
  

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ)



  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 
εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. 
Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να 
διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το 
δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του.



  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ(ΚΑΡΠΑ);

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η 
τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις 
και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον 
διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου 
να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονομένο. Είναι 
γνωστή επίσης και ως «το φιλί της ζωής».



  

ΤΕΧΝΙΚΗ

 Για τους ανειδίκευτους διασώστες συνιστάται η ΚΑΡΠΑ 
μόνο με  συμπιέσεις.

  Η τοποθέτηση για ΚΑΡΠΑ είναι η ακόλουθη:

Η ΚΑΡΠΑ είναι ευκολότερη και αποτελεσματικότερη 
όταν ο ασθενής τοποθετηθεί ανάσκελα σε σχετικά 
σκληρή επιφάνεια , που επιτρέπει την αποτελεσματική 
συμπίεση του στέρνου.

Η ΚΑΡΠΑ σε στρώμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια είναι 
γενικά λιγότερο αποτελεσματική.

Ο διασώστης που κάνει τις συμπιέσεις θα πρέπει να 
τοποθετείται αρκετά ψηλότερα από τον ασθενή ώστε να 
χρησιμοποιεί το βάρος του σαν μοχλό για να συμπιέζει 
αποτελεσματικά την καρδιά.



  

ΤΕΧΝΙΚΗ : Ο ΜΟΧΛΟΣ



  

ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗ 

Αναζωογόνηση, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την 
επείγουσα αντιμετώπιση που απαιτείται για να ξεπεραστεί 
η ανεπάρκεια ενός ή όλων αυτών των λειτουργιών. Μπορεί 
να αφορά απλά στη διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού και το 
γύρισμα ενός αναίσθητου ασθενή στα πλάι ή μπορεί να 
σημαίνει τη χορήγηση αέρα στους πνεύμονές του (τεχνητή 
αναπνοή) ή συμπίεση του θώρακα, ώστε το αίμα να 
κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα.



  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πλησιάστε με προσοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος για σας τους ίδιους ή το θύμα. Σκεφθείτε τους 
κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, αυτοκίνητα που 
κινούνται πλησίον, οικοδομικά υλικά κλπ.

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ 
Εκτιμήστε αν το θύμα είναι ή όχι αναίσθητο. 
Με προσοχή κουνήστε τους ώμους και ρωτήστε δυνατά: 
"Είστε καλά;" ή "Τι συμβαίνει;" ή δώστε μια εντολή 
όπως "άνοιξε τα μάτια σου". Εάν το θύμα δεν έχει τις 
αισθήσεις του δεν θα ανταποκριθεί. 



  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΘΥΜΑΤΟΣ

2. ΚΑΛΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
Εάν βρίσκεται κοντά κάποιος άλλος, ζητήστε του να 
παραμείνει μήπως χρειαστείτε τη βοήθεια του. Εάν είστε 
μόνος, φωνάξτε δυνατά, προσπαθώντας να 
προσελκύσετε την προσοχή των άλλων, αλλά μην 
εγκαταλείψετε το θύμα. 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Σε έναν αναίσθητο άνθρωπο η γλώσσα μπορεί να πέσει 
προς τα πίσω και να αποφράξει την οδό από όπου 
περνάει ο αέρας. Εκτείνοντας το κεφάλι προς τα πίσω 
και ανασηκώνοντας το πηγούνι προς τα πάνω, η 
γλώσσα απομακρύνεται από το πίσω μέρος του λαιμού 
διευκολύνοντας έτσι τη δίοδο του αέρα..



  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΘΥΜΑΤΟΣ

4. ΑΝΑΠΝΟΗ

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το θύμα 
έχει σταματήσει να αναπνέει: 

~Καρδιακή προσβολή 

~Κάκωση στο κεφάλι ή στο θώρακα 

~Δηλητηρίαση (φάρμακα, τοξικά αέρια, κλπ) 

~Πνιγμός 

  Επειδή το αναίσθητο θύμα βρίσκεται ανάσκελα, η 
γλώσσα του πέφτει προς τα πίσω, αποφράζοντας έτσι 
τον αεραγωγό. Εάν το θύμα δεν αναπνέει και έχετε 
κάποιον άλλο μαζί σας, στείλτε τον αμέσως να καλέσει 
βοήθεια, ενώ εσείς θα του δώσετε 2 αναπνοές.



  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΘΥΜΑΤΟΣ



  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΡΠΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Για ενήλικα με απώλεια συνείδησης οι οδηγίες για ΚΑΡΠΑ 
είναι οι ακόλουθες:

~Κάντε 30 θωρακικές συμπιέσεις.

~Κάντε τον χειρισμό ανάσπασης του πιγουνιού για να 
ανοίξει ο αεραγωγός και να αξιολογήσετε αν ο ασθενής 
αναπνέει.

~Πριν αρχίσετε τον αερισμό , ελέγξτε το στόμα του 
ασθενούς για ξένα σώματα που αποφράσσουν τον 
αεραγωγό.



  

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το αναίσθητο θύμα που αναπνέει πρέπει να 
τοποθετηθεί σε πλάγια θέση ασφαλείας.
Αυτό επιτρέπει στη γλώσσα να πέσει προς τα 
εμπρός διατηρώντας ανοιχτό τον αεραγωγό. 
Μειώνει επίσης τον κίνδυνο να περάσει στους 
πνεύμονες περιεχόμενο του στομάχου. 



  

ΤΕΛΟΣ



  

● ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΗ

ΤΖΕΛΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

ΕΡΙΚΑ ΚΑΡΥΔΗ
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