή ανακοπή 

Το σύνδρομο μετά από καρδιακή ανακοπή περιλαμ-
βάνει την εγκεφαλική βλάβη και τη μυοκαρδιακή δυ-
σλειτουργία μετά την καρδιακή ανακοπή, τη συστημα-
τική αντίδραση ισχαιμίας/επαναιμάτωσης και την την 
παραμένουσα παθολογία που αποτέλεσε την αιτία της 
ανακοπής.366,374,375 Η βαρύτητα του συνδρόμου ποικίλ-
λει, ανάλογα με τη διάρκεια και την αιτία της καρδιακής 
ανακοπής. Το σύνδρομο μπορεί να μην εκδηλωθεί καθό-
λου εάν η καρδιακή ανακοπή ήταν σύντομη. Η καρδιαγ-
γειακή ανεπάρκεια ευθύνεται για τους περισσότερους 
θανάτους που συμβαίνουν τις πρώτες τρεις ημέρες, ενώ 
η εγκεφαλική βλάβη ευθύνεται για τους περισσότερους 
από τους απώτερους θανάτους.376–378 Η απόσυρση 

των θεραπειών διατήρησης στη ζωή (Withdrawal of life 
sustaining therapy - WLST) είναι η πιο συχνή αιτία θανά-
του (περίπου το 50%) στους ασθενείς με προβλεπόμενη 
κακή έκβαση,378,379 κάτι που αναδεικνύει εμφατικά τη 
σημασία του σχεδίου πρόβλεψης της έκβασης (βλέπε πα-
ρακάτω). Η εγκεφαλική βλάβη μετά την ανακοπή μπορεί 
να επιδεινωθεί από την ανεπάρκεια της μικροκυκλοφο-
ρίας, την επηρεασμένη αυτορρύθμιση, καθώς και την 
ύπαρξη υπότασης, υπερκαπνίας, υποξαιμίας, υπεροξαι-
μίας, πυρετού, υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας, και σπα-
σμών. Σημαντική δυσλειτουργία του μυοκαρδίου είναι 
συχνή μετά από καρδιακή ανακοπή, αλλά χαρακτηριστι-
κά, η λειτουργικότητά του αρχίζει να αποκαθίσταται στις 
2–3 ημέρες, παρά το ότι η πλήρης αποκατάσταση μπορεί 
να απαιτήσει σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο.380–382 Η κα-
θολική ισχαιμία/επαναιμάτωση του οργανισμού από την 
καρδιακή ανακοπή, ενεργοποιεί ανοσολογικές οδούς 
και οδούς της πήξης, οι οποίες συμβάλλουν στην ανε-
πάρκεια πολλαπλών οργάνων και αυξάνουν τον κίνδυ-
νο λοιμώξεων.383 Κατά συνέπεια, το σύνδρομο μετά από 
καρδιακή ανακοπή εμφανίζει πολλές εκδηλώσεις κοινές 
με τη σήψη, οι οποίες περιλαμβάνουν ελάττωση του εν-
δαγγειακού όγκου, αγγειοδιαστολή, βλάβη του ενδοθη-
λίου και διαταραχές της μικροκυκλοφορίας.384–390

Αεραγωγός και αναπνοή 

Η υποξαιμία αλλά και η υπεροξαιμία αυξάνουν την 
πιθανότητα νέας καρδιακής ανακοπής και μπορεί να 
συμβάλλουν στη δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη. Αρ-
κετές μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι η πρώιμη υπε-
ροξαιμία μετά τη ROSC προκαλεί οξειδωτικό στρες και 
βλάπτει τους νευρώνες μετά την ισχαιμία.391 Σχεδόν όλα 
τα δεδομένα από ανθρώπους, προέρχονται από αρχεία 
των μονάδων εντατικής θεραπείας και έχουν οδηγήσει 
σε αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με την πιθα-
νή επίδραση της υπεροξαιμίας μετά την αναζωογόνη-
ση από καρδιακή ανακοπή.392 Μία πρόσφατη μελέτη 
η οποία συνέκρινε τη χορήγηση αέρα με τη χορήγηση 
συμπληρωματικού οξυγόνου σε έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου με ανάσπαση του ST, έδειξε ότι η αντιμετώπιση με 
συμπληρωματικό οξυγόνο αύξησε τη μυοκαρδιακή βλά-
βη, την επανεμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου 
και την εμφάνιση μειζόνων καρδιακών αρρυθμιών και 
συσχετίστηκε με μεγαλύτερο μέγεθος του εμφράκτου 
στους 6 μήνες.393 Βάσει των δεδομένων της βλαπτικής 
επίδρασης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και της 
πιθανότητας αυξημένης νευρολογικής βλάβης μετά από 
καρδιακή ανακοπή, αμέσως μόλις είναι δυνατή η αξιό-
πιστη παρακολούθηση του κορεσμού του αρτηριακού 
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αίματος σε οξυγόνο (με ανάλυση αερίων αίματος και/ή 
με παλμική οξυμετρία), τιτλοποιείστε τη συγκέντρωση 
του εισπνεόμενου οξυγόνου ώστε να διατηρήσετε τον 
κορεσμό οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα μεταξύ 94–98%. 
Αποφύγετε την υποξαιμία, η οποία είναι επίσης επιζήμια 
– πριν ελαττώσετε τη συγκέντρωση του εισπνεόμενου 
οξυγόνου, βεβαιωθείτε για την αξιοπιστία της μέτρησης 
του κορεσμού σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος.

Σκεφτείτε την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, την κα-
ταστολή και τον ελεγχόμενο αερισμό σε κάθε ασθενή με 
επηρεασμένη εγκεφαλική λειτουργία. Μετά την καρδια-
κή ανακοπή, η προκαλούμενη με την εφαρμογή υπεραε-
ρισμού υποκαπνία, προκαλεί εγκεφαλική ισχαιμία.394–396 
Μελέτες παρατήρησης οι οποίες χρησιμοποίησαν τα 
μητρώα καρδιακών ανακοπών, κατέγραψαν ύπαρξη 
συσχέτισης μεταξύ της υποκαπνίας και της κακής νευ-
ρολογικής έκβασης.397,398 Μέχρι να γίνουν διαθέσιμα 
προοπτικά δεδομένα, είναι λογική η προσαρμογή του 
αερισμού, ώστε να επιτευχθεί νορμοκαπνία, καθώς και 
η παρακολούθηση με τη χρήση του τελοεκπνευστικού 
CO2 και των τιμών των αερίων του αρτηριακού αίματος. 

Κυκλοφορία

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα [Acute coronary 
syndrome (ACS)] αποτελούν συχνή αιτία εξωνοσοκομει-
κών καρδιακών ανακοπών (OHCA): σε μία πρόσφατη 
μετα ανάλυση, σε ασθενείς με OHCA χωρίς την ύπαρξη 
εμφανούς εξωκαρδιακής αιτιολογίας, η ύπαρξη μίας οξεί-
ας βλάβης των στεφανιαίων αγγείων κυμαινόταν μεταξύ 
59% και 71%.399 Πολλές μελέτες παρατήρησης έχουν 
δείξει ότι η επείγουσα διερεύνηση στο αιμοδυναμικό ερ-
γαστήριο, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια πρώιμης 
στεφανιαίας παρέμβασης (PCI), είναι εφικτή σε ασθενείς 
με ROSC μετά από καρδιακή ανακοπή.400,401 Η επεμβα-
τική αντιμετώπιση (δηλαδή η πρώιμη στεφανιογραφία 
που ακολουθείται, εφόσον χρειάζεται, από άμεση PCI), 
ιδίως εκείνων οι οποίοι έλαβαν παρατεταμένη αναζωο-
γόνηση και έχουν μη ειδικές αλλοιώσεις στο ΗΚΓ, έχει 
αποτελέσει αμφιλεγόμενο σημείο λόγω της έλλειψης ει-
δικών δεδομένων και της ύπαρξης σημαντικών υπαινιγ-
μών σχετικά με τη χρήση των πόρων (συμπεριλαμβανο-
μένης της μεταφοράς των ασθενών σε κέντρα PCI).

Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση μετά από ROSC με 
ανάσπαση του ST

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, επείγουσα διερεύ-
νηση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (και άμεση διενέρ-
γεια PCI, εφόσον χρειάζεται) θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε ενήλικες ασθενείς με ROSC μετά από OHCA, 

για την οποία υπάρχει υποψία καρδιακής αιτιολογίας, 
οι οποίοι εμφανίζουν ανάσπαση του ST στο ΗΚΓ. Η εν 
λόγω σύσταση βασίζεται σε χαμηλής ποιότητας δεδο-
μένα από επιλεγμένους πληθυσμούς. Μελέτες παρατή-
ρησης επίσης υποδεικνύουν, ότι η βέλτιστη έκβαση μετά 
από OHCA επιτυγχάνεται με συνδυασμό της TTM και 
της PCI, οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα 
τυποποιημένο πρωτόκολλο διαχείρισης μετά την ανακο-
πή, ως τμήμα μίας συνολικής στρατηγικής για τη βελτί-
ωση της επιβίωσης με νευρολογική ακεραιότητα.401–403 

Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση μετά από ROSC χωρίς 
ανάσπαση του ST

Εν αντιθέσει με τη συνήθη εκδήλωση των ACS στους 
ασθενείς οι οποίοι δεν εμφανίζουν καρδιακή ανακοπή, 
τα βασικά μέσα για την αξιολόγηση της ισχαιμίας του 
μυοκαρδίου στους ασθενείς με καρδιακή ανακοπή είναι 
λιγότερο αξιόπιστα. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των 
συνήθων κλινικών δεδομένων, του ΗΚΓ και των βιοχημι-
κών δεικτών, για την αναγνώριση της οξείας απόφραξης 
μίας στεφανιαίας αρτηρίας ως την αιτίας μίας OHCA, δεν 
είναι σαφείς.404–407 Αρκετές μεγάλες μελέτες παρατήρη-
σης έδειξαν ότι η απουσία ανάσπασης του διαστήματος 
ST μπορεί επίσης να σχετίζεται με ένα ACS σε ασθενείς 
με ROSC μετά από OHCA.408–411 Σε αυτούς τους non-
STE ασθενείς, υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα από 
μελέτες παρατήρησης, σχετικά με το πιθανό όφελος 
της επείγουσας διερεύνησης στο αιμοδυναμικό εργα-
στήριο.410,412,413 Είναι λογικό να τεθεί υπό σκέψη και 
συζήτηση η επείγουσα διερεύνηση στο αιμοδυναμικό ερ-
γαστήριο μετά από ROSC, για τους ασθενείς που εμφα-
νίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο η καρδιακή ανακοπή που 
εμφάνισαν να έχει στεφανιαία αιτιολογία. Παράγοντες 
όπως η ηλικία του ασθενούς, η διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, η 
αιμοδυναμική αστάθεια, η νευρολογική κατάσταση κατά 
τη άφιξη στο νοσοκομείο και η διαφαινόμενη πιθανότη-
τα καρδιακής αιτιολογίας, μπορούν να επηρεάσουν την 
απόφαση για πραγματοποίηση της παρέμβασης στην 
οξεία φάση ή για αναβολή της ώστε να πραγματοποιηθεί 
αργότερα κατά την παραμονή του ασθενούς στο νοσο-
κομείο. 

Ενδείξεις και χρόνος διενέργειας ελέγχου με αξονική το-
μογραφία (CT)

Οι καρδιακές αιτίες των OHCA έχουν μελετηθεί 
εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες˙ αντίθετα, πολύ λίγα 
είναι γνωστά σχετικά με τις εξωκαρδιακές αιτίες τους. Η 
πρώιμη αναγνώριση μίας αναπνευστικής ή νευρολογι-
κής αιτίας θα επέτρεπε τη μεταφορά του ασθενούς σε μία 
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εξειδικευμένη ΜΕΘ, όπου θα του παρεχόταν η βέλτιστη 
φροντίδα. Επίσης, η βελτίωση της γνώσης για την πρό-
γνωση, επιτρέπει τη συζήτηση σχετικά με την καταλλη-
λότητα συγκεκριμένων θεραπειών, συμπεριλαμβανομέ-
νης της TTM. Πρώιμη αναγνώριση μίας αναπνευστικής 
ή νευρολογικής αιτίας μπορεί να επιτευχθεί με τη διενέρ-
γεια αξονικής τομογραφίας (CT-scan) εγκεφάλου και 
θώρακος κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, πριν ή μετά 
τη διενέργεια στεφανιογραφίας. Επί απουσίας σημείων ή 
συμπτωμάτων τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη νευ-
ρολογικής ή αναπνευστικής αιτίας (πχ κεφαλαλγία, σπα-
σμοί ή νευρολογικά ελλείμματα για νευρολογικές αιτίες, 
δύσπνοια ή καταγεγραμμένη υποξία σε ασθενείς πάσχο-
ντες από γνωστή και επιδεινούμενη αναπνευστική νόσο) 
ή επί ύπαρξης κλινικών ή ΗΚΓ δεδομένων μυοκαρδιακής 
ισχαιμίας, διενεργείται πρώτα στεφανιογραφία και ακο-
λουθεί έλεγχος με αξονική τομογραφία, εάν δε βρεθούν 
αιτιολογικές βλάβες. Αρκετές σειρές περιστατικών, έδει-
ξαν ότι η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει τη διάγνω-
ση των εξωκαρδιακών αιτιών των ανακοπών, σε ένα ση-
μαντικό ποσοστό ασθενών.358,414 

Αιμοδυναμική διαχείριση 
Η μυοκαρδική δυσλειτουργία μετά την αναζωογόνη-

ση, προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια, η οποία εκδηλώνε-
ται ως υπόταση, χαμηλή καρδιακή παροχή και αρρυθμί-
ες.380,415 Διενεργήστε πρώιμα υπερηχογράφημα καρδιάς 
σε όλους τους ασθενείς, προκειμένου να ανιχνεύσετε 
και να ποσοτικοποιήσετε τον βαθμό της μυοκαρδιακής 
δυσλειτουργίας.381,416 Η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου 
μετά την αναζωογόνηση απαιτεί συχνά ινότροπη υπο-
στήριξη, τουλάχιστον προσωρινά. 

Η αντιμετώπιση μπορεί να καθοδηγηθεί από την αρ-
τηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, τη διούρηση, 
τον ρυθμό κάθαρσης των γαλακτικών του πλάσματος 
και τον κορεσμό του κεντρικού φλεβικού αίματος σε 
οξυγόνο. Μπορούν επίσης να γίνουν διαδοχικά υπερη-
χοκαρδιογραφήματα, ιδίως σε αιμοδυναμικά ασταθείς 
ασθενείς. Στη ΜΕΘ, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
αρτηριακή γραμμή για συνεχή παρακολούθηση της αρ-
τηριακής πίεσης.

Όπως και κατά την πρώιμη στοχοκατευθυνόμενη θε-
ραπεία που συστήνεται στην αντιμετώπιση της σήψης,417 
παρά το ότι έχει αμφισβητηθεί από αρκετές πρόσφατες 
μελέτες,418–420 ένα σύνολο θεραπειών οι οποίες περιλαμ-
βάνουν την ύπαρξη συγκεκριμένου στόχου για την αρτη-
ριακή πίεση, έχει προταθεί ως στρατηγική αντιμετώπισης 
μετά από καρδιακή ανακοπή.370 Δεδομένης της απουσίας 
σαφών δεδομένων, στοχεύστε σε μέση αρτηριακή πίεση 

τόση, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής διούρηση (1 ml/
kg/h) και φυσιολογικές ή μειούμενες τιμές γαλακτικών 
πλάσματος, λαμβάνοντας υπόψιν τη φυσιολογκή για τον 
ασθενή αρτηριακή πίεση, την αιτία της ανακοπής και τη 
βαρύτητα της όποιας μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας.366 
Οι στόχοι αυτοί μπορεί να ποικίλλουν, αναλόγως της φυ-
σιολογίας και της συννοσηρότητας του ασθενούς. Σημα-
ντικά, η υποθερμία μπορεί να αυξήσει τη διούρηση421 και 
να επηρεάσει την κάθαρση των γαλακτικών.415 

Εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές 
Σκεφτείτε την τοποθέτηση ενός εμφυτεύσιμου καρ-

διομετατροπέααπινιδωτή (Implantable Cardioverter 
Defibrillator -ICD), σε ισχαιμικούς ασθενείς (ischaemic 
patients) με σημαντική δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας, οι οποίοι έχουν αναζωογονηθεί από κοιλιακή 
αρρυθμία που συνέβη μετά την παρέλευση 24–48h από 
ένα πρωτοπαθές στεφανιαίο επεισόδιο.422–424 

Νευρολογική Κατάσταση (βελτιστοποίηση της νευρολογι-
κής ανάνηψης) 

Εγκεφαλική άρδευση 
Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι άμεσα μετά τη ROSC 

υπάρχει μία σύντομη περίοδος πολυεστιακής απουσίας 
της επαναρροής στον εγκέφαλο (multifocal cerebral no 
reflow), η οποία ακολουθείται από προσωρινή σφαιρική 
εγκεφαλική υπεραιμία που διαρκεί για 15–30 min.425–427 
Ακολουθεί εγκεφαλική υποάρδευση μέχρι και για 24 
ώρες, ενώ ο εγκεφαλικός μεταβολικός ρυθμός του οξυ-
γόνου, επανέρχεται σταδιακά. Μετά από καρδιακή ανα-
κοπή που οφείλεται σε ασφυξία, μετά τη ROSC, μπορεί 
να εμφανιστεί προσωρινά εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο 
ωστόσο σπανίως σχετίζεται με κλινικά σημαντική αύξη-
ση στην ενδοκράνιο πίεση.428,429 Σε πολλούς ασθενείς 
η αυτορρύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής είναι 
επηρεασμένη (απούσα ή με δεξιά μετατόπιση) για κάποιο 
χρονικό διάστημα μετά την καρδιακή ανακοπή, κάτι το 
οποίο σημαίνει ότι η εγκεφαλική άρδευση ποικίλει ανα-
λόγως της πίεσης διήθησης του εγκεφάλου, αντί να εί-
ναι συνδεδεμένη με τη νευρωνική δραστηριότητα.430,431 
Κατά συνέπεια, μετά τη ROSC, διατηρείστε μέση αρτη-
ριακή πίεση κοντά στα φυσιολογικά για τον ασθενή επί-
πεδα.12

Καταστολή 
Παρά το ότι η χορήγηση καταστολής και ο μηχανι-

κός αερισμός των ασθενών για τουλάχιστον 24 h μετά 
τη ROSC, έχει αποτελέσει κοινή πρακτική, δεν υπάρχουν 
υψηλής τεκμηρίωσης δεδομένα, τα οποία να υποστηρί-



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ86

ζουν μία καθορισμένη περίοδο μηχανικού αερισμού, κα-
ταστολής και νευρομυϊκού αποκλεισμού μετά από καρ-
διακή ανακοπή. 

Έλεγχος των σπασμών 
Σπασμοί εμφανίζονται συχνά μετά από καρδιακή ανα-

κοπή και συμβαίνουν περίπου στο ένα τρίτο των ασθε-
νών που παραμένουν σε κωματώδη κατάσταση μετά τη 
ROSC. Οι μυοκλονίες είναι οι πιο συχνές και εμφανίζο-
νται στο 18–25%, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς εμφανίζουν 
εστιακούς ή γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς 
ή συνδυασμό τύπων σπασμών.376,432–434 Εμφανείς κλι-
νικά σπασμοί, συμπεριλαμβανομένων των μυοκλονιών, 
μπορεί να είναι επιληπτικής προέλευσης ή και όχι. Άλ-
λες κινητικές εκδηλώσεις μπορεί να εκληφθούν λανθα-
σμένα ως σπασμοί και υπάρχουν διάφοροι μυοκλονιών, 
η πλειοψηφία των οποίων είναι μη-επιληπτικές.435,436 

Χρησιμοποιήστε διαλείπουσα ηλεκτροεγκεφαλογραφία 
(ΗΕΓ) προκειμένου να ανιχνεύσετε τυχόν επιληπτική 
δραστηριότητα σε ασθενείς με κλινική εκδήλωση σπα-
σμών. Σκεφτείτε τη συνεχή εφαρμογή ΗΕΓ ώστε να πα-
ρακολουθείτε τους ασθενείς με διεγνωσμένη εμμένουσα 
επιληπτική κατάσταση (status epilepticus) καθώς και τα 
αποτελέσματα της θεραπείας. Οι σπασμοί μπορεί να αυ-
ξήσουν τον εγκεφαλικό μεταβολικό ρυθμό437 και είναι 
δυνατόν να επιδεινώσουν την εγκεφαλική βλάβη η οποία 
προκλήθηκε από την καρδιακή ανακοπή: αντιμετωπίστε 
τους με βαλπροϊκό νάτριο, λεβετιρακετάμη, φαινυτοΐνη, 
βενζοδιαζεπίνες, προποφόλη ή βαρβιτουρικά. Οι μυο-
κλονίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανθιστάμενες στη θε-
ραπεί˙ η φαινιτοΐνη συχνά είναι αναποτελεσματική. Η 
προποφόλη είναι αποτελεσματική στην καταστολή των 
μυοκλονιών μετά από ανοξία.438 Η κλοναζεπάμη, το 
βαλπροϊκό νάτριο και η λεβετιρακετάμη είναι αντιμυο-
κλονικά φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι αποτελεσμα-
τικά στον μετα-ισχαιμικό μυόκλονο.436 

Ρύθμιση της γλυκόζης 
Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος μετά την ανα-

ζωογόνηση από καρδιακή ανακοπή έχουν ισχυρή συσχέ-
τιση με φτωχή νευρολογική έκβαση.261,439,440 Βάσει των 
διαθέσιμων δεδομένων, μετά από ROSC διατηρείστε τη 
γλυκόζη του αίματος ≤10 mmol/l (180 mg/dl) και απο-
φύγετε την υπογλυκαιμία.441 Μην εφαρμόζετε αυστηρό 
γλυκαιμικό έλεγχο σε ενήλικες ασθενείς με ROSC μετά 
από καρδιακή ανακοπή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο υπο-
γλυκαιμίας.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
Μια περίοδος υπερθερμίας (υπερπυρεξία) είναι 

συνήθης στις πρώτες 48h μετά από καρδιακή ανακο-
πή.261,442–445 Αρκετές μελέτες καταγράφουν ότι η ύπαρ-
ξη πυρετού μετά την ανακοπή σχετίζεται με φτωχή έκβα-
ση.261,442,444–447 Παρά το ότι η επίδραση της αυξημένης 
θερμοκρασίας στην έκβαση δεν έχει αποδειχθεί, φαίνεται 
λογικό, η υπερθερμία που εμφανίζεται μετά από καρδια-
κή ανακοπή να αντιμετωπίζεται με αντιπυρετικά και, σε 
ασθενείς χωρίς συνείδηση, να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
ενεργητικής ψύξης. 

Δεδομένα από ζώα και ανθρώπους υποδεικνύουν ότι 
η επαγόμενη ήπια υποθερμία είναι νευροπροστατευτική 
και βελτιώνει την έκβαση μετά από μία περίοδο καθολι-
κής εγκεφαλικής υποξίας-ισχαιμίας.448,449 Όλες οι μελέ-
τες σχετικά με την επαγωγή ήπιας υποθερμίας μετά από 
καρδιακή ανακοπή, έχουν συμπεριλάβει μόνο ασθενείς 
σε κωματώδη κατάσταση. Μία τυχαιοποιημένη μελέτη 
και μία ψευδο-τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξαν βελτιω-
μένη νευρολογική έκβαση κατά την έξοδο από το νο-
σοκομείο ή στους 6 μήνες, σε κωματώδεις ασθενείς μετά 
από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή με VF.450,451 Η 
ψύξη ξεκίνησε μεταξύ λεπτών και ωρών μετά την ROSC 
και έγινε διατήρηση θερμοκρασίας εύρους 32–34οC για 
12–24h. 

Στη μελέτη για την Στοχευμένη Ρύθμιση της Θερ-
μοκρασία (Targeted Temperature Management - TTM), 
950 ασθενείς με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή 
όλων των ρυθμών, τυχαιοποιήθηκαν σε έλεγχο της θερ-
μοκρασίας τους είτε στους 33οC είτε στους 36οC, για 36 
h (ο έλεγχος περιελάμβανε 28 h στη θερμοκρασία στό-
χο ακολουθούμενες από βραδεία επαναθέρμανση).376 
Για την αξιολόγηση της πρόγνωσης και την απόσυρση 
των θεραπειών διατήρησης στη ζωή (withdrawal of life-
sustaining treatment - WLST), χρησιμοποιήθηκαν αυ-
στηρά πρωτόκολλα. Δεν υπήρξε διαφορά στη βασική  
έκβαση, η θνητότητα όλων των αιτιών και η νευρολογι-
κή έκβαση στους 6 μήνες ήταν επίσης παρόμοιες (hazard 
ratio (HR) για τη θνητότητα στο τέλος της μελέτης 1.06, 
95% CI 0.89–1.28; relative risk (RR) για θάνατο ή για 
φτωχή νευρολογική έκβαση στους 6 μήνες 1.02, 95% CI 
0.88–1.16). Επίσης παρόμοια ήταν η λεπτομερής νευρο-
λογική έκβαση (Detailed neurological outcome) στους 6 
μήνες.452,453 Σημαντικά, στους ασθενείς και στους δύο 
άξονες της μελέτης, η θερμοκρασία ελέγχθηκε επιτυχώς, 
έτσι ώστε και στις δύο ομάδες αποφεύχθηκε ο πυρετός. 

Ο όρος στοχευμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
(targeted temperature management) ή έλεγχος της 
θερμοκρασίας (temperature control), πλέον προτιμά-
ται, έναντι του προηγούμενου όρου της θεραπευτικής 
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υποθερμίας. Η ομάδα εργασίας της ILCOR για το ALS 
έδωσε αρκετές συστάσεις διαχείρισης, σχετικά με τη στο-
χευμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας,175 οι οποίες αντικα-
τοπτρίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες του 
ERC:

•  Διατηρήστε σταθερή τη θερμοκρασία, στοχεύοντας σε 
τιμές μεταξύ 32οC και 36οC για τους ασθενείς στους 
οποίους εφαρμόζεται έλεγχος της θερμοκρασίας (ισχυ-
ρή σύσταση, δεδομένη μέτριας τεκμηρίωσης - strong 
recommendation, moderate-quality evidence).

•  Κατά πόσο συγκεκριμένοι υποπληθυσμοί ασθενών με 
καρδιακή ανακοπή μπορεί να ωφεληθούν από χαμη-
λότερες (32–34οC) ή υψηλότερες (36οC) θερμοκρασίες 
παραμένει άγνωστο. Το ερώτημα αυτό μπορεί να απο-
σαφηνιστεί με περαιτέρω έρευνα. 

•  Η TTM συστήνεται για ενήλικες μετά από OHCA με 
αρχικά απινιδώσιμο ρυθμό, οι οποίοι παραμένουν ανα-
ντίδραστοι μετά τη ROSC (ισχυρή σύσταση, δεδομένα 
χαμηλής τεκμηρίωσης).

•  Η TTM προτείνεται για ενήλικες μετά από OHCA με 
αρχικά μη απινιδώσιμο ρυθμό, που παραμένουν ανα-
ντίδραστοι μετά τη ROSC (ασθενής σύσταση, δεδομέ-
να πολύ χαμηλής τεκμηρίωσης).

•  Η TTM προτείνεται για ενήλικες μετά από IHCA με 
οποιονδήποτε αρχικό ρυθμό, οι οποίοι παραμένουν 
αναντίδραστοι μετά τη ROSC (ασθενής σύσταση, δε-
δομένα πολύ χαμηλής τεκμηρίωσης).

•  Εάν εφαρμόζεται TTM, προτείνεται η διάρκειά της να 
είναι τουλάχιστον 24 h (όπως εφαρμόστηκε στις δύο 
μεγαλύτερες προηγούμενες RCTs376,450) (ασθενής σύ-
σταση, δεδομένα πολύ χαμηλής τεκμηρίωσης).

Πότε να γίνει ο έλεγχος της θερμοκρασίας;. οποιαδήποτε 
θερμοκρασία στόχος και αν επιλεγεί, απαιτείται ενεργη-
τικός έλεγχός της, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος και να 
διατηρηθεί η θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Προ-
ηγούμενες συστάσεις πρότειναν η έναρξη της ψύξης να 
γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά τη ROSC, αλλά οι 
συστάσεις αυτές είχαν ως βάση μόνο προκλινικά δεδομέ-
να και λογικές υποθέσεις.454 Δεδομένα από ζώα υποδει-
κνύουν ότι η πρωιμότερη ψύξη μετά τη ROSC οδηγεί σε 
καλύτερη έκβαση.455,456 Μελέτες παρατήρησης ανατρέ-
πονται, λόγω του ότι οι ασθενείς που ψύχονται αυτόματα 
με ταχύτερο ρυθμό σχετίζονται με βαρύτερη νευρολογι-
κή έκβαση.457–459 Εικάζεται ότι εκείνοι με τη σοβαρότερη 
νευρολογική βλάβη είναι περισσότερο επιρρεπείς στην 
απώλεια της ικανότητας για έλεγχο της θερμοκρασίας 
του σώματος. 

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία συνέκρινε την 

προνοσοκομειακή ψύξη μέσω ταχείας έγχυσης μεγά-
λων όγκων ψυχρών ενδοφλεβίων υγρών, άμεσα μετά τη 
ROSC, με την καθυστέρηση της ψύξης μέχρι την εισαγω-
γή στο νοσοκομείο, έδειξε αυξημένα ποσοστά πνευμονι-
κού οιδήματος και νέας ανακοπής κατά τη μεταφορά.460 
Παρά το ότι δε συστήνεται η μη ελεγχόμενη προνοσοκο-
μειακή έγχυση ψυχρών υγρών, παρόλα αυτά μπορεί να 
είναι λογική η έγχυση ψυχρών ενδοφλεβίων υγρών, όταν 
οι ασθενείς παρακολουθούνται επαρκώς και η θερμο-
κρασία-στόχος είναι χαμηλότερη (πχ 33οC). Στρατηγικές 
πρώιμης ψύξης, διαφορετικές της ταχείας ενδοφλέβιας 
έγχυσης μεγάλων όγκων ψυχρών υγρών, καθώς και η 
ψύξη κατά τη διάρκεια της καρδιοπνευμονικής αναζω-
ογόνησης σε προνοσοκομειακό περιβάλλον, δεν έχουν 
μελετηθεί επαρκώς. 
Πώς να γίνει ο έλεγχος της θερμοκρασίας;. Μέχρι τώρα, 
δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικύουν ότι μία συ-
γκεκριμένη τεχνική ψύξης αυξάνει την επιβίωση, σε σύ-
γκριση με άλλες τεχνικές ψύξης. Ωστόσο, οι εσωτερικές 
συσκευές, επιτρέπουν περισσότερο ακριβή ρύθμιση της 
θερμοκρασίας σε σχέση με τις εξωτερικές τεχνικές.461,462 
Η υπερθερμία κατά την αναθέρμανση (rebound 
hyperthermia) σχετίζεται με χειρότερη νευρολογική έκ-
βαση.463,464 Κατά συνέπεια, η αναθέρμανση θα πρέπει 
να επιτυγχάνεται βραδέως: ο βέλτιστος ρυθμός δεν είναι 
γνωστός, αλλά επί του παρόντος υπάρχει ομοφωνία για 
έναν ρυθμό επαναθέρμανσης περίπου ίσο με 025-0.5οC 
ανά ώρα.465

Πρόβλεψη της έκβασης (prognostication)

Το κεφάλαιο της πρόβλεψης της έκβασης  έχει τροπο-
ποιηθεί από τη Συμβουλευτική Δήλωση στη νευρολογική 
πρόβλεψη της έκβασης (Neurological Prognostication), 
για τους κωματώδεις επιβιώσαντες από καρδιακή ανακο-
πή466 και έχει γραφτεί από μέλη της ομάδας εργασίας του 
ERC για τo ALS και από μέλη του τομέα τραύματος και 
επείγουσας ιατρικής της ευρωπαϊκής εταιρείας εντατικής 
φροντίδας (ESICM), εν αναμονή των κατευθυντηρίων 
οδηγιών του 2015. 

Υποξική ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη υπάρχει συχνά 
μετά την αναζωογόνηση από καρδιακή ανακοπή.467 Τα 
δύο τρίτα των θανάτων μετά την είσοδο σε ΜΕΘ, έπειτα 
από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, οφείλονται 
σε νευρολογική βλάβη, κάτι που έχει καταδειχθεί, τόσο 
πριν,468 όσο και μετά376–378 την εφαρμογή της TTM κατά 
τη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση. Οι περισσότεροι 
από τους θανάτους αυτούς οφείλονται σε ενεργητική 
απόσυρση των θεραπειών διατήρησης στη ζωή η οποία 
γίνεται με βάση την πρόβλεψη για φτωχή νευρολογι-
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κή έκβαση.377,378 Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου των λανθασμένων πεσ-
σιμιστικών προβλέψεων στις περιπτώσεις αντιμετώπι-
σης ασθενών που βρίσκονται σε κωματώδη κατάσταση 
μετά την αναζωογόνηση από καρδιακή ανακοπή. Ιδανι-
κά, όταν προβλέπεται κακή έκβαση, τα ψευδώς θετικά 
ποσοστά (false positive rate - FPR) θα πρέπει να είναι 
μηδενικά, με το στενότερο δυνατό διάστημα εμπιστο-
σύνης (confidence interval - CI). Ωστόσο, οι περισσότε-
ρες μελέτες πρόβλεψης της έκβασης (prognostication), 
περιλαμβάνουν τόσο λίγους ασθενείς, ώστε ακόμη και 
εάν το FPR είναι 0%, το ανώτερο όριο του 95% CI είναι 
συχνά υψηλό.469,470 Επιπλέον, πολλές μελέτες περιπλέ-
κονται λόγω αυτοεκπληρούμενων προφητειών, οι οποί-
ες αποτελούν στατιστικό σφάλμα προκατάληψης που 
εμφανίζεται, όταν οι θεράποντες ιατροί δεν είναι τυφλοί 
στα αποτελέσματα του προγνωστικού δείκτη της έκβα-
σης και τον χρησιμοποιούν για να λάβουν την απόφαση 
για WLST.469,471 Τέλος, τόσο η TTM από μόνη της, όσο 
και τα κατασταλτικά ή οι νευρομυϊκοί αποκλειστές που 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρησή της, μπορεί δυνητι-
κά να επηρεάζουν τους προγνωστικούς δείκτες, ειδικά 
εκείνους που βασίζονται στην κλινική εξέταση.472 Για 
την πρόβλεψη της έκβασης είναι απαραίτητη μία πολυ-
παραγοντική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει: κλινι-
κή εξέταση, ηλεκροφυσιολογία, βιοχημικούς δείκτες και 
απεικονιστικές εξετάσεις. 

Μία προσεκτική νευρολογική κλινική εξέταση πα-
ραμένει το θεμέλιο της πρόβλεψης της έκβασης του 
κωματώδους ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή.473 
Πραγματοποιήστε καθημερινά διεξοδική κλινική εξέτα-
ση, ώστε να εντοπίσετε σημεία νευρολογικής ανάνηψης 
όπως σκόπιμες κινήσεις ή να αναγνωρίσετε την παρου-
σία κλινικής εικόνας τέτοιας, που να υποδεικνύει την 
επέλευση εγκεφαλικού θανάτου. 

Στους περισσότερους ασθενείς, η διαδικασία της 
αποκατάστασης του εγκεφάλου μετά από καθολική 
μετα-ανοξική βλάβη, ολοκληρώνεται μέσα σε 72h από 
την ανακοπή.474,475 Ωστόσο, σε ασθενείς που έχουν λά-
βει κατασταλτικά εντός των τελευταίων 12 ωρών, πριν 
την νευρολογική εκτίμηση των 72h μετά την ROSC, η 
αξιοπιστία της κλινικής εξέτασης μπορεί να είναι ελατ-
τωμένη.472 Πριν την πραγματοποίηση της καθοριστικής 
αξιολόγησης, θα πρέπει να έχουν αποκλειστεί οι μείζονες 
παραπλανητικοί παράγοντες.476,477 Σε αυτούς περιλαμ-
βάνονται, εκτός των κατασταλτικών και των νευρομυϊ-
κών αποκλειστών, την υποθερμία, τη σοβαρή υπόταση, 
την υπογλυκαιμία, καθώς και μεταβολικές και αναπνευ-
στικές διαταραχές. Διακόψτε τα κατασταλτικά και τους 
νευρομυϊκούς αποκλειστές για επαρκή χρόνο, ώστε να 

αποφύγετε την παρεμβολή τους στην κλινική εξέταση. 
Όπου είναι εφικτό, να προτιμώνται οι παράγοντες βρα-
χείας διάρκειας δράσης. Όταν υπάρχει υποψία υπολειμ-
ματικής καταστολής/νευρομυϊκού αποκλεισμού, σκε-
φτείτε να χορηγήσετε αντίδοτα, ώστε να αναστρέψετε 
τις επιδράσεις των αντίστοιχων φαρμάκων. 

Ο αλγόριθμος για τη στρατηγική της πρόβλεψης της 
έκβασης (Εικόνα 1.16) είναι εφαρμόσιμος σε όλους τους 
ασθενείς που παραμένουν σε κωματώδη κατάσταση με 
καμία ή με εκτατική κινητική αντίδραση στον πόνο, σε 
≥72h από τη ROSC. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, λαμβά-
νονται επίσης υπόψιν τα αποτελέσματα από πρωιμότε-
ρες προγνωστικές δοκιμασίες. 

Πρώτα αξιολογήστε τους πιο ισχυρούς προγνωστι-
κούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί έχουν την υψηλότερη 
ειδικότητα και ακρίβεια (FPR <5% με 95% CIs <5% σε 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ελεγχόμενη θερμο-
κρασία) και έχουν τεκμηριωθεί σε αρκετές μελέτες, από 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ομάδες ερευνητών. Πε-
ριλαμβάνουν την αμφοτερόπλευρη απουσία των αντα-
νακλαστικών της κόρης στις ≥72h από τη ROSC και την 
αμφοτερόπλευρη απουσία του κύματος N20 των σωμα-
τοαισθητικών προκλητών δυναμικών (somatosensory 
evoked potential - SSEP), μετά την αναθέρμανση (το τε-
λευταίο αυτό σημείο μπορεί να αξιολογηθεί σε ≥24h από 
τη ROSC, σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί 
ελεγχόμενη θερμοκρασία). To ERC, βάσει της γνώμης 
ειδικών (expert opinion), συστήνει, για την πρόβλεψη 
της φτωχής έκβασης σε αυτή τη χρονική στιγμή, να γί-
νεται συνδυασμός της απουσίας των αντανακλαστικών 
της κόρης και των αντανακλαστικών του κερατοειδούς. 
Τα οφθαλμικά αντανακλαστικά και τα SSEPs, διατηρούν 
την προγνωστική αξία τους ανεξαρτήτως της θερμοκρα-
σίας-στόχου.478,479

Εάν κανένα από τα παραπάνω σημεία δεν είναι παρόν, 
ώστε να προβλεφθεί φτωχή έκβαση, μπορεί να γίνει αξι-
ολόγηση μίας ομάδας λιγότερο αξιόπιστων προγνωστι-
κών δεικτών, αλλά ο βαθμός αξιοπιστίας στην πρόβλεψη 
θα είναι χαμηλότερος. Οι δείκτες αυτοί έχουν FPR <5% 
αλλά ευρύτερα 95% CIs από τους προηγούμενους προ-
γνωστικούς δείκτες, και/ή η ερμηνεία τους/ο ουδός τους, 
δεν εμφανίζουν συνέπεια στις μελέτες που σχετίζονται με 
την πρόβλεψη της έκβασης . Οι δείκτες αυτοί περιλαμβά-
νουν την παρουσία πρώιμου μυοκλωνικού status (εντός 
48h από τη ROSC), υψηλές τιμές της ειδικής για τους 
νευρώνες ενολάσης στον ορό (serum neuron specific 
enolase - NSE) στις 48–72h μετά τη ROSC, ένα κακόηθες, 
μη αντιδραστικό μοτίβο στο ΗΕΓ (burst-suppression, 
status epilepticus) μετά την αναθέρμανση, την παρουσία 
σημαντικής ελάττωσης της αναλογίας της φαιάς ουσίας 
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προς τη λευκή ουσία (grey matter to white matter - GM/
WM) ή εξάλειψη των αυλάκων στην αξονική τομογρα-
φία εγκεφάλου, μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη ROSC 
ή την παρουσία διάχυτων ισχαιμικών αλλοιώσεων στη 
μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μέσα στις 2–5 ημέρες 
μετά τη ROSC. Με βάση τη γνώμη ειδικών, το ERC συ-
στήνει αναμονή τουλάχιστον 24h μετά την πρώτη εκτί-
μηση για την πρόβλεψη της έκβασης και επιβεβαίωση 
της απουσίας συνείδησης με βαθμολογία στην κινητική 
κλίμακα Γλασκώβης ίση με 1–2 πριν τη χρησιμοποίηση 
αυτής της δεύτερης ομάδας προγνωστικών δεικτών. Το 
ERC επίσης συστήνει να συνδυάζονται τουλάχιστον δύο 
εξ αυτών των προγνωστικών δεικτών για την πρόβλεψη 
της έκβασης .

Επί της παρούσης δεν είναι δυνατό να γίνει σύσταση 
για έναν συγκεκριμένο ουδό των τιμών της NSE που να 
προβλέπει κακή έκβαση με 0% FPR. Ιδανικά, το εργα-

στήριο κάθε νοσοκομείου που εκτιμά την NSE, θα πρέπει 
να δημιουργήσει τις δικές του φυσιολογικές τιμές και τα 
επίπεδα που θεωρούνται ως θετικά, με βάση τα χρησιμο-
ποιούμενα αντιδραστήρια. Συστήνεται να γίνεται λήψη 
δειγμάτων σε πολλαπλές χρονικές στιγμές, ώστε να ανι-
χνευτούν οι τάσεις στα επίπεδα της NSE και να ελαττω-
θεί ο κίνδυνος ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.480

Παρά το ότι οι ισχυρότεροι προγνωστικοί δείκτες δεν 
έδειξαν ψευδώς θετικά αποτελέσματα στις περισσότερες 
μελέτες, κανένας από αυτούς ξεχωριστά δεν προβλέπει 
την κακή έκβαση με απόλυτη βεβαιότητα. Επιπλέον, οι 
προγνωστικοί αυτοί δείκτες, έχουν χρησιμοποιηθεί πολ-
λές φορές για τη λήψη αποφάσεων WLST, με τον κίνδυ-
νο μίας αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Για τον λόγο 
αυτό, το ERC συστήνει, η πρόβλεψη της έκβασης να εί-
ναι, κατά το δυνατόν, πολυπαραγοντική, ακόμη και εάν 
ένας εξ αυτών των προγνωστικών δεικτών είναι παρών. 
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Εικόνα 1.16. Αλγόριθμος στρατηγικής πρόβλεψης της έκβασης. EEG – ηλεκτροεγκεφαλογραφία. NSE – ειδική νευρωνική ενολάση, 
SSEP – σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά, ROSC – επάνοδος αυτόματης κυκλοφορίας, M – βαθμολογία στο κινητικό σκέλος 
της κλίμακας Γλασκώβης. 
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Εκτός από την αύξηση της ασφάλειας, περιορισμένα δε-
δομένα, επίσης προτείνουν, ότι η πολυπαραγοντική πρό-
βλεψη της έκβασης αυξάνει και την ευαισθησία.481–484

Στις περιπτώσεις αβέβαιης έκβασης, οι κλινικοί θα 
πρέπει να σκέπτονται την επί μακρόν παρατήρηση. Η 
απουσία κλινικής βελτίωσης προϊόντος του χρόνου, υπο-
δεικνύει χειρότερη έκβαση. Παρά το ότι έχει αναφερθεί 
αφύπνιση μέχρι και 25 μέρες μετά την ανακοπή,485–487 οι 
περισσότεροι επιβιώσαντες θα ανακτήσουν συνείδηση 
μέσα σε μία εβδομάδα. 376,488–491 Σε μία πρόσφατη μελέ-
τη παρατήρησης,490 το 94% των ασθενών αφυπνίστηκαν 
μέσα σε 4,5 ημέρες μετά την αναθέρμανση και το υπόλοι-
πο 6% αφυπνίστηκαν εντός 10 ημερών. Ακόμα και εκεί-
νοι οι οποίοι αφυπνίζονται καθυστερημένα μπορεί να 
έχουν καλή νευρολογική έκβαση.490

Αποκατάσταση 

Παρά το ότι η νευρολογική έκβαση θεωρείται ότι είναι 
καλή για την πλειοψηφία των επιβιωσάντων μετά από 
καρδιακή ανακοπή, τα γνωστικά και συναισθηματικά 
προβλήματα, καθώς και η κόπωση, είναι συχνά.452,492–494 
Μακροχρόνιες γνωσιακές διαταραχές κυρίως ήπιες, πα-
ρουσιάζονται στο ήμισυ των επιβιωσάντων.453,495,496 Η 
ύπαρξη ήπιων γνωσιακών προβλημάτων συχνά δεν ανα-
γνωρίζεται από τους επαγγελματίες υγείας και δεν είναι 
δυνατό να ανιχνευτεί με τις συμβατικές κλίμακες της έκ-
βασης, όπως οι Cerebral Performance Categories (CPC) 
ή η Mini-Mental State Examination (MMSE).452,497 Αμ-
φότερα τα γνωσιακά και τα συναισθηματικά προβλήμα-
τα έχουν σημαντική επίδραση και μπορούν να επηρεά-
σουν την καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών, 
την επιστροφή τους στην εργασία και την ποιότητα ζωής 
τους.494,498,499 Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο θα 
πρέπει να οργανώνεται συστηματική φροντίδα επανε-
λέγχου, η οποία μπορεί να παρέχεται από γιατρό ή εξει-
δικευμένο νοσηλευτή. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έλεγχο ανίχνευσης για γνωσιακά ελλείμμα-
τα και για συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και την 
παροχή πληροφοριών 

Δωρεά οργάνων 

Η δωρεά οργάνων θα πρέπει να εξετάζεται στους 
ασθενείς στους οποίους επετεύχθη ROSC και πληρούν 
τα νευρολογικά κριτήρια του θανάτου.500 Στους κωμα-
τώδεις ασθενείς στους οποίους πάρθηκε απόφαση από-
συρσης των θεραπειών διατήρησης στη ζωή (WLST), η 
δωρεά οργάνων θα πρέπει να εξετάζεται μετά την επέ-
λευση του κυκλοφορικού θανάτου. Η δωρεά οργάνων 
μπορεί επίσης να εξεταστεί σε άτομα όπου η ΚΑΡΠΑ δεν 

πέτυχε ROSC. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τη δωρεά 
οργάνων, θα πρέπει να ακολουθούν τις τοπικές νομικές 
και ηθικές προϋποθέσεις, καθώς αυτές μπορεί να ποικίλ-
λουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Έλεγχος για κληρονομικές διαταραχές

Αρκετά θύματα αιφνιδίου θανάτου έχουν σιωπηλή 
δομική καρδιακή νόσο, συχνότερα στεφανιαία νόσο, 
αλλά επίσης μπορεί να έχουν πρωτοπαθή σύνδρομα αρ-
ρυθμιών, μυοκαρδιοπάθειες, οικογενή υπερχοληστερο-
λαιμία και πρώιμη ισχαιμική καρδιακή νόσο. Ο έλεγχος 
ανίχνευσης) για κληρονομικές διαταραχές είναι καθο-
ριστικός για την πρωτογενή πρόληψη στους συγγενείς, 
καθώς μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή προφυλακτι-
κής αντιαρρυθμικής θεραπείας και ιατρικού επανελέγ-
χου.154,155,501

Κέντρα καρδιακών ανακοπών 

Υπάρχει ευρεία διακύμανση στην επιβίωση μεταξύ 
των νοσοκομείων που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς 
στους οποίους έγινε αναζωογόνηση μετά από καρδιακή 
ανακοπή.261,371,502–506 Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει 
ότι η μεταφορά σε κέντρο καρδιακών ανακοπών σχετίζε-
ται με την επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο 
αλλά δεν υπάρχει συνέπεια αναφορικά με τους νοσοκο-
μειακούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται περισσότερο 
με την έκβαση των ασθενών.368,371,504,507,508 Επίσης δεν 
υπάρχει συνέπεια στις υπηρεσίες οι οποίες στο σύνολό 
τους χαρακτηρίζουν ένα κέντρο καρδιακών ανακοπών. 
Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ένα τέτοιο κέ-
ντρο θα πρέπει να διαθέτει άμεσα διαθέσιμο αιμοδυναμι-
κό εργαστήριο 24/7, καθώς και εγκαταστάσεις για παρο-
χή στοχευμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά 
Το κεφάλαιο των κατευθυντηρίων οδηγιών του ERC 

2015 για την Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά περιλαμ-
βάνει: 

•  Βασική υποστήριξη της ζωής
•  Αντιμετώπιση της παρουσίας ξένων σωμάτων στον αε-

ραγωγό 
•  Πρόληψη της καρδιακής ανακοπής
•  Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής κατά την καρδιακή 

ανακοπή 
•  Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση
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Βασική υποστήριξη της ζωής στα παιδιά

Από τη δήλωση της ILCOR CoSTR για την αλληλου-
χία των χειρισμών στο BLS, βρέθηκε ότι υπάρχει ισοδυ-
ναμία μεταξύ της αλληλουχίας CAB (συμπιέσεις για την 
κυκλοφορία - circulation, αεραγωγός - airway και ανα-
πνοή - breathing) και της αλληλουχίας ABC (αεραγω-
γός, αναπνοή και συμπιέσεις για την κυκλοφορία).509–511 
Βάσει του ότι η αλληλουχία ABC έχει καθιερωθεί και 
αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή μέθοδο για τη χορήγηση 
ΚΑΡΠΑ στα παιδιά στην Ευρώπη, η συγγραφική ομάδα 
του ERC για την υποστήριξη της ζωής στα παιδιά απο-
φάσισε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση αυτής της 
ακολουθίας, ιδίως λόγω του ότι οι προηγούμενες κα-
τευθυντήριες οδηγίες οδήγησαν στη διδασκαλία του σε 
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματιών υγείας και 
απλών πολιτών.

Αλληλουχία ενεργειών στη βασική υποστήριξη της ζωής 
Οι ανανήπτες οι οποίοι έχουν διδαχθεί την αλληλουχία 

του BLS ή της χορήγησης μόνο θωρακικών συμπιέσεων 
για ενήλικες και οι οποίοι δεν κατέχουν ειδική γνώση στην 
αναζωογόνηση στα παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την αλληλουχία των ενηλίκων, καθώς η έκβαση θα είναι 
χειρότερη εάν δεν κάνουν τίποτα. Ωστόσο, είναι καλύτε-
ρο, στην αλληλουχία αναζωογόνησης, όταν αυτή εφαρμό-
ζεται σε παιδιά, να περιλαμβάνεται η παροχή εμφυσήσεων 
διάσωσης, καθώς η ασφυξιογόνος φύση των περισσότε-
ρων παιδιατρικών καρδιακών ανακοπών απαιτεί τη χορή-
γηση εμφυσήσεων ως τμήμα μίας αποτελεσματικής ΚΑΡ-
ΠΑ.119,120 Οι μη ειδικοί οι οποίοι επιθυμούν να διδαχθούν 
παιδιατρική αναζωογόνηση λόγω του ότι έχουν την ευθύ-
νη παιδιών (πχ δάσκαλοι, νοσηλευτές σχολείων, ναυαγο-
σώστες), θα πρέπει να διδαχθούν ότι είναι προτιμότερο να 
τροποποιήσουν το BLS των ενηλίκων και να εφαρμόσουν 
πέντε αρχικές εμφυσήσεις ακολουθούμενες από 1 min 
ΚΑΡΠΑ, πριν να αναζητήσουν βοήθεια (βλέπε τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες για το BLS στους ενήλικες).

Βασική υποστήριξη της ζωής για εκείνους που έχουν κα-
θήκον να ανταποκριθούν 

Η παρακάτω αλληλουχία προορίζεται για εφαρμογή 
από όσους είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα ανταπό-
κρισης σε παιδιατρικές επείγουσες καταστάσεις (συνή-
θως επαγγελματίες υγείας) (Εικόνα 1.17). Παρά το ότι η 
παρακάτω ακολουθία περιγράφει την εφαρμογή αερισμού 
με εκπνεόμενο αέρα, οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι 
φέρουν την ευθύνη της θεραπευτικής αντιμετώπισης παι-
διών, συνήθως θα έχουν πρόσβαση και θα είναι εκπαιδευ-
μένοι στη χρήση αερισμού με προσωπίδα και ασκό (bag 

mask ventilation - BMV), τα οποία θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουν για την εφαρμογή εμφυσήσεων διάσωσης.

1. Επιβεβαιώστε την ασφάλεια του ανανήπτη 
και του παιδιού

2. Ελέγξτε την αντίδραση του παιδιού
•  Ερεθίστε το παιδί και ρωτήστε δυνατά: Είσαι καλά;

3Α. Εάν το παιδί ανταποκρίνεται με λεκτική 
απάντηση, κλάμα ή κίνηση: 
•  Αφήστε το παιδί στη θέση όπου το βρήκατε (εφόσον δε 

βρίσκεται σε περαιτέρω κίνδυνο).
•  Ελέγξτε την κατάστασή του και καλέστε βοήθεια. 
•  Επανεκτιμήστε το τακτικά 

Εικόνα 1.17. Αλγόριθμος βασικής υποστήριξης της ζωής στα 
παιδιά.
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3B. Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται:
•  Φωνάξτε βοήθεια. 
•  Γυρίστε με προσοχή το παιδί σε ύπτια θέση.
•  Ανοίξτε τον αεραγωγό του κάνοντας έκταση κεφαλής 

και ανυψώνοντας το πηγούνι.
o  Τοποθετήστε το χέρι σας στο μέτωπό του και εκτείνε-

τε ήπια το κεφάλι του. 
o  Ταυτοχρόνως, με την/τις κορυφή/-ές των δακτύλων 

σας αμέσως κάτω από το πηγούνι παιδιού, ανασηκώ-
στε το πηγούνι. Μην ασκείτε πίεση στους μαλακούς 
ιστούς κάτω από το πηγούνι, καθώς αυτό μπορεί να 
αποφράξει τον αεραγωγό. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέ-
ρως σημαντικό στα βρέφη.

o  Εάν εξακολουθείτε να δυσκολεύστε να απελευθερώ-
σετε τον αεραγωγό, δοκιμάστε τον χειρισμό ανάσπα-
σης της κάτω γνάθου: τοποθετήστε τα πρώτα δύο δά-
κτυλα του κάθε χεριού πίσω από τις γωνίες της κάτω 
γνάθου του παιδιού και ωθείστε τη γνάθο προς τα 
εμπρός. Έχετε υψηλή υποψία για τραυματισμό στον 
αυχένα˙ εφόσον υπάρχει τέτοια υποψία, προσπαθή-
στε να ανοίξετε τον αεραγωγό μόνο με ανάσπαση 
της κάτω γνάθου. Εάν η ανάσπαση της κάτω γνάθου 
μόνη της δεν επιτύχει επαρκή βατότητα του αεραγω-
γού, σταδιακά προσθέστε έκταση της κεφαλής, αυξά-
νοντάς τη σε μικρό κάθε φορά βαθμό, έως ότου ανοί-
ξει ο αεραγωγός.

4. Διατηρώντας τον αεραγωγό ανοικτό, δείτε, 
ακούστε και αισθανθείτε εάν η αναπνοή του 
παιδιού είναι φυσιολογική, τοποθετώντας το 

πρόσωπό σας κοντά στο πρόσωπο του παιδιού 
και κοιτάζοντας προς τον θώρακα: 
•  Δείτε για κινήσεις του θώρακα.
•  Ακούστε πάνω από τη μύτη και το στόμα του παιδιού 

για ύπαρξη ήχων αναπνοής.
•   Αισθανθείτε για ροή αέρα στο μάγουλό σας.

Τα πρώτα λεπτά μετά από καρδιακή ανακοπή, μπορεί 
το παιδί να κάνει αργά και άρρυθμα αγκομαχητά (gasps). 
Δείτε, ακούστε και αισθανθείτε, όχι για περισσότερο από 
10sec, πριν αποφασίσετε – εάν έχετε οποιαδήποτε αμφι-
βολία σχετικά με το αν είναι ή όχι φυσιολογική η ανα-
πνοή, ενεργήστε σα να μην είναι φυσιολογική:

5A. Εάν το παιδί αναπνέει φυσιολογικά:
•  Γυρίστε το στο πλάι σε θέση ανάνηψης (βλέπε παρακά-

τω). Εάν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι υπάρχει βλάβη της αυχενικής μοίρας. 

•  Στείλτε κάποιον ή πηγαίνετε εσείς για βοήθεια – καλέ-
στε τις υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας. 

•  Ελέγξτε εάν το παιδί συνεχίζει να αναπνέει. 

5B. Εάν η αναπνοή δεν είναι φυσιολογική ή 
εάν δεν υπάρχει καθόλου αναπνοή: 
•  Απομακρύνετε με προσοχή κάθε ξένο σώμα που μπορεί 

να αποφράσσει τον αεραγωγό.
•  Χορηγήστε πέντε αρχικές εμφυσήσεις διάσωσης. 
•  Όσο χορηγείτε τις εμφυσήσεις διάσωσης παρατηρείστε 

για αντίδραση εμέτου ή βήχα ως απάντηση στην ενέρ-

Εικόνα 1.18. Αερισμός στόμα-με-στόμα-και-μύτη – βρέφος. Εικόνα 1.19. Αερισμός στόμα-με-στόμα – παιδί. 
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γειά σας. Η παρουσία ή απουσία αυτών των απαντή-
σεων θα αποτελέσει τμήμα της αξιολόγησής σας για 
«σημεία ζωής», η οποία θα περιγραφεί στη παρακάτω. 

Εμφυσήσεις διάσωσης στα βρέφη. 
•  Διασφαλίστε ουδέτερη θέση της κεφαλής, καθώς το κε-

φάλι των βρεφών συνήθως κάμπτεται στην ύπτια θέση. 
Για το σκοπό αυτό μπορεί να απαιτείται κάποιου βαθ-
μού έκταση (στη διατήρηση αυτής της θέσης μπορεί να 
βοηθήσει μία πετσέτα/κουβέρτα διπλωμένη σε ρολό 
κάτω από το άνω τμήμα του σώματος) και ανύψωση 
του πηγουνιού. 

•  Πάρτε μία αναπνοή και καλύψτε το στόμα και τη μύτη 
του βρέφους με το στόμα σας, εξασφαλίζοντας ότι επι-
τυγχάνετε καλή επαφή. Εάν, στα μεγαλύτερα βρέφη, 
δεν είναι δυνατό να καλυφθούν και η μύτη και το στό-
μα, ο ανανήπτης μπορεί να επιχειρήσει να καλύψει με 
το στόμα του μόνο τη μύτη ή το στόμα του βρέφους 
(εάν χρησιμοποιηθεί η μύτη, κλείστε τα χείλη ώστε να 
εμποδίσετε τη διαφυγή αέρα) (Εικόνα 1.18).

•  Φυσήξτε σταθερά εντός του στόματος και της μύτης 
του βρέφους για περίπου 1 s και επαρκώς ώστε να 
υπάρξει ορατή ανύψωση του θώρακα. 

•  Διατηρήστε τη θέση της κεφαλής και την ανύψωση του 
πηγουνιού, απομακρύνετε το στόμα σας από το θύμα 
και κοιτάξτε ώστε να δείτε τον θώρακα να κατέρχεται, 
καθώς εξέρχεται ο αέρας. 

•  Πάρτε άλλη μία αναπνοή και επαναλάβετε την ίδια αλ-
ληλουχία πέντε φορές. 

Εμφυσήσεις διάσωσης στα παιδιά ηλικίας άνω 
του ενός έτους 
•  Διασφαλίστε έκταση της κεφαλής και ανύψωση του 

πηγουνιού. 
•  Με τον αντίχειρα και τον δείκτη του χεριού που βρίσκε-

ται στο μέτωπο του παιδιού, κλείστε τη μύτη πιέζοντας 
το μαλακό της τμήμα. 

•  Επιτρέψτε τη διάνοιξη του στόματος αλλά διατηρήστε 
την ανύψωση του πηγουνιού.

•  Πάρτε μια αναπνοή και τοποθετήστε τα χείλη σας γύρω 
από το στόμα, εξασφαλίζοντας ότι επιτυγχάνετε καλή 
επαφή (Εικόνα 1.19).

•  Φυσήξτε σταθερά εντός του στόματος για περίπου 
1sec, κοιτάζοντας για ανύψωση του θώρακα. 

•  Διατηρήστε την έκταση της κεφαλής και την ανύψω-
ση του πηγουνιού, απομακρύνετε το στόμα σας από το 
θύμα και κοιτάξτε ώστε να δείτε τον θώρακα να κατέρ-

χεται, καθώς εξέρχεται ο αέρας. 
•  Πάρτε άλλη μία αναπνοή και επαναλάβετε την ίδια 

αλληλουχία πέντε φορές. Αξιολογήστε την αποτελε-
σματικότητα των εμφυσήσεων, βλέποντας τον θώρακα 
του παιδιού να ανυψώνεται και να κατέρχεται με τρόπο 
παρόμοιο με την κίνηση που παράγεται σε μία φυσιο-
λογική αναπνοή.

Τόσο στα βρέφη όσο και για στα παιδιά, εάν αντιμε-
τωπίζετε δυσκολία στην επίτευξη μίας αποτελεσματικής 
εμφύσησης, ο αεραγωγός μπορεί να είναι αποφραγμέ-
νος. 

•  Ανοίξτε το στόμα του παιδιού και απομακρύνετε κάθε 
ορατό ξένο σώμα που προκαλεί απόφραξη. Μην πραγ-
ματοποιείτε τυφλή σάρωση με το δάκτυλο. 

•  Επανατοποθετήστε το κεφάλι. Βεβαιωθείτε ότι η έκτα-
ση της κεφαλής και η ανύψωση του πηγουνιού είναι 
επαρκείς αλλά ότι ο αυχένας δεν είναι σε υπερέκταση. 

•  Εάν η έκταση της κεφαλής και η ανύψωση του πηγου-
νιού δεν άνοιξαν τον αεραγωγό, δοκιμάστε τον χειρι-
σμό ανάσπασης της κάτω γνάθου. 

•  Πραγματοποιήστε μέχρι πέντε προσπάθειες χορήγη-
σης αποτελεσματικών εμφυσήσεων και εάν είναι ανεπι-
τυχείς, προχωρήστε σε θωρακικές συμπιέσεις. 

6. Εκτιμήστε την κυκλοφορία του παιδιού 
Μέσα σε λιγότερο από 10sec:
Δείτε για σημεία ζωής – σε αυτά περιλαμβάνονται 

οποιαδήποτε κίνηση, βήχας ή φυσιολογική αναπνοή 
(αγκομαχητά (gasps) ή άρρυθμες, ακανόνιστες αναπνευ-
στικές προσπάθειες, δεν είναι φυσιολογικά). Ο έλεγχος 
για σφυγμό, εφόσον γίνει, δε θα πρέπει να διαρκεί πάνω 
από 10sec. Ο έλεγχος του σφυγμού δεν είναι αξιόπιστος 
και επομένως η ανάγκη για BLS θα πρέπει να καθοδηγεί-
ται από ολόκληρη την εικόνα της εμφάνισης του ασθε-
νούς, δηλαδή εάν δεν υπάρχουν σημεία ζωής, ξεκινήστε 
BLS.40,41

7A. Εάν είστε βέβαιοι ότι ανιχνεύετε σημεία 
ζωής μέσα σε 10 s 
•  Συνεχίστε τις εμφυσήσεις διάσωσης, εάν είναι απαραί-

τητο, μέχρι το παιδί να αρχίσει να αναπνέει αποτελε-
σματικά μόνο του.

•  Γυρίστε το παιδί στα πλάγια (σε θέση ανάνηψης, με 
προσοχή εάν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού), εάν πα-
ραμένει χωρίς συνείδηση. 

•  Επανεκτιμάτε το παιδί συχνά. 
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7B. Εάν δεν υπάρχουν σημεία ζωής 
• Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις.
•  Συνδυάστε τις εμφυσήσεις διάσωσης και τις θωρακικές 

συμπιέσεις σε αναλογία 15 συμπιέσεων προς 2 εμφυ-
σήσεις.

Θωρακικές συμπιέσεις. Σε όλα τα παιδιά, συμπιέστε το 
κατώτερο ήμισυ του στέρνου. Η συμπίεση θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να κατασπά το στέρνο τουλάχιστον 
κατά το ένα τρίτο της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώ-
ρακα. Άρετε πλήρως την πίεση και επαναλάβετε με συ-
χνότητα 100–120/min. Μετά από 15 συμπιέσεις, εκτεί-
νετε την κεφαλή, ανυψώστε το πηγούνι και χορηγείστε 
δύο αποτελεσματικές αναπνοές. Συνεχίστε συμπιέσεις 
και εμφυσήσεις σε αναλογία 15:2.
Θωρακικές συμπιέσεις στα νεογνά. Ο ανανήπτης ο οποί-
ος είναι μόνος, συμπιέζει το στέρνο με τις άκρες δύο δα-
κτύλων (Eικόνα 1.20). Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι 
ανανήπτες, χρησιμοποιήστε την τεχνική με την οποία 
τα χέρια περιβάλλουν τον θώρακα. Τοποθετήστε τους 
αντίχειρες επιμήκως στα πλάγια του κατώτερου ημίσε-
ως του στέρνου (όπως παραπάνω) με τις άκρες τους να 
δείχνουν προς το κεφάλι του βρέφους. Απλώστε και τις 
δύο παλάμες σας με τα δάκτυλα ενωμένα, ώστε να πε-
ριβάλλετε το κατώτερο τμήμα του θωρακικού κλωβού 
του βρέφους. Τα δάχτυλα πρέπει να υποστηρίζουν την 
πλάτη του βρέφους. Και για τις δύο μεθόδους, συμπιέστε 
το κατώτερο στέρνο τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της 
προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα του βρέφους ή 
κατά 4 cm.512

Θωρακικές συμπιέσεις σε παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους. 
Προκειμένου να αποφύγετε τη συμπίεση της άνω κοι-
λίας, εντοπίστε την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου, 
βρίσκοντας τη γωνία όπου οι κατώτερες πλευρές συνα-
ντούν τη μέση γραμμή. Τοποθετήστε τη βάση της μίας 
παλάμης πάνω στο στέρνο, σε απόσταση πλάτους ενός 
δακτύλου πάνω από την ξιφοειδή απόφυση. Ανασηκώ-
στε τα δάκτυλα ώστε να διασφαλίσετε ότι η πίεση δεν 
εφαρμόζεται πάνω στις πλευρές του παιδιού. Τοποθετη-
θείτε πάνω από τον θώρακα του θύματος και κρατώντας 
τα χέρια σας τεντωμένα, συμπιέστε το στέρνο τουλάχι-
στον κατά το ένα τρίτο της προσθιοπίσθιας διαμέτρου 
του θώρακα ή κατά 5 cm (Εικόνα 1.21).512,513 Σε μεγα-
λύτερα παιδιά ή εάν οι ανανήπτες είναι μικρόσωμοι, αυτό 
επιτυγχάνεται πιο εύκολα χρησιμοποιώντας και τα δύο 
χέρια, με τα δάκτυλα του ανανήπτη πλεγμένα μεταξύ 
τους (Εικόνα 1.22).

8. Μη σταματήσετε την αναζωογόνηση μέχρι: 
•  Το παιδί να δείξει σημεία ζωής (να αρχίσει να ξυπνάει, 

να κινείται, να ανοίξει τα μάτια του και να αναπνέει φυ-
σιολογικά).

•  Να προσέλθουν περισσότεροι επαγγελματίες υγείας, οι 
οποίοι μπορούν είτε να βοηθήσουν είτε να αναλάβουν 
την αντιμετώπιση.

•  Να εξαντληθείτε. 

Πότε να καλέσετε για βοήθεια 

Όταν ένα παιδί καταρρεύσει, είναι πολύ σημαντικό οι 

Εικόνα 1.20. Θωρακικές συμπιέσεις – βρέφος. Εικόνα 1.21. Θωρακικές συμπιέσεις με ένα χέρι – παιδί.
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ανανήπτες να βρουν βοήθεια το γρηγορότερο δυνατόν. 

•  Όταν υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι του ενός ανα-
νήπτες, ο ένας ξεκινά αναζωογόνηση ενώ κάποιος άλ-
λος ανανήπτης αναζητά βοήθεια.  

•  Εάν είναι παρών μόνο ένας ανανήπτης, πραγματοποι-
ήστε αναζωογόνηση για περίπου 1min ή 5 κύκλους 
ΚΑΡΠΑ πριν να αναζητήσετε βοήθεια. Προκειμένου

   να ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές στην ΚΑΡΠΑ, πιθα-
νά μπορείτε να μεταφέρετε ένα βρέφος ή ένα μικρόσω-
μο παιδί, ενόσω αναζητάτε βοήθεια. 

•  Εάν είστε μόνοι, είστε παρόντες κατά την αιφνίδια κα-
τάρρευση ενός παιδιού και υποψιάζεστε πρωτογενή 
καρδιακή ανακοπή, πρώτα καλέστε βοήθεια και κατό-
πιν ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ, καθώς είναι πιθανό το παιδί να 
χρειάζεται επείγουσα απινίδωση. Μία τέτοια κατάστα-
ση είναι ασυνήθης. 

Αυτόματη εξωτερική απινίδωση και βασική υποστήριξη 
της ζωής 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει ο AED. Συνδέστε 
τον AED και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για ηλικίες 1–8 
ετών, χρησιμοποιείστε, εάν υπάρχουν, προσαρμοσμένα 
αυτοκόλλητα, όπως εξηγήθηκε στο κεφάλαιο της βασι-
κής υποστήριξης της ζωής στους ενήλικες και της χρήσης 
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.1 

Θέση ανάνηψης

Ένα αναίσθητο παιδί, με ελεύθερο αεραγωγό, το 
οποίο αναπνέει φυσιολογικά, θα πρέπει να τοποθετείται 
στο πλάι σε θέση ανάνηψης. Υπάρχουν αρκετές παραλ-
λαγές της θέσης ανάνηψης, όλες στοχεύουν στην πρό-
ληψη της απόφραξης του αεραγωγού και στην ελάττωση 
της πιθανότητας εισόδου υγρών όπως σάλιου, εκκρίσεων 
ή εμέτου στον ανώτερο αεραγωγό. 

Εικόνα 1.22. Θωρακικές συμπιέσεις με δύο χέρια – παιδί.

Πίνακας 1.1.
Σημεία απόφραξης του αεραγωγού από ξένο σώμα (FBAO)

γενικά σημεία FBAO
Επεισόδιο παρουσίας μαρτύρων
Βήχας/πνιγμονή
Αιφνίδια έναρξη
Πρόσφατο ιστορικό παιχνιδιού/φαγητού με μικρά αντικείμενα 

Αναποτελεσματικός βήχας
Αδυναμία φώνησης
Βήχας χαμηλής έντασης ή αθόρυβος
Αδυναμία αναπνοής
Κυάνωση
Ελαττούμενο επίπεδο συνείδησης

Αποτελεσματικός βήχας
Κλάμα ή λεκτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις
Δυνατός βήχας
Δυνατότητα αναπνοής πριν το βήχα
Πλήρης ανταπόκριση
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Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Foreign body 
airway obstruction - FBAO)

Υποψιαστείτε FBAO, εάν η έναρξη είναι αιφνίδια και 
δεν υπάρχουν άλλα σημεία νόσου, μπορεί να υπάρχουν 
στοιχεία για να επιστήσουν την προσοχή του ανανήπτη, 
πχ ύπαρξη ιστορικού λήψης τροφής ή παιχνιδιού με μι-
κρά αντικείμενα ακριβώς πριν την έναρξη των συμπτω-
μάτων (Πίνακας 1.1)

Τα κτυπήματα στην πλάτη, οι θωρακικές ωθήσεις και 
οι κοιλιακές ωθήσεις, αυξάνουν την ενδοθωρακική πίεση 
και μπορούν να απομακρύνουν ξένα σώματα στον αερα-
γωγό προς τα έξω. Εάν ο ένας χειρισμός είναι ανεπιτυχής, 
δοκιμάστε τους άλλους, εναλλάσσοντάς τους κυκλικά 
μέχρι να απελευθερωθεί ο αεραγωγός (Εικόνα 1.23). 

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τον αλγό-
ριθμο των ενηλίκων είναι ότι οι κοιλιακές ωθήσεις δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται στα βρέφη. Παρά το ότι οι κοι-
λιακές ωθήσεις έχουν προκαλέσει τραυματισμό σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, ο κίνδυνος είναι ιδιαιτέρως υψηλός 
στα βρέφη και στα πολύ μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό, 
οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της 
FBAO διαφέρουν μεταξύ βρεφών και παιδιών.

Αναγνώριση της απόφραξης από ξένο σώμα 
Ενεργητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση στην 

περίπτωση FBAO απαιτούνται μόνο όταν ο βήχας κατα-
στεί αναποτελεσματικός, αλλά τότε θα πρέπει να αρχί-
σουν ταχέως και με αποφασιστικότητα. 

Αντιμετώπιση της FBAO

1. Ασφάλεια και κλήση βοήθειας. Πρέπει να εφαρμόζεται 
η αρχή της αποφυγής πρόκλησης βλάβης, δηλαδή εάν το 
παιδί μπορεί να αναπνεύσει και να βήξει, ακόμη και με 
δυσκολία, τότε ενθαρρύνετε αυτές τις αυτόματες προ-
σπάθειες. Σε αυτό το σημείο μην παρεμβαίνετε, καθώς 
κάτι τέτοιο μπορεί να μετακινήσει το ξένο σώμα και να 
επιδεινώσει το πρόβλημα, πχ. προκαλώντας πλήρη από-
φραξη αεραγωγού. 

•  Εάν το παιδί βήχει αποτελεσματικά, δε χρειάζεται κανέ-
νας χειρισμός. Ενθαρρύνετε το παιδί να βήξει και συνε-
χίστε να παρακολουθείτε την κατάστασή του. 

•  Εάν ο βήχας του παιδιού είναι (ή καθίσταται) αναποτε-
λεσματικός, θα πρέπει να καλέσετε βοήθεια αμέσως και 
να προσδιορίσετε το επίπεδο συνείδησης του παιδιού.  

2. Παιδί με συνείδηση και FBAO.

•  Εάν το παιδί διατηρεί ακόμη συνείδηση αλλά δεν μπο-
ρεί να βήξει ή εάν ο βήχας είναι αναποτελεσματικός, 
εφαρμόστε κτυπήματα στην πλάτη. 

•  Εάν τα κτυπήματα στην πλάτη δεν άρουν την FBAO, 
χορηγήστε θωρακικές ωθήσεις στα βρέφη ή κοιλιακές 
ωθήσεις στα παιδιά. Οι χειρισμοί αυτοί παράγουν τε-
χνητό βήχα αυξάνοντας την ενδοθωρακική πίεση και 
απομακρύνουν το ξένο σώμα. 

Εάν τα κτυπήματα στην πλάτη αποτύχουν να απο-
μακρύνουν το αντικείμενο και το παιδί διατηρεί τις αι-
σθήσεις του, εφαρμόστε θωρακικές ωθήσεις στα βρέφη 

Εικόνα 1.23. Αλγόριθμος σε απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα στα παιδιά.

CPR
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ή κοιλιακές ωθήσεις στα παιδιά. Μην εφαρμόζετε κοιλια-
κές ωθήσεις (χειρισμός Heimlich) στα βρέφη. 

Μετά την εφαρμογή θωρακικών ή κοιλιακών ωθήσε-
ων, επανεκτιμήστε το παιδί. Εάν το αντικείμενο δεν έχει 
απομακρυνθεί και το θύμα διατηρεί ακόμη συνείδηση, 
συνεχίστε την αλληλουχία των κτυπημάτων στην πλάτη 
και των θωρακικών (για τα βρέφη) ή των κοιλιακών (για 
τα παιδιά) ωθήσεων. Φωνάξτε οι ίδιοι ή στείλτε κάποιον 
να φέρει βοήθεια, εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμη. Μην αφή-
νετε το παιδί σε αυτό το στάδιο. 

Εάν το αντικείμενο απομακρυνθεί με επιτυχία, εκτι-
μήστε την κλινική κατάσταση του παιδιού. Είναι πιθα-
νό ένα τμήμα του αντικειμένου να έχει παραμείνει στην 
αναπνευστική οδό και να προκαλέσει επιπλοκές. Εάν 
υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια. Οι κοιλιακές ωθήσεις μπορεί να προκαλέσουν 
εσωτερικούς τραυματισμούς και όλα τα θύματα που 
αντιμετωπίστηκαν με κοιλιακές ωθήσεις θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση.514

3. Αναίσθητο παιδί με FBAO. Εάν το παιδί με FBAO είναι 
ή καταστεί αναίσθητο, τοποθετείστε το σε μία επίπεδη 
επιφάνεια. Φωνάξτε οι ίδιοι ή στείλτε κάποιον νε φέρει 
βοήθεια, εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμη. Μην αφήνετε το 
παιδί σε αυτό το στάδιο, στη συνέχεια ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα.
Διάνοιξη αεραγωγού. Ανοίξτε το στόμα και αναζητήστε 
την παρουσία κάποιου εμφανούς αντικειμένου. Εάν βρε-
θεί αντικείμενο, κάνετε μία προσπάθεια να το απομακρύ-
νετε με μία μόνο σάρωση με το δάκτυλο. Μην επιχειρείτε 
τυφλή σάρωση ή επανειλημμένες σαρώσεις με το δάκτυ-
λο –μπορεί να ωθήσουν το αντικείμενο βαθύτερα στον 
φάρυγγα και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Εμφυσήσεις διάσωσης. Ανοίξτε τον αεραγωγό εφαρμό-
ζοντας έκταση της κεφαλής/ανύψωση του πώγωνα και 
επιχειρήστε πέντε εμφυσήσεις διάσωσης. Εκτιμήστε την 
αποτελεσματικότητα κάθε εμφύσησης: εάν μία εμφύση-
ση δεν οδηγήσει σε ανύψωση του θώρακα, επανατοπο-
θετείστε το κεφάλι πριν την επόμενη προσπάθεια. 

Θωρακικές συμπιέσεις και ΚΑΡΠΑ.

•  Επιχειρήστε πέντε εμφυσήσεις διάσωσης και εάν δεν 
υπάρχει αντίδραση (κίνηση, βήχας, αυτόματες αναπνο-
ές) προχωρήστε σε θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς περαι-
τέρω εκτίμηση της κυκλοφορίας.

•  Εφαρμόστε τον αλγόριθμο της ΚΑΡΠΑ για την περί-
πτωση που υπάρχει ένας μόνο ανανήπτης, περίπου για 
ένα λεπτό ή 5 κύκλους των 15 συμπιέσεων προς 2 εμ-
φυσήσεις, πριν καλέσετε τις υπηρεσίες επείγουσας ια-

τρικής (ένα δεν έχουν ήδη κληθεί από κάποιον άλλο).
•  Καθώς γίνεται διάνοιξη του αεραγωγού για να επιχει-

ρηθεί η χορήγηση εμφυσήσεων διάσωσης, ελέγξτε εάν 
μπορείτε να δείτε το ξένο σώμα εντός του στόματος. 

•  Εάν διακρίνετε ένα αντικείμενο και μπορείτε να το προ-
σεγγίσετε, προσπαθήστε να το απομακρύνετε, σαρώ-
νοντας μία φορά με ένα δάκτυλο. 

•  Εάν φαίνεται ότι η απόφραξη έχει αρθεί, διανοίξτε και 
ελέγξτε τον αεραγωγό όπως παραπάνω, εάν το παιδί 
δεν αναπνέει, χορηγήστε εμφυσήσεις διάσωσης. 

•  Εάν το παιδί ανακτήσει συνείδηση και φαίνεται να ανα-
πνέει αυτόματα και αποτελεσματικά,  τοποθετήστε το 
σε μία ασφαλή πλάγια θέση (θέση ανάνηψης) και πα-
ρακολουθήστε την αναπνοή και το επίπεδο συνείδησής 
του όσο αναμένετε την άφιξη των υπηρεσιών επείγου-
σας ιατρικής.

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά 

Εκτίμηση του βαρέως πάσχοντος ή του τραυματισμένου 
παιδιού – πρόληψη της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής 

Στα παιδιά, οι δευτερογενείς καρδιοαναπνευστικές 
ανακοπές, οι οποίες οφείλονται είτε σε αναπνευστική 
είτε σε κυκλοφορική ανεπάρκεια, είναι συχνότερες από 
τις πρωτογενείς ανακοπές οι οποίες προκαλούνται από 
αρρυθμίες.147,515–524 Οι επονομαζόμενες οφειλόμενες 
σε ασφυξία ανακοπές ή αναπνευστικές ανακοπές, είναι 
επίσης συχνότερες στη νεαρή ενήλικο ζωή (πχ τραύμα, 
πνιγμός ή δηλητηριάσεις).119,525

Καθώς η έκβαση των καρδιοαναπνευστικών ανακο-
πών στα παιδιά είναι φτωχή, η αναγνώριση των προη-
γηθέντων σταδίων της κυκλοφορικής ή αναπνευστικής 
ανεπάρκειας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η πρώιμη 
αποτελεσματική παρέμβαση στα στάδια αυτά, μπορεί να 
είναι σωτήρια για τη ζωή. 

Η διαδοχή της εκτίμησης και των παρεμβάσεων για 
κάθε βαρέως πάσχον παιδί ακολουθεί τις αρχές ABCDE.

•  Το A αντιστοιχεί στον αεραγωγό (airway).
• Το B αντιστοιχεί στην αναπνοή (breathing).
•  Το C αντιστοιχεί στην κυκλοφορία (circulation).
•  Το  D αντιστοιχεί στη νευρολογική κατάσταση (disability).
•  Το E αντιστοιχεί στην έκθεση (exposure).

Τα αντικείμενα των D και E ξεφεύγουν από τη από τη 
δικαιοδοσία των παρόντων των κατευθυντηρίων οδη-
γιών αλλά διδάσκονται σε σεμινάρια υποστήριξης της 
ζωής στα παιδιά.

Η κλήση μίας παιδιατρικής ομάδας άμεσης ανταπό-
κρισης ή μίας ιατρικής (νοσοκομειακής) ομάδας επειγό-
ντων, μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο αναπνευστικής 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ98

και/ή καρδιακής ανακοπής σε παιδιά που νοσηλεύονται 
σε νοσοκομείο εκτός περιβάλλοντος εντατικής θεραπεί-
ας, ωστόσο, τα δεδομένα είναι περιορισμένα πάνω σε 
αυτό το θέμα, καθώς η βιβλιογραφία τείνει να μη διαχω-
ρίζει την ανταπόκριση της ομάδας μεμονωμένα, αποκομ-
μένη από τα υπόλοιπα συστήματα που λαμβάνουν χώρα, 
ώστε να καθοριστεί πρώιμα η επιδείνωση.526–529 Οι δια-
δικασίες ανίχνευσης των πρώιμων σταδίων επιδείνωσης 
είναι καθοριστικές στην ελάττωση της νοσηρότητας και 
της θνητότητας των βαρέως πασχόντων και των τραυ-
ματισμένων παιδιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ει-
δικές κλίμακες (πχ η παιδιατρική κλίμακα προειδοποιητι-
κών σημείων - paediatric early warning score - PEWS),530 
ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση τους βελτι-
ώνει τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων ή την κλινική 
έκβαση.512,531

Διάγνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας: εκτίμηση των 
A και B. Η εκτίμηση ενός πιθανά βαρέως πάσχοντος παι-
διού ξεκινά με την εκτίμηση του αεραγωγού (airway - A) 
και της αναπνοής (breathing - B). Τα σημεία αναπνευστι-
κής ανεπάρκειας μπορεί να περιλαμβάνουν: 

•  Αναπνευστική συχνότητα εκτός των φυσιολογικών 
για την ηλικία του παιδιού ορίων – είτε πολύ ταχεία ή 
πολύ βραδεία.532

•  Αρχικά αυξημένο αναπνευστικό έργο, το οποίο μπορεί 
να εξελιχθεί σε ανεπαρκές/ελαττωμένο αναπνευστικό 
έργο καθώς το παιδί κουράζεται ή οι αντιρροπιστικοί 
μηχανισμοί καταρρέουν. 

•  Πρόσθετοι ήχοι όπως υλακή (stridor), συριγμός 
(wheeze), ρόγχοι (crackles), γογγυσμός (grunting), ή 
απώλεια των αναπνευστικών ήχων. 

•  Ελαττωμένος αναπνεόμενος όγκος ο οποίος επισημαί-
νεται από επιπόλαιες αναπνοές, ελαττωμένη έκπτυξη 
του θώρακα ή ελαττωμένη είσοδο αέρα κατά την ακρό-
αση. 

•  Η υποξαιμία (με/χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο) 
γενικά αναγνωρίζεται από την κυάνωση αλλά συχνά 
μπορεί να ανιχνευτεί νωρίτερα, μέσω της παλμικής 
οξυμετρίας. 

Μπορεί να υπάρχουν σχετιζόμενα σημεία από άλλα 
οργανικά συστήματα. Ακόμη και εάν το πρωτογενές 
πρόβλημα είναι αναπνευστικό, θα εμπλακούν και άλλα 
οργανικά συστήματα, σε μια προσπάθεια αντιρρόπισης 
της συνολικής φυσιολογικής απορρύθμισης. 

Τα σημεία αυτά μπορούν να ανιχνευτούν στο στάδιο 
C της εκτίμησης και περιλαμβάνουν: 

•  Αυξανόμενη ταχυκαρδία (αντιρροπιστικός μηχανι-
σμός για την αύξηση της προσφοράς οξυγόνου στους 
ιστούς).

•  Ωχρότητα.
•  Βραδυκαρδία (αποτελεί δυσοίωνο δείκτη της απώλειας 

των αντιρροπιστικών μηχανισμών).
•  Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης (σημείο κατάρ-

ρευσης των αντιρροπιστικών μηχανισμών) λόγω της 
κακής άρδευσης του εγκεφάλου. 

Διάγνωση της κυκλοφορικής ανεπάρκειας: εκτίμηση του 
C. Η κυκλοφορική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από δυ-
σαναλογία μεταξύ των μεταβολικών απαιτήσεων των 
ιστών και της παροχής οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών 
με την κυκλοφορία.532,533 Στα σημεία της κυκλοφορικής 
ανεπάρκειας μπορεί να περιλαμβάνονται:

•  Αυξημένη καρδιακή συχνότητα (η βραδυκαρδία απο-
τελεί δυσοίωνο σημείο της φυσιολογικής απορρύθμι-
σης).532 

•  Ελαττωμένη συστηματική αρτηριακή πίεση.
•  Ελαττωμένη περιφερική άρδευση (παρατεταμένος 

χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης, ελαττωμένη θερ-
μοκρασία δέρματος, ωχρό ή διάστικτο δέρμα) – σημεία 
αυξημένων αγγειακών αντιστάσεων. 

•  Αναπηδώσες (bounding) σφύξεις, αγγειοδιαστολή με 
διάχυτο ερύθημα μπορεί να παρατηρηθούν σε περιπτώ-
σεις ελαττωμένων αγγειακών αντιστάσεων. 

•  Αδύναμος ή απών περιφερικός σφυγμός.
•  Ελαττωμένος ενδαγγειακός όγκος.
•  Ελαττωμένη διούρηση. 

Η μετάβαση από μία αντιρροπούμενη κατάσταση, 
σε μη αντιρροπούμενη κατάσταση, μπορεί να συμβεί με 
απρόβλεπτο τρόπο. Ως εκ τούτου, το παιδί θα πρέπει να 
παρακολουθείται, ώστε οποιαδήποτε επιδείνωση των 
φυσιολογικών παραμέτρων να ανιχνευτεί και να διορθω-
θεί άμεσα. 

Διάγνωση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής 
Τα σημεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής περι-

λαμβάνουν:

•  Έλλειψη απάντησης στον πόνο (κώμα)
•  Άπνοια ή αναπνευστικό μοτίβο αγωνιώδους αναπνοής 

(gasping) 
•  Απουσία κυκλοφορίας 
•  Ωχρότητα ή βαθιά κυάνωση 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού μεμονωμένα, δεν αποτε-
λεί αξιόπιστο παράγοντα για τον καθορισμό της ανά-
γκης θωρακικών συμπιέσεων.40,169,534,535 Επί απουσίας 
σημείων ζωής, οι ανανήπτες (απλοί πολίτες και επαγγελ-
ματίες υγείας) θα πρέπει να ξεκινάν ΚΑΡΠΑ, εκτός εάν 
είναι σίγουροι ότι μπορούν να ψηλαφήσουν κεντρικό 
σφυγμό μέσα σε 10 δευτερόλεπτα (βρέφη – βραχιόνιος 
ή μηριαία αρτηρία, παιδιά – καρωτίδα ή μηριαία αρτη-
ρία). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ξεκινήστε 
ΚΑΡΠΑ.42,169,170,536 Εάν υπάρχει προσωπικό με εκπαί-
δευση στην ηχοκαρδιογραφία, η εξέταση αυτή μπορεί 
να βοηθήσει στην ανίχνευση υπάρχουσας καρδιακής 
δραστηριότητας και δυνητικά αναστρέψιμων αιτιών της 
ανακοπής.534

Διαχείριση της αναπνευστικής και της κυκλοφορικής ανε-
πάρκειας 
Αεραγωγός και αναπνοή.

•  Ανοίξτε τον αεραγωγό.
•  Βελτιστοποιήστε τον αερισμό.
•  Διασφαλίστε επαρκή οξυγόνωση, ξεκινώντας με 100% 

οξυγόνο.
•  Εγκαταστήστε monitoring του αναπνευστικού (πρώ-

της γραμμής – παλμική οξυμετρία/περιφερικός κορε-
σμός σε οξυγόνο – SpO2).

•  Επιτύχετε επαρκή αερισμό και οξυγόνωση – μπορεί 
να απαιτηθεί χρήση βοηθημάτων για τον αεραγωγό 
+/- αερισμός με μάσκα και ασκό (bag-mask ventilation 
- BMV), χρήση λαρυγγικής μάσκας ή άλλης υπεργλωτ-
τιδικής συσκευής αερισμού, οριστική διασφάλιση του 
αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και αερι-
σμός με θετικές πιέσεις. 

•  Στα διασωληνωμένα παιδιά, κλασική πρακτική αποτε-
λεί η παρακολούθηση των επιπέδων του τελοεκπνευ-
στικού διοξειδίου του άνθρακα. Η παρακολούθηση του 
τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα μπορεί επί-
σης να χρησιμοποιηθεί σε μη διασωληνωμένους βαρέ-
ως πάσχοντες ασθενείς. 

•  Πολύ σπάνια, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική δια-
σφάλιση του αεραγωγού.

Κυκλοφορία.

•  Εγκαταστήστε καρδιακό monitoring (πρώτης γραμ-
μής – παλμική οξυμετρία/SpO2, ηλεκτροκαρδιογραφία 
- ΗΚΓ και μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίε-
σης - non-invasive blood pressure - NIBP).

•  Διασφαλίστε ενδοφλέβια πρόσβαση. Αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω μίας περιφερικής ενδοφλέβιας 
(intravenous - IV) ή ενδοοστικής (intraosseous - IO) 

οδού. Εάν είναι ήδη τοποθετημένος κεντρικός φλεβι-
κός καθετήρας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

•  Χορηγήστε μία εφάπαξ δόση υγρών (20 ml/kg) και/ή 
φάρμακα (πχ ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά, αντιαρρυθ-
μικά), προκειμένου να αντιμετωπίσετε την κυκλοφορι-
κή ανεπάρκεια που οφείλεται σε υποογκαιμία, πχ λόγω 
απωλειών υγρών ή κακής ανακατανομής αυτών, όπως 
συμβαίνει σε σηπτική καταπληξία και σε αναφυλαξία. 

•  Εξετάστε προσεκτικά το ενδεχόμενο χορήγησης εφά-
παξ (bolus) υγρών σε πρωτοπαθείς διαταραχές της καρ-
διακής λειτουργίας, πχ σε μυοκαρδίτιδα, μυοκαρδιοπά-
θεια.

•  Μη χορηγείτε εφάπαξ υγρά (bolus) σε σοβαρή ασθέ-
νεια με πυρετό, όταν δεν υπάρχει κυκλοφορική ανεπάρ-
κεια.512,537–539

•  Τα ισότονα κρυσταλλοειδή συστήνονται ως υγρά αρχι-
κής αναζωογόνησης για τα βρέφη και τα παιδιά με κα-
ταπληξία οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένης 
της σηπτικής καταπληξίας.512,540–545

•  Εκτιμάτε και επανεκτιμάτε κατ’ επανάληψη το παιδί, 
ξεκινώντας κάθε φορά από τον αεραγωγό, πριν μετα-
βείτε στην αναπνοή και την κυκλοφορία. Μπορεί να 
είναι βοηθητικές οι μετρήσεις των αερίων αίματος και 
των γαλακτικών. 

•  Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης, η καπνογραφία, 
η επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίε-
σης, η ανάλυση των αερίων αίματος, η παρακολούθη-
ση της καρδιακής παροχής, η ηχοκαρδιογραφία και ο 
κορεσμός του κεντρικού φλεβικού αίματος σε οξυγό-
νο (central venous oxygen saturation - ScvO2) μπορεί 
να είναι χρήσιμα στην καθοδήγηση της θεραπείας της 
αναπνευστικής και/ή της κυκλοφορικής ανεπάρκει-
ας.225,226 Καθώς τα δεδομένα για τη χρήση αυτών των 
τεχνικών είναι χαμηλής τεκμηρίωσης, οι γενικές αρχές 
της παρακολούθησης και της εκτίμησης της επίδρασης 
των διαφόρων παρεμβάσεων και του τρόπου ανταπό-
κρισης, είναι καθοριστικές στη διαχείριση των βαρέως 
πασχόντων παιδιών.

Αεραγωγός. Ανοίξτε τον αεραγωγό με τεχνικές της βα-
σικής υποστήριξης της ζωής. Οι στοματοφαρυγγικοί και 
ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποτελούν βοηθήματα που 
μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση του αεραγωγού. 

Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού (Supraglottic 
airways devices - SADs) (συμπεριλαμβανομένης της 
LMA). Παρά το ότι ο αερισμός με προσωπίδα και ασκό 
(bag-mask ventilation - BMV) παραμένει η συνιστώμενη 
μέθοδος πρώτης γραμμής για τον έλεγχο του αεραγω-
γού και του αερισμού στα παιδιά, οι SADs αντιπροσω-
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πεύουν μία γκάμα αποδεκτών συσκευών του αεραγω-
γού, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν τους ανανήπτες που 
είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση τους.546,547

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Η διασωλήνωση της 
τραχείας αποτελεί τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό 
τρόπο για τη διασφάλιση και διατήρηση του αεραγωγού. 
Κατά την αναζωογόνηση προτιμάται η στοματική οδός 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. Στο παιδί με συνείδηση, 
η προσεκτική χρήση αναισθητικών, κατασταλτικών και 
νευρομυϊκών αποκλειστών είναι αναγκαία, ώστε να απο-
φευχθούν οι πολλαπλές προσπάθειες διασωλήνωσης ή η 
αποτυχία διασωλήνωσης.548,549 Η διασωλήνωση θα πρέ-
πει να εφαρμόζεται μόνο από εκπαιδευμένα και έμπειρα 
άτομα.

Η κλινική εξέταση και η καπνογραφία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πα-
ραμονή του ενδοτραχειακού σωλήνα. Τα ζωτικά σημεία 
θα πρέπει να παρακολουθούνται.550

Διασωλήνωση κατά την καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 
Για τη διασωλήνωση παιδιού που βρίσκεται σε καρδιοα-
ναπνευστική ανακοπή δεν απαιτείται καταστολή ή αναλ-
γησία. Τα κατάλληλα μεγέθη ενδοτραχειακών σωλήνων 
φαίνονται στον Πίνακα 1.2.

Για τα βρέφη και τα παιδιά (όχι τα νεογνά), ένας εν-
δοτραχειακός σωλήνας κατάλληλου μεγέθους που φέρει 
αεροθάλαμο, είναι το ίδιο ασφαλής με έναν τραχειοσω-
λήνα χωρίς αεροθάλαμο, υπό την προϋπόθεση ότι δίδε-
ται προσοχή κατά την τοποθέτησή του, κατά την επιλογή 
του μεγέθους του και στην πίεση έκπτυξης του αεροθα-
λάμου.551–553 Η πίεση έκπτυξης του αεροθαλάμου θα 
πρέπει να παρακολουθείται και να διατηρείται χαμηλό-
τερη από 25cmH2O, καθώς η αυξημένη πίεση μπορεί να 
οδηγήσει σε ισχαιμική βλάβη του πέριξ λαρυγγικού ιστού 
και σε στένωση.553

Επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης του ενδοτρα-
χειακού σωλήνα. Στα διασωληνωμένα παιδιά, συναντώ-
νται συχνά μετατοπισμένοι, λανθασμένα τοποθετημένοι 
ή αποφραγμένοι τραχειοσωλήνες, που σχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου.554,555 Καμιά μεμονωμένη τε-
χνική δεν είναι 100% αξιόπιστη για τον διαχωρισμό της 
διασωλήνωσης του οισοφάγου από αυτή της τραχείας. 
Εάν το παιδί βρίσκεται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή 
και δεν ανιχνεύεται εκπνεόμενο CO2 παρά τις επαρκείς 
θωρακικές συμπιέσεις, ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφι-
βολία σχετικά με τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα, 
επιβεβαιώστε την τοποθέτησή του με άμεση λαρυγγο-
σκόπηση. Μετά τη σωστή τοποθέτηση και την επιβε-
βαίωσή της, ασφαλίστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα και 
επανεκτιμήστε τη θέση του. Διατηρήστε την κεφαλή του 
παιδιού σε ουδέτερη θέση, καθώς η κάμψη της θα μετα-
κινήσει τον τραχειοσωλήνα βαθύτερα στην τραχεία ενώ 
η έκταση μπορεί να τον μετακινήσει προς τα έξω, εκτός 
του αεραγωγού.556

Αναπνοή.
Οξυγόνωση. Κατά την αρχική αναζωογόνηση, χορηγεί-
στε οξυγόνο στην υψηλότερη συγκέντρωση (δηλ 100%). 
Όταν το παιδί σταθεροποιηθεί και/ή επιτευχθεί ROSC, 
τιτλοποιείστε το κλάσμα του εισπνεόμενου οξυγόνου 
(fraction of inspired oxygen - FiO2) ώστε να πετύχετε 
νορμοξαιμία ή τουλάχιστον (εάν δεν υπάρχει διαθεσι-
μότητα αερίων αρτηριακού αίματος), διατηρήστε SpO2 
μεταξύ 94–98%.557,558

Αερισμός. Οι επαγγελματίες υγείας συχνά εφαρμό-
ζουν υπερβολικό αερισμό κατά την ΚΑΡΠΑ, κάτι που 
μπορεί να είναι επιβλαβές. Ένας απλός οδηγός για τη 
χορήγηση του κατάλληλου αναπνεόμενου όγκου είναι 
η πρόκληση φυσιολογικής ανύψωσης του θώρακα. Χρη-

Πίνακας 1.2.
Παιδιατρικά μεγέθη ενδοτραχειακών σωλήνων σε εσωτερική διάμετρο (internal diameter – ID) βάσει της ηλικίας. Ο παρών πίνακας 
αποτελεί απλώς έναν οδηγό και θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμοι τραχειοσωλήνες ενός μεγέθους μεγαλύτεροι και ενός μεγέθους 
μικρότεροι. Το μέγεθος του ενδοτραχειακού σωλήνα μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από το μήκος του σώματος του παιδιού, όπως υπο-
δεικνύουν οι κλίμακες αναζωογόνησης 

Πρόωρα νεογνά
Τελειόμηνα νεογνά
Βρέφη 
Παιδιά 1-2 ετών
Παιδιά > 2 ετών

Ηλικία κύησης σε εβδομάδες/10
3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
Ηλικία/4+4

Δε χρησιμοποιούνται
Συνήθως δε χρησιμοποιούνται 
3,0-3,5
3,5-4,0
Ηλικία/4+3,5

Χωρίς αεροθάλαμο                                         Με αεροθάλαμο
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σιμοποιείστε αναλογία 15 θωρακικών συμπιέσεων προς 
2 εμφυσήσεις και συχνότητα συμπιέσεων 100–120/min. 
Μετά την προστασία του αεραγωγού με ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση, συνεχίστε τον αερισμό με θετικές πιέσεις 
χορηγώντας 10 αναπνοές ανά λεπτό, χωρίς να διακόπτε-
τε τις θωρακικές συμπιέσεις. Φροντίστε να διασφαλίσετε 
επαρκή έκπτυξη των πνευμόνων κατά τις θωρακικές συ-
μπιέσεις. Μετά την επίτευξη ROSC, εφαρμόστε φυσιολο-
γικό αερισμό (συχνότητα/όγκος) με βάση την ηλικία του 
παιδιού, και παρακολουθώντας το τελοεκπνευστικό CO2 
και τις τιμές των αερίων αίματος, ώστε να πετύχετε φυ-
σιολογική μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα (PaCO2) 
και φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. 
Τόσο η υποκαπνία όσο και η υπερκαπνία σχετίζονται με 
κακή έκβαση μετά από καρδιακή ανακοπή.559 Αυτό ση-
μαίνει ότι ένα παιδί μετά από ROSC θα πρέπει συνήθως 
να αερίζεται με 12-24 αναπνοές ανά λεπτό, σύμφωνα με 
τις φυσιολογικές τιμές για την ηλικία του.

Αερισμός με μάσκα και ασκό. Ο αερισμός με μάσκα και 
ασκό (Bag mask ventilation - BMV) είναι αποτελεσματι-
κός και ασφαλής για ένα παιδί που έχει ανάγκη υποβο-
ηθούμενου αερισμού για μικρό χρονικό διάστημα.560,561 
Εκτιμήστε την αποτελεσματικότητα του BMV, παρατη-
ρώντας την επάρκεια της ανύψωσης του θώρακα, παρα-
κολουθώντας την καρδιακή συχνότητα, κάνοντας ακρό-
αση των αναπνευστικών ήχων και μετρώντας το SpO2. 
Κάθε επαγγελματίας υγείας ο οποίος είναι επιφορτισμέ-
νος με την ευθύνη της θεραπείας παιδιών, πρέπει να είναι 
ικανός να εφαρμόσει αποτελεσματικά BMV. 

Παρακολούθηση (Monitoring) της αναπνοής και του αε-
ρισμού.

Τελοεκπνευστικό CO2. Η παρακολούθηση του τελο-
εκπνευστικού CO2 (EtCO2) μέσω ενός χρωματομετικού 
ανιχνευτή ή ενός καπνομέτρου, επιβεβαιώνει την τοπο-
θέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα στα παιδιά που ζυγί-
ζουν περισσότερο από 2kg και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε προ- και ενδο- νοσοκομειακά περιβάλλοντα, καθώς 
και κατά τη διάρκεια μεταφοράς του παιδιού.562–565 Αλ-
λαγή του χρώματος ή η παρουσία καπνογραφικής κυμα-
τομορφής για περισσότερο από τέσσερις χορηγούμενες 
αναπνοές, υποδεικνύει ότι η θέση του τραχειοσωλήνα 
είναι εντός του τραχειοβρογχικού δένδρου, τόσο σε πα-
ρουσία ενός ρυθμού που συνοδεύεται από κυκλοφορία, 
όσο και σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η απουσία 
εκπνεόμενου CO2 κατά την καρδιοαναπνευστική ανα-
κοπή, δεν σημαίνει απαραίτητα λανθασμένη τοποθέ-
τηση του τραχειοσωλήνα, καθώς η ύπαρξη χαμηλού ή 
και καθόλου EtCO2 μπορεί να αντανακλά την ύπαρξη 

χαμηλής ή και καθόλου αιματικής ροής στους πνεύμο-
νες.200,566–568 Παρά το ότι τιμές EtCO2 μεγαλύτερες από 
2kPa (15mmHg) μπορεί να υποδεικνύουν επαρκή ανα-
ζωογόνηση, τα τρέχοντα δεδομένα δεν υπστηρίζουν τη 
χρήση ενός συγκεκριμένου ουδού της τιμής του EtCO2, 
ως δείκτη της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ ή ως δείκτη για τη 
διακοπή της αναζωογόνησης.512

Περιφερική παλμική οξυμετρία. Η κλινική εκτίμηση 
δεν είναι αξιόπιστη για τον καθορισμό του βαθμού οξυ-
γόνωσης ενός παιδιού, επομένως, παρακολουθείτε συνε-
χώς τον περιφερικό κορεσμό του παιδιού σε οξυγόνο με 
παλμικό οξύμετρο. Τα παλμικά οξύμετρα μπορεί να είναι 
αναξιόπιστα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, πχ εάν το 
παιδί βρίσκεται σε κυκλοφορική ανεπάρκεια, σε καρδιο-
αναπνευστική ανακοπή ή εάν εμφανίζει κακή περιφερική 
άρδευση. 

Κυκλοφορία.
Αγγειακή πρόσβαση. Η αγγειακή πρόσβαση είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτραπεί η χορήγηση 
φαρμάκων και υγρών και η λήψη δειγμάτων αίματος. Η 
εγκατάσταση φλεβικής πρόσβασης μπορεί να είναι δύ-
σκολη κατά την αναζωογόνηση ενός βρέφους ή παιδιού. 
Στα βαρέως πάσχοντα παιδιά, εάν δεν εγκατασταθεί με 
επιτυχία ενδοφλέβια πρόσβαση μέσα σε ένα λεπτό προ-
σπαθειών, τοποθετήστε μία βελόνη ενδο-οστικά (intra-
osseous - IO).208,569

Ενδοοστική πρόσβαση. Η ενδοοστική (Intraosseous 
- IO) πρόσβαση είναι μία ταχεία, ασφαλής και αποτελε-
σματική οδός για τη χορήγηση φαρμάκων, υγρών, και 
προϊόντων αίματος.570,571 Η έναρξη της δράσης και ο 
χρόνος επίτευξης επαρκών συγκεντρώσεων του φαρμά-
κου στο πλάσμα, είναι παρόμοια με εκείνα που επιτυγ-
χάνονται μέσω της κεντρικής φλεβικής οδού.212,572–574 
Δείγματα μυελού των οστών μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για να γίνει διασταύρωση της ομάδας αίματος 
και βιοχημική ανάλυση575–577 καθώς και μετρήσεις των 
αερίων αίματος (οι τιμές μπορεί να είναι συγκρίσιμες με 
εκείνες των αερίων κεντρικού φλεβικού αίματος, εάν δεν 
έχει προηγηθεί έγχυση φαρμάκου στην κοιλότητα).212 
Χορηγήστε ταχέως μεγάλες ποσότητες υγρών χρησι-
μοποιώντας χειροκίνητη πίεση ή έναν ασκό πίεσης.578 
Διατηρήστε την IO πρόσβαση έως ότου εγκατασταθεί 
οριστική IV πρόσβαση. 

Ενδοφλέβια πρόσβαση και άλλες οδοί. Οι κεντρικές 
φλεβικές γραμμές παρέχουν πιο ασφαλή μακροχόνια 
πρόσβαση, ωστόσο, δεν προσφέρουν επιπλέον οφέλη 
κατά την αναζωογόνηση, σε σύγκριση με την IO ή την 
περιφερική IV πρόσβαση.209 Η ενδοτραχειακή οδός πλέ-
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ον δε συστήνεται για τη χορήγηση φαρμάκων.579

Υγρά και φάρμακα. Ως αρχικά χορηγούμενα υγρά για 
την αναζωογόνηση των βρεφών και παιδιών με κυκλο-
φορική ανεπάρκεια οποιουδήποτε τύπου, συστήνονται 
τα ισότονα κρυσταλλοειδή.580,581 Εάν υπάρχουν σημεία 
ανεπαρκούς συστηματικής άρδευσης, χορηγήστε εφά-
παξ (bolus) 20ml/kg ενός ισότονου κρυσταλλοειδούς, 
ακόμη και επί φυσιολογικής συστηματικής αρτηριακής 
πίεσης. Μετά από κάθε εφάπαξ (bolus) χορήγηση, επα-
νεκτιμήστε την κλινική κατάσταση του παιδιού, χρησι-
μοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης ABCDE, προκει-
μένου να αποφασίσετε εάν απαιτείται επιπλέον εφάπαξ 
(bolus) έγχυση ή κάποια άλλη θεραπευτική παρέμβαση. 
Σε ορισμένα παιδιά, μπορεί να υπάρχει ανάγκη πρώιμης 
υποστήριξης με ινότροπα ή αγγειοσυσπαστικά.582,583 
Αυξάνονται τα δεδομένα που υποστηρίζουν να προτι-
μώνται για χορήγηση τα ισορροπημένα κρυσταλλοειδή, 
καθώς προκαλούν σε μικρότερο βαθμό υπερχλωραιμική 
οξέωση.584–587

Σε υποογκαιμική καταπληξία απειλητική για τη ζωή, 
όπως μπορεί να παρατηρηθεί σε ταχεία απώλεια αίματος 
από τραυματισμό, μπορεί να απαιτείται περιορισμός της 
χορήγησης κρυσταλλοειδών, και να προτιμηθεί ένα σχή-
μα μαζικής μετάγγισης αίματος. Για τη μαγική μετάγγιση 
αίματος, υπάρχουν ποικίλα σχήματα, τα οποία συνδυά-
ζουν τη χορήγηση πλάσματος, αιμοπεταλίων και άλλων 
παραγώγων αίματος,588,589 επομένως, η επιλογή του 
εκάστοτε σχήματος θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με 
τα τοπικά πρωτόκολλα. 

Αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη (επινεφρίνη) κατέχει κε-
ντρικό ρόλο στους αλγορίθμους αντιμετώπισης της 
καρδιακής ανακοπής για τους μη-απινιδώσιμους και 
τους απινιδώσιμους ρυθμούς. Για την καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση στα παιδιά, η συνιστώμενη IV/IO δόση 
αδρεναλίνης για την πρώτη και για τις επαναληπτικές 
δόσεις είναι 10μg/ kg. Η μέγιστη μεμονωμένη δόση αδρε-
ναλίνης είναι 1mg. Εάν χρειάζεται, χορηγήστε επιπλέον 
δόσεις αδρεναλίνης κάθε 3–5min. Η χρήση υψηλότε-
ρων μεμονωμένων δόσεων αδρεναλίνης (άνω των 10μg/
kg) δε συστήνεται, καθώς δε βελτιώνει την επιβίωση ή 
τη νευρολογική έκβαση μετά από καρδιοαναπνευστική 
ανακοπή.590–594

Αμιωδαρόνη για ανθεκτική στην απινίδωση VF/
άσφυγμη VT στα παιδιά. Η αμιωδαρόνη μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής στην 
απινίδωση VF/άσφυγμης VT (pVT). Χορηγείται μετά 
την τρίτη απινίδωση, με εφάπαξ χορήγηση 5 mg/kg (και 
μπορεί να επαναληφθεί μετά την πέμπτη απινίδωση). 

Όταν χορηγείται για την αντιμετώπιση άλλων διαταρα-
χών του καρδιακού ρυθμού, η αμιωδαρόνη θα πρέπει να 
χορηγείται με αργή έγχυση (πάνω από 10–20min), υπό 
παρακολούθηση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης 
και του ΗΚΓ, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση υπότα-
σης.595 Η ανεπιθύμητη αυτή δράση είναι λιγότερο συχνή 
με το υδατικό διάλυμα.257

Ατροπίνη. Η ατροπίνη συστήνεται μόνο για την καρ-
διακή ανακοπή που προκαλείται από αυξημένο τόνο 
του παρασυμπαθητικού ή από τοξικότητα χολινεργικών 
φαρμάκων.596–598 Η συνήθης χορηγούμενη δόση είναι 
20μg/kg. Στη βραδυκαρδία που συνοδεύεται από κακή 
άρδευση και δεν ανταποκρίνεται στον αερισμό και την 
οξυγόνωση, το φάρμακο πρώτης επιλογής είναι η αδρε-
ναλίνη και όχι η ατροπίνη. 

Ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη μυ-
οκαρδιακή λειτουργία,599 αλλά η χρήση του ως ρουτί-
να, δε βελτιώνει την έκβαση από καρδιοαναπνευστική 
ανακοπή.600,601 Η χορήγηση ασβεστίου ενδείκνυται σε 
υπασβεστιαιμία, υπερδοσολογία αναστολέων διαύλων 
ασβεστίου, υπερμαγνησιαιμία και υπερκαλιαιμία.602

Γλυκόζη. Δεδομένα από νεογνά, παιδιά και ενήλικες 
υποδεικνύουν ότι τόσο η υπερ- όσο και η υπο-γλυκαιμία 
σχετίζονται με φτωχή πρόγνωση μετά από καρδιοπνευ-
μονική ανακοπή,603 αλλά είναι αβέβαιο εάν αποτελούν 
και αιτιολογικό παράγοντα αυτής ή απλώς εμφανίζουν 
κάποια συσχέτιση. Ελέγξτε τη συγκέντρωση της γλυ-
κόζης στο αίμα ή στο πλάσμα και παρακολουθείστε τη 
στενά, σε κάθε πάσχον ή τραυματισμένο παιδί, συμπερι-
λαμβανομένων και εκείνων μετά από καρδιακή ανακο-
πή. Μη χορηγείτε κατά την ΚΑΡΠΑ υγρά που περιέχουν 
γλυκόζη, εκτός εάν υπάρχει υπογλυκαιμία.604 Μετά τη 
ROSC, αποφύγετε την υπερ- και την υπο-γλυκαιμία.605

Μαγνήσιο. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χορήγηση 
μαγνησίου ως ρουτίνα κατά τη διάρκεια καρδιακής ανα-
κοπής.606,607 Η χορήγηση μαγνησίου ενδείκνυται στα 
παιδιά με τεκμηριωμένη υπομαγνησιαιμια ή με torsade 
de pointes VT (50mg/kg), ανεξαρτήτως αιτιολογίας.608

Διττανθρακικό νάτριο. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη 
χορήγηση διττανθρακικού νατρίου ως ρουτίνα κατά την 
καρδιοαναπνευστική ανακοπή.609–611 Σκέψη για χορή-
γηση διττανθρακικού νατρίου μπορεί να γίνει στην περί-
πτωση παιδιού με παρατεινόμενη καρδιοαναπνευστική 
ανακοπή και/ή με σοβαρή μεταβολική οξέωση. Επίσης 
μπορεί να γίνει σκέψη για χορήγηση διττανθρακικού να-
τρίου στην περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας και συ-
νυπάρχουσας υπερκαλιαιμίας, ή κατά την αντιμετώπιση 
υπερδοσολογίας τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. 

Βαζοπρεσσίνη-τερλιπρεσσίνη. Τα επί του παρόντος 
υπάρχοντα δεδομένα είναι ανεπαρκή για να υποστηρί-
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ξουν ή να αντικρούσουν τη χορήγηση βαζοπρεσσίνης ή 
τερλιπρεσσίνης ως εναλλακτική της αδρεναλίνης ή τη 
συγχορήγηση με αυτήν, σε καρδιακή ανακοπή οποιουδή-
ποτε ρυθμού στα παιδιά ή τους ενήλικες.246,248,249,612–616

Απινιδωτές  

Χειροκίνητοi απινιδωτές με δυνατότητα χορήγησης 
όλων των απαραίτητων επιπέδων ενέργειας για νεογνά 
και για μεγαλύτερες ηλικίες, θα πρέπει να είναι διαθέ-
σιμοι στα νοσοκομεία και σε άλλες υγειονομικές εγκα-
ταστάσεις που διαχειρίζονται παιδιά σε κίνδυνο καρδι-
οαναπνευστικής ανακοπής. Οι αυτόματοι εξωτερικοί 
απινιδωτές (Automated external defibrillators - AEDs) 
είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένοι για όλες τις 
μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ενέρ-
γειας. 

Μέγεθος των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (Pads)/κεφα-
λών του απινιδωτή (paddles) για απινίδωση

Επιλέξτε τις κατά το δυνατόν μεγαλύτερες διαθέσι-
μες κεφαλές (paddles), ώστε να πετύχετε καλή επαφή 
με το θωρακικό τοίχωμα. Το ιδανικό μέγεθος δεν είναι 
γνωστό αλλά θα πρέπει να υπάρχει καλός διαχωρισμός 
μεταξύ των κεφαλών ή των ηλεκτροδίων (pads).617,618 
Τα συνιστώμενα μεγέθη είναι εκείνα με διάμετρο 4,5 cm 
για τα βρέφη και τα παιδιά σωματικού βάρους <10 kg, 
και διαμέτρου 8–12 cm για τα παιδιά βάρους >10 kg (με-
γαλύτερα του ενός έτους). Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 
(Self-adhesive pads) διευκολύνουν τη συνεχή ΚΑΡΠΑ 
καλής ποιότητας. 

Θέση των ηλεκτροδίων (paddles)

Εφαρμόστε τις κεφαλές (paddles) σταθερά στο γυ-
μνό στήθος, στην προσθιοπλάγια (antero-lateral) τοπο-
θέτηση, τοποθετώντας τη μία κεφαλή (paddle) κάτω από 
τη δεξιά κλείδα και την άλλη στην αριστερή μασχαλιαία 
χώρα (Εικόνα 1.24). Εάν οι κεφαλές (paddles) είναι πολύ 
μεγάλες και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ενός τόξου 
φόρτισης από τη μία κεφαλή (paddle) στην άλλη, τότε 
η μία θα πρέπει να τοποθετείται στην ανώτερη μοίρα της 
πλάτης, κάτω από την αριστερή ωμοπλάτη και η άλλη 
στην πρόσθια επιφάνεια, στα αριστερά του στέρνου. 

Επίπεδα ενέργειας στα παιδιά. Στην Ευρώπη συνεχίζεται 
να συστήνεται δόση ενέργειας ίση με 4J/kg, για την αρχι-
κή και τις για επόμενες απινιδώσεις,. Επίπεδα ενέργειας 
μεγαλύτερα από 4J/kg (έως και 9J/kg), έχουν απινιδώσει 
παιδιά με αποτελεσματικότητα και με αμελητέες ανεπι-

θύμητες δράσεις.619,620 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος χειροκίνητος απινιδωτής, 

χρησιμοποιείστε έναν AED ο οποίος μπορεί να αναγνω-

ρίσει τους απινιδώσιμους ρυθμούς στα παιδιά.621–623 Ο 
AED θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με έναν προσαρ-
μογέα ενέργειας, ο οποίος ελαττώνει τη χορηγούμενη 
ενέργεια σε καταλληλότερα επίπεδα για παιδιά ηλικίας 
1–8 ετών (50–75J).624,625 Εάν ένας τέτοιος απινιδωτής 
δεν είναι διαθέσιμος, χρησιμοποιείστε έναν κλασικό 
AED ενηλίκων και τα προκαθορισμένα επίπεδα ενέργει-
ας για τους ενήλικες. Για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, 
χρησιμοποιείστε έναν κλασικό AED με κλασικές κεφα-
λές (paddles). Η εμπειρία στη χρήση των AEDs (κατά 
προτίμηση με προσαρμογέα ενέργειας) σε παιδιά μικρό-
τερα του ενός έτους είναι περιορισμένη. Η χρήση τους 
είναι αποδεκτή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική. 

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής 
ανακοπής 

Ο αλγόριθμος της εξειδικευμένης υποστήριξης της 
ζωής στα παιδιά απεικονίζεται στην εικόνα 1.25. Επίσης 
απεικονίζονται λεπτομερέστεροι αλγόριθμοι για την 
αντιμετώπιση των μη-απινιδώσμων (Εικόνα 1.26) και 
των απινιδώσιμων ρυθμών. (Εικόνα 1.27).

Μonitoring του καρδιακού ρυθμού. Τοποθετήστε τις απα-
γωγές ή τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια του ηλεκτροκαρ-
διοσκοπίου  όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να κα-
ταστεί εφικτός ο διαχωρισμός μεταξύ απινιδώσιμου και 

Εικόνα 1.24. Θέση αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων για απινίδωση 
– παιδί.
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μη-απινιδώσιμου καρδιακού ρυθμού. Οι μη απινιδώσιμοι 
ρυθμοί περιλαμβάνουν την άσφυγμη ηλεκτρική δραστη-
ριότητα (pulseless electrical activity - PEA), τη βραδυ-
καρδία (<60/min με απουσία σημείων κυκλοφορίας) και 
την ασυστολία. Στην PEA και τη βραδυκαρδία συχνά τα 
συμπλέγματα QRS είναι ευρέα. Τους απινιδώσιμους ρυθ-
μούς αποτελούν η pVT και η VF. Οι ρυθμοί αυτοί είναι 
πιο πιθανοί μετά από αιφνίδια κατάρρευση σε παιδιά με 
καρδιακή νόσο ή στους εφήβους.

Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί. Οι περισσότερες καρδιοανα-
πνευστικές ανακοπές σε παιδιά και εφήβους έχουν ανα-
πνευστική προέλευση.626 Επομένως σε αυτές τις ηλι-
κιακές ομάδες είναι απαραίτητη μία περίοδος άμεσης 
ΚΑΡΠΑ, πριν την αναζήτηση ενός AED ή ενός χειρο-
κίνητου απινιδωτή, καθώς η άμεση διαθεσιμότητά τους 
δε θα βελτιώσει την έκβαση μίας αναπνευστικής ανακο-
πής. Τα πιο συχνά ΗΚΓ μοτίβα στα βρέφη, τα παιδιά και 
τους εφήβους σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η 
ασυστολία και η PEA. Η PEA χαρακτηρίζεται από ηλε-
κτρική δραστηριότητα στο ΗΚΓ και απουσία σφυγμού. 
Συνήθως ακολουθεί μετά από μία περίοδο υποξίας ή 
μυοκαρδιακής ισχαιμίας, αλλά περιστασιακά μπορεί να 
οφείλεται σε μία αναστρέψιμη αιτία (δηλαδή, μία εκ των 
4Hs και 4Ts), η οποία οδήγησε σε αιφνίδια επιβάρυνση 
της καρδιακής παροχής. 

Απιιδώσιμοι ρυθμοί. Πρωτογενής VF εμφανίζεται στο 
3,8–19% των καρδιοαναπνευστικών ανακοπών στα παι-
διά, με αύξηση της επίπτωσης των pVT/VF καθώς αυ-
ξάνει η ηλικία.123,340,627–634 Ο βασικός καθοριστής της 
επιβίωσης από καρδιοαναπνευστική ανακοπή με VF/
pVT, είναι ο χρόνος μέχρι την απινίδωση. Η προνοσο-
κομειακή απινίδωση μέσα στα πρώτα 3 min ανακοπής 
με VF στους ενήλικες, η οποία έγινε παρουσία μαρτύ-
ρων, οδηγεί σε επιβίωση >50%. Ωστόσο, η επιτυχία της 
απινίδωσης ελαττώνεται δραματικά όσο αυξάνει ο χρό-
νος πριν την απινίδωση: για κάθε λεπτό καθυστέρησης 
στην απινίδωση (χωρίς εφαρμογή ΚΑΡΠΑ), η επιβίωση 
ελαττώνεται κατά 7–10%. Δευτερογενής VF εμφανίζεται 
κάποια χρονική στιγμή μέχρι και στο 27% των ενδονο-
σοκομειακών συμβάντων αναζωογόνησης. Έχει πολύ 
φτωχότερη πρόγνωση από την πρωτογενή VF.635

Εξωσωματική υποστήριξη της ζωής (Extracorporeal life 
support - ECLS). Σκέψη για εφαρμογή ECLS θα πρέπει 
να γίνεται στα παιδιά με καρδιακή ανακοπή ανθεκτική 
στη συμβατική ΚΑΡΠΑ και με ενδεχόμενη αναστρέψιμη 
αιτία, εάν η ανακοπή συμβεί σε περιβάλλον όπου υπάρ-

χει η τεχνογνωσία, οι πόροι και το κατάλληλο σύστημα, 
ώστε να γίνει ταχεία εφαρμογή ECLS. 

Αρρυθμίες

Αρρυθμίες με σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας (Unstable 
arrhythmias)

Σε κάθε παιδί με αρρυθμία ελέγξτε για σημεία ζωής 
και για ύπαρξη κεντρικών σφύξεων. Εάν απουσιάζουν 
σημεία ζωής, αντιμετωπίστε το όπως σε καρδιοπνευμο-
νική ανακοπή. Εάν το παιδί εμφανίζει σημεία ζωής και 
κεντρικές σφύξεις, εκτιμήστε την αιμοδυναμική του κα-
τάσταση. Εάν η αιμοδυναμική του κατάσταση είναι επι-
βαρυμένη, οι πρώτες ενέργειες είναι: 

1.  Ανοίξτε τον αεραγωγό
2.  Χορηγήστε οξυγόνο και υποβοηθήστε τον αερισμό, 

αναλόγως των αναγκών 
3.  Συνδέστε monitor του ΗΚΓ ή έναν απινιδωτή και αξι-

ολογήστε τον καρδιακό ρυθμό
4.  Εκτιμήστε εάν ο ρυθμός είναι βραδύς ή ταχύς για την 

ηλικία του παιδιού
5.  Εκτιμήστε εάν ο ρυθμός είναι ρυθμικός ή άρρυθμος 
6.  Μετρήστε το σύμπλεγμα QRS (στενά επάρματα σε δι-

άρκεια<0.08sec, ευρέα συμπλέγματα σε διάρκεια >0.08 
sec)

7.  Οι επιλογές αντιμετώπισης εξαρτώνται από την αιμο-
δυναμική σταθερότητα του παιδιού. 

Βραδυκαρδία
Η βραδυκαρδία συνήθως οφείλεται σε υποξία, οξέω-

ση και/ή σοβαρή υπόταση. Μπορεί να εξελιχθεί σε καρ-
διοαναπνευστική ανακοπή. Χορηγήστε οξυγόνο 100% 
και, εάν απαιτείται, αερισμό με θετικές πιέσεις, σε κάθε 
παιδί που παρουσιάζει βραδυαρρυθμία με κυκλοφορική 
ανεπάρκεια. Εάν ένα παιδί με μη αντιρροπούμενη κυ-
κλοφορική ανεπάρκεια έχει καρδιακή συχνότητα <60 
beats/min και δεν ανταποκριθεί άμεσα στον αερισμό με 
οξυγόνο, ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις και χορηγήστε 
αδρεναλίνη. 

Η καρδιακή βηματοδότηση (είτε διαφλέβια είτε 
εξωτερική), γενικά δεν είναι χρήσιμη κατά την αναζω-
ογόνηση. Σκεφτείτε την εφαρμογή της σε περιπτώσεις 
κολποκοιλιακού αποκλεισμού ή δυσλειτουργίας του 
φλεβοκόμβου, που δεν ανταποκρίνονται στην οξυγόνω-
ση, τον αερισμό, τις θωρακικές συμπιέσεις και σε άλλα 
φάρμακα. Η βηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική 
στην ασυστολία ή σε αρρυθμίες που οφείλονται σε υπο-
ξία ή ισχαιμία.636
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Εικόνα 1.25. Αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής στα παιδιά. 
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CPR ROSC

0,01 mg/kg 0,01 mg/kg 0,01 mg/kg

/IV

-

CPR ROSC

0,01 mg/kg 0,01 mg/kg 0,01 mg/kg

/IV 5 mg/kg 5 mg/kg

Εικόνα 1.26. Παιδιατρικός αλγόριθμος για μη-απινιδώσιμους ρυθμούς.

Εικόνα 1.27. Παιδιατρικός αλγόριθμος για απινιδώσιμους ρυθμούς.
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Ταχυκαρδία
Ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα. Εάν ο πιθανός ρυθ-
μός είναι υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (supraventricular 
tachycardia - SVT), σε αιμοδυναμικά σταθερά παιδιά 
μπορούν να εφαρμοστούν χειρισμοί διέγερσης του πα-
ρασυμπαθητικού (Valsalva ή αντανακλαστικό κατά-
δυσης (diving reflex)). Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να 
εφαρμοστούν σε παιδιά με αιμοδυναμική αστάθεια, αλλά 
μόνο εάν δεν καθυστερήσουν τη χημική ή την ηλεκτρική 
καρδιομετατροπή. 

Η αδενοσίνη συνήθως μετατρέπει αποτελεσματικά 
μία SVT σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Χορηγείται με ταχεία 
ενδοφλέβια έγχυση κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην 
καρδιά και ακολουθείται αμέσως από ταχεία έγχυση 
(bolus) φυσιολογικού ορού. Εάν το παιδί εμφανίζει ση-
μεία μη αντιρροπούμενης καταπληξίας με ελαττωμένο 
επίπεδο συνείδησης, παραλείψτε τους χειρισμούς διέ-
γερσης του παρασυμπαθητικού και την αδενοσίνη και 
επιχειρήστε αμέσως ηλεκτρική καρδιομετατροπή. 

Ηλεκτρική καρδιομετατροπή (συγχρονισμένη με το 
κύμα R) επίσης ενδείκνυται, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμό-
τητα ενδοφλέβιας πρόσβασης, ή όταν η χορήγηση αδε-
νοσίνης απέτυχε στη μετατροπή του ρυθμού. Το πρώτο 
επίπεδο ενέργειας για την ηλεκτρική καρδιομετατροπή 
της SVT είναι 1J/kg και το δεύτερο επίπεδο είναι 2J/kg. 
Επί αποτυχίας, χορηγήστε αμιωδαρόνη ή προκαϊναμίδη, 
αφού λάβετε πρώτα καθοδήγηση από παιδοκαρδιολόγο 
ή παιδοεντατικολόγο. Η βεραπαμίλη μπορεί να αποτε-
λέσει εναλλακτική θεραπεία σε μεγαλύτερα παιδιά αλλά 
δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ρουτίνα στα βρέφη. 

Ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα. Στα παιδιά, η εμφά-
νιση ταχυκαρδίας με ευρέα συμπλέγματα QRS είναι σπά-
νια και πιθανότερα υπερκοιλιακής παρά κοιλιακής προ-
έλευσης.637 Εντούτοις, σε αιμοδυναμικά ασταθή παιδιά, 
θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι VT, μέχρι αποδείξεως 
του εναντίου. Κοιλιακή ταχυκαρδία εμφανίζεται συχνό-
τερα στα παιδιά με υποκείμενη καρδιακή νόσο (πχ μετά 
από καρδιοχειρουργική επέμβαση, σε μυοκαρδιοπάθεια, 
μυοκαρδίτιδα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, παράταση 
του διαστήματος QT, παρουσία κεντρικού ενδοκαρδι-
ακού καθετήρα). Η συγχρονισμένη καρδιομετατροπή 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την ασταθή VT με ση-
μεία ζωής. Σκεφτείτε να χορηγήσετε αντιαρρυθμική θε-
ραπεία, εάν μία δεύτερη προσπάθεια καρδιομετατροπής 
είναι ανεπιτυχής ή εάν η VT επανεμφανιστεί. 

Αρρυθμίες χωρίς σημεία αιμοδυναμικής  αστάθειας (Stable 
arrhythmias)

Διατηρώντας τον αεραγωγό, την αναπνοή και την 
κυκλοφορία του παιδιού, επικοινωνήστε με κάποιον ει-
δικό, πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Αναλόγως του κλι-
νικού ιστορικού του παιδιού, της παρούσας εικόνας και 
της ΗΚΓ διάγνωσης, ένα παιδί (αιμοδυναμικά σταθερό) 
με ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα QRS, δύναται να 
αντιμετωπιστεί για SVT και να εφαρμοστούν χειρισμοί 
διέγερσης του παρασυμπαθητικού ή να του χορηγηθεί 
αδενοσίνη. 

Ειδικές καταστάσεις 

Υποστήριξη της ζωής σε ύπαρξη αμβλέος ή διατιτραίνο-
ντος τραύματος 

Η καρδιακή ανακοπή από μείζον (αμβλύ ή διατι-
τραίνον) τραύμα σχετίζεται με πολύ υψηλή θνητότη-
τα.292,638–643 Σκεφτείτε ως πιθανές αναστρέψιμες αιτίες 
αυτές των 4Ts και 4Hs. Υπάρχουν λίγα δεδομένα που 
να υποστηρίζουν την εφαρμογή επιπλέον ειδικών πα-
ρεμβάσεων, οι οποίες διαφέρουν από την κλασική αντι-
μετώπιση της καρδιακής ανακοπής˙ ωστόσο, σε παιδιά 
με διατιτραίνοντα τραύματα, μπορεί να γίνει σκέψη για 
διενέργεια θωρακοτομής διάσωσης.644,645

Εξωσωματική οξυγόνωση δια μεμβράνης (Extracorporeal 
membrane oxygenation - ECMO)

Για βρέφη και παιδιά με ενδονοσοκομειακή ανακοπή 
καρδιακής αιτιολογίας,  η εφαρμογή ECMO θα πρέπει να 
θεωρείται χρήσιμη στρατηγική διάσωσης, εφόσον υπάρ-
χει διαθεσιμότητα τόσο της τεχνογνωσίας, όσο και των 
αντίστοιχων πόρων και του κατάλληλου συστήματος. 
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υπέρ ή κατά της εφαρ-
μογής ECMO σε περιπτώσεις ανακοπής μη καρδιακής 
αιτιολογίας, ή για παιδιά με μυοκαρδίτιδα ή μυοκαρδιο-
πάθεια που δε βρίσκονται σε ανακοπή.512

Πνευμονική υπέρταση 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρδιακής ανακοπής σε 

παιδιά με πνευμονική υπέρταση.646,647 Ακολουθήστε τα 
συνήθη πρωτόκολλα αναζωογόνησης σε αυτούς τους 
ασθενείς, δίνοντας έμφαση στη χορήγηση υψηλού FiO2 
και στην αλκάλωση/υπεραερισμό, καθώς μπορεί να είναι 
τόσο αποτελεσματικά στην ελάττωση των πνευμονικών 
αγγειακών αντιστάσεων, όσο και το εισπνεόμενο νιτρικό 
οξείδιο.648

Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση 

Η φροντίδα μετά την καρδιακή ανακοπή θα πρέπει 
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να αποτελεί πολυπαραγοντική διεργασία και να περι-
λαμβάνει όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που απαι-
τούνται για πλήρη νευρολογική ανάνηψη.

Μυοκαρδιακή δυσλειτουργία 
Η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου είναι συχνή μετά 

από καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.366,649–652 Η 
αιμοδυναμική κατάσταση του παιδιού μετά την ανα-
κοπή, μπορεί να βελτιωθεί με την παρεντερική χορή-
γηση υγρών και αγγειοδραστικών φαρμάκων (αδρενα-
λίνη, ντομπουταμίνη, ντοπαμίνη και νοραδρεναλίνη), τα 
οποία θα πρέπει να τιτλοποιούνται ώστε να διατηρείται 
συστολική αρτηριακή πίεση τουλάχιστον μεγαλύτερη 
της 5ης εκατοστιαίας για την ηλικία θέσης.512

Στόχοι της οξυγόνωσης και του αερισμού 
Μετά τη ROSC, αφού σταθεροποιηθεί ο ασθενής, 

στοχεύστε σε φυσιολογικά επίπεδα PaO2 (νορμοξαι-
μία).559,653–655 Τα υπάρχοντα παιδιατρικά δεδομένα 
δεν είναι επαρκή, ώστε να προταθεί μία συγκεκριμένη 
τιμή PaCO2 ως στόχος, ωστόσο, η PaCO2 θα πρέπει να 
μετράται μετά τη ROSC και να προσαρμόζεται σύμ-
φωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ασθε-
νούς.397,512,559,656 Έχει λογική, ο στόχος γενικά να είναι η 
νορμοκαπνία, αν και η απόφαση αυτή μπορεί εν μέρει να 
επηρεαστεί από τις εκάστοτε συνθήκες και την παθολο-
γία του παιδιού.

Ρύθμιση και διαχείριση της θερμοκρασίας μετά τη ROSC
Η ήπια υποθερμία έχει αποδεκτό προφίλ ασφάλειας 

στους ενήλικες446,450 και τα νεογνά.657 Προσφάτως, η 
εξωνοσοκοειακή μελέτη THAPCA κατέδειξε ότι τόσο η 
υποθερμία (32–34οC) όσο και η ελεγχόμενη νορμοθερ-
μία (36–37.5οC) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα 
παιδιά.658 Η μελέτη δεν έδειξε σημαντική διαφορά στην 
πρωτοπαθή (primary outcome) (νευρολογική κατάστα-
ση στο ένα έτος) με κάποια από τις δύο προσεγγίσεις. 
Μετά τη ROSC, θα πρέπει να διατηρείται αυστηρός έλεγ-
χος της θερμοκρασίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερ-
θερμία (>37.5οC) και η σοβαρή υποθερμία (<32οC).512

Ρύθμιση της γλυκόζης 
Τόσο η υπερ- όσο και η υπογλυκαιμία μπορεί να επη-

ρεάσουν την έκβαση των βαρέως πασχόντων ενηλίκων 
και παιδιών και θα πρέπει να αποφεύγονται659–661 αλλά 
ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης μπορεί να είναι επίσης 
επιζήμιος.662 Παρακολουθείστε τη γλυκόζη του αίματος 
και αποφύγετε την υπογλυκαιμία.366,663,664 

Πρόγνωση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής 

Αν και αρκετοί παράγοντες σχετίζονται με την έκβα-
ση μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και αναζω-
ογόνηση, δεν υπάρχουν απλές κατευθυντήριες οδηγίες 
οι οποίες να καθορίζουν πότε οι προσπάθειες αναζωογό-
νησης καθίστανται μάταιες.512,656 Οι σχετικοί παράγο-
ντες που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη λήψη 
της απόφασης για συνέχιση της αναζωογόνησης, περι-
λαμβάνουν τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, την αιτία της ανα-
κοπής, την προϋπάρχουσα κατάσταση της υγείας, την 
ηλικία, τον χώρο όπου έγινε η ανακοπή, το κατά πόσο 
η ανακοπή έγινε παρουσία μαρτύρων,519,665 το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο η καρδιοαναπνευστική ανακο-
πή έμεινε χωρίς αντιμετώπιση (χρόνος «χωρίς ροή»), την 
παρουσία απινιδώσιμου ρυθμού ως πρώτου ή επακόλου-
θου ρυθμού, καθώς και σχετιζόμενες ειδικές καταστάσεις 
(πχ πνιγμός σε παγωμένο νερό,666,667 έκθεση σε τοξικά 
φάρμακα). Ο ρόλος του ΗΚΓ ως προγνωστικού παρά-
γοντα παραμένει ασαφής. Στο κεφάλαιο της ηθικής της 
αναζωογόνησης και των σχετικών με το τέλος της ζωής 
αποφάσεων, γίνεται συζήτηση σχετικά με την καθοδήγη-
ση για τη λήξη των προσπαθειών αναζωογόνησης.10 

Παρουσία των γονέων 

Σε ορισμένες Δυτικές κοινωνίες, η πλειονότητα των 
γονέων επιθυμούν να παρίστανται κατά την αναζωογό-
νηση του παιδιού τους. Οι οικογένειες που παρίστανται 
στον θάνατο του παιδιού τους επιδεικνύουν καλύτερη 
προσαρμογή και αντιμετωπίζουν το πένθος με καλύτερο 
τρόπο.668 Στοιχεία σχετικά με την παρουσία των γονέων 
κατά την αναζωογόνηση, προέρχονται από επιλεγμένες 
χώρες και πιθανώς δεν μπορούν να γενικευθούν για όλη 
την Ευρώπη, καθώς μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές 
κοινωνικο-πολιτισμικές και ηθικές θεωρήσεις.669,670

Αναζωογόνηση νεογνού κατά τη γέννηση και 
υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην εξωμήτριο 
ζωή 

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες δεν ορίζουν 
τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί αναζωογόνηση νεογνών κατά τη γέννηση, 
ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μία ευρέως αποδεκτή θεώ-
ρηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να λάβει χώρα η 
αναζωογόνηση, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. 

Προετοιμασία 

Kατά τη γέννηση, ένα μικρό ποσοστό νεογνών απαι-
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τεί αναζωογόνηση, αλλά κατά την περιγεννητική μετά-
βαση, ένας μεγαλύτερος αριθμός νεογνών παρουσιάζει 
προβλήματα, η μη παροχή υποστήριξης για τα οποία, 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη αναζωογόνησης. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των νεογνών που θα χρειαστούν 
υποστήριξη, θα απαιτήσει μόνο υποβοηθούμενο αερι-
σμό των πνευμόνων. Μια πολύ μικρή μειοψηφία, επιπρο-
σθέτως του αερισμού, μπορεί να χρειαστεί μια σύντομη 
περίοδο θωρακικών συμπιέσεων.671–673 Σε γεννήσεις με 
γνωστό αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων, θα πρέπει να 
παρίσταται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με ένα του-
λάχιστον άτομο με εμπειρία στην ενδοτραχειακή διασω-
λήνωση. Κάθε ίδρυμα θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα, 
για κάθε γέννα, ένα πρωτόκολλο που θα αφορά ταχεία 
κινητοποίηση μίας ομάδας με επαρκείς δεξιότητες στην 
αναζωογόνηση. 

Προγραμματισμένοι τοκετοί κατ’ οίκον 
Οι συστάσεις σχετικά με το ποιος θα πρέπει να πα-

ρίσταται σε έναν προγραμματισμένο τοκετό κατ’ οίκον, 
ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, η απόφαση για 
την πραγματοποίηση προγραμματισμένου τοκετού στο 
σπίτι, αφού συμφωνηθεί με το ιατρικό και μαιευτικό προ-
σωπικό, δε θα πρέπει να παρακωλύει τις προδιαγραφές 
της αρχικής εκτίμησης, σταθεροποίησης ή αναζωογό-
νησης κατά τη γέννηση. Ιδανικά, δύο εκπαιδευμένοι 
επαγγελματίες θα πρέπει να παρίστανται σε όλους τους 
κατ’ οίκον τοκετούς, ο ένας εκ των οποίων θα πρέπει να 
κατέχει πλήρη εκπαίδευση και εμπειρία στον αερισμό με 
προσωπίδα και στην εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων 
στα νεογνά. 

Εξοπλισμός και περιβάλλον
Όταν πραγματοποιείται τοκετός σε μη διαμορφωμέ-

νη αίθουσα τοκετών, ο ελάχιστος εξοπλισμός που συστή-
νεται, περιλαμβάνει μία κατάλληλου μεγέθους συσκευή 
για ασφαλή υποβοηθούμενη έκπτυξη των πνευμόνων 
και επακόλουθο αερισμό του νεογνού στεγνές ζεστές πε-
τσέτες και κουβέρτες, ένα αποστειρωμένο εργαλείο για 
τη διατομή – απολίνωση του ομφαλίου λώρου και καθα-
ρά γάντια για το προσωπικό. 

Χρόνος απολίνωσης του ομφαλίου λώρου 

Μία συστηματική ανασκόπηση σχετικά με την κα-
θυστερημένη απολίνωση και την αποστράγγιση του ομ-
φαλίου λώρου σε πρόωρα νεογνά, έδειξε περισσότερη 
σταθερότητα στην άμεση μεταγεννητική περίοδο, συ-
μπεριλαμβανομένων υψηλότερων επιπέδων μέσης αρ-
τηριακής πίεσης και αιμοσφαιρίνης κατά την εισαγωγή 

στη μονάδα νεογνών, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.674 
Συστήνεται η καθυστέρηση της απολίνωσης του ομφα-
λίου λώρου για τουλάχιστον ένα λεπτό, στα νεογνά που 
δεν απαιτούν αναζωογόνηση. Ανάλογη καθυστέρηση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε πρόωρα νεογνά τα οποία δεν 
απαιτούν άμεση αναζωογόνηση κατά τη γέννηση. Μέχρι 
να είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, στα νεογνά 
που δεν αναπνέουν ή δεν κλαίνε, μπορεί να απαιτείται 
απολίνωση του ομφαλίου λώρου, έτσι ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα η εφαρμογή μέτρων αναζωογόνησης. 

Έλεγχος της θερμοκρασίας 

Τα γυμνά και υγρά νεογνά δεν μπορούν να διατηρή-
σουν τη θερμοκρασία του σώματός τους σε έναν χώρο 
ο οποίος μοιάζει αρκετά ζεστός ώστε να είναι άνετος 
για τους ενήλικες. Η συσχέτιση μεταξύ υποθερμίας και 
θνητότητας είναι γνωστή για περισσότερο από έναν αι-
ώνα,675 και η θερμοκρασία ενός νεογνού χωρίς ασφυξία, 
κατά την εισαγωγή του σε μονάδα νεογνών, είναι ισχυ-
ρός προγνωστικός παράγοντας της θνητότητας, σε όλες 
τις κυήσεις και σε όλα τα περιβάλλοντα.676 Τα πρόωρα 
νεογνά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα. Εν απουσία ασφυξίας, 
διατηρήστε τη θερμοκρασία των νεογνών μετά τη γέν-
νηση, μεταξύ των 36.5οC και 37.5οC. Παρά το ότι η δι-
ατήρηση της θερμοκρασίας του βρέφους είναι σημαντι-
κή, αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερθερμία (>38.0οC). 

Αρχική εκτίμηση 

Η κλίμακα Apgar δε σχεδιάστηκε ώστε να αναγνω-
ρίσει και να καθορίσει τα βρέφη που χρειάζονται αναζω-
ογόνηση.677,678 Ωστόσο, μεμονωμένα στοιχεία της κλί-
μακας και συγκεκριμένα η αναπνευστική συχνότητα, η 
καρδιακή συχνότητα και ο τόνος, εάν εκτιμηθούν άμεσα, 
μπορούν να προσδιορίσουν τα βρέφη που χρειάζονται 
αναζωογόνηση.677 Η επαναλαμβανόμενη εκτίμηση, κυ-
ρίως της καρδιακής συχνότητας και, σε μικρότερο βαθμό, 
της αναπνοής, μπορεί να υποδείξει εάν το βρέφος αντα-
ποκρίνεται ή εάν χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. 

Αναπνοή 
Ελέγξτε εάν το βρέφος αναπνέει. Εφόσον αναπνέει, 

αξιολογήστε τη συχνότητα, το βάθος και τη συμμετρία 
των αναπνοών και την ταυτόχρονη ύπαρξη στοιχείων 
παθολογικών μοτίβων αναπνοής, όπως gasping ή γογ-
γυσμού. 

Καρδιακή συχνότητα 
Η καρδιακή συχνότητα εκτιμάται αμέσως μετά τη 
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Εικόνα 1.28. Αλγόριθμος υποστήριξης της ζωής στα νεογνά (SpO2:διαδερμική παλμική οξυμετρία, ECG:ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
PPV:αερισμός θετικών πιέσεων)
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γέννηση, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση του νεογνού 
και στη συνέχεια αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη της 
επιτυχίας της ανταπόκρισής του στις παρεμβάσεις. Στην 
αρχή, η καρδιακή συχνότητα εκτιμάται πιο γρήγορα και 
με μεγαλύτερη ακρίβεια, με ακρόαση με στηθοσκόπιο 
των παλμών της κορυφής της καρδιάς679 ή με τη χρήση 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.680–682 Η ψηλάφηση σφύξε-
ων στη βάση του ομφαλίου λώρου είναι συχνά αποτελε-
σματική, ωστόσο, μπορεί να είναι παραπλανητική, κα-
θώς οι σφύξεις του λώρου είναι αξιόπιστες μόνο εφόσον 
βρεθούν περισσότερες από 100 ανά λεπτό (b/min) 679 και 
η κλινική εκτίμηση μπορεί να υποεκτιμήσει την καρδια-
κή συχνότητα.679,683,684 Στα νεογνά τα οποία απαιτούν 
αναζωογόνηση και/ή συνεχή αναπνευστική υποστήριξη, 
αξιόπιστη μέτρηση της καρδιακής συχνότητας μπορεί να 
δοθεί με ένα σύγχρονο παλμικό οξύμετρο.681

Χρώμα
Το χρώμα αποτελεί φτωχό δείκτη εκτίμησης της οξυ-

γόνωσης,685 η οποία αξιολογείται καλύτερα με το παλ-
μικό οξύμετρο, εφόσον είναι δυνατό. Ένα υγιές βρέφος 
είναι κυανόχρουν κατά τη γέννηση αλλά αρχίζει να απο-
κτά ροδαλό χρώμα μέσα σε 30sec από την έναρξη απο-
τελεσματικής αναπνοής. Εάν ένα βρέφος είναι κυανωτι-
κό ελέγξτε την προβοτταλειακή οξυγόνωση με παλμικό 
οξύμετρο. 

Τόνος
Ένα πολύ νωθρό νεογνό είναι πιθανό να είναι αναί-

σθητο και να χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη. 

Απτικός ερεθισμός 
Το στέγνωμα του βρέφους συνήθως το διεγείρει 

επαρκώς, ώστε να επάγει αποτελεσματική αναπνοή. 
Αποφύγετε πιο βίαιες μεθόδους ερεθισμού. Εάν μετά 
από μία σύντομη περίοδο διέγερσης, το βρέφος δεν 
εγκαταστήσει αυτόματη και αποτελεσματική αναπνοή, 
απαιτείται επιπλέον υποστήριξη. 

Κατάταξη βάσει της αρχικής εκτίμησης 
Με βάση την αρχική εκτίμηση, το νεογνό μπορεί να 

καταταχθεί σε μία εκ των τριών ομάδων: 

1.  Ζωηρή αναπνοή ή κλάμα, καλός τόνος, καρδιακή συ-
χνότητα υψηλότερη των 100/min
Δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης απολίνωσης του ομφαλί-
ου λώρου. Δεν απαιτείται άλλη παρέμβαση πλην του 
στεγνώματος, του τυλίγματος με μία ζεστή πετσέτα 
και, εφόσον ενδείκνυται, της παράδοσης στη μητέρα. 

2.  Ανεπαρκής αναπνοή ή άπνοια, φυσιολογικός ή ελατ-

τωμένος τόνος, καρδιακή συχνότητα μικρότερη των 
100/min
Στεγνώστε και τυλίξτε το νεογνό. Τα βρέφη αυτά συ-
νήθως βελτιώνονται με έκπτυξη με προσωπίδα αλλά 
εάν αυτό δεν αυξήσει επαρκώς την καρδιακή συχνότη-
τα, σπανίως μπορεί να απαιτηθούν εμφυσήσεις.

3.  Ανεπαρκής αναπνοή ή άπνοια, νωθρότητα, βραδεία ή 
μη ανιχνεύσιμη καρδιακή συχνότητα, συχνά ωχρότη-
τα που υποδηλώνει κακή άρδευση 
Στεγνώστε και τυλίξτε το νεογνό. Στα νεογνά αυτά 
απαιτείται άμεσος έλεγχος του αεραγωγού, έκπτυξη 
των πνευμόνων και αερισμός. Μετά την επίτευξη αυ-
τών, το βρέφος μπορεί επιπλέον να χρειαστεί θωρακι-
κές συμπιέσεις, ενδεχομένως και φάρμακα. 
Τα πρόωρα νεογνά μπορεί να αναπνέουν εμφανίζο-
ντας σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας, οπότε θα πρέ-
πει αρχικά να υποστηριχθούν με CPAP.

Υποστήριξη της ζωής στα νεογνά 

Ξεκινήστε υποστήριξη της ζωής στο νεογνό εάν η αρ-
χική εκτίμηση δείξει ότι δεν έχει εγκατασταθεί επαρκής 
ρυθμική φυσιολογική αναπνοή, ή η καρδιακή συχνότητα 
είναι βραδύτερη των 100/min. Συχνά τα μόνα που απαι-
τούνται είναι η διάνοιξη του αεραγωγού και ο αερισμός 
των πνευμόνων. Επιπλέον, η εφαρμογή περισσότερο 
σύνθετων παρεμβάσεων μπορεί να είναι μάταιη, εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί αυτά τα δύο πρώτα βήματα.

Αεραγωγός
Τοποθετήστε το νεογνό ύπτια με το κεφάλι σε ουδέ-

τερη θέση (Eικόνα 1.29). Η τοποθέτηση, κάτω από τους 
ώμους του βρέφους, ενός τμήματος κουβέρτας ή πετσέ-
τας πάχους 2cm, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση 
της κατάλληλης θέσης της κεφαλής. Σε νωθρά νεογνά, 
μπορεί να είναι αναγκαία η εφαρμογή ανάσπασης της 
κάτω γνάθου ή η τοποθέτηση ενός στοματοφαρυγγικού 
αεραγωγού καταλλήλου μεγέθους, ώστε να γίνει διάνοι-
ξη του αεραγωγού. Παραδοσιακά για τη διαχείριση του 
αεραγωγού χρησιμοποιείται η ύπτια θέση, ωστόσο η το-
ποθέτηση στο πλάι έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την 
εκτίμηση και την τυπική διαχείριση των τελειόμηνων νε-
ογνών στην αίθουσα τοκετών.686 Δε χρειάζεται να απο-
μακρύνονται τα πνευμονικά υγρά από τον στοματοφά-
ρυγγα στα πλαίσια ρουτίνας.687 Αναρρόφηση απαιτείται 
μόνο σε απόφραξη αεραγωγού. 

Μηκώνιο 
Ελαφρώς κεχρωσμένο αμνιακό υγρό υπάρχει συχνά 

και γενικά δεν προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στη με-
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τάβαση στην εξωμήτριο ζωή. Το πολύ λιγότερο συχνό 
εύρημα του κεχρωσμένου με πολύ παχύ μηκώνιο υγρού 
κατά τη γέννηση, υποδεικνύει περιγεννητική δυσπραγία  
και θα πρέπει να εφιστά την προσοχή για πιθανή ανάγκη 
αναζωογόνησης. Η αναρρόφηση κατά τη διάρκεια του 
τοκετού και η ενδοτραχειακή διασωλήνωση αναρρόφη-
ση ως ρουτίνα, στα ζωηρά νεογνά που γεννήθηκαν με 
κεχρωσμένο με μηκώνιο αμνιακό υγρό, δε συστήνονται. 
Η παρουσία παχέος, κολλώδους μηκωνίου σε ένα νω-
θρό νεογνό, είναι η μόνη ένδειξη για να σκεφτείτε από 
την αρχή να επισκοπήσετε τον στοματοφάρυγγα και να 
αναρροφήσετε υλικό που τυχόν αποφράσσει τον αερα-
γωγό. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση επί ύπαρξης μη-
κωνίου δε θα πρέπει να αποτελεί ρουτίνα αλλά θα πρέπει 
να διενεργείται μόνο εάν υπάρχει υποψία απόφραξης της 
τραχείας.688–692 Πρέπει να δίνεται έμφαση στην έναρξη 
αερισμού χωρίς καθυστέρηση, μέσα στο πρώτο λεπτό 
της ζωής, σε απνοϊκά νεογνά ή σε νεογνά με αναποτελε-
σματική αναπνοή. 

Αρχικές αναπνοές και υποβοηθούμενος αερισμός  
Μετά τις αρχικές ενέργειες κατά τη γέννηση, εάν οι 

αναπνευστικές προσπάθειες απουσιάζουν ή είναι αποτε-
λεσματικές, ο αερισμός των πνευμόνων αποτελεί προτε-
ραιότητα και δεν πρέπει να καθυστερεί. (Εικόνες 1.28 και 
1.30). Στα τελειόμηνα νεογνά, η αναπνευστική υποστή-
ριξη θα πρέπει να γίνεται αρχικά με αέρα.693 Ο πρωταρχι-
κός δείκτης επαρκούς αρχικής έκπτυξης των πνευμόνων 
είναι η άμεση βελτίωση στην καρδιακή συχνότητα. Εάν 
η καρδιακή συχνότητα δε βελτιώνεται αξιολογήστε την 
κίνηση του θωρακικού τοιχώματος. Για τις πρώτες πέντε 
εμφυσήσεις με θετική πίεση, διατηρήστε την αρχική πίε-
ση εμφύσησης για 2–3sec. Αυτό συνήθως βοηθά στην έκ-
πτυξη των πνευμόνων.694,695 Τα περισσότερα νεογνά που 
χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη κατά τη γέννηση,

θα ανταποκριθούν με ταχεία αύξηση της καρδιακής συ-
χνότητας μέσα σε 30sec από την έκπτυξη των πνευμό-
νων. Εάν η καρδιακή συχνότητα αυξάνει αλλά το νεογνό 
δεν αναπνέει επαρκώς, αερίστε με συχνότητα περίπου 30 
αναπνοών/min, με χρόνο εμφύσησης περίπου ένα δευτε-
ρόλεπτο, μέχρι να υπάρξει επαρκής αυτόματη αναπνοή.
Χωρίς επαρκή αερισμό των πνευμόνων, οι θωρακικές 
συμπιέσεις θα είναι αναποτελεσματικές  επομένως, πριν 
προχωρήσετε στην υποστήριξη του κυκλοφορικού, επι-
βεβαιώστε την έκπτυξη και τον αερισμό των πνευμόνων. 

Ορισμένοι επαγγελματίες διασφαλίζουν τον έλεγ-
χο του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση, 
ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί εκπαίδευση και εμπειρία. 
Εάν η δεξιότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη και η καρδια-
κή συχνότητα ελαττώνεται, επανεκτιμήστε τη θέση του 
αεραγωγού και χορηγήστε εμφυσήσεις έκπτυξης ενόσω 
καλείτε κάποιον συνεργάτη ικανό στη διασωλήνωση. 
Συνεχίστε την αναπνευστική υποστήριξη μέχρι το νεο-
γνό να εγκαταστήσει φυσιολογική ρυθμική αναπνοή.

Αέρας/οξυγόνο

Τελειόμηνα νεογνά. Σε τελειόμηνα νεογνά τα οποία στη 
γέννηση λαμβάνουν αναπνευστική υποστήριξη με αε-
ρισμό με θετικές πιέσεις (positive pressure ventilation 
- PPV), είναι καλύτερα χρησιμοποιείται αρχικά αέρας 
(21%) αντί για 100% οξυγόνο. Εάν, παρά τον αποτελε-
σματικό αερισμό, δεν υπάρχει αύξηση στην καρδιακή 
συχνότητα ή η οξυγόνωση (υποδεικνυόμενη, όπου είναι 
εφικτό, μέσω οξυμετρίας) παραμένει μη αποδεκτή, χρη-
σιμοποιήστε μεγαλύτερη συγκέντρωση οξυγόνου, για να 
επιτύχετε έναν ικανοποιητικό προβοτταλειακό κορεσμό 
σε οξυγόνο.696,697 Οι υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 

Εικόνα 1.29. Ουδέτερη θέση της κεφαλής σε νεογνό.

Εικόνα 1.30. Αερισμός με προσωπίδα σε νεογνό.
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σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα και με καθυστέρηση 
στον χρόνο έναρξης της αυτόματης αναπνοής,698 επο-
μένως, εάν χρησιμοποιηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις 
οξυγόνου, θα πρέπει να γίνει απογαλακτισμός από αυτές 
το συντομότερο δυνατό.693,699

Πρόωρα νεογνά. Η αναζωογόνηση νεογνών μικρότερων 
των 35 εβδομάδων κύησης κατά τη γέννηση, θα πρέπει 
να εφαρμόζεται αρχικά με αέρα ή χαμηλές συγκεντρώ-
σεις οξυγόνου (21–30%).6,693,700,701 Τιτλοποιήστε τη χο-
ρηγούμενη συγκέντρωση οξυγόνου ώστε να επιτύχετε 
ικανοποιητικό προβοτταλειακό κορεσμό σε οξυγόνο, 
προσεγγίζοντας την 25η εκατοστιαία θέση των υγιών τε-
λειόμηνων νεογνών αμέσως μετά τη γέννηση.696,697

Παλμική οξυμετρία 
Η σύγχρονη παλμική οξυμετρία, με χρήση νεογνι-

κών αισθητήρων, παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις της καρ-
διακής συχνότητας και του διαδερμικού κορεσμού σε 
οξυγόνο εντός 1–2min από τη γέννηση.702,703 Μη δυ-
σπραγούντα τελειόμηνα νεογνά, έχουν, στο επίπεδο της 
θάλασσας, SpO2~60% κατά τον τοκετό,704 που αυξάνει 
σε τιμές >90% στα 10 min.696 Η 25η εκατοστιαία θέση 
αντιστοιχεί περίπου σε 40% κατά τη γέννηση και αυξά-
νει σε ~80% στα 10 min.697 Χρησιμοποιήστε παλμικό 
οξύμετρο για να αποφύγετε την υπερβολική χορήγηση 
οξυγόνου (Εικόνα 1.28). Εάν οι τιμές της διαδερμικής 
παλμικής οξυμετρίας είναι πάνω από τα αποδεκτά επίπε-
δα, θα πρέπει άμεσα να γίνεται απογαλακτισμός από τη 
συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου. 

Θετική τελοεκπνευστική πίεση 
Όλα τα τελειόμηνα και πρόωρα νεογνά που παρα-

μένουν απνοϊκά, παρά τις αρχικές ενέργειες, πρέπει να 
λαμβάνουν αερισμό με θετικές πιέσεις, μετά την αρχική 
έκπτυξη των πνευμόνων. Εφαρμόστε θετική τελοεκ-
πνευστική πίεση (PEEP) ~5 cmH2O, στα πρόωρα νεο-
γνά που λαμβάνουν αερισμό με θετικές πιέσεις.676 

Συσκευές υποβοηθούμενου αερισμού 
Αποτελεσματικός αερισμός μπορεί να επιτευχθεί με 

έναν αυτοδιατεινόμενο ασκό ή με μία μηχανική συσκευή 
T-piece σχεδιασμένη να ρυθμίζει την πίεση.705,706 Ωστό-
σο, οι αυτοδιατεινόμενοι ασκοί είναι οι μόνες συσκευές 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη χρήση πεπι-
εσμένου αερίου αλλά δεν μπορούν να χορηγήσουν συνε-
χή θετική πίεση στους αεραγωγούς (continuous positive 
airway pressure - CPAP) και μπορεί να μην καταστήσουν 
δυνατή την επίτευξη PEEP, ακόμη και με τοποθέτηση 
μίας βαλβίδας PEEP.707

Λαρυγγική μάσκα (Laryngeal mask airway - LMA)
Η LMA αποτελεί εναλλακτική της προσωπίδας ή της 

ενδοτραχειακής διασωλήνωσης για αερισμό με θετικές 
πιέσεις στα νεογνά με βάρος μεγαλύτερο των 2000 g ή σε 
εκείνα με ηλικία γέννησης ≥34 εβδομάδες κύησης.708,709 
Η λαρυγγική μάσκα δεν έχει εκτιμηθεί στις περιπτώσεις 
κεχρωσμένου με μηκώνιο αμνιακού υγρού, κατά τη δι-
άρκεια των θωρακικών συμπιέσεων ή για την επείγουσα 
ενδοτραχειακή χορήγηση φαρμάκων. 

Τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα 
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση μπορεί να αποτελέ-

σει επιλογή, σε αρκετά σημεία κατά την αναζωογόνηση 
του νεογνού: 

•  Για την αναρρόφηση των κατώτερων αεραγωγών προς 
απομάκρυνση υλικών που θεωρείται ότι αποφράσσουν 
την τραχεία 

•  Όταν, παρά τις διορθώσεις της τεχνικής με προσωπίδα 
και/ή της θέσης της κεφαλής του βρέφους, ο αερισμός 
με προσωπίδα και ασκό είναι αναποτελεσματικός ή πα-
ρατείνεται

• Όταν εφαρμόζονται θωρακικές συμπιέσεις 
•  Σε ειδικές καταστάσεις (πχ συγγενής διαφραγματοκή-

λη ή για την ενδοτραχειακή χορήγηση επιφανειοδρα-
στικού παράγοντα)

Η εφαρμογή ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και η 
χρονική στιγμή αυτής, εξαρτώνται από τις δεξιότητες και 
την εμπειρία των διαθέσιμων ανανηπτών. Τα κατάλληλα 
μεγέθη ενδοτραχειού σωλήνα, ανάλογα με την ηλικία 
κύησης παρουσιάζονται στον πίνακα 1.3.710 Τα οδηγά 
σημεία για τη θέση των φωνητικών χορδών, όπως ση-
μειώνονται πάνω στους τραχειακούς σωλήνες από δια-
φορετικούς κατασκευαστές, ώστε να καθοδηγήσουν τη 
σωστή τοποθέτηση, ποικίλλουν σημαντικά.711

Η τοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα πρέπει 
να ελέγχεται οπτικά κατά τη διαδικασία της διασωλήνω-
σης και να επιβεβαιώνεται η θέση του. Η άμεση αύξηση 
της καρδιακής συχνότητας, μετά από ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση και διαλείπουσα θετική πίεση, αποτελεί 
καλή ένδειξη ότι ο σωλήνας βρίσκεται στο τραχειοβρογ-
χικό δένδρο.712 Η ανίχνευση εκπνεόμενου CO2 είναι 
αποτελεσματική για την επιβεβαίωση της ενδοτραχει-
ακής τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα στα βρέφη, συ-
μπεριλαμβανομένων των βρεφών με πολύ χαμηλό βάρος 
γέννησης (VLBW)713–716 και μελέτες σε νεογνά προτεί-
νουν ότι επιβεβαιώνει την ενδοτραχειακή διασωλήνωση 
στα νεογνά με καρδιακή παροχή, ταχύτερα και πιο αξιό-
πιστα, σε σχέση με την κλινική εκτίμηση μόνο.715–717 Η 
αποτυχία ανίχνευσης εκπνεόμενου CO2, αποτελεί ισχυ-
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ρή ένδειξη διασωλήνωσης οισοφάγου713,715 αλλά έχουν 
αναφερθεί και ψευδώς αρνητικές μετρήσεις, σε καρδιακή 
ανακοπή713 και σε VLBW βρέφη.718 Η ανίχνευση εκπνε-
όμενου CO2, επιπροσθέτως της κλινικής συνεκτίμησης, 
συστήνεται ως η πιο αξιόπιστη μέθοδος επιβεβαίωσης 
της ενδοτραχειακής τοποθέτησης, στα νεογνά με αυτό-
ματη κυκλοφορία. 

Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών (Continuous positive 
airways pressure-CPAP)

Η αρχική αναπνευστική υποστήριξη για όλα τα πρό-
ωρα νεογνά με αυτόματη αναπνοή αλλά με αναπνευστι-
κή δυσχέρεια, μπορεί να παρασχεθεί με συνεχή θετική 
πίεση στους αεραγωγούς (CPAP), αντί της διασωλή-
νωσης.719–721 Τα δεδομένα για να καθοδηγήσουν την 
κατάλληλη χρήση CPAP σε τελειόμηνα νεογνά κατά τη 
γέννηση είναι λίγα και απαιτούνται επιπλέον κλινικές με-
λέτες.722,723

Υποστήριξη του κυκλοφορικού 
Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις εάν η καρδιακή συ-

χνότητα, παρά τον επαρκή αερισμό, είναι μικρότερη των 
60beats/min. Πριν αρχίσετε θωρακικές συμπιέσεις, είναι 
πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται απο-
τελεσματικός αερισμός, καθώς αποτελεί την πιο απο-
δοτική και σημαντική παρέμβαση στην αναζωογόνηση 
νεογνών, και μπορεί να παρακωλυθεί από τις συμπιέσεις. 

Η πιο αποτελεσματική τεχνική για την εφαρμογή θω-
ρακικών συμπιέσεων είναι με τους δύο αντίχειρες πάνω 
στο το κατώτερο τρίτο του στέρνου και με τα δάκτυλα να 
περιβάλλουν τον κορμό και να υποστηρίζουν την πλάτη. 
(Εικόνα 1.31).724 Η τεχνική αυτή παράγει υψηλότερες 
αρτηριακές πιέσεις και άρδευση των στεφανιαίων αγγεί-
ων με λιγότερη κόπωση, σε σχέση με την προηγούμενα

 χρησιμοποιούμενη τεχνική των δύο δακτύλων.725–728 Το 
στέρνο συμπιέζεται σε βάθος περίπου ίσο με το ένα τρίτο 
της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα και μεταξύ 
των συμπιέσεων επιτρέπεται στον θώρακα να επανέλθει 
στη θέση ηρεμίας.729–732

Χρησιμοποιήστε αναλογία συμπιέσεων προς εμφυ-
σήσεις ίση με 3:1, στοχεύοντας στην επίτευξη περίπου 
120 πράξεων ανά λεπτό, δηλαδή περίπου 90 συμπιέσε-
ων και 30 εμφυσήσεων.733–738 Συντονίστε τις συμπιέσεις 
με τις εμφυσήσεις ώστε να αποφύγετε την ταυτόχρονη 
εφαρμογή τους.739 Για την αναζωογόνηση κατά τη γέν-
νηση χρησιμοποιείται αναλογία συμπιέσεων προς εμ-
φυσήσεις ίση με 3:1, καθώς σχεδόν πάντα η πρωταρχική 
αιτία της καρδιαγγειακής κατάρρευσης είναι η παρακώ-
λυση της ανταλλαγής των αερίων. Ωστόσο οι ανανήπτες 
μπορούν να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν υψηλότερες 
αναλογίες (πχ 15:2) εάν θεωρούν ότι η ανακοπή οφείλε-
ται σε καρδιακά αίτια. Κατά την εφαρμογή θωρακικών 
συμπιέσεων, μοιάζει λογική η αύξηση της συγκέντρωσης 
του συμπληρωματικού οξυγόνου προς το 100%. Ελέγξτε 
την καρδιακή συχνότητα μετά από περίπου 30sec και ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια. Διακόψτε τις
θωρακικές συμπιέσεις όταν η αυτόματη καρδιακή συχνό-
τητα είναι ταχύτερη από 60beats/min.

Φάρμακα
Φάρμακα σπανίως ενδείκνυνται στην αναζωογόνηση 

των βρεφών που μόλις γεννήθηκαν. Στα νεογνά η βρα-
δυκαρδία συνήθως οφείλεται σε ανεπαρκή έκπτυξη των 
πνευμόνων ή σε σημαντική υποξία και η σημαντικότερη 
ενέργεια για την αντιμετώπισή της είναι η εγκατάσταση 
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Εικόνα 1.31. Αερισμός και θωρακικές συμπιέσεις σε νεογνό.
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επαρκούς αερισμού. Ωστόσο, εάν η καρδιακή συχνότητα 
παραμένει μικρότερη από 60beats/min, παρά τον επαρ-
κή αερισμό και τις θωρακικές συμπιέσεις, είναι λογικό να 
γίνει σκέψη για χορήγηση φαρμάκων. Τα φάρμακα χορη-
γούνται καλύτερα μέσω ενός καθετήρα τοποθετημένου 
στην ομφαλική φλέβα. (Εικόνα 1.32).

Αδρεναλίνη. Παρά την έλλειψη δεδομένων από ανθρώ-
πους, η χρήση αδρεναλίνης είναι λογική, όταν ο επαρκής 
αερισμός και οι θωρακικές συμπιέσεις δεν πέτυχαν αύξη-
ση της καρδιακής συχνότητας πάνω από 60b/min. Εάν 
χρησιμοποιηθεί αδρεναλίνη, χορηγήστε ενδοφλεβίως 
μία αρχική δόση ίση με 10μg/kg (0,1ml/kg του διαλύμα-
τος αδρεναλίνης 1:10.000) το συντομότερο δυνατό, με 
επόμενες ενδοφλέβιες δόσεις των 10–30μg/kg (0,1–0,3 
ml/ kg του διαλύματος αδρεναλίνης 1:10.000), εάν χρειά-
ζεται.6,693,700 Μη χρησιμοποιείτε την ενδοτραχειακή οδό. 

Διττανθρακικά. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε 
να συστήνεται η χορήγηση διττανθρακικών ως ρουτίνα 
στην αναζωογόνηση νεογνών. Εάν χρησιμοποιηθούν 
διττανθρακικά σε παρατεινόμενη ανακοπή που δεν 
ανταποκρίνεται σε άλλη θεραπεία, χορηγήστε μία δόση 
των 1–2mmol/kg με αργή ενδοφλέβια έγχυση, μετά την 
επίτευξη επαρκούς αερισμού και άρδευσης. 

Υγρά 
Εάν υπάρχει υποψία απώλειας αίματος ή εάν το νε-

ογνό εμφανίζει εικόνα καταπληξίας (ωχρότητα, φτωχή 
άρδευση, αδύναμος σφυγμός) και δεν ανταποκρίνεται 
επαρκώς σε άλλα μέτρα αναζωογόνησης, σκεφτείτε να 
χορηγήσετε υγρά.740 Μια τέτοια κατάσταση συμβαίνει 
σπάνια. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλου 
αίματος, αρχικά χορηγήστε εφάπαξ ισότονα κρυσταλ-
λοειδή σε δόση 10ml/kg. Εάν υπάρξει ανταπόκριση, η 
χορήγηση μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί για να 

διατηρηθεί η βελτίωση. Κατά την αναζωογόνηση πρόω-
ρων νεογνών, σπανίως χρειάζεται να χορηγηθούν υγρά 
και η ταχεία χορήγηση μεγάλων όγκων έχει συσχετιστεί 
με ενδοκοιλιακή και ενδοπνευμονική αιμορραγία. 

Μη έναρξη ή διακοπή της αναζωογόνησης

Η θνητότητα και η νοσηρότητα των νεογνών ποικίλ-
λει ανάλογα με την περιοχή και τη διαθεσιμότητα πό-
ρων.741 Οι απόψεις σχετικά με την ισορροπία των υπέρ 
και των κατά της εφαρμογής επιθετικής αντιμετώπισης 
σε αυτά τα βρέφη, διαφέρουν μεταξύ ανανηπτών, γονέων 
και κοινωνιών.742,743

Διακοπή της αναζωογόνησης 
Για τη διακοπή της αναζωογόνησης θα καθοριστούν 

συστάσεις από τοπικές και εθνικές επιτροπές. Εάν σε ένα 
νεογνό δεν ανιχνεύεται καρδιακός ρυθμός και παραμένει 
μη ανιχνεύσιμος για 10 λεπτά, πιθανά έχει θέση η σκέψη 
για διακοπή της αναζωογόνησης. Η απόφαση θα πρέπει 
να εξατομικεύεται. Σε περιπτώσεις όπου η καρδιακή συ-
χνότητα είναι μικρότερη των 60/min κατά τη γέννηση 
και δε βελτιώνεται μετά από 10 ή 15 λεπτά συνεχών και 
εμφανώς ικανοποιητικών προσπαθειών αναζωογόνησης, 
η απόφαση είναι λιγότερο ξεκάθαρη και δεν μπορούν να 
δοθούν αυστηρές οδηγίες. 

Μη έναρξη αναζωογόνησης 
Είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε καταστάσεις σχετι-

ζόμενες με υψηλή θνητότητα και φτωχή έκβαση, όπου 
η ματαίωση της αναζωογόνησης μπορεί να θεωρηθεί 
λογική, ιδίως όταν έχει δοθεί η ευκαιρία συζήτησης με 
τους γονείς.744–746 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υπο-
στηρίζουν την προοπτική χρήση κάποιας προγνωστι-
κής κλίμακας στην αίθουσα τοκετών, εκτός μόνο από 
την εκτιμώμενη ηλικία κύησης, για πρόωρα νεογνά <25 
εβδομάδες κύησης. Όταν γίνεται διακοπή ή ματαίωση 
(withdrawing or withholding) της αναζωογόνησης, θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα για την άνεση και 
την αξιοπρέπεια του βρέφους και της οικογένειας. 

Επικοινωνία με τους γονείς 

Είναι σημαντικό, η ομάδα που έχει αναλάβει τη φρο-
ντίδα του νεογνού να ενημερώνει τους γονείς για την 
πορεία του. Κατά τον τοκετό, ακολουθήστε το σύνηθες 
τοπικό πρωτόκολλο και, εάν είναι δυνατόν, παραδώ-
στε το βρέφος στη μητέρα με την πρώτη ευκαιρία. Εάν 
απαιτείται αναζωογόνηση, ενημερώστε τους γονείς για 
τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και γιατί είναι απα-
ραίτητες. Η επιθυμία των γονέων να παρίστανται κατά 

Εικόνα 1.32. Νεογνικός ομφάλιος λώρος, όπου φαίνονται οι αρ-
τηρίες και οι φλέβες. 
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τη διάρκεια της αναζωογόνησης, θα πρέπει, όπου είναι 
δυνατό, να υποστηρίζεται.747

Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση 

Νεογνά στα οποία απαιτήθηκε αναζωογόνηση, μπο-
ρεί να επιδεινωθούν στη συνέχεια. Μόλις διασφαλιστούν 
επαρκής αερισμός και κυκλοφορία, το βρέφος θα πρέπει 
να παραμένει ή να μεταφέρεται, σε περιβάλλον με δυνα-
τότητα στενής παρακολούθησης και προληπτικής φρο-
ντίδας. 

Γλυκόζη 
Το εύρος των τιμών γλυκόζης που σχετίζεται με την 

ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη μετά από ασφυξία και ανα-
ζωογόνηση δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τα διαθέ-
σιμα δεδομένα. Τα νεογνά που χρειάζονται σημαντική 
αναζωογόνηση θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
αντιμετωπίζονται ώστε η γλυκόζη να διατηρείται στα φυ-
σιολογκά επίπεδα. 

Προκλητή υποθερμία 
Σε τελειόμηνα ή σχεδόν τελειόμηνα νεογνά με εξελισ-

σόμενη μέτρια έως σοβαρή υποξική ισχαιμική εγκεφαλο-
πάθεια θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να εφαρμόζεται θε-
ραπευτική υποθερμία.748,749 Τόσο η ψύξη ολόκληρου του 
σώματος όσο και η εκλεκτική ψύξη της κεφαλής αποτε-
λούν δόκιμες τεχνικές. Δεν υπάρχουν στοιχεία από αν-
θρώπους ότι η ψύξη είναι αποτελεσματική εάν ξεκινήσει 
αργότερα από 6 ώρες μετά τη γέννηση. 

Προγνωστικά εργαλεία 
Παρά την ευρεία χρήση του στην κλινική παράξη, για 

ερευνητικούς σκοπούς και ως προγνωστικό εργαλείο,750 
η εφαρμογή της κλίμακας APGAR έχει αμφισβητηθεί 
λόγω σημαντικών διακυμάνσεων μεταξύ διαφορετι-
κών παρατηρητών αλλά και στον ίδιο παρατηρητή. Οι 
διακυμάνσεις εν μέρει ερμηνεύονται από την έλλειψη 
συμφωνίας στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βαθμο-
λογούνται νεογνά που υφίστανται ιατρικές παρεμβάσεις 
ή γεννιούνται πρόωρα. Ως εκ τούτου έχει προταθεί η 
εξής βελτιστοποίηση της κλίμακας: όλες οι παράμετροι 
να βαθμολογούνται σύμφωνα με την κατάσταση του νε-
ογνού, ανεξαρτήτως των παρεμβάσεων που χρειάζονται 
για την επίτευξη αυτής, και να εξετάζεται κατά πόσον 
είναι κατάλληλες για την ηλικία κύησης. Επιπλέον, θα 
πρέπει επίσης να βαθμολογούνται οι παρεμβάσεις που 
χρειάστηκαν για να επιτευχθεί η τρέχουσα κατάσταση. 
Βρέθηκε ότι η συνδυασμένη αυτή κλίμακα Apgar προ-
βλέπει την έκβαση των πρόωρων και τελειόμηνων νεο-

γνών καλύτερα από τη συμβατική κλίμακα.751,752

Συζήτηση/απολογισμός
Πριν την αναζωογόνηση είναι σημαντικό να συζητη-

θούν οι αρμοδιότητες των μελών της ομάδας. Μετά την 
αντιμετώπιση μίας κατάστασης στην αίθουσα τοκετού, 
θα πρέπει να διενεργείται ένας ομαδικός απολογισμός 
του συμβάντος, χρησιμοποιώντας θετικές και εποικο-
δομητικές τεχνικές κριτικής καθώς και να προσφέρεται 
ψυχολογική υποστήριξη για διαχείριση του πένθους σε 
άτομα που το χρειάζονται. 

Αρχική αντιμετώπιση των οξέων στεφνιαίων 
συνδρόμων 

Ο όρος «οξύ στεφανιαίο σύνδρομο» (acute coronary 
syndrome - ACS) περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές οντό-
τητες της οξείας εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου (Εικόνα 
1.33): το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του 
ST (ST elevation myocardial infarction - STEMI), το έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST και την 
ασταθή στηθάγχη (unstable angina pectoris - UAP). Το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST και η 
UAP συνήθως αναφέρονται μαζί, με τον όρο non-STEMI-
ACS. Η συνήθης παθοφυσιολογική βάση των ACS είναι 
η ρήξη ή η διάβρωση μίας αθηροσκληρωτικής πλάκας.753 

Τα ηλεκτροκαρδιογραφικά (ΗΚΓ) χαρακτηριστικά (πα-
ρουσία ή απουσία ανάσπασης του ST), διαφοροποιούν το 
STEMI από τα non-STEMI ACS. Τα τελευταία μπορούν 
να εμφανιστούν με κατάσπαση του διαστήματος ST, με 
μη ειδικές διαταραχές του διαστήματος ST, ή ακόμη και 
με φυσιολογικό ΗΚΓ. Σε απουσία ανάσπασης του ST, η 
αύξηση της συγκέντρωσης των καρδιακών βιοχημικών 
δεικτών στο πλάσμα, ιδιαίτερα των τροπονινών T ή I, οι 
οποίες αποτελούν τους πλέον ειδικούς δείκτες νέκρω-
σης μυοκαρδιακών κυττάρων, υποδεικνύει non-STEMI.

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα είναι η πιο συχνή αι-
τία κακοηθών αρρυθμιών, οι οποίες οδηγούν σε αιφνί-
διο καρδιακό θάνατο. Οι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμ-
βάνουν την αντιμετώπιση των άμεσα απειλητικών για 
τη ζωή καταστάσεων, όπως της κοιλιακής μαρμαρυγής 
(ventricular fibrillation - VF) ή της ακραίας βραδυκαρ-
δίας, καθώς και τη διατήρηση της λειτουργικότητας 
της αριστεράς κοιλίας και την πρόληψη της καρδιακής 
ανεπάρκειας, μέσω της ελαχιστοποίησης της μυοκαρ-
διακής βλάβης. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες 
πραγματεύονται τις πρώτες ώρες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων. Η εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση και η 
αρχική θεραπεία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
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(emergency department - ED) μπορεί να ποικίλλουν 
ανάλογα με τις τοπικές δυνατότητες, τους διαθέσιμους 
πόρους και τους εκάστοτε κανονισμούς. Οι παρούσες 
συστάσεις συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των ACS με ή χωρίς 
ανάσπαση του ST, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιολογίας (European Society of 
Cardiology) και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας/
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία (American College 
of Cardiology/American Heart Association).424,754

Διάγνωση και διαστρωμάτωση του κινδύνου στα οξέα 
στεφανιαία σύνδρομα 

Σημεία και συμπτώματα των ACS
Τυπικά, ένα ACS εμφανίζεται με συμπτώματα όπως 

αντανακλόν θωρακικό άλγος, δύσπνοια και εφίδρωση; 

ωστόσο σε ηλικιωμένους, γυναίκες και διαβητικούς, 
μπορεί να εμφανιστούν άτυπα συμπτώματα ή ασυνήθεις 
εκδηλώσεις. Κανένα από αυτά τα σημεία και συμπτώμα-
τα των ACS δεν μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί 
για τη διάγνωση ενός ACS. Η ελάττωση του θωρακικού 
άλγους μετά τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης μπορεί να εί-
ναι παραπλανητική και δε συστήνεται ως διαγνωστικός 
χειρισμός.755 Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο έντο-
να και να διαρκούν περισσότερο σε ασθενείς με STEMI, 
αλλά αυτό δεν είναι αξιόπιστο για τη διαφοροδιάγνωση 
μεταξύ STEMI και non-STEMI-ACS.424,756–758 

ΗΚΓ 12 απαγωγών 
Όταν υπάρχει υποψία ACS, θα πρέπει, το συντομό-

τερο δυνατόν μετά την πρώτη επαφή με τον ασθενή, να 
διενεργείται και να ερμηνεύεται ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών, 
ώστε να διευκολύνεται η πρώιμη διάγνωση και η δια-
λογή.754,756,758 Η διάγνωση του STEMI τυπικά γίνεται, 
όταν υπάρχει ανάσπαση του ST, μετρούμενη στο σημείο 
J, η οποία πληροί συγκεκριμένα κριτήρια δυναμικού σε 
απουσία υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας ή αποκλει-
σμού του αριστερού σκέλους (left bundle branch block 
-LBBB).424 Σε ασθενείς που υπάρχει κλινική υποψία εξε-
λισσόμενης μυοκαρδιακής ισχαιμίας, με νεοεμφανισθέ-
ντα ή με θεωρούμενα νεοεμφανισθέντα LBBB, σκεφτείτε 
την άμεση θεραπεία επαναιμάτωσης, κατά προτίμηση 
μέσω πρωτογενούς PCI (primary PCI - PPCI). Καταγρα-
φή δεξιών προκάρδιων απαγωγών θα πρέπει να γίνεται 
σε όλους τους ασθενείς με κατώτερο STEMI, προκειμέ-
νου να ανιχνευτεί η παρουσία εμφράγματος της δεξιάς 
κοιλίας. 

Η προνοσοκομειακή καταγραφή ενός ΗΚΓ 12 απα-
γωγών, επιτρέπει την έγκαιρη ειδοποίηση του νοσοκο-
μείου υποδοχής και επιταχύνει τις θεραπευτικές αποφά-
σεις μετά την άφιξη στο νοσοκομείο. Σε πολλές μελέτες, 
η προνοσοκομειακή χρήση ΗΚΓ 12 απαγωγών, ελαττώ-
νει τον χρόνο μεταξύ της εισαγωγής στο νοσοκομείο και 
της έναρξης της θεραπείας επαναιμάτωσης, κατά 10 έως 
60 λεπτά. Αυτό σχετίζεται με βραχύτερους χρόνους μέ-
χρι την επαναιμάτωση και με βελτιωμένη επιβίωση, τόσο 
στους ασθενείς με PCI, όσο και σε εκείνους που υποβάλ-
λονται σε θρομβόλυση.759–767 

Εκπαιδευμένα μέλη των EMS (ιατροί, διασώστες 
και νοσηλευτές) μπορούν να αναγνωρίσουν την ύπαρ-
ξη STEMI, με υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, με δι-
αγνωστική ακρίβεια συγκρίσιμη με εκείνη του νοσοκο-
μείου.768,769 Επομένως, έχει λογική η εκπαίδευση των 
διασωστών και των νοσηλευτών στη διάγνωση του 
STEMI χωρίς άμεση ιατρική καθοδήγηση, εφόσον παρέ-
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Εικόνα 1.33.  Ορισμοί των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων 
(ACS).  ECG – ηλεκτροκαρδιογράφημα, LBBB - αποκλεισμός 
αριστερού σκέλους, STEMI - έμφραγμα του μυοκαρδίου με 
ανύψωση του ST, NSTEMI - έμφραγμα του μυοκαρδίου χω-
ρίς ανύψωση του ST,  c troponin - καρδιακή τροπονίνη, UAP - 
ασταθής στηθάγχη,  TIMI - θρομβόλυση σε οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου,  GRACE -  καθολική βάση καταγραφής των οξέων 
στεφανιαίων επεισοδίων.
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χεται ταυτόχρονα αυστηρή διασφάλιση ποιότητας. Εάν 
δεν υπάρχει δυνατότητα για επί τόπου ερμηνεία ενός 
προνοσοκομειακού ΗΚΓ, έχει λογική η ερμηνεία του 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή770,771 ή η διαβίβαση του 
ΗΚΓ από τον τόπο του συμβάντος.762,770–777 

Βιοχημικοί δείκτες, κανόνες για πρώιμο εξιτήριο και πρω-
τόκολλα παρακολούθησης του θωρακικού άλγους 

Σε απουσία ανάσπασης του ST στο ΗΚΓ, η παρουσία 
ενδεικτικού ιστορικού και αυξημένων συγκεντρώσεων 
των βιοχημικών δεικτών (τροπονίνες, CK και CKMB) 
χαρακτηρίζουν την ύπαρξη non-STEMI και το διαχωρί-
ζουν από το STEMI και την ασταθή στηθάγχη αντίστοι-
χα. Μέθοδοι προσδιορισμού της καρδιακής τροπονίνης 
με υψηλή ευαισθησία (υπερευαίσθητες) μπορούν να αυ-
ξήσουν την ευαισθησία και επιταχύνουν τη διάγνωση του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς με συμπτώμα-
τα ύποπτα για μυοκαρδιακή ισχαιμία.778 Ο έλεγχος των 
καρδιακών βιοχημικών δεικτών θα πρέπει να αποτελεί 
τμήμα της αρχικής αξιολόγησης όλων των ασθενών οι 
οποίοι παρουσιάζονται στο ED με συμπτώματα που 
υποδεικνύουν μυοκαρδιακή ισχαιμία. Ωστόσο, η καθυ-
στέρηση στην απελευθέρωση των βιοχημικών δεικτών 
από το βλαφθέν μυοκάρδιο, δεν επιτρέπει τη χρήση τους 
στη διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου μέσα 
στις πρώτες ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. 
Για τους ασθενείς που παρουσιάζονται εντός 6h από την 
έναρξη των συμπτωμάτων και έχουν αρχικά αρνητικές 
καρδιακές τροπονίνες, οι βιοχημικοί δείκτες θα πρέπει 
να μετρώνται ξανά, μεταξύ 2-3 έως 6h αργότερα για την 
hs-cTn (12h για την regular troponin). 

Σε ασθενείς που υπάρχει υποψία ACS, ο συνδυασμός 
μη επιβαρυμένου προηγούμενου ιστορικού και φυσικής 
εξέτασης, με αρνητικό αρχικό ΗΚΓ και αρνητικούς βιο-
χημικούς δείκτες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αποκλειστεί με αξιοπιστία ένα ACS. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη μία περίοδος παρακολούθησης, προκει-
μένου να γίνει διάγνωση και να παρθούν θεραπευτικές 
αποφάσεις. Μετά τον αποκλεισμό ύπαρξης AMI, η εκτί-
μηση του ασθενούς θα πρέπει, σε κάποια χρονική στιγμή, 
να συμπληρώνεται είτε με μία μη επεμβατική εξέταση για 
ύπαρξη ανατομικής στεφανιαίας νόσου είτε με δοκιμα-
σίες πρόκλησης για έλεγχο επαγόμενης μυοκαρδιακής 
ισχαιμίας.

Απεικονιστικές τεχνικές 
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των ασθενών με υποψία 

ACS, αλλά με αρνητικό ΗΚΓ και αρνητικούς καρδιακούς 
βιοχημικούς δείκτες, παραμένει πρόκληση. Μη επεμ-

βατικές απεικονιστικές εξετάσεις (CT αγγειογραφία,779 
καρδιακή μαγνητική τομογραφία, απεικόνιση της μυο-
καρδιακής άρδευσης780 και υπερηχοκαρδιογραφία781) 
έχουν εκτιμηθεί, ως μέθοδοι ελέγχου αυτών των ασθε-
νών χαμηλού κινδύνου και ως τεχνικές αναγνώρισης των 
υποομάδων των ασθενών που μπορούν να λάβουν εξιτή-
ριο και να επιστρέψουν στο σπίτι με ασφάλεια.782–785 Η 
υπερηχοκαρδιογραφία θα πρέπει να είναι συστηματικά 
διαθέσιμη στο ED και να χρησιμοποιείται σε όλους τους 
ασθενείς με υποψία ACS.

Η Αξονική στεφανιογραφία πολλαπλών ανιχνευ-
τών (Multi-detector computer tomography coronary 
angiography - MDCTCA) έχει προταθεί πρόσφατα, για 
τη διαχείριση ασθενών με οξύ θωρακικό άλγος στο ED. 
Σε μία πρόσφατη μετα ανάλυση, η MDCTCA κατέδειξε 
αναλογία υψηλής ευαισθησία και πιθανότητα αρνητι-
κού αποτελέσματος 0.06, και ήταν αποτελεσματική στον 
αποκλεισμό ύπαρξης ACS σε ασθενείς χαμηλού προς εν-
διάμεσου κινδύνου οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο ED με 
οξύ θωρακικό άλγος.786 Ωστόσο η αδυναμία των ανατο-
μικών ευρημάτων να αποδείξουν την παρουσία ισχαιμί-
ας, ο κίνδυνος καρκινογένεσης λόγω της έκθεσης στην 
ακτινοβολία και η πιθανή κατάχρηση, ακόμη εγείρουν 
προβληματισμούς σχετικά με την καταλληλότητα αυτής 
της στρατηγικής. 

Αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων - συ-
μπτώματα 

Νιτρώδη
Νιτρογλυκερίνη μπορεί να χορηγηθεί, εάν η συστολι-

κή αρτηριακή πίεση (systolic blood pressure - SBP) είναι 
μεγαλύτερη των 90mmHg και ο ασθενής έχει συνεχιζό-
μενο στηθαγχικό άλγος (Εικόνα 1.34). Η νιτρογλυκερίνη 
μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση της 
οξείας πνευμονικής συμφόρησης. Μη χρησιμοποιείτε 
νιτρώδη σε ασθενείς με υπόταση (SBP ≤90mmHg), ειδι-
κά εάν αυτή συνδυάζεται με βραδυκαρδία, καθώς και σε 
ασθενείς με κατώτερο έμφραγμα και υπόνοια συμμετο-
χής της δεξιάς κοιλίας. Χορηγήστε νιτρογλυκερίνη υπο-
γλωσσίως σε δόση 0.4mg ή ισοδύναμο αυτού, κάθε 5min 
μέχρι 3 δόσεις, όσο το επιτρέπει η SBP. Για εμμένον άλγος 
ή πνευμονικό οίδημα, ξεκινήστε ενδοφλέβια χορήγηση 
σε δόση 10μg/min και τιτλοποιήστε βάσει της επιθυμη-
τής επίδρασης στη BP .

Αναλγησία 
Η μορφίνη είναι το αναλγητικό εκλογής για την αντι-

μετώπιση του ανθεκτικού στα νιτρώδη άλγους ενώ έχει 
και ηρεμιστική δράση στον ασθενή, έτσι ώστε, στις περισ-
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σότερες περιπτώσεις, καθιστά μη απαραίτητη τη χορή-
γηση κατασταλτικών. Επίσης, ως αγγειοδιασταλτικό των 
φλεβικών αγγείων, μπορεί να εμφανίζει επιπλέον οφέλη 
στους ασθενείς με πνευμονική συμφόρηση. Χορηγήστε 
μορφίνη ενδοφλεβίως σε αρχικές δόσεις των 3–5mg και 
επαναλάβετε κάθε λίγα λεπτά έως ότου ο ασθενής κατα-
στεί ελεύθερος πόνου. Αποφύγετε τα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα (non-steroidal anti-inflammatory 
drugs - NSAIDs) για αναλγησία, λόγω των προθρομβω-
τικών τους δράσεων.787

Οξυγόνο
Αθροίζονται τα δεδομένα σχετικά με τον αμφίβολο 

ρόλο του συμπληρωματικού οξυγόνου στην καρδιακή 
ανακοπή, μετά τη ROSC και στα ACS. Οι ασθενείς με οξύ 
θωρακικό άλγος και πιθανολογούμενο ACS δεν έχουν 
ανάγκη συμπληρωματικού οξυγόνου εκτός εάν παρουσι-
άζουν σημεία υποξίας, δύσπνοια ή καρδιακή ανεπάρκεια. 
Υπάρχουν αυξανόμενα δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν 
ότι η υπεροξία μπορεί να είναι επιβλαβής σε ασθενείς με 

μη επιπεπλεγμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου.393,788–790 
Κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής, χορηγήστε 100% 
οξυγόνο. Μετά τη ROSC, τιτλοποιήστε τη συγκέντρωση 
του εισπνεόμενου οξυγόνου ώστε να πετύχετε κορεσμό 
του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο μεταξύ 94–98%, ή 
88–92% σε ύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπά-
θειας.424,791 

Αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων – αίτιο 

Αναστολείς της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 
Η ενεργοποίηση και συσσώρευση αιμοπεταλίων μετά 

την ρήξη μίας αθηρωματικής πλάκας, αποτελούν βασι-
κούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των οξέων στε-
φανιαίων συνδρόμων και η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία 
αποτελεί βασική θεραπεία των ACS με ή χωρίς ανάσπα-
ση του τμήματος ST, με ή χωρίς επαναιμάτωση και με ή 
χωρίς επαναδιάνοιξη αγγείου. 

Ακετυλοσαλικυκλικό οξύ (Acetylsalicylic acid - ASA). Με-
γάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες υποδεικνύ-

mmHg
-5mg

:
150-300mg IV

STEMI -STEMI ACS

PCI 
-

-
- shock 

: enoxaparin, 
heparin, bivalirudin

: 
Ticagrelor, prasugrel* clopidogrel

-
PCI 

: heparin, enoxaparin
fondaparinux streptokinase)

: Clopidogrel

: heparin,
enoxaparin, bivalirudin

: 
Ticagrelor, clopidogrel

: heparin
enoxaparin

fondaparinux)

: 
Ticagrelor, clopidogrel

* prasugrel
kg

# 

Εικόνα 1.34. Αλγόριθμος θεραπευτικής προσέγγισης των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. ECG -  ηλεκτροκαρδιογράφημα,  SBP 
-συστολική αρτηριακή πίεση,  STEMI - έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανύψωση του ST,  Non-STEMI-ACS -  οξύ στεφανιαίο σύν-
δρομο χωρίς ανύψωση του ST,  PCI - διαδερμική παρέμβαση στα στεφανιαία.
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ουν ελαττωμένη θνητότητα, όταν χορηγείται ASA (75–325 
mg) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με ACS, ανεξαρτήτως 
των στρατηγικών επαναιμάτωσης ή επαναγγείωσης). 

Αναστολείς των υποδοχέων ADP. Η αναστολή των υπο-
δοχέων ADP από τις θειενοπυριδίνες κλοπιδογρέλη 
(clopidogrel) και πρασουγρέλη (prasugrel) (μη αναστρέ-
ψιμη αναστολή) και την κυκλο-πεντυλ-τριαζολο-πυρι-
μιδίνη τικαγκρελόρη (ticagrelor) (αναστρέψιμη αναστο-
λή), οδηγεί σε περαιτέρω αναστολή της συσσώρευσης 
των αιμοπεταλίων, επιπροσθέτως εκείνης που προκαλεί-
ται από το ASA. 

Αναστολείς γλυκοπρωτεΐνης (Glycoprotein - Gp) IIB/IIIA. 
Η ενεργοποίηση των υποδοχέων γλυκοπρωτεΐνης IIB/
IIIA (Glycoprotein (Gp) IIB/IIIA receptor) αποτελεί το 
κοινό τελικό στάδιο της συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Η 
επτιφιβατίδη (eptifibatide) και η τιροφιμπάνη (tirofiban) 
οδηγούν σε αναστρέψιμη αναστολή, ενώ η αμπσιξιμάμπη 
(abciximab) οδηγεί σε μη αναστρέψιμη αναστολή των 
υποδοχέων Gp IIB/IIIA. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομέ-
να που να υποστηρίζουν την προχορήγηση αποκλειστών 
των υποδοχέων Gp IIB/IIIA ως ρουτίνα, σε ασθενείς με 
STEMI ή non-STEMI-ACS. Μη χορηγείτε αποκλειστές 
των υποδοχέων Gp IIB/IIIA πριν να είναι γνωστή η ανα-
τομία των στεφανιαίων αγγείων. 

Αντιθρομβίνες 
Η μη κλασματική ηπαρίνη (Unfractionated heparin - 

UFH) είναι έμμεσος αναστολέας της θρομβίνης, ο οποί-
ος σε συνδυασμό με το ASA, χρησιμοποιείται επικουρικά 
της θρομβολυτικής θεραπείας ή της PPCI και αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης της ασταθούς 
στηθάγχης και του STEMI. Εναλλακτικοί παράγοντες 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ειδικότητα στον πα-
ράγοντα Xa (ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (low 
molecular weight heparins [LMWH], fondaparinux) ή 
είναι άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης (bivalirudin). Οι 
παράγοντες rivaroxaban, apixaban και άλλοι από του 
στόματος άμεσοι ανταγωνιστές της θρομβίνης μπορεί να 
έχουν ένδειξη, μετά τη σταθεροποίηση, σε ειδικές ομά-
δες ασθενών αλλά όχι στην αρχική αντιμετώπιση των 
ACS.792 Λεπτομέρειες στη χρήση αντιθρομβινών δίδο-
νται στο Κεφάλαιο 8 - Αρχική Αντιμετώπιση των Οξέων 
Στεφανιαίων Συνδρόμων.7 

Στρατηγική επαναιμάτωσης σε ασθενείς οι οποίοι παρου-
σιάζονται με STEMI

Η θεραπεία επαναιμάτωσης σε ασθενείς με STEMI 

αποτελεί την πιο σημαντική πρόοδο των τελευταίων 30 
ετών σχετικά με τη θεραπεία του εμφράγματος του μυο-
καρδίου. Επαναιμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με θρομ-
βόλυση, με PPCI, ή με συνδυασμό των δύο. Η αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας επαναιμάτωσης εξαρτάται με 
καθοριστικό τρόπο από το χρονικό διάστημα που μεσο-
λαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την επα-
ναιμάτωση. Η θρομβόλυση είναι κυρίως αποτελεσματι-
κή στις πρώτες 2–3h μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 
Η PPCI είναι λιγότερο χρονοευαίσθητη. 

Θρομβόλυση
Η χορήγηση θρομβολυτικών σε εξωνοσοκομειακούς 

ασθενείς με STEMI ή με σημεία και συμπτώματα ενός 
ACS με θεωρούμενα νεοεμφανιζόμενο LBBB είναι ωφέ-
λιμη. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εμφανίζεται 
εάν χορηγηθούν πρώιμα μετά την έναρξη των συμπτω-
μάτων. Οι ασθενείς με συμπτώματα ACS και ΗΚΓ δεδο-
μένα ύπαρξης STEMI (ή ενδεχομένως νεοεμφανιζόμε-
νου LBBB ή αληθούς οπισθίου εμφράγματος) οι οποίοι 
παρουσιάζονται άμεσα στο ED θα πρέπει να λαμβάνουν 
θρομβολυτική θεραπεία το συντομότερο δυνατό, εκτός 
εάν μπορεί να υπάρξει έγκαιρη πρόσβαση σε PPCI. Η 
προνοσοκομειακή θρομβόλυση πλεονεκτεί πραγματικά, 
όταν οι χρόνοι μεταφοράς είναι μεγάλοι, δηλαδή >30–
60min.

Οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι χορηγούν θρομ-
βολυτική θεραπεία θα πρέπει να γνωρίζουν τις αντεν-
δείξεις και τους κινδύνους της. Ασθενείς με εκτεταμένα 
AMIs (πχ με εκτεταμένες ΗΚΓ αλλοιώσεις) είναι πιθα-
νό να ωφεληθούν περισσότερο από τη θρομβολυτική 
θεραπεία. Τα οφέλη της θρομβολυτικής θεραπείας είναι 
λιγότερο εντυπωσιακά σε εμφράγματα του κατώτερου 
τοιχώματος, σε σχέση με τα πρόσθια εμφράγματα. 

Πρωτογενής διαδερμική παρέμβαση 
Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με ή χωρίς τοπο-

θέτηση ενδοπρόθεσης (stent) αποτελεί θεραπεία πρώτης 
γραμμής για τους ασθενείς με STEMI. Η PPCI η οποία 
πραγματοποιείται με περιορισμένη καθυστέρηση μεταξύ 
της πρώτης επαφής με τον ασθενή και της πρώτης έκ-
πτυξης του μπαλονιού, σε ένα κέντρο με μεγάλο αριθμό 
περιστατικών, από έμπειρο χειριστή που διατηρεί κατάλ-
ληλο επίπεδο επιδεξιότητας, είναι η προτιμώμενη θερα-
πεία, καθώς, εν συγκρίσει με την άμεση θρομβόλυση,  
βελτιώνει τη νοσηρότητα και θνητότητα.793

Θρομβόλυση έναντι πρωτογενούς PCI
Η πρωτογενής PCI περιορίζεται από τη δυνατότητα 
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πρόσβασης σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, την ύπαρξη 
καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού και την καθυ-
στέρηση μέχρι την πρώτη έκπτυξη του μπαλονιού. Η 
θρομβολυτική θεραπεία αποτελεί μία ευρέως διαθέσι-
μη στρατηγική επαναιμάτωσης. Και οι δύο στρατηγικές 
αντιμετώπισης είναι καθιερωμένες και έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο μεγάλων τυχαιοποιημένων πολυκεντρικών 
μελετών εντός των τελευταίων δεκαετιών. Ο χρόνος που 
παρήλθε από την έναρξη των συμπτωμάτων και η σχετι-
ζόμενη με την PPCI καθυστέρηση (το χρονικό διάστη-
μα από τη διάγνωση μέχρι την έκπτυξη του μπαλονιού 
μείον το διάστημα από τη διάγνωση μέχρι την εισαγωγή 
της βελόνης) είναι καθοριστικοί στην επιλογή της κα-
ταλληλότερης στρατηγικής επαναγγείωσης. Η θρομβο-
λυτική θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική σε ασθενείς οι 
οποίοι παρουσιάζονται εντός 2–3h από την έναρξη των 
συμπτωμάτων ισχαιμίας. Υπερέχει της PPCI όταν ξεκινά 
εντός 2h από την έναρξη των συμπτωμάτων και συνδυ-
άζεται με PCI διάσωσης ή καθυστερημένη PCI (rescue 
or delayed PCI). Σε ασθενείς που παρουσιάζονται πρώι-
μα, στις νεότερες ηλικίες και σε εκτεταμένα πρόσθια εμ-
φράγματα, σχετιζόμενες με την PPCI καθυστερήσεις των 
60min μπορεί να είναι μη αποδεκτές ενώ σε ασθενείς που 
προσέρχονται αργά (>3h από την έναρξη των συμπτω-
μάτων), καθυστερήσεις σχετιζόμενες με την PPCI μέχρι 
και 120min μπορεί να είναι αποδεκτές.794

Η βελτίωση των συστημάτων φροντίδας μπορεί να 
βραχύνει σημαντικά τη χρονική καθυστέρηση μέχρι την 
PPCI795,796:

•  Το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να διενεργείται προ-
νοσοκομειακά ΗΚΓ και να ερμηνεύεται για τη διάγνω-
ση STEMI, κάτι που μπορεί να ελαττώσει τη θνητότη-
τα, τόσο στους ασθενείς που προγραμματίζονται για 
PPCI, όσο και σε εκείνους που προγραμματίζονται για 
θρομβολυτική θεραπεία. 

•  Η αναγνώριση του STEMI μπορεί να επιτευχθεί με 
διαβίβαση του ΗΚΓ ή με επί τόπου ερμηνεία του από 
ιατρούς ή κατάλληλα εκπαιδευμένους νοσηλευτές ή 
διασώστες, με ή χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή για την ερμηνεία του ΗΚΓ. 

•  Όταν η PPCI αποτελεί την αποφασισθείσα στρατηγι-
κή, η προνοσοκομειακή ενεργοποίηση του αιμοδυναμι-
κού εργαστηρίου για τη διενέργειά της, επικουρεί στην 
ελάττωση της θνητότητας.797 

Επιπλέον στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
φροντίδας είναι: 

•  Το αιμοδυναμικό εργαστήριο να είναι διαθέσιμο 24/7 
και ο χρόνος ετοιμασίας του να μην υπερβαίνει τα 20 

min.
•  Να παρέχεται συνεχής ανατροφοδότηση σε πραγμα-

τικό χρόνο, κατά την πορεία από την έναρξη των συ-
μπτωμάτων μέχρι την PCI.

Για τους ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται η 
θρομβόλυση, αντί του να μην παρασχεθεί καθόλου θε-
ραπεία επαναιμάτωσης, θα πρέπει να επιλέγεται η PCI, 
παρά την όποια καθυστέρηση. Για τους ασθενείς με 
STEMI οι οποίοι είναι σε καταπληξία, η πρωτογενής PCI 
(ή η χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παρά-
καμψης) είναι η προτιμώμενη θεραπεία επαναιμάτωσης. 
Σκέψη για θρομβόλυση θα πρέπει να γίνεται μόνο εφό-
σον υπάρχει σημαντική καθυστέρηση για την PCI.

Διαλογή και διακομιδή του ασθενούς εντός των νοσοκο-
μειακών εγκαταστάσεων για πρωτογενή PCI

Στην πλειοψηφία των ασθενών με εξελισσόμενο 
STEMI η πρώτη διάγνωση θα τεθεί είτε προνοσοκομει-
ακά είτε στο ED ενός νοσοκομείου όπου δεν υπάρχει δυ-
νατότητα διενέργειας PCI. Όταν μπορεί να διενεργηθεί 
PCI εντός του χρονικού ορίου των 60–90min, προτιμά-
ται η άμεση διαλογή και μεταφορά για PCI, έναντι της 
προνοσοκομειακής θρομβόλυσης.797–801 Για ενήλικες 
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζονται με STEMI στο ED 
ενός νοσοκομείου όπου δεν υπάρχει δυνατότητα διε-
νέργειας PCI, θα πρέπει να γίνεται σκέψη για επείγου-
σα διακομιδή σε κέντρο PCI, χωρίς θρομβόλυση, με την 
προϋπόθεση ότι μπορεί να διενεργηθεί PPCI εντός απο-
δεκτών χρονικών ορίων. 

Είναι λιγότερο ξεκάθαρο εάν υπερέχει η άμεση θρομ-
βολυτική θεραπεία (ενδο- ή εξωνοσοκομειακή) ή η μετα-
φορά για PPCI, σε νεότερους ασθενείς οι οποίοι παρου-
σιάζονται με πρόσθιο έμφραγμα και με διάρκεια αυτού 
<2–3 h.794 Η μεταφορά των ασθενών με STEMI για 
PPCI έχει λογική για εκείνους οι οποίοι παρουσιάζονται 
σε χρόνο μεγαλύτερο των 3 h αλλά συντομότερο των 12 
h μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, υπό την προϋπό-
θεση ότι η μεταφορά μπορεί να επιτευχθεί ταχέως.

Συνδυασμός θρομβόλυσης και διαδερμικής στεφαναιίας 
παρέμβασης 

Η θρομβόλυση και η PCI μπορεί να εφαρμοστούν με 
ποικίλους συνδυασμούς για να αποκατασταθεί και να δι-
ατηρηθεί η αιματική ροή των στεφανιαίων και η μυοκαρ-
διακή άρδευση. Η άμεση εφαρμογή στεφανιογραφίας ως 
ρουτίνα μετά από θρομβολυτική θεραπεία, σχετίζεται με 
αυξημένα ποσοστά ICH και μειζόνων αιμορραγιών χω-
ρίς να προσφέρει όφελος ως προς τη θνητότητα ή την 
επανεμφάνιση εμφράγματος.802–806 Η διενέργεια στε-
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φανιογραφίας και PCI είναι λογική σε ασθενείς με ανε-
πιτυχή θρομβόλυση και σύμφωνα με τα κλινικά σημεία 
και/ή την ανεπαρκή εξομάλυνση  του διαστήματος ST.807 
Στην περίπτωση κλινικά επιτυχούς θρομβόλυσης (τεκ-
μηριωμένης με κλινικά σημεία και >50% εξομάλυνση του 
διαστήματος ST), η καθυστέρηση διενέργειας στεφανιο-
γραφίας για αρκετές ώρες μετά τη θρομβόλυση (φαρμα-
κο-επεμβατική προσέγγιση) έχει φανεί ότι βελτιώνει την 
έκβαση. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει πρώιμη μετα-
φορά για στεφανιογραφία και PCI, εφόσον είναι απαραί-
τητο μετά τη θρομβολυτκή θεραπεία. 

Ειδικές καταστάσεις
Καρδιογενής καταπληξία. Τα οξέα στεφανιαία σύνδρο-
μα αποτελούν την πιο συχνή αιτία καρδιογενούς κατα-
πληξίας, η οποία κυρίως οφείλεται σε εκτεταμένη ζώνη 
μυοκαρδιακής ισχαιμίας ή σε μηχανική επιπλοκή του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αν και είναι ασυνήθης, η 
καρδιογενής καταπληξία έχει πρώιμη θνητότητα (short-
term mortality) που φτάνει το 40%,808 εν αντιθέσει με μία 
καλή ποιότητα ζωής που έχουν οι ασθενείς που θα εξέλ-
θουν από το νοσοκομείο ζωντανοί. Μία πρώιμη επεμβα-
τική στρατηγική (πρωτογενής PCI, PCI πρώιμα μετά από 
θρομβόλυση) ενδείκνυται για εκείνους τους ασθενείς οι 
οποίοι είναι κατάλληλοι για επαναγγείωση.809 Μελέ-
τες παρατήρησης υποδεικνύουν ότι η στρατηγική αυτή 
θα μπορούσε να είναι επίσης ωφέλιμη σε ηλικιωμένους 
ασθενείς (άνω των 75 ετών). Δεν υπάρχουν δεδομένα 
που να υποστηρίζουν τη χρήση ενδοαορτικού ασκού στο 
καρδιογενές σοκ, παρά το ότι μπορεί να χρησιμοποιείται 
συχνά στην κλινική πράξη.808 

Υποψιαστείτε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας σε ασθε-
νείς με κατώτερο έμφραγμα, κλινική εικόνα καταπληξί-
ας και καθαρά πνευμονικά πεδία. Η ύπαρξη ανάσπασης 
του διαστήματος ST ≥1mm στην απαγωγή V4R αποτε-
λεί χρήσιμο δείκτη εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας. Οι 
ασθενείς αυτοί έχουν ενδονοσοκομειακή θνητότητα έως 
και 30% και πολλοί ωφελούνται σημαντικά από τη θε-
ραπεία επαναιμάτωσης. Αποφύγετε τα νιτρώδη και άλλα 
αγγειοδιασταλτικά και αντιμετωπίστε την υπόταση με 
ενδοφλέβια υγρά. 

Επαναιμάτωση μετά από επιτυχή ΚΑΡΠΑ. Η επεμβατική 
αντιμετώπιση ασθενών με επάνοδο της αυτόματης κυ-
κλοφορίας (return of spontaneous circulation - ROSC) 
μετά από καρδιακή ανακοπή (δηλαδή η πρώιμη στεφα-
νιογραφία, ακολουθούμενη, εάν κριθεί αναγκαίο, από 
άμεση PCI), ιδίως μετά από παρατεταμένη αναζωογό-
νηση και με μη ειδικές ΗΚΓ αλλαγές, είναι αμφιλεγόμε-

νη, λόγω έλλειψης ειδικών δεδομένων και σημαντικούς 
υπαινιγμούς, σχετικά με την εκμετάλλευση των πόρων  
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ασθενών σε 
κέντρα PCI). 

PCI μετά από ROSC με ανάσπαση του ST. Οξεία βλά-
βη των στεφανιαίων παρατηρείται, στον μεγαλύτερο 
βαθμό, σε ασθενείς με ανάσπαση του διαστήματος ST 
(STE) ή με αποκλεισμό αριστερού σκέλους (left bundle 
branch block - LBBB) στο ΗΚΓ μετά την αναζωογόνη-
ση. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες, ωστόσο, 
καθώς πολλές μελέτες παρατήρησης αναφέρουν όφελος 
ως προς την επιβίωση και τη νευρολογική έκβαση, είναι 
πολύ πιθανό ότι η πρώιμη αυτή επεμβατική αντιμετώπι-
ση αποτελεί στρατηγική που σχετίζεται με κλινικά σημα-
ντικό όφελος στους ασθενείς με ανάσπαση του διαστή-
ματος ST. Μία πρόσφατη μετα-ανάλυση υποδεικνύει ότι 
η πρώιμη στεφανιογραφία  σχετίζεται με ελάττωση της 
ενδονοσοκομειακής θνητότητας [OR 0.35 (0.31–0.41)] 
και με αυξημένη επιβίωση με ευνοϊκή νευρολογική έκβα-
ση [OR 2.54 (2.17–2.99)].797

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, η επείγουσα διε-
ρεύνηση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (και η επείγουσα 
PCI, εάν απαιτείται) θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε επι-
λεγμένους ενήλικες ασθενείς με ROSC μετά από OHCA 
πιθανά καρδιακής προέλευσης, με ανάσπαση του δια-
στήματος ST στο ΗΚΓ.810

Μελέτες παρατήρησης επίσης δείχνουν ότι η βέλτι-
στη έκβαση μετά από OHCA επιτυγχάνεται με συνδυ-
ασμό στοχευμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας και PCI, 
τα οποία μπορούν να συνδυαστούν σε ένα τυποποιημένο 
πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση μετά από ανακοπή, 
ως τμήμα της συνολικής στρατηγικής βελτίωσης της επι-
βίωσης με ακέραιη νευρολογική κατάσταση, σε αυτή την 
ομάδα ασθενών. 

PCI μετά από ROSC χωρίς ανάσπαση του ST. Σε ασθε-
νείς με ROSC μετά από καρδιακή ανακοπή αλλά χωρίς 
ανάσπαση του ST, τα δεδομένα σχετικά με τα πιθανά 
οφέλη της επείγουσας διερεύνησης στο αιμοδυναμικό 
εργαστήριο, είναι αντικρουόμενα και όλα προέρχονται 
από μελέτες παρατήρησης,410,412 ή από ανάλυση υποο-
μάδων.413 Έχει λογική να τεθεί υπό συζήτηση η επείγου-
σα διερεύνηση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο μετά τη 
ROSC, στους ασθενείς με τον υψηλότερο κίνδυνο ανακο-
πής στεφανιαίας αιτιολογίας. Ποικίλοι παράγοντες όπως 
η ηλικία του ασθενούς, η διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, η ύπαρξη 
αιμοδυναμικής αστάθειας, ο αρχικός καρδιακός ρυθμός, 
η νευρολογική κατάσταση κατά την άφιξη στο νοσοκο-
μείο και η εκτιμώμενη πιθανότητα καρδιακής αιτιολογί-
ας, μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση πραγματοποί-
ησης της παρέμβασης. Για ασθενείς που παρουσιάζονται 
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σε κέντρο χωρίς τη δυνατότητα PCI, η μεταφορά για 
στεφανιογραφία και PPCI, εάν ενδείκνυται, θα πρέπει να 
εξατομικεύεται ανά περίπτωση, σταθμίζοντας τα αναμε-
νόμενα οφέλη από την πρώιμη στεφανιογραφία έναντι 
των κινδύνων από τη μεταφορά του ασθενούς. 

Πρώτες βοήθειες 
Ως πρώτες βοήθειες, ορίζονται οι συμπεριφορές βο-

ήθειας και αρχικής φροντίδας, που παρέχονται για μία 
οξεία νόσο ή τραυματισμό. Οι πρώτες βοήθειες μπορούν 
να αρχίσουν να χορηγούνται από τον οποιονδήποτε, σε 
οποιαδήποτε κατάσταση. Ως πάροχος πρώτων βοηθει-
ών, ορίζεται εκείνος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στις 
πρώτες βοήθειες και πρέπει: 

•  Να αναγνωρίζει και να εκτιμά την ανάγκη για παροχή 
πρώτων βοηθειών και να θέτει προτεραιότητες. 

•  Να παρέχει φροντίδα διαθέτοντας κατάλληλες ικανό-
τητες. 

•  Να αναγνωρίζει τους εκάστοτε περιορισμούς και να κα-
λεί για επιπλέον βοήθεια όποτε χρειάζεται. 

Οι στόχοι των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση 
της ζωής, η ανακούφιση, η πρόληψη περαιτέρω νόσου 
ή τραυματισμού, και η προαγωγή της αποκατάστασης. 
Ο παραπάνω ορισμός του 2015 για τις πρώτες βοήθει-
ες, όπως δημιουργήθηκε από την ομάδα εργασίας της 
ILCOR για τις πρώτες βοήθειες, θέτει επί τάπητος την 
ανάγκη της αναγνώρισης της ύπαρξης τραυματισμού και 
ασθένειας, την ανάγκη της ανάπτυξης μίας ειδικής βά-
σης δεξιοτήτων και την ανάγκη ώστε οι πάροχοι πρώτων 
βοηθειών να παρέχουν άμεση φροντίδα και ταυτόχρο-
να να ενεργοποιούν τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής 
(EMS) ή άλλου είδους ιατρική φροντίδα, ανάλογα με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις.811 Οι εκτιμήσεις και οι παρεμβά-
σεις των πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχουν ιατρική 
λογική και να βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη 
ιατρική, ή, επί απουσίας τέτοιων δεδομένων, σε ομοφω-
νία ειδικών. Το αντικείμενο των πρώτων βοηθειών δεν 
είναι αποκλειστικά επιστημονικό, καθώς το επηρεάζουν 
τόσο η εκπαίδευση όσο και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις 
Λόγω της διακύμανσης του αντικειμένου των πρώτων 
βοηθειών μεταξύ των χωρών, των πολιτειών και επαρχι-
ών, οι κατευθυντήριες οδηγίες που παρουσιάζονται εδώ 
μπορεί να χρειάζεται να τροποποιηθούν αναλόγως των 
καταστάσεων, των αναγκών και των ρυθμιστικών περι-
ορισμών.

Πρώτες βοήθειες για ιατρικές επείγουσες καταστάσεις 

Τοποθέτηση ενός θύματος που αναπνέει αλλά δεν αντα-
ποκρίνεται 

Αρκετές διαφορετικές θέσεις ανάνηψης σε πλάγια 
θέση, έχουν συγκριθεί μεταξύ τους, αλλά συνολικά, δε 
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετι-
κών θέσεων.812–814

Τοποθετήστε ένα άτομο που δεν ανταποκρίνεται 
αλλά αναπνέει φυσιολογικά σε πλάγια θέση ανάνηψης 
αντί της τοποθέτησής του σε ύπτια θέση. Σε συγκεκριμέ-
νες καταστάσεις, όπως σε ύπαρξη αγωνιώδους αναπνοής 
που σχετίζεται με την αναζωογόνηση, ή σε τραύμα, μπο-
ρεί να μην είναι κατάλληλη η τοποθέτηση του ατόμου σε 
θέση ανάνηψης. 

Βέλτιστη θέση για ένα θύμα σε καταπληξία 
Τοποθετήστε ένα άτομο που βρίσκεται σε καταπλη-

ξία, σε ύπτια θέση Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις τραυμα-
τισμού, εφαρμόστε παθητική ανύψωση των κάτω άκρων 
ώστε να πετύχετε μία προσωρινή επιπλέον βελτίωση των 
ζωτικών σημείων,815–817 ωστόσο, η κλινική σημαντικότη-
τα της προσωρινής αυτής βελτίωσης είναι αμφίβολη. 

Χορήγηση οξυγόνου στις πρώτες βοήθειες 
Δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις για τη χρήση συμπλη-

ρωματικού οξυγόνου από τους παρόχους πρώτων βοη-
θειών.818–821 Η χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου 
μπορεί δυνητικά να έχει ανεπιθύμητες δράσεις, οι οποίες 
επιπλέκουν την πορεία της νόσου ή ακόμη και επιδεινώ-
νουν την κλινική έκβαση. Εφόσον χρησιμοποιηθεί, συ-
μπληρωματικό οξυγόνο θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
από παρόχους πρώτων βοηθειών οι οποίοι έχουν εκπαι-
δευτεί κατάλληλα στη χρήση του και εφόσον μπορούν 
να παρακολουθήσουν την επίδρασή του.

Χορήγηση βρογχοδιασταλτικών 
Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών στο άσθμα έχει 

βρεθεί ότι ελαττώνει τον χρόνο λύσης των συμπτωμά-
των στα παιδιά και ελαττώνει τον χρόνο υποκειμενικής 
βελτίωσης της δύσπνοιας σε νέους ενήλικες ασθματι-
κούς.822,823 Βοηθήστε ένα άτομο με άσθμα, που αντι-
μετωπίζει δυσκολία στην αναπνοή, χορηγώντας του τα 
βρογχοδιασταλτικά του φάρμακα. Οι πάροχοι πρώτων 
βοηθειών θα πρέπει να εκπαιδεύονται στις διάφορες με-
θόδους χορήγησης βρογχοδιασταλτικών.824–826

Αναγνώριση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
(Stroke) 

To αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι μία μη 
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τραυματική, εστιακή, αγγειακής αιτιολογίας βλάβη του 
κεντρικού νευρικού συστήματος και τυπικά καταλήγει 
σε μόνιμη βλάβη με τη μορφή εγκεφαλικού εμφράκτου, 
ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας και/ή υπαραχνοειδούς 
αιμορραγίας.827 Η πρώιμη εισαγωγή σε εξειδικευμένο 
κέντρο και η έγκαιρη αντιμετώπιση, βελτιώνουν σημα-
ντικά την έκβαση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισο-
δίου, κάτι που υπογραμμίζει την ανάγκη της γρήγορης 
αναγνώρισης των συμπτωμάτων από τους παρόχους 
πρώτων βοηθειών.828,829 Υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα 
ότι η χρήση ενός εργαλείου ανίχνευσης ΑΕΕ, βελτιώνει 
τον χρόνο μέχρι την οριστική αντιμετώπιση.830–833 Χρη-
σιμοποιήστε ένα σύστημα αξιολόγησης του ΑΕΕ, ώστε 
να ελαττώσετε τον χρόνο μέχρι την αναγνώριση και την 
οριστική θεραπεία, για άτομα στα οποία υπάρχει η υπο-
ψία οξέος ΑΕΕ. Οι πάροχοι πρώτων βοηθειών πρέπει να 
εκπαιδεύονται στη χρήση του FAST (Face, Arm, Speech 
Tool – εργαλείο που λαμβάνει υπόψιν το πρόσωπο, τα 
άνω άκρα και την ομιλία) ή της «Προνοσοκομειακής 
κλίμακας ΑΕΕ του Cincinnati» - CPSS (Cincinnati Pre-
hospital Stroke Scale), ώστε να τα χρησιμοποιούν ως βο-
ηθήματα για την πρώιμη αναγνώριση του ΑΕΕ. 

Χορήγηση ασπιρίνης για θωρακικό άλγος 
Η πρώιμη χορήγηση ασπιρίνης σε προνοσοκομειακό 

περιβάλλον, λόγω υποψίας εμφράγματος του μυοκαρ-
δίου, μέσα στις πρώτες ώρες από την έναρξη του θωρα-
κικού άλγους, ελαττώνει την καρδιαγγειακή θνητότη-
τα.834,835 Σε προνοσοκομειακό περιβάλλον, χορηγήστε 
πρώιμα 150-300mg μασώμενη ασπιρίνη, σε ενήλικες με 
θωρακικό άλγος, όταν υπάρχει υποψία εμφράγματος 
του μυοκαρδίου (ACS/AMI). Ο κίνδυνος για επιπλοκές, 
κυρίως για αναφυλαξία και για σοβαρή αιμορραγία, εί-
ναι σχετικά χαμηλός.836–840 Δε θα πρέπει να χορηγείται 
ασπιρίνη σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία ή με αντένδει-
ξη στη χορήγησή της. Μη χορηγείτε ασπιρίνη σε ενήλι-
κες με θωρακικό άλγος ασαφούς αιτιολογίας. Η πρώιμη 
χορήγηση ασπιρίνης δε θα πρέπει να αποτελεί αιτία κα-
θυστέρησης της μεταφοράς του ασθενούς σε νοσοκο-
μείο, όπου θα λάβει οριστική φροντίδα. 

Δέυτερη δόση αδρεναλίνης για την αντιμετώπιση της 
αναφυλαξίας 

Η αναφυλαξία αποτελεί δυνητικά θανατηφόρο αλ-
λεργική αντίδραση, η οποία απαιτεί άμεση αναγνώριση 
και παρέμβαση. Η αδρεναλίνη αναστρέφει τις παθοφυ-
σιολογικές εκδηλώσεις της αναφυλαξίας και παραμένει 
το πιο σημαντικό φάρμακο, ειδικά εάν χορηγείται μέσα 
στα πρώτα λεπτά μίας σοβαρής αλλεργικής αντίδρα-

σης.287,841,842 Σε προνοσοκομειακό περιβάλλον, η αδρε-
ναλίνη χορηγείται με προγεμισμένες συσκευές αυτόμα-
της έγχυσης, οι οποίες περιέχουν μία δόση των 300μg 
αδρεναλίνης (δόση ενηλίκων) για ενδομυϊκή αυτοχορή-
γηση ή για χορήγηση υποβοηθούμενη από εκπαιδευμένο 
πάροχο πρώτων βοηθειών. Χορηγήστε δεύτερη ενδομυ-
ϊκή δόση αδρεναλίνης σε άτομα που βρίσκονται σε προ-
νοσοκομεικό περιβάλλον και εμφανίζουν αναφυλαξία η 
οποία δεν υποχωρεί μέσα σε 5–15 λεπτά από την αρχική 
δόση αδρεναλίνης που χορηγήθηκε ενδομυϊκώς με συ-
σκευή αυτόματης έγχυσης.843–852 Χορήγηση δεύτερης 
ενδομυϊκής δόσης μπορεί επίσης να απαιτείται, εάν τα 
συμπτώματα επανεμφανιστούν. 

Αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας 
Η υπογλυκαιμία σε διαβητικούς ασθενείς, συνήθως 

εμφανίζεται αιφνιδίως και είναι απειλητική για τη ζωή. 
Τα τυπικά συμπτώματά της περιλαμβάνουν αίσθημα πεί-
νας, κεφαλαλγία, διέγερση, τρόμο, εφίδρωση, ψυχωτική 
συμπεριφορά (η οποία συχνά ομοιάζει με μέθη) και απώ-
λεια συνείδησης. Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί 
η υπογλυκαιμία, μέσω αυτών των συμπτωμάτων, καθώς 
στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεση παροχή πρώτων 
βοηθειών. Αντιμετωπίστε τους ασθενείς με συμπτωματι-
κή υπογλυκαιμία, που διατηρούν τις αισθήσεις τους, με 
ταμπλέτες γλυκόζης ισοδύναμες με γλυκόζη 15–20g. Εάν 
δεν υπάρχουν διαθέσιμες ταμπλέτες γλυκόζης, χρησιμο-
ποιήστε άλλες βρώσιμες μορφές ζάχαρης.853–855 Εάν ο 
ασθενής είναι αναίσθητος ή δε δύναται να καταπιεί, δε 
θα πρέπει να πραγματοποιείται από του στόματος χορή-
γηση, λόγω του κινδύνου εισρόφησης, ενώ θα πρέπει να 
γίνεται κλήση των EMS. 

Αφυδάτωση που σχετίζεται με την προσπάθεια και θερα-
πεία επανενυδάτωσης 

Οι πάροχοι πρώτων βοηθειών καλούνται συχνά, 
ώστε να παρέχουν βοήθεια σε «σταθμούς ενυδάτωσης» 
για αθλητικές διοργανώσεις. Για την ενυδάτωση ατόμων 
με απλή αφυδάτωση λόγω άσκησης, χορηγήστε από το 
στόμα αφεψήματα με 3–8% υδατάνθρακες-ηλεκτρολύ-
τες (carbohydrate–electrolyte - CE).856–864 Εναλλακτικά 
αποδεκτά αφεψήματα για την αφυδάτωση αποτελούν το 
νερό, τα διαλύματα 12% CE,856 το γάλα καρύδας,857,863,864 
το γάλα 2%,861 ή το τσάι με ή χωρίς προσθήκη διαλύ-
ματος υδατανθράκων-ηλεκτρολυτών.858,865 Η από του 
στόματος ενυδάτωση μπορεί να μην είναι κατάλληλη σε 
άτομα με σοβαρή αφυδάτωση η οποία σχετίζεται με υπό-
ταση, υπερπυρεξία ή μεταβολές της διανοητικής κατά-
στασης. Τα άτομα αυτά πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα 
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από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ικανό να χορη-
γήσει υγρά ενδοφλεβίως. 

Οφθαλμική βλάβη από έκθεση σε χημικά 
Σε οφθαλμικό τραυματισμό που οφείλεται σε έκθεση 

σε χημικές ουσίες, ενεργήστε άμεσα με συνεχείς πλύσεις 
του οφθαλμού χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες 
καθαρού ύδατος. Η πλύση με μεγάλες ποσότητες νερού 
φάνηκε περισσότερο αποτελεσματική στη βελτίωση του 
pH του κερατοειδούς, σε σύγκριση με τη χρήση μικρών 
ποσοτήτων νερού ή με την πλύση με ορό.866 Παραπέμ-
ψτε το άτομο για επείγουσα εξέταση από ειδικό.

Πρώτες βοήθειες για επείγουσες καταστάσεις σε τραύμα 

Έλεγχος της αιμορραγίας 
Εφαρμόστε άμεση πίεση, με ή χωρίς επίθεμα, για να 

ελέγξετε την εξωτερική αιμορραγία όπου είναι εφικτό. 
Μην προσπαθείτε να ελέγξετε μείζονα εξωτερική αιμορ-
ραγία με την εφαρμογή πίεσης εγγύτερα της αιμορρα-
γίας ή με την ανύψωση ενός άκρου. Ωστόσο η τοπική 
εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων (to apply localised cold 
therapy), με ή χωρίς πίεση, μπορεί να είναι ωφέλιμη για 
ελάσσονες ή κλειστές αιμορραγίες των άκρων.867,868 
Όταν η αιμορραγία δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με άμε-
ση πίεση, ο έλεγχός της μπορεί να είναι εφικτός με τη 
χρήση αιμοστατικού επιθέματος ή ίσχαιμου περίδεσης 
(tourniquet) (βλέπε παρακάτω). 

Αιμοστατικά επιθέματα
Τα αιμοστατικά επιθέματα χρησιμοποιούνται συχνά 

σε χειρουργικά και στρατιωτικά περιβάλλοντα, για τον 
έλεγχο της αιμορραγίας, ειδικά όταν το τραύμα βρίσκε-
ται σε περιοχή που δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί, όπως 
ο τράχηλος, η κοιλιακή ή η βουβωνική χώρα.869–873 Χρη-
σιμοποιείστε αιμοστατικό επίθεμα, όταν η άμεση πίεση 
δεν είναι δυνατό να ελέγξει μία σοβαρή εξωτερική αιμορ-
ραγία ή το τραύμα βρίσκεται σε περιοχή όπου η άσκη-
ση άμεσης πίεσης δεν είναι εφικτή.874–877 Για τη σίγουρη 
ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των επι-
θεμάτων, απαιτείται εκπαίδευση.

Χρήση ίσχαιμου περίδεσης (tourniquet)
Η αιμορραγία από τραυματισμούς αγγείων των 

άκρων μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή 
απώλεια αίματος και είναι μία από τις κύριες αιτίες απο-
τρέψιμου θανάτου στα πεδία μάχης και στα μη πολεμικά 
περιβάλλοντα.878,879 Οι ίσχαιμες περιδέσεις έχουν χρη-
σιμοποιηθεί σε στρατιωτικά περιβάλλοντα για σοβαρή 
εξωτερική αιμορραγία των άκρων για πολλά έτη.880,881 Η 

εφαρμογή ίσχαιμου περίδεσης οδήγησε σε ελάττωση της 
θνητότητας.880–889 Χρησιμοποιήστε ίσχαιμο περίδεση 
όταν η άμεση πίεση επί του τραύματος δεν είναι δυνατό 
να ελέγξει τη σοβαρή αιμορραγία σε ένα άκρο. Για τη δια-
σφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής 
της ίσχαιμου περίδεσης, απαιτείται εκπαίδευση. 

Ανάταξη ενός παρεκτοπισμένου κατάγματος 
Τα κατάγματα, τα εξαρθρήματα, τα διαστρέμματα και 

οι θλάσεις, αποτελούν τραυματισμούς των άκρων που 
συχνά αντιμετωπίζονται από παρόχους πρώτων βοηθει-
ών. Μην ανατάσσετε ένα παρεκτοπισμένο κάταγμα ενός 
μακρού οστού. 

Προστατέψτε το τραυματισμένο άκρο ναρθηκοποιώ-
ντας το κάταγμα. Ανάταξη των καταγμάτων θα πρέπει να 
διενεργείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. 

Πρώτες βοήθειες για ανοικτό τραύμα θώρακα 
Η ορθή αντιμετώπιση ενός ανοικτού τραύματος στον 

θώρακα είναι κριτικής σημασίας, καθώς η λανθασμένη 
χρήση αεροστεγών επιθεμάτων ή συσκευής, ή η εφαρ-
μογή ενός επιθέματος το οποίο αποφράσσει, οδηγεί σε 
ακούσια κάλυψη τέτοιων τραυμάτων, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει στην δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή 
ενός πνευμοθώρακα υπό τάση.890 Αφήστε ένα ανοικτό 
τραύμα στον θώρακα εκτεθειμένο, έτσι ώστε να επικοι-
νωνεί ελεύθερα με το εξωτερικό περιβάλλον, χωρίς να 
εφαρμόσετε επίδεση, ή καλύψτε το τραύμα με μη αερο-
στεγές επίθεμα, εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την εντο-
πισμένη αιμορραγία με άμεση πίεση. 

Περιορισμός της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης 
Σε ύπαρξη υποψίας τραυματισμού της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης, έχει αποτελέσει ρου-
τίνα η εφαρμογή αυχενικού κηδεμόνα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η περαιτέρω βλάβη από τις κινήσεις της 
σπονδυλικής στήλης. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή έχει 
βασιστεί σε ομοφωνία και γνώμες παρά σε επιστημονικά 
δεδομένα.891,892 Επιπλέον, μετά την τοποθέτηση αυχε-
νικού κηδεμόνα, έχουν εμφανιστεί κλινικά σημαντικές 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως αύξηση της ενδοκράνιου 
πιέσεως.893–897 Πλέον δε συστήνεται η εφαρμογή αυ-
χενικού κηδεμόνα από έναν πάροχο πρώτων βοηθειών, 
ως ρουτίνα. Σε περίπτωση υποψίας τραυματισμού της 
αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, υποστηρίξτε 
με τα χέρια το κεφάλι σε μία θέση όπου περιορίζεται η 
γωνιώδης κίνηση, μέχρι να είναι διαθέσιμη εξειδικευμένη 
ιατρική βοήθεια. 
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Αναγνώριση της διάσεισης
Παρά το ότι ένα σύστημα βαθμολόγησης της διάσει-

σης, θα βοηθούσε σημαντικά τους παρόχους πρώτων 
βοηθειών στην αναγνώριση της διάσεισης,898 δεν υπάρ-
χει ένα απλό επικυρωμένο σύστημα βαθμολόγησης που 
να χρησιμοποιείται στην τρέχουσα πρακτική. Άτομα για 
τα οποία υπάρχει υποψία διάσεισης θα πρέπει να αξιολο-
γούνται από ειδικό. 

Ψύξη εγκαυμάτων 
Ως άμεση ενεργητική ψύξη των θερμικών εγκαυμά-

των, ορίζεται οποιαδήποτε μέθοδος διενεργείται ώστε να 
ελαττωθεί η τοπική θερμοκρασία των ιστών και αποτελεί 
κοινή σύσταση για τις πρώτες βοήθειες εδώ και πολλά 
χρόνια. Η ψύξη των θερμικών εγκαυμάτων θα ελαττώ-
σει το τελικό βάθος του εγκάυματος899,900 και πιθανά θα 
ελαττώσει τον αριθμό των ασθενών οι οποίοι τελικά θα 
απαιτήσουν εισαγωγή σε νοσοκομείο για τη θεραπεία 
τους.901 Τα υπόλοιπα οφέλη της ψύξης αποτελούν η ανα-
κούφιση από τον πόνο και η ελάττωση του οιδήματος, η 
ελάττωση των ποσοστών λοίμωξης και η επιτάχυνση της 
διαδικασίας επούλωσης. 

Ψύξτε ενεργητικά τα θερμικά εγκαύματα το ταχύτερο 
δυνατόν, για τουλάχιστον 10min χρησιμοποιώντας νερό. 
Κατά την ψύξη εκτεταμένων θερμικών εγκαυμάτων ή 
εγκαυμάτων σε βρέφη και νεαρά παιδιά, πρέπει να δίδε-
ται προσοχή, ώστε να μην προκαλείται υποθερμία. 

Επιθέματα εγκαυμάτων
Μία ευρεία γκάμα καλυμμάτων για θερμικά τραύματα 

είναι διαθέσιμη,902 αλλά δεν έχουν βρεθεί επιστημονικά 
δεδομένα τα οποία να καθορίζουν ποιος τύπος επιθεμά-
των, τα υγρά η τα στεγνά, είναι ο πιο αποτελεσματικός. 
Μετά την ψύξη, τα εγκαύματα θα πρέπει να καλύπτονται 
με χαλαρά αποστειρωμένα επιθέματα.

Απόσπαση οδόντων 
Μετά από μία πτώση ή ένα ατύχημα το οποίο πε-

ριλαμβάνει το πρόσωπο, μπορεί να τραυματιστεί ή να 
αποσπαστεί κάποιο δόντι. Η παρέμβαση εκλογής είναι 
η άμεση επανατοποθέτηση αλλά συχνά δεν είναι εφικτό 
να πραγματοποιηθεί από τους παρόχους πρώτων βοη-
θειών λόγω έλλειψης εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων στη συ-
γκεκριμένη διαδικασία. Εάν ένα δόντι δεν είναι δυνατό 
να επανεμφυτευθεί άμεσα, αποθηκεύστε το σε Hank’s 
Balanced Salt Solution. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμο-
ποιείστε πρόπολη, λεύκωμα αβγού, γάλα καρύδας, πλή-
ρες γάλα, ορό ή Phosphate Buffered Saline (κατά σειρά 
προτίμησης) και παραπέμψτε το άτομο σε οδοντίατρο το 

συντομότερο δυνατό. 

Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες 

Προγράμματα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, εκ-
στρατείες δημόσιας υγείας και επίσημη εκπαίδευση στις 
πρώτες βοήθειες, συστήνονται, προκειμένου να βελτιω-
θεί η πρόληψη, η αναγνώριση και η διαχείριση των τραυ-
ματισμών και των νόσων.901,903,904

Αρχές της εκπαίδευσης στην αναζωογόνηση 
Η αλυσίδα επιβίωσης13 επεκτάθηκε στη εξίσωση  

επιβίωσης,11 καθώς έγινε κατανοητό ότι ο στόχος για 
τη διάσωση κατά το δυνατόν περισσότερων ζωών, δε 
βασίζεται μόνο στη στείρα υψηλής ποιότητας γνώση 
αλλά και στην αποτελεσματική εκπαίδευση των απλών 
πολιτών και των επαγγελματιών υγείας.905 Ουσιαστικά, 
όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση θυμάτων καρδιακής 
ανακοπής, θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιή-
σουν αποτελεσματικά, συστήματα με επαρκείς πόρους, 
τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση μετά από 
καρδιακή ανακοπή. 

Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης

Ποιος να εκπαιδευτεί και πώς  
Η βασική υποστήριξη της ζωής (Basic life support - 

BLS) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναζωογόνησης 
και έχει αποδειχθεί ότι η ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους 
είναι καθοριστική για την επιβίωση από εξωνοσοκομει-
ακή καρδιακή ανακοπή. Οι θωρακικές συμπιέσεις και η 
πρώιμη απινίδωση αποτελούν τους καθοριστικούς πα-
ράγοντες της επιβίωσης από εξωνοσοκομειακή καρδια-
κή ανακοπή και υπάρχουν ορισμένα δεδομένα, σύμφωνα 
με τα οποία, η εκπαίδευση απλών πολιτών έχει βελτιώσει 
την επιβίωση στις 30 ημέρες και στο ένα έτος.906,907

Υπάρχουν δεδομένα ότι η εκπαίδευση των απλών 
πολιτών στο BLS μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των 
ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν BLS 
σε πραγματικές συνθήκες.908–910 Για τους πληθυσμούς 
υψηλού κινδύνου (πχ σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος καρδιακής ανακοπής και χαμηλή πιθανότητα 
ανταπόκρισης από παρευρισκόμενους), πρόσφατα δε-
δομένα δείχνουν ότι μπορούν να αναγνωριστούν ειδικοί 
παράγοντες, οι οποίοι θα επιτρέψουν, τη βασισμένη στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινότητας, στοχευμένη 
εκπαίδευση.911,912 Δεδομένα δείχνουν, ότι ενδεχόμενοι 
ανανήπτες σε αυτούς τους πληθυσμούς, είναι πιθανό να 
μην επιδιώξουν από μόνοι τους να εκπαιδευτούν, αλλά 
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ότι μετά από εκπαίδευση, αποκτούν επάρκεια στις δεξιό-
τητες και/ή στις γνώσεις του BLS.913–915 Είναι πρόθυμοι 
να εκπαιδευτούν και είναι πιθανό να μοιραστούν την εκ-
παίδευση με άλλους.913,914,916–918

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αύξηση 
της συχνότητας της εφαρμογής αναζωογόνησης από 
τους παρευρισκόμενους και για τη βελτίωση της επιβί-
ωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η εκπαίδευση όλων 
των παιδιών σχολικής ηλικίας. Κάτι τέτοιο μπορεί εύκο-
λα να επιτευχθεί με εκπαίδευση των παιδιών για μόλις 
δύο ώρες κάθε χρόνο, αρχίζοντας από την ηλικία των 12 
ετών.919 Σε αυτή την ηλικία, οι μαθητές έχουν θετική στά-
ση προς την εκμάθηση αναζωογόνησης, ενώ θα πρέπει, 
τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι δάσκαλοι, να 
εκπαιδευτούν αναλόγως, προκειμένου να μεγιστοποιή-
σουν τη δυναμική των παιδιών.920 

Έχει δειχθεί ότι οι επαρκώς εκπαιδευμένοι συντονι-
στές των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής, μπορούν να 
βελτιώσουν την ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους και την 
έκβαση των ασθενών.921 Ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με την ικανότητά τους να αναγνωρίσουν την 
καρδιακή ανακοπή, ιδίως σε παρουσία αγωνιώδους ανα-
πνοής.50 Συνεπώς, η εκπαίδευση των συντονιστών των 
υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής  θα πρέπει να εστιάζει, 
μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και στη σημασία της 
αγωνιώδους αναπνοής,52 και στη σημασία των σπασμών, 
καθώς πρόκειται για εκδηλώσεις που σχετίζονται με την 
καρδιακή ανακοπή. Επιπρόσθετα, οι συντονιστές των 
υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής θα πρέπει να διδαχθούν 
απλοποιημένα κείμενα, με τα οποία θα καθοδηγούν τους 
παρευρισκομένους στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.52 

Τα μαθήματα BLS/AED θα πρέπει να είναι προσαρμο-
σμένα στο κοινό στο οποίο απευθύνονται και να διατη-
ρούνται κατά το δυνατόν απλά. Η αυξανόμενη πρόσβα-
ση σε διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης (πχ χρήση 
ψηφιακών μέσων, διαδικτυακά, εκπαίδευση καθοδηγού-
μενη από εκπαιδευτή και η αυτο-κατευθυνόμενη μάθη-
ση, προσφέρουν εναλλακτικά μέσα εκπαίδευσης, τόσο 
για τους απλούς πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες 
ανανήπτες. Αυτο-κατευθυνόμενα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με ταυτόχρονη ή ετεροχρονισμένη πρακτική 
εξάσκηση (πχ βίντεο, DVD, διαδικτυακή εκπαίδευση, 
ανατροφοδότηση παρεχόμενη από υπολογιστή κατά την 
εκπαίδευση) φαίνεται να αποτελούν μία αποτελεσματι-
κή εναλλακτική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
κατευθύνονται από εκπαιδευτές, για την εκμάθηση δε-
ξιοτήτων BLS σε απλούς πολίτες και σε επαγγελματίες 
υγείας.922–926

Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται τουλάχι-
στον τον τρόπο εφαρμογής θωρακικών συμπιέσεων. Ιδα-

νικά, οι πολίτες θα πρέπει να εκπαιδεύονται στις πλήρεις 
δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ (συμπιέσεις και εμφυσήσεις με 
αναλογία 30:2). Όταν η εκπαίδευση είναι χρονικά περι-
ορισμένη ή ευκαιριακή (πχ τηλεφωνικές οδηγίες προς 
έναν παρευρισκόμενο από το συντονιστικό κέντρο, μαζι-
κές εκδηλώσεις, δημόσιες εκστρατείες, διαδικτυακά δη-
μοφιλή βίντεο), τότε θα πρέπει να εστιάζει στην παροχή 
ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις. Οι τοπικές κοι-
νότητες μπορούν να επανασχεδιάσουν την προσέγγισή 
τους βάσει της επιδημιολογίας του τοπικού πληθυσμού, 
των πολιτισμικών προτύπων και των ποσοστών αντα-
πόκρισης από τους παρευρισκόμενους. Για εκείνους οι 
οποίοι αρχικά εκπαιδεύονται στην ΚΑΡΠΑ μόνο με θω-
ρακικές συμπιέσεις, η εκπαίδευση στον αερισμό μπορεί 
να γίνει στη συνέχεια. Ιδανικά, τα άτομα αυτά θα πρέ-
πει να εκπαιδεύονται στην ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές 
συμπιέσεις και στη συνέχεια, να τους προσφέρεται η δυ-
νατότητα εκπαίδευσης στις θωρακικές συμπιέσεις μαζί 
με αερισμό, κατά την ίδια εκπαιδευτική διοργάνωση. Οι 
απλοί πολίτες οι οποίοι φέρουν καθήκον στην παροχή 
φροντίδας, όπως τα άτομα που εργάζονται στις πρώτες 
βοήθειες, οι ναυαγοσώστες και εκείνοι που ασχολούνται 
με τη φροντίδα άλλων ατόμων, θα πρέπει να διδάσκο-
νται την κλασική ΚΑΡΠΑ, δηλαδή θωρακικές συμπιέ-
σεις και αερισμό. 

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι οι δεξιότητες 
στην ΚΑΡΠΑ εξασθενούν μέσα σε τρεις με έξι μήνες 
μετά την αρχική εκπαίδευση.924,927–930 Οι δεξιότητες 
του AED διατηρούνται για περισσότερο, σε σχέση με 
τις δεξιότητες του BLS.931,932 Υπάρχουν ορισμένα δε-
δομένα ότι η συχνότερη, σύντομης διάρκειας εντατική 
εκπαίδευση θα μπορούσε πιθανά να ενισχύσει την εκ-
παίδευση στο BLS και να ελαττώσει την εξασθένιση των 
δεξιοτήτων.928,930–932 Μία συστηματική αξιολόγηση της 
βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι η χρήση οπτικοακουστικών 
συσκευών ανατροφοδότησης κατά την αναζωογόνηση, 
είχε ως αποτέλεσμα την παροχή από τους ανανήπτες, 
θωρακικών συμπιέσεων με παραμέτρους πιο κοντά στις 
συστάσεις, αλλά δε βρέθηκαν δεδομένα ότι κάτι τέτοιο 
μεταφράζεται σε βελτίωση της έκβασης των ασθενών.933

Εξειδικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης 

Τα μαθήματα εξειδικευμένου επιπέδου καλύπτουν τη 
γνώση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που χρειάζο-
νται για να λειτουργήσει κάποιος ως μέλος μίας ομάδας 
αναζωογόνησης (και να ηγηθεί αυτής). Έχουν προκύψει 
δεδομένα που υποστηρίζουν τα συνδυαστικά μαθησια-
κά μοντέλα (ανεξάρτητη ηλεκτρονική μάθηση συνδυα-
σμένη με ένα μειωμένης διάρκειας σεμινάριο, το οποίο 
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κατευθύνεται από εκπαιδευτές). Η εκπαίδευση με προ-
σομοίωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαί-
δευσης στην αναζωογόνηση και έχει φανεί ότι βελτιώνει 
τις γνώσεις και την επίδοση στις δεξιότητες, σε σχέση με 
την εκπαίδευση χωρίς προσομοίωση.934 Δεν υπάρχουν 
δεδομένα ότι οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια ALS, όπου 
χρησιμοποιούνται προπλάσματα υψηλής πιστότητας, 
μαθαίνουν περισσότερη ή καλύτερη ΚΑΡΠΑ. Βάσει αυ-
τού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προπλάσματα υψη-
λής πιστότητας, ωστόσο επί μη διαθεσιμότητάς τους, για 
την καθιερωμένη εκπαίδευση στην εξειδικευμένη υπο-
στήριξη της ζωής, είναι αποδεκτή η χρήση προπλασμά-
των χαμηλής πιστότητας. 

Εκπαίδευση στις μη τεχνικές δεξιότητες (non-technical 
skills - NTS), συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας ομάδας 
και της ομαδικής συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της 
έκβασης της ΚΑΡΠΑ 

Μετά από εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
στην ομαδική συνεργασία, βρέθηκε αύξηση της ενδονο-
σοκομειακής επιβίωσης σε παιδιατρικές καρδιακές ανα-
κοπές και σε χειρουργικούς ασθενείς.935,936 Η προσθήκη, 
στα σεμινάρια εξειδικευμένου επιπέδου, ειδικής εκπαί-
δευσης για την ομαδική συνεργασία ή για την ηγεσία μίας 
ομάδας, φάνηκε να βελτιώνει την απόδοση των ομάδων 
αναζωογόνησης σε πραγματικά σενάρια καρδιακής ανα-
κοπής ή σε σενάρια προσομοίωσης ενδονοσοκομειακής 
εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής.937–941 Η μάθηση 
επιτυγχάνεται όταν η εκπαίδευση με σενάριο προσο-
μοίωσης ακολουθείται από απολογισμό, εν αντιθέσει με 
την εκπαίδευση με σενάριο η οποία δεν ακολουθείται 
από απολογισμό.942 Δεν έχει καταστεί εφικτή η κατά-
δειξη διαφοράς μεταξύ του απολογισμού με ή χωρίς τη 
χρήση αποσπασμάτων βίντεο, μέσα από μελέτες.943,944 
Αυξάνονται τα δεδομένα για το ότι η συχνή και επανα-
λαμβανόμενη, βασισμένη σε προπλάσματα εκπαίδευση, 
με τη μορφή μικρών δόσεων “in-situ” διδασκαλίας, μπο-
ρεί να ελαττώσει το κόστος και τον συνολικό χρόνο που 
απαιτείται για επανεκπαίδευση, ενώ φαίνεται να είναι 
και προτιμητέα από τους εκπαιδευόμενους.945,946 Η επα-
νεκπαίδευση αποτελεί σταθερό προαπαιτούμενο, ώστε 
να διατηρούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες, ωστόσο, 
η βέλτιστη συχνότητα επανεκπαίδευσης δεν είναι σα-
φής.945,947–949

Εφαρμογή και διαχείριση των αλλαγών 

Η εξίσωση της επιβίωσης ολοκληρώνεται με τη φρά-
ση «εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο».11 Ο συνδυασμός 
ιατρικής επιστήμης και εκπαιδευτικής αποτελεσματικό-

τητας δεν επαρκεί για τη βελτίωση της επιβίωσης, εάν η 
εφαρμογή είναι φτωχή ή μηδενική. 

Αντίκτυπος των κατευθυντήριων οδηγιών 

Σε κάθε χώρα, η πρακτική της αναζωογόνησης βα-
σίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή των κατευθυ-
ντήριων οδηγιών αναζωογόνησης που έχουν συμφω-
νηθεί διεθνώς. Μελέτες για την επίδραση των διεθνών 
κατευθυντήριων οδηγιών αναζωογόνησης υποδεικνύ-
ουν θετική επίδραση στην απόδοση της ΚΑΡΠΑ,906,950 
στην επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορίας105,906,950–953 

και στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το νοσοκο-
μείο.105,906,950–954 

Χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης

Η διάδοση των «έξυπνων» τηλεφωνικών συσκευών 
(smartphones) και των tablets οδήγησε στη δημιουργία 
διαφόρων προσεγγίσεων για την εφαρμογή των οδηγι-
ών, μέσω της χρησιμοποίησης «εφαρμογών» (apps) και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέτρηση της απόδοσης των συστημάτων αναζωογόνησης

Καθώς τα συστήματα εξελίσσονται, ώστε να βελτιώ-
σουν την έκβαση μετά από καρδιακή ανακοπή, υπάρχει 
ανάγκη για αξιολόγηση της επίδρασής τους με ακρίβεια. 
Η μέτρηση της απόδοσης και η εφαρμογή προτάσεων 
βελτίωσης της ποιότητας θα ενισχύσουν περαιτέρω τα 
συστήματα, ώστε να παρέχουν τα βέλτιστα αποτελέσμα-
τα.939,955–960 

Απολογισμός μετά την αναζωογόνηση σε κλινικό περι-
βάλλον 

Η ανατροφοδότηση στα μέλη μίας ομάδας ενδο-
νοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών, σχετικά με την 
απόδοσή τους σε μία πραγματική καρδιακή ανακοπή 
(αντίθετα από το περιβάλλον εκπαίδευσης), μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση της έκβασης. Κάτι τέτοιο μπο-
ρεί είτε να γίνει σε πραγματικό χρόνο και να βασίζεται σε 
συγκεκριμένα δεδομένα (πχ χρήση συσκευών ανατρο-
φοδότησης σχετικά με τις παραμέτρους των θωρακικών 
συμπιέσεων) είτε να πραγματοποιηθεί με μία δομημένη 
διαδικασία απολογισμού μετά το συμβάν, η οποία θα 
εστιάζει στην απόδοση.939,961
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Ομάδες ιατρικών επειγόντων (medical emergency teams - 
MET) για ενήλικες 

Στην αλυσίδα επιβίωσης για την καρδιακή ανακο-
πή,13 ο πρώτος κρίκος είναι η πρώιμη αναγνώριση του 
ασθενούς που επιδεινώνεται και η πρόληψη της καρ-
διακής ανακοπής. Το ERC συστήνει τα χρήση μίας 
MET, λόγω του ότι οι ομάδες αυτές έχουν συσχετιστεί 
με ελαττωμένη επίπτωση των καρδιακών/αναπνευστι-
κών επιποκών962-968 και με βελτίωση των ποσοστών 
επιβίωσης.963,965–968,962,969 Οι MET αποτελούν κομμάτι 
ενός συστήματος άμεσης ανταπόκρισης (rapid response 
system - RRS). Το RSS  περιλαμβάνει εκπαίδευση του 
προσωπικού σχετικά με τα σημεία της επιδείνωσης του 
ασθενούς, κατάλληλη και τακτική παρακολούθηση των 
ζωτικών σημείων του ασθενούς, σαφή καθοδήγηση (πχ 
μέσω κριτηρίων κλήσης ή κλιμάκων πρώιμων προει-
δοποιητικών σημείων - early warning scores) ώστε να 
βοηθηθεί το προσωπικό στον πρώιμο εντοπισμό των 
ασθενών που επιδεινώνονται, ένα σαφές ενιαίο σύστη-
μα κλήσης σε βοήθεια και μία κλινική ανταπόκριση στις 
κλήσεις σε βοήθεια. 

Εκπαίδευση σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές για την εκ-
παίδευση στα ALS και BLS σε περιβάλλοντα περιορισμέ-
νων πόρων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η προσομοίωση, η 
εκπαίδευση με πολυμέσα, η αυτο-καθοδηγούμενη μάθη-
ση, η περιορισμένη εκπαίδευση και η αυτο-καθοδηγού-
μενη, βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μάθηση. 
Κάποιες από αυτές τις τεχνικές είναι λιγότερο δαπανη-
ρές και απαιτούν λιγότερους εκπαιδευτές, επιτρέποντας 
ευρύτερη διάδοση της εκπαίδευσης στα ALS και BLS. 

Ηθική της αναζωογόνησης και αποφάσεις σχε-
τικές με το τέλος της ζωής 

Η αρχή της αυτονομίας του ασθενούς 

Ο σεβασμός της αυτονομίας αναφέρεται στην υπο-
χρέωση του ιατρού να σέβεται τις προτιμήσεις του ασθε-
νούς και να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε 
ομοφωνία με τις αρχές και τις πεποιθήσεις του ασθενούς. 
Η επικεντρωμένη γύρω από τον ασθενή φροντίδα της 
υγείας, τοποθετεί τον ασθενή στο κέντρο της διαδικασί-
ας της λήψης των αποφάσεων αντί να τον αντιμετωπίζει 
ως τον παραλήπτη μίας ιατρικής απόφασης. Η εφαρμογή 
αυτής της αρχής κατά την καρδιακή ανακοπή αποτελεί 
πρόκληση, καθώς συνήθως δεν είναι δυνατή η γνωστο-

ποίηση των προτιμήσεων του ασθενούς.970–973

Η αρχή της ωφέλειας (beneficence)

Η ωφέλεια συνεπάγεται ότι οι παρεμβάσεις, μετά 
την αποτίμηση του σχετικού κινδύνου και του οφέλους, 
πρέπει να βοηθάν τον ασθενή. Υπάρχουν τεκμηριωμένες 
κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες υποβοηθάν 
τους επαγγελματίες υγείας κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την επιλογή των καταλληλότερων θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων.11,974,975

Η αρχή του μη-βλάπτειν 

Η ΚΑΡΠΑ έχει γίνει ο κανόνας για τους περισσότε-
ρους ασθενείς με οξείες απειλητικές για τη ζωή κατα-
στάσεις.976,977 Ωστόσο, η ΚΑΡΠΑ, αποτελεί επεμβατική 
διαδικασία με χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας. Επομένως, 
δε θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μάταιες περιπτώσεις. Η 
ματαιοπονία είναι δύσκολο να οριστεί με τρόπο τέτοιο 
ώστε ο ορισμός να είναι ακριβής, προοπτικός και εφαρ-
μόσιμος στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Η αρχή της δικαιοσύνης και της ισότιμης πρόσβασης 

Η δικαιοσύνη συνεπάγεται ότι οι πόροι για την υγεία 
κατανέμονται ισότιμα και δίκαια, ανεξαρτήτως της κοι-
νωνικής θέσης των ασθενών, χωρίς μεροληψία, με το 
δικαίωμα του κάθε ατόμου να λαμβάνει την τρέχουσα 
καθιερωμένη φροντίδα. 

Ιατρική ματαιοπονία 

Η αναζωογόνηση θεωρείται μάταιη όταν οι πιθανότη-
τες επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής είναι ελάχιστες.978 
Η απόφαση για το να μην επιχειρηθεί αναζωογόνηση δεν 
απαιτεί τη συναίνεση του ασθενούς ή των οικείων του, 
οι οποίοι, συχνά, διατηρούν μη ρεαλιστικές προσδοκί-
ες.979,980 Οι λήπτες των αποφάσεων έχουν καθήκον να 
συμβουλευτούν τον ασθενή ή, εάν ο εκείνος δεν έχει την 
ικανότητα, κάποιον εκπρόσωπό του, σύμφωνα με μία 
«σαφή και προσιτή πολιτική».981–983 

Ορισμένες χώρες επιτρέπουν προοπτικές αποφάσεις 
σχετικά με τη μη έναρξη της ΚΑΡΠΑ ενώ σε άλλες χώ-
ρες ή θρησκείες η ματαίωση της ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπε-
ται ή θεωρείται παράνομη. Δεν υπάρχει συνέπεια στους 
όρους «μην επιχειρείτε αναζωογόνηση» (do not attempt 
resuscitation - DNAR), «μην επιχειρείτε καρδιοπνευμο-
νική αναζωογόνηση» (do not attempt cardiopulmonary 
resuscitation - DNACPR) ή «επιτρέψτε τον φυσικό θά-
νατο» (allow natural death - AND). Η μη ξεκάθαρη αυτή 
χρήση των ακρωνυμίων μπορεί να προκαλέσει παρανοή-
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σεις στην εθνική νομοθεσία και δικαιοδοσία.984,985

Εκ των προτέρων οδηγίες 

Οι εκ των προτέρων οδηγίες, αποτελούν σχετικές με 
τη θεραπεία αποφάσεις, οι οποίες παρέχονται προοπτι-
κά από έναν ασθενή, για την περίπτωση που αυτός δε 
θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει άμεσα στη λήψη 
ιατρικών αποφάσεων σε κάποια στιγμή στο μέλλον.986 
Θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί επανέλεγχοι των οδη-
γιών, ώστε να διασφαλίζονται οι τρέχουσες επιθυμίες του 
ασθενούς και το ότι οι καταστάσεις αντανακλώνται επα-
κριβώς.979,987,988

Η νομική θέση των εκ των προτέρων οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία των ευρωπαϊκών χωρών ποικίλλει ση-
μαντικά.989 

Φροντίδα επικεντρωμένη στον ασθενή 

Η όλο και πιο κεντρική θέση του ασθενούς στην υγει-
ονομική φροντίδα, απαιτεί αναζήτηση, ώστε να κατανο-
ηθεί η οπτική γωνία των ατόμων που επιβίωσαν από καρ-
διακή ανακοπή. Κάτι τέτοιο απαιτεί περαιτέρω δέσμευση 
για συνεργασία με το κοινό, τους επιβιώσαντες από καρ-
διακή ανακοπή και τις οικογένειές τους, ως συνεργάτες 
σε αυτή τη διαδικασία.990

Ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή 

Μετά από ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (in-
hospital cardiac arrest - IHCA), η προεπιλεγμένη πρακτι-
κή είναι η έναρξη αναζωογόνησης, εκτός εάν έχει παρθεί 
απόφαση μη έναρξης ΚΑΡΠΑ. Οι αποφάσεις σχετικά με 
την αναζωογόνηση θα πρέπει να επανελέγχονται. Ο κα-
θορισμός των περιπτώσεων όπου η ΚΑΠΡΑ είναι πιθανό 
να είναι ανεπιτυχής ή μάταιη, είναι δύσκολος. Οι εξαρτώ-
νται ιδιαίτερα από παράγοντες του συστήματος, όπως εί-
ναι ο χρόνος μέχρι την έναρξη της ΚΑΡΠΑ και ο χρόνος 
μέχρι την απινίδωση. Τα συνολικά αποτελέσματα μελε-
τών δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση. Οι αποφάσεις δε θα πρέπει να λαμβάνονται 
βάσει μεμονωμένων στοιχείων, όπως είναι η ηλικία.991 
Μπορεί να παραμένουν γκρίζες ζώνες όπου, για μεμονω-
μένους ασθενείς, απαιτείται ιδιαίτερη κρίση.
 
Εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή 

Η απόφαση για έναρξη ή διακοπή της ΚΑΡΠΑ εξω-
νοσοκομειακά, αποτελεί πρόκληση, λόγω της έλλειψης 
επαρκών πληροφοριών σχετικά με τις επιθυμίες και τις 
αρχές, τις συνοδές παθήσεις και τη βασική κατάσταση 
της υγείας του ασθενούς.992,993 

Μη έναρξη/Ματαίωση ή διακοπή της ΚΑΡΠΑ 
(Withholding or withdrawing CPR)

Μεταφορά στο νοσοκομείο υπό ΚΑΡΠΑ εν εξελίξει 
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να σκεφτούν να 

μην εφαρμόσουν ή να διακόψουν την ΚΑΡΠΑ σε παιδιά 
και ενήλικες, όταν: 

•  δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ανανήπτη. 
•  υπάρχει εμφανής θανατηφόρος τραυματισμός ή μη 

αναστρέψιμος θάνατος. 
•  υπάρχει διαθέσιμη έγκυρη εκ των προτέρων οδηγία. 
•  υπάρχουν άλλα ισχυρά δεδομένα ότι η περαιτέρω 

ΚΑΡΠΑ θα ήταν ενάντια στις αρχές και προτιμήσεις 
του ασθενούς ή ότι θεωρείται μάταιη. 

•  Υπάρχει ασυστολία για περισσότερο από 20 min παρά 
τη συνεχιζόμενη εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, 
επί απουσίας αναστρέψιμης αιτίας. 

Μετά τη διακοπή της ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να τίθεται 
υπό σκέψη η πιθανότητα συνέχισης της υποστήριξης της 
κυκλοφορίας και η μεταφορά σε ειδικό κέντρο με την 
προοπτική της δωρεάς οργάνων.

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να σκεφτούν τη με-
ταφορά σε νοσοκομείο υπό συνεχιζόμενη ΚΑΡΠΑ, όταν 
τα παραπάνω κριτήρια διακοπής της ΚΑΡΠΑ απουσιά-
ζουν και πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

•  Ανακοπή υπό την παρουσία των EMS 
•  ROSC σε οποιαδήποτε στιγμή 
•  Αρχικός ρυθμός VT/VF 
•  Πιθανολογούμενες αναστρέψιμες αιτίες (πχ καρδιακά 

αίτια, τοξίνες, υποθερμία) 

Η σκέψη για μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να γίνε-
ται πρώιμα στη διάρκεια της διαδικασίας, πχ μετά από 
10 λεπτά ALS χωρίς ROSC και λαμβάνοντας υπόψιν τις 
εκάστοτε συνθήκες, πχ την απόσταση, την καθυστέρηση 
στην ΚΑΡΠΑ και την πιθανολογούμενη ποιότητα της 
ΚΑΡΠΑ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. 

Καρδιακή ανακοπή στα παιδιά 

Παρά τις διαφορές στην παθοφυσιολογία και την αι-
τιολογία, το ηθικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων στις 
καρδιακές ανακοπές στα παιδιά, δε διαφέρει σημαντικά. 

Στις περισσότερες χώρες, στις περιπτώσεις αιφνιδί-
ου ανεξήγητου ή ατυχηματικού θανάτου, εμπλέκονται 
οι νομικές αρχές. Σε ορισμένες χώρες οργανώνεται συ-
στηματική ανασκόπηση όλων των παιδικών θανάτων, 
ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση και να αυξηθεί 
η γνώση σχετικά με την πρόληψη μελλοντικών παιδικών 
θανάτων.994
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Ασφάλεια του ανανήπτη 

Οι επιδημίες λοιμωδών νόσων εγείρουν ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας που 
συμμετέχουν στη φροντίδα των ασθενών σε καρδια-
κή ανακοπή. Οι επαγγελματίες υγείας, όταν επιχειρούν 
ΚΑΡΠΑ σε μολυσματικούς ασθενείς, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και να 
είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση του.995,996

Δωρεά οργάνων 

Ο πρωτεύων στόχος της αναζωογόνησης είναι η δι-
άσωση της ζωής του ασθενούς.997 Εντούτοις, η τελική 
κατάληξη των προσπαθειών αναζωογόνησης, μπορεί να 
είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ο στόχος της αναζωογόνησης θα μπορούσε να αλλάξει 
και να προσανατολιστεί στην προστασία των οργάνων 
για την πιθανή δωρεά τους.998 Το καθήκον των ομάδων 
αναζωογόνησης για τον ασθενή εν ζωή, δε θα πρέπει να 
συγχέεται με το καθήκον των ιατρών για τους νεκρούς 
δότες, όπου τα όργανα προστατεύονται για τη διάσωση 
των ζωών άλλων ανθρώπων. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 
θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη με-
γιστοποίηση των πιθανοτήτων δωρεάς οργάνων σε περί-
πτωση ασθενών σε καρδιακή ανακοπή που κατέστησαν 
εγκεφαλικά νεκροί, ή σε περίπτωση όπου η ΚΑΡΠΑ ήταν 
ανεπιτυχής, μετά τη διακοπή της αναζωογόνησης.999

Μεταβλητότητα των ηθικών πρακτικών της ΚΑΡΠΑ 
στην Ευρώπη 

Οι εκπρόσωποι των 32 ευρωπαϊκών χωρών, όπου 
οργανώθηκαν οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Αναζωογόνησης, απάντησαν σε ερωτήσεις σχε-
τικά με την τοπική ηθική νομοθεσία και την πρακτική της 
αναζωογόνησης και την οργάνωση των εξωνοσοκομεια-
κών και των ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών. Η ισότιμη 
πρόσβαση στην επείγουσα φροντίδα και την πρώιμη απι-
νίδωση έχει πλέον καθιερωθεί. Η αρχή της αυτονομίας 
του ασθενούς πλέον υποστηρίζεται νομικά στην πλειο-
νότητα των χωρών. Ωστόσο σε λιγότερες από τις μισές 
χώρες επιτρέπεται συνήθως στα μέλη της οικογένειας 
να είναι παρόντα κατά την ΚΑΡΠΑ. Επί της παρούσης, 
η ευθανασία και η διευκολυνόμενη από τον ιατρό λήξη 
της ζωής, αποτελούν αμφιλεγόμενα ζητήματα και η συ-
ζήτηση πάνω σε αυτά συνεχίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν 
και να εφαρμόζουν την καθιερωμένη εθνική και τοπική 
νομοθεσία και τις ανάλογες πολιτικές. 

Παρουσία της οικογένειας κατά την αναζωογόνηση 

Το ERC υποστηρίζει την παροχή στους συγγενείς 
της επιλογής του να παρίστανται κατά τη διάρκεια των 
προσπαθειών αναζωογόνησης ενώ θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψιν και να αναγνωρίζονται με ευαισθησία οι 
εκάστοτε πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Οι 
αποφάσεις για DNAR και οι σχετικές με την DNAR συ-
ζητήσεις θα πρέπει να καταγράφονται με σαφήνεια στις 
σημειώσεις για τον ασθενή.1001–1004 Προϊόντος του χρό-
νου η κατάσταση ή οι αντιλήψεις των ασθενών μπορεί να 
μεταβάλλονται και οι οδηγίες για DNAR θα πρέπει να 
αναθεωρούνται αναλόγως.1005 

Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στα θέματα 
DNAR 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
σχετικά με τη νόμιμη και ηθική βάση των αποφάσεων 
DNAR και πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με 
τους ασθενείς, του συγγενείς ή τους πιο οικείους. Η ποιό-
τητα της ζωής, η υποστηρικτική φροντίδα και οι σχετικές 
με το τέλος της ζωής αποφάσεις θα πρέπει αντιμετωπί-
ζονται ως ενσωματωμένο κομμάτι της ιατρικής και της 
νοσηλευτικής πρακτικής.1006 

Εξάσκηση παρεμβάσεων στους προσφάτως νεκρούς 

Καθώς υπάρχει σημαντική ανομοιογένεια στις γνώ-
μες σχετικά με την εξάσκηση επεμβάσεων στους πρσφά-
τως νεκρούς, συστήνεται, οι φοιτητές επαγγελμάτων 
υγείας και οι επαγγελματίες εκπαιδευτές, να πληροφο-
ρούνται τις καθιερωμένες τοπικές νομικές πολιτικές και 
να τις ακολουθούν.

Έρευνα και συναίνεση μετά από ενημέρωση 

Η έρευνα στο πεδίο της αναζωογόνησης είναι απα-
ραίτητη, ώστε να διερευνηθούν συχνές παρεμβάσεις αμ-
φίβολης αποτελεσματικότητας ή νέες δυνητικά ωφέλιμες 
θεραπείες.1007,1008  Προκειμένου κάποιος να περιληφθεί 
ως συμμετέχων σε μία μελέτη, θα πρέπει να λαμβάνε-
ται η συναίνεσή του, μετά από σχετική ενημέρωσή του. 
Σε επείγουσες περιπτώσεις, συχνά δεν υπάρχει επαρκής 
χρόνος για τη λήψη συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. 
Ετεροχρονισμένη συναίνεση ή εξαίρεση της συναίνεσης, 
μετά από σύσκεψη της κοινότητας, θεωρούνται ηθικά 
αποδεκτές εναλλακτικές, με σεβασμό στην αυτονομία. 
1009,1010 Μετά από 12 έτη ασαφειών, μία νέα ρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτρέπει την ετεροχρο-
νισμένη συναίνεση, αναμένεται να εναρμονίσει και να 
προάγει την έρευνα σε επείγουσες περιπτώσεις, μεταξύ 
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των κρατών-μελών.1008,1009,1011,1012 

Έλεγχος ποιότητας των ενδονοσοκομειακών ανακοπών 
και ανάλυση των καταγραφών 

Η τοπική διαχείριση της ΚΑΡΠΑ μπορεί να βελτιω-
θεί, μέσω του απολογισμού μετά την ΚΑΡΠΑ, ώστε να 
διασφαλιστεί ένας κύκλος PDCA (plan-do-check-act → 
προγραμμάτισε-κάνε-έλεγξε-δράσε) βελτίωσης της ποι-
ότητας. Ο απολογισμός επιτρέπει την αναγνώριση τυχόν 
σφαλμάτων της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ και προλαμβάνει 

την επανάληψή τους.939,961,1013 Οι υποδομές αναζωογό-
νησης που βασίζονται στη λειτουργία της ομάδας και ο 
πολυεπίπεδος θεσμικός έλεγχος,1014 η ακριβής αναφορά 
των προσπαθειών αναζωογόνησης1015 σε επίπεδο εθνι-
κού ελέγχου και/ή σε πολυεθνικό επίπεδο καταγραφών 
καθώς και η ακόλουθη ανάλυση των δεδομένων και η 
ανατροφοδότηση από τα αναφερόμενα αποτελέσματα, 
μπορεί να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της ποιό-
τητας της ενδονοσοκομειακής ΚΑΡΠΑ και της έκβασης 
των καρδιακών ανακοπών.362,1016–1019

Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων για τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2015 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
Κατευθυντήριες οδηγίες για την Αναζωογόνηση 2015

Κεφάλαιο 2. Βασική Υποστήριξη της Ζωής στον Ενήλικα 
Και Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση 

Εισαγωγή 
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με 

τη χρήση τεχνικών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια 
της αρχικής αναζωογόνησης ενήλικου θύματος καρδια-
κής ανακοπής. Αυτές περιλαμβάνουν τη Βασική Υποστή-
ριξη της Ζωής (Basic Life Support-BLS) [BLS: βατότητα 
του Αεραγωγού (Airway), υποστήριξη της Αναπνοής 
(Breathing) και της Κυκλοφορίας (Circulation), χωρίς τη 
χρήση άλλου εξοπλισμού πέρα από μία προστατευτική 
συσκευή) καθώς και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή (Automated External Defibrillator – AED). 

Επίσης, περιλαμβάνει απλές τεχνικές που εφαμόζονται 
για την αντιμετώπιση της πνιγμονής (απόφραξης αερα-
γωγού από ξένο σώμα). Κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
χρήση των χειροκίνητων απινιδωτών και για την έναρξη 
αναζωογόνησης ενδονοσοκομειακά αναφέρονται στο 
κεφάλαιο της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.1 
Ακόμη, περιλαμβάνει μια περίληψη της θέσης ανάνηψης, 
με περισσότερες πληροφορίες να παρέχονται στο κεφά-
λαιο των Πρώτων Βοηθειών.2

Οι κατευθυντήριες οδηγίες στηρίζονται στις πρόσφα-
τες (2015) θέσεις ομοφωνίας, της Διεθνούς Επιτροπής Δι-
ασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (International Liaison 

aWarwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK
bCritical Care Unit, Heart of England NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
cHadstock, Cambridge, UK
dDepartment of Cardiology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
eDepartment of Emergency Medicine and Services, Helsinki University Hospital and Helsinki University, Finland
fWest Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust, Dudley, UK
gNorwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine and Department of Anesthesiology, Oslo 
University Hospital, Oslo, Norway
hFaculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgium
iFaculty of Medicine and Health Sciences, University of Ghent, Ghent, Belgium
jMunicipal Institute for Emergency Medicine Novi Sad, Novi Sad, Serbia
kDepartment of Anaesthesia and Intensive Care Medicine, University Medical Center Schleswig-Holstein, 
Kiel, Germany
lDepartment of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria
mDepartment of Cardiovascular Research, IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milan, Italy
nAnaesthesia and Intensive Care Medicine, Southmead Hospital, Bristol, UK

Απόδοση στα Ελληνικά: Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου

Gavin D. Perkinsa,b, Anthony J. Handleyc, Rudolph W. Kosterd, Maaret Castréne, 
Michael A. Smytha,f, Theresa Olasveengeng, Koenraad G. Monsieursh,i, 

Violetta Raffayj, Jan-Thorsten Gräsnerk, Volker Wenzell, Giuseppe Ristagnom, 
Jasmeet Soarn, on behalf of the Adult basic life support 

and automated external defibrillation section Collaborators1
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Committee On Resuscitation-ILCOR), αναφορικά με την 
Επιστήμη και τις Συστάσεις Θεραπείας (Consensus on 
Science and Treatment Recommendations CoSTR) για 
τη BLS/AED.3 Η ανασκόπηση της ILCOR επικεντρώθη-
κε σε 23 βασικά θέματα που οδήγησαν σε 32 θεραπευ-
τικές συστάσεις στους τομείς της έγκαιρης πρόσβασης, 
της πρόληψης της καρδιακής ανακοπής, της πρώιμης και 
υψηλής ποιότητας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
– ΚΑΡΠΑ (Cardio Pulmonary Resuscitation – CPR) και 
της πρώιμης απινίδωσης. Για αυτές τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 
(ERC), οι συστάσεις της ILCOR ενισχύθηκαν με στο-
χευμένες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις από μέλη της 
Συγγραφικής Ομάδας, για ζητήματα τα οποία δεν εξετά-
στηκαν από την ILCOR. Η Συγγραφική Ομάδα έχοντας 
επίγνωση του κόστους και της πιθανής δημιουργούμε-
νης σύγχυσης που θα προκαλέσει η αλλαγή των Οδηγι-
ών του 2010, προσπάθησε να περιορίσει τις αλλαγές, σε 
αυτές που κρίθηκαν ουσιώδεις και που υποστηριχτήκαν 
από νέα στοιχεία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συντάχθη-
καν από μέλη της Συγγραφικής Ομάδας, στη συνέχεια 
ελέγχτηκαν από το σύνολο των μελών της Συγγραφικής 
Ομάδας και τα Εθνικά Συμβούλια Αναζωογόνησης, πριν 
την τελική έγκριση τους από το ERC.

Περίληψη των αλλαγών από τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του ERC του 2010

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 υπογραμμίζουν 
την κρίσιμη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 
συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας, του παρευ-
ρισκόμενου που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ και της έγκαιρης 
εφαρμογής του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Μια 
αποτελεσματική και συντονισμένη ανταπόκριση της 
κοινότητας που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία είναι το 
κλειδί για τη βελτίωση της επιβίωσης, μετά από εξωνο-
σοκομειακή καρδιακή ανακοπή (Εικόνα 2.1).

Ο συντονιστής του κέντρου άμεσης βοήθειας δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση της 
καρδιακής ανακοπής, στην παροχή καθοδηγούμενης από 
το συντονιστή-ΚΑΡΠΑ (επίσης γνωστή ως τηλεφωνική  
ΚΑΡΠΑ), καθώς και στον εντοπισμό και παροχή ενός αυ-
τόματου εξωτερικού απινιδωτή. Όσο πιο γρήγορα κληθεί 
το κέντρο άμεσης βοήθειας, τόσο πιο πρώιμα μπορεί να 
ξεκινήσει και να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση των 
παρευρισκόμενων ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες 
της ανακοπής, το επίπεδο εκπαίδευσης και την προηγού-
μενη εμπειρία. 

Το ERC συστήνει ότι ο παρευρισκόμενος, που είναι 
εκπαιδευμένος και ικανός, θα πρέπει να εκτιμήσει γρήγο-
ρα το θύμα που έχει καταρρεύσει και να προσδιορίσει εάν 
το θύμα δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολο-
γικά και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει άμεσα το κέντρο 
άμεσης βοήθειας. 

Αν είναι δυνατόν, ενημερώστε το κέντρο άμεσης βοή-
θειας χωρίς να αφήσετε το θύμα. 

Το θύμα που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει 
φυσιολογικά βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή και χρει-
άζεται ΚΑΡΠΑ. Άμεσα μετά από καρδιακή ανακοπή, η 
ροή του αίματος στον εγκέφαλο ουσιαστικά μηδενίζε-
ται, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει επεισόδια πα-
ρόμοια με σπασμούς και τα οποία μπορεί να εκληφθούν 
λανθασμένα ως επιληπτική κρίση. Παρευρισκόμενοι και 
συντονιστές του κέντρου άμεσης βοήθειας, θα πρέπει να 
υποπτεύονται καρδιακή ανακοπή σε κάθε ασθενή, που 
παρουσιάζει σπασμούς και θα πρέπει να εκτιμούν προσε-
κτικά εαν αναπνέει φυσιολογικά.

Η συγγραφική ομάδα συμφωνεί με τη σύσταση της 
ILCOR ότι όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να εκτε-
λούν θωρακικές συμπιέσεις, σε όλα τα θύματα καρδιακής 
ανακοπής. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και είναι εκπαιδευ-
μένοι και ικανοί να εκτελέσουν εμφυσήσεις, θα πρέπει να 
συνδυάσουν τις θωρακικές συμπιέσεις με τις εμφυσήσεις. 
Η προσθήκη των εμφυσήσεων μπορεί να παρέχει επι-
πλέον οφέλη στα παιδιά, στα θύματα υποξυγοναιμικής 
καρδιακής ανακοπής, ή όταν υπάρχει καθυστερημένη 
ανταπόκριση από το κέντρο άμεσης βοήθειας. Τα δεδο-
μένα για την ισοδυναμία της αποτελεσματικότητας της 

η ανταπόκριση 
της κοινότητας 

σώζει ζωές 

Εικόνα 2.1. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του συντονιστικού κέ-
ντρου, του παρευρισκόμενου που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ και της 
έγκαιρης χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή είναι 
τα βασικά στοιχεία για την βελτίωση της επιβίωσης μετά από  
εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. 
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εφαρμογής ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις και 
της τυπικής ΚΑΡΠΑ, δεν αρκούν για να αλλάξουν την 
τρέχουσα πρακτική. 

Η υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο 
στη βελτίωση της έκβασης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
2015 του ERC για το βάθος των θωρακικών συμπιέσε-
ων είναι όμοιες με τις οδηγίες του 2010. Όσοι εφαρμό-
ζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκές βάθος 
των θωρακικών συμπιέσεων (τουλάχιστον 5 εκατοστά 
αλλά όχι πάνω από 6 εκατοστά) με συχνότητα 100-120 
θωρακικές συμπιέσεις ανά λεπτό. Αφήστε το στέρνο να 
επανέλθει πλήρως μετά από κάθε συμπίεση και ελαχι-
στοποιείστε τις διακοπές κατά τις συμπιέσεις. Κατά την 
εφαρμογή εμφύσησης, αυτή θα πρέπει να διαρκεί περί-
που 1 δευτερόλεπτο και να έχει επαρκή όγκο ώστε να 
είναι εμφανής η ανύψωση του θώρακα. Η αναλογία θω-
ρακικών συμπιέσεων-εμφυσήσεων παραμένει 30:2. Μην 
διακόπτετε τις θωρακικές συμπιέσεις περισσότερο από 
10sec για την χορήγηση εμφυσήσεων. 

Η χορήγηση απινίδωσης μέσα σε διάστημα 3-5 λε-
πτών, από την κατάρρευση του ασθενούς, εξασφαλί-
ζει υψηλά ποσοστά επιβίωσης, της τάξης του 50-70%. 
Πρώιμη απινίδωση μπορεί να γίνει από αυτούς που 
εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ με την χρήση των κατά τόπους 
διαθέσιμων AEDs προσβάσιμων στο κοινό. Προγράμ-
ματα πρόσβασης του κοινού στη χρήση AED, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται ενεργά σε δημόσιους χώρους, όπου 
υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων όπως αεροδρόμια, 
σιδηροδρομικοί σταθμοί, τερματικοί σταθμοί λεωφορεί-
ων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, γραφεία 
και καζίνο. Σε αυτά τα μέρη οι καρδιακές ανακοπές συμ-
βαίνουν συχνά παρουσία μαρτύρων και οι εκπαιδευμένοι 
στην ΚΑΡΠΑ ανανήπτες, μπορούν να βρίσκονται γρή-
γορα στον τόπο του συμβάντος. Η τοποθέτηση AEDs 
σε περιοχές που αναμένεται μία καρδιακή ανακοπή ανά 5 
έτη θεωρείται οικονομικά αποδοτική και το κόστος ανά 
προστιθέμενο έτος ζωής μπορεί να συγκριθεί με άλλες 
ιατρικές παρεμβάσεις. Η προηγούμενη εμπειρία σχετικά 
με τον αριθμό των καρδιακών ανακοπών σε μια συγκε-
κριμένη περιοχή και με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, 
μπορεί να καθοδηγήσει την τοποθέτηση των AEDs. Η 
καταγραφή των προσβάσιμων στο κοινό AEDs επιτρέπει 
στο συντονιστή να κατευθύνει αυτούς που εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ στον κοντινότερο AED, με στόχο τη βελτιστο-
ποίηση της ανταπόκρισης.  

Η αλληλουχία των ενεργειών της ΚΑΡΠΑ των ενη-
λίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε παιδιά, 
που δεν ανταποκρίνονται και δεν αναπνέουν φυσιολογι-
κά. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και έχουν επιπλέον εκπαί-
δευση μπορούν να εφαρμόσουν μια τροποποιημένη αλ-

ληλουχία ενεργειών η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή 
5 αρχικών εμφυσήσεων πριν από την εφαρμογή θωρακι-
κών συμπιέσεων και την καθυστέρηση της κλήσης βοή-
θειας, σε περίπτωση που ο διασώστης είναι μόνος του. 
Αυτό είναι ακόμα καταλληλότερο στα παιδιά και στα 
θύματα πνιγμού. Το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων 
στα παιδιά πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/3 της 
προσθοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα (για βρέφη είναι 4 
εκατοστά, για παιδιά 5 εκατοστά).

Η πρόκληση σοβαρής απόφραξη του αεραγωγού από 
ξένο σώμα είναι επείγον ιατρικό περιστατικό. Συμβαίνει 
σχεδόν πάντα κατά τη λήψη τροφής ή υγρών και απαι-
τεί άμεση θεραπεία. Ξεκινήστε προτρέποντας το θύμα 
να βήξει. Αν το θύμα έχει σοβαρή απόφραξη αεραγωγού 
ή αρχίζει να εμφανίζει κόπωση, δώστε χτυπήματα στην 
πλάτη και αν αυτό αποτύχει να άρει την απόφραξη, εφαρ-
μόστε κοιλιακές ωθήσεις. Αν το θύμα χάσει τις αισθήσεις 
του, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ άμεσα και καλέστε βοήθεια.

Καρδιακή Ανακοπή
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (Sudden Cardiac 

Arrest-SCA) είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στην 
Ευρώπη. Ανάλογα με το πώς ορίζεται η SCA, περίπου 55 
με 113 άτομα ανά 100.000 κατοίκους το χρόνο ή 350,000-
700,000 άτομα ετησίως εμφανίζουν SCA στην Ευρώ-
πη.4–6 Κατά την αρχική ανάλυση του καρδιακού ρυθμού 
το 25–50% των θυμάτων με SCA εμφανίζουν κοιλιακή 
μαρμαρυγή (VF), ποσοστό που έχει μειωθεί την τελευ-
ταία εικοσαετία.7–13 Είναι πιθανό ότι πολύ περισσότερα 
θύματα έχουν VF ή ταχεία κοιλιακή ταχυκαρδία (VT) 
κατά τη κατάρρευση τους, αλλά μέχρι την καταγραφή 
του πρώτου ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) από το 
προσωπικό του κέντρου άμεσης βοήθειας, ο ρυθμός έχει 
μεταπέσει σε ασυστολία.14–15 Όταν καταγραφεί ο ρυθμός 
αμέσως μετά την κατάρρευση, ιδίως με την χρήση των 
κατά τόπους AEDs, το ποσοστό των θυμάτων με VF 
μπορεί να φτάσει έως και το 76%.16,17 Περισσότερα θύ-
ματα της SCA επιβιώνουν, αν οι παρευρισκόμενοι δρά-
σουν άμεσα, ενώ είναι ακόμα παρούσα η VF. Η επιτυχής 
αναζωογόνηση είναι λιγότερο πιθανή, αν ο ρυθμός έχει 
μεταπέσει σε ασυστολία.

Η συνιστώμενη αντιμετώπιση της καρδιακής ανακο-
πής, λόγω VF, είναι η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από παρευρι-
σκόμενους και η πρώιμη ηλεκτρική απινίδωση. Οι περισ-
σότερες καρδιακές ανακοπές, μη καρδιακής αιτιολογίας, 
οφείλονται σε αναπνευστικά αίτια, όπως ο πνιγμός (που 
αφορά και πολλά παιδιά) και η ασφυξία. Οι εμφυσήσεις 
καθώς και οι θωρακικές συμπιέσεις είναι κρίσιμης σημα-
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σίας, για την επιτυχή αναζωογόνηση αυτών των θυμάτων. 

Η Αλυσίδα της Επιβίωσης
Η Αλυσίδα της Επιβίωσης συνοψίζει τα ζωτικής σημα-
σίας βήματα, που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ανα-
ζωογόνηση (Εικόνα 2.2). Τα περισσότερα από αυτά αφο-
ρούν  θύματα καρδιακής ανακοπής τόσο πρωτοπαθούς 
καρδιακής αιτιολογίας όσο και λόγω ασφυξίας.18

Πρώιμη αναγνώριση και κλήση για βοήθεια

Ο θωρακικός πόνος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως 
σύμπτωμα της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Η καρδιακή 
ανακοπή συμβαίνει στο ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο 
των ασθενών με μυοκαρδιακή ισχαιμία, μέσα στην πρώ-
τη ώρα από την έναρξη του θωρακικού πόνου.19  Η ανα-
γνώριση της καρδιακής αιτιολογίας του θωρακικού πό-
νου και η κλήση του κέντρου άμεσης βοήθειας, πριν την 
κατάρρευση του ασθενούς, επιτρέπει στο ασθενοφόρο 
να φτάσει νωρίτερα, ιδανικά πριν την καρδιακή ανακο-
πή, πετυχαίνοντας  έτσι καλύτερη επιβίωση.20-23 

Μόλις συμβεί καρδιακή ανακοπή, η πρώιμη αναγνώ-
ριση της είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να κατα-
στεί δυνατή η ταχεία ενεργοποίηση του κέντρου άμεσης 
βοήθειας και η παρακίνηση των παρευρισκομένων για 
έναρξη της ΚΑΡΠΑ. Οι Βασικές παρατηρήσεις είναι η 
μη ανταπόκριση και η μη φυσιολογική αναπνοή. Οι 
συντονιστές του κέντρου άμεσης βοήθειας μπορούν να 
βελτιώσουν την αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής, 
εστιάζοντας στις παραπάνω βασικές παρατηρήσεις. 

Άμεση ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους 

Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ μπορεί να διπλασιάσει ή να 
τετραπλασιάσει την επιβίωση μετά από καρδιακή ανακο-
πή.20,24–28 Αν είναι ικανοί, οι παρευρισκόμενοι, που είναι 
εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να εφαρμόζουν 
θωρακικές συμπιέσεις μαζί με εμφυσήσεις. Όταν ο πα-
ρευρισκόμενος δεν είναι εκπαιδευμένος στην ΚΑΡΠΑ, 

ο συντονιστής του κέντρου άμεσης βοήθειας θα πρέπει 
να τον ή την κατευθύνει στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ μόνο 
με θωρακικές συμπιέσεις, έως ότου έρθει εξειδικευμένη 
βοήθεια.29–31

Έγκαιρη απινίδωση

Απινίδωση μέσα σε 3-5 λεπτά από την κατάρρευση 
μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστά επιβίωσης μέχρι και 
50–70%. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους κατά τόπους 
AEDs προσβάσιμους στο κοινό.13,17,32,33 Κάθε λεπτό κα-
θυστέρησης της απινίδωσης ελαττώνει την πιθανότητα 
επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο κατά 10–
12%. Οι κρίκοι της αλυσίδας αποδίδουν καλύτερα ενω-
μένοι: όταν εφαρμόζεται ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενο, 
η ελάττωση του ποσοστού επιβίωσης είναι περισσότερο 
σταδιακή και κατά μέσο όρο 3-4% ανά λεπτό καθυστέ-
ρησης της απινίδωσης.20,24,34

Πρώιμη εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και ειδική 
φροντίδα μετά την αναζωογόνηση

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, με διαχείριση 
του αεραγωγού, χορήγηση φαρμάκων και διόρθωση των 
αιτιολογικών παραγόντων μπορεί να απαιτηθεί, όταν οι 
αρχικές προσπάθειες αναζωογόνησης είναι ανεπιτυχείς. 
Η ποιότητα της φροντίδας, κατά τη περίοδο και μετά 
την αναζωογόνηση, επηρεάζει την έκβαση και αναφέρε-
ται στα κεφάλαια της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της 
Ζωής στον Ενήλικα και της φροντίδας μετά την αναζω-
ογόνηση.1,35

Η επιτακτική ανάγκη της δράσης των παρευ-
ρισκόμενων 

Στις περισσότερες χώρες, το χρονικό διάστημα από 
την κλήση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου (χρόνος 
ανταπόκρισης) είναι 5-8 λεπτά16,36–38 ή 8–11λεπτά μέχρι 
την πρώτη απινίδωση.13,27 Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, η επιβίωση του θύματος εξαρτάται από την δυ-
νατότητα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και χορήγησης απινίδω-
σης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) από τους 
παρευρισκόμενους. 

Τα θύματα καρδιακής ανακοπής χρειάζονται άμεσα 
ΚΑΡΠΑ. Αυτή εξασφαλίζει μια μικρή αλλά ζωτικής ση-
μασίας αιματική ροή για την καρδιά και τον εγκέφαλο. 
Επίσης, αυξάνεται η πιθανότητα η καρδιά να ανακτήσει 
έναν αποτελεσματικό ρυθμό και ικανότητα εξώθησης. Οι 
θωρακικές συμπιέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αν δεν 
μπορεί να γίνει απινίδωση μέσα στα πρώτα λεπτά μετά 

Εικόνα 2.2. Η αλυσίδα επιβίωσης 
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την κατάρρευση.39 Μετά την απινίδωση, αν η καρδιά 
παραμένει βιώσιμη, ο βηματοδότης της ανακτά την λει-
τουργία του, δίνοντας έναν οργανωμένο ρυθμό, ο οποί-
ος ακολουθείται από μηχανική σύσπαση του καρδιακού 
μυός. Στα πρώτα λεπτά μετά από επιτυχή απινίδωση, ο 
καρδιακός ρυθμός μπορεί να είναι αργός και η καρδια-
κή συστολή αδύναμη. Οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει 
να συνεχιστούν μέχρι να ανακτηθεί επαρκής καρδιακή 
λειτουργία.

Η χρήση συσκευής AED από απλούς πολίτες που 
εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ αυξάνει την επιβίωση μετά από 
καρδιακή ανακοπή, που έχει συμβεί σε δημόσιο χώρο.16 
Η χρήση συσκευών AEDs σε δημόσιους χώρους αυξάνε-
ται συνεχώς.40 Ο AED χρησιμοποιεί λεκτικές οδηγίες για 
να καθοδηγήσει αυτόν που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ, αναλύει 
τον καρδιακό ρυθμό και προτρέπει τον ανανήπτη να χο-
ρηγήσει απινίδωση αν ανιχνευθεί VF ή ταχεία κοιλιακή 
ταχυκαρδία (VΤ). Είναι συσκευές αξιόπιστες, και χορη-
γούν απινίδωση μόνο αν υπάρχει VF ή ταχεία VT.41,42

 
Αναγνώριση της Καρδιακής Ανακοπής

Η αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής μπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση. Τόσο οι παρευρισκόμενοι όσο και 
οι διαχειριστές των επειγουσών κλίσεων (συντονιστές 
του κέντρου άμεσης βοήθειας) πρέπει να διαγνώσουν 
την καρδιακή ανακοπή άμεσα, προκειμένου να ενεργο-
ποιηθεί η αλυσίδα της επιβίωσης. Ο έλεγχος του καρω-
τιδικού σφυγμού (ή οποιουδήποτε άλλου σφυγμού) έχει 
αποδειχθεί ότι δεν είναι ακριβής μέθοδος για την διαπί-
στωση της παρουσίας ή όχι κυκλοφορίας.43–47

Οι αγωνιώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις 
περιγράφονται ως αργές και βαθιές αναπνοές, συνοδευ-
όμενες συχνά από ένα χαρακτηριστικό ήχο ροχαλητού. 
Προέρχονται από το εγκεφαλικό στέλεχος, που είναι το 
τμήμα του εγκεφάλου που παραμένει σε λειτουργία για 
μερικά λεπτά ακόμη και σε στέρηση οξυγόνου. Η πα-
ρουσία της αγωνιώδους αναπνοής μπορεί να ερμηνευθεί 
εσφαλμένα ως στοιχείο ύπαρξης κυκλοφορίας και μη 
ανάγκης εφαρμογής ΚΑΡΠΑ. Οι αγωνιώδεις προθανά-
τιες αναπνευστικές κινήσεις υπάρχουν μέχρι και στο 40% 
των θυμάτων με καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια 
των πρώτων λεπτών μετά την ανακοπή και η αναγνώ-
ριση τους ως σημείο ανακοπής σχετίζεται με αυξημένα 
ποσοστά επιβίωσης.48 Η σημασία της αγωνιώδους ανα-
πνοής θα πρέπει να τονίζεται κατά την εκπαίδευση  στη 
βασική υποστήριξη της ζωής.49,50 Οι παρευρισκόμενοι 
θα πρέπει να υποπτευθούν καρδιακή ανακοπή και να ξε-
κινήσουν ΚΑΡΠΑ, αν το θύμα δεν ανταποκρίνεται και 

δεν αναπνέει φυσιολογικά.
Αμέσως μετά από καρδιακή ανακοπή, η ροή του αί-

ματος στον εγκέφαλο ουσιαστικά μηδενίζεται, γεγονός 
το οποίο μπορεί να προκαλέσει επεισόδια παρόμοια με 
σπασμούς τα οποία μπορεί να εκληφθούν λανθασμένα 
ως επιληπτική κρίση. Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να 
υποπτεύονται καρδιακή ανακοπή, σε κάθε ασθενή που 
παρουσιάζει σπασμούς.51,52 Αν και παρευρισκόμενοι που 
έχουν γίνει μάρτυρες καρδιακής ανακοπής αναφέρουν 
μεταβολές στο χρώμα του δέρματος του θύματος, όπως 
ωχρότητα και κυάνωση, οι μεταβολές αυτές δεν είναι δι-
αγνωστικές της καρδιακής ανακοπής.51

Ο ρόλος του συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας

Ο συντονιστής του κέντρου άμεσης βοήθειας δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση της καρδια-
κής ανακοπής, στην παροχή καθοδηγούμενης από το 
συντονιστή-ΚΑΡΠΑ (επίσης γνωστή ως τηλεφωνική 
ΚΑΡΠΑ), στον εντοπισμό και παροχή ενός αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή και στην παροχή υψηλής προτε-
ραιότητας ανταπόκριση από το EMS. Όσο πιο γρήγορα 
κληθεί το κέντρο άμεσης βοήθειας, τόσο πιο πρώιμα 
μπορεί να ξεκινήσει και να εφαρμοστεί η κατάλληλη θε-
ραπεία. 

Η αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής από τον συντονι-
στή του κέντρου άμεσης βοήθειας

Η κατά το δυνατόν γρηγορότερη επιβεβαίωση της 
καρδιακής ανακοπής είναι ζωτικής σημασίας. Αν ο συ-
ντονιστής αναγνωρίσει την καρδιακή ανακοπή, η επι-
βίωση είναι πιο πιθανή, επειδή μπορούν να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα.53,54 Η ενίσχυση της ικανότητας του 
συντονιστή να αναγνωρίσει την καρδιακή ανακοπή και η 
βελτιστοποίηση των ενεργειών του μπορεί να είναι οικο-
νομικά αποδοτικές λύσεις, για τη βελτίωση της έκβασης 
μετά από καρδιακή ανακοπή.

Η χρήση προσχεδιασμένων πρωτοκόλλων συντονι-
σμού στα κέντρα άμεσης βοήθειας συμπεριλαμβανομέ-
νου και ειδικών ερωτημάτων για τη βελτίωση της ανα-
γνώρισης της καρδιακής ανακοπής, μπορεί να αποβεί 
χρήσιμη. Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται και δεν 
αναπνέουν φυσιολογικά θα πρέπει να θεωρείται ότι 
βρίσκονται σε καρδιακή ανακοπή. Η τήρηση αυτών των 
πρωτοκόλλων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 
αναγνώρισης καρδιακής ανακοπής,9,55–57 ενώ η μη τή-
ρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων μειώνει τα πο-
σοστά αναγνώρισης της καρδιακής ανακοπής από τους 
συντονιστές, καθώς και την παροχή τηλεφωνικά κατευ-
θυνόμενη ΚΑΡΠΑ.58-60
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Η λήψη ακριβούς περιγραφής της αναπνοής του θύ-
ματος αποτελεί μία πρόκληση για τους συντονιστές. Οι 
αγωνιώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις είναι 
συχνές και οι καλούντες μπορεί να πιστεύουν λανθα-
σμένα ότι το θύμα αναπνέει ακόμα φυσιολογικά.9,60-68 Η 
επιπλέον εκπαίδευση των συντονιστών, ειδικότερα όσο 
αφορά την αναγνώριση και τη σημασία της αγωνιώδους 
αναπνοής, μπορεί να βελτιώσει την αναγνώριση της 
καρδιακής ανακοπής, να αυξήσει την παροχή τηλεφωνι-
κά κατευθυνόμενη ΚΑΡΠΑ,67,68 και να μειώσει τον αριθ-
μό των μη αναγνωρισμένων καρδιακών ανακοπών.64

Ερωτήσεις σχετικά με την ομαλότητα ή τον τύπο της 
αναπνοής μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ανα-
γνώρισης της μη φυσιολογικής αναπνοής και επομένως 
στην αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής. Εάν η αρχι-
κή κλήση στο κέντρο άμεσης βοήθειας αναφέρει άτομο 
που παρουσιάζει σπασμούς, ο συντονιστής θα πρέπει να 
υποπτευθεί καρδιακή ανακοπή, ακόμη και αν ο καλών 
αναφέρει ότι το θύμα έχει ιστορικό επιληψίας.61,69

Η καθοδηγούμενη από τον συντονιστή του κέντρου άμε-
σης βοήθειας ΚΑΡΠΑ

Σε πολλές χώρες, τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ 
από παρευρισκόμενους είναι χαμηλά. Η καθοδηγού-
μενη από το συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας 
ΚΑΡΠΑ (τηλεφωνική ΚΑΡΠΑ) έχει αποδειχθεί ότι βελ-
τιώνει τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρι-
σκόμενους,9,56,70–72 ελαττώνει το χρόνο έναρξης ΚΑΡ-
ΠΑ,56,57,68,72,73 αυξάνει τον αριθμό των εφαρμοζόμενων 
θωρακικών συμπιέσεων70 και βελτιώνει την έκβαση των 
ασθενών μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακο-
πή, σε όλες τις ομάδες ασθενών.9,29–31,57,71,74

Οι συντονιστές θα πρέπει να παρέχουν οδηγίες για  
τηλεφωνική ΚΑΡΠΑ, σε όλες τις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει υποψία καρδιακής ανακοπής, εκτός εάν εφαρ-
μόζεται ήδη ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο διασώστη. Αν 
το θύμα είναι ενήλικας, οι συντονιστές θα πρέπει να δώ-
σουν οδηγίες για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρα-
κικές συμπιέσεις. 

Αν το θύμα είναι παιδί, οι συντονιστές θα πρέπει να 
δώσουν οδηγίες για την εφαρμογή εμφυσήσεων και θω-
ρακικών συμπιέσεων. Επομένως οι συντονιστές θα πρέ-
πει να είναι εκπαιδευμένοι στο να παρέχουν οδηγίες και 
για τις δύο τεχνικές.

Αλληλουχία ενεργειών στη Βασική Υποστήρι-
ξη της Ζωής στους ενήλικες 

Η αλληλουχία των ενεργειών της αρχικής εκτίμη-

σης και της αντιμετώπισης ενός θύματος που δεν αντα-
ποκρίνεται συνοψίζεται στην εικόνα 2.3. Η σειρά των 
ενεργειών περιλαμβάνει την αναγνώριση της καρδιακής 
ανακοπής, την κλήση του κέντρου άμεσης βοήθειας, την 
έναρξη ΚΑΡΠΑ και τη χρήση ενός AED. Ο αριθμός των 
ενεργειών έχει ελαττωθεί, έχοντας ως στόχο την επικέ-
ντρωση σε βασικές ενέργειες. Ο σκοπός του αναθεωρη-
μένου αλγορίθμου είναι να παρουσιάσει την αλληλουχία  
των ενεργειών, με λογικό και περιεκτικό τρόπο, ώστε να 
είναι εύκολο για όλους τους τύπους των διασωστών να 
την μάθουν, να την θυμηθούν και να την εκτελέσουν.

Η εικόνα 2.4 παρουσιάζει λεπτομερώς την αλληλου-
χία των ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τον εκπαιδευ-
μένο διασώστη. Εξακολουθεί να τονίζεται σημασία της 
ασφάλειας του διασώστη, του θύματος και του παρευρι-
σκόμενου. Η κλήση για επιπρόσθετη βοήθεια (αν απαι-
τείται) ενσωματώνεται στο παρακάτω βήμα της ενερ-
γοποίησης του κέντρου άμεσης βοήθειας. Για λόγους 
σαφήνειας, ο αλγόριθμος παρουσιάζεται ως μία γραμμι-
κή αλληλουχία ενεργειών. Αναγνωρίζεται ότι τα πρώιμα 

Δεν ανταποκρίνεται και  
δεν αναπνέει φυσιολογικά 

Καλέστε  το σύστημα επείγουσας   
φροντίδας  (ΕΚΑΒ) 

Χορηγήστε 30 θωρακικές  
συμπιέσεις 

Χορηγήστε  2 εμφυσήσεις 
διάσωσης  

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 30:2 

Μόλις έρθει ο AED 
ενεργοποιήστε  τον και 

ακολουθήστε τις οδηγίες 

Εικόνα 2.3. Αλγόριθμος BLS/AED
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στάδια του ελέγχου αντίδρασης του θύματος, της απε-
λευθέρωσης του αεραγωγού, του ελέγχου της αναπνοής 
και της κλήσης του συντονιστή του κέντρου άμεσης βο-
ήθειας μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα ή με πολύ 
γρήγορες ενέργειες. 

Όσοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση της 
καρδιακής ανακοπής και την έναρξη ΚΑΡΠΑ δεν θα 
γνωρίζουν αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες και, ως εκ 
τούτου όταν καλέσουν το 112, θα χρειαστούν τη βοήθεια 
του συντονιστή. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συστάσεις για εκείνους 
που δεν είναι εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση της καρ-

διακής και την έναρξη ΚΑΡΠΑ. 
Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα δοθούν συ-

μπληρωματικές πληροφορίες για βασικές ενέργειες μέσα 
στο πλαίσιο της συνολικής αλληλουχίας των ενεργειών.

Η απελευθέρωση του αεραγωγού και ο έλεγχος της ανα-
πνοής

Ο εκπαιδευμένος στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ θα πρέπει 
να αξιολογήσει άμεσα το θύμα, που έχει καταρρεύσει, για 
να εκτιμήσει αν ανταποκρίνεται και αν αναπνέει φυσιο-
λογικά. 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό χρησιμοποιώντας 

ΑλλΗλοΥχίΑ ΕνΕργΕίών

ΑΣΦΑλΕίΑ
Σιγουρευτείτε ότι εσείς, το θύμα και οι 
παρευρισκόμενοι είστε ασφαλείς 

ΑνΤΑΠοΚρίΣΗ
Ελέγξτε την ανταπόκριση του θύματος 

ΑΕργΑγώγοΣ
Απελευθερώστε τον αεραγωγό 

ΑνΑΠνοΗ
Δείτε, Ακούστε, και Αισθανθείτε 
για φυσιολογική αναπνοή

Κουνήστε μαλακά του ώμους και ρωτήστε δυ-
νατά: Είστε καλά;
Εάν απαντήσει αφήστε το στην θέση που το 
βρήκατε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
επιπλέον κίνδυνος, προσπαθήστε να βρείτε τι 
φταίει, καλέστε βοήθεια εάν χρειάζεται, επα-
νεκτιμείστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Γυρίστε το θύμα σε ύπτια θέση, αν χρειάζεται 
Τοποθετήστε το χέρι σας στο μέτωπό του και 
εκτείνετε ελαφρώς το κεφάλι προς τα πίσω; με 
τα δάκτυλά σας κάτω από το πηγούνι του, ση-
κώστε το προς τα επάνω και απελευθερώστε 
τον αεραγωγό.

Στα πρώτα λεπτά μετά από καρδιακή ανακο-
πή, το θύμα μπορεί να έχει επιπόλαια αναπνοή 
ή άρρυθμες, αργές και θορυβώδεις προθανάτι-
ες αναπνευστικές κινήσεις
Αυτή η αναπνοή δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
φυσιολογική αναπνοή. Δείτε, ακούστε και αι-
σθανθείτε, όχι περισσότερο από 10 δευτερό-
λεπτα, για να επιβεβαιώσετε ότι το θύμα ανα-
πνέει φυσιολογικά.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν η 
αναπνοή είναι φυσιολογική, ενεργήστε όπως 
όταν δεν είναι φυσιολογική και προετοιμα-
στείτε για έναρξη ΚΑΡΠΑ.

Τεχνική περιγραφή 
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ΑνΑνΤίΔρΑΣΤο ΚΑί χώρίΣ 
ΦΥΣίολογίΚΗ ΑνΑΠνοΗ
Καλέστε το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

ΣΤΕίλΤΕ γίΑ AED
Στείλτε κάποιον να φέρει AED

ΚΥΚλοΦορίΑ
Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις

Στείλτε κάποιον να καλέσει το Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας (166). Αν είστε μόνος ειδοποιή-
στε εσείς το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
Παραμείνετε με το θύμα, αν είναι δυνατό, κατά 
τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία των ηχείων στο 
τηλέφωνο προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία με τον συντονιστή του Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας

Στείλτε κάποιον να βρει και να φέρει έναν 
AED, εάν υπάρχει διαθέσιμος.
Εάν είστε μόνος, μην απομακρυνθείτε από το 
θύμα, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ.

Γονατίστε στο πλάι του θύματος
Τοποθετήστε την παλάμη του ενός χεριού στο 
κέντρο του θώρακα του θύματος (το οποίο 
βρίσκεται στο κάτω μισό του στέρνου)

Τοποθετήστε την παλάμη του άλλου χεριού 
πάνω στο πρώτο χέρι
Πλέξτε τα δάκτυλα των χεριών και βεβαιω-
θείτε ότι δεν ασκείτε πίεση στις πλευρές του 
θύματος
Κρατήστε τα χέρια σας τεντωμένα
Δεν πρέπει να ασκείτε πίεση πάνω στην άνω 
κοιλία ή στην άκρη της ξιφοειδούς απόφυσης 

Τοποθετήστε το σώμα σας κάθετα πάνω στο 
θώρακα του θύματος και πιέστε το στέρνο 
προς τα κάτω περίπου 5 cm (αλλά μην υπερ-
βείτε τα 6 cm)
Μετά από κάθε συμπίεση, αφήστε το στέρνο 
να επανέλθει χωρίς να χαθεί η επαφή των χε-
ριών σας με αυτό.
Επαναλάβετε τις συμπιέσεις με ρυθμό 100-
120 το λεπτό
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ΕΑν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνοΣ 
ΚΑί ΥΠΑρχΕί Η ΔΥνΑΤοΤΗΤΑ
Συνδυάστε τις θωρακικές συμπιέσεις 
με τις εμφυσήσεις 

ΕΑν ΔΕν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνοΣ 
Η ΔΕν ΕχΕΤΕ ΤΗν ΔΥνΑΤοΤΗΤΑ 
νΑ χορΗγΕίΣΤΕ ΕΜΦΥΣΗΣΕίΣ
Συνεχίστε ΚΑρΠΑ μόνο με συμπιέσεις

οΤΑν ΦΘΑΣΕί ο AED
Βάλτε τον σε λειτουργία 
και επικολλήστε τα ηλεκτρόδια 

Μετά από 30 συμπιέσεις απελευθερώστε ξανά 
τον αεραγωγό με έκταση κεφαλής και ανύψω-
ση της κάτω γνάθου
Κλείστε την μύτη με το δείκτη και τον αντίχει-
ρα του χεριού σας που είναι στο μέτωπο
Αφήστε το στόμα να ανοίξει αλλά διατηρήστε 
την ανύψωση του πηγουνιού
Πάρτε μια φυσιολογική εισπνοή και εφαρμό-
στε αεροστεγώς τα χείλη σας γύρω από το 
στόμα του θύματος
Εμφυσήστε σταθερά μέσα στο στόμα, ενώ 
βλέπετε τον θώρακα να ανυψώνεται για πε-
ρίπου 1 δευτερόλεπτο, όπως σε φυσιολογική 
αναπνοή. Αυτή είναι μια αποτελεσματική εμ-
φύσηση
Διατηρώντας την έκταση της κεφαλής και την 
ανύψωση της κάτω γνάθου απομακρύνετε το 
στόμα σας από το θύμα και αφήστε τον αέρα 
να εξέλθει, βλέποντας τον θώρακά του να 
επανέρχεται
Πάρτε μία άλλη κανονική εισπνοή και εμφυ-
σήστε μία ακόμη φορά μέσα στο στόμα του 
θύματος, ώστε να επιτευχθούν δύο αποτε-
λεσματικές εμφυσήσεις. Μην διακόπτετε τις 
συμπιέσεις για πάνω από 10 δευτερόλεπτα 
προκειμένου να δοθούν δύο εμφυσήσεις. Στη 
συνέχεια, χωρίς καθυστέρηση τοποθετήστε τα 
χέρια σας στην σωστή θέση πάνω στο στέρνο 
και εφαρμόστε 30 θωρακικές συμπιέσεις
Συνεχίστε με τις θωρακικές συμπιέσεις και εμ-
φυσήσεις σε αναλογία 30:2

Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συ-
μπιέσεις (συνεχείς συμπιέσεις με ρυθμό 100-
120 το λεπτό)

Μόλις φθάσει ο AED:
Βάλτε τον σε λειτουργία και επικολλήστε τα 
ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του θύματος.
Αν υπάρχουν παραπάνω από ένας διασώστες 
πρέπει να συνεχίζεται η ΚΑΡΠΑ ενώ τοποθε-
τούνται τα ηλεκτρόδια.
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ΕΑν ΔΕν ΥΠΑρχΕί 
ΔίΑΘΕΣίΜοΣ ΑΠίνίΔώΤΗΣ
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ

Ακολουθήστε τις φωνητικές/οπτικές 
οδηγίες

Εάν ενδείκνυται απινίδωση 
χορηγήστε απινίδωση

Εάν δεν ενδείκνυται η απινίδωση 
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 

ΕΑν Το ΘΥΜΑ ΕίνΑί ΑνΑ-
νΤίΔρΑΣΤο ΑλλΑ ΑνΑ-
ΠνΕί ΦΥΣίολογίΚΑ
Εάν είστε σίγουροι ότι το θύμα 
αναπνέει φυσιολογικά αλλά 
παραμένει αναντίδραστο, τοπο-
θετήστε το σε θέση ανάνηψης 
(δείτε στο κεφάλαιο Πρώτες Βο-
ήθειες)

Κατά τη διάρκεια ανάλυσης του καρδιακού 
ρυθμού από τον AED βεβαιωθείτε ότι κανέ-
νας δεν ακουμπάει το θύμα.

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν ακουμπάει το 
θύμα.
Πιέστε το κουμπί της απινίδωσης σύμφωνα με 
τις οδηγίες (οι πλήρως αυτόματοι απινιδωτές  
θα χορηγήσουν απινίδωση αυτόματα).
Άμεσα ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ 30:2
Συνεχίστε σύμφωνα με τις φωνητικές/οπτικές 
οδηγίες

Αμέσως ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. Συνεχίστε σύμ-
φωνα με τις φωνητικές/οπτικές οδηγίες 

Είναι σπάνιο η ΚΑΡΠΑ από μόνη της να επα-
νεκκινήσει την καρδιά. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι 
το θύμα έχει ανανήψει συνεχίστε ΚΑΡΠΑ.
Σημεία που δηλώνουν ότι το θύμα έχει ανανήψει:
•  Ξυπνάει
•  Κινείται
•  Ανοίγει τα μάτια του
•  Αναπνέει φυσιολογικά
Προετοιμαστείτε να επαναξεκινήσετε ΚΑΡ-
ΠΑ στην περίπτωση που η κατάσταση του θύ-
ματος επιδεινωθεί 

Εικόνα 2.4. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργιών για την  BLS/AED από εκπαιδευμένο ανανήπτη, για την αντιμετώπιση ενηλίκου 
θύματος καρδιακής ανακοπής.   

Μη διακόπτετε την αναζωογόνηση έως ότου:
•  Ένας επαγγελματίας υγείας σας πει να στα-

ματήσετε
•  Το θύμα αρχίζει να ξυπνάει, να κινείται, να 

ανοίγει τα μάτια του και να αναπνέει φυσι-
ολογικά

•  Εξαντληθείτε
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ελαφρά έκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω 
γνάθου, ενώ ταυτόχρονα εκτιμήστε αν το άτομο ανα-
πνέει φυσιολογικά. Μην καθυστερείτε την εκτίμηση, για 
έλεγχο τυχόν απόφραξης του αεραγωγού. Οι τεχνικές 
της ανάσπασης της κάτω γνάθου (jaw thrust) και ο κα-
θαρισμός του αεραγωγού με το δάκτυλο (finger sweep) 
συστήνεται να μην εφαρμόζονται πλέον από μη εξειδι-
κευμένο προσωπικό. Ελέγξτε για αναπνοή, χρησιμο-
ποιώντας τεχνικές που περιγράφονται στην εικόνα 2.4, 
επισημαίνοντας τη ζωτική σημασία της αναγνώρισης 
των αγωνιωδών αναπνευστικών κινήσεων, που περιγρά-
φηκαν παραπάνω.

Ενεργοποίηση του κέντρου άμεσης βοήθειας

Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός, 
έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, χωρίς 
χρέωση. Είναι δυνατή η κλήση στο 112 από σταθερά 
και κινητά τηλέφωνα, για επικοινωνία με οποιαδήποτε 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης: ασθενοφόρο, πυροσβεστι-
κή υπηρεσία ή αστυνομία. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 
παρέχουν έναν εναλλακτικό αριθμό άμεσης πρόσβασης, 
σε ιατρικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρόνου. Ως εκ τούτου, οι 
παρευρισκόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές 
κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικά με τον καταλληλότερο 
τηλεφωνικό αριθμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Πρώιμη επικοινωνία με το κέντρο άμεσης βοήθειας 
διευκολύνει την βοήθεια από το συντονιστή, την ανα-
γνώριση της καρδιακής ανακοπής, την παροχή τηλε-
φωνικών οδηγιών για εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, την ενεργο-
ποίηση του κέντρου άμεσης βοήθειας, τον συντονισμό 
των ατόμων που πρώτοι ανταποκρίνονται στην καρδια-
κή ανακοπή καθώς και στον εντοπισμό και την παροχή 
ενός AED.75-78 

Κατά τη διάρκεια κλήσης του κέντρου άμεσης βοή-
θειας, όταν είναι δυνατό, παραμείνετε μαζί το θύμα. Αν 
το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται έχει ηχεία, θα πρέπει 
η συνομιλία με τον συντονιστή να γίνεται μέσω αυτών, 
ώστε να διευκολύνεται ο συνεχής διάλογος με τον συ-
ντονιστή, συμπεριλαμβανομένης (αν χρειάζεται) και της 
παροχής οδηγιών ΚΑΡΠΑ.79 Είναι λογικό ότι η εκπαί-
δευση στην ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον 
τρόπο ενεργοποίησης των ηχείων του τηλεφώνου.80 Άλ-
λοι παρευρισκόμενοι μπορεί να ενεργοποιήσουν αυτοί 
το κέντρο άμεσης βοήθειας.

Ξεκινώντας θωρακικές συμπιέσεις

Στους ενήλικες που χρειάζονται ΚΑΡΠΑ, υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα η ανακοπή να είναι καρδιακής 

αιτιολογίας. Όταν η ροή του αίματος σταματά μετά από 
καρδιακή ανακοπή, το αίμα στους πνεύμονες και στο 
αρτηριακό σύστημα οξυγονωμένο κάποια λεπτά. Προ-
κειμένου να δοθεί έμφαση στην προτεραιότητα των θω-
ρακικών συμπιέσεων, συστήνεται η ΚΑΡΠΑ να ξεκινά με 
θωρακικές συμπιέσεις παρά με εμφυσήσεις. Μελέτες σε 
προπλάσματα δείχνουν ότι αυτό σχετίζεται με μικρότερο 
χρονικό διάστημα για την έναρξη της ΚΑΡΠΑ.81-84 

Όταν εφαρμόζεται θωρακικές συμπιέσεις:

1.  Εφαρμόζονται συμπιέσεις στο κέντρο του θώρακα. 
2.  Συμπιέστε τον θώρακα σε βάθος τουλάχιστον 5cm 

αλλά όχι πάνω από 6cm.
3  Συμπιέστε τον θώρακα με συχνότητα περίπου 100–120 

ανά λεπτό, με τις λιγότερες κατά το δυνατόν διακοπές.
4.  Aφήστε το στέρνο να επανέλθει πλήρως μετά από 

κάθε συμπίεση. Μη συμπιέζετε το θώρακα κατά τη 
φάση της χαλάρωσης.

Θέση των χεριών 

Πειραματικές μελέτες δείχνουν καλύτερη αιμοδυνα-
μική απάντηση, όταν οι θωρακικές συμπιέσεις εκτελού-
νται στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου.85-87 Συνιστάται 
να διδάσκεται η τοποθέτηση των χεριών με απλό τρό-
πο, όπως «τοποθετήστε τη παλάμη του ενός χεριού σας 
στο κέντρο του θώρακα και το άλλο χέρι από πάνω». Οι 
οδηγίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται με επίδειξη 
τοποθέτησης των χεριών στο κατώτερο ήμισυ του στέρ-
νου.88,89

Οι θωρακικές συμπιέσεις εφαρμόζονται πιο εύκο-
λα από έναν διασώστη, ο οποίος βρίσκεται γονατιστός 
στο πλάι του θύματος, καθώς αυτό βοηθάει στην κίνη-
ση μεταξύ συμπιέσεων και εμφυσήσεων εξασφαλίζοντας 
ελάχιστες διακοπές στη εφαρμογή συμπιέσεων. Οι θέσεις 
του διασώστη στο ύψος της κεφαλής του θύματος (αν 
υπάρχει ένας διασώστης) και με τα πόδια σε διάσταση 
πάνω από το θύμα (αν υπάρχουν δύο διασώστες) μπο-
ρούν να επιλεγούν, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρ-
μογής συμπιέσεων από το πλάι, για παράδειγμα όταν το 
θύμα βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο.90,91

Βάθος των συμπιέσεων 

Ο φόβος πρόκλησης βλάβης, η κόπωση και η περιο-
ρισμένη μυϊκή δύναμη έχουν ως αποτέλεσμα, αυτοί που 
εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, να συμπιέζουν το θώρακα σε μι-
κρότερο βάθος από ότι συνιστάται. Τα αποτελέσματα 
τεσσάρων μελετών παρατήρησης που δημοσιεύτηκαν 
μετά την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών του 
2010, δείχνουν ότι βάθος συμπιέσεων μεταξύ 4,5–5,5cm, 
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στους ενήλικες, βελτιώνει την έκβαση σε σύγκριση με 
άλλες τιμές βάθους συμπιέσεων κατά τη διάρκεια εφαρ-
μογής ΚΑΡΠΑ.92–95 Μελέτη 9136 ασθενών έδειξε ότι 
βάθος συμπιέσεων μεταξύ 40 και 55mm, με μέγιστη τιμή 
τα 46mm, συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά επιβί-
ωσης.94 Επίσης, υπάρχουν στοιχεία από μία μελέτη πα-
ρατήρησης, ότι βάθος συμπιέσεων μεγαλύτερο από 6cm 
συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά τραύματος σε ενή-
λικες σε σύγκριση με τιμές βάθους συμπιέσεων της τάξης 
των 5–6cm, κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ.96 Το 
ERC συμφωνεί με τη σύσταση της ILCOR, ότι το επιδι-
ωκόμενο βάθος συμπιέσεων θα πρέπει να είναι περίπου 
5cm, όχι όμως πάνω από 6cm, για μεσαίου μεγέθους 
ενήλικες. Για την πραγματοποίηση αυτής της σύστασης, 
το ERC αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολη η εκτίμηση του 
βάθους των συμπιέσεων και ότι οι ρηχές συμπιέσεις θε-
ωρούνται πιο επιβλαβείς από τις συμπιέσεις με μεγάλο 
βάθος. Ως εκ τούτου, το ERC αποφάσισε να διατηρήσει 
την οδηγία του 2010, ότι δηλαδή οι θωρακικές συμπιέ-
σεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5cm σε βάθος αλλά 
όχι πάνω από 6cm. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξακο-
λουθεί να έχει ως προτεραιότητα την επίτευξη επαρκούς 
βάθους συμπίεσης.

Ρυθμός συμπιέσεων

Ο ρυθμός των θωρακικών συμπιέσεων ορίζεται ως ο 
πραγματικός ρυθμός των συμπιέσεων που δίνονται κάθε 
φορά ανά μονάδα χρόνου. Διαφέρει από τον αριθμό των 
θωρακικών συμπιέσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο στον οποίο συνυπολογίζονται οι όποιες διακο-
πές των θωρακικών συμπιέσεων. 

Σε δύο μελέτες, με σύνολο 13469 ασθενών, καταγρά-
φηκε ότι οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκαν θω-
ρακικές συμπιέσεις με ρυθμό 100-120 ανά λεπτό, παρου-
σίασαν μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με 
ασθενείς που έλαβαν θωρακικές συμπιέσεις με ρυθμούς 
>140, 120-139, <80 και 80-99 ανά λεπτό. Πολύ υψηλοί 
ρυθμοί συμπιέσεων σχετίστηκαν με μειωμένο βάθος θω-
ρακικών συμπιέσεων.97,98 Ως εκ τούτου, το ERC συστή-
νει ρυθμό θωρακικών συμπιέσεων 100-120 ανά λεπτό.

Ελαχιστοποιώντας τις διακοπές των θωρακικών συμπιέ-
σεων

Η χορήγηση εμφυσήσεων, απινιδώσεων, αερισμού 
και η ανάλυση του καρδιακού ρυθμού οδηγούν σε 
διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων. Διακοπές των 
θωρακικών συμπιέσεων, προ και μετά την απινίδωση 
διάρκειας μικρότερης των 10 δευτερολέπτων και κλά-
σματα θωρακικών συμπιέσεων >60% συνδέονται με 

καλύτερη έκβαση.99–103 Οι διακοπές των θωρακικών 
συμπιέσεων θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται, διασφα-
λίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία κατά την 
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ. 

Ανένδοτη επιφάνεια

Η ΚΑΡΠΑ πρέπει να διενεργείται σε ανένδοτη επι-
φάνεια, όταν αυτό είναι δυνατό. Τα αεροστρώματα πρέ-
πει να ξεφουσκώνονται κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.104 
Τα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με τη χρήση ειδικής 
σανίδας είναι αμφιλεγόμενα.105–109 Όταν αυτή χρησιμο-
ποιηθεί θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η διακοπή της ΚΑΡΠΑ ή η ατυχηματική αφαί-
ρεση ενδοφλέβιων γραμμών ή άλλων καθετήρων, κατά 
την τοποθέτηση της σανίδας.

Η επαναφορά του θώρακα

Η στήριξη στο θώρακα δεν επιτρέπει την πλήρη 
επαναφορά του θωρακικού τοιχώματος και είναι συχνή 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ.110,111 Η πλήρης 
επαναφορά του θωρακικού κλωβού, μετά από κάθε συ-
μπίεση, οδηγεί στην αύξηση της φλεβικής επιστροφής 
και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΑΡ-
ΠΑ.110,112–114 Όσοι λοιπόν εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέ-
πει να μεριμνούν για την αποφυγή της συμπίεσης του 
θώρακα, κατά τη φάση της χαλάρωσης. 

Κύκλος εργασίας

Ο βέλτιστος κύκλος εργασίας (αναλογία του χρόνου 
της θωρακικής συμπίεσης προς το συνολικό χρόνο μετά-
βασης από τη μια συμπίεση στην επόμενη) έχει μελετη-
θεί σε πειραματικά μοντέλα και μελέτες προσομοίωσης 
με κυμαινόμενα αποτελέσματα.115-123 Μια πρόσφατη 
κλινική μελέτη παρατήρησης έθεσε υπό αμφισβήτηση 
το μέχρι τώρα προτεινόμενο κύκλο εργασίας 50:50, υπο-
στηρίζοντας ότι χρόνος συμπίεσης >40% πιθανόν να μην 
είναι εφικτός και ενδεχομένως να σχετίζεται με μειωμέ-
νο βάθος κατά την συμπίεση.124 Γενικά, η ρύθμιση του 
κύκλου γι’ αυτούς που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, θεωρείται 
δύσκολη και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από 
άλλες παραμέτρους συμπίεσης του θωρακικού τοιχώμα-
τος.119,124 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το 
ERC αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις που 
να υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο κύκλο και κατά συ-
νέπεια ανεπαρκή νεότερα δεδομένα που να προτείνουν 
την μεταβολή του μέχρι σήμερα προτεινόμενου λόγου 
του 50%.
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Μηχανισμός ανάδρασης στην τεχνική των θωρακικών συ-
μπιέσεων 

Η χρήση ειδικών συσκευών ανατροφοδότησης και 
καθοδήγησης, κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, στην κλι-
νική πράξη, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της 
ΚΑΡΠΑ, ως μέσο αύξησης των πιθανοτήτων επανόδου 
της αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC) καθώς και στην 
αύξηση της επιβίωσης.125,126 Οι τύποι της ανατροφοδό-
τησης περιλαμβάνουν φωνητικές εντολές, μετρονόμους, 
οπτικούς πίνακες, αριθμητικές ενδείξεις, κυματομορφές, 
λεκτικές προτροπές και οπτικά σήματα συναγερμού.

Η επίδραση των συσκευών ανατροφοδότησης και 
καθοδήγησης, κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, περιγρά-
φηκε σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες92,127 καθώς και σε 
11 μελέτες παρατήρησης.128-138 Σε καμία από τις παρα-
πάνω μελέτες δεν καταγράφηκε αύξηση της επιβίωσης 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο με τις συσκευές ανα-
τροφοδότησης, και μόνο μία μελέτη έδειξε σημαντικά 
αυξημένα ποσοστά επανόδου της αυτόματης κυκλοφο-
ρίας (ROSC) με τη χρήση συσκευής ανατροφοδότησης. 
Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη, η συσκευή ανατροφοδότη-
σης ενεργοποιήθηκε με βάση τη διακριτική ευχέρεια του 
ιατρού και δεν αναφέρονται διευκρινίσεις σχετικές με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ενεργοποίηση ή 
όχι της συσκευής ανατροφοδότησης.136 Η χρήση των 
συσκευών ανατροφοδότησης και καθοδήγησης κατά τη 
διάρκεια της ΚΑΡΠΑ πρέπει να θεωρείται μέρος ενός 
ευρύτερου συστήματος παροχής φροντίδας, το οποίο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ,138,139 
και να μην αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση.

Εμφυσήσεις διάσωσης 

Η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ με συνεχείς θωρακικές συμπι-
έσεις, χωρίς αερισμό, σε χοίρους σε gasping χωρίς μυο-
χάλαση με αεραγωγούς ανοικτούς και μη προστατευμέ-
νους βρέθηκε ότι είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
έκβασης.140 Gasping άμεσα μετά την καρδιακή ανακοπή, 
μπορεί να υπάρχει περίπου στο ένα τρίτο των ατόμων, δι-
ευκολύνοντας την ανταλλαγή αερίων.48 Κατά την εφαρ-
μογή ΚΑΡΠΑ σε διασωληνωμένα άτομα, η ενδιάμεση 
τιμή αναπνεόμενου όγκου ανά θωρακική συμπίεση ήταν 
περίπου 40ml, τιμή που θεωρείται χαμηλή για την εξα-
σφάλιση επαρκούς αερισμού.141 Σε καρδιακή ανακοπή 
με παρουσία μαρτύρων, με κοιλιακή μαρμαρυγή η άμεση 
συνεχής εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων τριπλασίασε 
την επιβίωση.142 Σύμφωνα με αυτά, η συνεχής εφαρμο-
γή θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να είναι περισσότερο 
στις πρώιμες φάσεις της ΚΑΡΠΑ «ηλεκτρική» και «κυ-

κλοφορική», ενώ η εφαρμογή επιπλέον αερισμού θεω-
ρείται σημαντική στη όψιμη «μεταβολική» φάση.39

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, η συστημα-
τική ροή του αίματος, και επομένως και η ροή του αί-
ματος προς τους πνεύμονες μειώνεται σημαντικά, έτσι 
ώστε χαμηλότεροι αναπνεόμενοι όγκοι και μειωμένη 
αναπνευστική συχνότητα να μπορούν να διατηρήσουν 
αποτελεσματική οξυγόνωση αερισμό.143-146 Σε μη προ-
στατευόμενο αεραγωγό, αναπνεόμενος όγκος 1L προ-
καλεί πολύ περισσότερη γαστρική διάταση σε σύγκριση 
με αναπνεόμενο όγκο 500mL.147 Εμφύσηση διάρκειας 
ενός δευτερολέπτου είναι δυνατή, χωρίς να προκληθεί 
υπερβολική γαστρική διάταση.148 Ακούσιος υπεραερι-
σμός κατά την ΚΑΡΠΑ μπορεί να συμβεί συχνά, ιδίως 
όταν εφαρμόζεται αερισμός με αυτοδιατεινόμενο ασκό 
και μάσκα σε προστατευμένο αεραγωγό, είναι συχνός ο 
υπεραερισμός από απροσεξία, ειδικότερα κατά τη εφαρ-
μογή αερισμού με αυτοδιατεινόμενο ασκό. Αν και αυτό 
αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση149 και την μέγιστη πίε-
ση των αεραγωγών.150 Μια προσεκτικά ελεγχόμενη πει-
ραματική μελέτη σε ζώα κατέδειξε απουσία ανεπιθύμη-
των ενεργειών.151 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων το ERC συστήνει 
κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες, να χορηγείται 
αναπνεόμενος όγκος 500-600mL (6-7ml/kg). Πρακτι-
κά, αυτός είναι ο όγκος που απαιτείται για να προκληθεί 
ορατή ανύψωση του θώρακα.152 Αυτοί που εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να χορηγούν εμφυσήσεις διάρκειας 
περίπου 1 δευτερολέπτου, με επαρκή όγκο για ανύψωση 
του θώρακα, αποφεύγοντας όμως τις απότομες και βίαι-
ες εμφυσήσεις. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διακοπής 
των θωρακικών συμπιέσεων προκειμένου να δοθούν δύο 
εμφυσήσεις, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερό-
λεπτα.153 Οι συστάσεις αυτές, αφορούν όλα τα είδη αε-
ρισμού κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ όταν ο αεραγωγός 
δεν είναι προστατευμένος, συμπεριλαμβανομένων του 
αερισμού στόμα με στόμα και του αερισμού με αυτοδι-
ατεινόμενο ασκό και μάσκα, με και χωρίς χορήγηση συ-
μπληρωματικού οξυγόνου. 

Αερισμός στόμα- με - μύτη

Ο αερισμός στόμα – με - μύτη είναι μια αποδεκτή 
εναλλακτική μέθοδος του αερισμού στόμα με στόμα.154 
Μπορεί να εφαρμοστεί αν το στόμα του θύματος έχει σο-
βαρά τραύματα ή όταν δεν είναι δυνατή η διάνοιξη του, 
αν αυτός που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ βοηθά θύμα που βρί-
σκεται μέσα στο νερό ή όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί 
καλή εφαρμογή στο στόμα του θύματος. 
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Αερισμός στόμα- με - τραχειοστομία 

Ο αερισμός στόμα - με- τραχειοστομία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε θύμα που φέρει τραχειοστομία και 
χρειάζεται εμφυσήσεις.155

Αναλογία συμπιέσεων–εμφυσήσεων 

Δεδομένα από μελέτες σε πειραματόζωα υποστη-
ρίζουν τη χρήση αναλογίας συμπιέσεων–εμφυσήσεων 
μεγαλύτερης των 15:2.156-158 Μαθηματικά μοντέλα έδει-
ξαν ότι η αναλογία 30:2 εξασφαλίζει καλύτερη σχέση αι-
ματικής ροής και παροχής οξυγόνου.159,160 Η αναλογία 
30:2 συστήνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του 2005 
και του 2010, για την αναζωογόνηση ενήλικα από ένα 
διασώστη. Η αναλογία αυτή μείωσε τον αριθμό των δι-
ακοπών των συμπιέσεων και τη χρονική διάρκεια χωρίς 
αιματική ροή161,162 και ελάττωσε την πιθανότητα υπε-
ραερισμού.149,163 Αρκετές μελέτες παρατήρησης ανέφε-
ραν ελαφρώς βελτιωμένη έκβαση, μετά την εφαρμογή 
των αλλαγών στις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες 
περιελάμβαναν τη μετάβαση από μια σχέση συμπιέσε-
ων–εμφυσήσεων 15:2 σε 30:2.161,162,164,165 Το ERC, ως εκ 
τούτου, συνεχίζει να συστήνει εφαρμογή αναλογίας συ-
μπιέσεων–εμφυσήσεων 30: 2.

ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις 

Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η ΚΑΡΠΑ 
μόνο με συμπιέσεις μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματι-
κή με αυτή όπου συνδυάζονται συμπιέσεις με εμφυσήσεις, 
στα πρώτα λίγα λεπτά μετά από ανακοπή, που δεν οφεί-
λεται σε υποξυγοναιμία.140,166 Μελέτες σε πειραματόζωα  
και μαθηματικά μοντέλα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ μόνο με 
συμπιέσεις έχουν δείξει ότι τα αποθέματα οξυγόνου εξα-
ντλούνται μέσα σε 2-4 λεπτά.158,167 Αν ο αεραγωγός εί-
ναι ελεύθερος, περιστασιακές προθανάτιες αναπνοές και  
παθητικές θωρακικές κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν 
κάποιου βαθμού ανταλλαγή αερίων.48,141,168–170

Μελέτες παρατήρησης, που κατατάσσονται ως επί το 
πλείστον στις μελέτες με χαμηλής τεκμηρίωσης στοιχεία  
έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της ΚΑΡΠΑ μόνο 
με συμπιέσεις είναι παρόμοια αυτής κατά την οποία συν-
δυάζονται συμπιέσεις με εμφυσήσεις σε ενήλικες με καρ-
διακή ανακοπή πιθανώς καρδιακής αιτιολογίας.26,171-182 

Το ERC έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση 
της ισορροπίας μεταξύ των δυνητικών ωφελειών και των 
κινδύνων από την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις 
σε σύγκριση με την τυπική ΚΑΡΠΑ, όπου συνδυάζονται 
συμπιέσεις με εμφυσήσεις. Τα έως τώρα δεδομένα για την 
ισοδυναμία της αποτελεσματικότητας της ΚΑΡΠΑ μόνο 

με θωρακικές συμπιέσεις και της κλασικής ΚΑΡΠΑ δεν 
επαρκούν ώστε να αλλάξει η τρέχουσα πρακτική. Ως εκ 
τούτου, το ERC συμφωνεί με τη σύσταση της ILCOR ότι 
όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να εκτελούν θωρα-
κικές συμπιέσεις σε όλα τα θύματα καρδιακής ανακοπής. 
Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και είναι εκπαιδευμένοι και 
ικανοί να εκτελέσουν εμφυσήσεις, θα πρέπει να συνδυά-
σουν τις θωρακικές συμπιέσεις με τις εμφυσήσεις, καθώς 
αυτό μπορεί να παρέχει επιπλέον οφέλη στα παιδιά, στα 
θύματα υποξυγοναιμικής καρδιακής ανακοπής,175,183,184 
ή όταν υπάρχει καθυστερημένη ανταπόκριση από το κέ-
ντρο άμεσης βοήθειας.179

Η χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδω-
τή (AED)

Οι AEDs είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί όταν 
χρησιμοποιούνται από απλούς πολίτες με ελάχιστη ή 
καθόλου εκπαίδευση.185 Οι AEDs καθιστούν δυνατή την 
απινίδωση αρκετά λεπτά πριν από την άφιξη των επαγ-
γελματιών. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να την 
συνεχίσουν, με τις ελάχιστες δυνατές διακοπές στις θω-
ρακικές συμπιέσεις κατά την εφαρμογή και χρήση του 
AED. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να είναι συ-
γκεντρωμένοι και να ακολουθούν τις φωνητικές οδηγί-
ες, αμέσως μετά την εκφώνηση τους, ιδίως όσο αφορά 
την επανέναρξη της ΚΑΡΠΑ που πρέπει να γίνει όσο πιο 
σύντομα ζητηθεί και την ελαχιστοποίηση των διακοπών 
στις θωρακικές συμπιέσεις. Έτσι, οι προ-απινίδωσης και 
μετα- απινίδωσης διακοπές στις θωρακικές συμπιέσεις 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες.99,100,103,186 
Οι συνηθισμένες συσκευές AED είναι κατάλληλες για 
χρήση και σε παιδιά ηλικίας άνω των 8ετών.187-189

Για παιδιά ηλικίας μεταξύ 1 και 8 ετών πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται παιδιατρικά ηλεκτρόδια μαζί με τον ειδικό 
μετατροπέα-μειωτήρα ή να ενεργοποιείται η επιλογή της 
παιδιατρικής λειτουργίας αν είναι διαθέσιμη. Αν τα παρα-
πάνω δεν είναι διαθέσιμα, ο AED θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται ως έχει. Υπάρχουν λίγες αναφορές περιστατικών 
επιτυχούς χρήσης των AEDs σε παιδιά ηλικίας μικρό-
τερης του έτους.190,191 Η συχνότητα εμφάνισης απινι-
δώσιμου ρυθμού σε βρέφη είναι πολύ χαμηλή, εκτός αν 
υπάρχει συνοδός καρδιακή νόσος.187-189,192-195 Σε αυτές 
τις σπάνιες περιπτώσεις, εάν ο AED είναι ο μόνος διαθέ-
σιμος απινιδωτής συστήνεται η χρήση του (κατά προτί-
μηση με μειωτήρα ενέργειας). 
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ΚΑΡΠΑ πριν την απινίδωση

Η σημασία της άμεσης απινίδωσης τονίζεται πάντα 
στις κατευθυντήριες οδηγίες και στην εκπαίδευση και θε-
ωρείται ότι έχει σημαντική επίδραση στην επιβίωση μετά 
από κοιλιακή μαρμαρυγή. Αυτή η έννοια αμφισβητήθηκε 
το 2005, καθώς υπήρχαν στοιχεία ότι η εφαρμογή θωρα-
κικών συμπιέσεων για 180 δευτερόλεπτα πριν την απι-
νίδωση μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση, όταν ο χρό-
νος ανάμεσα στην κλήση για ασθενοφόρο και την άφιξη 
του τελευταίου ήταν μεγαλύτερος των 4-5 λεπτών.196,197 
Τρεις πρόσφατες κλινικές μελέτες δεν επιβεβαιώνουν 
αυτό το όφελος στην επιβίωση.198–200 Η ανάλυση μιας 
τυχαιοποιημένης μελέτης έδειξε μείωση στην επιβίωση 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, σε παρατεταμένη 
περίοδο εφαρμογής ΚΑΡΠΑ (180 δευτερόλεπτα) και σε 
καθυστερημένη απινίδωση σε ασθενείς με αρχικό απινι-
δώσιμο ρυθμό.200 Ωστόσο, για κέντρα άμεσης βοηθείας 
με υψηλότερα βασικά ποσοστά επιβίωσης μέχρι την έξο-
δο από το νοσοκομείο (που ορίζεται ως >20% για αρχικό 
απινιδώσιμο ρυθμό), 180 δευτερόλεπτα ΚΑΡΠΑ προ της 
απινίδωσης ήταν πιο επωφελή σε σύγκριση με ένα μι-
κρότερο χρονικό διάστημα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ (30-60 
δευτερόλεπτα).201 Το ERC συστήνει την συνέχιση της 
ΚΑΡΠΑ μέχρι ο απινιδωτής ή η συσκευή ΑΕD να φτά-
σει και να εφαρμοστεί, ενώ η απινίδωση δεν θα πρέπει να 
καθυστερήσει περισσότερο.

Μεσοδιαστήματα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού 

Το 2015 στη διεθνή Ομοφωνία της ILCOR επί της 
επιστήμης της ΚΑΡΠΑ αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν 
μελέτες που να εξετάζουν άμεσα το ζήτημα των βέλτι-
στων χρονικών μεσοδιαστήματων, για τον έλεγχο του 
ρυθμού και την επίδρασή τους στην επιβίωση: στην 
επάνοδο αυτόματης κυκλοφορίας-ROSC, στην ευνοϊκή 
νευρολογική ή λειτουργική έκβαση, στην επιβίωση μέ-
χρι την έξοδο από το νοσοκομείο, στην πίεση αιμάτωσης 
των στεφανιαίων ή στην καρδιακή παροχή. 

Σε συμφωνία με τις συστάσεις της ILCOR και για λό-
γους συνέπειας, προς τις προηγούμενες κατευθυντήριες 
οδηγίες, το ERC συστήνει οι θωρακικές συμπιέσεις να 
διακόπτονται κάθε δύο λεπτά για την εκτίμηση του καρ-
διακού ρυθμού.

Φωνητικές οδηγίες

Θεωρείται πολύ σημαντικό ότι όσοι εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να προσέχουν και να ακλουθούν χω-
ρίς καθυστέρηση τις φωνητικές οδηγίες των συσκευών 
AED. Οι οδηγίες αυτές είναι προγραμματισμένες στον 

AED και συστήνεται να ρυθμίζονται σύμφωνα με την 
αλληλουχία των απινιδώσεων και το χρονοδιάγραμμα 
της ΚΑΡΠΑ που αναφέρονται παραπάνω. Οι φωνητικές 
οδηγίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής: 

1.  Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις θωρακικές συμπιέ-
σεις για έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και για φόρτιση 
του AED.

2.  Μία μόνο απινίδωση, όταν ανιχνεύεται απινιδώσιμος 
ρυθμός.

3.  Φωνητική οδηγία για άμεση επανέναρξη των θωρακι-
κών συμπιέσεων μετά την απινίδωση.

4.  Χρονικό διάστημα 2 λεπτών ΚΑΡΠΑ, πριν δοθεί η φω-
νητική εντολή για επανεκτίμηση του ρυθμού.

Συσκευές αξιολόγησης της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ 
μπορεί επιπλέον να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ανα-
τροφοδότηση και επιπλέον φωνητική/οπτική καθοδήγη-
σης της ΚΑΡΠΑ. 

Η διάρκεια της ΚΑΡΠΑ μεταξύ των απινιδώσεων 
καθώς και η αλληλουχία ενεργειών της απινίδωσης και 
τα επίπεδα ενέργειας αναφέρονται περαιτέρω στο κεφά-
λαιο της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.1

Στην πράξη, οι AEDs χρησιμοποιούνται κυρίως από 
εκπαιδευμένους διασώστες, όπου η προεπιλεγμένη ρύθ-
μιση των φωνητικών οδηγιών του AED για την αναλο-
γία συμπιέσεων–εμφυσήσεων θα πρέπει να είναι 30: 2. 

Αν κατ’ εξαίρεση, οι AEDs βρίσκονται σε περιβάλλον, 
όπου δεν είναι πιθανό να υπάρχουν ή να είναι διαθέσιμοι 
εκπαιδευμένοι διασώστες, τότε ο ιδιόκτητης ή ο πάρο-
χος μπορεί να επιλέξει να αλλάξει τις ρυθμίσεις, για την 
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπίεσεις. 

Πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές AEDs

Έχοντας ανιχνεύσει απινιδώσιμο ρυθμό, ο πλήρως 
αυτοματοποιημένος AED θα χορηγήσει απινίδωση, χω-
ρίς περαιτέρω συμμετοχή του διασώστη. Μία μελέτη σε 
προπλάσματα έδειξε ότι μη εκπαιδευμένοι σπουδαστές 
νοσηλευτικής διέπραξαν λιγότερα λάθη που αφορού-
σαν στην ασφάλεια, χρησιμοποιώντας έναν πλήρως αυ-
τοματοποιημένο AED συγκριτικά με έναν ημιαυτόματο 
AED.202 Η προσομοίωση σεναρίου καρδιακής ανακο-
πής σε πρόπλασμα έδειξε ότι η ασφάλεια δεν επηρεά-
στηκε, όταν μη εκπαιδευμένοι πολίτες που εφάρμοσαν 
ΚΑΡΠΑ χρησιμοποίησαν έναν πλήρως αυτόματο απινι-
δωτή AED παρά ένα ημιαυτόματο AED.203 Δεν υπάρ-
χουν δεδομένα σε ανθρώπους που να τεκμηριώνουν ότι 
τα ευρήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε κλινική 
χρήση.
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Προγράμματα πρόσβασης του κοινού στην απινίδωση

Οι προϋποθέσεις για επιτυχή αναζωογόνηση σε κα-
τοικημένες περιοχές είναι λιγότερο ευνοϊκές από ότι σε 
δημόσιους χώρους: λιγότερες καρδιακές ανακοπές με πα-
ρουσία μαρτύρων, χαμηλότερα ποσοστά παρευρισκομέ-
νων που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και κατά συνέπεια, λιγότε-
ροι απινιδώσιμοι ρυθμοί από ό, τι σε δημόσιους χώρους. 
Αυτό περιορίζει την αποτελεσματικότητα της οικιακής 
χρήσης του AED για θύματα καρδιακής ανακοπής.204 
Οι περισσότερες μελέτες που καταδεικνύουν οφέλη όσο 
αφορά την επιβίωση από τη χρήση AED πραγματοποιή-
θηκαν σε δημόσιους χώρους.32,205-208 Πρόσφατα δεδομέ-
να από εθνικές μελέτες στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ επι-
βεβαίωσαν ότι η διαθεσιμότητα ενός AED οδήγησε σε 
συντομότερη απινίδωση των θυμάτων με περισσότερες 
πιθανότητες επιβίωσης.16,209 Όμως, οι AEDs χρησιμο-
ποιήθηκαν για απινίδωση μόνο στο 3,7%209 ή στο 1,2%16 
του συνόλου των καρδιακών ανακοπών. Στη μελέτη από 
την Ιαπωνία περιγράφεται μια αντίστροφη συσχέτιση 
μεταξύ του αριθμού των AEDs ανά τετραγωνικό χιλιόμε-
τρο και του μεσοδιαστήματος από την κατάρρευση μέχρι 
την πρώτη απινίδωση, που οδήγησε σε θετική συσχέτιση 
με την επιβίωση. 

Ως εκ τούτου, τα προγράμματα πρόσβασης του κοι-
νού στην απινίδωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενεργά  
σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός 
ατόμων, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
τερματικοί σταθμοί λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστά-
σεις, εμπορικά κέντρα, γραφεία και καζίνο. Σε αυτά τα 
μέρη συνήθως οι καρδιακές ανακοπές συμβαίνουν πα-
ρουσία μαρτύρων και οι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή 
ΚΑΡΠΑ μπορούν να βρίσκονται γρήγορα στον τόπο 
του επεισοδίου. Ο αριθμός των συσκευών AEDs που 
θα τοποθετηθούν και ή σωστή θέση για επαρκώς ταχεία 
ανταπόκριση δεν είναι καλά τεκμηριωμένα, ειδικά όταν 
η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας ληφθεί υπόψη. 
Η λήψη αυτών των αποφάσεων θα επηρεαστεί από πα-
ράγοντες όπως η αναμενόμενη επίπτωση της καρδιακής 
ανακοπής, ο αναμενόμενος αριθμός των κερδισμένων 
ετών ζωής και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των 
διασωστών που είναι εξοπλισμένοι με AED σε σύγκριση 
με τον χρόνο της παραδοσιακής ενεργοποίησης των κέ-
ντρων άμεσης βοήθειας. Η τοποθέτηση συσκευών AEDs 
σε περιοχές που αναμένεται μία καρδιακή ανακοπή ανά 5 
έτη θεωρείται οικονομικά αποδοτική και το κόστος ανά 
προστιθέμενο έτος ζωής μπορεί να συγκριθεί με άλλες 
ιατρικές παρεμβάσεις.210–212 Η προηγούμενη εμπειρία 
σχετικά με τον αριθμό των καρδιακών ανακοπών για 
κατοικημένες περιοχές και τα χαρακτηριστικά τη συ-

νοικίας, μπορεί να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της  
τοποθέτησης των συσκευών AED.213,214 Η καταγραφή 
των προσβάσιμων στο κοινό συσκευών AEDs επιτρέπει 
στο συντονιστή να κατευθύνει αυτούς που εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ στην κοντινότερη συσκευή AED, με στόχο τη 
βελτίωση της αντιμετώπισης της καρδιακής ανακο-
πής.215 Επίσης, είναι δυνατή η εξοικονόμηση κόστους 
καθώς η πρώιμη απινίδωση και η εφαρμογή, στον τόπο 
της καρδιακής ανακοπής, απινίδωσης με συσκευή AED 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους της νοσοκο-
μειακής παραμονής.216,217 

Οι δυνατότητες των συσκευών AEDs δεν έχουν ακό-
μη επιτευχθεί πλήρως, επειδή χρησιμοποιούνται κυρίως 
σε δημόσιους χώρους, ενώ το 60–80% των καρδιακών 
ανακοπών συμβαίνουν σε κατοικίες. Το ποσοστό των 
ασθενών που βρίσκονται σε VF είναι χαμηλότερο σε κα-
τοικίες από ότι σε δημόσιους χώρους ωστόσο ο απόλυ-
τος αριθμός των δυνητικά θεραπεύσιμων ασθενών είναι 
υψηλότερος στις κατοικίες.204 Η προσβάσιμη στο κοι-
νό απινίδωση (PAD) σπάνια φτάνει σε θύματα καρδια-
κής ανακοπής σε κατοικίες.208 Επομένως, διαφορετικές 
στρατηγικές απαιτούνται για την έγκαιρη απινίδωση σε 
κατοικημένες περιοχές. Η συμμετοχή των αστυνομικών 
και των πυροσβεστών, συνδυάζεται με παρατεταμένο 
χρόνο ανταπόκρισης αλλά παρέχει τη δυνατότητα κά-
λυψης όλου του πληθυσμού.17,36 Το λογιστικό πρόβλημα 
με τα συστήματα άμεσης ανταπόκρισης είναι ότι ο αυτός 
που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ πρέπει να καταφτάσει όχι απλώς 
νωρίτερα από το ασθενοφόρο, αλλά μέσα σε 5-6 λεπτά 
από την αρχική κλήση βοηθείας, έτσι ώστε να επιχειρηθεί 
χορήγηση απινίδωσης στην ηλεκτρική ή στην κυκλοφο-
ρική φάση της καρδιακής ανακοπής.39 Η μεγαλύτερη κα-
θυστέρηση μειώνει τα οφέλη στην επιβίωση: αν ο πρώ-
τος διασώστης φτάσει με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 
10 λεπτών από την αρχική κλήση, τότε η απινίδωση θα 
έχει μικρή θετική επίπτωση στην επιβίωση.34,218 Απλοί 
πολίτες που βρίσκονται κοντά στο θύμα και εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ κατευθυνόμενη από το συντονιστικό κέντρο, 
και ενημερώνονται για τον κοντινότερο διαθέσιμο AED 
μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡ-
ΠΑ από παρευρισκόμενους33 και να βοηθήσουν στη μεί-
ωση του χρόνου για την απινίδωση.40

Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων AED, οι 
επικεφαλής της κοινότητας και των προγραμμάτων θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως τη συ-
γκρότηση ομάδας υπεύθυνων για την παρακολούθηση 
και συντήρηση των συσκευών, την ύπαρξη εκπαιδευτι-
κών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα 
που πιθανόν να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές AED και 
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τη σύσταση ομάδων εθελοντών πρόθυμων να χρησιμο-
ποιήσουν τις συσκευές αυτές σε θύματα καρδιακής ανα-
κοπής.219 Χρηματικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται σε 
μόνιμη βάση για τη διατήρηση του προγράμματος. 

Τα προγράμματα πρόσβασης στις συσκευές AED σε 
κατοικημένες περιοχές έχουν αξιολογηθεί μόνο ως προς 
το χρόνο ανταπόκρισης και όχι ως προς το όφελος στην 
επιβίωση.40 Η απόκτηση ενός AED για προσωπική οικι-
ακή χρήση, ακόμα και σε άτομα που θεωρείται ότι έχουν 
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αιφνίδιας καρδιακής ανακο-
πής, δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.220 

Το κεφάλαιο της καρδιακής ανακοπής σε ειδικές κα-
ταστάσεις παρέχει στοιχεία που στηρίζουν τη σύσταση 
του ERC που αφορά την υποχρεωτική τοποθέτηση συ-
σκευών AEDs επί όλων των εμπορικών αεροσκαφών 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
χαμηλού κόστους αεροπορικών εταιρειών.221 

Παγκόσμια σήμανση των συσκευών AED

Όταν ένα θύμα καταρρεύσει, μία συσκευή AED πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί άμεσα: απλή και ξεκάθαρη σήμαν-
ση υποδεικνύει τη θέση ενός AED και η γρήγορη ανεύρε-
σή του είναι ζωτικής σημασίας. Η ILCOR έχει σχεδιάσει 
την παγκόσμια σήμανση των συσκευών AED, η οποία 
μπορεί να αναγνωρισθεί παγκοσμίως και συστήνεται η 
εφαρμογή της. 222 

Ενδονοσοκομειακή χρήση των AEDs

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τυ-
χαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν την ενδο-
νοσοκομειακή χρήση των AEDs με τους χειροκίνητους 
απινιδωτές. Δύο παλαιότερες μελέτες παρατήρησης, που 
αφορούσαν ενήλικες με ενδονοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή με απινιδώσιμους ρυθμούς έδειξαν υψηλότερα 
ποσοστά επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, 
όταν η απινίδωση έγινε μέσω ενός προγράμματος AED 
σε σχέση με την χειροκίνητη απινίδωση μόνο.223,224 Μία 
πιο πρόσφατη μελέτη παρατήρησης έδειξε ότι οι συσκευ-
ές AED θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία 
πριν από την άφιξη της νοσοκομειακής ομάδας αναζωο-
γόνησης.225 Τρεις μελέτες παρατήρησης δεν κατέγραψαν 
καμία βελτίωση στην επιβίωση μέχρι την έξοδο από το 
νοσοκομείο σε ενήλικες με ενδονοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή, όταν η απινίδωση έγινε με τη χρήση συσκευής 
AED σε σχέση με την χειροκίνητη απινίδωση.226-228 Σε 
μία από αυτές τις μελέτες,226 οι ασθενείς της ομάδας AED 
με μη-απινιδώσιμους ρυθμούς παρουσίασαν χαμηλότερα 
ποσοστά επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο 

σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας με την χειρο-
κίνητη απινίδωση (15% έναντι 23%, p=0,04). Μια άλλη 
μεγάλη μελέτη παρατήρησης με 11.695 ασθενείς από 204 
νοσοκομεία έδειξε επίσης ότι η ενδονοσοκομειακή χρή-
ση AED συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης 
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο σε σύγκριση με τη μη 
χρήση απινιδωτή (16,3% έναντι 19.3%, προσαρμοσμέ-
νο πηλίκο επίπτωσης [προσαρμοσμένο RR], 0,85, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 0,78 - 0,92, p<0,001).229 
Η χρήση των AED, σε μη-απινιδώσιμους ρυθμούς, συ-
σχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης (10,4% 
έναντι 15,4%, [προσαρμοσμένο RR] 0,74, 95% CI, 0,65 
- 0,83, p<0,001), και με παρόμοια ποσοστά επιβίωσης 
σε απινιδώσιμους ρυθμούς, (38,4% έναντι 39,8%; RR, 
1,00, 95% CI, 0,88 - 1,13, p=0,99). Αυτό υποδηλώνει ότι 
οι AEDs ενδέχεται να προκαλέσουν επιζήμιες καθυστε-
ρήσεις στην έναρξη της ΚΑΡΠΑ, ή διακοπές στις θωρα-
κικές συμπιέσεις σε ασθενείς με μη-απινιδώσιμους ρυθ-
μούς.230 Μόνο ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο του 20%) 
των ενδονοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών έχουν 
ως αρχικό ρυθμό, απινιδώσιμο ρυθμό.229,231,232

Το ERC συστήνει τη χρήση των AEDs σε εκείνα τα 
τμήματα του νοσοκομείου, όπου υπάρχει κίνδυνος καθυ-
στερημένης απινίδωσης,233 διότι θα χρειαστούν αρκετά 
λεπτά για την άφιξη της ομάδας αναζωογόνησης και οι 
πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια καρδιακή 
ανακοπή δεν έχουν τη δεξιότητα χορήγησης χειροκίνη-
της απινίδωσης. Στόχο αποτελεί η χορήγηση απινίδωσης 
μέσα σε 3 λεπτά από την κατάρρευση του θύματος. Σε 
χώρους του νοσοκομείου, όπου υπάρχει γρήγορη πρό-
σβαση σε χειροκίνητη απινίδωση, είτε από εκπαιδευμένο 
προσωπικό είτε από ομάδα αναζωογόνησης, θα πρέπει 
να προτιμηθεί  η χειροκίνητη απινίδωση έναντι της συ-
σκευής AED. Όποια τεχνική απινίδωσης επιλεγεί (μερι-
κά νοσοκομεία μπορούν και χρησιμοποιούν απινιδωτές 
που προσφέρουν τόσο την λειτουργία AED όσο και την 
χειροκίνητη λειτουργία) ένα αποτελεσματικό σύστημα 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρ-
χει.232,234 Επαρκής αριθμός επαγγελματιών υγείας θα 
πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για να καταστεί δυνατή η 
χορήγηση της πρώτης απινίδωσης μέσα σε 3 λεπτά, από 
την κατάρρευση οπουδήποτε στο νοσοκομείο. Τα νοσο-
κομεία πρέπει να παρακολουθούν τα διαστήματα από 
την κατάρρευση μέχρι την πρώτη απινίδωση και να κά-
νουν έλεγχο των αποτελεσμάτων της αναζωογόνησης.
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Κίνδυνοι για αυτόν που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ και το θύμα  

Κίνδυνοι για θύμα που λαμβάνει ΚΑΡΠΑ και δεν βρίσκε-
ται σε καρδιακή ανακοπή 

Αρκετοί διασώστες δεν ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, φοβούμε-
νοι ότι οι θωρακικές συμπιέσεις σε θύματα, που δεν είναι 
σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, μπορούν να προκα-
λέσουν σοβαρές επιπλοκές. Τρεις μελέτες ερεύνησαν τον 
κίνδυνο από την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, σε άτομα που δεν 
ήταν σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.235–237 Συνολι-
κά δεδομένα από αυτές τις τρεις μελέτες, που περιέλαβαν 
345 ασθενείς, έδειξαν ποσοστό εμφάνισης καταγμάτων 
οστών (πλευρών και κλείδας), 1.7% (95%CI 0.4–3.1%), 
πόνου στην περιοχή των θωρακικών συμπιέσεων 8.7% 
(95% CI5.7–11.7%), ενώ δεν καταγράφηκε καμία βλάβη 
εσωτερικού οργάνου. Η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από παρευ-
ρισκόμενους, σε θύματα που δεν είναι σε καρδιακή ανα-
κοπή εξαιρετικά σπάνια οδηγεί σε σοβαρή βλάβη. Ως εκ 
τούτου, όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ δεν θα πρέπει να είναι 
επιφυλακτικοί σχετικά με την έναρξη της, λόγου φόβου  
πιθανής βλάβης. 

Κίνδυνοι για το  θύμα που λαμβάνει ΚΑΡΠΑ και βρίσκε-
ται σε καρδιακή ανακοπή

Μία συστηματική ανασκόπηση των βλαβών που προ-
καλούνται από την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων 
με τα χέρια ανέφερε ποσοστά εμφάνισης καταγμάτων 
πλευρών που κυμαίνονται από 13% έως 97% και καταγ-
μάτων στέρνου από 1% έως 43%.238 Βλάβες εσωτερικών 
οργάνων (πνευμόνων, καρδιάς, κοιλιακών οργάνων) εμ-
φανίζονται λιγότερο συχνά και μπορεί να εμφανίσουν ή 
όχι συσχέτιση με σκελετικές βλάβες.239 Οι τραυματισμοί 
είναι περισσότερο συχνοί, όταν το βάθος της θωρακικής 
συμπίεσης υπερβαίνει τα 6cm σε μέσο ενήλικο θύμα. 

Κίνδυνοι για αυτόν που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ κατά την εκ-
παίδευση και σε πραγματικές συνθήκες

Μελέτες παρατήρησης της εκπαιδευτικής ή της 
πραγματικής ΚΑΡΠΑ περιγράφουν σπάνια εμφάνιση 
μυϊκού καμάτου, οσφυαλγίας, δύσπνοιας, υπεραερισμού, 
πνευμοθώρακα, θωρακικού άλγους, εμφράγματος μυο-
καρδίου και βλάβης νεύρων.240,241 Η συχνότητα αυτών 
των συμβαμάτων είναι πολύ χαμηλή και η διαδικασία της 
ΚΑΡΠΑ, εκπαιδευτικής ή πραγματικής, είναι ασφαλής 
στις περισσότερες περιπτώσεις.242 Άτομα που εκπαιδεύ-
ονται στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ πρέπει να ενημερώνονται 
για το είδος και την ένταση της φυσικής δραστηριότη-
τας κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Εκπαιδευόμενοι και διασώστες που παρουσιάζουν, κατά 
την εκπαίδευση τους, σοβαρά συμπτώματα (π.χ θωρακι-
κό άλγος ή έντονη δύσπνοια) προτείνεται να σταματή-
σουν.

Κόπωση του διασώστη

Αρκετές μελέτες σε προπλάσματα αναφέρουν ότι το 
βάθος των συμπιέσεων ελαττώνεται μόλις στα 2 λεπτά 
μετά την έναρξη της ΚΑΡΠΑ.243 Σε μία μελέτη ενδονο-
σοκομειακών ασθενών βρέθηκε ότι παρά τη χρήση συ-
σκευής αξιολόγησης της ΚΑΡΠΑ σε πραγματικό χρόνο, 
το μέσο βάθος των συμπιέσεων ελαττώθηκε μεταξύ 1.5 
και 3 λεπτών από την έναρξη της ΚΑΡΠΑ.244 Έτσι συ-
νιστάται η εναλλαγή αυτών που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ 
κάθε 2 λεπτά, για να προληφθεί η οφειλόμενη στην κό-
πωση μείωση της ποιότητας των θωρακικών συμπιέσε-
ων. Η εναλλαγή αυτών που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ δεν 
πρέπει να διακόπτει τις θωρακικές συμπιέσεις.

Κίνδυνοι κατά την απινίδωση 

Πολλές μελέτες σχετικά με την χρήση των συσκευών 
AEDs σε δημόσιους χώρους έδειξαν ότι οι AEDs μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από πολίτες και 
από αυτούς που καλούνται πρώτοι να αντιμετωπίσουν 
μια καρδιακή ανακοπή.185 Μια συστηματική ανασκό-
πηση εντόπισε 8 εργασίες, όπου αναφέρονται συνολικά 
29 συμβάματα σχετικά με την απινίδωση.245 Σε αυτά 
περιλαμβάνονται ατυχηματική ή σκόπιμα λανθασμένη 
χρήση του απινιδωτή, δυσλειτουργία της συσκευής και 
ατυχηματική εκφόρτιση της κατά τη διάρκεια εκπαί-
δευσης ή κατά τη συντήρησή του. Τέσσερις παρουσιά-
σεις περιστατικών περιέγραψαν τη χορήγηση ρεύματος 
στους διασώστες από εμφυτευμένους απινιδωτές και σε 
μία από αυτές τις περιπτώσεις καταγράφηκε βλάβη πε-
ριφερικού νεύρου. Δεν έχει περιγραφεί κάποια βλάβη σε 
όσους εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, από τη χρήση απινιδωτή σε 
υγρό περιβάλλον. 

Αν και η ατυχηματική βλάβη σε όσους εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ από τη χρήση απινιδωτή είναι εξαιρετικά σπά-
νια, έχει αποδειχθεί ότι τα συνήθη χειρουργικά γάντια 
δεν παρέχουν επαρκή προστασία.246-249 Έτσι όσοι εφαρ-
μόζουν ΚΑΡΠΑ δεν θα πρέπει να συνεχίζουν τις θωρα-
κικές συμπιέσεις με τα χέρια, κατά τη διάρκεια χορήγη-
σης απινίδωσης και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με 
τα θύματα κατά τη διάρκεια εκφόρτισης εμφυτευμένης 
συσκευής απινίδωσης. Άμεση επαφή του διασώστη με το 
θύμα πρέπει να αποφεύγεται, κατά την χορήγηση απινί-
δωσης. 



183ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ψυχολογικές επιπτώσεις 

Μία μεγάλη προοπτική μελέτη, αναφερόμενη στην 
προσβάσιμη στο κοινό απινίδωση σε δημόσιους χώρους 
περιγράφει λίγες δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις, 
που συνδέονται με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ ή την χρήση 
συσκευών AED, οι οποίες χρειάστηκαν ειδική παρέμβα-
ση.242 Δύο μεγάλες, αναδρομικές μελέτες βασισμένες σε 
ερωτηματολόγιο, διαπίστωσαν ότι παρευρισκόμενοι που 
εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ αναφέρουν την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ 
ως θετική εμπειρία.250,251 Μέλη της οικογένειας, που γί-
νονται μάρτυρες προσπάθειας αναζωογόνησης μπορεί 
επίσης να αποκομίσουν ψυχολογικά οφέλη.252-254 Δυ-
σμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις σε όσους εφαρμόζουν 
ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να διαγιγνώσκονται και να αντιμετω-
πίζονται καταλλήλως.

Μετάδοση ασθενειών 

Ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών κατά την εκπαί-
δευση ή κατά την εφαρμογή πραγματικής ΚΑΡΠΑ είναι 
εξαιρετικά χαμηλός.255–257 Η χρήση γαντιών θεωρείται 
ότι είναι επιθυμητή, αλλά η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ δεν θα 
πρέπει να καθυστερεί ή να αναβάλλεται, εάν δεν υπάρ-
χουν γάντια.

Συσκευές προστασίας του διασώστη κατά τη διάρκεια εμ-
φυσήσεων

Τρεις μελέτες έδειξαν ότι η χρήση συσκευών προ-
στασίας, κατά τη διάρκεια εμφυσήσεων, ελάττωσε την 

μετάδοση βακτηρίων, σε ελεγχόμενο εργαστηριακό πε-
ριβάλλον.258,259 Δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν 
την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα ή την εφαρμο-
σιμότητα της χρήσης των συσκευών προστασίας (όπως 
ειδικό επικάλυμμα προσώπου ή προσωπίδα), που έχουν 
ως στόχο την αποφυγή άμεσης επαφής με το θύμα κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ. Αν όμως είναι γνωστό 
ότι το θύμα πάσχει από σοβαρή λοίμωξη (π.χ HIV, φυ-
ματίωση, ηπατίτιδα Β ή SARS) συστήνεται η χρήση των 
συσκευών προστασίας.

Εάν χρησιμοποιηθεί συσκευή προστασίας, θα πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθούν οι μη αναγκαί-
ες διακοπές κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ΚΑΡΠΑ. 
Μελέτες σε προπλάσματα έδειξαν ότι η ποιότητα της 
ΚΑΡΠΑ είναι ανώτερη με την χρήση μάσκας τσέπης σε 
σύγκριση με τη χρήση μάσκας με ασκό ή με τη χρήση 
απλού ειδικού επικαλύμματος προσώπου.260-262

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα 
Η απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα είναι σχε-

τικά ασυνήθης αλλά δυνητικά θεραπεύσιμη αιτία ατυ-
χηματικού θανάτου.263 Δεδομένου ότι οι περισσότερες 
περιπτώσεις πνιγμονής συνδέονται με κατανάλωση 
τροφής, συνήθως γίνονται παρουσία μαρτύρων. Εφόσον 
αρχικά το θύμα διατηρεί τη συνείδηση και τις αισθήσεις 
του υπάρχει συχνά η δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης, 
η οποία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. 

Ενέργεια 

ΥΠοΨίΑ ΠνίγΜονΗΣ
να είστε σε εγρήγορση για απόφρα-
ξη του αεραγωγού από τροφή ειδικά 
κατά τη διάρκεια γεύματος 

ΕνΘΑρρΥνΕΤΕ Το ΘΥΜΑ νΑ ΒΗΞΕί  
Προτρέψτε το θύμα να βήξει

Τεχνική περιγραφή 
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ΔώΣΤΕ ΚοίλίΑΚΕΣ ώΘΗΣΕίΣ
Αν τα χτυπήματα στην πλάτη είναι 
αναποτελεσματικά δώστε μέχρι πέ-
ντε κοιλιακές ωθήσεις

ΞΕΚίνΗΣΤΕ ΚΑρΠΑ 
Ξεκινήστε ΚΑρΠΑ αν το θύμα χάσει 
τις αισθήσεις του

Αν τα χτυπήματα στην πλάτη  αποτύχουν να 
απελευθερώσουν τον αεραγωγό δώστε μέχρι 
πέντε κοιλιακές ωθήσεις ως εξής:
Σταθείτε πίσω από το θύμα και τοποθετήστε 
και τα δύο σας χέρια γύρω από την άνω κοιλία
Γείρετε το θύμα προς τα εμπρός
Τοποθετείστε τη γροθιά σας μεταξύ ομφαλού 
και ξιφοειδούς απόφυσης 
Πιάστε τη γροθιά σας με το άλλο χέρι και πιέ-
στε απότομα προς τα μέσα και πάνω
Επαναλάβετε το μέχρι πέντε φορές
Αν παρόλα τα παραπάνω δεν απελευθερωθεί 
ο αεραγωγός συνεχίστε με πέντε χτυπήματα 
στην πλάτη εναλλάξ με πέντε κοιλιακές ωθή-
σεις

Αν το θύμα, σε οποιαδήποτε στιγμή,  χάσει τις 
αισθήσεις του:
•  Τοποθετήστε το θύμα προσεκτικά στο έδα-

φος
•  Ειδοποιήστε άμεσα το Κέντρο Άμεσης Βο-

ήθειας
•  Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ με θωρακικές συμπιέσεις

Εικόνα 2.5. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργιών για την αντιμετώπιση ενηλίκου θύματος με απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

ΔώΣΤΕ χΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗν ΠλΑΤΗ
Αν ο βήχας γίνει μη αποτελεσματικός δώ-
στε μέχρι 5 χτυπήματα στην πλάτη

Αν το θύμα εμφανίζει σημεία σοβαρής από-
φραξης του αεραγωγού και έχει συνείδηση 
δώστε πέντε χτυπήματα στην πλάτη.
Σταθείτε στο πλάι του θύματος και ελαφρώς 
προς τα πίσω. 
Υποστηρίξτε το στήθος με το ένα χέρι και 
γείρετε το θύμα προς τα μπροστά, έτσι ώστε 
όταν μετακινηθεί το ξένο σώμα αυτό να βγει 
έξω από το στόμα και όχι να μετακινηθεί σε 
κατώτερο σημείο του αεραγωγού.
Με την παλάμη του άλλου χεριού σας,  δώστε 
πέντε κοφτά χτυπήματα στην πλάτη ανάμεσα 
στις ωμοπλάτες.
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Αναγνώριση 

Επειδή η αναγνώριση της απόφραξης του αεραγωγού 
είναι το κλειδί για την επιτυχή έκβαση, είναι σημαντικό 
αυτή η επείγουσα  κατάσταση να μην εκληφθεί λανθα-
σμένα ως λιποθυμικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου, επιληπτική κρίση, ή άλλη κατάσταση που μπορεί 
να προκαλέσει αναπνευστική δυσχέρεια, κυάνωση ή 
απώλεια συνείδησης. Η απόφραξη αεραγωγού από ξένο 
σώμα συμβαίνει συνήθως κατά τη λήψη τροφής ή υγρών. 
Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης απόφραξης του αερα-
γωγού από ξένο σώμα παρουσιάζουν άτομα με χαμηλό 
επίπεδο συνείδησης, με δηλητηρίαση από αλκοόλ ή/ και 
φάρμακα, με νευρολογικές διαταραχές που σχετίζονται 
με ελαττωμένη δυνατότητα κατάποσης και αντανακλα-
στικών του βήχα (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσος του 
Parkinson), με αναπνευστική νόσο, με νοητική υστέρη-
ση, με άνοια, με κακή κατάσταση των οδόντων και άτομα 
μεγάλης ηλικίας.264

Η εικόνα 2.5 δείχνει τον αλγόριθμο αντιμετώπισης 
της απόφραξης του αεραγωγού από ξένο σώμα, σε ενή-
λικες. Τα ξένα σώματα μπορούν να προκαλέσουν ήπια 
ή σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού. Είναι σημαντικό 
να ρωτήσουμε το θύμα που διατηρεί τις αισθήσεις του 
«πνίγεσαι;». Το θύμα που είναι σε θέση να μιλήσει, να βή-
ξει και να αναπνεύσει θεωρείται ότι έχει ήπια απόφραξη. 
Το θύμα που δεν είναι σε θέση να μιλήσει, έχει αδύναμο 
βήχα, αγωνίζεται ή δεν μπορεί να αναπνεύσει, έχει σοβα-
ρή απόφραξη του αεραγωγού.

Αντιμετώπιση της ήπιας απόφραξης του αεραγωγού από 
ξένο σώμα

Ο βήχας δημιουργεί υψηλές και παρατεταμένες πιέ-
σεις στους αεραγωγούς που μπορούν να αποβάλλουν το 
ξένο σώμα. Επιθετική αντιμετώπιση με χτυπήματα στην 
πλάτη, κοιλιακές ωθήσεις και θωρακικές συμπιέσεις 
μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές 
και να επιδεινώσουν την απόφραξη των αεραγωγών. Η 
επιθετική αντιμετώπιση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
σε περιπτώσεις με σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών. 
Τα άτομα με ήπια απόφραξη αεραγωγών θα πρέπει να 
παρακολουθούνται συνεχώς, μέχρι να βελτιωθεί η κατά-
στασή τους καθώς ενδέχεται τελικά να επιδεινωθεί ση-
μαντική η απόφραξη.

Αντιμετώπιση της σοβαρής απόφραξης του αεραγωγού 
από ξένο σώμα

Τα κλινικά δεδομένα για την πνιγμονή είναι σε μεγά-
λο βαθμό αναδρομικά και ατεκμηρίωτα. Για ενήλικες και 

παιδιά άνω του ενός έτους που έχουν τις αισθήσεις τους 
και παρουσιάζουν πλήρη απόφραξη του αεραγωγού από 
ξένο σώμα, παρουσιάσεις περιστατικών έχουν καταδείξει 
την αποτελεσματικότητα των χτυπημάτων στην πλάτη,  
καθώς και των κοιλιακών και των θωρακικών ωθήσε-
ων.265 Περίπου το 50% των επεισοδίων απόφραξης των 
αεραγωγών, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με 
την εφαρμογή μίας μόνο τεχνικής.266 Η πιθανότητα επι-
τυχούς αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυξάνεται όταν 
χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των χτυπημάτων στην πλά-
τη, και των κοιλιακών και των θωρακικών ωθήσεων.265

Αντιμετώπιση της απόφραξης του αεραγωγού από ξένο 
σώμα σε θύμα που δεν ανταποκρίνεται

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε πτώματα267 και δύο 
προοπτικές μελέτες σε αναισθητοποιημένους εθελο-
ντές 268,269 έδειξαν ότι οι πιέσεις στους αεραγωγούς ήταν 
υψηλότερες κατά τις θωρακικές ωθήσεις συγκριτικά με 
τις κοιλιακές ωθήσεις. Η έναρξη εφαρμογής θωρακι-
κών συμπιέσεων από παρευρισκόμενους, για θύμα που 
δεν ανταποκρίνεται ή έχει απώλεια αισθήσεων μετά από 
απόφραξη του αεραγωγού από ξένο σώμα, συσχετίστηκε 
ανεξάρτητα με καλή νευρολογική έκβαση (σχετικός κίν-
δυνος, 10,57, 95% CI, 2,472–65,059, p< 0.0001).270  Έτσι, 
οι θωρακικές συμπιέσεις θα πρέπει να ξεκινούν άμεσα αν 
το θύμα δεν ανταποκρίνεται ή έχει απώλεια αισθήσεων. 
Μετά από 30 συμπιέσεις χορηγήστε 2 εμφυσήσεις και 
συνεχίστε την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, μέχρι το θύμα να επα-
νέλθει και να ξεκινήσει να αναπνέει φυσιολογικά.

Μετέπειτα φροντίδα και παραπομπή για ιατρική εξέταση 

Μετά από την επιτυχή απελευθέρωση του αεραγω-
γού από ξένο σώμα, υπάρχει περίπτωση ξένο υλικό να 
παραμείνει στον ανώτερο ή κατώτερο αεραγωγό και να 
προκαλέσει επιπλοκές αργότερα. Σε περίπτωση που το 
θύμα έχει επίμονο βήχα, δυσκολία στην κατάποση ή την 
αίσθηση παρουσίας αντικειμένου στον λαιμό θα πρέπει 
να παραπέμπεται για περαιτέρω ιατρική εξέταση. Οι κοι-
λιακές ωθήσεις και οι θωρακικές συμπιέσεις μπορούν δυ-
νητικά να προκαλέσουν σοβαρές εσωτερικές βλάβες και 
επομένως όλα τα θύματα που υποβλήθηκαν σε αυτούς 
τους χειρισμούς θα πρέπει να εξετάζονται μετέπειτα για 
τυχόν επιπλοκές. 
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Αναζωογόνηση παιδιών [βλέπε επίσης στην 
ενότητα «Αναγνώριση Καρδιακής Ανακοπής»] 
και θυμάτων πνιγμονής [βλέπε επίσης στην 
ενότητα «Η Αλυσίδα της Επιβίωσης»] 

Σε πολλά παιδιά δεν εφαρμόζεται αναζωογόνηση δι-
ότι δυνητικοί ανανήπτες φοβούνται ότι θα προκαλέσουν 
βλάβη, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι 
στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ στα παιδιά. Αυτός ο φόβος θε-
ωρείται αβάσιμος: είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί 
η αλληλουχία ενεργειών της Βασικής Υποστήριξης της 
Ζωής των ενηλίκων, σε παιδί που χρειάζεται αναζωογό-
νηση από το να μην γίνει καμία προσπάθεια. Επομένως, 
για λόγους ευκολίας στην εκπαίδευση και στη διατήρηση 
των δεξιοτήτων θα πρέπει να διδάσκεται στους πολίτες η 
εφαρμογή της αλληλουχίας των ενεργειών αναζωογόνη-
σης των ενηλίκων σε παιδιά, που δεν ανταποκρίνονται 
και δεν αναπνέουν φυσιολογικά. Οι παρακάτω ελάσσο-
νες τροποποιήσεις στην αλληλουχία ενεργειών αναζωο-
γόνησης των ενηλίκων, την καθιστούν περισσότερο κα-
τάλληλη για τη χρήση της και στα παιδιά:

•  Δώστε αρχικά 5 εμφυσήσεις πριν ξεκινήσετε τις θωρα-
κικές συμπιέσεις 

•  Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό πριν αναζητήσετε βο-
ήθεια, στην περίπτωση που αυτός που εφαρμόζει ΚΑΡ-
ΠΑ είναι μόνος του. 

•  Συμπιέστε τον θώρακα του παιδιού τουλάχιστον κατά 
ένα τρίτο του βάθους του.

•  Χρησιμοποιήστε 2 δάκτυλα για βρέφη μικρότερα του 
έτους. Χρησιμοποιείστε 1 ή 2 χέρια στα παιδιά μεγαλύ-
τερα του έτους, προκειμένου να επιτύχετε ικανοποιητι-
κό βάθος συμπίεσης. 

Οι ίδιες τροποποιήσεις των 5 αρχικών εμφυσήσεων 
και η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό πριν την αναζή-
τηση βοήθειας, για τον διασώστη που είναι μόνος του, 
μπορούν να βελτιώσουν την έκβαση σε θύματα πνιγμού. 
Αυτή τροποποίηση θα πρέπει να διδάσκεται μόνο σε 
όσους ασκούν ειδικότερα καθήκοντα φροντίδας πιθα-
νών θυμάτων πνιγμού (π.χ ναυαγοσώστες). 

Gavin D. Perkins 
Jasmeet Soar 
Anthony J. Handley
Giuseppe Ristagno 
Maaret Castren 
Rudolph W. Koster 

Volker Wenzel 
Jan-Thorsten Gräsner
Koenraad G. Monsieurs 
Michael A. Smyth
Theresa Mariero Olasveengen
Violetta Raffay

Editor Resuscitation
Editor Resuscitation
Medical advisor BA, Virgin, Places for people, Life saving Societies, Trading Company Secretary RCUK
Expert advice ZOLL: ECG interpretation
Medical advisory Board Falck Foundation 
Medical advisor Physio Control and Heart Sine, Research grants Physio Control, Philips, Zoll, Cardiac 
Science, Defibtech, Jolife 
Research grants, Medical advisor, Speakers honorarium “AOP Orphan” Pharma
No conflict of interest reported
No conflict of interest reported
No conflict of interest reported
No conflict of interest reported
No conflict of interest reported

Σύγκρουση συμφερόντων

Leo L. Bossaert, University of Antwerp, Antwerp, Belgium
Antonio Caballero, Emergency Department, Hospital Universitario-
Virgen del Rocío, Sevilla, Spain.
Pascal Cassan, Global First Aid Reference Centre, International Fed-
eration of Red Cross and Red Crescent, Paris, France.
Cristina Granja, Emergency and Intensive Care Department, Hospital 
de Faro, Centro Hospitalar do Algarve, Porto, Portugal.
Claudio Sandroni, Department of Anaesthesiology and Intensive 
Care, Catholic University School of Medicine, Rome, Italy.

David A. Zideman, Imperial College Healthcare NHS 
Trust, London,UK.
Jerry P. Nolan, Department of Anaesthesia and Intensive CareMedi-
cine, Royal United Hospital, Bath, UK.
Ian Maconochie, Paediatric Emergency Medicine and NIHR BRC, 
Imperial College, London, UK.
Robert Greif, Department of Anaesthesiology and Pain 
Medicine,University Hospital Bern and University Bern, Bern, Swit-
zerland.

Συνεργάτες



187ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.  Soar J, Nolan JP, Bottiger BW, et al. European Resuscitation Council 
guide-lines for resuscitation 2015 section 3 adult advanced life 
support. Resuscitation2015;95:99–146.

2.  Zideman DA, De Buck EDJ, Singletary EM, et al. European 
Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015 section 9 
first aid. Resuscitation2015;95:277–86.

3.  Perkins GD, Travers AH, Considine J, et al. Part 3: Adult basic life 
support and automated external defibrillation: 2015 International 
Consensus on Car-diopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2015;95:e43–70.

4.  Berdowski J, Berg RA, Tijssen JG, Koster RW. Global incidences of 
out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: systematic review 
of 67 prospective studies. Resuscitation 2010;81:1479–87.

5.  Grasner JT, Herlitz J, Koster RW, Rosell-Ortiz F, Stamatakis L, 
Bossaert L. Qual-ity management in resuscitation – towards 
a European cardiac arrest registry(EuReCa). Resuscitation 
2011;82:989–94.

6.  Grasner JT, Bossaert L. Epidemiology and management of cardiac 
arrest: what registries are revealing. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 
2013;27:293–306.

7.  Cobb LA, Fahrenbruch CE, Olsufka M, Copass MK. Changing 
incidence of out-of-hospital ventricular fibrillation, 1980–2000. 
JAMA 2002;288:3008–13.

8.  Rea TD, Pearce RM, Raghunathan TE, et al. Incidence of out-of-
hospital cardiac arrest. Am J Cardiol 2004;93:1455–60.

9.  Vaillancourt C, Verma A, Trickett J, et al. Evaluating the effectiveness 
of dispatch-assisted cardiopulmonary resuscitation instructions. 
Acad Emerg Med 2007;14:877–83.

10.  Agarwal DA, Hess EP, Atkinson EJ, White RD. Ventricular 
fibrillation in Rochester, Minnesota: experience over 18 years. 
Resuscitation2009;80:1253–8.

11.  Ringh M, Herlitz J, Hollenberg J, Rosenqvist M, Svensson L. 
Out of hospital cardiac arrest outside home in Sweden, change 
in characteristics, outcome and availability for public access 
defibrillation. Scand J Trauma Resusc  Emerg Med2009;17:18.

12.  Hulleman M, Berdowski J, de Groot JR, et al. Implantable 
cardioverter-defibrillators have reduced the incidence of 
resuscitation for out-of-hospital cardiac arrest caused by lethal 
arrhythmias. Circulation 2012;126:815–21.

13.  Blom MT, Beesems SG, Homma PC, et al. Improved survival 
after out-of-hospital cardiac arrest and use of automated external 
defibrillators. Circulation2014;130:1868–75.

14.  Cummins R, Thies W. Automated external defibrillators and the 
Advanced Cardiac Life Support Program: a new initiative from the 
American Heart Association. Am J Emerg Med 1991;9:91–3.

15.  Waalewijn RA, Nijpels MA, Tijssen JG, Koster RW. Prevention of 
deterioration of ventricular fibrillation by basic life support during 
out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2002;54:31–6.

16.  Weisfeldt ML, Sitlani CM, Ornato JP, et al. Survival after 
application of automatic external defibrillators before arrival of 
the emergency medical system :evaluation in the resuscitation 
outcomes consortium population of 21 million.J Am Coll Cardiol 
2010;55:1713–20.

17.  Berdowski J, Blom MT, Bardai A, Tan HL, Tijssen JG, Koster RW. 
Impact of on site or dispatched automated external defibrillator 
use on survival after out-of-hospital cardiac arrest. Circulation 
2011;124:2225–32.

18.  Nolan J, Soar J, Eikeland H. The chain of survival. Resuscitation 
2006;71:270–1.

19.  Muller D, Agrawal R, Arntz HR. How sudden is sudden cardiac 
death? Circulation 2006;114:1146–50.

20.  Waalewijn RA, Tijssen JG, Koster RW. Bystander initiated actions 
in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: results from 
the Amsterdam Resuscitation Study (ARRESUST). Resuscitation 
2001;50:273–9.

21.  Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of 
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review 
and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:63–81.

22.  Nehme Z, Andrew E, Bernard S, Smith K. Comparison of out-
of-hospital cardiac arrest occurring before and after paramedic 
arrival: epidemiology, survival to hospital discharge and 12-month 
functional recovery. Resuscitation2015;89:50–7.

23.  Takei Y, Nishi T, Kamikura T, et al. Do early emergency calls before 
patient collapse improve survival after out-of-hospital cardiac 
arrests? Resuscitation2015;88:20–7.

24.  Valenzuela TD, Roe DJ, Cretin S, Spaite DW, Larsen MP. Estimating 
effectiveness of cardiac arrest interventions: a logistic regression 
survival model. Circulation1997;96:3308–13.

25.  Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J, Gardelov B. Survival after 
cardiac arrest outside hospital in Sweden. Swedish Cardiac Arrest 
Registry. Resuscitation1998;36:29–36.

26.  Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. Factors modifying the 
effect of bystander cardiopulmonary resuscitation on survival 
in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. Eur Heart J 
2001;22:511–9.

27.  Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, et al. Association of national 
initiatives to improve cardiac arrest management with rates of 
bystander intervention and patient survival after out-of-hospital 
cardiac arrest. JAMA 2013;310:1377–84.

28.  Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, et al. Early cardiopulmonary 
resuscitation inout-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 
2015;372:2307–15.

29.  Rea TD, Fahrenbruch C, Culley L, et al. CPR with chest 
compressions alone or with rescue breathing. N Engl J Med 
2010;363:423–33.

30.  Svensson L, Bohm K, Castren M, et al. Compression-only CPR 
or standard CPRin out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 
2010;363:434–42.

31.  Hupfl M, Selig HF, Nagele P. Chest-compression-only versus 
standard cardiopulmonary resuscitation: a meta-analysis. Lancet 
2010;376:1552–7.

32.  Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, Clark LL, Spaite DW, Hardman 
RG. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after 
cardiac arrest in casinos. N EnglJ Med 2000;343:1206–9.

33.  Ringh M, Rosenqvist M, Hollenberg J, et al. Mobile-phone dispatch 
of laypersons for CPR in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J 
Med 2015;372:2316–25.

34.  Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting 
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Ann 
Emerg Med1993;22:1652–8.

35.  Nolan JP, Soar J, Cariou A, et al. European Resuscitation Council 
and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines for 
Post-resuscitation Care 2015.Section 5 Post-resuscitation care. 
Resuscitation 2015;95:201–21.

36.  van Alem AP, Vrenken RH, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Use 

Βιβλιογραφία



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ188

of auto-mated external defibrillator by first responders in out of 
hospital cardiac arrest :prospective controlled trial. Br Med J 
2003;327:1312.

37.  Fothergill RT, Watson LR, Chamberlain D, Virdi GK, Moore FP, 
Whitbread M. Increases in survival from out-of-hospital cardiac 
arrest: a five year study.Resuscitation 2013;84:1089–92.

38.  Perkins GD, Lall R, Quinn T, et al. Mechanical versus manual chest 
compression for out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC): 
a pragmatic, cluster randomized controlled trial. Lancet 
2015;385:947–55.

39.  Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 
3-phase time-sensitive model. JAMA 2002;288:3035–8.

40.  Zijlstra JA, Stieglis R, Riedijk F, Smeekes M, van der Worp WE, 
Koster RW. Local lay rescuers with AEDs, alerted by text messages, 
contribute to early defibrillation in a Dutch out-of-hospital cardiac 
arrest dispatch system. Resuscitation 2014;85:1444–9.

41.  Kerber RE, Becker LB, Bourland JD, et al. Automatic external 
defibrillators for public access defibrillation: recommendations 
for specifying and reporting arrhythmia analysis algorithm 
performance, incorporating new wave forms, and enhancing safety. 
A statement for health professionals from the AmericanHeart 
Association Task Force on Automatic External Defibrillation, 
Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation 
1997;95:1677–82.

42.  Calle PA, Mpotos N, Calle SP, Monsieurs KG. Inaccurate treatment 
decisions of automated external defibrillators used by emergency 
medical services personnel: incidence, cause and impact on 
outcome. Resuscitation 2015;88:68–74.

43.  Bahr J, Klingler H, Panzer W, Rode H, Kettler D. Skills of lay people 
in checking the carotid pulse. Resuscitation 1997;35:23–6.

44.  Nyman J, Sihvonen M. Cardiopulmonary resuscitation skills in 
nurses and nursing students. Resuscitation 2000;47:179–84.

45.  Tibballs J, Russell P. Reliability of pulse palpation by healthcare 
personnel to diagnose paediatric cardiac arrest. Resuscitation 
2009;80:61–4.

46.  Tibballs J, Weeranatna C. The influence of time on the accuracy of 
health care personnel to diagnose paediatric cardiac arrest by pulse 
palpation. Resuscitation 2010;81:671–5.

47.  Moule P. Checking the carotid pulse: diagnostic accuracy in 
students of the healthcare professions. Resuscitation 2000;44:195–
201.

48.  Bobrow BJ, Zuercher M, Ewy GA, et al. Gasping during cardiac 
arrest in humans is frequent and associated with improved 
survival. Circulation2008;118:2550–4.

49.  Perkins GD, Stephenson B, Hulme J, Monsieurs KG. Birmingham 
assessment of breathing study (BABS). Resuscitation 2005;64:109–
13.

50.  Perkins GD, Walker G, Christensen K, Hulme J, Monsieurs KG. 
Teaching recognition of agonal breathing improves accuracy of 
diagnosing cardiac arrest. Resuscitation 2006;70:432–7.

51.  Breckwoldt J, Schloesser S, Arntz HR. Perceptions of collapse 
and assessment ofcardiac arrest by bystanders of out-of-hospital 
cardiac arrest (OOHCA). Resuscitation 2009;80:1108–13.

52.  Stecker EC, Reinier K, Uy-Evanado A, et al. Relationship between 
seizure episode and sudden cardiac arrest in patients with 
epilepsy: a community-based study. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2013;6:912–6.

53.  Kuisma M, Boyd J, Vayrynen T, Repo J, Nousila-Wiik M, 
Holmstrom P. Emergency call processing and survival from out-
of-hospital ventricular fibrillation. Resuscitation 2005;67:89–93.

54.  Berdowski J, Beekhuis F, Zwinderman AH, Tijssen JG, Koster 

RW. Importance of the first link: description and recognition of 
an out-of-hospital cardiac arrest in an emergency call. Circulation 
2009;119:2096–102.

55.  Heward A, Damiani M, Hartley-Sharpe C. Does the use of the 
Advanced Medical Priority Dispatch System affect cardiac arrest 
detection? Emerg Med J2004;21:115–8.

56.  Eisenberg MS, Hallstrom AP, Carter WB, Cummins RO, Bergner 
L, Pierce J. Emergency CPR instruction via telephone. Am J Public 
Health 1985;75:47–50.

57.  Stipulante S, Tubes R, El Fassi M, et al. Implementation of 
the ALERT algorithm, anew dispatcher-assisted telephone 
cardiopulmonary resuscitation protocol, in non Advanced 
Medical Priority Dispatch System (AMPDS) Emergency Medical 
Services centres. Resuscitation 2014;85:177–81.

58.  Castren M, Kuisma M, Serlachius J, Skrifvars M. Do health care 
professionals report sudden cardiac arrest better than laymen? 
Resuscitation2001;51:265–8.

59.  Hallstrom AP, Cobb LA, Johnson E, Copass MK. Dispatcher 
assisted CPR: implementation and potential benefit. A 12-year 
study. Resuscitation2003;57:123–9.

60.  Dami F, Fuchs V, Praz L, Vader JP. Introducing systematic 
dispatcher assisted cardiopulmonary resuscitation (telephone-
CPR) in a non-Advanced Medical Priority Dispatch System 
(AMPDS): implementation process and costs. Resuscitation 
2010;81:848–52.

61.  Nurmi J, Pettila V, Biber B, Kuisma M, Komulainen R, Castren 
M. Effect of protocol compliance to cardiac arrest identification by 
emergency medical dispatchers. Resuscitation 2006;70:463–9.

62.  Lewis M, Stubbs BA, Eisenberg MS. Dispatcher-assisted 
cardiopulmonary resuscitation: time to identify cardiac arrest 
and deliver chest compression instructions. Circulation 
2013;128:1522–30.

63.  Hauff SR, Rea TD, Culley LL, Kerry F, Becker L, Eisenberg MS. 
Factors impeding dispatcher-assisted telephone cardiopulmonary 
resuscitation. Ann Emerg Med2003;42:731–7.

64.  Bohm K, Stalhandske B, Rosenqvist M, Ulfvarson J, Hollenberg 
J, SvenssonL. Tuition of emergency medical dispatchers in the 
recognition of agonal respiration increases the use of telephone 
assisted CPR. Resuscitation2009;80:1025–8.

65.  Bohm K, Rosenqvist M, Hollenberg J, Biber B, Engerstrom 
L, SvenssonL. Dispatcher-assisted telephone-guided 
cardiopulmonary resuscitation: an under used lifesaving system. 
Eur J Emerg Med 2007;14:256–9.

66.  Bång A, Herlitz J, Martinell S. Interaction between emergency 
medical dispatcher and caller in suspected out-of-hospital cardiac 
arrest calls with focuson agonal breathing. A review of 100 tape 
recordings of true cardiac arrest cases. Resuscitation 2003;56:25–
34.

67.  Roppolo LP, Westfall A, Pepe PE, et al. Dispatcher assessments 
for ago-nal breathing improve detection of cardiac arrest. 
Resuscitation 2009;80:769–72.

68.  Tanaka Y, Taniguchi J, Wato Y, Yoshida Y, Inaba H. The continuous 
quality improvement project for telephone-assisted instruction 
of cardiopulmonary resuscitation increased the incidence of 
bystander CPR and improved the outcomes of out-of-hospital 
cardiac arrests. Resuscitation 2012;83:1235–41.

69.  Clawson J, Olola C, Heward A, Patterson B. Cardiac arrest 
predictability in seizure patients based on emergency medical 
dispatcher identification of previous seizure or epilepsy history. 
Resuscitation 2007;75:298–304.

70.  Akahane M, Ogawa T, Tanabe S, et al. Impact of telephone 



189ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

dispatcher assistance on the outcomes of pediatric out-of-hospital 
cardiac arrest. Crit Care Med 2012;40:1410–6.

71.  Bray JE, Deasy C, Walsh J, Bacon A, Currell A, Smith K. Changing 
EMS dispatcher CPR instructions to 400 compressions before 
mouth-to-mouth improved bystander CPR rates. Resuscitation 
2011;82:1393–8.

72.  Culley LL, Clark JJ, Eisenberg MS, Larsen MP. Dispatcher-assisted 
telephone CPR: common delays and time standards for delivery. 
Ann Emerg Med1991;20:362–6.

73.  Rea TD, Eisenberg MS, Culley LL, Becker L. Dispatcher-assisted 
cardiopulmonary resuscitation and survival in cardiac arrest. 
Circulation2001;104:2513–6.

74.  Hallstrom AP. Dispatcher-assisted “phone” cardiopulmonary 
resuscitation by chest compression alone or with mouth-to-mouth 
ventilation. Crit Care Med2000;28:N190–2.

75.  Stromsoe A, Svensson L, Axelsson AB, et al. Improved outcome in 
Sweden after out-of-hospital cardiac arrest and possible association 
with improvements in every link in the chain of survival. Eur Heart 
J 2015;36:863–71.

76.  Takei Y, Inaba H, Yachida T, Enami M, Goto Y, Ohta K. Analysis of 
reasons for emergency call delays in Japan in relation to location: 
high incidence of correctable causes and the impact of delays on 
patient outcomes. Resuscitation2010;81:1492–8.

77.  Herlitz J, Engdahl J, Svensson L, Young M, Angquist KA, Holmberg 
S. A short delay from out of hospital cardiac arrest to call for 
ambulance increases survival. Eur Heart J 2003;24:1750–5.

78.  Nehme Z, Andrew E, Cameron P, et al. Direction of first bystander 
call for help is associated with outcome from out-of-hospital 
cardiac arrest. Resuscitation2014;85:42–8.

79.  Birkenes TS, Myklebust H, Neset A, Olasveengen TM, Kramer-
Johansen J. Video analysis of dispatcher-rescuer teamwork-Effects 
on CPR technique and perfor-mance. Resuscitation 2012;83:494–
9.

80.  Birkenes TS, Myklebust H, Kramer-Johansen J. Time delays and 
capability of elderly to activate speaker function for continuous 
telephone CPR. Scand JTrauma Resusc Emerg Med 2013;21:40.

81.  Marsch S, Tschan F, Semmer NK, Zobrist R, Hunziker PR, 
Hunziker S. ABC versusCAB for cardiopulmonary resuscitation: 
a prospective, randomized simulator-based trial. Swiss Med Wkly 
2013;143:w13856.

82.  Lubrano R, Cecchetti C, Bellelli E, et al. Comparison of times of 
intervention during pediatric CPR maneuvers using ABC and 
CAB sequences: a randomized trial. Resuscitation 2012;83:1473–7.

83.  Sekiguchi H, Kondo Y, Kukita I. Verification of changes in the time 
taken to initiate chest compressions according to modified basic 
life support guidelines.Am J Emerg Med 2013;31:1248–50.

84.  Kobayashi M, Fujiwara A, Morita H, et al. A manikin-based 
observational study on cardiopulmonary resuscitation skills at the 
Osaka Senri medical rally. Resuscitation 2008;78:333–9.

85.  Cha KC, Kim HJ, Shin HJ, Kim H, Lee KH, Hwang SO. 
Hemodynamic effect of external chest compressions at the lower 
end of the sternum in cardiac arrest patients. J Emerg Med 
2013;44:691–7.

86.  Qvigstad E, Kramer-Johansen J, Tomte O, et al. Clinical pilot study 
of different hand positions during manual chest compressions 
monitored with capnography. Resuscitation 2013;84:1203–7.

87.  Orlowski JP. Optimum position for external cardiac compression 
in infants and young children. Ann Emerg Med 1986;15:667–73.

88.  Chamberlain D, Smith A, Colquhoun M, Handley AJ, Kern KB, 
Woollard M. Randomised controlled trials of staged teaching for 
basic life support: 2. Comparison of CPR performance and skill 

retention using either staged instruction or conventional training. 
Resuscitation 2001;50:27–37.

89.  Handley AJ. Teaching hand placement for chest compression – a 
simpler technique. Resuscitation 2002;53:29–36.

90.  Handley AJ, Handley JA. Performing chest compressions in a 
confined space. Resuscitation 2004;61:55–61.

91.  Perkins GD, Stephenson BT, Smith CM, Gao F. A comparison 
between over-the-head and standard cardiopulmonary 
resuscitation. Resuscitation2004;61:155–61.

92.  Hostler D, Everson-Stewart S, Rea TD, et al. Effect of real-time 
feedback during cardiopulmonary resuscitation outside hospital: 
prospective, cluster-randomised trial. Br Med J 2011;342:d512.

93.  Stiell IG, Brown SP, Christenson J, et al. What is the role of 
chest compression depth during out-of-hospital cardiac arrest 
resuscitation?*. Crit Care Med2012;40:1192–8.

94.  Stiell IG, Brown SP, Nichol G, et al. What is the optimal chest 
compression depth during out-of-hospital cardiac arrest 
resuscitation of adult patients? Circulation 2014;130:1962–70.

95.  Vadeboncoeur T, Stolz U, Panchal A, et al. Chest compression 
depth and survival in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 
2014;85:182–8.

96.  Hellevuo H, Sainio M, Nevalainen R, et al. Deeper chest 
compression – more complications for cardiac arrest patients? 
Resuscitation 2013;84:760–5.

97.  Idris AH, Guffey D, Pepe PE, et al. Chest compression rates and 
survival following out-of-hospital cardiac arrest. Crit Care Med 
2015;43:840–8.

98.  Idris AH, Guffey D, Aufderheide TP, et al. Relationship between 
chest compression rates and outcomes from cardiac arrest. 
Circulation 2012;125:3004–12.

99.  Cheskes S, Schmicker RH, Verbeek PR, et al. The impact of peri-
shock pause on survival from out-of-hospital shockable cardiac 
arrest during the Resuscitation Outcomes Consortium PRIMED 
trial. Resuscitation 2014;85:336–42.

100.  Cheskes S, Schmicker RH, Christenson J, et al. Peri shock pause: 
an independent predictor of survival from out-of-hospital 
shockable cardiac arrest. Circulation2011;124:58–66.

101.  Vaillancourt C, Everson-Stewart S, Christenson J, et al. The impact 
of increased chest compression fraction on return of spontaneous 
circulation for out-of-hospital cardiac arrest patients not in 
ventricular fibrillation. Resuscitation2011;82:1501–7.

102.  Sell RE, Sarno R, Lawrence B, et al. Minimizing pre- and post 
defibrillation pauses increases the likelihood of return of 
spontaneous circulation (ROSC).Resuscitation 2010;81:822–5.

103.  Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, et al. Chest 
compression fraction determines survival in patients with out-
of-hospital ventricular fibrillation. Circulation 2009;120:1241–7.

104.  Delvaux AB, Trombley MT, Rivet CJ, et al. Design and 
development of a cardiopulmonary resuscitation mattress. J 
Intensive Care Med 2009;24:195–9.

105.  Nishisaki A, Maltese MR, Niles DE, et al. Backboards are 
important when chest compressions are provided on a soft 
mattress. Resuscitation 2012;83:1013–20.

106.  Sato H, Komasawa N, Ueki R, et al. Backboard insertion in the 
operating table increases chest compression depth: a manikin 
study. J Anesth 2011;25:770–2.

107.  Perkins GD, Smith CM, Augre C, et al. Effects of a backboard, 
bed height, and operator position on compression depth during 
simulated resuscitation. Inten-sive Care Med 2006;32:1632–5.

108.  Perkins GD, Kocierz L, Smith SC, McCulloch RA, Davies RP. 
Compression feed-back devices over estimate chest compression 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ190

depth when performed on a bed. Resuscitation 2009;80:79–82.
109.  Cloete G, Dellimore KH, Scheffer C, Smuts MS, Wallis LA. The 

impact of backboard size and orientation on sternum-to-spine 
compression depth and compression stiffness in a manikin study 
of CPR using two mattress types. Resuscitation 2011;82:1064–70.

110.  Niles DE, Sutton RM, Nadkarni VM, et al. Prevalence and 
hemodynamic effects of leaning during CPR. Resuscitation 
2011;82:S23–6.

111.  Fried DA, Leary M, Smith DA, et al. The prevalence of chest 
compression leaning during in-hospital cardiopulmonary 
resuscitation. Resuscitation2011;82:1019–24.

112.  Zuercher M, Hilwig RW, Ranger-Moore J, et al. Leaning during 
chest compressions impairs cardiac output and left ventricular 
myocardial blood flow in piglet cardiac arrest. Crit Care Med 
2010;38:1141–6.

113.  Aufderheide TP, Pirrallo RG, Yannopoulos D, et al. Incomplete 
chest wall decompression: a clinical evaluation of CPR 
performance by EMS personnel and assessment of alternative 
manual chest compression decompression techniques. 
Resuscitation 2005;64:353–62.

114.  Yannopoulos D, McKnite S, Aufderheide TP, et al. Effects of 
incomplete chest wall decompression during cardiopulmonary 
resuscitation on coronary and cerebral perfusion pressures in a 
porcine model of cardiac arrest. Resuscitation2005;64:363–72.

115.  Jung E, Babbs CF, Lenhart S, Protopopescu VA. Optimal strategy 
for cardiopulmonary resuscitation with continuous chest 
compression. Acad Emerg Med2006;13:715–21.

116.  Betz AE, Menegazzi JJ, Logue ES, Callaway CW, Wang HE. 
A randomized comparison of manual, mechanical and high-
impulse chest compression in aporcine model of prolonged 
ventricular fibrillation. Resuscitation 2006;69:495–501.

117.  Koeken Y, Aelen P, Noordergraaf GJ, Paulussen I, Woerlee P, 
Noordergraaf A. The influence of nonlinear intra-thoracic 
vascular behaviour and compression characteristics on cardiac 
output during CPR. Resuscitation 2011;82:538–44.

118.  Sunde K, Wik L, Naess PA, Ilebekk A, Nicolaysen G, Steen 
PA. Effect of different compression decompression cycles 
on haemodynamics during ACD-CPRin pigs. Resuscitation 
1998;36:123–31.

119.  Handley AJ, Handley JA. The relationship between rate of chest 
compression and compression :relaxation ratio. Resuscitation 
1995;30:237–41.

120.  Swart GL, Mateer JR, DeBehnke DJ, Jameson SJ, Osborn JL. 
The effect of compression duration on hemodynamics during 
mechanical high-impulse CPR. AcadEmerg Med 1994;1:430–7.

121.  Dean JM, Koehler RC, Schleien CL, et al. Improved blood flow 
during prolonged cardiopulmonary resuscitation with 30% duty 
cycle in infant pigs. Circulation1991;84:896–904.

122.  Halperin HR, Tsitlik JE, Guerci AD, et al. Determinants of blood 
flow to vital organs during cardiopulmonary resuscitation in 
dogs. Circulation1986;73:539–50.

123.  Fitzgerald KR, Babbs CF, Frissora HA, Davis RW, Silver DI. 
Cardiac output during cardiopulmonary resuscitation at 
various compression rates and durations. AmJ Physiol 1981;241. 
H442-H8.

124.  Johnson B, Coult J, Fahrenbruch C, et al. Cardiopulmonary 
resuscitation duty cycle in out-of-hospital cardiac arrest. 
Resuscitation 2015;87:86–90.

125.  Yeung J, Meeks R, Edelson D, Gao F, Soar J, Perkins GD. The 
use of CPR feedback/prompt devices during training and CPR 
performance: a systematic review. Resuscitation 2009;80:743–51.

126.  Kirkbright S, Finn J, Tohira H, Bremner A, Jacobs I, Celenza A. 
Audiovisual feed-back device use by health care professionals 
during CPR: a systematic review and meta-analysis of randomised 
and non randomised trials. Resuscitation2014;85:460–71.

127.  Bohn A, Weber TP, Wecker S, et al. The addition of voice prompts 
to audio-visual feedback and debriefing does not modify 
CPR quality or outcomes in out of hospital cardiac arrest – a 
prospective, randomized trial. Resuscitation2011;82:257–62.

128.  Abella BS, Edelson DP, Kim S, et al. CPR quality improvement 
during in hospital cardiac arrest using a real-time audiovisual 
feedback system. Resuscitation2007;73:54–61.

129.  Berg RA, Sanders AB, Milander M, Tellez D, Liu P, Beyda 
D. Efficacy of audio prompted rate guidance in improving 
resuscitator performance of cardiopulmonary resuscitation on 
children. Acad Emerg Med 1994;1:35–40. 

130.  Bobrow BJ, Vadeboncoeur TF, Stolz U, et al.The influence of 
scenario based training and real-time audiovisual feedback 
on out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation quality and 
survival from out-of-hospital cardiac arrest. Ann Emerg Med 
2013;62, 47-56 e1.

131.  Chiang WC, Chen WJ, Chen SY, et al. Better adherence to the 
guidelines during cardiopulmonary resuscitation through the 
provision of audio-prompts. Resuscitation 2005;64:297–301.

132.  Kern KB, Sanders AB, Raife J, Milander MM, Otto CW, Ewy 
GA. A study of chest compression rates during cardiopulmonary 
resuscitation in humans :the importance of rate-directed chest 
compressions. Arch Intern Med1992;152:145–9.

133.  Kramer-Johansen J, Myklebust H, Wik L, et al. Quality of out-of-
hospital cardiopulmonary resuscitation with real time automated 
feedback: a prospective interventional study. Resuscitation 
2006;71:283–92.

134.  Lukas RP, Grasner JT, Seewald S, et al. Chest compression quality 
management and return of spontaneous circulation: a matched-
pair registry study. Resuscitation 2012;83:1212–8.

135.  Niles D, Nysaether J, Sutton R, et al. Leaning is common during 
in-hospital pediatric CPR, and decreased with automated 
corrective feedback. Resuscitation2009;80:553–7.

136.  Sainio M, Kamarainen A, Huhtala H, et al. Real-time audiovisual 
feedback sys-tem in a physician-staffed helicopter emergency 
medical service in Finland: the quality results and barriers to 
implementation. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2013;21:50

137.  Sutton RM, Niles D, French B, et al. First quantitative analysis of 
cardiopulmonary resuscitation quality during in-hospital cardiac 
arrests of young children. Resuscitation 2014;85:70–4.

138.  Couper K, Kimani P, Abella BS, Chilwan M, Cooke MW, 
Davies RP. The system-wide effect of real-time audiovisual 
feedback and post event debriefing for in-hospital cardiac 
arrest: the cardiopulmonary resuscitation quality improvement 
initiative. Crit Care Med 2015, http://dx.doi.org/10.1097/
CCM.0000000000001202 (in press).

139.  Couper K, Salman B, Soar J, Finn J, Perkins GD. Debriefing to 
improve outcomes from critical illness: a systematic review and 
meta-analysis. Intensive Care Med2013;39:1513–23.

140.  Kern KB, Hilwig RW, Berg RA, Sanders AB, Ewy GA. Importance 
of continuous chest compressions during cardiopulmonary 
resuscitation: improved outcome during a simulated single lay-
rescuer scenario. Circulation 2002;105:645–9.

141.  Deakin CD, O’Neill JF, Tabor T. Does compression-only 
cardiopulmonary resuscitation generate adequate passive 
ventilation during cardiac arrest? Resuscitation 2007;75:53–9.

142.  Bobrow BJ, Clark LL, Ewy GA, et al. Minimally interrupted 



191ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

cardiac resuscitation by emergency medical services for out-of-
hospital cardiac arrest. JAMA2008;299:1158–65.

143.  Idris A, Wenzel V, Banner MJ, Melker RJ. Smaller tidal volumes 
minimize gastric inflation during CPR with an unprotected 
airway. Circulation 1995;92. I-I759.

144.  Winkler M, Mauritz W, Hackl W, et al. Effects of half the 
tidal volume during cardiopulmonary resuscitation on acid-
base balance and haemodynamics in pigs. Eur J Emerg Med 
1998;5:201–6.

145.  Idris A, Gabrielli A, Caruso L. Smaller tidal volume is safe and 
effective for bag-valve-ventilation, but not for mouth-to-mouth 
ventilation: an animal model for basic life support. Circulation 
1999;100:I–I644.

146.  Dorph E, Wik L, Steen PA. Arterial blood gases with 700 ml tidal 
volumes during out-of-hospital CPR. Resuscitation 2004;61:23–
7.

147.  Wenzel V, Idris AH, Banner MJ, Kubilis PS, Williams JLJ. Influence 
of tidal volume on the distribution of gas between the lungs and 
stomach in the non intubated patient receiving positive-pressure 
ventilation. Crit Care Med 1998;26:364–8.

148.  von Goedecke A, Wagner-Berger HG, Stadlbauer KH, et al. 
Effects of decreasing peak flow rate on stomach inflation during 
bag-valve-mask ventilation. Resuscitation 2004;63:131–6.

149.  Aufderheide TP, Sigurdsson G, Pirrallo RG, et al. Hyperventilation-
induced hypotension during cardiopulmonary resuscitation. 
Circulation2004;109:1960–5.

150.  O’Neill JF, Deakin CD. Do we hyperventilate cardiac arrest 
patients? Resuscitation 2007;73:82–5.

151.  Gazmuri RJ, Ayoub IM, Radhakrishnan J, Motl J, Upadhyaya 
MP. Clinically plausible hyperventilation does not exert adverse 
hemodynamic effects during CPRbut markedly reduces end-
tidal PCO(2). Resuscitation 2012;83:259–64.

152.  Baskett P, Nolan J, Parr M. Tidal volumes which are perceived to 
be adequate for resuscitation. Resuscitation 1996;31:231–4.

153.  Beesems SG, Wijmans L, Tijssen JG, Koster RW. Duration of 
ventilations during cardiopulmonary resuscitation by lay rescuers 
and first responders: relationship between delivering chest 
compressions and outcomes. Circulation2013;127:1585–90.

154.  Ruben H. The immediate treatment of respiratory failure. Br J 
Anaesth1964;36:542–9.

155.  Kowalik MM. Mouth-to-tracheostomy tube ventilation in an 
emergency situation. Resuscitation 2007;73:322–3.

156.  Sanders AB, Kern KB, Berg RA, Hilwig RW, Heidenrich J, Ewy 
GA. Survival and neurologic outcome after cardiopulmonary 
resuscitation with four different chest compression-ventilation 
ratios. Ann Emerg Med 2002;40:553–62.

157.  Dorph E, Wik L, Stromme TA, Eriksen M, Steen PA. Quality 
of CPR with three different ventilation :compression ratios. 
Resuscitation 2003;58:193–201.

158.  Dorph E, Wik L, Stromme TA, Eriksen M, Steen PA. Oxygen 
delivery and return ofspontaneous circulation with ventilation 
:compression ratio 2:30 versus chest compressions only CPR in 
pigs. Resuscitation 2004;60:309–18.

159.  Babbs CF, Kern KB. Optimum compression to ventilation ratios 
in CPR under realistic, practical conditions: a physiological and 
mathematical analysis. Resuscitation 2002;54:147–57.

160.  Fenici P, Idris AH, Lurie KG, Ursella S, Gabrielli A. What is the 
optimal chest compression–ventilation ratio? Curr Opin Crit 
Care 2005;11:204–11.

161.  Sayre MR, Cantrell SA, White LJ, Hiestand BC, Keseg DP, Koser S. 
Impact of the2005 American Heart Association cardiopulmonary 

resuscitation and emergency cardiovascular care guidelines 
on out-of-hospital cardiac arrest survival. Prehosp Emerg Care 
2009;13:469–77.

162.  Olasveengen TM, Vik E, Kuzovlev A, Sunde K. Effect of 
implementation of new resuscitation guidelines on quality of 
cardiopulmonary resuscitation and survival. Resuscitation 
2009;80:407–11.

163.  Aufderheide TP, Lurie KG. Death by hyperventilation: a 
common and life-threatening problem during cardiopulmonary 
resuscitation. Crit Care Med2004;32. S345–51.

164.  Steinmetz J, Barnung S, Nielsen SL, Risom M, Rasmussen LS. 
Improved survival after an out-of-hospital cardiac arrest using 
new guidelines. Acta AnaesthesiolScand 2008;52:908–13.

165.  Hinchey PR, Myers JB, Lewis R, et al. Improved out-of-hospital 
cardiac arrest survival after the sequential implementation 
of 2005 AHA guidelines for compressions, ventilations, and 
induced hypothermia: the Wake County experience. Ann Emerg 
Med 2010;56:348–57.

166.  Chandra NC, Gruben KG, Tsitlik JE, et al. Observations of 
ventilation during resuscitation in a canine model. Circulation 
1994;90:3070–5.

167.  Turner I, Turner S, Armstrong V. Does the compression to 
ventilation ratio affect the quality of CPR: a simulation study. 
Resuscitation 2002;52:55–62.

168.  Geddes LA, Rundell A, Otlewski M, Pargett M. How much 
lung ventilation is obtained with only chest-compression CPR? 
Cardiovasc Eng 2008;8:145–8.

169.  Berg RA, Kern KB, Hilwig RW, et al. Assisted ventilation does not 
improve outcome in a porcine model of single-rescuer bystander 
cardiopulmonary resuscitation. Circulation 1997;95:1635–41.

170.  Berg RA, Kern KB, Hilwig RW, Ewy GA. Assisted ventilation 
during ‘bystander’CPR in a swine acute myocardial infarction 
model does not improve outcome. Circulation 1997;96:4364–71.

171.  Panchal AR, Bobrow BJ, Spaite DW, et al. Chest compression-
only cardiopulmonary resuscitation performed by lay rescuers 
for adult out-of-hospitalcardiac arrest due to non-cardiac 
aetiologies. Resuscitation 2013;84:435–9. 

172.  Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, et al. Time-dependent 
effectiveness of chest compression-only and conventional 
cardiopulmonary resuscitation for out-of-hospital cardiac arrest 
of cardiac origin. Resuscitation 2011;82:3–9. 

173.  Mohler MJ, Wendel CS, Mosier J, et al. Cardiocerebral 
resuscitation improves out-of-hospital survival in older adults. J 
Am Geriatr Soc 2011;59:822–6. 

174.  Bobrow BJ, Spaite DW, Berg RA, et al. Chest compression-only 
CPRby lay rescuers and survival from out-of-hospital cardiac 
arrest. JAMA2010;304:1447–54.

175.  Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, Nagao K, Tanaka H, Hiraide 
A. Bystander-Initiated Rescue Breathing for Out-of-Hospital 
Cardiac Arrests of Noncardiac Origin. Circulation 2010;122:293–
9.

176.  Ong ME, Ng FS, Anushia P, et al. Comparison of chest 
compression only andstandard cardiopulmonary resuscitation 
for out-of-hospital cardiac arrest in Singapore. Resuscitation 
2008;78:119–26.

177.  Bohm K, Rosenqvist M, Herlitz J, Hollenberg J, Svensson L. 
Survival is similar after standard treatment and chest compression 
only in out-of-hospital bystander cardiopulmonary resuscitation. 
Circulation 2007;116:2908–12.

178.  SOS-KANTO Study Group. Cardiopulmonary resuscitation 
by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO): an 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ192

observational study. Lancet2007;369:920–6.
179.  Iwami T, Kawamura T, Hiraide A, et al. Effectiveness of bystander 

initiated cardiac-only resuscitation for patients with out-of-
hospital cardiac arrest. Circulation 2007;116:2900–7. 

180.  Bossaert L, Van Hoeyweghen R. Evaluation of cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) techniques. The Cerebral Resuscitation Study 
Group. Resuscitation1989;17:S99–109, discussion S99–206.

181.  Gallagher EJ, Lombardi G, Gennis P. Effectiveness of bystander 
cardiopulmonary resuscitation and survival following out-of-
hospital cardiac arrest. JAMA 1995;274:1922–5.

182.  Olasveengen TM, Wik L, Steen PA. Standard basic life support 
vs. continuous chest compressions only in out-of-hospital cardiac 
arrest. Acta Anaesthesiol Scand 2008;52:914–9.

183.  Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, et al. Conventional and 
chest compression-only cardiopulmonary resuscitation by 
bystanders for children who have out-of-hospital cardiac arrests: 
a prospective, nationwide, population based cohort study. Lancet 
2010;375:1347–54. 

184.  Goto Y, Maeda T, Goto Y. Impact of dispatcher-assisted bystander 
cardiopulmonary resuscitation on neurological outcomes in 
children without-of-hospital cardiac arrests: a prospective, 
nationwide, population-based cohort study. J Am Heart Assoc 
2014;3:e000499. 

185.  Yeung J, Okamoto D, Soar J, Perkins GD. AED training and 
its impact on skill acquisition, retention and performance – a 
systematic review of alternative training methods. Resuscitation 
2011;82:657–64.

186.  Edelson DP, Abella BS, Kramer-Johansen J, et al. Effects of 
compression dept hand pre shock pauses predict defibrillation 
failure during cardiac arrest. Resuscitation 2006;71:137–45.

187.  Mitani Y, Ohta K, Yodoya N, et al. Public access defibrillation 
improved the out-come after out-of-hospital cardiac arrest in 
school-age children: a nationwide, population-based, Utstein 
registry study in Japan. Europace 2013;15:1259–66.

188.  Johnson MA, Grahan BJ, Haukoos JS, et al. Demographics, 
bystander CPR, and AED use in out-of-hospital pediatric arrests. 
Resuscitation 2014;85:920–6.

189.  Akahane M, Tanabe S, Ogawa T, et al. Characteristics and 
outcomes of pediatric out-of-hospital cardiac arrest by scholastic 
age category. Pediatr Crit Care Med2013;14:130–6.

190.  Bar-Cohen Y, Walsh EP, Love BA, Cecchin F. First appropriate 
use of automated external defibrillator in an infant. Resuscitation 
2005;67:135–7.

191.  Divekar A, Soni R. Successful parental use of an automated 
external defibrillator for an infant with long-QT syndrome. 
Pediatrics 2006;118:e526–9.

192.  Rodriguez-Nunez A, Lopez-Herce J, Garcia C, Dominguez P, 
Carrillo A, BellonJM. Pediatric defibrillation after cardiac arrest: 
initial response and outcome. Crit Care 2006;10:R113.

193.  Samson RA, Nadkarni VM, Meaney PA, Carey SM, Berg MD, 
Berg RA. Out-comes of in-hospital ventricular fibrillation in 
children. N Engl J Med2006;354:2328–39.

194.  Atkins DL, Everson-Stewart S, Sears GK, et al. Epidemiology 
and outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in children: 
the Resuscitation Outcomes Consortium Epistry Cardiac Arrest. 
Circulation 2009;119:1484–91.

195.  Bardai A, Berdowski J, van der Werf C, et al. Incidence, causes, 
and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in children. A 
comprehensive, prospective, population-based study in the 
Netherlands. J Am Coll Cardiol 2011;57:1822–8.

196.  Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, et al. Influence of 

cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in 
patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA 
1999;281:1182–8.

197.  Wik L, Hansen TB, Fylling F, et al. Delaying defibrillation to 
give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-
of-hospital ventricular fibrillation :a randomized trial. JAMA 
2003;289:1389–95.

198.  Jacobs IG, Finn JC, Oxer HF, Jelinek GA. CPR before defibrillation 
in out-of-hospital cardiac arrest: a randomized trial. Emerg Med 
Aust 2005;17:39–45.

199.  Baker PW, Conway J, Cotton C, et al. Defibrillation or 
cardiopulmonary resuscitation first for patients with out-of-
hospital cardiac arrests found by paramedics to be in ventricular 
fibrillation? A randomised control trial. Resus-citation 
2008;79:424–31.

200.  Stiell IG, Nichol G, Leroux BG, et al. Early versus later rhythm 
analysis in patients with out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J 
Med 2011;365:787–97.

201.  Rea T, Prince D, Morrison L, et al. Association between survival 
and early versus later rhythm analysis in out-of-hospital cardiac 
arrest: do agency-level factors influence outcomes? Ann Emerg 
Med 2014;64:1–8.

202.  Monsieurs KG, Vogels C, Bossaert LL, Meert P, Calle PA. A study 
comparing the usability of fully automatic versus semi-automatic 
defibrillation by untrained nursing students. Resuscitation 
2005;64:41–7.

203.  Hosmans TP, Maquoi I, Vogels C, et al. Safety of fully automatic 
external defibrillation by untrained lay rescuers in the presence of 
a bystander. Resuscitation2008;77:216–9.

204.  Weisfeldt ML, Everson-Stewart S, Sitlani C, et al. Ventricular 
tachyarrhythmias after cardiac arrest in public versus at home. N 
Engl J Med 2011;364:313–21.

205.  Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PE, Becker LB. Public use of 
automated external defibrillators. N Engl J Med 2002;347:1242–7.

206.  Page RL, Hamdan MH, McKenas DK. Defibrillation aboard a 
commercial aircraft. Circulation 1998;97:1429–30.

207.  O’Rourke MF, Donaldson E, Geddes JS. An airline cardiac arrest 
program. Cir-culation 1997;96:2849–53.

208.  The Public Access Defibrillation Trial Investigators. Public-access 
defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest. N 
Engl J Med2004;351:637–46.

209.  Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, Nagao K, Tanaka H, Hiraide 
A. Nation wide public access defibrillation in Japan. N Engl J Med 
2010;362:994–1004.

210.  Nichol G, Valenzuela T, Roe D, Clark L, Huszti E, Wells GA. Cost 
effectiveness of defibrillation by targeted responders in public 
settings. Circulation2003;108:697–703.

211.  Nichol G, Huszti E, Birnbaum A, et al. Cost-effectiveness of lay 
responder defibrillation for out-of-hospital cardiac arrest. Ann 
Emerg Med 2009;54, 226-35e1-2.

212.  Folke F, Lippert FK, Nielsen SL, et al. Location of cardiac arrest 
in a city center: strategic placement of automated external 
defibrillators in public locations. Circulation 2009;120:510–7.

213.  Chan TC, Li H, Lebovic G, et al. Identifying locations for 
public access defibrillators using mathematical optimization. 
Circulation 2013;127:1801–9.

214.  Folke F, Gislason GH, Lippert FK, et al. Differences between 
out-of-hospital cardiac arrest in residential and public locations 
and implications for public-access defibrillation. Circulation 
2010;122:623–30.

215.  Hansen CM, Lippert FK, Wissenberg M, et al. Temporal trends 



193ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

in coverage of historical cardiac arrests using a volunteer-
based network of automated external defibrillators accessible 
to laypersons and emergency dispatch centers. Circulation 
2014;130:1859–67.

216.  van Alem AP, Dijkgraaf MG, Tijssen JG, Koster RW. Health 
system costs of out-of-hospital cardiac arrest in relation to time 
to shock. Circulation2004;110:1967–73.

217.  Berdowski J, Kuiper MJ, Dijkgraaf MG, Tijssen JG, Koster RW. 
Survival and healthcare costs until hospital discharge of patients 
treated with onsite, dispatched or without automated external 
defibrillator. Resuscitation 2010;81:962–7.

218.  Waalewijn RA, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Survival 
models for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation from 
the perspectives of the bystander, the first responder, and the 
paramedic. Resuscitation 2001;51:113–22.

219.  Priori SG, Bossaert LL, Chamberlain DA, et al. Policy statement: 
ESC-ERC recommendations for the use of automated external 
defibrillators (AEDs) in Europe. Resuscitation 2004;60:245–52.

220.  Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al. Home use of automated 
external defibrillators for sudden cardiac arrest. N Engl J Med 
2008;358:1793–804.

221.  Truhlar A, Deakin CD, Soar J, et al. European Resuscitation 
Council guidelines for resuscitation 2015 section 4 cardiac arrest 
in special circumstances. Resuscitation 2015;95:147–200.

222.  ILCOR presents a universal AED sign. European Resuscitation 
Council, 2008.;2015, available from https://www.erc.edu/index.
php/newsItem/en/nid=204/(accessed 28.06.15).

223.  Zafari AM, Zarter SK, Heggen V, et al. A program encouraging 
early defibrillation results in improved in-hospital resuscitation 
efficacy. J Am Coll Cardiol2004;44:846–52.

224.  Destro A, Marzaloni M, Sermasi S, Rossi F. Automatic external 
defibrillators in the hospital as well? Resuscitation 1996;31:39–43.

225.  Kloppe C, Jeromin A, Kloppe A, Ernst M, Mugge A, Hanefeld 
C. First responder for in-hospital resuscitation: 5-year experience 
with an automated external defibrillator-based program. J Emerg 
Med 2013;44:1077–82.

226.  Forcina MS, Farhat AY, O’Neil WW, Haines DE. Cardiac 
arrest survival after implementation of automated external 
defibrillator technology in the in-hospital setting. Crit Care Med 
2009;37:1229–36.

227.  Smith RJ, Hickey BB, Santamaria JD. Automated external 
defibrillators and survival after in-hospital cardiac arrest: early 
experience at an Australian teaching hospital. Crit Care Resusc 
2009;11:261–5.

228.  Smith RJ, Hickey BB, Santamaria JD. Automated external 
defibrillators and in hospital cardiac arrest: patient survival 
and device performance at an Australian teaching hospital. 
Resuscitation 2011;82:1537–42.

229.  Chan PS, Krumholz HM, Spertus JA, et al. Automated external 
defibrillators and survival after in-hospital cardiac arrest. JAMA 
2010;304:2129–36.

230.  Gibbison B, Soar J. Automated external defibrillator use for in-
hospital cardiac arrest is not associated with improved survival. 
Evid Based Med 2011;16:95–6.

231.  Nolan JP, Soar J, Smith GB, et al. Incidence and outcome of in-
hospital cardiac arrest in the United Kingdom National Cardiac 
Arrest Audit. Resuscitation2014;85:987–92.

232.  De Regge M, Monsieurs KG, Vandewoude K, Calle PA. Should 
we use automated external defibrillators in hospital wards? Acta 
Clin Belg 2012;67:241–5. 

233.  Chan PS, Krumholz HM, Nichol G, Nallamothu BK. Delayed 

time to defibrillation after in-hospital cardiac arrest. N Engl J 
Med 2008;358:9–17.

234.  Spearpoint KG, Gruber PC, Brett SJ. Impact of the Immediate 
Life Support course on the incidence and outcome of in-
hospital cardiac arrest calls: an observational study over 6 years. 
Resuscitation 2009;80:638–43.

235.  White L, Rogers J, Bloomingdale M, et al. Dispatcher-assisted 
cardiopulmonary resuscitation: risks for patients not in cardiac 
arrest. Circulation2010;121:91–7.

236.  Haley KB, Lerner EB, Pirrallo RG, Croft H, Johnson A, Uihlein 
M. The frequency and consequences of cardiopulmonary 
resuscitation performed by bystander son patients who are not in 
cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 2011;15:282–7.

237.  Moriwaki Y, Sugiyama M, Tahara Y, et al. Complications of 
bystander cardiopulmonary resuscitation for unconscious 
patients without cardiopulmonary arrest. J Emerg Trauma Shock 
2012;5:3–6.

238.  Hoke RS, Chamberlain D. Skeletal chest injuries secondary to 
cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 2004;63:327–38.

239.  Miller AC, Rosati SF, Suffredini AF, Schrump DS. A systematic 
review and pooled analysis of CPR-associated cardiovascular and 
thoracic injuries. Resuscitation2014;85:724–31.

240.  Sullivan F, Avstreih D. Pneumothorax during CPR training: case 
report and review of the CPR literature. Prehosp Disaster Med 
2000;15:64–9.

241.  Cheung W, Gullick J, Thanakrishnan G, et al. Injuries occurring 
in hospital staff attending medical emergency team (MET) calls – 
a prospective, observational study. Resuscitation 2009;80:1351–6.

242.  Peberdy MA, Ottingham LV, Groh WJ, et al. Adverse events 
associated with lay emergency response programs: the public 
access defibrillation trial experience. Resuscitation 2006;70:59–
65.

243.  McDonald CH, Heggie J, Jones CM, Thorne CJ, Hulme J. 
Rescuer fatigue under the 2010 ERC guidelines, and its effect on 
cardiopulmonary resuscitation (CPR)performance. Emerg Med 
J 2013;30:623–7.

244.  Sugerman NT, Edelson DP, Leary M, et al. Rescuer fatigue during 
actual in hospital cardiopulmonary resuscitation with audiovisual 
feedback: a prospective multicenter study. Resuscitation 
2009;80:981–4.

245.  Hoke RS, Heinroth K, Trappe HJ, Werdan K. Is external 
defibrillation an electric threat for bystanders? Resuscitation 
2009;80:395–401.

246.  Sullivan JL, Chapman FW. Will medical examination gloves 
protect rescuers from defibrillation voltages during hands-on 
defibrillation? Resuscitation2012;83:1467–72.

247.  Petley GW, Cotton AM, Deakin CD. Hands-on defibrillation: 
theoretical and practical aspects of patient and rescuer safety. 
Resuscitation 2012;83:551–6.

248.  Deakin CD, Lee-Shrewsbury V, Hogg K, Petley GW. Do clinical 
examination gloves provide adequate electrical insulation for safe 
hands-on defibrillation ?I: Resistive properties of nitrile gloves. 
Resuscitation 2013;84:895–9.

249.  Petley GW, Deakin CD. Do clinical examination gloves provide 
adequate electrical insulation for safe hands-on defibrillation? II: 
Material integrity following exposure to defibrillation waveforms. 
Resuscitation 2013;84:900–3.

250.  Axelsson A, Herlitz J, Ekstrom L, Holmberg S. Bystander-
initiated cardiopulmonary resuscitation out-of-hospital. A first 
description of the bystanders and their experiences. Resuscitation 
1996;33:3–11.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ194

251.  Axelsson A, Herlitz J, Karlsson T, et al. Factors surrounding 
cardiopulmonary resuscitation influencing bystanders’ 
psychological reactions. Resuscitation1998;37:13–20.

252.  Jabre P, Belpomme V, Azoulay E, et al. Family presence during 
cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 2013;368:1008–18.

253.  Jabre P, Tazarourte K, Azoulay E, et al. Offering the opportunity 
for family to be present during cardiopulmonary resuscitation: 
1-year assessment. Intensive Care Med 2014;40:981–7.

254.  Compton S, Fernandez R. Presence during cardiopulmonary 
resuscitation is beneficial to family members in the out-of-
hospital setting. Evid Based Med2014;19:13.

255.  Bierens JJ, Berden HJ. Basic-CPR and AIDS: are volunteer life-
savers prepared for a storm? Resuscitation 1996;32:185–91.

256.  Mejicano GC, Maki DG. Infections acquired during 
cardiopulmonary resuscitation: estimating the risk and defining 
strategies for prevention. Ann Intern Med 1998;129:813–28.

257.  Torabi-Parizi P, Davey Jr RT, Suffredini AF, Chertow DS. Ethical 
and practical considerations in providing critical care to patients 
with ebola virus disease. Chest 2015;147:1460–6.

258.  Blenkharn JI, Buckingham SE, Zideman DA. Prevention of 
transmission of infection during mouth-to-mouth resuscitation. 
Resuscitation 1990;19:151–7.

259.  Cydulka RK, Connor PJ, Myers TF, Pavza G, Parker M. Prevention 
of oral bacterial flora transmission by using mouth-to-mask 
ventilation during CPR. J Emerg Med 1991;9:317–21.

260.  Adelborg K, Bjornshave K, Mortensen MB, Espeseth E, Wolff 
A, Lofgren B. Arandomised crossover comparison of mouth-to-
face-shield ventilation and mouth  to-pocket-mask ventilation by 
surf lifeguards in a manikin. Anaesthesia2014;69:712–6.

261.  Adelborg K, Dalgas C, Grove EL, Jorgensen C, Al-Mashhadi RH, 
LofgrenB. Mouth-to-mouth ventilation is superior to mouth-to-
pocket mask andbag-valve-mask ventilation during lifeguard 
CPR: a randomized study. Resuscitation 2011;82:618–22.

262.  Paal P, Falk M, Sumann G, et al. Comparison of mouth-to-
mouth, mouth-to-mask and mouth-to-face-shield ventilation by 
lay persons. Resuscitation2006;70:117–23.

263.  Fingerhut LA, Cox CS, Warner M. International comparative 
analysis of injury mortality. Findings from the ICE on injury 
statistics. International Collaborative Effort on Injury Statistics. 
Adv Data 1998:1–20.

264.  Wong SC, Tariq SM. Cardiac arrest following foreign-body 
aspiration. Respir Care 2011;56:527–9.

265.  Proceedings of the 2005 international consensus on 
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular 
care science with treatment recommendations. Resuscitation 
2005;67:157–341.

266.  Redding JS. The choking controversy: critique of evidence on the 
Heimlich maneuver. Crit Care Med 1979;7:475–9.

267.  Langhelle A, Sunde K, Wik L, Steen PA. Airway pressure with 
chest compressions versus Heimlich manoeuvre in recently 
dead adults with complete airway obstruction. Resuscitation 
2000;44:105–8.

268.  Guildner CW, Williams D, Subitch T. Airway obstructed by 
foreign material :the Heimlich maneuver. JACEP 1976;5:675–7.

269.  Ruben H, Macnaughton FI. The treatment of food-choking. 
Practitioner1978;221:725–9.

270.  Kinoshita K, Azuhata T, Kawano D, Kawahara Y. Relationships 
between pre hospital characteristics and outcome in victims of 
foreign body airway obstruction during meals. Resuscitation 
2015;88:63–7.


