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Απόδοση στα Ελληνικά: Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου
Εισαγωγή
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με
τη χρήση τεχνικών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια
της αρχικής αναζωογόνησης ενήλικου θύματος καρδιακής ανακοπής. Αυτές περιλαμβάνουν τη Βασική Υποστήριξη 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 αεραγωγού 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 κεφάλαιο των Πρώτων Βοηθειών.2
Οι κατευθυντήριες οδηγίες στηρίζονται στις πρόσφατες (2015) θέσεις ομοφωνίας, της Διεθνούς Επιτροπής Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (International Liaison
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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 επικεντρώθηκε σε 23 βασικά θέματα που οδήγησαν σε 32 θεραπευτικές 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 στοχευμένες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις από μέλη της
Συγγραφικής Ομάδας, για ζητήματα τα οποία δεν εξετάστηκαν από την ILCOR. Η Συγγραφική Ομάδα έχοντας
επίγνωση του κόστους και της πιθανής δημιουργούμενης σύγχυσης που θα προκαλέσει η αλλαγή των Οδηγιών του 2010, προσπάθησε να περιορίσει τις αλλαγές, σε
αυτές που κρίθηκαν ουσιώδεις και που υποστηριχτήκαν
από νέα στοιχεία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συντάχθηκαν 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 κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2010
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 υπογραμμίζουν
την κρίσιμη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του
συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας, του παρευρισκόμενου 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 εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (Εικόνα 2.1).
Ο συντονιστής του κέντρου άμεσης βοήθειας διαδραματίζει 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 αυτόματου 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 προηγούμενη εμπειρία.
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η ανταπόκριση
της κοινότητας
σώζει ζωές

Εικόνα 2.1. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του συντονιστικού κέντρου, 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.

Το ERC συστήνει ότι ο παρευρισκόμενος, που είναι
εκπαιδευμένος και ικανός, θα πρέπει να εκτιμήσει γρήγορα το θύμα που έχει καταρρεύσει και να προσδιορίσει εάν
το θύμα δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει άμεσα το κέντρο
άμεσης βοήθειας.
Αν είναι δυνατόν, ενημερώστε το κέντρο άμεσης βοήθειας χωρίς να αφήσετε το θύμα.
Το θύμα που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει
φυσιολογικά βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή και χρειάζεται ΚΑΡΠΑ. Άμεσα μετά από καρδιακή ανακοπή, η
ροή του αίματος στον εγκέφαλο ουσιαστικά μηδενίζεται, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει επεισόδια παρόμοια 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 προσεκτικά εαν αναπνέει φυσιολογικά.
Η συγγραφική ομάδα συμφωνεί με τη σύσταση της
ILCOR ότι όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να εκτελούν θωρακικές συμπιέσεις, σε όλα τα θύματα καρδιακής
ανακοπής. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί να εκτελέσουν εμφυσήσεις, θα πρέπει να
συνδυάσουν τις θωρακικές συμπιέσεις με τις εμφυσήσεις.
Η προσθήκη των εμφυσήσεων μπορεί να παρέχει επιπλέον οφέλη στα παιδιά, στα θύματα υποξυγοναιμικής
καρδιακής ανακοπής, ή όταν υπάρχει καθυστερημένη
ανταπόκριση από το κέντρο άμεσης βοήθειας. Τα δεδομένα για την ισοδυναμία της αποτελεσματικότητας της
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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 συμπιέσεων είναι όμοιες με τις οδηγίες του 2010. Όσοι εφαρμόζουν 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 ελαχιστοποιείστε τις διακοπές κατά τις συμπιέσεις. Κατά την
εφαρμογή εμφύσησης, αυτή θα πρέπει να διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο και να έχει επαρκή όγκο ώστε να
είναι εμφανής η ανύψωση του θώρακα. Η αναλογία θωρακικών 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 λεπτών, από την κατάρρευση του ασθενούς, εξασφαλίζει 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. Προγράμματα 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 λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, γραφεία
και καζίνο. Σε αυτά τα μέρη οι καρδιακές ανακοπές συμβαίνουν συχνά παρουσία μαρτύρων και οι εκπαιδευμένοι
στην ΚΑΡΠΑ ανανήπτες, μπορούν να βρίσκονται γρήγορα 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 συγκεκριμένη 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 βελτιστοποίηση της ανταπόκρισης.
Η αλληλουχία των ενεργειών της ΚΑΡΠΑ των ενηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε παιδιά,
που δεν ανταποκρίνονται και δεν αναπνέουν φυσιολογικά. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και έχουν επιπλέον εκπαίδευση μπορούν να εφαρμόσουν μια τροποποιημένη αλ-

167

ληλουχία ενεργειών η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή
5 αρχικών εμφυσήσεων πριν από την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και την καθυστέρηση της κλήσης βοήθειας, 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 απαιτεί 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, εφαρμόστε 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 350,000700,000 άτομα ετησίως εμφανίζουν SCA στην Ευρώπη.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 τελευταία 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 θύματα της SCA επιβιώνουν, αν οι παρευρισκόμενοι δράσουν 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 ανακοπής, λόγω VF, είναι η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους και η πρώιμη ηλεκτρική απινίδωση. Οι περισσότερες 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 σημασίας βήματα, που είναι απαραίτητα για την επιτυχή αναζωογόνηση (Εικόνα 2.2). Τα περισσότερα από αυτά αφορούν θύματα καρδιακής ανακοπής τόσο πρωτοπαθούς
καρδιακής αιτιολογίας όσο και λόγω ασφυξίας.18

Εικόνα 2.2. Η αλυσίδα επιβίωσης

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 πρώτη ώρα από την έναρξη του θωρακικού πόνου.19 Η αναγνώριση της καρδιακής αιτιολογίας του θωρακικού πόνου και η κλήση του κέντρου άμεσης βοήθειας, πριν την
κατάρρευση του ασθενούς, επιτρέπει στο ασθενοφόρο
να φτάσει νωρίτερα, ιδανικά πριν την καρδιακή ανακοπή, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιβίωση.20-23
Μόλις συμβεί καρδιακή ανακοπή, η πρώιμη αναγνώριση της είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να καταστεί 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 ανακοπή.20,24–28 Αν είναι ικανοί, οι παρευρισκόμενοι, που είναι
εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να εφαρμόζουν
θωρακικές συμπιέσεις μαζί με εμφυσήσεις. Όταν ο παρευρισκόμενος δεν είναι εκπαιδευμένος στην ΚΑΡΠΑ,
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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 καθυστέρησης της απινίδωσης ελαττώνει την πιθανότητα
επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο κατά 10–
12%. Οι κρίκοι της αλυσίδας αποδίδουν καλύτερα ενωμένοι: όταν εφαρμόζεται ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενο,
η ελάττωση του ποσοστού επιβίωσης είναι περισσότερο
σταδιακή και κατά μέσο όρο 3-4% ανά λεπτό καθυστέρησης 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 αναφέρεται στα κεφάλαια της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της
Ζωής στον Ενήλικα και της φροντίδας μετά την αναζωογόνηση.1,35

Η επιτακτική ανάγκη της δράσης των παρευρισκόμενων
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 δυνατότητα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και χορήγησης απινίδωσης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) από τους
παρευρισκόμενους.
Τα θύματα καρδιακής ανακοπής χρειάζονται άμεσα
ΚΑΡΠΑ. Αυτή εξασφαλίζει μια μικρή αλλά ζωτικής σημασίας 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
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την κατάρρευση.39 Μετά την απινίδωση, αν η καρδιά
παραμένει βιώσιμη, ο βηματοδότης της ανακτά την λειτουργία του, δίνοντας έναν οργανωμένο ρυθμό, ο οποίος ακολουθείται από μηχανική σύσπαση του καρδιακού
μυός. Στα πρώτα λεπτά μετά από επιτυχή απινίδωση, ο
καρδιακός ρυθμός μπορεί να είναι αργός και η καρδιακή 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 αυξάνεται συνεχώς.40 Ο AED χρησιμοποιεί λεκτικές οδηγίες για
να καθοδηγήσει αυτόν που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ, αναλύει
τον καρδιακό ρυθμό και προτρέπει τον ανανήπτη να χορηγήσει απινίδωση αν ανιχνευθεί VF ή ταχεία κοιλιακή
ταχυκαρδία (VΤ). Είναι συσκευές αξιόπιστες, και χορηγούν 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 ενεργοποιηθεί η αλυσίδα της επιβίωσης. Ο έλεγχος του καρωτιδικού σφυγμού (ή οποιουδήποτε άλλου σφυγμού) έχει
αποδειχθεί ότι δεν είναι ακριβής μέθοδος για την διαπίστωση της παρουσίας ή όχι κυκλοφορίας.43–47
Οι αγωνιώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις
περιγράφονται ως αργές και βαθιές αναπνοές, συνοδευόμενες 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 παρουσία της αγωνιώδους αναπνοής μπορεί να ερμηνευθεί
εσφαλμένα ως στοιχείο ύπαρξης κυκλοφορίας και μη
ανάγκης εφαρμογής ΚΑΡΠΑ. Οι αγωνιώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις υπάρχουν μέχρι και στο 40%
των θυμάτων με καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια
των πρώτων λεπτών μετά την ανακοπή και η αναγνώριση τους ως σημείο ανακοπής σχετίζεται με αυξημένα
ποσοστά επιβίωσης.48 Η σημασία της αγωνιώδους αναπνοής θα πρέπει να τονίζεται κατά την εκπαίδευση στη
βασική υποστήριξη της ζωής.49,50 Οι παρευρισκόμενοι
θα πρέπει να υποπτευθούν καρδιακή ανακοπή και να ξεκινήσουν ΚΑΡΠΑ, αν το θύμα δεν ανταποκρίνεται και
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δεν αναπνέει φυσιολογικά.
Αμέσως μετά από καρδιακή ανακοπή, η ροή του αίματος 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 διαγνωστικές της καρδιακής ανακοπής.51
Ο ρόλος του συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας
Ο συντονιστής του κέντρου άμεσης βοήθειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση της καρδιακής 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 προτεραιότητας ανταπόκριση από το EMS. Όσο πιο γρήγορα
κληθεί το κέντρο άμεσης βοήθειας, τόσο πιο πρώιμα
μπορεί να ξεκινήσει και να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.
Η αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής από τον συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας
Η κατά το δυνατόν γρηγορότερη επιβεβαίωση της
καρδιακής ανακοπής είναι ζωτικής σημασίας. Αν ο συντονιστής αναγνωρίσει την καρδιακή ανακοπή, η επιβίωση 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 οικονομικά αποδοτικές λύσεις, για τη βελτίωση της έκβασης
μετά από καρδιακή ανακοπή.
Η χρήση προσχεδιασμένων πρωτοκόλλων συντονισμού στα κέντρα άμεσης βοήθειας συμπεριλαμβανομένου και ειδικών ερωτημάτων για τη βελτίωση της αναγνώρισης 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 τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων μειώνει τα ποσοστά αναγνώρισης της καρδιακής ανακοπής από τους
συντονιστές, καθώς και την παροχή τηλεφωνικά κατευθυνόμενη ΚΑΡΠΑ.58-60
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Η λήψη ακριβούς περιγραφής της αναπνοής του θύματος αποτελεί μία πρόκληση για τους συντονιστές. Οι
αγωνιώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις είναι
συχνές και οι καλούντες μπορεί να πιστεύουν λανθασμένα 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 τηλεφωνικά κατευθυνόμενη ΚΑΡΠΑ,67,68 και να μειώσει τον αριθμό των μη αναγνωρισμένων καρδιακών ανακοπών.64
Ερωτήσεις σχετικά με την ομαλότητα ή τον τύπο της
αναπνοής μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της αναγνώρισης της μη φυσιολογικής αναπνοής και επομένως
στην αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής. Εάν η αρχική 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 άμεσης βοήθειας ΚΑΡΠΑ
Σε πολλές χώρες, τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ
από παρευρισκόμενους είναι χαμηλά. Η καθοδηγούμενη από το συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας
ΚΑΡΠΑ (τηλεφωνική ΚΑΡΠΑ) έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους,9,56,70–72 ελαττώνει το χρόνο έναρξης ΚΑΡΠΑ,56,57,68,72,73 αυξάνει τον αριθμό των εφαρμοζόμενων
θωρακικών συμπιέσεων70 και βελτιώνει την έκβαση των
ασθενών μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, 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 εφαρμόζεται ήδη ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο διασώστη. Αν
το θύμα είναι ενήλικας, οι συντονιστές θα πρέπει να δώσουν οδηγίες για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις.
Αν το θύμα είναι παιδί, οι συντονιστές θα πρέπει να
δώσουν οδηγίες για την εφαρμογή εμφυσήσεων και θωρακικών συμπιέσεων. Επομένως οι συντονιστές θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στο να παρέχουν οδηγίες και
για τις δύο τεχνικές.

Αλληλουχία ενεργειών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στους ενήλικες
Η αλληλουχία των ενεργειών της αρχικής εκτίμη-

σης και της αντιμετώπισης ενός θύματος που δεν ανταποκρίνεται 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 επικέντρωση σε βασικές ενέργειες. Ο σκοπός του αναθεωρημένου 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.

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

Η εικόνα 2.4 παρουσιάζει λεπτομερώς την αλληλουχία των ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τον εκπαιδευμένο διασώστη. Εξακολουθεί να τονίζεται σημασία της
ασφάλειας του διασώστη, του θύματος και του παρευρισκόμενου. Η κλήση για επιπρόσθετη βοήθεια (αν απαιτείται) ενσωματώνεται στο παρακάτω βήμα της ενεργοποίησης του κέντρου άμεσης βοήθειας. Για λόγους
σαφήνειας, ο αλγόριθμος παρουσιάζεται ως μία γραμμική αλληλουχία ενεργειών. Αναγνωρίζεται ότι τα πρώιμα
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στάδια του ελέγχου αντίδρασης του θύματος, της απελευθέρωσης του αεραγωγού, του ελέγχου της αναπνοής
και της κλήσης του συντονιστή του κέντρου άμεσης βοήθειας 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 καρΑλλΗλοΥχίΑ ΕνΕργΕίών

171

διακής και την έναρξη ΚΑΡΠΑ.
Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για βασικές ενέργειες μέσα
στο πλαίσιο της συνολικής αλληλουχίας των ενεργειών.
Η απελευθέρωση του αεραγωγού και ο έλεγχος της αναπνοής
Ο εκπαιδευμένος στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ θα πρέπει
να αξιολογήσει άμεσα το θύμα, που έχει καταρρεύσει, για
να εκτιμήσει αν ανταποκρίνεται και αν αναπνέει φυσιολογικά.
Απελευθερώστε τον αεραγωγό χρησιμοποιώντας
Τεχνική περιγραφή

ΑΣΦΑλΕίΑ
Σιγουρευτείτε ότι εσείς, το θύμα και οι
παρευρισκόμενοι είστε ασφαλείς
ΑνΤΑΠοΚρίΣΗ
Ελέγξτε την ανταπόκριση του θύματος

Κουνήστε μαλακά του ώμους και ρωτήστε δυνατά: 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, επανεκτιμείστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΕργΑγώγοΣ
Απελευθερώστε τον αεραγωγό

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, σηκώστε το προς τα επάνω και απελευθερώστε
τον αεραγωγό.

ΑνΑΠνοΗ
Δείτε, Ακούστε, και Αισθανθείτε
για φυσιολογική αναπνοή

Στα πρώτα λεπτά μετά από καρδιακή ανακοπή, το θύμα μπορεί να έχει επιπόλαια αναπνοή
ή άρρυθμες, αργές και θορυβώδεις προθανάτιες αναπνευστικές κινήσεις
Αυτή η αναπνοή δεν πρέπει να εκληφθεί ως
φυσιολογική αναπνοή. Δείτε, ακούστε και αισθανθείτε, όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, για να επιβεβαιώσετε ότι το θύμα αναπνέει φυσιολογικά.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν η
αναπνοή είναι φυσιολογική, ενεργήστε όπως
όταν δεν είναι φυσιολογική και προετοιμαστείτε για έναρξη ΚΑΡΠΑ.
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ΑνΑνΤίΔρΑΣΤο ΚΑί χώρίΣ
ΦΥΣίολογίΚΗ ΑνΑΠνοΗ
Καλέστε το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Στείλτε κάποιον να καλέσει το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (166). Αν είστε μόνος ειδοποιήστε 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 γίΑ AED
Στείλτε κάποιον να φέρει AED

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

ΚΥΚλοΦορίΑ
Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις

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 βεβαιωθείτε 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 υπερβείτε τα 6 cm)
Μετά από κάθε συμπίεση, αφήστε το στέρνο
να επανέλθει χωρίς να χαθεί η επαφή των χεριών σας με αυτό.
Επαναλάβετε τις συμπιέσεις με ρυθμό 100120 το λεπτό
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ΕΑν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνοΣ
ΚΑί ΥΠΑρχΕί Η ΔΥνΑΤοΤΗΤΑ
Συνδυάστε τις θωρακικές συμπιέσεις
με τις εμφυσήσεις

Μετά από 30 συμπιέσεις απελευθερώστε ξανά
τον αεραγωγό με έκταση κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου
Κλείστε την μύτη με το δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού σας που είναι στο μέτωπο
Αφήστε το στόμα να ανοίξει αλλά διατηρήστε
την ανύψωση του πηγουνιού
Πάρτε μια φυσιολογική εισπνοή και εφαρμόστε αεροστεγώς τα χείλη σας γύρω από το
στόμα του θύματος
Εμφυσήστε σταθερά μέσα στο στόμα, ενώ
βλέπετε τον θώρακα να ανυψώνεται για περίπου 1 δευτερόλεπτο, όπως σε φυσιολογική
αναπνοή. Αυτή είναι μια αποτελεσματική εμφύσηση
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 εμφυσήστε μία ακόμη φορά μέσα στο στόμα του
θύματος, ώστε να επιτευχθούν δύο αποτελεσματικές 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 εμφυσήσεις σε αναλογία 30:2

ΕΑν ΔΕν ΕίΣΤΕ ΕΚΠΑίΔΕΥΜΕνοΣ
Η ΔΕν ΕχΕΤΕ ΤΗν ΔΥνΑΤοΤΗΤΑ
νΑ χορΗγΕίΣΤΕ ΕΜΦΥΣΗΣΕίΣ
Συνεχίστε ΚΑρΠΑ μόνο με συμπιέσεις

Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις (συνεχείς συμπιέσεις με ρυθμό 100120 το λεπτό)

οΤΑν ΦΘΑΣΕί ο AED
Βάλτε τον σε λειτουργία
και επικολλήστε τα ηλεκτρόδια

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 τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια.
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Ακολουθήστε τις φωνητικές/οπτικές
οδηγίες

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

Εάν ενδείκνυται απινίδωση
χορηγήστε απινίδωση

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

Εάν δεν ενδείκνυται η απινίδωση
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ

Αμέσως ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. Συνεχίστε σύμφωνα με τις φωνητικές/οπτικές οδηγίες

ΕΑν ΔΕν ΥΠΑρχΕί
ΔίΑΘΕΣίΜοΣ ΑΠίνίΔώΤΗΣ
Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ

Μη διακόπτετε την αναζωογόνηση έως ότου:
• Ένας επαγγελματίας υγείας σας πει να σταματήσετε
• Το θύμα αρχίζει να ξυπνάει, να κινείται, να
ανοίγει τα μάτια του και να αναπνέει φυσιολογικά
• Εξαντληθείτε

ΕΑν Το ΘΥΜΑ ΕίνΑί ΑνΑνΤίΔρΑΣΤο ΑλλΑ ΑνΑΠνΕί ΦΥΣίολογίΚΑ
Εάν είστε σίγουροι ότι το θύμα
αναπνέει φυσιολογικά αλλά
παραμένει αναντίδραστο, τοποθετήστε το σε θέση ανάνηψης
(δείτε στο κεφάλαιο Πρώτες Βοήθειες)

Είναι σπάνιο η ΚΑΡΠΑ από μόνη της να επανεκκινήσει 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 ΚΑΡΠΑ στην περίπτωση που η κατάσταση του θύματος επιδεινωθεί

Εικόνα 2.4. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργιών για την BLS/AED από εκπαιδευμένο ανανήπτη, για την αντιμετώπιση ενηλίκου
θύματος καρδιακής ανακοπής.
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ελαφρά έκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω
γνάθου, ενώ ταυτόχρονα εκτιμήστε αν το άτομο αναπνέει φυσιολογικά. Μην καθυστερείτε την εκτίμηση, για
έλεγχο τυχόν απόφραξης του αεραγωγού. Οι τεχνικές
της ανάσπασης της κάτω γνάθου (jaw thrust) και ο καθαρισμός του αεραγωγού με το δάκτυλο (finger sweep)
συστήνεται να μην εφαρμόζονται πλέον από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Ελέγξτε για αναπνοή, χρησιμοποιώντας τεχνικές που περιγράφονται στην εικόνα 2.4,
επισημαίνοντας τη ζωτική σημασία της αναγνώρισης
των αγωνιωδών αναπνευστικών κινήσεων, που περιγράφηκαν 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, πυροσβεστική 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 αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής, την παροχή τηλεφωνικών οδηγιών για εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, την ενεργοποίηση του κέντρου άμεσης βοήθειας, τον συντονισμό
των ατόμων που πρώτοι ανταποκρίνονται στην καρδιακή ανακοπή καθώς και στον εντοπισμό και την παροχή
ενός AED.75-78
Κατά τη διάρκεια κλήσης του κέντρου άμεσης βοήθειας, 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 συντονιστή, συμπεριλαμβανομένης (αν χρειάζεται) και της
παροχής οδηγιών ΚΑΡΠΑ.79 Είναι λογικό ότι η εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον
τρόπο ενεργοποίησης των ηχείων του τηλεφώνου.80 Άλλοι 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
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αιτιολογίας. Όταν η ροή του αίματος σταματά μετά από
καρδιακή ανακοπή, το αίμα στους πνεύμονες και στο
αρτηριακό σύστημα οξυγονωμένο κάποια λεπτά. Προκειμένου να δοθεί έμφαση στην προτεραιότητα των θωρακικών 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 αιμοδυναμική απάντηση, όταν οι θωρακικές συμπιέσεις εκτελούνται στο κατώτερο ήμισυ του στέρνου.85-87 Συνιστάται
να διδάσκεται η τοποθέτηση των χεριών με απλό τρόπο, 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 στέρνου.88,89
Οι θωρακικές συμπιέσεις εφαρμόζονται πιο εύκολα από έναν διασώστη, ο οποίος βρίσκεται γονατιστός
στο πλάι του θύματος, καθώς αυτό βοηθάει στην κίνηση 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) μπορούν να επιλεγούν, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής 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 περιορισμένη μυϊκή δύναμη έχουν ως αποτέλεσμα, αυτοί που
εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, να συμπιέζουν το θώρακα σε μικρότερο 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 εφαρμογής ΚΑΡΠΑ.92–95 Μελέτη 9136 ασθενών έδειξε ότι
βάθος συμπιέσεων μεταξύ 40 και 55mm, με μέγιστη τιμή
τα 46mm, συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης.94 Επίσης, υπάρχουν στοιχεία από μία μελέτη παρατήρησης, ότι βάθος συμπιέσεων μεγαλύτερο από 6cm
συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά τραύματος σε ενήλικες 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 επιδιωκόμενο 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 θεωρούνται πιο επιβλαβείς από τις συμπιέσεις με μεγάλο
βάθος. Ως εκ τούτου, το ERC αποφάσισε να διατηρήσει
την οδηγία του 2010, ότι δηλαδή οι θωρακικές συμπιέσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5cm σε βάθος αλλά
όχι πάνω από 6cm. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξακολουθεί 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 διακοπές των θωρακικών συμπιέσεων.
Σε δύο μελέτες, με σύνολο 13469 ασθενών, καταγράφηκε ότι οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκαν θωρακικές συμπιέσεις με ρυθμό 100-120 ανά λεπτό, παρουσίασαν 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 θωρακικών συμπιέσεων.97,98 Ως εκ τούτου, το ERC συστήνει ρυθμό θωρακικών συμπιέσεων 100-120 ανά λεπτό.
Ελαχιστοποιώντας τις διακοπές των θωρακικών συμπιέσεων
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 κλάσματα θωρακικών συμπιέσεων >60% συνδέονται με
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καλύτερη έκβαση.99–103 Οι διακοπές των θωρακικών
συμπιέσεων θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία κατά την
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.
Ανένδοτη επιφάνεια
Η ΚΑΡΠΑ πρέπει να διενεργείται σε ανένδοτη επιφάνεια, όταν αυτό είναι δυνατό. Τα αεροστρώματα πρέπει να ξεφουσκώνονται κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.104
Τα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με τη χρήση ειδικής
σανίδας είναι αμφιλεγόμενα.105–109 Όταν αυτή χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της ΚΑΡΠΑ ή η ατυχηματική αφαίρεση 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 συμπίεση, οδηγεί στην αύξηση της φλεβικής επιστροφής
και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΑΡΠΑ.110,112–114 Όσοι λοιπόν εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει 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 μετάβασης από τη μια συμπίεση στην επόμενη) έχει μελετηθεί 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, υποστηρίζοντας ότι χρόνος συμπίεσης >40% πιθανόν να μην
είναι εφικτός και ενδεχομένως να σχετίζεται με μειωμένο 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 τοιχώματος.119,124 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το
ERC αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις που
να υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο κύκλο και κατά συνέπεια 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 συμπιέσεων
Η χρήση ειδικών συσκευών ανατροφοδότησης και
καθοδήγησης, κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, στην κλινική 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 ανατροφοδότησης 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, περιγράφηκε σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες92,127 καθώς και σε
11 μελέτες παρατήρησης.128-138 Σε καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν καταγράφηκε αύξηση της επιβίωσης
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο με τις συσκευές ανατροφοδότησης, και μόνο μία μελέτη έδειξε σημαντικά
αυξημένα ποσοστά επανόδου της αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC) με τη χρήση συσκευής ανατροφοδότησης.
Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη, η συσκευή ανατροφοδότησης 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 συμπιέσεις, χωρίς αερισμό, σε χοίρους σε gasping χωρίς μυοχάλαση με αεραγωγούς ανοικτούς και μη προστατευμένους 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, διευκολύνοντας την ανταλλαγή αερίων.48 Κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε διασωληνωμένα άτομα, η ενδιάμεση
τιμή αναπνεόμενου όγκου ανά θωρακική συμπίεση ήταν
περίπου 40ml, τιμή που θεωρείται χαμηλή για την εξασφάλιση 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 εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να είναι περισσότερο
στις πρώιμες φάσεις της ΚΑΡΠΑ «ηλεκτρική» και «κυ-
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κλοφορική», ενώ η εφαρμογή επιπλέον αερισμού θεωρείται σημαντική στη όψιμη «μεταβολική» φάση.39
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, η συστηματική ροή του αίματος, και επομένως και η ροή του αίματος 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 προστατευόμενο αεραγωγό, αναπνεόμενος όγκος 1L προκαλεί 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 υπεραερισμός 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 εφαρμογή αερισμού με αυτοδιατεινόμενο ασκό. Αν και αυτό
αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση149 και την μέγιστη πίεση των αεραγωγών.150 Μια προσεκτικά ελεγχόμενη πειραματική μελέτη σε ζώα κατέδειξε απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών.151
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων το ERC συστήνει
κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες, να χορηγείται
αναπνεόμενος όγκος 500-600mL (6-7ml/kg). Πρακτικά, 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 βίαιες εμφυσήσεις. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διακοπής
των θωρακικών συμπιέσεων προκειμένου να δοθούν δύο
εμφυσήσεις, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.153 Οι συστάσεις αυτές, αφορούν όλα τα είδη αερισμού κατά την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ όταν ο αεραγωγός
δεν είναι προστατευμένος, συμπεριλαμβανομένων του
αερισμού στόμα με στόμα και του αερισμού με αυτοδιατεινόμενο ασκό και μάσκα, με και χωρίς χορήγηση συμπληρωματικού 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 σοβαρά τραύματα ή όταν δεν είναι δυνατή η διάνοιξη του,
αν αυτός που εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ βοηθά θύμα που βρίσκεται 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 υποστηρίζουν τη χρήση αναλογίας συμπιέσεων–εμφυσήσεων
μεγαλύτερης των 15:2.156-158 Μαθηματικά μοντέλα έδειξαν ότι η αναλογία 30:2 εξασφαλίζει καλύτερη σχέση αιματικής 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 διακοπών των συμπιέσεων και τη χρονική διάρκεια χωρίς
αιματική ροή161,162 και ελάττωσε την πιθανότητα υπεραερισμού.149,163 Αρκετές μελέτες παρατήρησης ανέφεραν ελαφρώς βελτιωμένη έκβαση, μετά την εφαρμογή
των αλλαγών στις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες
περιελάμβαναν τη μετάβαση από μια σχέση συμπιέσεων–εμφυσήσεων 15:2 σε 30:2.161,162,164,165 Το ERC, ως εκ
τούτου, συνεχίζει να συστήνει εφαρμογή αναλογίας συμπιέσεων–εμφυσήσεων 30: 2.
ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις
Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η ΚΑΡΠΑ
μόνο με συμπιέσεις μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με αυτή όπου συνδυάζονται συμπιέσεις με εμφυσήσεις,
στα πρώτα λίγα λεπτά μετά από ανακοπή, που δεν οφείλεται σε υποξυγοναιμία.140,166 Μελέτες σε πειραματόζωα
και μαθηματικά μοντέλα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ μόνο με
συμπιέσεις έχουν δείξει ότι τα αποθέματα οξυγόνου εξαντλούνται μέσα σε 2-4 λεπτά.158,167 Αν ο αεραγωγός είναι 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 συνδυάζονται συμπιέσεις με εμφυσήσεις σε ενήλικες με καρδιακή 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
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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 θωρακικές συμπιέσεις σε όλα τα θύματα καρδιακής ανακοπής.
Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και είναι εκπαιδευμένοι και
ικανοί να εκτελέσουν εμφυσήσεις, θα πρέπει να συνδυάσουν 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 κέντρο άμεσης βοήθειας.179

Η χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (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 επαγγελματιών. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να την
συνεχίσουν, με τις ελάχιστες δυνατές διακοπές στις θωρακικές συμπιέσεις κατά την εφαρμογή και χρήση του
AED. Όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να ακολουθούν τις φωνητικές οδηγίες, 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 χρησιμοποιούνται παιδιατρικά ηλεκτρόδια μαζί με τον ειδικό
μετατροπέα-μειωτήρα ή να ενεργοποιείται η επιλογή της
παιδιατρικής λειτουργίας αν είναι διαθέσιμη. Αν τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιμα, ο AED θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έχει. Υπάρχουν λίγες αναφορές περιστατικών
επιτυχούς χρήσης των AEDs σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του έτους.190,191 Η συχνότητα εμφάνισης απινιδώσιμου 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 διαθέσιμος απινιδωτής συστήνεται η χρήση του (κατά προτίμηση 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 θεωρείται ότι έχει σημαντική επίδραση στην επιβίωση μετά
από κοιλιακή μαρμαρυγή. Αυτή η έννοια αμφισβητήθηκε
το 2005, καθώς υπήρχαν στοιχεία ότι η εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων για 180 δευτερόλεπτα πριν την απινίδωση μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση, όταν ο χρόνος 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 απινιδώσιμο ρυθμό.200 Ωστόσο, για κέντρα άμεσης βοηθείας
με υψηλότερα βασικά ποσοστά επιβίωσης μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο (που ορίζεται ως >20% για αρχικό
απινιδώσιμο ρυθμό), 180 δευτερόλεπτα ΚΑΡΠΑ προ της
απινίδωσης ήταν πιο επωφελή σε σύγκριση με ένα μικρότερο χρονικό διάστημα εφαρμογής ΚΑΡΠΑ (30-60
δευτερόλεπτα).201 Το ERC συστήνει την συνέχιση της
ΚΑΡΠΑ μέχρι ο απινιδωτής ή η συσκευή ΑΕD να φτάσει 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 βέλτιστων 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 μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο, στην πίεση αιμάτωσης
των στεφανιαίων ή στην καρδιακή παροχή.
Σε συμφωνία με τις συστάσεις της ILCOR και για λόγους συνέπειας, προς τις προηγούμενες κατευθυντήριες
οδηγίες, το ERC συστήνει οι θωρακικές συμπιέσεις να
διακόπτονται κάθε δύο λεπτά για την εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού.
Φωνητικές οδηγίες
Θεωρείται πολύ σημαντικό ότι όσοι εφαρμόζουν
ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να προσέχουν και να ακλουθούν χωρίς καθυστέρηση τις φωνητικές οδηγίες των συσκευών
AED. Οι οδηγίες αυτές είναι προγραμματισμένες στον
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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 συμπιέσεις 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 θωρακικών συμπιέσεων μετά την απινίδωση.
4. Χρονικό διάστημα 2 λεπτών ΚΑΡΠΑ, πριν δοθεί η φωνητική εντολή για επανεκτίμηση του ρυθμού.
Συσκευές αξιολόγησης της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ
μπορεί επιπλέον να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ανατροφοδότηση και επιπλέον φωνητική/οπτική καθοδήγησης της ΚΑΡΠΑ.
Η διάρκεια της ΚΑΡΠΑ μεταξύ των απινιδώσεων
καθώς και η αλληλουχία ενεργειών της απινίδωσης και
τα επίπεδα ενέργειας αναφέρονται περαιτέρω στο κεφάλαιο της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.1
Στην πράξη, οι AEDs χρησιμοποιούνται κυρίως από
εκπαιδευμένους διασώστες, όπου η προεπιλεγμένη ρύθμιση των φωνητικών οδηγιών του AED για την αναλογία 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 πάροχος 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, χωρίς περαιτέρω συμμετοχή του διασώστη. Μία μελέτη σε
προπλάσματα έδειξε ότι μη εκπαιδευμένοι σπουδαστές
νοσηλευτικής διέπραξαν λιγότερα λάθη που αφορούσαν στην ασφάλεια, χρησιμοποιώντας έναν πλήρως αυτοματοποιημένο AED συγκριτικά με έναν ημιαυτόματο
AED.202 Η προσομοίωση σεναρίου καρδιακής ανακοπής σε πρόπλασμα έδειξε ότι η ασφάλεια δεν επηρεάστηκε, όταν μη εκπαιδευμένοι πολίτες που εφάρμοσαν
ΚΑΡΠΑ χρησιμοποίησαν έναν πλήρως αυτόματο απινιδωτή AED παρά ένα ημιαυτόματο AED.203 Δεν υπάρχουν 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 κατοικημένες περιοχές είναι λιγότερο ευνοϊκές από ότι σε
δημόσιους χώρους: λιγότερες καρδιακές ανακοπές με παρουσία μαρτύρων, χαμηλότερα ποσοστά παρευρισκομένων που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ και κατά συνέπεια, λιγότεροι 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 πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους χώρους.32,205-208 Πρόσφατα δεδομένα από εθνικές μελέτες στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η διαθεσιμότητα ενός AED οδήγησε σε
συντομότερη απινίδωση των θυμάτων με περισσότερες
πιθανότητες επιβίωσης.16,209 Όμως, οι AEDs χρησιμοποιήθηκαν 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 χιλιόμετρο 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 κοινού στην απινίδωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενεργά
σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός
ατόμων, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί,
τερματικοί σταθμοί λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, γραφεία και καζίνο. Σε αυτά τα
μέρη συνήθως οι καρδιακές ανακοπές συμβαίνουν παρουσία 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 παράγοντες 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 κέντρων 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-
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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 ανακοπής.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 νοσοκομειακής παραμονής.216,217
Οι δυνατότητες των συσκευών AEDs δεν έχουν ακόμη 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 κατοικίες από ότι σε δημόσιους χώρους ωστόσο ο απόλυτος αριθμός των δυνητικά θεραπεύσιμων ασθενών είναι
υψηλότερος στις κατοικίες.204 Η προσβάσιμη στο κοινό απινίδωση (PAD) σπάνια φτάνει σε θύματα καρδιακής 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 κάλυψης 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 κυκλοφορική φάση της καρδιακής ανακοπής.39 Η μεγαλύτερη καθυστέρηση μειώνει τα οφέλη στην επιβίωση: αν ο πρώτος 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 ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους33 και να βοηθήσουν στη μείωση 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 συγκρότηση ομάδας υπεύθυνων για την παρακολούθηση
και συντήρηση των συσκευών, την ύπαρξη εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα
που πιθανόν να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές AED και
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τη σύσταση ομάδων εθελοντών πρόθυμων να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές αυτές σε θύματα καρδιακής ανακοπής.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 οικιακή χρήση, ακόμα και σε άτομα που θεωρείται ότι έχουν
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.220
Το κεφάλαιο της καρδιακής ανακοπής σε ειδικές καταστάσεις παρέχει στοιχεία που στηρίζουν τη σύσταση
του ERC που αφορά την υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευών 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 πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα: απλή και ξεκάθαρη σήμανση υποδεικνύει τη θέση ενός AED και η γρήγορη ανεύρεσή 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 τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν την ενδονοσοκομειακή 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 συσκευές AED θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία
πριν από την άφιξη της νοσοκομειακής ομάδας αναζωογόνησης.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
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σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας με την χειροκίνητη απινίδωση (15% έναντι 23%, p=0,04). Μια άλλη
μεγάλη μελέτη παρατήρησης με 11.695 ασθενείς από 204
νοσοκομεία έδειξε επίσης ότι η ενδονοσοκομειακή χρήση AED συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης
μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο σε σύγκριση με τη μη
χρήση απινιδωτή (16,3% έναντι 19.3%, προσαρμοσμένο 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, συσχετίστηκε 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 καθυστερήσεις στην έναρξη της ΚΑΡΠΑ, ή διακοπές στις θωρακικές συμπιέσεις σε ασθενείς με μη-απινιδώσιμους ρυθμούς.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 καθυστερημένης 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 χειροκίνητης απινίδωσης. Στόχο αποτελεί η χορήγηση απινίδωσης
μέσα σε 3 λεπτά από την κατάρρευση του θύματος. Σε
χώρους του νοσοκομείου, όπου υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε χειροκίνητη απινίδωση, είτε από εκπαιδευμένο
προσωπικό είτε από ομάδα αναζωογόνησης, θα πρέπει
να προτιμηθεί η χειροκίνητη απινίδωση έναντι της συσκευής AED. Όποια τεχνική απινίδωσης επιλεγεί (μερικά 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 υπάρχει.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 νοσοκομεία πρέπει να παρακολουθούν τα διαστήματα από
την κατάρρευση μέχρι την πρώτη απινίδωση και να κάνουν 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 βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή
Αρκετοί διασώστες δεν ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, φοβούμενοι ότι οι θωρακικές συμπιέσεις σε θύματα, που δεν είναι
σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές. Τρεις μελέτες ερεύνησαν τον
κίνδυνο από την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, σε άτομα που δεν
ήταν σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.235–237 Συνολικά 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 παρευρισκόμενους, σε θύματα που δεν είναι σε καρδιακή ανακοπή 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 βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή
Μία συστηματική ανασκόπηση των βλαβών που προκαλούνται από την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων
με τα χέρια ανέφερε ποσοστά εμφάνισης καταγμάτων
πλευρών που κυμαίνονται από 13% έως 97% και καταγμάτων στέρνου από 1% έως 43%.238 Βλάβες εσωτερικών
οργάνων (πνευμόνων, καρδιάς, κοιλιακών οργάνων) εμφανίζονται 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 εκπαίδευση και σε πραγματικές συνθήκες
Μελέτες παρατήρησης της εκπαιδευτικής ή της
πραγματικής ΚΑΡΠΑ περιγράφουν σπάνια εμφάνιση
μυϊκού καμάτου, οσφυαλγίας, δύσπνοιας, υπεραερισμού,
πνευμοθώρακα, θωρακικού άλγους, εμφράγματος μυοκαρδίου 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 εκπαιδεύονται στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ πρέπει να ενημερώνονται
για το είδος και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Εκπαιδευόμενοι και διασώστες που παρουσιάζουν, κατά
την εκπαίδευση τους, σοβαρά συμπτώματα (π.χ θωρακικό άλγος ή έντονη δύσπνοια) προτείνεται να σταματήσουν.
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 ενδονοσοκομειακών ασθενών βρέθηκε ότι παρά τη χρήση συσκευής 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 συνιστάται η εναλλαγή αυτών που εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ
κάθε 2 λεπτά, για να προληφθεί η οφειλόμενη στην κόπωση μείωση της ποιότητας των θωρακικών συμπιέσεων. 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 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από πολίτες και
από αυτούς που καλούνται πρώτοι να αντιμετωπίσουν
μια καρδιακή ανακοπή.185 Μια συστηματική ανασκόπηση 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 εκπαίδευσης ή κατά τη συντήρησή του. Τέσσερις παρουσιάσεις περιστατικών περιέγραψαν τη χορήγηση ρεύματος
στους διασώστες από εμφυτευμένους απινιδωτές και σε
μία από αυτές τις περιπτώσεις καταγράφηκε βλάβη περιφερικού 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 σπάνια, έχει αποδειχθεί ότι τα συνήθη χειρουργικά γάντια
δεν παρέχουν επαρκή προστασία.246-249 Έτσι όσοι εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ δεν θα πρέπει να συνεχίζουν τις θωρακικές συμπιέσεις με τα χέρια, κατά τη διάρκεια χορήγησης 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 απινίδωσης.
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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 παρέμβαση.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 γίνονται μάρτυρες προσπάθειας αναζωογόνησης μπορεί
επίσης να αποκομίσουν ψυχολογικά οφέλη.252-254 Δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις σε όσους εφαρμόζουν
ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να διαγιγνώσκονται και να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.
Μετάδοση ασθενειών
Ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών κατά την εκπαίδευση 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 υπάρχουν γάντια.
Συσκευές προστασίας του διασώστη κατά τη διάρκεια εμφυσήσεων
Τρεις μελέτες έδειξαν ότι η χρήση συσκευών προστασίας, κατά τη διάρκεια εμφυσήσεων, ελάττωσε την
Ενέργεια
ΥΠοΨίΑ ΠνίγΜονΗΣ
να είστε σε εγρήγορση για απόφραξη του αεραγωγού από τροφή ειδικά
κατά τη διάρκεια γεύματος

ΕνΘΑρρΥνΕΤΕ Το ΘΥΜΑ νΑ ΒΗΞΕί
Προτρέψτε το θύμα να βήξει
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μετάδοση βακτηρίων, σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον.258,259 Δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν
την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα ή την εφαρμοσιμότητα 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, φυματίωση, ηπατίτιδα Β ή SARS) συστήνεται η χρήση των
συσκευών προστασίας.
Εάν χρησιμοποιηθεί συσκευή προστασίας, θα πρέπει
να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθούν οι μη αναγκαίες 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 σχετικά ασυνήθης αλλά δυνητικά θεραπεύσιμη αιτία ατυχηματικού 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.

Τεχνική περιγραφή
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ΔώΣΤΕ χΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗν ΠλΑΤΗ
Αν ο βήχας γίνει μη αποτελεσματικός δώστε μέχρι 5 χτυπήματα στην πλάτη

Αν το θύμα εμφανίζει σημεία σοβαρής απόφραξης 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.

ΔώΣΤΕ ΚοίλίΑΚΕΣ ώΘΗΣΕίΣ
Αν τα χτυπήματα στην πλάτη είναι
αναποτελεσματικά δώστε μέχρι πέντε κοιλιακές ωθήσεις

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 πιέστε 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 ωθήσεις

ΞΕΚίνΗΣΤΕ ΚΑρΠΑ
Ξεκινήστε ΚΑρΠΑ αν το θύμα χάσει
τις αισθήσεις του

Αν το θύμα, σε οποιαδήποτε στιγμή, χάσει τις
αισθήσεις του:
• Τοποθετήστε το θύμα προσεκτικά στο έδαφος
• Ειδοποιήστε άμεσα το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
• Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ με θωρακικές συμπιέσεις

Εικόνα 2.5. Αναλυτική αλληλουχία των ενεργιών για την αντιμετώπιση ενηλίκου θύματος με απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα
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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 λανθασμένα ως λιποθυμικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, 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 αεραγωγού 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 αντανακλαστικών του βήχα (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσος του
Parkinson), με αναπνευστική νόσο, με νοητική υστέρηση, 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 ενήλικες. 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 βήξει 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 σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού.
Αντιμετώπιση της ήπιας απόφραξης του αεραγωγού από
ξένο σώμα
Ο βήχας δημιουργεί υψηλές και παρατεταμένες πιέσεις 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 κατάστασή τους καθώς ενδέχεται τελικά να επιδεινωθεί σημαντική η απόφραξη.
Αντιμετώπιση της σοβαρής απόφραξης του αεραγωγού
από ξένο σώμα
Τα κλινικά δεδομένα για την πνιγμονή είναι σε μεγάλο βαθμό αναδρομικά και ατεκμηρίωτα. Για ενήλικες και
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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 ωθήσεων.265 Περίπου το 50% των επεισοδίων απόφραξης των
αεραγωγών, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με
την εφαρμογή μίας μόνο τεχνικής.266 Η πιθανότητα επιτυχούς αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυξάνεται όταν
χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των χτυπημάτων στην πλάτη, 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 εθελοντές 268,269 έδειξαν ότι οι πιέσεις στους αεραγωγούς ήταν
υψηλότερες κατά τις θωρακικές ωθήσεις συγκριτικά με
τις κοιλιακές ωθήσεις. Η έναρξη εφαρμογής θωρακικών 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 κίνδυνος, 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 επανέλθει και να ξεκινήσει να αναπνέει φυσιολογικά.
Μετέπειτα φροντίδα και παραπομπή για ιατρική εξέταση
Μετά από την επιτυχή απελευθέρωση του αεραγωγού 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 κοιλιακές ωθήσεις και οι θωρακικές συμπιέσεις μπορούν δυνητικά 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 • Δώστε αρχικά 5 εμφυσήσεις πριν ξεκινήσετε τις θωραενότητα «Αναγνώριση Καρδιακής Ανακοπής»] κικές συμπιέσεις
και θυμάτων πνιγμονής [βλέπε επίσης στην • Εφαρμόστε ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό πριν αναζητήσετε βοήθεια, στην περίπτωση που αυτός που εφαρμόζει ΚΑΡενότητα «Η Αλυσίδα της Επιβίωσης»]
ΠΑ είναι μόνος του.
Σε πολλά παιδιά δεν εφαρμόζεται αναζωογόνηση διότι δυνητικοί ανανήπτες φοβούνται ότι θα προκαλέσουν
βλάβη, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι
στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ στα παιδιά. Αυτός ο φόβος θεωρείται αβάσιμος: είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί
η αλληλουχία ενεργειών της Βασικής Υποστήριξης της
Ζωής των ενηλίκων, σε παιδί που χρειάζεται αναζωογόνηση 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 αναζωογόνησης των ενηλίκων σε παιδιά, που δεν ανταποκρίνονται
και δεν αναπνέουν φυσιολογικά. Οι παρακάτω ελάσσονες τροποποιήσεις στην αλληλουχία ενεργειών αναζωογόνησης των ενηλίκων, την καθιστούν περισσότερο κατάλληλη για τη χρήση της και στα παιδιά:

• 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 μεγαλύτερα του έτους, προκειμένου να επιτύχετε ικανοποιητικό βάθος συμπίεσης.
Οι ίδιες τροποποιήσεις των 5 αρχικών εμφυσήσεων
και η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό πριν την αναζήτηση 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 πιθανών θυμάτων πνιγμού (π.χ ναυαγοσώστες).
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