
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΑΠΙΝΙΔΩΣΗ



ΣτόχοιΣτόχοι

nn ΝαΝα γνωρίζουμεγνωρίζουμε βασικάβασικά θέματαθέματα τουτου ΑΕΑΑΕΑ (AED)(AED)
nn ΝαΝα εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε τοντον ΑΕΑΑΕΑ
nn ΝαΝα γνωρίζουμεγνωρίζουμε νανα εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ.. σεσε
συνδυασμόσυνδυασμό μεμε ΑΕΑΑΕΑ

nn ΝαΝα γνωρίζουμεγνωρίζουμε βασικάβασικά στοιχείαστοιχεία γιαγια τηντην κοιλιακήκοιλιακή
μαρμαρυγήμαρμαρυγή ήή τηντην άσφυγμηάσφυγμη κοιλιακήκοιλιακή ταχυκαρδίαταχυκαρδία
καικαι τηντην απινίδωσηαπινίδωση



ΑυτοματοποιημένοιΑυτοματοποιημένοι
ΕξωτερικοίΕξωτερικοί ΑπινιδωτέςΑπινιδωτές



ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..

Η αλυσίδα της επιβίωσης

Κλήση ΕΚΑΒ
BLS AEΑ

ALS

Ταχεία έναρξη



ΑυτοματοποιημένοιΑυτοματοποιημένοι
ΕξωτερικοίΕξωτερικοί ΑπινιδωτέςΑπινιδωτές

nn ΑναλύουνΑναλύουν καρδιακόκαρδιακό ρυθμόρυθμό

nn ΑναγνωρίζουνΑναγνωρίζουν απινιδώσιμοαπινιδώσιμο ρυθμόρυθμό σεσε ποσοστόποσοστό
πουπου αγγίζειαγγίζει τοτο 100%100% καικαι ετοιμάζονταιετοιμάζονται γιαγια
απινίδωσηαπινίδωση

nn ΠερίπτωσηΠερίπτωση νανα αναγνωρίσουναναγνωρίσουν ρυθμόρυθμό πουπου δενδεν
χρειάζεταιχρειάζεται απινιδώσηαπινιδώση αποκλείεταιαποκλείεται σεσε ποσοστόποσοστό
100100 %%



ΑυτόματοιΑυτόματοι ΕξωτερικοίΕξωτερικοί
ΑπινιδωτέςΑπινιδωτές

ΠοιοίΠοιοί είναιείναι οιοι απινιδώσιμοιαπινιδώσιμοι ρυθμοίρυθμοί ;;

κοιλιακήκοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή

άσφυγμηάσφυγμη κοιλιακήκοιλιακή ταχυκαρδίαταχυκαρδία



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΣΘΕΝΟΥΣ

nn ΠωςΠως θαθα πάμεπάμε ;;
nn ΣετΣετ επειγόντωνεπειγόντων

nn ΑναρρόφησηΑναρρόφηση

nn ΑεραγωγούςΑεραγωγούς

nn ΑσκόςΑσκός ανάνηψηςανάνηψης

nn ΜικρήΜικρή φιάληφιάλη OO22

nn ΑπινιδωτήςΑπινιδωτής

nn ΨαλίδιΨαλίδι καικαι ξυραφάκιξυραφάκι

nn ΣτεγνήΣτεγνή πετσέταπετσέτα

nn ΤουλάχιστονΤουλάχιστον δυοδυο ζεύγηζεύγη
ηλεκτροδίωνηλεκτροδίων απινίδωσηςαπινίδωσης

nn ΕξοικειωθείτεΕξοικειωθείτε μεμε τοντον AEAEΑΑ
σαςσας:: ΜΜπαταρίεςπαταρίες καλώδιακαλώδια



ΒήμαΒήμα 11οο

ΑσφάλειαΑσφάλεια ΧώρουΧώρου



ΒήμαΒήμα 22οο

nn ΚούνησεΚούνησε τοντον
nn ΜίλησεΜίλησε τουτου

ΕκτίμησηΕκτίμηση ΕπιπέδουΕπιπέδου ΣυνειδήσεωςΣυνειδήσεως

Α

ΔενΔεν αντιδράαντιδρά



ΒήμαΒήμα 33οο

nn βλέπωβλέπω
nn ακούωακούω
nn αισθάνομαιαισθάνομαι

nn γιαγια 1010’’’’

ΈλεγχοςΈλεγχος ΑναπνευστικήςΑναπνευστικής ΛειτουργίαςΛειτουργίας
ΑπελευθέρωσηΑπελευθέρωση ΑεραγωγούΑεραγωγού

Α

•• έκτασηέκταση κεφαλήςκεφαλής,,
•• ανύψωσηανύψωση κάτωκάτω γνάθουγνάθου



ΒήμαΒήμα 44οο

ΕάνΕάν δενδεν έχειέχει αναπνοέςαναπνοές καικαι σφίξειςσφίξεις::
ΕνημέρωσηΕνημέρωση ΣυντονιστικούΣυντονιστικού ΚέντρουΚέντρου γιαγια ΕξειδικευμένηΕξειδικευμένη ΒοήθειαΒοήθεια



ΒήμαΒήμα 55οο

Δίνουμε 2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις με τη
χρήση ασκού ανάνηψης

Επιτρέπουμε στον αέρα να εξέλθει
μεταξύ των δυο εμφυσήσεων

Β



ΒήμαΒήμα 66οο

• Ψηλάφηση καρωτίδας
για 10’’

• Άλλα σημεία ζωής
• Κινήσεις (π.χ.
κατάποση κ.ά.)

• Βήχας

• Κάτι περισσότερο από
μια περιστασιακή
σύσπαση

ΈλεγχοςΈλεγχος ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας
C



ΥπάρχουνΥπάρχουν ΣφίξειςΣφίξεις

nnΣυνέχισεΣυνέχισε νανα αερίζειςαερίζεις μεμε τοντον ασκόασκό
ανάνηψηςανάνηψης εάνεάν τοτο θύμαθύμα δενδεν αναπνέειαναπνέει
καλάκαλά

nnΕνήλικεςΕνήλικες: 12: 12--1414 αναπνοέςαναπνοές//λεπτόλεπτό

nnΠαιδιάΠαιδιά: 20: 20 αναπνοέςαναπνοές//λεπτόλεπτό

nnΕάνΕάν αναπνέειαναπνέει ικανοποιητικάικανοποιητικά

nnΘέσηΘέση ασφαλείαςασφαλείας

nnΆμεσηΆμεση διακομιδήδιακομιδή



ΘέσηΘέση ασφαλείαςασφαλείας

nn ΤοΤο θύμαθύμα δενδεν είναιείναι τραυματίαςτραυματίας
nn ΜεΜε τηντην βαρύτηταβαρύτητα οο αεραγωγόςαεραγωγός ανοίγειανοίγει



ΒήμαΒήμα 77οο

nn ΣτέγνωσεΣτέγνωσε τοντον θώρακαθώρακα τουτου θύματοςθύματος απόαπό υγρασίαυγρασία

nn ΞύρισεΞύρισε τιςτις τρίχεςτρίχες γιαγια καλήκαλή επαφήεπαφή ηλεκτροδίωνηλεκτροδίων

nn ΗλεκτρόδιαΗλεκτρόδια μακριάμακριά απόαπό βηματοδότεςβηματοδότες

nn ΑφαίρεσεΑφαίρεσε αυτοκόλλητααυτοκόλλητα ((νιτρογλυκερίνηςνιτρογλυκερίνης))

ΑυτοματοποιημένοιΑυτοματοποιημένοι ΕξωτερικοίΕξωτερικοί ΑπινιδωτέςΑπινιδωτές



ΒήμαΒήμα 77οο

nn ΚάτωΚάτω απόαπό τητη δεξιάδεξιά
κλείδακλείδα

nn ΣτοΣτο αριστερόαριστερό τμήματμήμα
τουτου θώρακαθώρακα αριστεράαριστερά
κάτωκάτω απόαπό τηντην καρδιάκαρδιά



ΑυτοματοποιημένοιΑυτοματοποιημένοι
ΕξωτερικοίΕξωτερικοί ΑπινιδωτέςΑπινιδωτές

nn ΑκολουθούμεΑκολουθούμε τιςτις οδηγίεςοδηγίες τουτου ΑΕΑΑΕΑ

nn ΑνΑν έχουμεέχουμε ένδειξηένδειξη γιαγια απινίδωσηαπινίδωση,, δίνουμεδίνουμε σοκσοκ
μεμε ασφάλειαασφάλεια

nn ΑνΑν δενδεν έχουμεέχουμε ένδειξηένδειξη γιαγια απινίδωσηαπινίδωση ξεκινάμεξεκινάμε
ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..

nn ΣεΣε 11’’ οο ΑΕΑΑΕΑ θαθα αναλύσειαναλύσει καρδιακόκαρδιακό ρυθμόρυθμό καικαι θαθα
μαςμας δώσειδώσει εκεκ νέουνέου οδηγίεςοδηγίες



ΈνδειξηΈνδειξη γιαγια απινίδωσηαπινίδωση

nn ΑσφάλειαΑσφάλεια
nn ΔιασώστηΔιασώστη

nn ΘύματοςΘύματος

nn ΠαρευρισκομένωνΠαρευρισκομένων



ΑσφάλειαΑσφάλεια

ΜΗΝΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟΤΟ ΘΥΜΑΘΥΜΑ
ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Πάτα το κουμπί



ΛειτουργίαΛειτουργία ΑΕΑΑΕΑ

nn ΕάνΕάν ενδείκνυταιενδείκνυται απινίδωσηαπινίδωση::
nn ΠιέστεΠιέστε τοτο κουμπίκουμπί τουτου σοκσοκ
nn ΕπαναλάβετεΕπαναλάβετε ““ανάλυσηανάλυση”” ήή ““σοκσοκ”” ότανόταν ζητηθείζητηθεί

nn ΚάντεΚάντε μιαμια σειράσειρά τριώντριών σοκσοκ καικαι μετάμετά ελέγξετεελέγξετε
γιαγια κυκλοφορίακυκλοφορία



ΛειτουργίαΛειτουργία ΑΕΑΕDD

ΜετάΜετά απόαπό τρίατρία σοκσοκ::

ΈλεγχοςΈλεγχος κυκλοφορίαςκυκλοφορίας



ΛειτουργίαΛειτουργία ΑΕΑΕDD

nn ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ γιαγια 11 λεπτόλεπτό
((χρονομέτρησηχρονομέτρηση απόαπό AEAEΑΑ))

nn ΜετάΜετά απόαπό 11 λεπτόλεπτό

nn ΣταματήστεΣταματήστε τηντην ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
nn ““ΑνάλυσηΑνάλυση”” ρυθμούρυθμού
nn ΑκολουθήστεΑκολουθήστε τιςτις οδηγίεςοδηγίες τουτου

AEAEΑΑ

nn ΕάνΕάν αναπνέειαναπνέει
nn ΘέσηΘέση αασφαλείαςσφαλείας

nn ΕάνΕάν δενδεν αναπνέειαναπνέει
nn ΧορηγήστεΧορηγήστε εμφυσήσειςεμφυσήσεις

nn ΕλέγχετεΕλέγχετε γιαγια κυκλοφορίακυκλοφορία

κάθεκάθε λεπτόλεπτό

ΕάνΕάν υπάρχειυπάρχει κυκλοφορίακυκλοφορίαΕάνΕάν δενδεν υπάρχειυπάρχει κυκλοφορίακυκλοφορία



ΕάνΕάν δενδεν συνιστάταισυνιστάται απινίδωσηαπινίδωση

nn ΈλεγξεΈλεγξε γιαγια σφίξειςσφίξεις

§§ ΕανΕαν δενδεν υπάρχουνυπάρχουν::
§§ ΞεκίναΞεκίνα ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
§§ ΣυνέχισεΣυνέχισε μέχριμέχρι νανα σουσου πειπει αλλιώςαλλιώς οο

AEAEΑΑ

§§ ΕάνΕάν υπάρχουνυπάρχουν::
§§ ΘέσηΘέση ασφάλειαςασφάλειας
§§ ΣυνεχήςΣυνεχής έλεγχοςέλεγχος



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

??



ΠερίληψηΠερίληψη
1.1. ΈλεγχοςΈλεγχος επικοινωνίαςεπικοινωνίας
ΜίλησεΜίλησε τουτου

2.2. ΆνοιξεΆνοιξε τοντον αεραγωγόαεραγωγό
ΑνάσπασηΑνάσπαση κεφαλήςκεφαλής
--ανύψωσηανύψωση πώγωνοςπώγωνος

3.3. ΈλεγξεΈλεγξε γιαγια αναπνοήαναπνοή
ΑκούωΑκούω βλέπωβλέπω αισθάνομαιαισθάνομαι

4.4. ΧρησιμοποίησεΧρησιμοποίησε ασκόασκό
ανάνηψηςανάνηψης
ΣυχνότηταΣυχνότητα 1212--14/14/λεπτόλεπτό
1.51.5’’’’ –– 22’’’’ γιαγια κάθεκάθε αναπνοήαναπνοή

5.5. ΈλεγξεΈλεγξε γιαγια σφύξειςσφύξεις
καρωτίδαςκαρωτίδας

6.6. ΣύνδεσηΣύνδεση AEAEΑΑ
ΑκολούθησεΑκολούθησε τιςτις προφορικέςπροφορικές
οδηγίεςοδηγίες

7.7. ΔώσεΔώσε ΣΟΚΣΟΚ

8.8. ΣυνέχισεΣυνέχισε 33 κύκλουςκύκλους

9.9. ΚάνεΚάνε ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
γιαγια έναένα λεπτόλεπτό

9.9. ««ΑνάλυσηΑνάλυση»»
ΚάνεΚάνε ότιότι σουσου πειπει οο ΑΕΑΑΕΑ



ΒΑΣΙΚΗΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣΖΩΗΣ
ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..



ΣτόχοιΣτόχοι

nn ΝαΝα αναγνωρίζουμεαναγνωρίζουμε τοντον πάσχονταπάσχοντα πουπου
βρίσκεταιβρίσκεται σεσε ανακοπήανακοπή

nn ΝαΝα εκτελούμεεκτελούμε ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ.. μεμε τιςτις σύγχρονεςσύγχρονες
κατευθυντήριεςκατευθυντήριες οδηγίεςοδηγίες αναζωογόνησηςαναζωογόνησης

nn ΝαΝα τοποθετούμετοποθετούμε τοντον πάσχονταπάσχοντα σεσε θέσηθέση
ασφαλείαςασφαλείας εάνεάν αυτόαυτό απαιτείταιαπαιτείται



ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..

nn ΌλαΌλα τατα όργαναόργανα τουτου σώματοςσώματος
χρειάζονταιχρειάζονται οξυγόνοοξυγόνο γιαγια νανα ζήσουνζήσουν,,
καικαι αυτόαυτό γίνεταιγίνεται εξασφαλίζονταςεξασφαλίζοντας ::

nn ΑΑ :: ΑνοικτόΑνοικτό αεραγωγόαεραγωγό

nn ΒΒ :: ΑναπνοήΑναπνοή

nn CC :: ΚυκλοφορίαΚυκλοφορία



ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..

Η αλυσίδα της επιβίωσης

Κλήση ΕΚΑΒ
BLS AEΑ

ALS

Ταχεία έναρξη



ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..

nn ΌτανΌταν ηη παροχήπαροχή ΟΟ22 στονστον εγκέφαλοεγκέφαλο
σταματήσεισταματήσει έχουμεέχουμε ::
nn μετάμετά απόαπό 1010’’’’ –– απώλειααπώλεια αισθήσεωναισθήσεων
nn μετάμετά απόαπό 33’’ έωςέως 44’’ -- μόνιμεςμόνιμες
εγκεφαλικέςεγκεφαλικές βλάβεςβλάβες

nn ΆμεσηΆμεση έναρξηέναρξη ΚΑΡΚΑΡ..ΠΠ..ΑΑ..
nn ΑγοράζουμεΑγοράζουμε χρόνοχρόνο



ΠροσέγγισηΠροσέγγιση ΑσθενούςΑσθενούς

nn ΠωςΠως θαθα πάμεπάμε ;;
nn ΣετΣετ επειγόντωνεπειγόντων

nn ΑναρρόφησηΑναρρόφηση
nn ΑεραγωγούςΑεραγωγούς
nn ΑσκόςΑσκός ανάνηψηςανάνηψης
nn ΑυτοματοποιημένοςΑυτοματοποιημένος
εξωτερικόςεξωτερικός απινιδωτήςαπινιδωτής
((ΑΕΑΑΕΑ))

nn ΜικρήΜικρή φιάληφιάλη OO22



ΒήμαΒήμα 11οο

ΑσφάλειαΑσφάλεια ΧώρουΧώρου



ΒήμαΒήμα 22οο

nn ΚούνησεΚούνησε τοντον
nn ΜίλησεΜίλησε τουτου

ΕκτίμησηΕκτίμηση ΕπιπέδουΕπιπέδου ΣυνείδησηςΣυνείδησης

Α

ΔενΔεν αντιδράαντιδρά



ΒήμαΒήμα 33οο

nn βλέπωβλέπω
nn ακούωακούω
nn αισθάνομαιαισθάνομαι

nn γιαγια 1010’’’’

ΈλεγχοςΈλεγχος ΑναπνευστικήςΑναπνευστικής ΛειτουργίαςΛειτουργίας
ΑπελευθέρωσηΑπελευθέρωση ΑεραγωγούΑεραγωγού

Α

•• έκτασηέκταση κεφαλήςκεφαλής,,
•• ανύψωσηανύψωση κάτωκάτω γνάθουγνάθου



ΒήμαΒήμα 44οο

ΕάνΕάν δενδεν έχειέχει αναπνοέςαναπνοές καικαι σφίξειςσφίξεις::
ΕνημέρωσηΕνημέρωση ΣυντονιστικούΣυντονιστικού ΚέντρουΚέντρου γιαγια ΕξειδικευμένηΕξειδικευμένη ΒοήθειαΒοήθεια



ΒήμαΒήμα 55οο

Δίνουμε 2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις με τη
χρήση ασκού ανάνηψης

Επιτρέπουμε στον αέρα να εξέλθει
μεταξύ των δυο εμφυσήσεων

Β



ΒήμαΒήμα 66οο

• Ψηλάφηση καρωτίδας
για 10’’

• Άλλα σημεία ζωής
• Κινήσεις (π.χ.
κατάποση κ.ά.)

• Βήχας

• κάτι περισσότερο από
μια περιστασιακή
σύσπαση

ΈλεγχοςΈλεγχος ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας
C



ΥπάρχουνΥπάρχουν ΣφύξειςΣφύξεις

nnΣυνέχισεΣυνέχισε νανα αερίζειςαερίζεις μεμε τοντον ασκόασκό
ανάνηψηςανάνηψης εάνεάν τοτο θύμαθύμα δενδεν αναπνέειαναπνέει
καλάκαλά

nnΕνήλικεςΕνήλικες:: 1212--1414 αναπνοέςαναπνοές//λεπτόλεπτό

nnΠαιδιάΠαιδιά:: 2020 αναπνοέςαναπνοές//λεπτόλεπτό

nnΕάνΕάν αναπνέειαναπνέει ικανοποιητικάικανοποιητικά

nnΘέσηΘέση ασφαλείαςασφαλείας

nnΆμεσηΆμεση διακομιδήδιακομιδή



ΘέσηΘέση ασφαλείαςασφαλείας

nn ΤοΤο θύμαθύμα δενδεν είναιείναι τραυματίαςτραυματίας
nn ΜεΜε τηντην βαρύτηταβαρύτητα οο αεραγωγόςαεραγωγός ανοίγειανοίγει



ΒήμαΒήμα 77οο

1515 ΘωρακικέςΘωρακικές
ΣυμπιέσειςΣυμπιέσεις

C
Ασθενής χωρίς σφυγμό και αναπνοή



ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ

nn 1515 θωρακικέςθωρακικές συμπιέσειςσυμπιέσεις

nn 22 εμφυσήσειςεμφυσήσεις
ΜέχριΜέχρι

nn ΝαΝα δούμεδούμε σημείασημεία κυκλοφορίαςκυκλοφορίας
nn ΝαΝα αναλάβειαναλάβει εξειδικευμένηεξειδικευμένη βοήθειαβοήθεια
nn ΝαΝα κουραστούμεκουραστούμε



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

??



ΣτάδιαΣτάδια ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
1.1. ΈλεγχοςΈλεγχος επικοινωνίαςεπικοινωνίας
ΜίλησεΜίλησε τουτου

2.2. ΆνοιξεΆνοιξε τοντον αεραγωγόαεραγωγό
ΈκτασηΈκταση κεφαλήςκεφαλής

3.3. ΈλεγξεΈλεγξε γιαγια αναπνοήαναπνοή
ΑκούωΑκούω –– ΒλέπωΒλέπω –– ΑισθάνομαιΑισθάνομαι

4.4. ΧρησιμοποίησεΧρησιμοποίησε ασκόασκό
ανάνηψηςανάνηψης
ΣυχνότηταΣυχνότητα 1212--14/14/λεπτόλεπτό,,
1,51,5’’’’--22’’’’ κάθεκάθε αναπνοήαναπνοή

5.5. ΈλεγξεΈλεγξε γιαγια σφύξειςσφύξεις
καρωτίδαςκαρωτίδας

6.  156.  15 συμπιέσειςσυμπιέσεις θώρακαθώρακα
ΣυχνότηταΣυχνότητα 100/100/λεπτόλεπτό

7.7. ΔώσεΔώσε 22 αναπνοέςαναπνοές

8.8. ΣυνέχισεΣυνέχισε κύκλουςκύκλους 15:215:2


