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Βεβαηώλσ όηη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα δηθήο κνπ δνπιεηάο 

θαη δελ απνηειεί πξντόλ αληηγξαθήο. ηηο δεκνζηεπκέλεο ή κε δεκνζηεπκέλεο πεγέο 

πνπ αλαθέξσ, έρσ ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά θαη όπνπ απαηηείηαη έρσ παξαζέζεη ηηο 

πεγέο ηνπο ζην ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Τπνγξαθή: 

 





ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Ειζαγωγή: Η θαξδηαθή αλαθνπή, θνηλώο ν αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο είλαη κηα 

από ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ ησλ ελειίθσλ. Όπσο έρεη ζηαηηζηηθά απνδεηρζεί ε 

Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε δηπιαζηάδεη ή θαη ηξηπιαζηάδεη ηελ πηζαλόηεηα 

επηβίσζεο ελόο αλζξώπνπ κε θαξδηαθή αλαθνπή (American Heart Association-CPR, 

2005). 

 

Σκοπόρ: Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ 

επηπέδνπ γλώζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ (λνζειεπηέο θαη βνεζνί 

λνζειεπηώλ) ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε θαη ε δηεξεύλεζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε δεκνγξαθηθνύο θαη άιινπο παξάγνληεο. 

 

Υλικό και μέθοδορ : Γηελεξγήζεθε κηα πεξηεθηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. Ωο 

ρξνληθό δηάζηεκα αλαδήηεζεο ηέζεθε ε πεξίνδνο 2000-2012.  Παξάιιεια, ηέζεθε 

γισζζηθόο πεξηνξηζκόο κε ηελ επηινγή άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηα αγγιηθά θαη ζηα 

ειιεληθά 

 

Αποηελέζμαηα: Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο ζηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε. Θα δηαπηζησζεί θαηά 

πόζν  ην επίπεδν γλώζεο, θξίζεο θαη πξσηνβνπιίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθό ή εκθαλίδεη 

αδύλαηα ζεκεία θαη, εάλ ζπκβαίλεη απηό, θαηά πόζν ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο.  

 

Σςμπεπάζμαηα: Η γλώζε ηεο ηερληθήο ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο 

απνηειεί θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε γηα όινπο όζνη αζρνινύληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Απηή ε γλώζε απνθηάηαη κέζσ εηδηθώλ ζεκηλαξίσλ ζηα νπνία 

ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή. Η δηαηήξεζε ησλ δεμηνηήησλ απηώλ, 

πξνϋπνζέηεη ηελ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ κε 

ζηόρν ηελ επαλεθπαίδεπζε ζε νινέλα βειηηνύκελεο ηερληθέο αλαδσνγόλεζεο. Η 

γλώζε ηεο ηερληθήο ηεο  αλαδσνγόλεζεο αθνξά όινπο ηνπο λνζειεπηέο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε, Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό, 

Basic life Support (BLS), Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Emergency nursing, 

Nursing education 



ΑBSTRACT 

 

Background: Cardiac arrest, commonly sudden cardiac death is one of the 

commonest causes of death in adults. As has been statistically proven 

Cardiopulmonary Resuscitation doubles or triples the chance of survival of a person 

with heart failure (American Heart Association-CPR, 2005). 

 

Aim: The purpose of this study is to assess the level of knowledge of the nursing staff 

(nurses and assistant nurses) in basic CPR and investigate its association with 

demographic and other factors. 

 

Material and Method: The collection of data was a questionnaire that included 

multiple choice questions and completed from nurses and assistant nurses. The sample 

consisted of 136 questionnaires from a Grand Regional Hospital of Attica 

 

Results: The present study is an important step to investigate the knowledge of the 

nursing staff of all grades in Basic Cardiopulmonary Resuscitation. Will determine 

whether the level of knowledge, judgment and initiative are satisfactory or shows 

weaknesses and if so, whether there is room for improvement. 

 

Conclusions: Knowledge of the technique of Cardiopulmonary Resuscitation is the 

duty and obligation of all health. This knowledge is acquired through special seminars 

which combine theory with practice and teaching specific set of skills in small groups 

and using templates. Maintaining these skills, requires at regular intervals, monitoring 

of seminars aimed at retraining in resuscitation techniques constantly improving. The 

technical knowledge required Resuscitation to all nurses. 

Key words: Nurses, Basic life Support (BLS), Cardiopulmonary Resuscitation 

(CPR), Emergency nursing, Nursing education 

 

 

 

 



ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θ. 

Πξεδεξάθνπ Παλαγηώηε, Επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ ηνπ 

ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, ηνλ νπνίν ηνλ επραξηζηώ ζεξκά, πνπ κνπ εκπηζηεύηεθε ηελ 

αλάζεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζώο επίζεο θαη γηα ηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο. 

 

Ιδηαηηέξσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Πξντζηακέλε κνπ θ. Κξαζάθε Πξνθνπία 

(Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδνο Εληαηηθήο Παξαθνινύζεζεο Καξδηνπαζώλ ηνπ Π.Γ.Ν 

Αζθιεπηείνπ Βνύιαο) γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο θαη ηελ δηεπθόιπλζε πνπ κνπ 

παξείρε ζην θπιηόκελν πξόγξακκα ηεο εξγαζίαο κνπ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηε 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ΜΣΠ πξνγξάκκαηνο.  

 

Επραξηζηώ ηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ άδεηα πνπ κνπ δόζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζώο θαη όινπο ηνπ λνζειεπηέο ηνπ Γ.Ν Αζθιεπηείνπ 

Βνύιαο πνπ ζπκκεηείραλ , γηαηί ρσξίο απηνύο δελ ζα κπνξνύζα λα νινθιεξώζσ ηελ 

εξγαζία κνπ. 

 

Επίζεο , ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ πξνο ηνπο θίινπο κνπ νη νπνίνη 

κε ζηήξηδαλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ.Ισάλλε 

Απνζηνιίδε (Φηιόινγν) γηα ηελ ακείσηε ζπκπαξάζηαζε, ελζάξξπλζε, θαηαλόεζε 

θαη πνιύπιεπξε ζηήξημε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ κνπ.  

 

Σέινο επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ αληδηνηειή 

αγάπε ηνπο, θαη γηα όζεο ζπζίεο έρνπλ θάλεη γηα κέλα όια απηά ηα ρξόληα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΦΙΔΡΩΝΔΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΔΙΣ ΜΟΥ 

ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΦΡΔΙΓΔΡΙΚΗ 



ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηηο  ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, βειηίωζε αλακθηζβήηεηα ηελ πνηόηεηα δωήο ηνπ αλζξώπνπ. Σα κέζα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ αζζελεηώλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ άλζξωπν δηαθνξνπνηήζεθαλ. 

 

Η κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή εξγαζία απεπζύλεηαη ζε όζνπο ζπνπδάδνπλ, αζθνύλ 

θαη δηδάζθνπλ ηε Ννζειεπηηθή Επηζηήκε θαη Σέρλε κε ηελ ειπίδα , όηη ζα ζπκβάιεη 

έζηω θαη ειάρηζηα ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ηνπ 

αξξώζηνπ. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλά ηελ ύπαξμε επαξθνύο ή κε επηπέδνπ γλώζεωλ 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζωπηθνύ (ζε έλα πεξηθεξεηαθό λνζνθνκείνπ ηεο Αηηηθήο), ζηελ 

Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδωνγόλεζε (Β-ΚΑΡ.Π.Α) ,βάζεη ηωλ εγθεθξηκέλωλ 

θαη επηθαηξνπνηεκέλωλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί από ην Επξωπαϊθό 

πκβνπιίνπ Αλαδωνγόλεζεο (E.R.C 2010) 

 

Η εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη δπν θύξηεο ελόηεηεο, ην ζεωξεηηθό κέξνο θαη ην 

εξεπλεηηθό κέξνο. ην ζεωξεηηθό κέξνο, ε εηζαγωγή ζηνρεύεη ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο από ηνλ αλαγλώζηε. ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη ν  αιγόξηζκνο ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδωνγόλεζεο, ελώ 

παξνπζηάδνληαη ηα θπξηόηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ή κε 

ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδωνγόλεζεο. 

 

ηε δεύηεξε ελόηεηα, ζην εξεπλεηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη, ν ζθνπόο, 

ην πιηθό θαη ε κέζνδνο ηεο κειέηεο θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

πιαηζηώλνληαη από πίλαθεο θαη εηθόλεο. Έπεηηα, αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη  ε 

ζπδήηεζε, όπνπ γίλεηαη ζύγθξηζε ηωλ απνηειεζκάηωλ κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

θαη  θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή θαζώο θαη γηα πεξαηηέξω 

δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο. 



ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Κάζε ρξόλν ρηιηάδεο άλζξσπνη θάζε ειηθίαο αλά ηνλ θόζκν θαηαξξένπλ θαη 

πεζαίλνπλ από θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή. 

    

Η θαξδηαθή αλαθνπή, θνηλώο ν αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο, είλαη κηα από ηηο 

ζπρλόηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ ησλ ελειίθσλ. Ο ζάλαηνο ζα κπνξνύζε ζπρλά λα έρεη 

απνθεπρζεί, εάλ είρε μεθηλήζεη άκεζα  θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε 

(ΚΑΡΠΑ). Όπσο έρεη ζηαηηζηηθά απνδεηρζεί, ε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε 

δηπιαζηάδεη ή θαη ηξηπιαζηάδεη ηελ πηζαλόηεηα επηβίσζεο ελόο αλζξώπνπ κε 

θαξδηαθή αλαθνπή (American Heart Association-CPR, 2005). ύκθσλα κε ηα  δηεζλή 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα εληόο λνζνθνκείνπ πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο αλαθνπήο 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΗΠΑ)  ην 44% ησλ ελήιηθσλ ζπκάησλ κε 

ΚΑ, αλεμάξηεηα από ηελ αηηηνινγία, αλαθηνύλ απηόκαηα ηελ  θπθινθνξία κεηά από 

ηελ εθαξκνγή θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο (ΚΑΑ), ελώ ην 17% ζα ιάβεη, 

ηειηθά, εμηηήξην από ην λνζνθνκείν (Horsted et al., 2007). Σα ζύγρξνλα λνζνθνκεία 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ δηαζέηνπλ εηδηθό εμνπιηζκό θαη 

εθαξκόδνπλ πξσηόθνιια εμεηδηθεπκέλεο ΚΑΑ. Η θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλαδσνγόλεζε δε ζηακαηά ηελ θαξδηαθή αλαθνπή, αιιά απμάλεη θαηά πνιύ ην ρξόλν 

ζηνλ νπνίν ε απηλίδσζε κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα (Παληαδήο, 2007),  

πξνζθέξνληαο θάπνηνπ βαζκνύ αηκαηηθή θπθινθνξία ζηελ θαξδηά θαη ζηνλ εγθέθαιν 

κε απνηέιεζκα ηα όξγαλα απηά λα παξακέλνπλ δσληαλά, κέρξη ε απηλίδσζε λα 

επαλαθέξεη ηελ θαξδηά ζε θπζηνινγηθό ξπζκό. (Αζθεηνπνύινπ, 2001). 

    

Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη έρνπλ βειηησζεί πνιινί αιγόξηζκνη πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζνύλ ηα πνζνζηά επηβίσζεο ύζηεξα από θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή. ε 

απηό ζπληειεί θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαη βαζηθή  ππνζηήξημε ηεο δσήο. Η θαιύηεξε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα 

ζεκαληηθά ζεκεία: α) ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε, β) ζηελ εθαξκνγή απζηεξώλ 

πξσηνθόιισλ αληηκεηώπηζεο, γ) ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη δ) ζηε βειηίσζε ηεο 

πίεζεο άξδεπζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ. 

    



ηε ρώξα καο, ε εθπαίδεπζε ζηε Β-ΚΑΡΠΑ θαζώο θαη ε επαλάιεςή ηεο δελ γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ην εξώηεκα αλ ηειηθά ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό ησλ λνζνθνκείσλ είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ζσζηά έλα πεξηζηαηηθό 

πνπ ρξήδεη άκεζεο βνήζεηαο. Είλαη αμηνζεκείσην όηη ζε κηα ειιεληθή κειέηε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 42 θαξδηνινγηθέο θαη θαξδηνρεηξνπξγηθέο κνλάδεο (ΜΕΘ), 

βξέζεθε όηη κόλν έλαο ζηνπο ηξεηο λνζειεπηέο (38,5%) είρε ζπκκεηάζρεη ζε επίζεκν 

πξόγξακκα ΚΑΡΠΑ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ θαη όηη κόλν 

ζε 12 από ηηο 42 Μνλάδεο ζηηο νπνίεο έγηλε ε κειέηε ππήξρε επίζεκν πξόγξακκα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ ζηελ ΚΑΡΠΑ (Merkouris et al., 2003). ε άιιε αλάινγε 

κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ιαπσλία ζε 304 λνζειεπηέο ζην 

Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ηεο Asahikawa θαηά ην έηνο 2000, βξέζεθε όηη 

πεξηζζόηεξνη από ην 80% ησλ λνζειεπηώλ ελδηαθέξνληαλ λα εθπαηδεπηνύλ ζηελ 

ΚΑΡΠΑ, αιιά νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο δελ είραλ αθνύζεη πνηέ όηη ππάξρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα απηό (Nagashima et al., 2003). Μηα παιαηόηεξε κειέηε 

(Broomfield, 1996) έδεημε όηη νη δεμηόηεηεο θαη νη γλώζεηο  ζηε Β-ΚΑΡΠΑ 

κεηώλνληαη αξθεηά γξήγνξα, εάλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλερώο ή εάλ δελ ππάξρεη 

επαλεθπαίδεπζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

   

 Εάλ ε ΚΑΡΠΑ εθαξκνζηεί ζηα πξώηα ηέζζεξα (4) ιεπηά ηεο αλαθνπήο θαη ε 

απηλίδσζε ζηα πξώηα δέθα (10) ιεπηά, ην ζύκα έρεη πνζνζηό επηβίσζεο πνπ αγγίδεη 

ην 60% ( JAMA 1980).      Η θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε απνηειεί βαζηθή 

γλώζε γηα νπνηνλδήπνηε παξέρεη πξώηεο βνήζεηεο. Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη όηη κόλν ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο Καξδηναλαπλεπζηηθήο 

Αλαδσνγόλεζεο (Β-ΚΑΡΠΑ) επεξεάδεη ηα πνζνζηά επηβίσζεο. Αθόκε θαη όηαλ 

εθαξκόδνπκε κόλν ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, ην πνζνζηό επηβίσζεο είλαη 10%, γεγνλόο 

ην νπνίν δελ ηζρύεη γηα ηε «ζηόκα κε ζηόκα» ηερληθή, όπνπ ηα πνζνζηά επηβίσζεο 

είλαη κόιηο 2%. Έρνληαο απηά ππόςε, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ην 

επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ λνζειεπηώλ ζηελ ΚΑΡΠΑ ζηα ειιεληθά δεκόζηα 

λνζνθνκεία θαζώο θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε ζπνπδαηόηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΧΟΓΧΝΖΖ 

 

1.1 Βαζηθνί Οξηζκνί 

 

 Αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο (ΑΚΘ) είλαη ν θπζηθφο ζάλαηνο απφ θαξδηαθά 

αίηηα, πνπ πξνκελχεηαη απφ ηε μαθληθή απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο κέζα ζε κία ψξα 

απφ ηελ εθδήισζε ησλ νμέσλ ζπκπησκάησλ (Μάληδηαξε, 2009). 

 Καξδηαθή Αλαθνπή (ΚΑ) είλαη ε αηθλίδηα θαη απξφβιεπηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο ή θαη ησλ δχν. 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΑ) είλαη ε αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαλαθνξά ζηε δσή ηνπ ζχκαηνο θαξδηαθήο αλαθνπήο. 

 Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (Β-ΚΑΑ) ή Βαζηθή Τπνζηήξημε 

ηεο Εσήο (Basic Life Support – BLS) είλαη ε ππνζηήξημε ησλ δσηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, δειαδή ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο, κε απιά κέζα, κέρξη λα 

παξαζρεζεί ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. ηε Β-ΚΑΑ πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή 

ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη αλαπλνψλ θαζψο θαη απηφκαηνπ εμσηεξηθνχ 

απηληδηζκνχ. 

 Αλαλήπηεο - Γηαζώζηεο. Ολνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπκέλν άηνκν είλαη 

παξφλ ζην επεηζφδην ΚΑ θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάζσζε ηνπ ζχκαηνο. 

 Αιγόξηζκνο: Δίλαη ε απζηεξή ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο ησλ πιένλ ελδεδεηγκέλσλ θαη δηεζλψο θαζηεξσκέλσλ 

ρεηξηζκψλ. 

 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

1.2.1 Σα πξώηα ζηνηρεία…. 

 

Ζ Γξαθή ιέεη: «θαὶ ἔπιαζελ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλζξσπνλ, ρνῦλ ἀπὸ ηῆο γῆο, θαὶ 

ἐλεθχζεζελ εἰο ηὸ πξφζσπνλ αὐηνῦ πλνὴλ δσῆο, θαὶ ἐγέλεην ὁ ἄλζξσπνο εἰο ςπρὴλ 

δῶζαλ» (Γέλ. β΄ 7). 
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Ζ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ν άλζξσπνο. Ζ 

αλάπηπμή ηεο απνηειεί ζπλδπαζκφ αλζξψπηλσλ ιαζψλ θαη αλαθαιχςεσλ. Αλ θαη ν 

αεξηζκφο ζηφκα κε ζηφκα ήηαλ γλσζηφο απφ ηελ αξραηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηά  

ηνπ ζηελ ΚΑΡ.ΠΑ απνδείρηεθε κφιηο ην 1958. Ζ επθνιία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ απνδείρηεθαλ ην 1960. 

 

Αλαθνξέο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ππάξρνπλ θαη ζηε Βίβιν. 

Υξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 850 πρ χκθσλα κε απηέο, ν πξνθήηεο Διηζαίνο φηαλ 

δνχζε, αλέζηεζε έλα παηδί κε ηελ πλνή ηνπ (Α' Βαζ. 4:32-37). Ξάπισζε δε πάλσ ηνπ 

γηα λα δεζηάλεη ην ζψκα ηνπ. Απφ εθείλε ηελ επνρή είρε γίλεη αληηιεπηφ φηη φηαλ 

θάπνηνο πεζαίλεη ην ζψκα ηνπ παγψλεη. Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο δσήο 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη θαη άιιεο κέζνδνη γηα ηελ επαλαζέξκαλζε ηνπ ζψκαηνο, 

φπσο ε ρξήζε δεζηήο ζηάρηεο, ζεξκψλ πεξηηησκάησλ ή δεζηνχ λεξνχ. 

 

Οη αξραίνη Αηγχπηηνη είραλ αλαπηχμεη ζεκαληηθά ηελ Ηαηξηθή (Ocklitz,1999). Όπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Ζξφδνην ηνλ ηζηνξηθφ, θάζε γηαηξφο εηδηθεπφηαλ κφλν ζε κηα 

αξξψζηηα. Ζ εμεηδίθεπζε ζηελ αξραία Αίγππην νδήγεζε ζηελ νξγάλσζε νκάδσλ 

επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, νη νπνίεο είραλ απνθηήζεη εηδηθέο γλψζεηο απφ 

πεξηπηψζεηο ζαλαηεθφξσλ δειεηεξηάζεσλ ζηα δψα (Παπαδφπνπινο, 1999). 

 

ηε κεηά Υξηζηφ επνρή, ην 1555, ν Vesalius ζηελ Πάληνβα ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο 

κε ρνίξνπο, πνπ έθεξαλ ηξαρεηνζηνκία, παξαηήξεζε φηη θπζψληαο αέξα κε ηε 

βνήζεηα ελφο θαιακηνχ ζηελ ηξαρεία ν ζψξαθαο αλπςψλεηαη. Αλαθέξεη, επίζεο, φηη ε 

εκθχζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πεξηγξάθεη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ αεξηζκνχ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπγκνχ (Varon, 1991). 

 

 Tν 1674, ν John Mayow αλαγλσξίδεη γηα πξψηε θνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

νμπγφλνπ ζηε δσή ησλ δψσλ. Υξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Spiritus Nitro-Αereus (ν φξνο 

«νμπγφλν» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Lavoisier ην 1775) θαη 

αλαθέξεη: «...είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή φπσο θαη γηα ηε θσηηά θαη είλαη απηφ πνπ 

αιιάδεη κέζσ ρεκηθήο δξάζεο ην ζθνχξν ρξψκα ηνπ θιεβηθνχ αίκαηνο ζην θφθθηλν 

ηνπ αξηεξηαθνχ...» (Varon, 1991). Tν 1776, ν J Hunter ζπληζηά ηε ρξήζε δχν 

θπζεξψλ γηα ηνλ αεξηζκφ κέζσ ηξαρεηνζηνκίαο. Tν έλα θπζεξφ ην ρξεζηκνπνηνχζε 
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γηα ηελ εηζπλνή θαη ην άιιν γηα ηελ εθπλνή ηνπ αέξα κε ην ζθεπηηθφ φηη έηζη 

απνκαθξχλεηαη ν «θαθφο αέξαο». Tν 1790 ν Hans Courtois αληηθαηέζηεζε ην θπζεξφ 

κε κεραληζκφ απφ θχιηλδξν κε έκβνιν γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ αέξα 

(Παπαδφπνπινο,1991). 

 

Δηθόλα 1.1: Φπζεξφ γηα ηε ρνξήγεζε αέξα. Kάησ δηαθξίλνληαη νη κεηαιιηθνί 

ζσιήλεο γηα ηνλ αεξηζκφ κέζσ ηξαρεηνζηνκίαο. 

Πεγή: Friedrich Dekkers, Δxercitationes practicae (1965) 

 

 Γηάθνξεο άιιεο κέζνδνη αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ αλαδσνγφλεζε, φπσο  ην 

1711 «ε κέζνδνο ηεο «Απνιχκαλζεο» κε θαπλφ. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, 

γηλφηαλ εκθχζεζε θαπλνχ κέζα ζε κηα θχζηε δψνπ θαη έπεηηα κέζσ απηήο ζην νξζφ 

ηνπ ζχκαηνο. Δθαξκφζηεθε κε επηηπρία απφ ηνπο Ηλδηάλνπο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο 

θαζψο θαη απφ ηνπο απνίθνπο. Απηή ε δηαδηθαζία παξνπζηάζηεθε ζηελ Αγγιία ην 

1767. Δίλαη άμην απνξίαο ην γηαηί απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ επηηπρήο. Ζ κέζνδνο 

εγθαηαιείθζεθε πιήξσο ην 1811 έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ Benjamin Brodie, ν νπνίνο, 

ζε επίδεημε πνπ έθαλε, απέδεημε φηη πεξίπνπ 113 γξακκάξηα θαπλνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζθνηψζνπλ έλα ζθχιν ελψ 28 πεξίπνπ γξακκάξηα κηα γάηα. (Sheldrake et al., 2008). 
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Ζ κέζνδνο ηεο «Αληηζηξνθήο» ην 1770 αθνξνχζε ζε λαπαγνζψζηεο πνπ έπξεπε λα 

είλαη κεγαιφζσκνη θαη δπλαηνί γηαηί ην επέβαιαλ νη δηαδηθαζίεο αλαδσνγφλεζεο ηεο 

επνρήο. ηηο λαπαγνζσζηηθέο ζέζεηο ηεο παξαιίαο πξνζεηέζεζαλ θάζεηα δνθάξηα. 

Όηαλ δηαζσδφηαλ θάπνην ζχκα, ν λαπαγνζψζηεο έπξεπε λα δέζεη ηνπο αζηξαγάινπο 

ηνπ ζχκαηνο καδί θαη λα ηνπο πξνζδέζεη ζην δνθάξη απφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλχςσλε θαη ζα ρακήισλε ην ζχκα ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαλαγθαζηεί ν αέξαο λα 

εηζέιζεη θα λα εμέιζεη ζηε ζσξαθηθή θνηιφηεηα. Χο κέηξν αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαξθψο απμαλφκελσλ πληγκψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ηδξχζεθαλ ζχιινγνη κε ζθνπφ 

λα νξγαλψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα επηηπρή αλαδσνγφλεζε. Ζ νξγάλσζε  England's 

Royal Humane Society ηδξχζεθε ην 1774. Μνινλφηη ήηαλ ε πην δηάζεκε δελ ήηαλ ε 

πξψηε. Δίρε πξνεγεζεί ε Dutch Society for Recovery of Drowned Persons πνπ 

ηδξχζεθε ην 1767. ηηο ζπζηάζεηο ηεο πεξί αλαδσνγφλεζεο πεξηιάκβαλνληαλ: 

1. Ζ ζέξκαλζε ηνπ ζχκαηνο (ε νπνία κεξηθέο θνξέο απαηηνχζε ηε κεηαθνξά ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία) αλάβνληαο κηα θσηηά πιάη ηνπ, ζάβνληάο ην ζε δεζηή άκκν, 

ηνπνζεηψληαο ην ζε κηα κπαληέξα κε δεζηφ λεξφ ή ηνπνζεηψληαο ην ζε θάπνην 

θξεβάηη κε έλαλ ή δπν εζεινληέο. 

2. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ πνπ είρε εηζπλεχζεη ή θαηαπηεί κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

κε ην θεθάιη ρακειφηεξα απφ ηα πφδηα θαη ηελ εθαξκνγή πίεζεο κε ηα ρέξηα ζηελ 

θνηιηά, ελψ ηνπ πξνθαινχζαλ εκεηφ εξεζίδνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ ππνθάξπγγα κε έλα 

θηεξφ. 

3. Ζ δηέγεξζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ πλεπκφλσλ, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ  

4. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αλαπλνήο κε θπζνχλα. 

5. Ζ αθαίκαμε. 

 

Άιιεο κέζνδνη πεξηιάκβαλαλ ηνπο αιαιαγκνχο, ηα ραζηνχθηα, αθφκα θαη ην 

καζηίγσκα πξνθεηκέλνπ λα αλαλήςεη ην ζχκα. Απηέο θαη άιιεο κέζνδνη 

εθαξκφζηεθαλ γηα ρξφληα, φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηελ αλαθνξά ηεο Anne Green ην 

1650 ζρεηηθά κε ηνλ απαγρνληζκφ, ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλάλεςε (Hughes et 

al., 1982). 

 

Σν 1773 εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ βαξειηνχ. ε κηα πξνζπάζεηα λα εμαλαγθαζηεί 

ν αέξαο λα εηζέξρεηαη θαη λα εμέξρεηαη ζηε ζσξαθηθή θνηιφηεηα ηνπ ζχκαηνο ν 

δηαζψζηεο κπνξνχζε λα αλεβάζεη ην ζχκα πάλσ ζε έλα κεγάιν βαξέιη θξαζηνχ θαη 
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ελαιιάμ λα ην θπιά πίζσ – κπξνο. Απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζπκπίεζε θαη απνζπκπίεζε ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ηνπ ζχκαηνο, εμαλαγθάδνληαο 

ηνλ αέξα λα εμέιζεη θαη λα εηζέιζεη. 

  

Σν 1812 εθαξκφζηεθε ε «Μέζνδνο ηνπ αιφγνπ». Όηαλ έλα ζχκα δηαζσδφηαλ θαη 

απνκαθξπλφηαλ απφ ην λεξφ, ν λαπαγνζψζηεο κπνξνχζε λα ην αλεβάζεη πάλσ ζην 

άινγν θαη λα ην σζήζεη λα ηξέμεη πάλσ – θάησ ζηελ παξαιία. Απηφ απνζθνπνχζε ζε 

κηα ελαιιαγή ζπκπίεζεο θαη εξεκίαο ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο 

αλαπήδεζεο ηνπ ζψκαηνο πάλσ ζην άινγν. Απηή ε δηαδηθαζία απαγνξεχηεθε ζε φιεο 

ηηο ΖΠΑ ην 1815 έπεηηα απφ θαηαγγειίεο ηεο νξγάλσζεο «Πνιίηεο γηα Καζαξέο 

Αθηέο». (Ristagno et al., 2009) 

 

ηα ηέιε ηνπ 1856, ν ρεηξνθίλεηνο αεξηζκφο ήηαλ ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο γηαηί φιεο 

νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Ο 

Marshall Hall ηνλίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ραλφηαλ θαηά ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ σθειηκφηεηα ηνπ αεξηζκνχ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζψκαηνο ζε χπηηα ζέζε κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ απφθξαμε 

ηνπ αεξαγσγνχ. Δπεηδή ε θπζνχλα δελ απνηεινχζε πιένλ επηινγή, ν Marshall Hall 

αλέπηπμε κηα ρεηξνθίλεηε κέζνδν θαηά ηελ νπνία ην ζχκα θπιηφηαλ κε θνξά απφ ην 

ζηνκάρη πξνο ηε κηα ηνπ πιεπξά 16 θνξέο ην ιεπηφ. Δπηπιένλ, εθαξκνδφηαλ πίεζε 

ζηελ πιάηε ηνπ ζχκαηνο θαζψο απηφ βξηζθφηαλ κπξνχκπηα (θάζε εθπλνήο). Έηζη 

θαηά ηελ εηζπλνή επηηπγράλνληαλ φγθνη αέξα απφ 300 – 500 ml κε απνηέιεζκα ε 

κέζνδνο ζχληνκα λα πηνζεηεζεί απφ ηελ Royal Humane Society (Molyneux, 2010). 

 

Σν 1926 εθαξκφζηεθε ε Μέζνδνο Eisenmenger
1
 .Απηή αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία 

ελφο κεραλήκαηνο αέξνο πνπ κέζα  απφ κηα ειεθηξνθίλεηε αληιία πίεζεο παξήγαγε 

αξλεηηθή πίεζε γηα λα επάγεη ηελ αλαπλνή. (Koetter et al., 1999) 

 

                                                 
1
  O Rudolf Eisenmenger (1871-1946) ιταν ο πρϊτοσ που προτείνει τθν ενεργι ςυμπίεςθ-

αποςυμπίεςθ ςτθν καρδιοπνευμονικι ανάνθψθ (CPR-ACD), κακϊσ και μια ςυςκευι για να το 
πράξουν, θ οποία αργότερα ονομάςτθκε Biomotor. Ο Eisenmenger εργάςτθκε πάνω ςε αυτό και 
τελικά δθμοςιεφονται πλθροφορίεσ ςχετικά με ACD CPR από το 1903 μζχρι το 1942. Ωσ εκ τοφτου 
επικφρωςε τθν εξωτερικι καρδιακι ανάνθψθ ςτθν "ςκοτεινι εποχι" του μεςοπολζμου I και II. Αν και 
θ ςυςκευι χρθςιμοποιικθκε ωσ αναπνευςτιρασ ςε πολλά νοςοκομεία, λίγοι πιραν τθν ιδζα τθσ 
ACD-CPR ςτα ςοβαρά 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε δηαδηθαζία απηή εθαξκφζηεθε απφ 

ηηο ζηξαηησηηθέο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ. Σν 1950 νξγαληζκνί φπσο ν 

Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο (American Red Cross) μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία 

ελεκέξσζεο κε ζθνπφ λα επηκνξθψζεη ην ακεξηθαληθφ θνηλφ. ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 ε 

εθπαίδεπζε επεθηάζεθε θαη νη λαπαγνζψζηεο εθπαηδεχηεθαλ ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία 

εθηειψληαο αλαδσνγφλεζε ζηφκα κε ζηφκα κέζα ζην λεξφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

λαπαγνζσζηηθά ζσζίβηα, ζαλίδεο, βάξθεο θαη θαλφ σο βνεζήκαηα πιεπζηφηεηαο. 

 

Σν επφκελν κεγάιν βήκα ζηελ αλαδσνγφλεζε ήηαλ ην θαξδηαθφ καζάδ, ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ην 1960 απφ ηνλ Dr. Kowenhoven. Ζ θξίζηκε φςε απηήο ηεο ηερληθήο 

ήηαλ φηη ν αζζελήο ιάκβαλε νμπγφλν ην νπνίν κεηαθεξφηαλ ζηνλ εγθέθαιν κε ηελ 

αλάπηπμε κηαο ειάρηζηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Με βάζε απηήλ ηε ζεψξεζε 

πξνέθπςαλ πνιιέο εζληθέο θαη δηεζλείο νδεγίεο πάλσ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡ.ΠΑ. 

 

Ο Ακεξηθαληθφο ηξαηφο παξνπζίαζε ηελ ΚΑΡ.ΠΑ γηα πξψηε θνξά ζε θνηλφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ. Σν 1973 ν Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο θαη ε 

Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Έλσζε (American Heart Association) μεθίλεζαλ κηα 

εθζηξαηεία επηκφξθσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο ΖΠΑ πάλσ ζηελ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο 

Εσήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΚΑΡ.ΠΑ. Έκθαζε δφζεθε αξρηθά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιηφηαλ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηάζσζε ηνπ θνηλνχ. Μφιηο 

εηζήρζεθε απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε ζε απηφ ην «εμεηδηθεπκέλν θνηλφ»,άξρηζε 

λα επεθηείλεηαη θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. Έηζη, γίλεηαη γξήγνξα αληηιεπηφ φηη ε 

ΚΑΡ.ΠΑ ήηαλ απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ ηελ αθνινπζνχζε ε άκεζε εθαξκνγή 

πξνεγκέλεο ππνζηήξημεο δσήο κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηαζσιήλσζε, ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη ηελ απηλίδσζε. 

 

 1.3 Σα λεφηεξα δεδνκέλα  

 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Έλσζε αλέπηπμε ηε 

ζεψξεζε ηεο Αιπζίδαο ηεο Δπηβίσζεο κε ζθνπφ λα επηκνξθψζεη ην πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηάζσζε ηνπ θνηλνχ ην ίδην θαιά κε ην επξχηεξν 

θνηλφ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο αζζελψλ κε αλαπλεπζηηθή θαη 

θαξδηαθή αλαθνπή. Ζ ηαηξηθή θνηλφηεηα ηειηθά αλαγλψξηζε φηη ε ΚΑΡ.ΠΑ δελ ήηαλ 
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κηα δηαδηθαζία ιχηξσζεο ηεο δσήο (life saving), αιιά αληηζέησο κηα δηαδηθαζία 

δηαηήξεζεο ηεο δσήο πνπ ζρεδηάζηεθε λα εθαξκφδεηαη κέρξη λα ζηαζεί δπλαηή ε 

επίηεπμε ηεο απηλίδσζεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ δψζεη ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή 

Αλαδσνγφλεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνινπζψληαο ην ακεξηθαληθφ παξάδεηγκα θαη 

δεκηνπξγψληαο ην 1989 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Αλαδσνγφλεζεο (European 

Resuscitation Council) κε θχξην ζηφρν ηνπ λα «ζψζεη δσέο, πνπ δελ ζα έπξεπε λα 

ραζνχλ». 

 

Σν 1990, αληηπξφζσπνη ηεο Ακεξηθαληθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο (American Heart 

Association-AHA), ηνπ Δπξσπατθνπ πκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο (ERC), ηνπ 

Ηδξχκαηνο Καξδηάο θαη Δγθεθαιηθψλ Δπεηζνδίσλ ηνπ Καλαδά (Heart and Stroke 

Foundation of Canada) θαη ηνπ Απζηξαιηαλνχ πκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο 

(Australian Resuscitation Council) ζπλαληήζεθαλ ζε έλα ρσξηφ ηεο Ννξβεγίαο, ην 

Unstein, γηα λα θαζηεξψζνπλ θνηλή νξνινγία θαη νξηζκνχο, ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πξνλνζνθνκεηαθή πξαθηηθή ηεο αλαδσνγφλεζεο. Οη πξνηάζεηο απηέο, γλσζηέο σο 

―Unstein style‖, αζρνιήζεθαλ κε ην πξφβιεκα ηεο αλαθξίβεηαο θαη παξεξκελείαο 

ζηελ νξνινγία ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο αθαηξψληαο θάπνηεο ακθηιεγφκελεο ζέζεηο 

θαη πξνηείλνληαο μεθάζαξνπο νξηζκνχο. 

 

Σν 1992 δεκηνπξγήζεθε ε International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR) κε εθπξνζψπνπο απφ ηε Βφξεην Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε, ηε Νφηην Αθξηθή, 

ηελ Απζηξαιία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή κε θχξην ζθνπφ «να αποηελέζει ένα 

μησανιζμό ζςναίνεζηρ μέζω ηος οποίος η διεθνήρ επιζηήμη και γνώζη, η ζσεηική με 

ηην επείγοςζα καπδιακή θπονηίδα, θα μποπεί να αναγνωπιζηεί και να αναζκοπηθεί με 

ζηόσο να διαμοπθώζει διεθνείρ καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ». Οη ζπκβνπιεπηηθέο νδεγίεο 

ηεο ILCOR, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 1997, γηα ηε βαζηθή (Basic Life Support), 

παηδηαηξηθή (Pediatric Life Support) θαη εμεηδηθεπκέλε (Advanced Life Support) 

αλαδσνγφλεζε απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα, κε κηθξέο αιιαγέο, ηηο νδεγίεο ηνπ 

European Resuscitation Council ηνπ 1998 θαη ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ ΚΑΡ.ΠΑ 

θαη ηελ Δπείγνπζα Καξδηαθή Φξνληίδα ηνπ 2000. 
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Οη νδεγίεο ηνπ έηνπο 2000 γηα ηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη ηελ 

απηφκαηε εμσηεξηθή απηλίδσζε ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ηερληθήο 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαξδηαθήο αλαθνπήο. 

 

Σν άικα πνπ επηηεχρζεθε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 2000 ψζεζε ηε δηεζλή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα πνξίζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ νδεγηψλ, ψζηε λα πξνζθέξεη λέεο πξνζεγγίζεηο γχξσ απφ ηελ παξνρή 

επείγνπζαο θξνληίδαο. Ζ εξεπλεηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε 

ησλ νδεγηψλ ηνπ 2005, νη νπνίεο επηθαηξνπνηήζεθαλ ην 2010 θαη  δεκνζηεχζεθαλ ζην 

πεξηνδηθφ Resuscitation ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 

2.1 Γεληθά ζηνηρεία 

 

Με ηνλ φξν ΚΑΑ ραξαθηεξίδεηαη ε απφηνκε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο 

θαη ηεο αλαπλνήο. Ζ ΚΑΑ απνηειεί θαηλφκελν πνπ έξρεηαη αλαπάληερα θαη 

ηεξκαηίδεη κηα δσή. Με ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο δηαθφπηεηαη θαη ε 

παξνρή νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο κε απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε πξντφλησλ 

κεηαβνιηζκνχ ε νπνία νδεγεί ζην ζάλαην ησλ θπηηάξσλ. Θα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε 

καο φηη ν κεηαβνιηζκφο ηνπ εγθεθάινπ είλαη κφλν αεξφβηνο θαη φηη ν εγθέθαινο δελ 

κπνξεί λα αληέμεη θαηάζηαζε ππνμίαο επί καθξφ ρσξίο κε αλαηάμηκεο βιάβεο. 

 

Ζ ηαρεία δηάγλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΚΑΑ, επεηδή 

κεηά απφ ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ (4) ιεπηψλ επέξρεηαη κφληκε εγθεθαιηθή βιάβε. 

Αλ, φκσο, ε πξσηνπαζήο αηηία είλαη ε αλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ε θπθινθνξία 

εμαθνινπζεί γηα πέληε (5΄) ιεπηά  θαη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο αξγεί. 

 

Καη εδψ δηεπθξηλίδνπκε φηη σο θιηληθφο ζάλαηνο νξίδεηαη ε απνπζία ζθχμεσλ θαη 

αλαπλνψλ. Καη σο βηνινγηθφο ζάλαηνο νξίδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ 

ζπκβεί κε αλαζηξέςηκεο θπηηαξηθέο βιάβεο. Σν κεηαμχ ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη θαηά 

κέζν φξν ηέζζεξα (4΄) ιεπηά. 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαη δηάγλσζε θαξδηαθήο αλαθνπήο 

 

Ζ θαξδηαθή αλαθνπή είλαη ην απφηνκν ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο σο 

αληιίαο, (δηαγηγλψζθεηαη κε ηελ απνπζία ςειαθεηνχ ζθπγκνχ) θαη ρσξίο ππνζηήξημε 

νδεγεί ζην ζάλαην  (Harrison's, 2007). Χζηφζν, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο εγθεθαιηθήο 

αηκάησζεο ην ζχκα ζα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη ηειηθά ζα ζηακαηήζεη λα αλαπλέεη 

κεηά απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα. Σν θχξην δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο θαξδηαθήο 

αλαθνπήο είλαη ε απνπζία θπθινθνξίαο θαη ππάξρνπλ ηξφπνη γηα λα δηαπηζησζεί 

απηή. 
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Ζ απνπζία θαξσηηδηθνχ ζθπγκνχ (θαξσηίδα είλαη κηα κεγάιε αξηεξία πνπ κεηαθέξεη 

αίκα ζηνλ εγθέθαιν θαη ν ζθπγκφο ςειαθάηαη ζην ιαηκφ) είλαη ην θαιχηεξν 

δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ηεο απηφκαηεο θπζηνινγηθήο 

αλαπλνήο ηνπ ζχκαηνο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη δηαζψζηεο είηε απηνί είλαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο (Flesche et al.,1994); ( Ochoa et al., 1998) είηε φρη (Bahr, 1997) 

θάλνπλ ιάζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θαξσηηδηθνχ ζθπγκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ. 

 

Γλσξίδνληαο ηελ αλαθξίβεηα ηεο κεζφδνπ απηήο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θαξσηηδηθνχ 

ζθπγκνχ, θάπνηνη νξγαληζκνί, φπσο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Αλαδσνγφλεζεο 

(ERC), έρνπλ ππνβαζκίζεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο (AHS 2005). Σν πκβνχιην 

Αλαδσνγφλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Resuscitation Council UK, RC, UK) ζε 

ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ERC θαζψο θαη ηεο Ακεξηθαληθήο Καξδηνινγηθήο 

Δηαηξείαο (AHA) ζπζηήλεη απηή ε ηερληθή λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο πγεηνλνκηθνχο, φκσο, θαη αθφκε θαη ηφηε λα 

ζπλεθηηκάηαη κε άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηνλ πξνζαλάηην ξφγρν (Resuscitation 

Council UK, 2005). 

 

Γηάθνξεο άιιεο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θπθινθνξίαο. Απφ ην 

2000 νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαδσνγφλεζεο ηνπ International Liaison Committee 

on Resuscitation (ILCOR) αλαθέξνπλ φηη νη δηαζψζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ εθηφο 

απφ ην ζθπγκφ θαη γεληθφηεξα γηα ζεκεία θπθινθνξίαο (βήρα, θίλεζε, αλαπλνή 

θιπ.). (John,  2002). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο ειέγρεηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα. Σα κέρξη ηψξα ζηνηρεία είλαη ελζαξξπληηθά. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ θαξδηαθή αλαθνπή κε βάζε ην ξπζκφ ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ΖΚΓ). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ξπζκνί αλαθνπήο: ε θνηιηαθή 

καξκαξπγή (ΚΜ) θαη ε άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ΑΚΣ), πνπ θαη νη δχν 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ απηλίδσζε θαη γηα απηφ αλαθέξνληαη σο «απηληδψζηκνη» 

ξπζκνί, ελψ ε αζπζηνιία θαη ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα (ΑΖΓ) είλαη κε 

απηληδψζηκνη ξπζκνί. Ζ θχζε θάζε ξπζκνχ ππνδεηθλχεη δηαθνξεηηθή αηηία θαη 

ζεξαπεία θαη είλαη θαη έλαο κηθξφο νδεγφο γηα ην δηαζψζηε, σο πξνο ην πνηά είλαη ε 

ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. (John,2002)  
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Δλδεηθηηθά ειεθηνθαξδηνγξαθήκαηα: 

 

Κνηιηαθή καξκαξπγή: 

Δηθόλα 2.1: Goldman MJ (1986) The Basis of ECG Diagnosis, 

Πεγή: http://www.bem.fi/book/19/19.htm 

 

Κνηιηαθή ηαρπθαξδία: 

Δηθόλα 2.2: Goldman MJ (1986)The Basis of ECG Diagnosis 

Πεγή: http://www.bem.fi/book/19/19.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.bem.fi/book/19/19.htm
http://www.bem.fi/book/19/19.htm
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Αζπζηνιία 

 

Δηθόλα 2.3: Αζπζηνιία απφ ΖΚΓ 

Πεγή: http://acls-atlanta.com/acls-algorithms/ 

 

Άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα (ή αιιηψο ειεθηξνκεραληθφο δηαρσξηζκφο): 

Δίλαη ε απνπζία ςειαθεηνχ ζθπγκνχ ή άιισλ ζεκείσλ δσήο παξά ηελ παξνπζία 

επαξκάησλ ζην ειεθηξνθαξδηνΔηθφλα. Πηζαλψο λα νθείιεηαη ζε θάπνηα 

αλαγλσξίζηκε θαη αλαζηξέςηκε αηηία (4 Ζ θαη 4 Σ, αλαθέξνληαη παξαθάησ) θαη 

ζπρλφηεξα ζην ηξαχκα. 

 

 

2.3 πλήζεηο αηηίεο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

 

Ζ θαξδηαθή αλαθνπή (CARDIAC ARREST) είλαη ε θιηληθή θαηάζηαζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ παχζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα 

πξνθιεζεί θαη απφ έληνλα παξαζπκπαζεηηθά αληαλαθιαζηηθά φπσο πρ ε κάιαμε ηνπ 

θαξσηηδηθνχ θφιπνπ, ε δίνδνο ηνπ βξνγρνζθνπίνπ, ε δίνδνο ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ 

ζσιήλα ή ηνπ γαζηξνζθνπίνπ, ε ιαπαξνηνκία ηε ζηηγκή πνπ θφβνληαη ηα 

πλεπκνγαζηξηθά ή φηαλ αζθείηαη πίεζε ζην πεξηηφλαην. 

 

Ζ ειεθηξηθή αζηάζεηα ηεο θαξδηάο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κεγάιε ρξήζε 

νηλνπλεχκαηνο, θαθεΐλεο, ςπρηθνχ ζηξεο, ππνθαιηαηκίαο θαζψο επίζεο θαη απφ 

ππνζεξκία απφ κε ειεγρφκελε έθζεζε ηνπ ζψκαηνο ζε ςχρνο θαη απφ ηαρεία 

κεηάγγηζε ςπρξνχ αίκαηνο (ζεξκνθξαζία<30
ν
 C) ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. 

 

 

http://acls-atlanta.com/acls-algorithms/
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εκεία θαξδηαθήο αλαθνπήο είλαη:  

 Ζ απνπζία ςειαθεηνχ ζθπγκνχ ζε κεγάιεο αξηεξίεο (κεξηαία, θαξσηίδα, 

βξαρηφλην), ιφγσ δηαθνπήο ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ δηαθνπή απηφκαηνπ αεξηζκνχ γηα 15-30 sec κεηά ηελ αλαθνπή, ιφγσ ηεο κε 

αηκάησζεο ζην θέληξν ηνπ πξνκήθνπο, άπλνηα. 

 Ζ απψιεηα ζπλείδεζεο 10-20 sec κεηά ηελ αλαθνπή. 

 Ζ κπδξίαζε θαη θαηάξγεζε ηνπ θσλνθηλεηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ 60-90 sec 

κεηά ηελ αλαθνπή. Ζ κπδξίαζε αξρίδεη 45 sec κεηά ηε δηαθνπή αηκάησζεο ηνπ 

εγθεθάινπ κε κέγηζην ρξφλν πεξίπνπ ηα 2 ιεπηά. 

 Οη ζπαζκνί ιφγσ αλνμαηκίαο ηνπ εγθεθάινπ. ε δηαθνπή αηκάησζεο ηνπ 

εγθεθάινπ παξνπζηάδεηαη ίιηγγνο κέζα ζε 3-4 sec, ζε 7-10 sec απψιεηα 

αηζζήζεσλ, ζε 40 sec άπλνηα (αλαπλνή Sheyne-stokes) θαη θπάλσζε. Μεηά 

απφ ηέζζεξα (4) ιεπηά αλνμίαο ηνπ εγθεθάινπ επέξρνληαη κφληκεο βιάβεο.  

 Σα ΖΚΓ επξήκαηα ζηα νπνία αξρηθά παξαηεξείηαη θνηιηαθή καξκαξπγή ή 

θνηιηαθή αζπζηνιία ιίγα δεπηεξφιεπηα πξηλ (ηέθα, 2002). 

Ζ ζεξαπεία φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε έλαξμε ηεο βαζηθήο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο. 

 

2.3.1 Αηηηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

 

Οη αηηηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο ΚΑ είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη. ε φινπο, ή ζρεδφλ ζε 

φινπο, ηνπο αζζελείο παξαηεξείηαη θαη ππνμία. Διέγρνληαο έλα πξνο έλα ηα 

ζπζηήκαηα παξαηεξνχληαη ηα θάησζη: 

 Από ην θπθινθνξηθό: θνηιηαθή καξκαξπγή, θνηιηαθή αζπζηνιία, κείσζε ηνπ 

ΚΛΟΑ, αλαηκία, κεραληθφο ή ειεθηξηθφο εξεζηζκφο ηεο θαξδηάο 

(θαζεηεξηαζκφο θαξδηάο, ζηεθαληνγξαθία) 

 Από ην αλαπλεπζηηθό: ππεξθαπλία, αζθπμία, αλνμία, ηξαχκα ζψξαθνο 

 Μεηαβνιηθά: ππεξθαιηαηκία, νμέσζε, ππνθαιηαηκία 

 Φαξκαθεπηηθά: Μεγάιε δφζε αλαηζζεηηθψλ θαη λαξθσηηθψλ, ηνμηθή δφζε 

δαθηπιίηηδαο, αδξελαιίλεο, ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ, θαιίνπ, ηζνπξνηελφιεο, 

θηληδίλεο θαη πξνθατλακίδεο (Αζθεηνπνχινπ, 2001). 
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2.3.1.1 Πξόδξνκν ζεκείν-ζύκπησκα αλαθνπήο 

 

 Από ην ΚΝ: Άγρνο, απψιεηα αηζζήζεσο ρξφλνπ θαη ηφπνπ, παξαηζζήζεηο 

 Από ην αλαπλεπζηηθό: Γχζπλνηα, ηαρπθαξδία, θπάλσζε 

 Από ην θαξδηαγγεηαθό: Τπφηαζε, αξξπζκία, δηάηαζε πεξηθεξηθψλ θιεβψλ 

 

 

2.4 πλήζεηο αηηίεο αλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο  

 

1. Απφθξαμε αεξνθφξσλ νδψλ απφ μέλα ζψκαηα (εκέζκαηα, εθθξίζεηο, αίκα), 

απφ ιαξπγγφζπαζκν ή ζπαζκφ βξφγρσλ 

2. Καηαζηνιή ΚΝ νθεηιφκελε ζε ηξαχκαηα θεθαιήο, ππεξθαπλία, ππεξβνιηθή 

δφζε λαξθσηηθψλ, βαξβηηνπξηθψλ, εξεκηζηηθψλ ή αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ 

3. Αλεπάξθεηα λεπξνκπηθψλ ζπλάςεσλ, κπτθή δπζηξνθία, πνιηνκπειίηηδα, 

κπνπάζεηα ή ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ θνπξαξίνπ 

 

Ζ αλαπλεπζηηθή αλαθνπή εθδειψλεηαη 

 Με δηαθνπή ηεο απνηειεζκαηηθήο κεραληθήο ηεο αλαπλνήο 

 Με αλεπαξθή αληαιιαγή αεξίσλ ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζηνπο ηζηνχο, κε 

αλεπαξθή κεηαθνξά αεξίσλ απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηνπο ηζηνχο θαη αληίζηξνθα 
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Πίλαθαο 1: Αηηίεο απφθξαμεο ηνπ αεξαγσγνχ ( θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ERC 1998) 

 

Πεγή:  Αζθεηνπνχινπ,2001 

 

 

2.5 Αλαζηξέςηκεο αηηίεο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

 

Ζ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡ.ΠΑ), θαζψο θαη άιιεο παξεκβάζεηο 

φπσο απηλίδσζε, εμαζθάιηζε αεξαγσγνχ, αεξηζκφο θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, είλαη ε 

ζπλήζεο θξνληίδα θαη ζεξαπεία ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο. ε πεξίπησζε εκκέλνπζαο 

αλαθνπήο ή κε απηληδψζηκνπ ξπζκνχ ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηηο αλαζηξέςηκεο 

αηηίεο ή αιιηψο ην κλεκνηερληθφ θαλφλα, δειαδή ηα 4 Ζ θαη 4Σ (ACLS,2003; Diana, 

2010), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 

 

• Hypovolaemia (Τπνγθαηκία): Δίλαη ε έιιεηςε θπθινθνξνχλησλ πγξψλ, θπξίσο 

αίκαηνο, ζπλήζσο ιφγσ αηκνξξαγίαο, αλαθπιαμίαο ή θάπνηαο δηαηαξαρήο ηεο κήηξαο 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Θεξαπεία ηεο είλαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ θαη 

αίκαηνο, πιάζκαηνο ή αλάινγσλ δηαιπκάησλ πνπ απμάλνπλ ηνλ φγθν, ν έιεγρνο ηεο 

πεγήο ηεο αηκνξξαγίαο είηε εμσηεξηθά είηε κε επείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 

• Hypoxia (Τπνμία): Δίλαη ε έιιεηςε νμπγφλνπ ζηελ θαξδηά, ζηνλ εγθέθαιν θαη ζε 

άιια δσηηθήο ζεκαζίαο φξγαλα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε άκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ, ε ππνζηήξημή ηνπ θαη ν αεξηζκφο ηνπ ζχκαηνο. 
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• Hypothermia (Τπνζεξκία): Θεσξείηαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία (ε θάησ απφ 30
ν
 C). 

Θα πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ ελδνθιεβίσο δεζηά πγξά θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκαληηθέο 

θνπβέξηεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί έλα παξάδνμν: έλα ζχκα αλαθνπήο ζε κηα 

ήπηα ππνζεξκία (32-34
ν
 C) έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο αλάλεςεο( Bernard, 2002). 

 

• Hypo/Hyperkalaemia/metabolic (Τπo/ππεξθαιηαηκία/ κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο): 

Καη ηα δχν (έιιεηςε θαη πεξίζζεηα θαιίνπ) κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαία γηα ηε δσή. 

Άλζξσπνη κε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ έραζαλ κηα ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο έρνπλ 

ζπλήζσο πξφβιεκα ππεξθαιηαηκίαο. Σα ζπκπηψκαηα είλαη αδπλακία, λαπηία θαη επξχ 

QRS ζχκπιεγκα ζην ΖΚΓ. Θεξαπεία ηεο είλαη ε άκεζε ρνξήγεζε αζβεζηίνπ 

ζπλήζσο ζε κνξθή γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ, ην νπνίν αληαγσλίδεηαη ην θάιην ζηηο 

κπνθαξδηαθέο ίλεο. Απηή είλαη ε αξρηθή αληηκεηψπηζε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα κελ 

πξνθιεζεί κηα ζαλαηεθφξνο αξξπζκία. Απψηεξνο ζθνπφο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

απνβνιή ηνπ πεξίζζηνπ θαιίνπ απφ ην νξγαληζκφ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ρνξήγεζε 

ηλζνπιίλεο (ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε γιπθφδε θαη δηηηαλζξαθηθά, γηα λα νδεγήζεη 

ην θάιην μαλά ελδνθπηηάξηα), κε δηνπξεηηθά αγθχιεο φπσο ε θνπξνζεκίδε θιπ. ε 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αηκνθάζαξζε. Ζ ππνθαιηαηκία ζπλήζσο πξνθαιείηαη 

απφ παξαηεηακέλεο δηάξξνηεο θαη θαθή δηαηξνθή, απφ ιαλζαζκέλε ρξήζε 

δηνπξεηηθψλ αγθχιεο θαζψο θαη απφ θαθή ρξήζε δαθηπιίηηδαο. 

 

Αλάκεζα ζηηο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ίζσο ε ζπνπδαηφηεξε θαη πην ζπρλή είλαη ε 

ππεξ/ππνγιπθαηκία. Τπνγιπθαηκία ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ κεγάιε δφζε (θαθψο 

ππνινγηζκέλε) ηλζνπιίλεο ή απφ ζπάληεο ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο. Γεληθά, ε 

ππεξγιπθαηκία απφ κφλε ηεο δελ είλαη ζαλαηεθφξνο, αιιά ε δηαβεηηθή θεηνμέσζε, 

πνπ δεκηνπξγείηαη, κεηψλεη ην pH θαη ν αζζελήο πέθηεη ζε θψκα (κε-θεηνμηθφ 

ππεξσζκνηηθφ θψκα πνπ νδεγεί ζε ππνγιπθαηκηθή θαηάζηαζε). Ζ ππνγιπθαηκία 

δηνξζψλεηαη ζρεηηθά εχθνια θαη γξήγνξα κε ηε ρνξήγεζε ζπγθεληξσκέλεο γιπθφδεο 

ζε αληίζεζε κε ηελ ππεξγιπθαηκία, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαζηξαθνχλ ηα αίηηα 

ηεο νμέσζεο (άθζνλα ελδνθιέβηα πγξά, ειεθηξνιχηεο θαη ηειηθψο ε ηλζνπιίλε) ( 

Diana, 2010). 
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2.6 Δλδνλνζνθνκεηαθή αλαθνπή 

 

Οη θαξδηνπαζείο αζζελείο, νη νπνίνη λνζειεχνληαη ήδε ζην λνζνθνκείν θαη 

εκθαλίδνπλ ΚΑ, ππνινγίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζα 

επηβηψζνπλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20%. Καη απηφ δηφηη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο απηφ ζπκβαίλεη είλαη «επλντθέο» δεδνκέλνπ φηη: 

1. Τπάξρεη ζπλήζσο κάξηπξαο ηνπ επεηζνδίνπ, αθνχ παξαθνινπζνχληαη κε 

monitor.  

2. Ζ ζπλεζέζηεξε αηηία είλαη ε κπνθαξδηαθή ηζραηκία θαη ν αξρηθφο ξπζκφο ΚΑ 

είλαη απηληδίζηκνο. 

 

Σν κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ ησλ ΚΑ ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο (πεξίπνπ 80%) 

ζπκβαίλεη ζε κε–θαξδηνπαζείο (σο πξσηαξρηθή αηηία) θαη ζπλήζσο κε 

ζπλδεδεκέλνπο κε κφληηνξ. Οη αζζελείο απηνί λνζειεχνληαη γηα άιιε θχξηα αηηία θαη 

παξνπζηάδνπλ κηα βξαδέσο επηδεηλνχκελε επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, πνπ 

ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ππνμαηκία θαη ππφηαζε (αξθεηέο ψξεο πξηλ ηελ ΚΑ). 

Τπνινγίδεηαη φηη ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ βαξέσw 

παζρφλησλ κπνξεί λα πξνιάβεη κεξηθά επεηζφδηα ΚΑ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αλεπαξθήο αληηκεηψπηζε ηέηνησλ νμεηψλ θαηαζηάζεσλ νθείιεηαη ζπρλά ζε ειιηπή 

θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αεξαγσγνχ, ηεο αλαπλνήο, ηεο θπθινθνξίαο, ηεο 

νμπγνλνζεξαπείαο, ηνπ monitoring θαη ηεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΣΖ ΔΠΗΒΗΧΖ 

 

3.1 Ζ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ζχκαηνο θαξδηαθήο αλαθνπήο. 

 

Ζ αιπζίδα ηεο επηβίσζεο πεξηιακβάλεη δσηηθήο ζεκαζίαο βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ΚΑΡ.ΠΑ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο αιιεινπρίαο αθνξνχλ ζε ζχκαηα θαξδηαθήο αλαθνπήο απφ θνηιηαθή 

καξκαξπγή ή αζθπμία. 

 

 

` 

Δηθόλα 3.1: Ζ αιπζίδα ηεο Δπηβίσζεο 

Πεγή: Nolan, 2005, S 5  

 

1. Ζ δηάζσζε ελφο ζχκαηνο αλαθνπήο εμαξηάηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο ελεξγεηψλ. Απηέο πεξηγξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα, σο θξίθνη, ζηελ «Αιπζίδα Δπηβίσζεο». 

2. Άκεζε αλαγλψξηζε ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

3. Άκεζε θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε (CPR), κε έκθαζε ζηηο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο. 

4. Σαρεία απηλίδσζε 
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5. Απνηειεζκαηηθή  εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε  δσήο  

6. Οινθιεξσκέλε ζεξαπεία κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή. 

 

Οη δξάζεηο πνπ ζπλδένπλ ην ζχκα ηεο αηθλίδηαο θαξδηαθήο αλαθνπήο κε ηελ επηβίσζε 

θαινχληαη «Αιπζίδα ηεο Δπηβίσζεο» (Δηθφλα 5). Ο πξψηνο ζχλδεζκνο ηεο παξνχζαο 

αιπζίδαο ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν απφ θαξδηαθή αλαθνπή θαη θαινχλ γηα βνήζεηα, κε ηελ ειπίδα φηη ε έγθαηξε 

ζεξαπεία κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ αλαθνπή. Ζ άκεζε  ΚΑΡ.ΠΑ (CPR) κπνξεί λα 

δηπιαζηάζεη ή λα ηξηπιαζηάζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηνπ ζχκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηελ Κνηιηαθή Σαρπθαξδία OHCA (Sporer, 1999). 

 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ OHCA,ε θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε καδί κε ηελ 

απηλίδσζε κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα πνζνζηά επηβίσζεο θαηά 49-75% . (Rossano et 

al., 2003).  Κάζε ιεπηφ θαζπζηέξεζεο πξηλ απφ ηελ απηλίδσζε κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο θαηά 10-12% (Sporer Et al., 1996). Ο ηειηθφο θξίθνο ζηελ 

αιπζίδα ηεο επηβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή αλάλεςε ζηνρεχεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο θαξδηάο. ην λνζνθνκείν ε 

ζεκαζία ηεο πξψηκεο αλαγλψξηζεο ηνπ βαξέσο πάζρνληνο αζζελή θαη ε 

ελεξγνπνίεζε κηαο ηαηξηθήο νκάδαο έθηαθηεο αλάγθεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε 

θαξδηαθήο αλαθνπήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκαζία ηεο κεηαθαξδηαθήο αλαθνπήο 

ζηε θάζε ζεξαπείαο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ηέηαξην δαθηχιην ηεο αιπζίδαο ηεο 

επηβίσζεο, έρεη φιν θαη κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα (Kaplan et al.,1999; Schneir, 

2002). 

 

 

3.2 Ζ βαζηθή ππνζηήξημε ηεο δσήο 

 

Ζ Βαζηθή ππνζηήξημε ηεο Εσήο (Basic Life Support ) είλαη ην επίπεδν ηεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αζζελείο πνπ απεηιείηαη ε δσή ηνπο απφ 

αζζέλεηεο ή ηξαπκαηηζκνχο κέρξη λα κπνξεί λα δνζεί πιήξεο ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε 

λνζνθνκείν. Μπνξεί λα παξέρεηαη απφ εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη απφ 
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ηνπο εηδήκνλεο πνπ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζε BLS. Σν BLS γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ πξν-λνζνθνκεηαθή ξχζκηζε θαη κπνξεί λα παξέρεηαη ρσξίο ηαηξηθφ εμνπιηζκφ. 

 

Πνιιέο ρψξεο δηαζέηνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο λα παξέρνπλ βαζηθή 

ππνζηήξημε ηεο δσήο (BLS), νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ απφ ηαηξηθνχο θνξείο απηψλ 

ησλ ρσξψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηγξάθνπλ αιγνξίζκνπο γηα ηε δηαρείξηζε 

κηαο ζεηξάο θαηαζηάζεσλ, φπσο ε θαξδηαθή αλαθνπή, ε πληγκνλή θαη ν πληγκφο. Ο 

αιγφηηζκνο BLS γεληθά δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαξκάθσλ ή επεκβαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη κπνξεί λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο 

Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο (ALS). Οη πεξηζζφηεξνη απνθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο ζην BLS 

κεηά ηελ παξαθνινχζεζε κηα ζχληνκεο εθπαίδεπζεο. Οη ππξνζβέζηεο, νη 

λαπαγνζψζηεο θαη νη αζηπλνκηθνί ζπρλά απαηηείηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη κε ην 

BLS. Σν BLS είλαη επίζεο εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζε πνιιά άιια επαγγέικαηα, φπσο 

είλαη νη εξγαδφκελνη ζε θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, νη 

θαζεγεηέο, ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, νη  θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη 

θπξίσο ζηα λνζνθνκεία θαη νη νδεγνί ησλ αζζελνθφξσλ.  

 

Ζ Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε (CPR) παξέρεη κηα βαζηθή θξνληίδα έσο φηνπ 

ζπλερηζηεί ε εμεηδηθεπκέλε ΚΑΡ.ΠΑ (ALS) . Μηα ζεκαληηθή πξφνδν φζνλ αθνξά 

ζηελ παξνρή BLS είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ απηφκαηνπ εμσηεξηθνχ απηληδσηή ή 

AED. Απηφ βειηηψλεη ηα απνηειέζκαηα επηβίσζεο ζε πεξηπηψζεηο θαξδηαθήο 

αλαθνπήο. 

 

 Ζ Βαζηθή ππνζηήξημε ηεο δσήο απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζσζηηθψλ ηερληθψλ 

πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ «CAB s» (Circulation , Airway , Breathing,  

παιαηφηεξα γλσζηφ σο ABC πνπ άιιαμε πξφζθαηα απφ ηελ American Heart 

Association 2010.  

3.2.1 Αλάιπζε ηνπ αιγόξηζκνπ BLS κέζσ ηνπ CAB 

 

C: Κπθινθνξία (Circulation) : παξνρή επαξθνχο παξνρήο αίκαηνο ζηνλ ηζηφ, 

ηδηαίηεξα ζε θξίζηκα φξγαλα, έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη νμπγφλν ζε φια ηα θχηηαξα γηα 

ηελ απνκάθξπλζε κεηαβνιηθψλ απνβιήησλ, κέζσ ηεο δηάρπζεο ηνπ αίκαηνο ζε φιν 

ην ζψκα. 
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Γίλεηαη εθηέιεζε θαξδηαθψλ καιάμεσλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαξδηαθψλ 

καιάμεσλ ζα πξέπεη λα δηαγλσζηεί ε απψιεηα ηνπ ζθπγκνχ – θπθινθνξίαο, 

δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 10 sec. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Eberle et al. ην 1996 

δηέθεξαλ ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ειέγρνπ ηνπ 

ζθπγκνχ θαη ζπληζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 15 sec γηα φζνπο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ βαζηθή 

ππνζηήξημε ηεο δσήο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζέζε ησλ ρεξηψλ ηνπ αλαλήπηε θαηά ηηο 

ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Σα ρέξηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ην ζηέξλν 

ηνπ ζχκαηνο αθφκα θαη θαηά ηα δηαζηήκαηα πνπ δελ γίλνληαη ζπκπηέζεηο ηνπ ζψξαθα. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ην ρέξη ηνπ αλαλήπηε πνπ δελ εθάπηεηαη άκεζα κε ην ζηέξλν 

δηφηη ην αληίζεην νδεγεί ηελ ελέξγεηα ζπκπίεζεο ζε ιάζνο ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. 

(Kundra et al.,2000) 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ε νξζή εθαξκνγή ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη απνδεδεηγκέλα νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

αξηεξηαθνχ αίκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεη ηελ δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε 

(Groeneveld,2003).  Απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζσξαθηθψλ 

ζπκπηέζεσλ κε θιεηζηφ αεξαγσγφ, γεγνλφο ην νπνίν επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα 

ηνπ  Kem et al. (2004). Οη ηειεπηαίνη απέδεημαλ φηη ε ΚΑΡ.ΠΑ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή ζηα πξψηα 6 min, αθφκα θαη φηαλ εθαξκφδνληαη κφλν ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο ( Kern et al.,1998). 

 

ην ελδνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, δσηηθή ζεκαζία έρεη ε εμαζθάιηζε ελδνθιέβηαο 

νδνχ γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Αλ ππάξρεη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο, επηρεηξείηαη ε 

ρξήζε θεληξηθήο νδνχ (έζσ ζθαγίηηδα ή ππνθιείδηνο θιέβα). Οη ελδνθιέβηεο νδνί 

πξνηηκψληαη απφ ηελ ελδνθαξδηαθή ή ελδνηξαρεηαθή ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Ζ 

ηειεπηαία απαηηεί ηε ρνξήγεζε κεγαιπηέξσλ δφζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελδνθιέβηα 

νδφ. ε παηδηαηξηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε αζζελείο φπνπ είλαη αδχλαηε ε ελδνθιέβηα 

πξνζπέιαζε, ε ελδννζηηθή ρνξήγεζε θαξκάθσλ κε εηζαγσγή βειφλαο ζηελ θλήκε 

έρεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ( Κφθθηλνο, 1998). 
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B:Αλαπλνή (Breathing): δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο πξνζιακβάλεη 

νμπγφλν θαη απνβάιιεη to δηνμείδην ηνπ. 

 

Καηά ηελ ηερλεηή αλαπλνή αξρηθά ρνξεγνχληαη 2 ηαρείεο αλαπλνέο, ειέγρεηαη ν 

ζψξαθαο γηα έθπηπμε θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε έλαξμε ηεο αλάλεςεο. Ζ ηερλεηή 

αλαπλνή κπνξεί λα γίλεη κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε  εκθχζεζε ζηφκα κε 

ζηφκα, κε εκθχζεζε ζηφκα κε κχηε, κε εκθχζεζε ζηφκα κε ηξαρεηνηνκή θαη 

εκθχζεζε κε ρξήζε κάζθαο Ambu. 

 

Δηθόλα 3.2: Δκθχζεζε ζηφκα κε ζηφκα,  

 

 

Δηθόλα 3.3: Δκθχζεζε ζηφκα κε κχηε,  
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Δηθόλα 3.4: Δκθχζεζε ζηφκα κε ηξαρεηνηνκή  

 

 

 

Δηθόλα 3.5: Δκθχζεζε κε ρξήζε κάζθαο Ambu
2
.  

Πεγή: Annabelle blue sky/science photo library 

 

Ζ ηερλεηή αλαπλνή ζηφκα-κε-ζηφκα ζεσξείηαη αθίλδπλε γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηνχ HIV. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αηκνξξαγία ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ή παξαηεξνχληαη ακπρέο ζηα ρείιε, πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα 

αλάινγα κέηξα, φπσο ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ ή κάζθαο κε ζηνκαηνθαξπγγηθφ 

αγσγφ (Υαληψηεο, 2002; EEKAA, 1999). 

 

                                                 
2
 Είναι μια φορθτι ςυςκευι που χρθςιμοποιείται για τθν παροχι αεριςμοφ κετικισ πίεςθσ ςε ζναν 

αςκενι που δεν αναπνζει ι που αναπνζει ανεπαρκϊσ. 
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Αεξαγσγόο (Airway - Αλαπλεπζηηθή νδφο): ε πξνζηαζία θαη ε ζπληήξεζε κηαο 

ζαθνχο δηφδνπ γηα ηα αέξηα (θπξίσο νμπγφλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) κεηαμχ 

ησλ πλεπκφλσλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο ( Braunwall,2009). 

 

Γηα λα γίλεη ν έιεγρνο ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, ην ζχκα ηνπνζεηείηαη χπηηα ζε 

επίπεδε ζθιεξή επηθάλεηα. Ζ θάησ γλάζνο έιθεηαη κπξνζηά θαη άλσ ψζηε ε γιψζζα 

λα κελ απνθξάζζεη ην ιάξπγγα. Θα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί αλ ππνςηαζηνχκε 

ηξαπκαηηζκφ ηεο απρεληθήο κνίξαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςηαζηνχκε πληγκνλή απφ 

μέλν ζψκα πρ βισκφο ηξνθήο, εθαξκφδεηαη ν ρεηξηζκφο Heimligh αλ ην ζχκα είλαη 

φξζην θαη έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ελψ αλ ΓΔΝ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ εθαξκφδνληαη 

ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, νη νπνίεο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο γηα 

ηε δηάλνημε ηνπ θξαγκέλνπ απφ μέλν ζψκα αεξαγσγνχ. Αθνχ γίλνπλ νη παξαπάλσ 

έιεγρνη πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα πνπ είλαη ε ηερλεηή αλαπλνή (Handley et al., 

2001). 

 

3.3 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνχιηνπ 

Αλαδσνγφλεζεο 2010 γηα ηε βαζηθή ππνζηήξημε ηεο δσήο ζε ελήιηθα 

 

ε απηφ ην ζεκείν, νη νδεγίεο αθνξνχλ ζηε Βαζηθή Τπνζηήξημε ησλ ελειίθσλ θαη ε 

δηαδηθαζία αθνξά ζε δεπγάξη αλζξψπσλ. Ζ Β-ΚΑΡ.ΠΑ πεξηιακβάλεη ηελ αθφινπζε 

αιιεινπρία ελεξγεηψλ κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ European 

Resuscitation Council 2010. 

1.Πιεζηάζηε κε αζθάιεηα: Πξνζεγγίζηε ην ζχκα κε πξνζνρή. Βεβαησζείηε φηη δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο γηα εζάο, ην ζχκα ή νπνηνλδήπνηε παξεπξηζθφκελν. Πξνζέμηε ηνλ 

θίλδπλν απφ ειεθηξηζκφ, αέξηα, νρήκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά θηι. 

2. Διέγμηε ην ζύκα γηα αληίδξαζε: (ΔηθφλαΔηθφλα 10) 

• Κνπλήζηε πξνζεθηηθά ηνπο ψκνπο θαη ξσηήζηε δπλαηά: "Δίζηε θαιά;" 

3α. Αλ απηόο απαληά: 

• ηνλ αθήλεηε ζηε ζέζε ζηελ νπνία ηνλ βξήθαηε, εθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο 

• πξνζπαζήζηε λα κάζεηε ηη δελ πάεη θαιά κε ην ζχκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα θαιέζεηε 

βνήζεηα 

• επαλεθηηκήζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο ηαθηηθά.  
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Δηθόλα 3.6: Δθηίκεζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ αξξψζηνπ,  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

3β. Αλ δελ απαληήζεη: (Δηθφλα11) 

 θσλάδεηε δπλαηά γηα βνήζεηα 

 Δάλ βξίζθεηαη θάπνηνο θνληά ζαο δεηήζηε ηνπ λα πεξηκέλεη, γηαηί κπνξεί 

λα ρξεηαζηείηε ηε βνήζεηά ηνπ 

 Δάλ είζηε κφλνο, θσλάμηε δπλαηά γηα λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή, αιιά ζε 

απηή ηε θάζε κελ εγθαηαιείςεηε ην ζχκα  

 

Δηθόλα 3.7: Παξακνλή δίπια ζην ζχκα, έθθιεζε γηα βνήζεηα 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

3γ. Απειεπζεξώζηε ηνλ αεξαγσγό( Δηθφλα12) 

ε έλα αλαίζζεην ζχκα ε γιψζζα κπνξεί λα πέζεη πξνο ηα πίζσ θαη λα απνθξάμεη 

ηνλ αεξαγσγφ. Ο αεξαγσγφο κπνξεί λα ειεπζεξσζεί κε έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη 
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αλχςσζε  ηνπ πεγνπληνχ, έηζη ψζηε ε γιψζζα λα ηξαβερηεί πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ 

θάξπγγα 

 Γπξίζηε ην ζχκα ζε χπηηα ζέζε. Σνπνζεηήζηε ην έλα ζαο ρέξη ζην κέησπφ 

ηνπ θαη πξνζεθηηθά θάληε έθηαζε ηεο θεθαιήο ηνπ πξνο ηα πίζσ 

 Αλπςψζηε ην πεγνχλη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δπν δάθηπια ηνπ άιινπ ρεξηνχ 

θάησ απφ ην νζηέηλν ηκήκα ηνπ πεγνπληνχ. 

Οη δύν απηέο ζπλδπαζκέλεο θηλήζεηο, ζα απειεπζεξώζνπλ ηνλ αεξαγσγό. 

 

Δηθόλα 3.8: Υεηξηζκφο θιήζεο ηεο θεθαιήο θαη αλχςσζεο ηεο θάησ γλάζνπ 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

4. Έιεγμε γηα αλαπλνή (Δηθφλα13) 

Γηαηεξψληαο ηνλ αεξαγσγφ αλνηρηφ ειέγμηε εάλ ην ζχκα αλαπλέεη θπζηνινγηθά: 

 Γείηε εάλ ππάξρεη θίλεζε ηνπ ζψξαθα 

 Αθνύζηε θνληά ζην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο γηα ήρνπο αλαπλνήο 

 Αηζζαλζείηε ζην κάγνπιφ ζαο εάλ ππάξρεη αλαπλνή (European Resuscitation 

Council Guidelines for Resuscitation, 2010 Section 2) 
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Δηθόλα 3.9: Κνίηα, άθνπ θαη ληψζε γηα θαλνληθή αλαπλνή 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Αεξηζκφο 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αεξηζκνχ ζηφκα κε ζηφκα, κηθξή κφλν αληίζηαζε ζηηο 

αλαπλνέο πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή θαη ε θάζε πιήξεο εκθχζεζε πξέπεη λα 

δηαξθεί γχξσ ζηα 2 δεπηεξφιεπηα.  

 Αλ πξνζπαζήζεηε λα εκθπζήζεηε πνιχ γξήγνξα, ε αληίζηαζε ζα είλαη 

κεγαιχηεξε θαη ιηγφηεξνο αέξαο ζα εηζέιζεη ζηνπο πλεχκνλεο. 

 ηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί αλαπλεφκελνο φγθνο πεξίπνπ 800-1200 ml ζηνλ 

ελήιηθα, πνπ είλαη θαη ε θαηά θαλφλα απαηηνχκελε πνζφηεηα γηα λα παξαρζεί 

νξαηή αλχςσζε ηνπ ζψξαθα. 

 Πεξηκέλεηε λα πέζεη ηειείσο ν ζψξαθαο θαηά ηελ εθπλνή πξνηνχ ρνξεγήζεηε 

ηελ επφκελε εκθχζεζε. Απηφ παίξλεη ζπλήζσο γχξσ ζηα 2-4 δεπηεξφιεπηα, 

ζπλεπψο, θάζε αθνινπζία 10 αλαπλνψλ ζα πάξεη γχξσ ζηα 40-60 

δεπηεξφιεπηα γηα λα νινθιεξσζεί.  

 Ο αθξηβήο ρξφλνο εθπλνήο δελ είλαη θξίζηκνο. Πεξηκέλεηε λα πέζεη ν ζψξαθαο 

θαη, ηφηε ρνξεγήζηε ηελ επφκελε εκθχζεζε.( www.incardiology.gr/).  

 

 

«ΒΛΔΠΩ, ΑΚΟΤΩ, ΑΗΘΑΝΟΜΑΗ» 

Όρη πεξηζζόηεξν από 10 δεπηεξόιεπηα πξηλ απνθαζίζεηε 

όηη ην ζύκα δελ αλαπλέεη θπζηνινγηθά 
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Πξνζαλάηηνο ξφγρνο: Καηά ηα πξψηα ιεπηά κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή, έλα ζχκα 

κπνξεί λα αλαπλέεη ειάρηζηα ή λα θάλεη αξαηέο ζνξπβψδεηο αλαπλεπζηηθέο 

πξνζπάζεηεο, θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη «πξνζαλάηηνο ξφγρνο». Μελ ην ζπγρέεηε κε 

ηε θπζηνινγηθή αλαπλνή!! 

 

Καλέστε 1123 (166/199) 

Δάλ ην ζχκα δελ αληαπνθξίλεηαη θαη δελ αλαπλέεη θπζηνινγηθά 

 Καη είζηε κφλνο: 

 Καιέζηε 112 (166/199) γηα αζζελνθφξν (εάλ ρξεηάδεηαη 

εγθαηαιείςηε ην ζχκα) θαη  

 Φέξηε έλαλ Απηφκαην Δμσηεξηθφ Απηληδσηή - ΑΔΑ (εάλ είλαη 

δηαζέζηκνο) φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. 

 Καη ππάξρεη θάπνηνο άιινο καδί ζαο: 

 ηείιηε ηνλ λα θαιέζεη 112 (166/199) γηα αζζελνθφξν θαη  

 Πείηε ηνπ λα θέξεη ακέζσο ΑΔΑ (εάλ είλαη δηαζέζηκνο) ελψ 

εζείο μεθηλάηε ΚΑΡ.ΠΑ 

Απηφο πνπ ηειεθσλεί πξέπεη λα δειψζεη θαζαξά ην φλνκά ηνπ, ην ηφπν ηνπ 

ζπκβάληνο θαη φηη ην ζχκα βξίζθεηαη ζε θαξδηαθή αλαθνπή. 

 

5. Δθαξκόζηε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο (ΔηθφλαΔηθφλα 14 & 15)Δηθφλα 

Οη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην ζχκα ζε χπηηα ζέζε πάλσ ζε 

κηα ζθιεξή επηθάλεηα. Σν ζηέξλν ζπκπηέδεηαη ξπζκηθά πξνο ηε πιάηε. Έηζη ην 

αίκα θηλείηαη απφ ηελ θαξδηά θαη θπθινθνξεί ζην ζψκα. 

 Σνπνζεηήζηε ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ ζαο ζην θέληξν ηνπ ζψξαθα. 

                                                 
3
 O Ευρωπαϊκόσ αρικμόσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 112 ξεκίνθςε να λειτουργεί από το 1991 και 

χρθςιμοποιείται για άμεςθ επικοινωνία επί 24ϊρου βάςεωσ με τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ (αςτυνομία, ΕΚΑΒ, πυροςβεςτικι). Από το 1998 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υποχρεϊνει τα κράτθ-
μζλθ τθσ να παρζχουν κλιςθ του «112» από ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνο και από τθλεφωνικό 
κάλαμο χωρίσ τθλεφωνικι χρζωςθ. Οι Ευρωπαίοι πολίτεσ από οποιοδιποτε χϊρα τθσ ευρφτερθσ 
Ευρϊπθσ καλοφν τον πανευρωπαϊκό αρικμό «112» προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν από τισ αρμόδιεσ 
τοπικζσ αρχζσ για να ηθτιςουν βοικεια. Για τα GSM δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ ο αρικμόσ «112» 
είναι κοινόσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ υφθλίου. Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο Τπουργϊν 
ανακιρυξαν τθν 11θ Φεβρουαρίου ωσ «Ευρωπαϊκι Θμζρα του 112», κακϊσ ο αρικμόσ 112 
ςχθματίηεται από τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία (11/2). 
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 Σνπνζεηήζηε ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ άιινπ ρεξηνχ πάλσ ζην πξψην θαη 

πιέμηε ηα δάρηπια. 

 

 

Δηθόλα 3.10: Σνπνζέηεζε ην ζέλαξ ηνπ ελφο ρεξηνχ ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο ηνπ 

ζχκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ην ζέλαξ ηνπ άιινπ ρεξηνχ πάλσ ζην άιιν 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Με ηνπο αγθψλεο ηελησκέλνπο, θέξηε ηνπο ψκνπο ζαο θάζεηα πάλσ απφ ην ζψξαθα 

ηνπ ζχκαηνο. 

  

Δηθόλα 3.11:  Κιείδσζε ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ κεηαμχ ηνπο 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

• πκπηέζηε ην ζηέξλν 4-5 εθαηνζηά. Μεηά ραιαξψζηε ηειείσο ηελ πίεζε, ρσξίο 

φκσο λα ραζεί ε επαθή ησλ ρεξηψλ κε ην ζψξαθα ηνπ ζχκαηνο. Ζ ζπληζηψκελε 

ζπρλφηεηα ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη πεξίπνπ 100 ην ιεπηφ (ιίγν ιηγφηεξν απφ 2 

ζπκπηέζεηο αλά δεπηεξφιεπην). Δθαξκφζηε 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. (Δηθφλα 16) 

• Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη εάλ κεηξάηε «έλα, δχν,ηξία… θαη ηξηάληα». 
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Δηθόλα 3.12: πίεζε ην ζηέξλν ψζηε λα θαηέβεη 4-5 εθαηνζηά  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Υνξεγήζηε αλαπλνέο δηάζσζεο 

Οη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπλδπάδνληαη κε αλαπλνέο δηάζσζεο. 

Μεηά απφ 30 ζπκπηέζεηο δψζηε 2 αλαπλνέο. 

 Κξαηψληαο ηνλ αεξαγσγφ αλνηθηφ (έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη αλχςσζε 

πεγνπληνχ) ρξεζηκνπνηήζηε ηα δπν δάθηπια ηνπ ρεξηνχ ζαο πνπ εθηείλεη ηελ 

θεθαιή γηα λα θιείζεηε ηε κχηε. Με ην άιιν ζαο ρέξη θξαηήζηε ην πεγνχλη 

αλπςσκέλν επηηξέπνληαο ζην ζηφκα λα αλνίμεη. 

 Δηζπλεχζεηε θαλνληθά θαη ηνπνζεηήζηε ηα ρείιε ζαο ζηεγαλά γχξσ απφ ην 

ζηφκα ηνπ ζχκαηνο. Δθπλεχζηε ζηαζεξά ζην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο γηα πεξίπνπ 1 

δεπηεξφιεπην. Δάλ είλαη δπλαηφλ παξαηεξήζηε ην ζηήζνο ηνπ ζχκαηνο γηα λα 

δείηε εάλ ν ζψξαθαο αλπςψλεηε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε αλαπλνήο δηάζσζεο 

(Soar  et al., 2010). 

 

Δηθόλα 3.13: ηαζεξή εκθχζεζε ζην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο παξαθνινπζψληαο 

παξάιιεια ηελ αλχςσζε ηνπ ζηήζνπο 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 
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Δηθόλα 3.14: Μεηά απφ θάζε 30 ζπκπηέζεηο, απειεπζέξσζε μαλά ηνπ αεξαγσγνχ 

θάλνληαο θιίζε ηεο θεθαιήο θαη αλχςσζε ηεο θάησ γλάζνπ  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Κάζε αλαπλνή πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα αλπςψζεη ην ζψξαθα ηνπ ζχκαηνο 

φπσο εάλ αλέπλεε θπζηνινγηθά.  

 Γηαηεξψληαο ηελ έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ πεγνπληνχ 

απνκαθξχλεηε ην ζηφκα ζαο απφ ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο επηηξέπνληαο ζην 

ζψξαθα λα θαηέβεη θαζψο ν αέξαο βγαίλεη έμσ. 

Πάξηε άιιε κηα εηζπλνή θαη επαλαιάβεηε ψζηε λα δψζεηε ζπλνιηθά 2 αλαπλνέο 

δηάζσζεο. 

Δάλ κε ηελ πξψηε αλαπλνή δηάζσζεο ν ζψξαθαο δελ αλπςσζεί φπσο ζε θπζηνινγηθή 

αλαπλνή ηφηε πξηλ ηελ επφκελε πξνζπάζεηα: 

 Διέγμηε ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο θαη απνκαθξχλεηε θάζε νξαηφ αληηθείκελν πνπ 

πξνθαιεί απφθξαμε 

 Δπαλειέγμηε εάλ έρεη εθαξκνζηεί ζσζηά ε έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ε 

αλχςσζε ηνπ πεγνπληνχ. 

πλερίζηε ζπλδπάδνληαο 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο κε 2 αλαπλνέο δηάζσζεο κέρξηο 

φηνπ αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ή κέρξηο φηνπ εμαληιεζείηε.  

Εάν δεν μποπείηε ή δεν επιθςμείηε να σοπηγήζεηε αναπνοέρ διάζωζηρ εθαπμόζηε μόνο 

θωπακικέρ ζςμπιέζειρ. Εάν εθαπμόζονηαι μόνο θωπακικέρ ζςμπιέζειρ θα ππέπει να 

είναι ζςνεσείρ με ζςσνόηηηα 100 ανά λεπηό. Σηαμαηήζηε να επανελέγξηε ηο θύμα μόνο 

εάν απσίζει να αναπνέει κανονικά διαθοπεηικά μη διακόπηεηε ηην αναζωογόνηζη (Soar  

et al., 2010). 
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3.3.1 Υξήζε ηνπ ΑΔΑ (Εικόνα 19) 

 Οξηζκέλνη απηληδσηέο ηίζεληαη απηφκαηα  ζε ιεηηνπξγία φηαλ αλνίμεη ην 

θαπάθη. ε άιινπο ρξεηάδεηαη λα πηέζεηε ην θνπκπί ON 

 εάλ είλαη παξψλ θαη άιινο δηαζψζηεο αθήζηε ηνλ λα εθαξκφζεη ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο θαη αλαπλνέο δηάζσζεο ελψ εζείο ελεξγνπνηείηε ηνλ ΑΔΑ 

  αθαηξέζηε ηα ξνχρα απφ ην ζψξαθα ηνπ ζχκαηνο  

 

 

 

Δηθόλα 3.15: Δλεξγνπνίεζε ηνπ Απηφκαηνπ Δμσηεξηθνχ απηληδσηή 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

 Βγάιηε ηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα απφ ηε ζπζθεπαζία.  

 πλήζσο επάλσ ζηε ζπζθεπαζία απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην 

ζψξαθα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζέζε απεηθνλίδεηαη θαη πάλσ ζηα 

ίδηα ηα ειεθηξφδηα. 

 ην έλα ειεθηξφδην πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηελ αξηζηεξή καζράιε 

ελψ ην άιιν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηε δεμηά θιείδα δίπια ζην 

ζηέξλν 
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Δηθόλα 3.16: Σνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

 απνκαθξπλζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο  

 βεβαησζείηε φηη θαλέλαο δελ αγγίδεη ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο 

ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ.  

 

 

Δηθόλα 3.17: Απνκαθξπλζείηε απφ ην ζχκα Βεβαησζείηε φηη θαλείο δελ αγγίδεη ην 

ζχκα ελφζσ ν ΑΔΑ αλαιχεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Δάλ ελδείθλπηαη απηλίδσζε, βεβαησζείηε φηη θαλέλαο δελ αθνπκπά ην ζχκα θαη έπεηηα 

παηήζηε ην θνπκπί απηλίδσζεο, φπσο ζαο ππνδεηθλχεη ν απηληδσηήο 
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Δηθόλα 3.18: Υνξήγεζε απηλίδσζεο, βεβαησζείηε φηη θαλείο δελ αθνπκπάεη ην ζχκα  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

Αθνινπζείζηε ηηο θσλεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΑΔΑ. Δάλ ν ΑΔΑ ζαο δεηήζεη λα 

 μεθηλήζεηε ΚΑΡ.ΠΑ αξρίζηε ακέζσο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη αλαπλνέο 

δηάζσζεο. 

 Δάλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζχκα αξρίζεη λα αλαπλέεη θπζηνινγηθά 

ζηακαηήζηε ηελ ΚΑΡ.ΠΑ αιιά κελ αθαηξέζεηε ηα ειεθηξφδηα Δάλ ην ζχκα 

παξακέλεη αλαίζζεην ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζέζε αλάλεςεο (Rudolph et al., 

2010). 

 

 

Δηθόλα 3.19: Έλαξμε ΚΑΡ.ΠΑ 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 
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3.3.2 Δπηζεκάλζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ΑΔΑ 

 Τγξό δέξκα ζην ζώξαθα: θάπνηα ζχκαηα κπνξεί λα έρνπλ πγξφ δέξκα ζην 

ζψξαθα, γηα παξάδεηγκα εμαηηίαο εθίδξσζεο ή δηάζσζεο απφ ην λεξφ. Πξηλ 

θνιιήζεηε ηα ειεθηξφδηα απηλίδσζεο, ζηεγλψζηε γξήγνξα ην δέξκα ηνπ 

ζψξαθα ζθνππίδνληάο ην. 

 Σξηρσηό ζηήζνο: πάληα έλα ηξηρσηφ ζηήζνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα κε ηελ επηθφιιεζε ησλ ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα μπξηζηνχλ ή λα ςαδηιηζηνχλ θάπνηεο 

ηξίρεο ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε επαθή. (Μελ μπξίδεηε πάληα-ράλεηαη 

πνιχηηκνο ρξφλνο). 

 Δπηζέκαηα δέξκαηνο; Γηα λα δηαζθαιίζεηε ηελ θαιή επαθή ειεθηξνδίσλ κε 

ην δέξκα, αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε επίζεκα ή άιιν πιηθφ θνιιεκέλν ζην 

ζηήζνο ηνπ ζχκαηνο. Κάπνηα ζχκαηα κπνξεί λα έρνπλ απηνθφιιεηα θάξκαθα 

ζην δέξκα ηνπ ζψξαθα. Απηά ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ γηαηί κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ ζπηλζήξεο ή εγθαχκαηα θαηά ηελ απηλίδσζε. 

 Βεκαηνδόηεο: νξηζκέλα ζχκαηα κπνξεί λα έρνπλ εκθπηεπκέλνπο 

βεκαηνδφηεο. Απηνί ζπλήζσο είλαη νξαηνί θάησ απφ ην δέξκα ηνπ ζψξαθα θαη 

αθξηβψο θάησ απφ ηελ θιείδα. Βεβαησζείηε φηη ηα ειεθηξφδηα δελ 

ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζηνλ βεκαηνδφηε, αιιά δίπια ή θάησ απφ απηφλ. 

 Κνζκήκαηα: αθαηξέζηε νπνηαδήπνηε κεηαιιηθφ θφζκεκα κπνξεί λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηα ειεθηξφδηα ηνπ ΑΔΑ. Σα ειεθηξφδηα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

καθξηά απφ ηα κφληκα θνζκήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζθνπιαξηθηψλ ζην ζψκα (Rudolph et al., 2010). 

 

3.3.3 Θέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ΑΔΑ 

Αζθάιεηα ηνπ δηαζώζηε: 

 Μελ αθνπκπάηε ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, ηεο θφξηηζεο ή ηεο 

ρνξήγεζεο απηλίδσζεο. Αγγίδνληαο ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θηλήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ παξάζηηα 

δπζθνιεχνληαο έηζη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη 

θαζπζηεξψληαο ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο. 
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Αζθάιεηα ησλ παξεπξηζθνκέλσλ: 

 Βεβαησζείηε φηη ην πεξηβάιινλ είλαη αζθαιέο. Καηά ηελ αλάιπζε, ηε θφξηηζε 

θαη θπξίσο ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο βεβαησζείηε φηη θαλείο δελ αγγίδεη ην 

ζχκα ή ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ (πρ ην θξεβάηη). Φσλάμηε «απνκαθξπλζείηε» 

θαη ειέγμηε θνηηάδνληαο φηη θαλείο δελ αγγίδεη ην ζχκα. 

 Τςειέο ζπγθεληξψζεηο νμπγφλνπ είλαη επηθίλδπλεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαρζνχλ ζπηλζήξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηλίδσζεο. Απνκαθξχλεηε θάζε 

αλνηρηή πεγή νμπγφλνπ απφ ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηλίδσζεο (•

 Rudolph  et al., 2010). 

 

3.4 Θέζε αλάλεςεο  

   Ζ ζέζε αλάλεςεο (Δηθφλα24) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζχκαηνο πνπ 

δελ αληηδξάεη αιιά αλαπλέεη θαη έρεη ζεκεία θπθινθνξίαο. ην άηνκν πνπ δελ 

αληηδξά, αιιά αλαπλέεη θαη βξίζθεηαη ζε χπηηα ζέζε ν αεξαγσγφο ηνπ κπνξεί λα 

απνθξαρζεί απφ ηε γιψζζα, βιέλλα ή εκεηφ. Απηφ ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζχκαηνο ζε πιάγηα ζέζε, νπφηε πγξά κπνξνχλ εχθνια λα 

παξνρεηεπηνχλ απφ ην ζηφκα. 

 

Δλέξγεηεο δηαζώζηε 

 Αθαηξνχκε ηπρφλ γπαιηά νξάζεσο ηνπ ζχκαηνο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.20: ζέζε αλάλεςεο  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 
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 Γνλαηίδνπκε δίπια ζην ζχκα θαη βεβαησλφκαζηε φηη θαη ηα δπν θάησ άθξα 

βξίζθνληαη παξάιιεια. 

 Σνπνζεηνχκε ην πην θνληά ζε καο άλσ άθξν ζε θάζεηε γσλία κε ην ζψκα ηνπ 

θαη ην αληηβξάρην ζε παξάιιειε ζέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.21:  Φέξλνπκε ην άιιν ρέξη πάλσ απφ ην ζψξαθα θαη θξαηάκε ηε παιάκε 

ηνπ ρεξηνχ ηνπ επάλσ ζην κάγνπιν ηνπ ζχκαηνο 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

 

 

Δηθόλα 3.22: Με ην άιιν καο ρέξη πηάλνπκε ην θάησ άθξν (εθείλν πνπ βξίζθεηαη πην 

καθξηά απφ καο) απφ ην γφλαην θαη ην ηξαβάκε πάλσ αθήλνληαο ην πφδη ζην έδαθνο. 

Κξαηψληαο ην ρέξη ηνπ πηεζκέλν επάλσ ζην κάγνπιφ ηνπ έιθνπκε ην απφκαθξν θάησ 

άθξν πξνο ηα καο, ψζηε λα θπιήζεη ην ζχκα πξνο ην κέξνο καο.  

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 
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Δηθόλα 3.23: Πξνζαξκφδνπκε ην θάησ άθξν, πνπ βξίζθεηαη απφ πάλσ, ψζηε καδί ην 

ηζρίν θαη ην γφλαην λα είλαη ζε νξζή γσλία 

Πεγή: European Resuscitation Council, 2005. 

 

 Έιθνπκε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ, ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη ν αεξαγσγφο 

παξακέλεη αλνηθηφο. 

 Πξνζαξκφδνπκε ην ρέξη θάησ απφ ην κάγνπιν, ψζηε ην θεθάιη λα θξαηεζεί 

αλπςσκέλν. 

 Διέγρνπκε ηελ αλαπλνή ηαθηηθά (Rudolph et al., 2010). 

 

3.4 Οη θίλδπλνη γηα ην δηαζψζηε  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ΚΑΡ.ΠΑΚΑΡ.ΠΑ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 

Φπζηθέο ζπλέπεηεο 

Μειέηεο παξαηήξεζεο ζε ψξα εθπαίδεπζεο ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ΚΑΡ.ΠΑΚΑΡ.ΠΑ έρνπλ πεξηγξάςεη ζπάληεο πεξηπηψζεηο κπαιγίαο, δχζπλνηαο, 

ππεξαεξηζκνχ, πλεπκνζψξαθα, πφλνπ ζην ζηήζνο θαη λεπξαιγίαο (Cheung  et al., 

2009; Sullivan et al., 2000). 

 

Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ είλαη πνιχ ρακειή θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ 

ΚΑΡ.ΠΑΚΑΡ.ΠΑ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη αζθαιήο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηζηάζεηο  ( Peberdy et al., 2006). 

 

Οη νξγαληζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ γηα ηε θχζε θαη ην βαζκφ ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο θαη νη 
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δηαζψζηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα (πρ πφλνο ζην ζηήζνο ή ζνβαξή 

δπζθνιία ζηελ αλαπλνή) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο ζηελ ΚΑΡ.ΠΑΚΑΡ.ΠΑ ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ. 

 

Δπίζεο, ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ θάζε πξνζπάζεηα ΚAΡ.ΠΑ πξέπεη λα 

εθηηκνχληαη εκθαλείο θίλδπλνη φπσο: (Παπαδφπνπινο,2001;  ΔΔΚΑΑ,1999) 

-Οδηθή θπθινθνξία, ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχκε σο ζεκαηνδφηε ή θξάγκα 

ηεο θπθινθνξίαο: α) ην απηνθίλεην β) ην ηξίγσλν θηλδχλνπ, γ) πξνεηδνπνηεηηθά θψηα 

θηλδχλνπ θαζψο θαη δ) ξνχρα κεγάιεο νξαηφηεηαο, ηα νπνία κεηψλνπλ ηνλ 

ελδερφκελν θίλδπλν. 

-Ζιεθηξηζκφο, φπνπ γίλεηαη απνκάθξπλζε ηνπ ζχκαηνο απφ ηελ πεγή ειεθηξηζκνχ κε 

ηελ ρξήζε μχινπ, ελψ θιείλεηαη ν δηαθφπηεο ξεχκαηνο αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα. 

-Καηάξξεπζε θηηξίσλ, φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή θαη ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία 

κε ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία (ΔΜΑΚ, ππξνζβεζηηθή), ελψ απνθεχγεηαη ε είζνδνο ζε 

εηνηκφξξνπν θηήξην ρσξίο ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. 

-Ύπαξμε ηνμηθψλ αεξίσλ ή πξντφλησλ, νπφηε απνθεχγεηαη ηπρφλ επαθή κε απηά θαη 

δίδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζε πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο ή ζχκβνια ηνμηθφηεηαο. 

 

3.4.1. Κόπσζε ηνπ δηαζώζηε 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ νκνηψκαηνο εμάζθεζεο 

φηη ην βάζνο ζπκπίεζεο ηνπ ζηήζνπο κπνξεί λα κεησζεί 2 ιεπηά κεηά απφ ηελ έλαξμε 

ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Μηα κειέηε αζζελψλ ζε έλα λνζνθνκείν έδεημε φηη 

αθφκε θαη θαηά ηε ρξήζε ηεο ΚΑΡ.ΠΑ  ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην κέζν βάζνο ηεο 

ζπκπίεζεο επηδεηλψζεθε αλάκεζα ζηα πξψηα 1,5 κε 3 ιεπηά κεηά ηελ έλαξμή ηεο 

(Sugerman et al.,2009). Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη νη δηαζψζηεο λα αιιάδνπλ θάζε 2min 

γηα λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ζπκπίεζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ θφπσζε 

ηνπ δηαζψζηε. ηελ αιιαγή νη δηαζψζηεο δελ ζα πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηηο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο. 

 

3.4.2 Κίλδπλνη θαηά ηελ απηλίδσζε 

ε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηνπ Hallstrom θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) 

εληνπίζηεθαλ νθηψ άξζξα ζηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 29 αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηλίδσζε. Σα αίηηα πεξηιακβάλνπλ ηπραία ή 
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ζθφπηκα θαθή ρξήζε απηληδσηή, δπζιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη ηπραίεο απνξξίςεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο. Γελ ππάξρνπλ 

αλαθνξέο γηα βιάβεο ζε δηαζψζηεο απφ ηελ πξνζπάζεηα απηλίδσζεο ζε πγξά 

πεξηβάιινληα. 

 

Ο ηξαπκαηηζκφο ηνπ δηαζψζηε απφ απηλίδσζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο. Παξ' φια 

απηά, νη δηαζψζηεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλερίδνπλ ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζην ζηήζνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηλίδσζεο. Γελ ζα πξέπεη λα αγγίδνπλ ην ζχκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ απεπζείαο επαθή κεηαμχ ηνπ 

δηαζψζηε θαη ηνπ ζχκαηνο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ ε απηλίδσζε δηεμάγεηαη ζε 

πγξφ πεξηβάιινλ. 

 

Φπρνινγηθέο επηπηψζεηο 

Μηα κεγάιε, πξννπηηθή κειέηε ησλ M.A. Peberdy et al 2006 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκφζηα πξφζβαζε ζηελ απηλίδσζε αλέθεξε ιίγεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο- 

ςπρνινγηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΚΑΡ.ΠΑ ή ηε ρξήζε ΑΔΑ. Γχν 

κεγάιεο αλαδξνκηθέο κειέηεο ησλ  Axelsson et al ην 1996 θαη ην 1998 αλέθεξαλ φηη 

ζρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο ζεψξεζαλ ηελ παξέκβαζε κηα ζεηηθή εκπεηξία. Οη 

ζπάληεο δπζκελείο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ζε δηαζψζηεο κεηά απφ εθαξκνγή 

ΚΑΡ.ΠΑ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. 

 

Μεηάδνζε αζζελεηψλ 

Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ε εθηέιεζε ηεο 

ΚΑΡ.ΠΑ  έρεη ζπλδεζεί κε ηε κεηάδνζε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, φπσο ε 

ζαικνλέια θαη ν αεξηνγφλνο ζηαθπιφθνθθνο, ην ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ, ν ηφο 

ηνπ απινχ έξπεηα θαη ν ππνγφλνο ζηξεπηφθνθθνο ή λφζσλ, φπσο ην ζνβαξφ νμχ 

αλαπλεπζηηθφ ζχλδξνκν (SARS), ε κεληγγηηηδνθνθθηθή κεληγγίηηδα, , ε θπκαηίσζε, ε 

ζηνκαηίηηδα θαη ε ηξαρεηίηηδα. Μηα έθζεζε ησλ G.C. Mejicano et al ην 1998  

πεξηγξάθεη ηε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ απινχ έξπεηα σο απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ ΚΑΡ.ΠΑ κέζσ αλδξείθεινπ. ε κία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (1998) 

δηαπηζηψζεθε φηη ε απνπζία ελεξγεηψλ πνπ εθζέηνπλ ην άηνκν ζε πςειφ θίλδπλν, 

φπσο ν ελδνθιέβηνο θαζεηεξηαζκφο, δελ αλαθέξνπλ γηα κεηάδνζε ηεο επαηίηηδαο Β, 

επαηίηηδαο C, ηνπ ηνχ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV) ή ηνπ 
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θπηαξξνκεγαιντνχ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο είηε ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο ΚΑΡ.ΠΑ .( Mejicano et al., 1998) 

 

Ο θίλδπλνο κεηάδνζεο κηαο λφζνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ΚΑΡ.ΠΑ είηε ζε 

ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. 

Σν λα θνξά ν δηαζψζηεο γάληηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡ.ΠΑ είλαη ινγηθφ, αιιά 

δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη ή λα παξαηηεζεί, εάλ ηα γάληηα δελ είλαη δηαζέζηκα. 

Οη δηαζψζηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο, 

θαη νπσζδήπνηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ γλσξίδνπκε φηη ην ζχκα πάζρεη απφ  κηα ζνβαξή 

ινίκσμε  (πρ HIV, θπκαηίσζε, επαηίηηδα Β ή SARS). 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα επί ηνπ παξφληνο, είλαη ινγηθφ λα 

ελζαξξχλνπκε ηνπο πηζαλνχο κειινληηθνχο δηαζψζηεο λα ζπλερίζνπλ λα εθηεινχλ 

ζηφκα κε ζηφκα αεξηζκφ ρσξίο πξνζηαζία ζε αζζελείο, πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο είλαη 

ακειεηένο. Έλα ηπραίν κε εηδηθεπκέλν άηνκν έρεη ηελ πηζαλφηεηα λα θάλεη ΚΑΡ.ΠΑ 

πεξηζζφηεξεο απφ 6 θνξέο ζηε δσή ηνπ θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα 75% ε 

αλαδσνγφλεζε λα γίλεη γηα ζπγγελή, θίιν ή ζπλάδειθν. Δληνχηνηο, κηθξά απιά 

πξνζηαηεπηηθά πιαζηηθά θαιχκκαηα (πρ Ambu Life Key θαη Lacrdai Rcsusciade) 

είλαη δηαζέζηκα θαη απνηξέπνπλ ηελ άκεζε επαθή. Ζ ρξήζε ηνπο απφ ηνπο κε 

εηδηθεπκέλνπο παξεπξηζθφκελνπο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη, φηαλ είλαη άκεζα 

δηαζέζηκα. Όκσο, ε αλαδσνγφλεζε δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξεί κέρξη λα βξεζεί ν 

εμνπιηζκφο. 

 

3.4.3 πζθεπέο Αζθαιείαο 

Γελ ππάξρνπλ κειέηεο απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αζθάιεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζπζθεπψλ θξαγήο (φπσο κηα αζπίδα πξνζψπνπ ή 

κάζθα πξνζψπνπ) γηα λα απνθεπρζεί ε επαθή κε ην ζχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαπλνήο δηάζσζεο. Γπν κειέηεο έδεημαλ ζε ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

φηη νη ζπζθεπέο θξαγήο έρνπλ κεησκέλε κεηάδνζε ησλ βαθηεξίσλ (Cydulka et 

al.,1991; Blenkharn et al., 1990). Δπεηδή ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ είλαη πνιχ 

ρακειφο, ε έλαξμε ηεο δηάζσζεο κέζσ ηερλεηήο αλαπλνήο ρσξίο κηα ζπζθεπή 
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θξαγκνχ είλαη ινγηθή. Δάλ ην ζχκα είλαη γλσζηφ φηη πάζρεη απφ κηα ζνβαξή ινίκσμε 

(πρ HIV, θπκαηίσζε, επαηίηηδαο Β ή SARS) ζπληζηάηαη κηα ζπζθεπή αζθαιείαο.  

 

 

Δηθόλα 3.24:  πζθεπέο ππνβνήζεζεο γηα ΚΑΡ.ΠΑ, κάζθα ηζέπεο  

Πεγή: http://www.laerdal.com/ 
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 3.5 Δπηπινθέο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡ.ΠΑ 

 

Οη επηπινθέο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΚΑΡ.ΠΑ αθνξνχλ ζε: 

α) Σε γαζηξηθή δηάηαζε. πκβαίλεη ζηνπο ελήιηθεο, αιιά είλαη ζπλεζέζηεξε ζηα 

παηδηά. πλήζσο ζπκβαίλεη, φηαλ εθαξκφδεηαη κεγάιε πίεζε θαηά ηελ ηερλεηή 

αλαπλνή, φηαλ νη αεξνθφξνη νδνί δελ είλαη ηειείσο ειεχζεξεο ή ζπκβαίλεη δίλνληαο 

ζπρλέο θαη γξήγνξεο ηερλεηέο αλαπλνέο. Μηα κηθξνχ βαζκνχ γαζηξηθή δηάηαζε 

κπνξεί λα παξαβιεθζεί. Μεγάιε φκσο δηάηαζε είλαη επηθίλδπλε, γηαηί κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αλαγσγή γαζηξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάλεςεο θαη 

εηζξφθεζή ηνπ ζηνλ πλεχκνλα. Δμάιινπ έλα δηαηεηακέλν ζηνκάρη ειαηηψλεη ηνλ 

φγθν ηνπ πλεχκνλα, γηαηί αλεβάδεη ην δηάθξαγκα. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρεηξηζκνχ ην ζψκα ηνπ αξξψζηνπ πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ην έλα 

πιάη, λα είλαη έηνηκε ε ζπζθεπή αλαξξφθεζεο γηα λα αλαξξνθήζεη ηα πηζαλά 

εκέζκαηα θαη λα γίλεη ηνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα. Ομεία δηάηαζε ηνπ 

ζηνκάρνπ, πνπ δπζθνιεχεη ηελ ηερλεηή αλαπλνή, πξέπεη ακέζσο λα αληηκεησπηζηεί 

θαη ην ζηνκάρη λα απνζπκθνξεζεί. πρλά, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αζθψληαο κε 

ηελ παιάκε ηνπ ελφο ρεξηνχ κέηξηα πίεζε ζηελ θνηιηά ηνπ αζζελνχο, ζην ηκήκα 

κεηαμχ ηνπ νκθαινχ θαη ηνπ ζηέξλνπ. 

β) Σνλ πλεπκνζψξαθα, αηκνζψξαθα, ζιάζε πλεχκνλα. Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ 

ιάζνο ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ αλαλήπηε, πνπ νδεγνχλ ζε ηξψζε ηνπ ππεδσθφηα. 

γ) Σν θάηαγκα πιεπξψλ θαη ζηέξλνπ. Δίλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα. πκβαίλνπλ απφ 

ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ αλαλήπηε. Οη θαξδηαθέο καιάμεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε αξθεηή 

πξνζνρή θαη πάληα ηα ρέξηα ηνπ αλαλήπηε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζσζηά επάλσ ζην 

ζηέξλν ηνπ πάζρνληνο. Απιά θαηάγκαηα πιεπξψλ δελ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία. 

δ) Άιιεο θαθψζεηο (ξήμεηο: ζπιήλαο, ήπαηνο, πεξηθαξδίνπ, ζηνκάρνπ) πνπ 

αληηκεησπίδνληαη αλάινγα. 

ε) Μφληκεο εγθεθαιηθέο βιάβεο ιφγσ ππνμίαο. Παξαηεηακέλε παξακνλή ηνπ 

πάζρνληνο ρσξίο εθαξκνγή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, πξνθαιεί 

αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα. 

ζη) Φπρηθέο δηαηαξαρέο. 

δ) Γηαηαξαρέο νξάζεσο ( Ρνχζζνο,1997; Μπαιηφπνπινο,2001; Αζαλάηνπ,2000). 
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3.6 Πνιηηηθή ηνπ λα Μελ Δπηρεηξήζεηο Αλαδσνγφλεζε (ΜΔΑ) (Do Not 

Attempt to Resuscitate policy - DNAR) 

 

 ηελ Ηαηξηθή ε «κε εθαξκνγή αλαδσνγφλεζεο» (ΜΔΑ) ή φπσο κεξηθέο θνξέο 

απνθαιείηαη «φρη θσδηθφο» είλαη κηα λνκηθή εληνιή πνπ αθνξά ζηελ επηζπκία ηνπ 

αζζελή λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡ.ΠΑ), αλ 

ε θαξδηά ηνπ παχζεη λα ιεηηνπξγεί ή αλ ε αλαπλνή ηνπ ζηακαηήζεη. Ο φξνο «φρη 

θσδηθφο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο ελλνψληαο ηελ 

παξάβιεςε ηνπ «θσδηθνχ κπιε
4
», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηελ 

νκάδα αλάλεςεο ηνπ λνζνθνκείνπ (Γξίηζαο, 2008). Ζ εληνιή απηή ζπλήζσο δίλεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ή απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο ηαηξηθήο νκάδαο εθφζνλ έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί γηα θάηη ηέηνην απφ ηνλ αζζελή ή ην λνκηκνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ζ εληνιή ΜΔΑ δελ επεξεάδεη νπνηαδήπνηε άιιε παξερφκελε θξνληίδα πέξαλ απηήο 

πνπ αθνξά ζηε δηαζσιήλσζε ή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε. ηνπο αζζελείο 

πνπ ηζρχεη ε ΜΔΑ ζπλερίδνληαη θαλνληθά ε ρεκεηνζεξαπεία, ε ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθψλ, ε αηκνθάζαξζε ή νπνηαδήπνηε άιιε απαξαίηεηε ζεξαπεία Ηαηξνί θαη 

λνζειεπηέο θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνρεχνληαο ζηε ζπληνληζκέλε θξνληίδα 

ηνπ βαξηά πάζρνληνο αζζελνχο.  (Cotler,2000). 

 

Δπεηδή νη αζζελείο βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε θαη δελ έρνπλ ηε ηθαλφηεηα λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο, κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ άιια άηνκα ηεο νηθνγελείαο 

ηνπο γηα απηφλ ην ιφγν. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 

κεησκέλε θαη ην ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ νη ηαηξνί. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ΚΑΡ.ΠΑ θαη γηα ην πιαίζην 

θάησ απφ ην νπνίν πξέπεη απηή λα δηεμάγεηαη (ζχκθσλα κε θαλφλεο εζηθήο, 

δενληνινγίαο αιιά θαη ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο), δελ ππάξρνπλ πνιιέο πνπ λα 

επηθεληξψλνληαη ζην ζέκα ηεο ΜΔΑ ( Cotler ,2000). 

                                                 
4
 Ο όροσ Μπλε Κωδικόσ χρθςιμοποιείται για να δείξει ότι ζνασ αςκενισ ζχει άμεςθ ανάγκθ για 

αναηωογόνθςθ με ςκοπό τθν πρόλθψθ μιασ ανακοπισ και κλιςθ τθσ ομάδασ του μπλε κωδικοφ μζςω 
δεκτϊν ειδοποίθςθσ. 
Θ ομάδα του μπλε κωδικοφ αποτελείται από ςυγκεκριμζνα άτομα, το κάκε άτομο γνωρίηει το ρόλο 
του, απαντά ςε κάκε κλιςθ και εφαρμόηει τα διεκνι πρωτόκολλα. τθν Ευρϊπθ, τθν Αμερικι, τον 
Καναδά και τθν Αυςτραλία ο μπλε κωδικόσ εφαρμόηεται με μεγάλθ επιτυχία. τθν Ελλάδα ςτα 
δθμόςια νοςοκομεία δεν γίνεται εφαρμογι του μπλε κωδικοφ παρά μόνο ςε ελάχιςτα ιδιωτικά 
νοςοκομεία (Ηοφγκου,2012). 
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Ζ εθαξκνγή ΚΑΡ.ΠΑ ζεσξείηαη θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηνπο αζζελείο κε δπλεηηθά 

αλαζηξέςηκεο λφζνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα ππνζηνχλ θαξδηαθή αλαθνπή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο. 

 

Ζ νδεγία ΜΔΑ θαη νπνηεζδήπνηε αλαζεσξήζεηο πξέπεη λα γξάθνληαη επδηάθξηηα ζηα 

ηαηξηθά αξρεία ηνπ αζζελή απφ ηνλ ηαηξφ πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε. Πξέπεη λα 

δεισζεί μεθάζαξα φηη ζηνλ αζζελή δελ ζα γίλεη ΚΑΡ.ΠΑ καδί κε ην αξρείν ηεο 

εκεξνκελίαο, ηελ ψξα ,ην θιηληθφ δηθαηνινγεηηθφ, ηελ εκεξνκελία αλαζεψξεζεο , 

ηνπο ζπκβνχινπο κε ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπ αζζελή εάλ είλαη 

εθαξκφζηκν . Ζ θαηαρψξεζε ζηα αξρεία πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε κε ππνγξαθή θαη 

εκεξνκελία. 

  

Μειέηεο πνπ ην δείγκα ηνπο ήηαλ ηαηξνί θαη λνζειεπηέο (Κξαληδηψηεο θιπ,2010) 

θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, φηη δειαδή πξέπεη νη λνζειεπηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απνθάζεηο γηα ΜΔΑ θαη νη ηαηξνί λα είλαη πην ζεηηθνί ζην 

λα ζπδεηνχλ κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο γηα απηά ηα ζέκαηα. 

 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο θαη ηνλ Νφκν 3418 ηνπ 2005, άξζξν 

29 «πεξί απνθάζεσλ γηα ην ηέινο ηεο δσήο» θαηνρπξψλεηαη ν ζεβαζκφο ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο θαη πξνβιέπεηαη ε αληηπξνζψπεπζε απφ ηνπο νηθείνπο ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ν αζζελήο απνιέζεη ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Καδδά, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 

 

Ζ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε δελ είλαη εχθνιν λα εθηειεζηεί, αιιά φηαλ 

ζπκβεί, είλαη κηα κάρε ελάληηα ζην ρξφλν. Οη δεμηφηεηεο θαη νη ηερληθέο γηα ηελ 

εθηέιεζή ηεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ φηαλ ρξεηάδνληαη, αιιά είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

γίλεη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε ζε αιεζηλέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Μεξηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο  ΚΑΡ.ΠΑ αλαθέξνληαη απφ ηνλ Chamberlain θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (2003) θαη ηνπο Eisenburger θαη Safar (1999). Ο Γηεζλήο 

χλδεζκνο Δπηηξνπήο Αλαδσνγφλεζεο (ILCOR) ην 2003 κε ζέκα ηελ «εθπαίδεπζε 

ζηελ αλάλεςε», αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηνπο εηδήκνλεο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο.  

 

Σα θχξηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο παξνπζηάζηεθαλ ζεσξεηηθά (Chamberlain et al.. 

2003), αιιά ζηελ πξάμε ε εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ εθπαηδεπηέο εγθεθξηκέλνπο απφ ηα 

εζληθά ζπκβνχιηα αλάλεςεο ή ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ. Σα καζήκαηα γηα ηα δηάθνξα 

επίπεδα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη πιήξεο. 

  

 

4.1 Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ΚΑΡ.ΠΑ 

 

Ζ γλψζε ηεο ηερληθήο ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο απνηειεί θαζήθνλ 

θαη ππνρξέσζε γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Απηή ε γλψζε απνθηάηαη κέζσ 

εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ, ζηα νπνία ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε δηδαζθαιία ζεηξάο δεμηνηήησλ ζε κηθξέο νκάδεο κε ηε ρξήζε 

πξνπιαζκάησλ. Ζ δηαηήξεζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ κε ζηφρν ηελ επαλεθπαίδεπζε ζε 

νινέλα βειηηνχκελεο ηερληθέο αλαδσνγφλεζεο. Ζ γλψζε ηεο ηερληθήο 

αλαδσνγφλεζεο ζχκαηνο αλαθνπήο αθνξά ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο λνζειεπηέο. 
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4.2 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάλεςε  

 

 Σα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο  νκάδεο 

εξγαζίαο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο πλδέζκνπ Αλαδσνγφλεζεο (ILCOR) 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 2010 αθνξνχλ ζε: (Soar et 

al.,2010). Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε θαη ε αμηνπηζηία ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ο ζηφρνο 

είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ελεξγνχλ ζσζηά ζε πξαγκαηηθή θαξδηαθή 

αλαθνπή γηα ηε βειηίσζε ηεο έθβαζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. 

 χληνκα βίληεν απην-δηδαζθαιίαο καζεκάησλ κε ειάρηζηε ή θαζφινπ 

πξνπφλεζε απφ εθπαηδεπηή ζε ζπλδπαζκφ κε πξαθηηθή (ζσξαθηθέο καιάμεηο) 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα απνηειεζκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα εθπαίδεπζε 

ζηε βαζηθή ππνζηήξημε ηεο δσήο (CPR θαη AED) θαη ηε ρξήζε απηληδσηή. 

 ηελ ηδαληθή πεξίπησζε φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη πνιίηεο ζα πξέπεη 

λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ Β-ΚΑΡ.ΠΑ, πνπ πεξηιακβάλεη ζπκπηέζεηο θαη 

εκθπζήζεηο. Τπάξρνπλ, φκσο, κεξηθέο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ 

εθπαηδεχνληαη κφλν ζηηο ζπκπηέζεηο ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απηνί ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη, ψζηε λα εθπαηδεχνληαη ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία ηεο Β-ΚΑΡ.ΠΑ.  

 

 Βαζηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ππνζηήξημεο ηεο δσήο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

κπνξνχλ λα ραζνχλ ζε κφιηο 3-6 κήλεο. Ζ ζπρλή εθηίκεζε ζα εληνπίζεη ηα άηνκα πνπ 

ρξεηάδνληαη επαλεθπαίδεπζε γηα λα ηνπο βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ γηα ΚΑΡ.ΠΑ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηάξηηζήο ηνπο, είηε εθπαηδεχνληαη σο πνιίηεο είηε σο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Ζ απμεκέλε έκθαζε ζηηο κε ηερληθέο δεμηφηεηεο (NTS), φπσο ε εγεζία, ε νκαδηθή 

εξγαζία, ε δηαρείξηζε έξγνπ θαη ε δνκεκέλε επηθνηλσλία ζα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο ΚΑΡ.ΠΑ θαη ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 
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 Ζ ελεκέξσζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο νκάδαο δηάζσζεο θαη ην πιαίζην ησλ 

ελεκεξψζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ή 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αλάλεςεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο νκάδαο δηάζσζεο θαη ηεο αηνκηθήο απφδνζεο. 

 Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάλεςε γηα ηε 

βειηίσζε ησλ αζζελψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Παξά ην γεγνλφο φηη νη κειέηεο ζε 

αλδξείθειν είλαη ρξήζηκεο, νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα κειεηήζνπλ 

θαη λα αλαθέξνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή 

έθβαζε ησλ αζζελψλ. 

 

 

4.3 Τπνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα Σεο Κπβεξλήζεσο Σεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Σεχρνο 

Γεχηεξν Αξ. Φχιινπ 219, 22 Φεβξνπαξίνπ 2007, Αξηζκ. Τ4α/νηθ. 15576 , 

θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο Καξδηναλαπλεπζηηθήο 

Αλαδσνγφλεζεο (ΚΑΑ) πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, σο 

αθνινχζσο: 

 

Η. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(Ηα) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο Τγείαο (ηαηξνί, 

λνζειεπηέο, πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ, παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ), δηα κέζνπ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζηε: Βαζηθή Τπνζηήξημε δσήο (Β), θαη ηελ 

Απηφκαηε Δμσηεξηθή Απηλίδσζε (ΑΔΑ) 

 

 

Σν εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη βαζηζκέλν ζηα πξφηππα ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν: Αλαθνπή – Αλαδσνγφλεζε. Ζ 

ΔΔΚΑΑΝ  πηνζεηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (INTERNATIONAL 

LIAISON COMMITTEE ON RESUSCITATION, ILCOR) πνπ αζρνινχληαη κε ην 

αληηθείκελν: «Αλαθνπή-Αλαδσνγφλεζε», ζχκθσλα κε ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο 
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νδεγίεο. Πηζηνπνίεζε θαη κνξηνδφηεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ΚΑΑ απφ ηελ ΔΔΚΑΑΝ ηνπ 

ΚΔΤ 

 

ΗΗ. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

Χο κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ΚΑΑ πξνηείλνληαη: 

1. ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο απηέο έρνπλ ζεζπηζζεί 

απφ ηελ ΔΔΚΑΑΝ 

2. Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο εθάζηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ αλαθνπήο: 

• Υξφλνο έλαξμεο ΚΑΑ απφ ηελ εκθάληζε αλαθνπήο 

• Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο νκάδαο ΚΑΑ 

• Γηάξθεηα ΚΑΑ 

• Υξφλνο απνθαηάζηαζεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο 

• πρλφηεηα εγθαηάζηαζεο κε αλαζηξέςηκσλ λεπξνινγηθψλ βιαβψλ κεηά ΚΑΑ 

3. Πεξηνδηθφο έιεγρνο απφ επηηξνπή ηεο ΔΔΚΑΑΝ 

 

IΗΗ. ΚΗΝΖΣΡΑ 

1. Σα επηθπξσκέλα απφ ην ΚΔΤ πηζηνπνηεηηθά Δθπαίδεπζεο ζηελ ΚΑΑ ζα κπνξνχλ 

λα ζπλεθηηκεζνχλ σο πξφζζεην πξνζφλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο ζέζεο ή 

εμέιημεο ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ρσξίο πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 

2. Ζ εζεινληηθή θαη αθηινθεξδήο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ππεξσξηαθή ή 

εθηφο έδξαο απαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαιχπηεηαη κε επηπιένλ ηζφπνζε 

εθπαηδεπηηθή άδεηα. 

3. Ζ εθπαηδεπηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην 

αλαδσνγφλεζεο ζα ιάβεη κφξηα εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  αλάινγα κε ηηο ψξεο 

εθπαίδεπζεο θαη εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί έγθαηξα ζηελ ΔΔΚΑΑΝ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα κε ηα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ. 

4. Ζ ΔΔΚΑΑΝ ηνπ ΚΔΤ κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη θαη 

λα θαιχςεη αλάγθεο ζε εζληθφ επίπεδν κπνξεί λα θαιεί εθπαηδεπηέο γηα δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ ΚΑΑ. Όζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα απηφ ην ζθνπφ ζα ιάβνπλ δηπιή κνξηνδφηεζε. 
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ΗV. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΜΑΓΑ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ (ΟΚΑΑ) ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ. 

 

Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε θαξδηαθήο αλαθνπήο (ΚΑ) κέζα ζην λνζνθνκείν ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ ηαρχηεηα, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επηδεμηφηεηα ηεο νκάδαο ΚΑΑ. 

Α). χλζεζε ΟΚΑΑ: 

− 3 Γηαηξνί πηζηνπνηεκέλνη σο αλαλήπηεο (Γηαζψζηεο) απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο ηνπ ΚΔΤ θαη 

− 3 Ννζειεπηέο πηζηνπνηεκέλνη απφ αλάινγν ζεκηλάξην. 

Ζ ζχλζεζε ηεο ΟΚΚΑ είλαη θαηά κέγηζην εμακειήο. ε πεξίπησζε λνζνθνκείνπ 

κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο 300−400 θιηλψλ, κπνξεί λα είλαη πεληακειήο ή θαη 

κηθξφηεξε, φρη φκσο θάησ ησλ 3 κειψλ. Ζ ζχλζεζε ηεο ΟΚΑΑ αιιάδεη αλά νθηάσξν 

κε βάζε ηνλ θαηάινγν ησλ εθεκεξεπφλησλ γηαηξψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ λνζειεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Β). Ζ Ηαηξηθή θαη Ννζειεπηηθή Τπεξεζία επζχλεηαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεληαίνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ κειψλ ηεο ΟΚΑΑ. 

• Σν πξφγξακκα θάζε εκέξαο ζπληάζζεηαη γηα φιεο ηεο εκέξεο θαη νιφθιεξν ην 

κήλα θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ 1ε εκέξα. 

• Ζ ζχληαμε ηνπ 24σξνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΚΑΑ πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαλεπηψλ ΚΑΑ αλά λνζνθνκείν. 

• Δπί έιιεηςεο ηθαλνχ αξηζκνχ πηζηνπνηεκέλσλ αλαλεπηψλ, ηελ ΟΚΑΑ 

ζηειερψλνπλ γηαηξνί θαη λνζειεπηέο εθπαηδεπκέλνη ηαρχξπζκα ζε ζεκηλάξηα 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 5 σξψλ. 

• Δπί έιιεηςεο ηθαλνχ αξηζκνχ Αλαλεπηψλ γηα ηελ ΟΚΑΑ, νη εθεκεξεχνληεο 

γηαηξνί δπλαηφλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ 24ψξνπ. 

Γ). Χο «αξρεγφο» ηεο ΟΚΑΑ αλά βάξδηα νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο ζηελ ηεξαξρία 

εηδηθεπκέλνο, πηζηνπνηεκέλνο αλαλήπηεο γηαηξφο. Ο αξρεγφο ηεο ΟΚΑΑ ηεο βάξδηαο 

ζηελ αξρή ηνπ σξαξίνπ, θαιεί ηειεθσληθά ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε νιηγφιεπηε 

ζπλάληεζε γλσξηκίαο θαη ζπλελλφεζεο. Ο «αξρεγφο» ηεο Οκάδαο έρεη ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

• Δμ αξρήο απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπ αξρεγνχ. 

• αθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θάζε κέινπο. 

• Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηαθξηηηθή παξέκβαζε γηα ηπρφλ 

δηνξζψζεηο. 
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• Γηαηήξεζε θιίκαηνο εξεκίαο ζην πεξηβάιινλ ηεο αλαθνπήο. 

• πκπιήξσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο αλαθνπήο ζην ηέινο 

• ηεο Αλαδσνγφλεζεο. 

Γ). Δλεξγνπνίεζε ηεο ΟΚΑΑ 

• Οηνδήπνηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ εηδνπνηεζεί ή αληηιεθζεί 

φηη αζζελήο εκθαλίδεη αλαθνπή, κεηά επηβεβαίσζε, έρεη ηελ επζχλε εηδνπνίεζεο ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ, δειψλνληαο ηνλ φξνθν, ην ηκήκα, ηνλ αξηζκφ δσκαηίνπ ή ηελ 

αθξηβέζηεξε δπλαηή ζέζε ηνπ επεηζνδίνπ (εάλ ε αλαθνπή έιαβε ρψξα εθηφο 

λνζειεπηηθνχ ζαιάκνπ). 

• Ο ηειεθσλεηήο ππεξεζίαο έρεη ηελ επζχλε ελεξγνπνίεζεο ηεο ΟΚΑΑ είηε κέζσ 

ζπζηήκαηνο βνκβεηψλ, είηε κέζσ κεγαθψλνπ, είηε θαη ησλ δχν. Καηά ηελ ελεκέξσζε 

ησλ κειψλ ηεο ΟΚΑΑ αλαθέξεηαη ζε ζπλζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηχπνπ: «Κσδηθφο 

ρξψκαηνο κπιε».. πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εληφπηζεο ηεο 

ζέζεο ηεο αλαθνπήο (φξνθνο, ηκήκα, δσκάηην ή αιινχ). Δπηζπκεηή ε δηάζεζε 

αλεμάξηεηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ΟΚΑΑ. 

• Σα κέιε ηεο ΟΚΑΑ, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο, θαηεπζχλνληαη ην 

ηαρχηεξν πξνο ηελ πεξηνρή ηεο αλαθνπήο θαη, ζε θακία πεξίπησζε, αξγφηεξα απφ 

2−3 ιεπηά. Δπηζπκεηή, αλάινγα κε ηελ ππνδνκή ηνπ λνζνθνκείνπ, ε ρξήζε 

αλειθπζηήξα απνθιεηζηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο ΟΚΑΑ (ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα 

ρεηξνπξγείνπ κε εηδηθφ θιεηδί;) 

• Δάλ, νηνδήπνηε, κέινο ηεο ΟΚΑΑ, είλαη απαζρνιεκέλν θαηά ην ρξφλν 

αλαθνίλσζεο ηνπ επεηζνδίνπ ηεο αλαθνπήο, είλαη ππνρξεσκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

έρεη νξίζεη αληηθαηαζηάηε, ν νπνίνο αλη’ απηνχ ζα πξνζηξέμεη σο κέινο ηεο ΟΚΑΑ. 

• Καηά ην σο άλσ δηάζηεκα, ν εθεκεξεχσλ γηαηξφο ή λνζειεπηήο ηνπ ηκήκαηνο, 

αθνχ έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη ην ηειεθσληθφ θέληξν έρεη ήδε ελεκεξσζεί, 

πξνζηξέρνπλ ζηνλ αζζελή θαη πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

• Απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζπγγελψλ θαη επηζθεπηψλ 

• Μεηαθνξά ηνπ ηξνρήιαηνπ ΚΑΑ δίπια ζηνλ αζζελή 

• Έλαξμε Βαζηθήο ΚΑΑ, ελ αλακνλή ηεο ΟΚΑΑ 

Δπί κε άθημεο θαη ησλ έμη (6) κειψλ ηεο ΟΚΑΑ, ε δηαδηθαζία ΚΑΑ μεθηλά ακέζσο 

θαη κε ιηγφηεξα κέιε, ππφ ηνλ φξν φηη άκεζα νξίδεηαη ν «αξρεγφο», ν νπνίνο ζηε 

ζπλέρεηα, θαηαλέκεη ηνπο ξφινπο ησλ ππνινίπσλ κειψλ κε ηηο αθφινπζεο δηαθξηηέο 

δξαζηεξηφηεηεο: θξνληίδα αεξαγσγνχ, δηαζσιήλσζε θαη αεξηζκφο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ, έιεγρνο ξπζκνχ θαη απηλίδσζε εμαζθάιηζε 
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γξακκψλ, παξαζθεπή θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ κεηά ην πέξαο ηεο αλαδσνγφλεζεο, 

ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο αλαθνπήο, κε επζχλε ηνπ αξρεγνχ 

ηεο ΟΚΑΑ. 

 

Δ). Δμνπιηζκφο: Δηδηθφ Σξνρήιαην ΚΑΑ 

Σν ηξνρήιαην θέξεη ζεηξά πιηθψλ ζηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλψο ηζρχνληεο 

Καλφλεο πεξηιακβάλνληαη: 

• Φάξκαθα 

• Τιηθά ελδνθιέβηαο πξφζβαζεο 

• Τιηθά Δλδνηξαρεηαθήο: δηαζσιήλσζεο (ΔΣΓ) 

• Οξνί θαη ζπζθεπέο νξνχ 

• Τιηθά αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, κάζθεο θ.ιπ.) 

• Με αλαιψζηκν εμνπιηζκφ (ιαξπγγνζθφπην, ζηεζνζθφπην, πηεζφκεηξν θ.ιπ.) 

• Άιια αλαιψζηκα (ιακπάθηα ιαξπγγνζθνπίνπ, απηνθφιιεηα ειεθηξνδίσλ) 

• Απηληδσηήο. Ζιεθηξφδηα − ΜONITOR ζε ιεηηνπξγία 

• Απηνδηαηεηλφκελνο αζθφο (AMBU). Μάζθεο 

• Πνιχκπξηδν 

 

Ζ πξντζηακέλε ηνπ θάζε ηκήκαηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αλαλέσζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηξνρειάηνπ ΚΑΑ ηνπ ηκήκαηφο ηεο. Κάζε πξσί θαηαγξάθεη ηελ 

επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθφ βηβιίν επί ηνπ ηξνρειάηνπ. 

 

Ζ εθεκεξεχνπζα λνζειεχηξηα έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ 

ηξνρειάηνπ. Σνλ έιεγρν δηελεξγεί ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζε βάξδηα 

θαη ε επάξθεηα θαηαγξάθεηαη ζην εηδηθφ βηβιίν επί ηνπ ηξνρήιαηνπ κε ηελ 

εκεξνκελία ειέγρνπ  

–Δμνπιηζκφο ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο: 

χζηεκα βνκβεηψλ γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ΚΑΑ (ηνπο βνκβεηέο 

παξαιακβάλνπλ ηα κέιε θαηά ηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη 

ηνπο παξαδίδνπλ θαηά ην πέξαο ηεο.) Μεγαθσληθή εγθαηάζηαζε κε πξφζβαζε ζε 

φινπο αλεμαίξεηα ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ ππνγείσλ, 

καγεηξείσλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ ή ηκεκάησλ κε παξαθείκελσλ ηνπ θπξίσο 

λνζνθνκείνπ). 
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V ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ  

 

VI. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

Γηα ηελ άκεζε θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο αλαθνπήο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε άςνγε ιεηηνπξγία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο ΚΑΑ κεηά απφ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζηελ βαζηθή θαη 

εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο, ησλ λνζειεπηψλ, ησλ πιεξσκάησλ 

αζζελνθφξσλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζηελ βαζηθή ππνζηήξημε ηεο δσήο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο ΚΑΑ ζην λνζνθνκείν ζηα πιαίζηα 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 

1. Οξγαλψλεη θαη παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

Βαζηθή ΚΑΑ (γηα φιν ην πξνζσπηθφ) θαη ζηελ Δμεηδηθεπκέλε ΚΑΑ (ππνρξεσηηθφ 

νπσζδήπνηε γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο) ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΔΔΚΑΑΝ ηνπ ΚΔΤ. 

2. Βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ ΔΔΚΑΑΝ γηα ηελ δηαηήξεζε πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη επηθχξσζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

3. πληνλίδεη ηελ δηαηήξεζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ΚΑΑ κέζα ζην 

λνζνθνκείν. 

4. πιιέγεη θαη αμηνινγεί ηα δηαγξάκκαηα αλαθνπήο. 

5. Δίλαη ζπλήζσο 6 κειήο (3 Γηαηξνί θαη 3 Ννζειεπηέο) κε ππεχζπλν (Πξφεδξν) ηνλ 

αξραηφηεξν ζηελ ηεξαξρία, εηδηθεπκέλν, θαηά πξνηίκεζε πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηή 

ζηελ ΚΑΑ. 

6. Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην νπνίν 

ζπλεξγάδεηαη θαη ζην νπνίν εηζεγείηαη. 

. 
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ΤΛΗΚΟ & ΜΔΘΟΓΟ  

θνπφο θαη ζηφρνη 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Αζθιεπηείν» Βνχιαο ζρεηηθά κε ηε Βαζηθή  

Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε  γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηβίσζεο θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπκάησλ κε θαξδηαθή αλαθνπή. 

 

Δπηκέξνπο ζηφρνπο απνηεινχλ  

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε έλα αζθαιέο 

ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Nνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα πνηνηηθφηεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο. 

 Ζ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζπλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε γηα βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ν θαζνξηζκφο 

λέσλ ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 Ζ εθαξκνγή ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο (π.ρ. θξνληίδα κέζσ πξσηνθφιισλ θαη 

θιηληθψλ νδεγηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο) 

 Ζ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηαξθνχο 

επηκφξθσζεο 

 Ζ πξαθηηθή δηεπθφιπλζε, εζηθή ελζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε απφ φια ηα 

επίπεδα ηεο λνζειεπηηθήο ηεξαξρίαο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξζέληεο 

ζηφρνη. 

Τιηθφ θαη Μεζνδνινγία 

 
Σν δείγκα αθνξνχζε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Ννζειεπηέο 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο  θαη Βνεζνί 

Ννζειεπηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). To ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε Μάην 2012- επηέκβξην 2012. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε 

κε ηπραίν ηξφπν (απφ ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην 

ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ δηαλεκήζεθαλ 150 εξσηεκαηνιφγηα, ζε 
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θάζε ηξίην εξγαδφκελν βάζεη ηεο ζεηξάο πνπ απηφ νη εκθαλίδνληαλ ζηα πξνγξάκκαηα 

εξγαζίαο ηνπο). Απφ ην ζχλνιν ησλ 150 δηαλεκεζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 136 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 90,66%). 

Δθαξκφζηεθαλ φινη νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, θπξίσο κέζσ ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε, κεηά 

απφ ελεκέξσζή ηνπο. ε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο γλσζηνπνηήζεθε –

ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη γξαπηά- φηη ε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ήηαλ εζεινληηθή θαη 

φηη ζα ηεξείην αλσλπκία. Σν Ννζνθνκείν, απφ ην νπνίν αηηήζεθε θαη δφζεθε ε άδεηα 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) δελ επηβαξχλζεθε νηθνλνκηθά. 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

εξσηεκαηνιφγην (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η), ζπληάθηεο ηνπ νπνίνπ είλαη νη: Θεφδσξνο 

Ξάλζνο, Αγγειηθή Αθξηβνπνχινπ, Ησάλλεο Παληαδφπνπινο, Φηιίππηα Αξψλε, 

Αλαζηάζηνο Γάηζεο, θαη Νηθνιέηηα Ηαθσβίδνπ (Xanthos et al, 2012). Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ  είθνζη ηξείο (23) εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 

δεθαπέληε (15) αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, εξγαζηαθφ θαζεζηψο 

θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία εθπαίδεπζεο ζηε Βαζηθή Καξδηνπλεπκνληθή 

Αλαδσνγφλεζε. Γηα ηελ έλαηε εξψηεζε, ε νπνία αθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεσλ ζηε Βαζηθή ΚΑΡ.ΠΑ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξηζκεηηθή θιίκαθα πέληε ζεκείσλ ηχπνπ Likert, απφ ην θαζφινπ 

θαιή( κέηξηα, θαιή , πνιχ θαιή) έσο θαη άξηζηε. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο είλαη 

εξσηήζεηο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

ζεκεηψζνπλ ηελ νξζή απάληεζε (εηεξν-αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ζηε Βαζηθή 

ΚΑΡ.ΠΑ). 

 

εκεηψλεηαη φηη είραλ πξνεγεζεί νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

αδείαο ρξήζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ). Έγηλε ε κέηξεζε ηεο 

εζσηεξηθήο ηνπ αμηνπηζηίαο  κε ηνλ  δείθηε  Cronbach’s alpha, πνπ βξέζεθε ίζνο κε 

0,7, γεγνλφο πνπ δειψλεη απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλέπεηα.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή 

απφθιηζε, δηάκεζνο, ειάρηζηε ηηκή θαη κέγηζηε ηηκή.  

 

Γηα θάζε εξγαδφκελν ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

αζξνίδνληαο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο 8 εξσηήζεηο γλψζεσλ. Έπεηηα, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ζσζηψλ απαληήζεσλ δηαηξέζεθε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, 

δηαηξέζεθε δειαδή κε ην 8, νπφηε πξνέθπςε ε βαζκνινγία ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

Σέινο, ε βαζκνινγία ζσζηψλ απαληήζεσλ πνιιαπιαζηάζηεθε κε ην 100, νπφηε 

κεηαηξάπεθε ζε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ εθθξαδφκελν σο %. 

 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach’s alpha αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ ήηαλ ίζνο κε 

0,7, γεγνλφο πνπ δειψλεη απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλέπεηα. 

 

Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Βξέζεθε πσο ην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ε ειηθία 

αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ελψ νη ππφινηπεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δελ 

αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student’s t-test), ελψ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο 

(analysis of variance). 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ Pearson (Pearson’s correlation coefficient), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή 
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θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (Spearman’s 

correlation coefficient). 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ >2 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multivariate linear regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ 

κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression). Αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b (coefficients’ beta), ηα 

αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p. Σν ακθίπιεπξν επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 0,05. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην SPSS 19.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
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Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο απνηεινχληαλ απφ 136 εξγαδφκελνπο. ηνπο Πίλαθεο 1α 

θαη 1β παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 136 εξγαδφκελσλ. Σν 

85,3% ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ γπλαίθεο, ελψ ε κέζε ειηθία ηνπο ήηαλ 37,7 έηε (7,9). 

Σν 65,4% ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ λνζειεπηέο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

32,4% ήηαλ βνεζνί λνζειεπηψλ (δηεηνχο εθπαίδεπζεο). Ο κέζνο αξηζκφο εηψλ 

εξγαζίαο σο κέινο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ 12,3 έηε (8,5). 

 

Πίλαθαο 1α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 136 εξγαδφκελσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν (%) 

Φχιν   

 Άληξεο  20 (14,7) 

 Γπλαίθεο  116 (85,3) 

Ζιηθία  37,7 (7,9)
α 

Δπίπεδν ζπνπδψλ  

 Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 3 (2,2) 

 Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 89 (65,4) 

 Γηεηνχο εθπαίδεπζεο 44 (32,4) 

Έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ 14,9 (8,7)
α
 

Έηε εξγαζίαο σο κέινο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 12,3 (8,5)
α
 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην ησξηλφ ηκήκα εξγαζίαο 5,6 (6,9)
α 

Πξνυπεξεζία ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα   

 Ναη  59 (43,4) 

 Όρη  77 (56,6) 

Πξνυπεξεζία ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα  

 Ναη  54 (39,7) 

 Όρη  82 (60,3) 

Πξνυπεξεζία ζε θαξδηνινγηθφ ηκήκα  

 Ναη  36 (26,5) 

 Όρη  100 (73,5) 

α
 Μέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) 
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Πίλαθαο 1β. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 136 εξγαδφκελσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν (%) 

Πξνυπεξεζία ζε Καξδηνινγηθφ Σκήκα  

 Ναη  36 (26,5) 

 Όρη  100 (73,5) 

Πξνυπεξεζία ζε ΣΔΠ  

 Ναη  35 (25,7) 

 Όρη  101 (74,3) 

Πξνυπεξεζία ζε ΜΔΘ  

 Ναη  33 (24,3) 

 Όρη  103 (75,7) 

Πξνυπεξεζία ζε Μνλάδα Δκθξαγκάησλ  

 Ναη  16 (11,8) 

 Όρη  120 (88,2) 

Πξνυπεξεζία ζε Υεηξνπξγείν  

 Ναη  26 (19,1) 

 Όρη  110 (80,9) 

Πξνυπεξεζία ζε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ  

 Ναη  9 (6,6) 

 Όρη  127 (93,4) 

Σσξηλφ ηκήκα εξγαζίαο   

 Παζνινγηθφο ηνκέαο  19 (14,0) 

 Υεηξνπξγηθφο ηνκέαο 17 (12,5) 

 Καξδηνινγηθφ Σκήκα 13 (9,6) 

 ΣΔΠ 15 (11,0) 

 ΜΔΘ 20 (14,7) 

 Μνλάδα Δκθξαγκάησλ 13 (9,6) 

 Υεηξνπξγείν 22 (16,2) 

 Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ 11 (8,1) 

 Άιιν Σκήκα 6 (4,4) 
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Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε 

 

ηνπο Πίλαθεο 2α θαη 2β παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά 

κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλαδσνγφλεζε. 

 

Σν 42,6% ησλ εξγαδφκελσλ απηναμηνιφγεζαλ σο θαιέο ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, ην 33,7% σο 

κέηξηεο, ην 15,4% σο πνιχ θαιέο, ην 5,1% σο θαζφινπ θαιέο θαη ην 2,9% σο άξηζηεο. 

 

Σν 53,7% ησλ εξγαδφκελσλ δήισζαλ πσο παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξην ζηε βαζηθή 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε έπεηηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ην 13,2% 

δήισζαλ πσο εθπαηδεχηεθαλ ζηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε ην 

ηειεπηαίν εμάκελν. 

 

Σν 91,9% ησλ εξγαδφκελσλ δήισζαλ πσο επηζπκνχλ κηα πεξηνδηθά 

επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε ζηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο, ην 73,5% ησλ εξγαδφκελσλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο, ην 31,6% ησλ εξγαδφκελσλ πξαγκαηνπνίεζαλ αλαπλνή ζηφκα-ζηφκα ή 

κάζθα-κάζθα, ην 57,4% ησλ εξγαδφκελσλ ζπλέδεζαλ απηληδσηή, ην 30,1% ησλ 

εξγαδφκελσλ πξαγκαηνπνίεζαλ απηλίδσζε θαη ην 74,3% ησλ εξγαδφκελσλ 

ρνξήγεζαλ θάξκαθα. 
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Πίλαθαο 2α. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή 

Αλαδσνγφλεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν (%) 

Απηναμηνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Καζφινπ θαιέο 7 (5,1) 

 Μέηξηεο  46 (33,8) 

 Καιέο  58 (42,6) 

 Πνιχ θαιέο 21 (15,4) 

 Άξηζηεο  4 (2,9) 

Έηε απφ ηε δηδαζθαιία γηα πξψηε θνξά ηεο βαζηθήο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο 

12,6 (7,7)
α 

Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε 

έπεηηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 

 

 Ναη  73 (53,7) 

 Όρη  63 (46,3) 

Δθπαίδεπζε ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε ην ηειεπηαίν εμάκελν  

 Ναη  18 (13,2) 

 Όρη  118 (86,8) 

Δπηζπκία γηα κηα πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε ζηε βαζηθή 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε 

 

 Ναη  125 (91,9) 

 Όρη  11 (8,1) 

Αξηζκφο θνξψλ εθαξκνγήο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

5,9 (8,5)
α 

α
 Μέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) 
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Πίλαθαο 2β. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή 

Αλαδσνγφλεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν (%) 

Πξαγκαηνπνίεζε ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ ζηελ πξνεγνχκελε πξαγκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Ναη  100 (73,5) 

 Όρη  36 (26,5) 

Πξαγκαηνπνίεζε αλαπλνήο ζηφκα-ζηφκα ή κάζθα-κάζθα ζηελ πξνεγνχκελε 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Ναη  43 (31,6) 

 Όρη  93 (68,4) 

χλδεζε απηληδσηή ζηελ πξνεγνχκελε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Ναη  78 (57,4) 

 Όρη  58 (42,6) 

Πξαγκαηνπνίεζε απηλίδσζεο ζηελ πξνεγνχκελε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Ναη  41 (30,1) 

 Όρη  95 (69,9) 

Υνξήγεζε θαξκάθσλ ζηελ πξνεγνχκελε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

 

 Ναη  101 (74,3) 

 Όρη  35 (25,7) 
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Γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλαδσνγφλεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 8 εξσηήζεηο γλψζεσλ. ηνπο Πίλαθεο 3 έσο 10 

παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηηο 8 εξσηήζεηο 

γλψζεσλ. 

 

Πίλαθαο 3. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «ε ζεηξά 

δξάζεο (αιγφξηζκνο) ζηε Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο κε έλαλ δηαζψζηε είλαη». 

Απάληεζε  Ν (%) 

Έιεγρνο γηα αληίδξαζε ► θσλή γηα βνήζεηα ► έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ► έιεγρνο 

ηεο θπθινθνξίαο ► θιήζε νκάδαο δηάζσζεο (ΔΚΑΒ) 

52 (38,2) 

Έιεγρνο γηα αληίδξαζε ► θσλή γηα βνήζεηα ► έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο ► έιεγρνο 

ηεο αλαπλνήο ►  θιήζε νκάδαο δηάζσζεο (ΔΚΑΒ) 

21 (15,4) 

Έιεγρνο γηα αληίδξαζε ► έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ► θσλή γηα βνήζεηα ► έιεγρνο ηεο 

θπθινθνξίαο ►  θιήζε νκάδαο δηάζσζεο (ΔΚΑΒ) 

29 (21,3) 

Έιεγρνο γηα αληίδξαζε ► έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ► έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο ►  

θιήζε νκάδαο δηάζσζεο (ΔΚΑΒ) 

34 (25,0) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

Πίλαθαο 4. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «ν έιεγρνο 

γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη». 

Απάληεζε  Ν (%) 

Κνπλψληαο ηνπο ψκνπο ηνπ θαη πηέδνληαο κε δχλακε ηνπο ινβνχο ησλ απηηψλ θαη ηεο κχηεο 5 (3,7) 

Ρσηψληαο ηνλ δπλαηά, εάλ είλαη θαιά 37 (27,2) 

Πηέδνληαο κε δχλακε ηηο ζειέο ησλ καζηψλ 12 (8,8) 

Κνπλώληαο ηνπο ώκνπο ηνπ θαη ξσηώληαο ηνλ δπλαηά αλ είλαη θαιά 82 (60,3) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 
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Πίλαθαο 5. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «ε 

πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηε δηάλνημε ησλ απνθξαγκέλσλ αεξνθφξσλ νδψλ ηνπ 

πάζρνληνο επηηπγράλεηαη κε». 

Απάληεζε  Ν (%) 

Τπεξέθηαζε ηεο θεθαιήο θαη δίλνληαο 2 εκθπζήζεηο 12 (8,8) 

Αθαίξεζε θάζε μέλνπ ζψκαηνο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα 41 (30,1) 

Σνπνζέηεζε ηνπ πάζρνληνο ζε χπηηα ζέζε θαη ρνξήγεζε 2 εκθπζήζεσλ 4 (2,9) 

Έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ 79 (58,1) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

Πίλαθαο 6. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνηα ε 

ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε έλαλ δηαζψζηε;». 

Απάληεζε  Ν (%) 

5/1 15 (11,0) 

15/2 31 (22,8) 

10/2 10 (7,4) 

30/2 80 (58,8) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

Πίλαθαο 7. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνηα ε 

ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε δχν δηαζψζηεο;». 

Απάληεζε  Ν (%) 

15/2 51 (37,5) 

10/2 10 (7,4) 

5/1 38 (27,9) 

30/2 37 (27,2) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 



 

 

69 

 

Πίλαθαο 8. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «ζε πνηα 

ζεκεία πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπκπηέζεηο ζηνπο ελήιηθεο;». 

Απάληεζε  Ν (%) 

Γχν δάθηπια θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο 22 (16,2) 

Γύν δάθηπια πάλσ από ηελ θνξπθή ηεο μηθνεηδνύο απόθπζεο 65 (47,8) 

Πάλσ ζην ζεκείν ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο 23 (16,9) 

ην κέζν αθξηβψο ηνπ ζηέξλνπ 26 (19,1) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

Πίλαθαο 9. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνην είλαη 

ην ζσζηφ βάζνο ζπκπηέζεσλ ζηνπο ελήιηθεο;». 

Απάληεζε  Ν (%) 

2-3 cm 21 (15,4) 

4-5 cm 77 (56,6) 

6-7 cm 21 (15,4) 

8-9 cm 17 (12,5) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

Πίλαθαο 10. Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «πνηα/έο 

είλαη ε/νη επηπινθή/έο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡΠΑ;». 

Απάληεζε  Ν (%) 

Γαζηξηθή δηάηαζε 0 (0,0) 

Πλεπκνζψξαθαο θαη αηκνζψξαθαο 7 (5,1) 

Κάηαγκα πιεπξψλ θαη ζηέξλνπ 52 (38,2) 

Όια ηα παξαπάλσ 77 (56,6) 

Με ένηονη γπαθή επιζημαίνεηαι η ζωζηή απάνηηζη. 

 

πλνπηηθά νη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 

εξσηήζεηο γλψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11 θαη ζην Δηθφλα 1. 
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Πίλαθαο 11. Οη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 

εξσηήζεηο γλψζεσλ. 

Δξώηεζε  Ν (%) 

Ζ ζεηξά δξάζεο (αιγφξηζκνο) ζηε Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο κε έλαλ δηαζψζηε είλαη:  

 σζηέο απαληήζεηο 52 (38,2) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  84 (61,8) 

Ο έιεγρνο γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη:  

 σζηέο απαληήζεηο 82 (60,3) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  54 (39,7) 

Ζ πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηε δηάλνημε ησλ απνθξαγκέλσλ αεξνθφξσλ νδψλ ηνπ 

πάζρνληνο επηηπγράλεηαη κε 

 

 σζηέο απαληήζεηο 79 (58,1) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  57 (41,9) 

Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε έλαλ δηαζψζηε;  

 σζηέο απαληήζεηο 80 (58,8) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  56 (41,2) 

Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε δχν δηαζψζηεο;  

 σζηέο απαληήζεηο 38 (27,9) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  98 (72,1) 

ε πνηα ζεκεία πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπκπηέζεηο ζηνπο ελήιηθεο;  

 σζηέο απαληήζεηο 65 (47,8) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  71 (52,2) 

Πνην είλαη ην ζσζηφ βάζνο ζπκπηέζεσλ ζηνπο ελήιηθεο;  

 σζηέο απαληήζεηο 77 (56,6) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  59 (43,4) 

Πνηα/έο είλαη ε/νη επηπινθή/έο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡΠΑ;  

 σζηέο απαληήζεηο 77 (56,6) 

 Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο  59 (43,4) 
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Δηθόλα 1. Οη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο γλψζεσλ. 
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Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εξσηήζεσλ γλψζεσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ εξψηεζε κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο είλαη ε εμήο: 

- Ο έιεγρνο γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη:….. (πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ=60,3). 

- Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε έλαλ δηαζψζηε; 

(πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ=58,8). 

- Ζ πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηε δηάλνημε ησλ απνθξαγκέλσλ αεξνθφξσλ νδψλ 

ηνπ πάζρνληνο επηηπγράλεηαη κε …….. (πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ=58,1). 

- Πνην είλαη ην ζσζηφ βάζνο ζπκπηέζεσλ ζηνπο ελήιηθεο; (πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ=56,6). 

- Πνηα/έο είλαη ε/νη επηπινθή/έο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡΠΑ; (πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ=56,6). 

- ε πνηα ζεκεία πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπκπηέζεηο ζηνπο ελήιηθεο; (πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ=47,8). 

- Ζ ζεηξά δξάζεο (αιγφξηζκνο) ζηε Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο κε έλαλ 

δηαζψζηε είλαη …… (πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ=38,2). 

- Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε δχν δηαζψζηεο; 

(πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ=27,9). 

 

ηνλ Πίλαθα 12 θαη ζηελ Δηθφλα 2 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο γλψζεσλ. Ο κέζνο αξηζκφο ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ήηαλ 4,1, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 2, ε δηάκεζνο ήηαλ 4, ε ειάρηζηε ηηκή 

ήηαλ 0 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 8. 

 

Πίλαθαο 12. Ο αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο 

γλψζεσλ. 

Αξηζκόο ζσζηώλ απαληήζεσλ Ν (%) 

0 7 (5,1) 

1 7 (5,1) 

2 23 (16,9) 

3 19 (14,0) 

4 19 (14,0) 

5 24 (17,6) 



 

 

73 

 

6 20 (14,7) 

7 12 (8,8) 

8 5 (3,7) 

 

 

Δηθόλα 2. Ο αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο 

γλψζεσλ. 

 

Σν κέζν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ 50,6%, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 25,9%, 

ε δηάκεζνο ήηαλ 50%, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 0% θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 100% 

(Δηθφλα 3). 
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Δηθόλα 3. Σν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο 

γλψζεσλ. 
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πζρεηίζεηο  

 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνπο Πίλαθεο 13α θαη 13β παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη ην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

 

Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (ηηκή p<0,2) αλάκεζα 

ζην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- επίπεδν ζπνπδψλ 

- έηε εξγαζίαο σο κέινο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

- πξνυπεξεζία ζε ΣΔΠ 

- πξνυπεξεζία ζε κνλάδα εκθξαγκάησλ 

- αξηζκφο θνξψλ εθαξκνγήο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

- παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε 

έπεηηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 
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Πίλαθαο 13α. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη ην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Μέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνύ 

ζσζηώλ απαληήζεσλ  

(ηππηθή απόθιηζε) 

Σηκή p 

Φχιν   0,3
α 

   Άληξεο  56,3 (24,2)  

   Γπλαίθεο  49,6 (26,1)  

Ζιηθία  -0,08
β 

0,4 

Δπίπεδν ζπνπδψλ  <0,001
γ 

   Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 70,8 (7,2)  

   Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 57,0 (24,9)  

   Γηεηνχο εθπαίδεπζεο 36,1 (22,3)  

Έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ -0,04
δ 

0,6 

Έηε εξγαζίαο σο κέινο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ -0,14
δ 

0,1 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην ησξηλφ ηκήκα εξγαζίαο -0,09
δ
 0,3 

Πξνυπεξεζία ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα   0,21
α 

   Ναη  46,8 (27,0)  

   Όρη  53,4 (24,7)  

Πξνυπεξεζία ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα  0,8
α
 

   Ναη  51,4 (27,8)  

   Όρη  50,0 (24,7)  

Πξνυπεξεζία ζε θαξδηνινγηθφ ηκήκα  0,5
α
 

   Ναη  47,9 (25,1)  

   Όρη  51,5 (26,2)  

Πξνυπεξεζία ζε ΣΔΠ  0,03
α
 

   Ναη  58,6 (24,0)  

   Όρη  47,8 (26,0)  

α
 Έιεγρνο t 

β 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 Αλάιπζε δηαζπνξάο  

δ 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman
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Πίλαθαο 13β. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη ην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Μέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνύ  

ζσζηώλ απαληήζεσλ  

(ηππηθή απόθιηζε) 

Σηκή p 

Πξνυπεξεζία ζε ΜΔΘ  0,8
α
 

 Ναη  51,5 (24,6) 
 

 Όρη  50,2 (26,4)  

Πξνυπεξεζία ζε κνλάδα εκθξαγκάησλ  0,1
α
 

 Ναη  60,2 (22,5)  

 Όρη  49,3 (26,1)  

Πξνυπεξεζία ζε ρεηξνπξγείν  0,5
α
 

 Ναη  47,1 (21,6)  

 Όρη  51,4 (26,8)  

Πξνυπεξεζία ζε ηκήκα ηερλεηνχ λεθξνχ  0,7
α
 

 Ναη  54,2 (38,0)  

 Όρη  50,3 (25,0)  

Σσξηλφ ηκήκα εξγαζίαο   0,4
β
 

 Καξδηνινγηθφ/ΣΔΠ/ΜΔΘ/κνλάδα εκθξαγκάησλ/ρεηξνπξγείν 52,4 (26,9)  

 Παζνινγηθφο ηνκέαο/ηερλεηφο λεθξφο/άιιν ηκήκα 45,1 (26,7)  

 Υεηξνπξγηθφο ηνκέαο 52,9 (16,3)  

Αξηζκφο θνξψλ εθαξκνγήο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

0,12
γ 

0,17 

Έηε απφ ηε δηδαζθαιία γηα πξψηε θνξά ηεο βαζηθήο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο 

-0,29
γ
 0,001 

Απηναμηνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

0,07
γ 

0,4 

Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αλαδσνγφλεζε έπεηηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 

 0,19
α
 

 Ναη  53,3 (25,9)  

 Όρη  47,4 (25,6)  

Δθπαίδεπζε ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε ην ηειεπηαίν 

εμάκελν 

 0,9
α
 

 Ναη  50,7 (19,9)  

 Όρη  50,5 (26,7)  

α
 Έιεγρνο t 

β
 Αλάιπζε δηαζπνξάο  

γ 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 
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Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο εμήο: 

- επίπεδν ζπνπδψλ 

- έηε εξγαζίαο σο κέινο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

- πξνυπεξεζία ζε ΣΔΠ 

- πξνυπεξεζία ζε κνλάδα εκθξαγκάησλ 

- αξηζκφο θνξψλ εθαξκνγήο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

- παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζηε βαζηθή θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε 

έπεηηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. 

 

Πίλαθαο 14. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

 πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ζρέζε κε δηεηνχο εθπαίδεπζεο  

36,1 6,5 έσο 62,9 0,016 

Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ζρέζε κε δηεηνχο εθπαίδεπζεο 

20,9 12,2 έσο 29,6 <0,001 

 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πξνέθπςε 

πσο κφλν ην επίπεδν ζπνπδψλ ζρεηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κέζν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 36,1% 

ζηνπο εξγαδφκελνπο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

δηεηνχο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ην κέζν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ 

κεγαιχηεξν θαηά 20,9% ζηνπο εξγαδφκελνπο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο δηεηνχο εθπαίδεπζεο. Ζ κεηαβιεηή «επίπεδν ζπνπδψλ» εξκήλεπε 

ην 15% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ». 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ επηηπρήο έθβαζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο εληφο λνζνθνκείνπ 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ  ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηε πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο, ε νπνία απμάλεη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ 

ζπκάησλ θαξδηαθήο αλαθνπήο (American Heart Association-CPR, 2005). Γηα λα 

δηαζθαιηζηεί, φκσο, ε πνηφηεηα, απαηηείηαη ζσζηή εθπαίδεπζε θαη νινθιεξσκέλε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζπλερήο αλαλέσζε ησλ 

παξερφκελσλ γλψζεσλ. 

 

ηηο Γηεζλείο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Αλαδσνγφλεζεο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο ΚΑΡ.ΠΑ, αιιά θιηληθά απνδεηθλχεηαη ην αληίζεην. (Sayre et al., 2009). 

Ζ παξνχζα κειέηε απηή απνθάιπςε ρακειά επίπεδα ζεσξεηηθήο γλψζεο ζηελ Β-

ΚΑΡ.ΠΑ θαη απηφ θαίλεηαη ζε αξθεηά ζεκεία: 

 Αλ θαη ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε δήισζαλ φηη έρνπλ 

εθαξκφζεη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, ζηελ εξψηεζε «πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-

εκθπζήζεσλ;» απάληεζαλ ζσζηά  ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζην ζεκείν εθαξκνγήο ησλ ζπκπηέζεσλ ζηνπο 

ελήιηθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βαζηθήο ΚΑΡ.ΠΑ απάληεζαλ ζσζηά ιηγφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο 

 ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζην ζσζηφ βάζνο ζπκπηέζεσλ ζηνπο ελήιηθεο 

απάληεζαλ ζσζηά κφλν ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Βέβαηα ηα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην φ,ηη: 

κφλν νη κηζνί εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξην πεξί 

ηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε έπεηηα απφ ηελ αξρηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε (απηφ ζεκαίλεη φηη γηα έλα κέζν δηάζηεκα δψδεθα εηψλ δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζρεηηθφ ζεκηλάξην!), θαη κφλν έλαο ζηνπο δέθα 
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ζπκκεηέρνληεο δήισζε πσο εθπαηδεχηεθε ζηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή 

Αλαδσνγφλεζε ην ηειεπηαίν εμάκελν.  

 

Όια απηά ζπκβαίλνπλ ελψ ν Benden θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1993) θαζψο θαη ν 

Goodwin (1992) ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα ππάξρεη ζσζηή εθπαίδεπζε, ην πξνζσπηθφ 

ζα πξέπεη λα επηκνξθψλεηαη θάζε έμη κήλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηηο γλψζεηο 

ηνπ πεξί ηε Βαζηθή ΚΑΡ.ΠΑ.  Πην πξφζθαηα (2011) ε M H Oermann θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο πξαγκαηνπνίεζαλ αλάινγε κειέηε κε θνηηεηέο Ννζειεπηηθήο γηα λα 

θαζνξίζνπλ πφζν ζπρλά πξέπεη λα εμαζθεί θαλείο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζηελ ΚΑΡ.ΠΑ 

γηα λα δηαηεξεζεί ε επάξθεηα ησλ γλψζεσλ θαη βξέζεθε φηη νη θνηηεηέο πνπ έθαλαλ 

πξαθηηθή κηα θνξά θάζε κήλα φρη κφλν δηαηήξεζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά 

βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ελψ αληίζεηα νη δεμηφηεηεο εθείλσλ 

πνπ δηδάρηεθαλ ΚΑΡ.ΠΑ κία κφλν θνξά κεηψζεθαλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο ελψ κέζα ζε 

δψδεθα κήλεο ήηαλ ειάρηζηνη απηνί πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ ΚΑΠ.ΠΑ 

επαξθψο. 

 

Παξαθάησ ζπγθξίλνληαη κεξηθά ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο καο κε αλάινγε κειέηε 

ηνπ Ξάλζνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010), ζε δείγκα 85 λνζειεπηψλ απφ έλα 

Πεξηθεξεηαθφ (Ννζνθνκείν ηεο Διιάδνο. Παξαηεξνχληαη αξθεηέο νκνηφηεηεο  

αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ ζηε θάξπα θαη θαίλνληαη 

θαιχηεξα εάλ εμεηάζνπκε μερσξηζηά ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ απφ θάζε 

έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 15. χγθξηζε ηεο ησξηλήο κειέηεο κε ηελ κειέηε ηνπ Ξάλζνπ θ ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηηο εξσηήζεηο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηε Β-θάξπα  

Δξώηεζε  Ν (%) 

Ζ ζεηξά δξάζεο (αιγόξηζκνο) ζηε Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο κε έλαλ δηαζώζηε 

είλαη 

 

Σσξηλή κειέηε 38,2 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 8,1 

Ο έιεγρνο γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζύκαηνο γίλεηαη  

Σσξηλή κειέηε 60,3 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 29,9 
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Ζ πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηε δηάλνημε ησλ απνθξαγκέλσλ αεξνθόξσλ νδώλ 

ηνπ πάζρνληνο επηηπγράλεηαη κε 

 

Σσξηλή κειέηε 58,1 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 29 

Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε έλαλ δηαζώζηε;  

Σσξηλή κειέηε 58,8 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 22,6 

Πνηα ε ζρέζε ζπκπηέζεσλ-εκθπζήζεσλ ζε ελήιηθα κε δύν δηαζώζηεο;  

Σσξηλή κειέηε 27,9 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 20 

ε πνηα ζεκεία πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπκπηέζεηο ζηνπο ελήιηθεο;  

Σσξηλή κειέηε 47,8 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 21,3 

Πνην είλαη ην ζσζηό βάζνο ζπκπηέζεσλ ζηνπο ελήιηθεο;  

Σσξηλή κειέηε 56,6 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 49,3 

Πνηα/έο είλαη ε/νη επηπινθή/έο από ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΡΠΑ;  

Σσξηλή κειέηε 56,6 

Μειέηε Ξάλζνπ θ.α 31,5 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο κάο δίλεη αξθεηά ζηνηρεία γηα ην ρακειφ επίπεδν ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ θαη απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αλ 

ζθεθηνχκε ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λνζειεπηέο ζην λα ζπκκεηέρνπλ απφ 

κφλνη ηνπο ζε θάπνην κεηεθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα  ππελζχκηζε παιαηψλ γλψζεσλ 

θαη κάζεζε θαηλνχξγησλ ζηνηρείσλ. Γπζηπρψο, ππάξρεη έλα ηεξάζηην ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ζηελ 

επαλεθπαίδεπζή ηνπο, ην νπνίν ζε απηήλ ηε κειέηε είλαη πάλσ απφ  δψδεθα έηε. 

 

Δληνχηνηο, έλα αηζηφδνμν ζεκείν απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

κειψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ελλέα ζηνπο δέθα) πνπ επηζπκνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ κηα πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε ζηε Βαζηθή 

Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε. Ζ επηζπκία ηνπο απηή είλαη ζπλεπήο θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ απηφ-αμηνιφγεζε πνπ έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην επίπεδν γλψζεψλ 
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ηνπο πεξί ηε Βαζηθή ΚΑΡ.ΠΑ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιηγφηεξνη απφ ηα δχν πέκπηα 

ζεψξεζαλ φηη έρνπλ άξηζηεο ή πνιχ θαιέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ελψ νη ππφινηπνη ηξείο 

ζηνπο πέληε ηηο αμηνιφγεζαλ απφ απιψο θαιέο έσο θαζφινπ θαιέο.  

 

ηελ κειέηε ηνπ Brown θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2006), ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πεξί ηελ θαξδηνπλεπκνληθή 

αλάλεςε θαη ηεο απφδνζεο -κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο-, δηαπηζηψζεθε φηη, 

ελψ είραλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απφδνζε 

ηνπο ήηαλ ρακειή. 

 

Σν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο κειέηεο καο αθνξά ζην κέζν πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ, πνπ ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 36,1% ζηνπο λνζειεπηέο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο δηεηνχο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ην κέζν 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 20,9% ζηνπο λνζειεπηέο 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο δηεηνχο εθπαίδεπζεο. Ζ 

κεηαβιεηή «επίπεδν ζπνπδψλ» εξκήλεπε ην 15% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο «πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ». 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε κηα πξφζθαηε κειέηε γηα ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξί ηελ ΚΑΡ.ΠΑ, κε δείγκα 128 

λνζειεπηψλ θαη 107 βνεζψλ λνζειεπηψλ απφ 13 λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο θαη 3 ηεο 

Κξήηεο. (Εαραξφπνπινο θαη ζπλ., 2007). πγθξίλνληαο ην άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΣΔ-ΓΔ), 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κε ηνπο ΣΔ λνζειεπηέο λα έρνπλ δψζεη 

πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ΓΔ βνεζνχο λνζειεπηψλ. 

 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κειεηψλ γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο έρεη 

ειιηπείο γλψζεηο πεξί Βαζηθή ΚΑΡ.ΠΑ. Ζ κηθξή εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο ή κέζεο εθπαίδεπζήο ηνπο δελ αξθεί, θάλνπλ ιάζε ζηνπο 

αιγφξηζκνπο, νη επηδεμηφηεηέο ηνπο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο, ελψ δελ κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπκπίπηεη 

θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα νπνία έδεημαλ φηη ζρεδφλ νη δχν 



 

 

83 

 

ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο δελ γλσξίδνπλ ηε ζσζηή αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ.   

 

Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε (CPR) πνπ 

εθηειείηαη ηφζν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη απφ απινχο πνιίηεο είλαη 

θαθήο πνηφηεηαο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαθή απφδνζε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ΚΑΡ.ΠΑ κπνξεί λα είλαη ε κε ζσζηή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ 

πνπ πήξαλ θαηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε (Parnell, 2007). 

 

Απηφ θαλεξψλεη φρη κφλν έιιεηςε γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ θαη βνεζψλ 

λνζειεπηψλ πεξί ηελ ΚΑΡ.ΠΑ αιιά θαη αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα 

αλαπηχμεη έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

θαζψο θαη ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή πξσηνθφιισλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ δηνηθνχλησλ ζηνλ ηνκέα πγείαο ζα 

πξέπεη είλαη –κεηαμχ άιισλ- ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηβίσζεο θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ζπκάησλ θαξδηαθήο αλαθνπήο (ΚΑ). Παξά ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο εζληθνχο πφξνπο αιιά θαη κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εληαία θαη νξγαλσκέλε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο 

αλαδσνγφλεζεο, ε νπνία ζα αθνξά θαηά πξψηνλ ζηνπο εθπαηδεπηέο αλαλήπηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηαζψζηεο (επαγγεικαηίεο πγείαο θαη κε) κέζσ: 

Σεο νξγάλσζεο ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο φπσο 

είλαη ην European Resuscitation Council - ERC, American College of Emergency 

Physicians – ACEP θιπ). 

Σεο δεκηνπξγίαο κεηξψσλ εθπαηδεπηψλ –αλαλεπηψλ θαη δηαζσζηψλ, ησλ νπνίσλ νη 

γλψζεηο ζα επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

 

Γεληθή ελεκέξσζε 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπφλεζε 

δηπισκαηηθήο - εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Δίλαη αλψλπκν θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ιεπθφ θάθειν θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε θνπηί ζπιινγήο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο.  

 

θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξί ηε Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε (Β-

ΚΑΑ)  

 

Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ην εξσηεκαηνιφγην απηφ, εθηφο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζαο δίλνληαη 

8 εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ζαο δεηάκε λα ηζεθάξεηε κε έλα ή έλα Υ ζηελ επηινγή πνπ 

ζεσξείηαη ζσζηφηεξε. Τπάξρεη ΜΟΝΟ ΜΗΑ ζσζηή απάληεζε γηα θάζε εξψηεζε.  

 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε θαη γηα ηε 

πνιχηηκε βνήζεηά ζαο γηα ηε πξαγκάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Φφλο:                           άνδρασ                                 γυναίκα    

 

 

2. Ζτοσ Γζννθςθσ:  

 

 

 

3. Πριν πόςα χρόνια λάβατε το πτυχίο ςασ;   
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4. Επίπεδο ςπουδών:      ΠΕ                            ΣΕ                            ΔΕ   

 

 

 

5. Πριν πόςα χρόνια διδαχτικατε για πρώτθ φορά τθν βαςικι 

καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ:  

 

 

6. Παρακολουκιςατε άλλο ςεμινάριο ςτθ βαςικι καρδιοαναπνευςτικι 

αναηωογόνθςθ μετά από τθν αρχικι ςασ εκπαίδευςθ;  

 

Ναι                                        Όχι 

 

 

7. Είχατε εκπαίδευςθ ςτθν βαςικι καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ το 

τελευταίο 6μθνο;   

 

Ναι                                       Όχι 

 

8. Θα ικελεσ να ζχεισ μια περιοδικά επαναλαμβανόμενθ εκπαίδευςθ ςτθ 

βαςικι καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ;  

 

Ναη                                       Όρη    

 

9. Πόςο καλζσ νομίηεισ ότι είναι οι κεωρθτικζσ ςου γνώςεισ όςον αφορά ςτθν 

εφαρμογι καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ;  

 

1.Καζφινπ θαιέο      2. Μέηξηεο         3. Καιέο         4. Πνιχ θαιέο         5. Άξηζηεο  

 

10.  Ζχεισ προςωπικι εμπειρία από τθν εφαρμογι καρδιοαναπνευςτικισ 

αναηωογόνθςθσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ (πόςεσ φορζσ;):  

Εάν δεν τθν εφάρμοςεσ ποτζ ςθμείωςε 0 (μθδζν). 

 

 

 

11.  τθν προθγοφμενθ πραγματικι ςου εφαρμογι ποιεσ από τισ παρακάτω 

τεχνικζσ εφάρμοςεσ;  
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α. κωρακικζσ ςυμπιζςεισ                                          ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

 

β. αναπνοι ςτόμα- ςτόμα ι μάςκα- ςτόμα          ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

 

γ. ςφνδεςθ απινιδωτι                                               ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

 

δ. απινίδωςθ                                                               ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

 

ε. χοριγθςθ φαρμάκων                                             ΝΑΙ                          ΟΧΙ 

 

12.  Πόςα χρόνια εργάηεςαι ωσ μζλοσ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ; 

 

 

 

13.  Σμιμα ι Σμιματα που υπθρζτθςεσ ςτο παρελκόν: 

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ        

Β. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ   ΣΟΜΔΑ        

Γ.  ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ 

Γ. ΣΔΠ          

Δ. ΜΔΘ          

Σ. ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ      

Ε. ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ   

Ζ. ΣΔΥΝΖΣΟ ΝΔΦΡΟ      

Θ. ΑΛΛΟ (Πξνζδηφξηζέ ην): 

 

14.  ε ποιο Σμιμα εργάηεςαι τώρα; 

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ       

Β. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ   ΣΟΜΔΑ        

Γ.  ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ 

Γ. ΣΔΠ          

Δ. ΜΔΘ          

Σ. ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ      

Ε. ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ   

Ζ. ΣΔΥΝΖΣΟ ΝΔΦΡΟ      
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Θ. ΑΛΛΟ (Πξνζδηφξηζέ ην): 

 

15.  Πόςα χρόνια (ι μινεσ) υπθρετείσ ςτο παρόν Σμιμα; 

 

                      ζτθ 

                      μινεσ 

 

 

ΓΝΩΘ Β- ΚΑΡ.ΠΑ 

 

16.  Θ ςειρά δράςθσ (αλγόρικμοσ) ςτθν Βαςικι Τποςτιριξθ Ηωισ με ζναν 

διαςώςτθ είναι:  

 

Α)  Ζλεγχοσ για αντίδραςθ ► φωνι για βοικεια ► ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ ► 

ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ ► κλιςθ ομάδασ διάςωςθσ (ΕΚΑΒ) .  

 

Β) Ζλεγχοσ για αντίδραςθ ► φωνι για βοικεια ► ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ ► 

ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ ►  κλιςθ ομάδασ διάςωςθσ (ΕΚΑΒ). 

 

Γ) Ζλεγχοσ για αντίδραςθ ► ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ ► φωνι για βοικεια ► 

ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ ►  κλιςθ ομάδασ διάςωςθσ (ΕΚΑΒ). 

 

Δ) Ζλεγχοσ για αντίδραςθ ► ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ ► ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ 

►  κλιςθ ομάδασ διάςωςθσ (ΕΚΑΒ). 

 

 

17.  Ο ζλεγχοσ για τθν αντίδραςθ του κφματοσ γίνεται:  

 

α) Κουνϊντασ τουσ ϊμουσ του και πιζηοντασ με δφναμθ τουσ λοβοφσ των αυτιϊν 

και τθσ μφτθσ. 

 

β) Ρωτϊντασ τον δυνατά, εάν είναι καλά. 

 

γ) Πιζηοντασ με δφναμθ τισ κθλζσ των μαςτϊν. 

 

δ) Κουνϊντασ τουσ ϊμουσ του και ρωτϊντασ τον δυνατά αν είναι καλά. 

 

18.  Θ πρωταρχικι ενζργεια για τθν διάνοιξθ των αποφραγμζνων αεροφόρων 

οδών του πάςχοντοσ επιτυγχάνεται με: 
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α) Τπερζκταςθ τθσ κεφαλισ και δίνοντασ 2 εμφυςιςεισ. 

 

β) Αφαίρεςθ κάκε ξζνου ςϊματοσ που μπορεί να υπάρχει ςτθ ςτοματικι 

κοιλότθτα. 

 

γ) Σοποκζτθςθ του πάςχοντοσ ςε φπτια κζςθ και χοριγθςθ 2 εμφυςιςεων. 

 

δ) Ζκταςθ τθσ κεφαλισ και ανφψωςθ τθσ κάτω γνάκου.  

 

19.  Ποια θ ςχζςθ ςυμπιζςεων- εμφυςιςεων ςε ενιλικα με ζναν διαςώςτθ; 

 

α) 5 / 1 

β) 15 / 2 

γ) 10 / 2 

δ) 30 / 2 

 

20.  Ποια θ ςχζςθ ςυμπιζςεων- εμφυςιςεων ςε ενιλικα με δφο διαςώςτεσ; 

 

α) 15 / 2 

β) 10 / 2 

γ) 5 / 1 

δ) 30 / 2 

 

21.  ε ποια ςθμεία πρζπει να γίνονται οι ςυμπιζςεισ ςτουσ ενιλικεσ; 

 

α) Γχν δάθηπια θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο. 

β) Γχν δάθηπια πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο. 

γ) Πάλσ ζην ζεκείν ηεο μηθνεηδνχο απφθπζεο. 

δ) ην κέζν αθξηβψο ηνπ ζηέξλνπ. 

 

22.  Ποιο είναι το ςωςτό βάκοσ ςυμπιζςεων ςτουσ ενιλικεσ;  

 

α) 2 – 3 cm 

β) 4 – 5 cm 

γ) 6 – 7 cm 

δ) 8 – 9 cm 

 

23.  Επιπλοκι/ εσ από τθν εφαρμογι τθσ ΚΑΡ.ΠΑ είναι; 
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α) Γαζηξηθή δηάηαζε. 

β) Πλεπκνζψξαθαο θαη αηκνζψξαθαο. 

γ) Κάηαγκα πιεπξψλ θαη ζηέξλνπ. 

δ) Όια ηα παξαπάλσ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

From: Theodoros Xanthos [mailto:theodorosxanthos@yahoo.com]  

Sent: Sunday, February 05, 2012 7:30 PM 

To: Panagiotis Prezerakos 

Subject: Re: ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ & ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Αγαπηηέ κ. Πρεζεράκο, 
 
Με ιδιαίηερη ταρά δέτομαι να τρηζιμοποιήζεηε ηο ερωηημαηολόγιο ζηην 
έρεσνά ζας. Ενημερώζηε με αν τρειάζεζηε κάηι άλλο. 
 
Θοδωρής Ξάνθος 

 
From: Panagiotis Prezerakos <panprez@otenet.gr> 

To: theodorosxanthos@yahoo.com  

Sent: Thursday, February 2, 2012 8:59 AM 

Subject: ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ & ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

FROM: Παναγιώηης Πρεζεράκος RN, MSc, PhD 

              Επίκοσρος Καθηγηηής    

              (Γνωζηικό ανηικείμενο: Διοίκηζη  

              Νοζηλεσηικών Τπηρεζιών) 

              Σμήμα Νοζηλεσηικής                     

              Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ     

              πάρηη                                    

                                                                         

              e-mail: panprez@otenet.gr 

  

TO:      Θεόδωρος Ξανθος 

             Ιαηρική τολή 

             ΕΚΠΑ 

  

  

  

  

             

 e-mail: theodorosxanthos@yahoo.com 

   

 Κχξηε Ξάλζε, 

  

Πξνζθάησο δηάβαζα έλα άξζξν ζαο ζην Journal International Emergency Nursing 

κε ηίηιν  Evaluation of nurses' theoretical knowledge in Basic Life Support: A 

study in a district Greek hospital.. 

  

Με αθνξκή ην άξζξν απηφ δεηάσ ηελ άδεηά ζαο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δνκήζαηε γηα ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρεο κειέηεο.  

  

Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αδείαο, δεζκεχνκαη φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρεο κειέηεο θαη κφλν, 

ζα ζαο απνζηείισ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα 

δεκνζηεπζνχλ ζε αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Γεζκεχνκαη επηπιένλ φηη 
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ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ απνζθνπεί ζε θαλέλαλ εκπνξηθφ ζθνπφ, δελ 

πξφθεηηαη λα πσιεζεί νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κε επηζηεκνληθφ ζθνπφ.  

  

Αναμένονηαρ ηη σοπήγηζη ηηρ ζσεηικήρ αδείαρ και ηην αποζηολή ηος ζςγκεκπιμένος 

επωηημαηολογίος, 

  

Με εθηίκεζε, 

Παλαγηψηεο Πξεδεξάθνο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: Πξσηφθνιιν Β – ΚΑΡ.ΠΑ (ειιεληθή έθδνζε ηεο ΔΔΚΑΑ, 

βαζηζκέλε ζην αληίζηνηρν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Καξδηναλαπλεπζηηθήο 

Αλαδσνγφλεζεο) 

+ 
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