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ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ







ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γονατίζουμε έτσι ώστε να 
είμαστε κοντά στο κεφάλι  και 
στον θώρακα του θύματος



Σείοντας ελαφρά τους ώμους και 
φωνάζοντας δυνατά είσαι καλά? 

(2 φορές)

Εάν απαντήσει  αφήστε το 
θύμα στη θέση που 

βρίσκεται, εάν δεν υπάρχει 
κάποιος κίνδυνος.

Επανεκτίμηση κατάστασης 

Μη κίνηση ή ανταπόκριση 
σε ερέθισμα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ





ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Μη κίνηση ή ανταπόκριση σε ερέθισμα



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Μη απόφραξη αεραγωγού Aπόφραξη αεραγωγού



ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

 Το ένα μας χέρι που βρίσκεται προς 
το κεφάλι, ακουμπάει πάνω στο 

μέτωπο του θύματος.

 Τα 2 δάχτυλα του άλλου χεριού 
πηγαίνουν στο πηγούνι του 

θύματος (στο οστό και όχι στο 
μαλακό μέρος) και ταυτόχρονα και 

τα δύο χέρια ωθούν το κεφάλι προς 
τα πίσω, στοχεύοντας στην έκταση 
του κεφαλιού προς τα πίσω και την 

ανύψωση του πηγουνιού.



ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Με τον χειρισμό αυτό η 
γλώσσα ακολουθεί την κίνηση 
του πηγουνιού προς τα πάνω 

και απελευθερώνει τον 
αεραγωγό

Η έκταση κεφαλής και η ανύψωση του πηγουνιού είναι 
χειρισμός που απελευθερώνουμε τον αεραγωγό 

σε άτομα που δεν έχουν υποστεί κάκωση αυχένα!







ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

 Στα πρώτα λεπτά της καρδιακής ανακοπής το 
θύμα μπορεί να αναπνέει ελάχιστα ή να κάνει 

αραιές θορυβώδεις αναπνευστικές προσπάθειες

 Δεν πρόκειται για φυσιολογική αναπνοή αλλά 
για προθανάτιο ρόγχο

Αγωνιώδης  αναπνοή  ένδειξη ανακοπής



ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Σκύβουμε πάνω από το πρόσωπο του 

θύματος σε απόσταση περίπου  4-5 

εκατοστά

Διατηρώντας ανοικτό τον 

αεραγωγό

Ελέγχουμε αν το θύμα αναπνέει 

χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας

Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι  

Επαναλάβετε αργά 2 φορές τα τρία ρήματα

10 δευτερόλεπτα!



ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Ο έλεγχος της αναπνοής γίνεται με

 την όραση (ανεβοκατεβαίνει ο 

θώρακας) 

 την ακοή (ακούω αν βγαίνει ο αέρας)


την αίσθηση στο μάγουλο της εκπνοής  

του αέρα και την υγρασία του 

Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι

10sec



ΕΑΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Τοποθετούμε το θύμα σε 
θέση ανάνηψης

Κλήση ΕΚΑΒ και 
στέλνουμε κάποιον να 
φέρει τον αυτόματο 
απινιδωτή

Συνεχίζουμε να εκτιμάμε 
ότι η αναπνοή παραμένει 
φυσιολογική



ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ















Γονατίζουμε δίπλα στο θύμα 

1. Οι θωρακικές συμπιέσεις γίνονται
στη μεσότητα του θώρακα και πιο 
συγκεκριμένα στο κάτω μισό του 
στέρνου.

2. Βάζουμε τη βάση της παλάμης στο 
κάτω μισό του στέρνου.

3. Βάζουμε το ένα χέρι πάνω στο 
άλλο. Δεν παίζει ρόλο ποιο από τα 
δύο χέρια βάζουμε πρώτο κάτω.

4. Πλέκουμε τα δάκτυλα των χεριών. 

5. Τα δάχτυλά μας να μην ακουμπούν 
στις πλευρές του θύματος.







ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ

6. Τεντώνουμε τους 
αγκώνες. 

7. Οι ώμοι κάθετα πάνω 
από τον θώρακα  του  
θύματος. 

8. Ξεκινάμε συμπιέσεις 
με το βάρος του 
σώματός μας.





Oι συμπιέσεις πρέπει να γίνονται

 δυνατά και γρήγορα

 σε βάθος συμπίεσης 5cm

 όχι πάνω από 6cm

 ισοδύναμους χρόνους 

συμπίεσης-αποσυμπίεσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ



30



ΟΧΙ πάνω από 120 θωρακικές συμπιέσεις το λεπτό





ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ

Μετά ξεκινάμε τη διαδικασία των εμφυσήσεων
εάν μπορούμε και είμαστε εκπαιδευμένοι



ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ

 ΠΟΥ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

 ΠΩΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

 ΠΟΣΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ)



• Διανοίγεται ο αεραγωγός

• Αποφράσσεται η μύτη

• Παίρνουμε μια κανονική αναπνοή

• Αεροστεγές σφράγισμα στόμα με στόμα

• Φυσάμε μέχρι να εκπτυχθεί ο θώρακας

• Διάρκεια 1 δευτερόλεπτο

• Επαναφορά θώρακα

• Επανάληψη

Οι 2 εμφυσήσεις δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα 10 δευτερόλεπτα συνολικά









 Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε την άμεση επαφή 
με το στόμα του θύματος  για την χορήγηση των 
εμφυσήσεων  υπάρχουν  στο εμπόριο βοηθήματα για 
εμφυσήσεις διάσωσης όπως μαντηλάκια ή μάσκες 
εμφυσήσεων. 

 Μια βαλβίδα μονής κατεύθυνσης επιτρέπει την ροή 
αέρα μόνο προς το  θύμα.

 Χαμηλό κόστος αγοράς.



Μαντηλάκι – μάσκα 

εμφυσήσεων 



ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ - ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΝ

Χορηγούνται κύκλοι από 30 συμπιέσεις και 2 εμφυσήσεις

Οι αναπνοές δίνονται κατά τη διάρκεια παύσεων στις μαλάξεις 

30 2

Αν υπάρχουν δύο διασώστες αλλαγή κάθε δύο λεπτά





ΟΧΙ ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να χορηγήσετε 
εμφυσήσεις εφαρμόστε μόνο θωρακικές 

συμπιέσεις με ρυθμό 100 έως 120 το λεπτό



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ





Απινιδώσιμοι ρυθμοί

 Άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία

 Κοιλιακή μαρμαρυγή

Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί

 Ασυστολία

 Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα







ΑΝΟΙΓΜΑ  

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Μερικοί απινιδωτές
ανοίγουν μόνοι τους 
σηκώνοντας το καπάκι
και άλλοι με έναν
διακόπτη ON. 

Μετά ακολουθούμε τις 

οδηγίες που μας δίνει.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Στο γυμνό και στεγνό θώρακα του θύματος τοποθετούμε το ένα
αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο αριστερά μια παλάμη κάτω από την 

μασχάλη και το άλλο λίγο πιο κάτω από την δεξιά κλείδα.



Η ΚΑΡΠΑ πρέπει να συνεχίζεται 

και κατά τη διάρκεια 
τοποθέτησης των ηλεκτροδίων 

στο θώρακα από τον άλλο 
διασώστη

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ



Απομακρύνουμε τον 
κόσμο και δεν 
ακουμπάμε ούτε εμείς, 
φωνάζοντας: 

«μην ακουμπάει κανείς, 

αναλύει ρυθμό»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΟΥ



Μετά την ανάλυση του καρδιακού ρυθμού του θύματος και εφόσον ο 
απινιδωτής διαγνώσει απινιδώσιμο ρυθμό αρχίζει να φορτίζει και όταν
είναι έτοιμος ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και μια σχετική 
φωτεινή ένδειξη.

Τότε φωνάζουμε: «απομακρυνθείτε θα δώσω ηλεκτρικό ρεύμα». 

Όταν βεβαιωθούμε ότι δεν ακουμπάει κανείς, ούτε εμείς,

τότε πατάμε το αντίστοιχο κουμπί και δίνουμε την ηλεκτρική εκκένωση. 



Μετά την απινίδωση ακολουθούμε τις 
οδηγίες του απινιδωτή.


Εάν στην ανάλυση του ρυθμού δε 

διαγνωσθεί απινιδώσιμος ρυθμός

τότε ακολουθούμε τις οδηγίες του 
απινιδωτή.


Εάν υπάρχουν και άλλοι που 
μπορούν να βοηθήσουν, κάνουν

ΚΑΡΠΑ εναλλάξ κάθε 2 λεπτά.



Τη διαδικασία των θωρακικών συμπιέσεων
με/ή χωρίς  εμφυσήσεις την κάνουμε μέχρι :

 Το θύμα να ανανήψει

 Να έρθει εξιδεικευμένη βοήθεια

 Να εξαντληθούμε 

 Μη ασφαλή συνθήκη



COVID-19 

& ΚΑΡΠΑ




