
 Βασική υποστήριξη της ζωής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της ενότητας, θα είστε ικανοί/ες να: 

 

•Εφαρμόζετε θωρακικές συμπιέσεις σε ενήλικες βρέφη και παιδιά 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές. 

•Χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις τεχνικές υποστήριξης της αναπνοής 

και κυκλοφορικής αναζωογόνησης 

•Αντιλαμβάνεστε πότε κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου. 

 



 Βασική υποστήριξη της ζωής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της ενότητας, θα είστε ικανοί/ες να: 

 

• Εφαρμόζετε τον αλγόριθμο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

•Περιγράφετε με σαφήνεια την κατάσταση του ασθενή στο ΕΚΑΒ. 

•Διακρίνετε την καρδιακή ανακοπή από το λιποθυμικό επεισόδιο.  

•Παρέχετε βοήθεια και υποστήριξη στον/ην  ασθενή- πάσχοντα/ουσα με ασφάλεια. 

 



 Βασική υποστήριξη της ζωής  

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά: 

• Καρδιοναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ): Είναι η συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών με 

σκοπό να επαναφέρουν τον/ην πάσχοντα/ουσα στη ζωή. 

• Καρδιοναπνευστική ανακοπή: είναι η ξαφνική διακοπή, της κυκλοφορίας, της αναπνοής ή και 

των δύο με αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα και τον 

κυτταρικό θάνατο. 

• Βασική υποστήριξη της ζωής: Είναι η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και η 

υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας χωρίς την χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού. 

• Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης: Είναι η τοποθέτηση του/ης πάσχοντα/ουσας σε πλάγια θέση με 

μικρή έκταση της κεφαλής μέχρι να φτάσει επιπλέον βοήθεια. 



 Βασική υποστήριξη της ζωής  

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά: 

• Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής: Είναι ένα ασφαλές μηχάνημα, το οποίο αναλύει τον 

καρδιακό ρυθμό του θύματος και αν διαγνώσει απινιδώσιμο ρυθμό, παρέχει μια ελεγχόμενη 

ηλεκτρική εκκένωση (shock) για την αποκατάσταση φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού σε 

περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής. 

• Θωρακικές Συμπιέσεις: Είναι συγκεκριμένες ενέργειες πίεσης από τον διασώστη στο 

μεσοθωράκιο του/ης πάσχοντα/ουσας, ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατό η κυκλοφορία 

του αίματος.  

• Εμφυσήσεις διάσωσης: Είναι οι εμφυσήσεις που δίνονται με κατάλληλες τεχνικές από τον 

διασώστη στο στόμα του/ης πάσχοντα/ουσας, ώστε να μεταφερθεί οξυγόνο στους 

πνεύμονες. 

• Καρδιακές βαλβίδες: Είναι οι βαλβίδες των κοιλοτήτων της καρδιάς που επιτρέπουν την 

ομαλή ροή του αίματος μεταξύ των κοιλοτήτων και την εξώθησή του στην πνευμονική 

αρτηρία και την αορτή. Εξασφαλίζουν την μη παλινδρόμηση τους αίματος. 



 Βασική υποστήριξη της ζωής 

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά: 

• Καρδιά: Η καρδία είναι ένα κοίλο, μυώδες όργανο που λειτουργεί ως αντλία του 

κυκλοφορικού συστήματος. 

• Αεραγωγός: Είναι τα τμήματα του ανώτερου (μύτη, στόμα, φάρυγγας, λάρυγγας) και 

του κατώτερου (τραχεία, βρόγχοι ) αναπνευστικού συστήματος μέσα από τα οποία 

εισέρχεται και εξέρχεται ο αέρας προς και από τους πνεύμονες. 

• Οξυγονωμένο αίμα: Το αίμα που έχει προσλάβει οξυγόνο από τους πνεύμονες και 

κυκλοφορεί στην αριστερή καρδιά και το δίκτυο των αρτηριών όλου του σώματος. 

Κατευθύνεται από την καρδιά προς τα κύτταρα. 

• Μη οξυγονωμένο αίμα: Το αίμα το οποίο έχει αφήσει το οξυγόνο στα κύτταρα του 

οργανισμού και έχει προσλάβει από αυτά το διοξείδιο του άνθρακα. Κυκλοφορεί στην 

δεξιά  καρδιά και στο δίκτυο των φλεβών. Κατευθύνεται από τα κύτταρα προς την δεξιά 

καρδιά και τους πνεύμονες. 



 Συνήθη αίτια αιφνίδιου θανάτου 

Τα συνήθη αίτια αιφνίδιου θανάτου για τα οποία 

είναι απαραίτητες οι γνώσεις βασικής υποστήριξης 

της ζωής, είναι τα ακόλουθα: 

Καρδιακή ανακοπή: Ανακοπή είναι η αιφνίδια, 

ξαφνική διακοπή της καρδιακής παροχής αίματος 

στον οργανισμό 

Ηλεκτροπληξία: Η ροή συνεχούς ή εναλλασσόμενου 

ηλεκτρικού ρεύματος από τον ανθρώπινο οργανισμό 

προκαλεί βλάβες, τραυματισμούς και εγκαύματα που 

ονομάζονται ηλεκτροπληξία. 

Πνιγμονή: Πνιγμονή ονομάζεται η μηχανική 

απόφραξη των αεροφόρων οδών από ξένο σώμα, η 

οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 

Εικόνα 2.1: Η ηλεκτροπληξία αποτελεί 
συχνή αιτία αιφνίδιου θανάτου. 



 Συνήθη αίτια αιφνίδιου θανάτου 

Ασφυξία: είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

αναπνεύσει. 

Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις: Η δηλητηρίαση που προκαλείται 

όταν μια φαρμακευτική ουσία εισέλθει στον οργανισμό σε μεγάλες 

ποσότητες και προκαλέσει προσωρινές ή μόνιμες βλάβες 

Αλλεργικές αντιδράσεις: Οι αντιδράσεις του οργανισμού εναντίον 

ουσιών του φυσικού περιβάλλοντος, που συνήθως είναι αβλαβείς, 

φαρμακευτικών ουσιών, χημικών βιομηχανικών ουσιών ή και 

δηγμάτων. Δήγματα είναι τα τσιμπήματα εντόμων και τα δαγκώματα 

ζώων και φιδιών. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι αποτέλεσμα 

δυσλειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, ώστε  

να μην οδηγήσουν σε απώλεια της ζωής. 

 

Εικόνα 2.2: Αλλεργικό σοκ από δήγμα εντόμου  
Copyright: www.vardouniotis.gr/ 



 Ανατομία της καρδιάς 

Η ανατομία της καρδιάς 

Η καρδιά είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο με σχήμα 

τριγωνικής πυραμίδας. Η κορυφή της πυραμίδας 

βρίσκεται προς τα κάτω και η βάση της προς τα πάνω. 

Έχει μέγεθος γροθιάς και βρίσκεται στο κέντρο και 

αριστερά της θωρακικής κοιλότητας, πίσω από το 

στέρνο. Το ένα τρίτο βρίσκεται προς το δεξιό τμήμα 

του θώρακα και τα δύο τρίτα προς τον αριστερό. 

Βρίσκεται πάνω από το διάφραγμα και ανάμεσα στους 

δύο πνεύμονες. Η οστέινη θωρακική κοιλότητα 

προστατεύει την καρδιά από κακώσεις. Η καρδιά έχει 

βάρος 250 με 300 γραμμάρια. 

Εικόνα 2.3: Η θέση της καρδιάς στην 
θωρακική κοιλότητα. Copyright: onmed.gr. 



 Ανατομία της καρδιάς 

Η ανατομία της καρδιάς (συνέχεια) 

Η καρδιά αποτελείται από τέσσερεις 

κοιλότητες και τέσσερεις βαλβίδες. Διακρίνεται 

σε δεξιά καρδιά που αποτελείται από τον δεξιό 

κόλπο, την τριγλώχινα βαλβίδα, την δεξιά 

κοιλία και την πνευμονική βαλβίδα. Στην δεξιά 

καρδιά κυκλοφορεί μη οξυγονωμένο αίμα το 

οποίο εισέρχεται στον δεξιό κόλπο. Στην 

συνέχεια μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας 

προωθείται προς την δεξιά κοιλία. Η δεξιά 

κοιλία μέσα από την πνευμονική βαλβίδα 

στέλνει το μη οξυγονωμένο αίμα στους 

πνεύμονες για να προσλάβει οξυγόνο. 

Εικόνα 2.4: Οι κοιλότητες και οι βαλβίδες της 
φυσιολογικής καρδιάς.  
Copyright: http://www.eponline.gr/ 



 Ανατομία της καρδιάς 

Η ανατομία της καρδιάς (συνέχεια) 

Η αριστερή καρδιά αποτελείται από τον 

αριστερό κόλπο, τη μητροειδή βαλβίδα, την 

αριστερή κοιλία και την αορτική βαλβίδα. Στην 

αριστερή καρδιά κυκλοφορεί οξυγονωμένο 

αίμα. Από τους πνεύμονες το οξυγονωμένο 

αίμα εισέρχεται στον αριστερό κόλπο. Στην 

συνέχεια μέσα από την μητροειδή βαλβίδα 

προωθείται στην αριστερή κοιλία. Η αριστερή 

κοιλία στέλνει το οξυγονωμένο αίμα μέσα από 

την αορτική βαλβίδα σε όλα τα κύτταρα ου 

σώματος για να προμηθευτούν οξυγόνο. Εικόνα 2.5: Η ανατομία της καρδιάς. Διακρίνονται οι 
κοιλότητες, οι βαλβίδες και τα μεγάλα αγγεία. 
Copyright: onmed.gr. 



 Φυσιολογία της καρδιάς  

Φυσιολογία της καρδιάς 

Η ροή του αίματος σε φυσιολογικές συνθήκες καρδιακής λειτουργίας 

γίνεται προς μία κατεύθυνση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαλή 

λειτουργία των βαλβίδων.   

Για να εκτελεί φυσιολογικά το έργο της η καρδιά πρέπει οι καρδιακές 

κοιλότητες να συστέλλονται συντονισμένα. Όταν συγκεντρωθεί η 

απαραίτητη ποσότητα αίματος στους κόλπους συστέλλονται. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξουν οι κολποκοιλιακές βαλβίδες 

(τριγλώχινα και μητροειδής) και να εξέλθει το αίμα προς τις κοιλίες. 

Στη συνέχεια οι κολποκοιλιακές βαλβίδες κλείνουν και δεν 

επιτρέπουν την επαναφορά του αίματος προς τους κόλπους. 

Ακολουθεί η συστολή των κοιλιών και το άνοιγμα των βαλβίδων τους. 

Με το άνοιγμα της πνευμονικής βαλβίδας το αίμα εξωθείται προς την 

πνευμονική αρτηρία. Το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας στέλνει το 

αίμα στην αορτή.  

Εικόνα 2.6:  Οι βαλβίδες της καρδιάς 
Copyright:  https://www.healthyliving.gr/ 



Το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας και η εξώθηση του αίματος 

στην αορτή αποτελεί τον σφυγμό που ψηλαφείται στις 

αρτηρίες.  

Ο ρυθμός και η διαδοχή αυτών των συστολών καθορίζονται από 

το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Το ερεθισματαγωγό 

σύστημα μοιάζει με ένα ιδιαίτερα μικρό δίκτυο καλωδίων το 

οποίο μεταφέρει ηλεκτρικά ερεθίσματα στον καρδιακό μυ. Τα 

ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα προκαλούν την συστολή του 

καρδιακού μυός. Η περιοχή έναρξης του ηλεκτρικού 

ερεθίσματος είναι ο φλεβόκομβος, ο οποίος βρίσκεται στο άνω 

τμήμα του δεξιού κόλπου. 

Σε φυσιολογική λειτουργία δεν γίνεται ταυτόχρονη συστολή 

κόλπων και κοιλιών.   

Εικόνα 2.7:  Το ερεθισματαγωγό σύστημα της 
καρδιάς. Copyright: http://www.eponline.gr/ 

 Φυσιολογία της καρδιάς  



 Μικρή κυκλοφορία 

Το αρτηριακό σύστημα μικρής κυκλοφορίας 

Το αρτηριακό σύστημα μικρής κυκλοφορίας ξεκινάει από την πνευμονική βαλβίδα που βρίσκεται στην 

δεξιά κοιλία της καρδιάς. Η βαλβίδα  εξωθεί το αίμα προς την πνευμονική αρτηρία η οποία μετά από 

μικρή διαδρομή διαχωρίζεται σε δύο κλάδους, τον δεξιό και τον αριστερό. Κάθε κλάδος τροφοδοτεί με 

αίμα τον αντίστοιχο πνεύμονα. Η πνευμονική αρτηρία και οι κλάδοι της αν και είναι αρτηρίες δεν 

μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα, αλλά φλεβικό. Το αίμα αυτό μεταφέρεται στους πνεύμονες για να 

προσλάβει οξυγόνο. Κάθε πνευμονική αρτηρία διακλαδίζεται συνεχώς σε μικρότερους και λεπτότερους 

κλάδους μέχρι να καταλήξει σε ένα πυκνό δίκτυο τριχοειδών. Τα τριχοειδή αυτά εφάπτονται με τις 

κυψελίδες του πνεύμονα. Στις κυψελίδες γίνεται η ανταλλαγή αερίων, δηλαδή αποβολή του διοξειδίου 

του άνθρακα και η πρόσληψη του οξυγόνου. 

 



Το σύστημα της μικρής φλεβικής κυκλοφορίας. 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τέσσερεις 

πνευμονικές φλέβες. Αν και λέγονται φλέβες το 

αίμα που κυκλοφορεί σε αυτές είναι 

οξυγονωμένο. Οι δύο ξεκινούν από τον δεξιό 

πνεύμονα και λέγονται δεξιές πνευμονικές 

φλέβες. Οι άλλες δύο ξεκινούν από τον 

αριστερό πνεύμονα και λέγονται αριστερές 

πνευμονικές φλέβες. Σχηματίζονται από τα 

τριχοειδή των πνευμόνων και μεταφέρουν το 

οξυγονωμένο αίμα στον αριστερό κόλπο της 

καρδιάς 

Εικόνα 2.8 : Το αρτηριακό σύστημα της 
μικρής κυκλοφορίας 

Μικρή κυκλοφορία 



 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή 

Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή 

Ο όρος καρδιακή ανακοπή (cardίac arrest) αναφέρεται στη διακοπή της καρδιακής μηχανικής 

δραστηριότητας, δηλαδή στη μη εξώθηση αίματος από την καρδιακή αντλία. 

Η Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια, διακοπή της καρδιακής παροχής αίματος στον 

οργανισμό και εκδηλώνεται με απουσία του σφυγμού ή της αναπνοής ή και των δύο ταυτόχρονα. Τα 

αποτελέσματα της ανακοπής είναι δύο: 

 

α) η διακοπή της αιμάτωσης του εγκεφάλου, η οποία είναι καθοριστική τόσο για την λειτουργία 

των ζωτικών οργάνων όσο και για την ίδια την ζωή του ανθρώπου, 

 β) την απώλεια των αισθήσεων και της επικοινωνίας.  

 

Η απώλεια του σφυγμού εμφανίζεται αμέσως, όπως αμέσως εμφανίζεται και η απώλεια των καρδιακών 

τόνων. Σε χρόνο περίπου ένα με δύο λεπτά μετά την ανακοπή διακόπτεται η αναπνοή.  



 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή 

Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (συνέχεια) 

Περίπου στον ίδιο χρόνο δύο με 3 λεπτά μετά την 

ανακοπή παρατηρείται μυδρίαση. Μυδρίαση είναι η 

κατάσταση στην οποία η κόρη του ματιού έχει διασταλεί, 

δηλαδή έχει μεγαλώσει αρκετά (προκαλείται 

φυσιολογικά σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό). Σε 

χρόνο δέκα με είκοσι λεπτά το άτομο που έχει υποστεί 

ανακοπή εμφανίζει απώλεια συνείδησης και δεν 

επικοινωνεί με το περιβάλλον του. 

Κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου 700.000 ανακοπές 

στην Ευρώπη. 

Σημείωση: Οι καρδιακοί τόνοι γίνονται αντιληπτοί στην 

ακρόαση της καρδιάς από επαγγελματίες υγείας με την 

χρήση στηθοσκοπίου (ακουστικά).  

Εικόνα 2.9: Μυδρίαση, διαστολή της 
κόρης του ματιού. 



 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή 

Αίτια καρδιακής ανακοπής  

Καρδιολογικά αίτια: 

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία καρδιακής ανακοπής.  

Η μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και οι βαλβιδοπάθειες αποτελούν αίτια ανακοπής σε μεγαλύτερους ασθενείς. 

Οι κληρονομικές ανωμαλίες, συγγενείς καρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα και χρήση ουσιών είναι οι κύριες αιτίες στους νεότερους.  

Αρρυθμίες . 

Μη καρδιολογικά αίτια 

1.Υπάρχουν πολλά αίτια πρόκλησης καρδιακής ανακοπής από ασφυξία (μηχανισμός υποξυγοναιμίας)  

-   Απόφραξη αεραγωγού: μαλακά μόρια (κώμα) - Βλάβη εγκεφάλου ή κάκωση Σπονδυλικής Στήλης  

-   Εισρόφηση (είσοδος τροφών ή υγρών στο αναπνευστικό σύστημα) - Πνιγμός  - Τραύμα, κ.α. 

2. Υπογκαιμία: καταστάσεις με μειωμένο ενδαγγειακό όγκο (αιμορραγία), αλλά και με αγγειοδιαστολή (αναφυλαξία, σήψη).  

3.  Αίτια μηχανικής απόφραξης: πνευμονική εμβολή, καρδιακός επιπωματισμός, κ.α. 

5. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές.  

6. Υποθερμία. 



 Βασική υποστήριξη της ζωής 

Βασική υποστήριξη της ζωής. 

Ως Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic life Support = BLS) 

ορίζεται η επίτευξη βατότητας του αεραγωγού και η 

υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας χωρίς τη χρήση 

εξοπλισμού ή με ελάχιστα απλά, βοηθητικά μέσα 

(προστατευτική μεμβράνη στόματος ή προσωπίδα τσέπης και 

χρήση εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή). 

 

 

Η βασική υποστήριξη της ζωής  

Επιβάλλεται να εκτελείται: 

•Άμεσα για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο μη παροχής 

οξυγόνου στον εγκέφαλο. 

•Χωρίς Διακοπή.  

•Στον τόπο που συμβαίνει η καρδιοπνευμονική ανακοπή.  

Εικόνα 2.10: Χρήση προστατευτικής μεμβράνης ή 
προσωπίδας τσέπης.  



 Βασική υποστήριξη της ζωής 

Η βασική υποστήριξη της ζωής   

Προϋποθέτει: 

Κατάκλιση του/της  πάσχοντος/ουσας σε ύπτια θέση και 

σε σκληρή επιφάνεια, ώστε να είναι δυνατές και 

αποτελεσματικές οι θωρακικές συμπιέσεις.  

Δεν απαιτεί την χρήση εργαλείων ή φαρμάκων. 

Η βασική υποστήριξη της ζωής είναι αποτελεσματική 

χωρίς την χρησιμοποίηση υγειονομικών και ιατρικών 

μέσων και φαρμάκων.   

Ο χρόνος που απαιτείται για την πρόκληση 

ανεπανόρθωτων εγκεφαλικών βλαβών από τη στιγμή 

που θα σταματήσει η καρδιακή λειτουργία είναι περίπου 

4 λεπτά. Σε 10 λεπτά επέρχεται σίγουρος εγκεφαλικός 

θάνατος. 

Εικόνα 2.11:  Προστατευτική μεμβράνη.   



Βασική υποστήριξη της ζωής 

 

 

 

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

1. Πρώιμη αναγνώριση και κλίση για βοήθεια. Ο 

θωρακικός πόνος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

σύμπτωμα της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Μέσα στην 1η 

ώρα έναρξης του πόνου, σε 25-33% των ασθενών 

συμβαίνει ανακοπή. Κλήση πριν την κατάρρευση του/της 

ασθενούς→ σημαίνει καλύτερη επιβίωση. 

 

2. Μόλις συμβεί καρδιακή ανακοπή: πρώιμη αναγνώριση 

→ ταχεία ενεργοποίηση του κέντρου άμεσης βοήθειας και 

έναρξη της ΚΑΡΠΑ. 

Πρώιμη αναγνώριση και κλήση για βοήθεια  

Οι βασικές παρατηρήσεις είναι η μη ανταπόκριση και η μη 

φυσιολογική αναπνοή. 



 Χαρακτηριστικά ατόμου που παρέχει βοήθεια 

Γενικά χαρακτηριστικά του ατόμου που παρέχει Πρώτες Βοήθειες. 

•Να διατηρεί τον αυτοέλεγχό του/ης, ώστε να μπορεί να είναι ψύχραιμος/η.  

•Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στον/ην πάσχοντα/ουσα, ώστε να δίνει σωστές πληροφορίες. Η έλλειψη 

φόβου από τον/ην πάσχοντα/ουσα είναι σημαντική για την εξέλιξη της υγείας του/ης. 

•Να ενεργεί υπό συνθήκες ασφάλειας, τόσο για τον εαυτό του/ης αλλά και για τον/ην πάσχοντα/ουσα και τους 

παραβρισκόμενους. Εάν δεν είναι σίγουρος/η για τα αποτελέσματα μίας ενέργειας την αποφεύγει. 

Εικόνα 2.12: Εικόνα έλλειψης ψυχραιμίας πάνω 
από τραυματία 



Χαρακτηριστικά ατόμου που παρέχει βοήθεια 

Γενικά χαρακτηριστικά του ατόμου που παρέχει Πρώτες Βοήθειες. 

•Να χρησιμοποιεί τη λογική του/ης και να σκέφτεται με ηρεμία. Να μην επιτρέπει να επηρεαστεί από τον πιθανό 

πανικό του θύματος και των παραβρισκόμενων . 

•Να καλεί για εξειδικευμένη βοήθεια ΕΚΑΒ-166 ή 112. 

•Να μην κάνει πράξεις που θα προκαλέσουν κίνδυνο για μη αναστρέψιμη βλάβη στον/την πάσχοντα/ουσα ή 

απώλειας της ζωής του/ης. 

Εικόνα 2.13: Κλίση στο ΕΚΑΒ για εξειδικευμένη 
βοήθεια. 



Ασφαλής προσέγγιση του θύματος 

Έλεγχος τόπου του συμβάντος. 

Ελέγχουμε για την ασφάλεια του χώρου στον οποίο βρίσκεται το θύμα. Η ασφάλεια αφορά τόσο στον χώρο και στο 

θύμα, όσο και στο άτομο που θα δώσει βοήθεια και τους παραβρισκόμενους. Υπάρχει περίπτωση το θύμα να 

υποστεί επιπλέον βλάβες εξαιτίας κινδύνων στον χώρο που βρίσκεται. Προσέχουμε ιδιαίτερα κινδύνους όπως 

ακραία καιρικά φαινόμενα, φωτιά, πλημμύρα, διαφυγή τοξικών αέριων.  Ακόμη και η έντονη συναισθηματική 

κατάσταση τω παραβρισκόμενων μπορεί να αποτελέσει απειλή. Επίσης είναι πιθανό το άτομο που θα παρέχει 

βοήθεια να εκτεθεί στον ίδιο κίνδυνο με αυτόν που εκτέθηκε το θύμα. 

 

Εικόνα 2.14: Εικόνα φωτιάς κοντά στον τόπο του 
συμβάντος. 



Ασφαλής προσέγγιση του θύματος 

Έλεγχος τόπου του συμβάντος. 

Για παράδειγμα η ύπαρξη νερών στο πάτωμα ή το έδαφος, όταν υπάρχει διαρροή ρεύματος, είναι πιθανό να έχουν προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία στο θύμα.  

•Ελέγχουμε αν υπάρχει συνεχιζόμενος κίνδυνος. 

•Ελέγχουμε αν κινδυνεύει η ζωή μας, η ζωή του ανθρώπου που χρειάζεται βοήθεια ή η ζωή των παραβρισκόμενων στον  χώρο. 

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ασφάλειας του χώρου, τότε μόνο προσεγγίζουμε το θύμα. 

Δεν μετακινούμε το θύμα παρά μόνο αν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, όπως φωτιά ή πλημμύρα. Αν αποφασίσουμε να το 

μετακινήσουμε ενεργούμε πολύ γρήγορα και εφαρμόζουμε όσο περισσότερους κανόνες ασφάλειας γίνεται. 

Εικόνα 2.15: Εικόνα πλημμύρας κοντά στον τόπο 
του συμβάντος. 



Ασφαλής προσέγγιση του θύματος 

Έλεγχος στον χώρο του συμβάντος  

Πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι η φύση του συμβάντος και ποιος ο μηχανισμός 

τραυματισμού του θύματος. Προσπαθούμε να βρούμε ενδείξεις της αιτίας που προκάλεσε την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διερευνούμε αν υπάρχουν άλλες λιγότερο προφανείς εξηγήσεις από 

τις πρώτες που σκεφτήκαμε. Συλλέγουμε στοιχεία από τους παραβρισκόμενους που μπορεί να 

βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και παίρνουμε όλες τις πληροφορίες για όσα είδαν. 

Ο αριθμός των θυμάτων στις έκτακτες καταστάσεις δεν είναι πάντα ένας/μια. Αρκετά συχνά 

εμφανίζονται περισσότερα θύματα τα οποία έχουν ανάγκη βοήθειας. Ρωτάμε τους 

παραβρισκόμενους αν κάποιος άλλος έχει εμπλακεί στο συμβάν.  

Σκεφτόμαστε αν υπάρχει κάποιος/α άλλος/η που μπορούν να μας βοηθήσουν και αν χρειαζόμαστε 

επιπλέον εξοπλισμό. 



Εκτίμηση πάσχοντα/ουσας 

Εκτίμηση 
πάσχοντα/ουσας 

Η εκτίμηση του/ης πάσχοντα/ουσας γίνεται με μία σειρά ενεργειών οι 

οποίες είναι ίδιες σε όλο τον κόσμο. Επίσης η διαδικασία της 

εκτίμησης είναι ίδια, είτε το θύμα βρίσκεται εντός μίας υγειονομικής 

μονάδας είτε εκτός αυτής.  

 

Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες:  

•Έλεγχος του αεραγωγού: Ελέγχουμε αν ο αεραγωγός είναι ανοιχτός 

και επιτρέπει την ομαλή δίοδο τους αέρα. 

•Έλεγχος της αναπνοής: Ελέγχουμε αν υπάρχει φυσιολογική αναπνοή 

στο θύμα. 

•Έλεγχος της κυκλοφορίας: Ελέγχουμε την κυκλοφορία του αίματος. 

•Νευρολογικός έλεγχος: Ελέγχουμε για φυσική ή νοητική ανικανότητα 

για κίνηση και αίσθηση του θύματος. 

•Έλεγχος για έκθεση  σε κινδύνους του περιβάλλοντος  ή αν το 

περιβάλλον είναι ασφαλές. 

  

 Airway 

 Breathing 

 Circulation 

 Disability 

 Exposure– Environment 



Επικοινωνία με το θύμα. 

Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε αν το θύμα είναι 

σε θέση να επικοινωνήσει μαζί μας και ποιο είναι το 

επίπεδο της ανταπόκρισής του/ης. Η διαδικασία 

που θα ακολουθήσουμε αποτελείται από βήματα 

που διευκολύνουν την όποια αντίδρασή του/ης.  

Πλησιάζουμε και γονατίζουμε δίπλα στο θύμα, 

ώστε εάν έχει τις αισθήσεις του/ης να μπορεί να 

αντιληφθεί την παρουσία μας.  

Τον/ην πιάνουμε από τους ώμους και τον/ην  

κουνάμε ελαφρώς. Η κίνηση αυτή γίνεται αντιληπτή 

όταν το θύμα έχει τις αισθήσεις του.  

 Εικόνα: 2.16: Η ελαφρά 

κίνηση των ώμων για να 

διαπιστώσουμε αν υπάρχει 

αντίδραση. 

Ανταπόκριση πάσχοντα/ουσας 



 Τον/ην ρωτάμε με δυνατή φωνή «είσαι 

καλά, είσαι καλά». Το άκουσμα αυτής της 

ερώτησης είναι γνωστό σε όλους και αν 

έχουν την δυνατότητα ανταποκρίνονται.  

 Αν υπάρχει ανταπόκριση είτε λεκτική, είτε 

άνοιγμα  των ματιών, είτε με κίνηση 

βάζουμε το θύμα σε θέση ασφαλείας, 

μένουμε δίπλα του/ης, καλούμε βοήθεια 

και επανεξετάζουμε την κατάστασή του/ης 

κάθε δύο λεπτά. 

 Τον/ην αφήνουμε στην θέση ανάνηψης 

μέχρι να έρθει βοήθεια από το ΕΚΑΒ. 

 Εικόνα: 2.17: Τοποθέτηση σε 

θέση ανάνηψης. 

Ανταπόκριση πάσχοντα/ουσας 



Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης  

Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης 

Για την τοποθέτηση του/ης πάσχοντα/ουσας σε θέση ασφαλείας 

ακολουθούμε τα επόμενα βήματα: 

Βήμα πρώτο: Γονατίζουμε δίπλα στο θύμα και αφαιρούμε τυχόν 

αντικείμενα που έχει πάνω του/ης, όπως γυαλιά, κινητό, κλειδιά. Εάν 

φοράει γραβάτα ή κλειστό ρούχο στο λαιμό το  αφαιρούμε ή το 

χαλαρώνουμε. Επίσης χαλαρώνουμε την ζώνη. 

 

Βήμα δεύτερο: Τοποθετούμε το θύμα σε ύπτια θέση (ανάσκελα) και 

βεβαιωνόμαστε ότι τα πόδια του/ης είναι σε ευθεία γραμμή. 

 

Βήμα τρίτο: Φέρουμε τα χέρια του/ης σε επαφή με τον κορμό. 

 

Βήμα τέταρτο: Στη συνέχεια τοποθετούμε το άνω άκρο (χέρι) που 

βρίσκεται προς την πλευρά μας σε ορθή γωνία, ως προς τον κορμό 

του/ης και ως προς τον αγκώνα του/ης. 

 Εικόνα: 2.18:  Τοποθέτηση του άνω άκρου σε 

ορθή γωνία  



Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης (συνέχεια...) 

Για την τοποθέτηση σε θέση ασφαλείας 

συνεχίζουμε με τα επόμενα βήματα: 

Βήμα πέμπτο: Φέρουμε και το άλλο άκρο 

πάνω στο στήθος με κατεύθυνση προς τον 

ώμο και την παλάμη προς τα κάτω.  

Βήμα έκτο: Λυγίζουμε το πόδι που βρίσκεται 

απέναντί μας,  ώστε να πατήσει ολόκληρο το 

πέλμα του/ης σταθερά στο έδαφος.  

 
Εικόνα 2.19:  Τοποθέτηση του δεύτερου άκρου πάνω από το στήθος. 

 Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης  



Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης (συνέχεια...) 

Βήμα έβδομο: Στη συνέχεια πιάνουμε το 

λυγισμένο γόνατο.   

Βήμα όγδοο : Πλέκουμε τα δάκτυλα του 

χεριού μας με τα δάκτυλα του χεριού του 

θύματος που βρίσκεται από την ίδια μεριά 

που είναι το λυγισμένο γόνατο.  

Βήμα ένατο: Τον/ην γυρίζουμε προς την 

πλευρά μας με μοχλό το λυγισμένο γόνατο.  

Βήμα δέκατο: Φέρουμε το κεφάλι σε ελαφρά 

έκταση, ώστε να διατηρείται η βατότητα του 

αεραγωγού.  

Εικόνα 2.20: Το  λυγισμένο γόνατο λειτουργεί ως μοχλός για να 
γυρίσουμε το θύμα. 

 Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης  



Εικόνα 2.21: Ολοκλήρωσης των βημάτων για την  θέση ασφάλειας ή ανάνηψης. 

Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης (συνέχεια...) 

Η τοποθέτηση ενός/μιας ασθενούς σε θέση 

ασφάλειας ή ανάνηψης τον/ην προστατεύει 

από ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορεί να 

επιδεινώσουν την υγεία του/ης.  

Η πλάγια θέση του σώματος και η μικρή 

έκταση της κεφαλής εξασφαλίζουν έξοδο από 

το στόμα πιθανόν εμεσμάτων (έμεσμα 

αποκαλείται το περιεχόμενο του εμέτου). Εάν 

η θέση δεν ήταν πλάγια μπορούσε πολύ 

εύκολα να προκληθεί πνιγμονή με την είσοδο 

περιεχομένου του στομάχου στην 

αναπνευστική οδό μέσα από τον φάρυγγα και 

τους βρόγχους. 

 Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης  



Εικόνα 2.22: Θέση ανάνηψης ασθενούς. 

Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης 

(συνέχεια...) 

Η μικρή έκταση της κεφαλής σε πλάγια 

θέση δεν επιτρέπει την πτώση της 

γλώσσας προς τα πίσω και την φραγή 

του αεραγωγού στο οπίσθιο φαρυγγικό 

τοίχωμα.  Η γλώσσα είναι ένας βαρύς 

μυς ο οποίος όταν υπάρχει απώλεια 

συνείδησης χαλαρώνει όπως όλοι οι 

μύες και εξαιτίας της βαρύτητας πέφτει 

προς τα πίσω.  

Συχνά για την πτώση της γλώσσας 

χρησιμοποιείται ο λανθασμένος όρος 

«γύρισε η γλώσσα». 

 Θέση ασφάλειας ή ανάνηψης  



 

Η κλήση για εξειδικευμένη βοήθεια γίνεται στον 

αριθμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 166 ή 

στον πανευρωπαϊκό  αριθμό επείγουσας ανάγκης 112.  

Η συνομιλία μας με το προσωπικό του ΕΚΑΒ θα 

πρέπει να είναι σύντομη και σαφής, ώστε να έχουμε 

άμεσα βοήθεια και να μην υπάρχουν παρερμηνεύσεις. 

• Αναφέρουμε το τηλέφωνο από το οποίο καλούμε, 

ώστε αν υπάρξει διακοπή ή αν χρειαστούν επιπλέον 

πληροφορίες να μας καλέσουν. Δεν έχουν πάντα 

όλες οι συσκευές αναγνώριση κλήσης. Θυμόμαστε 

ότι επικοινωνούμε με τηλεφωνικό κέντρο που 

δέχεται συνεχώς κλήσεις. 

• Δηλώνουμε τι περιστατικό έχει συμβεί, π.χ. τροχαίο 

ατύχημα, λιπόθυμο άτομο,  αναφέρουμε  το φύλο αν 

μπορούμε, την ηλικία και αν αναπνέει. 

 Κλήση για βοήθεια στο ΕΚΑΒ 166 ή στο 112 

Εικόνα 2.23: Αριθμός κλήσης ΕΚΑΒ. 



• Δηλώνουμε τον χώρο που έγινε το περιστατικό με όσο 

μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται, π.χ. οδός, αριθμός, πόλη ή όσο πιο 

ακριβές χιλιόμετρο οδικού δικτύου. 

• Αναφέρουμε τον αριθμό των θυμάτων. 

• Προσδιορίζουμε χρονικά πότε έγινε το συμβάν εάν έχουμε την 

δυνατότητα. 

• Αναφέρουμε το όνομα μας και την ιδιότητά μας, συγγενείς, 

περαστικός, επαγγελματίας υγείας κ.α. 

• Δίνουμε όποια επιπλέον  πληροφορία θεωρούμε σημαντική. 

• Ρωτάμε αν χρειάζονται κάτι άλλο και κλείνουμε τελευταίοι το 

τηλέφωνο. 

 Κλήση για βοήθεια στο ΕΚΑΒ 166 ή στο 112 

Εικόνα 2.24: Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης 
ανάγκης. 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση από το θύμα ξεκινάμε το πρωτόκολλο της βασικής υποστήριξης της ζωής την Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 

1.Ελέγχουμε αν ο αεραγωγός είναι ανοιχτός. Στο θύμα με απώλεια συνείδησης η γλώσσα που είναι ένας 

βαρύς μυς και προσφύεται στην κάτω γνάθο, πέφτει προς τα πίσω λόγω της βαρύτητας και αποφράσσει τον 

αεραγωγό στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα.   

Όταν ο αεραγωγός είναι κλειστός δεν επιτρέπεται η δίοδος του αέρα και η διαδικασία της αναπνοής σταματάει. Είναι απαραίτητη 

η εφαρμογή ενεργειών ώστε να ανοίξει ο αεραγωγός. 

Εικόνα 2.25: Σχηματική απεικόνιση κλειστού και ανοιχτού αεραγωγού. 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από τους «ανώτερους αεραγωγούς» που είναι η ρινική κοιλότητα (μύτη), η 

στοματική κοιλότητα (στόμα), ο φάρυγγας και ο λάρυγγας. Τι κατώτερο αναπνευστικό βρίσκεται μέσα στην θωρακική κοιλότητα 

και αποτελείται από την επιγλωττίδα, την τραχεία, τους βρόγχους και τους πνεύμονες με τις κυψελίδες. 

Ο αέρας ακολουθεί την διαδρομή μύτη ή στόμα, στην συνέχεια περνάει στον φάρυγγα μετά στον λάρυγγα και εισέρχεται στην 

τραχεία. Από την τραχεία ακολουθεί τον δεξιό ή τον αριστερό βρόγχο. Κάθε βρόγχος διακλαδίζεται στον αντίστοιχο πνεύμονα και 

καταλήγει στις κυψελίδες.   

Εικόνα 2.26: Σχηματική απεικόνιση του ανώτερου 
αναπνευστικού. 



 Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

2. Κάνουμε ανάσπαση της κάτω γνάθου με τον δείκτη και το μέσο δάκτυλο της παλάμης μας στο οστέινο 

τμήμα της και μια μικρή έκταση της κεφαλής βάζοντας το άλλο μας χέρι στο μέτωπο του πάσχοντα.  

Η ανάσπαση της γνάθου είναι ουσιαστικά η ανύψωση της κάτω γνάθου, (πηγούνι) και γίνεται πιέζοντας με τον δείκτη και τον μέσο 

συνήθως του δεξιού χεριού στο οστέινο τμήμα της κάτω γνάθου.  

Η έκταση της κεφαλής επιτυγχάνεται τοποθετώντας συνήθως  το αριστερό μας χέρι στο μέτωπο και εφαρμόζοντας μικρή πίεση. 

(Οι αριστερόχειρες συνήθως χρησιμοποιούν στην ανάσπαση της γνάθου το αριστερό χέρι και στην έκταση της κεφαλής το 

δεξί.) 

Εικόνα 2.27: Σχηματική απεικόνιση ανάσπασης της κάτω γνάθου και έκτασης κεφαλής. Ο δείκτης και ο μέσος πιέζουν το 
πηγούνι και η παλάμη του άλλου χεριού εκτείνει την κεφαλή. 
 



 Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

3. Στη συνέχεια σκύβουμε πάνω από τον 

πάσχοντα/ουσα και για 10 δευτερόλεπτα:  

 ΒΛΕΠΩ εάν ανυψώνεται ο θώρακας,  

 ΑΚΟΥΩ εάν βγαίνει ο αέρας από τη μύτη και το στόμα,  

 ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ την αναπνοή βάζοντας το χέρι μου στο διάφραγμα 

ή και την έξοδο του αέρα πάνω στο πρόσωπό μου. 

Με την ενέργεια αυτή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν 

υπάρχει κανονική αναπνοή. Όπως έχουμε σκύψει πάνω από το 

θύμα παρατηρούμε τον θώρακα και αν αυτός ανυψώνεται ή 

ανεβοκατεβαίνει. Προσπαθούμε να ακούσουμε ήχο 

φυσιολογικής αναπνοής.  

 

 
Εικόνα 2.28: Έλεγχος για κανονική αναπνοή. 
 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

Μη φυσιολογική  αναπνοή συμβαίνει λίγο μετά την 

καρδιακή ανακοπή σε ποσοστό 40% των 

περιπτώσεων. Εκτός της καρδιακής ανακοπής 

υπάρχουν και άλλες αιτίες μη κανονικής αναπνοής. 

Η μη φυσιολογική αναπνοή περιγράφεται ως μετά 

βίας, βαριά, θορυβώδης ή κοπιώδης αναπνοή και 

αναγνωρίζεται και ως σημάδι καρδιακής ανακοπής. 

Εάν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν είναι 

φυσιολογική αναπνοή ενεργούμε σαν να μην είναι 

φυσιολογική.  Αφιερώνουμε στον έλεγχο της 

αναπνοής μόνο 10 δευτερόλεπτα.  

Εικόνα 2.29: Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοή. 
 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

4  Εκτίμηση της αναπνοής.   

5. Κάθε άλλος παράξενος θόρυβος στην  αναπνοή θεωρείται 

αναπνοή ανακοπής.  

6. Εάν δεν δούμε, δεν ακούσουμε, δεν αισθανθούμε, άμεσα σε 

χρόνο δέκα δευτερολέπτων  κανονική αναπνοή:  

Πρέπει να καλέσουμε να έρθει άμεσα ιατρική βοήθεια καλώντας το  ΕΚΑΒ-166 ή 

το 112 .  

Εάν υπάρχει κάποιος κοντά μας του αναθέτουμε να τηλεφωνήσει αυτός στο ΕΚΑΒ 

και ακούμε ότι δίνει σωστά όλες τις πληροφορίες .  

Διαφορετικά τηλεφωνούμε οι ίδιοι. Αν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποιούμε 

ανοιχτή ακρόαση ή hands free ή bluetooth και ξεκινάμε άμεσα θωρακικές 

συμπιέσεις χωρίς να χάσουμε επιπλέον χρόνο. 

Αν είναι κάποιος μαζί σας τον στέλνετε να βρει  Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή  

αν υπάρχει κάπου κοντά.  

166 112 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

 7. Οι θωρακικές συμπιέσεις γίνονται στην μεσότητα του θώρακα 

πάνω στο στέρνο:  

 

•Γονατίζουμε δίπλα στο θύμα στο ύψος του θώρακα 

•Τοποθετούμε  το ένα χέρι πάνω στο άλλο στην μεσότητα του θώρακα.   

•Δεν παίζει ρόλο ποιο από τα δύο χέρια βάζουμε πρώτο κάτω.  

•Πλέκουμε τα δάκτυλα των χεριών μας.  

•Βάζουμε τη βάση της παλάμης στο κέντρο του θώρακα και πιο συγκεκριμένα 

στο κάτω μισό του στέρνου  

•Τεντώνουμε τους αγκώνες.  

•Οι ώμοι μας είναι  παράλληλοι στο θύμα.  

•Ξεκινάμε συμπιέσεις, με το βάρος του σώματος μας, με ρυθμό 100 -120 το 

λεπτό  σε βάθος 5-6 εκατοστά.  

•Κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις αφήνοντας μεταξύ των συμπιέσεων ίσο 

χρόνο χαλάρωσης.  

Εικόνα 2.31: Σχηματική απεικόνιση θωρακικών 
συμπιέσεων  

Εικόνα 2.30: Σχηματική απεικόνιση 
θώρακα,  καρδιάς, συμπιέσεων. 



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

 

8. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία των δύο 

εμφυσήσεων.  

•Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό από την ύπαρξη ξένων 

σωμάτων.  

•Κάνουμε μικρή έκταση της κεφαλής με το ένα χέρι.  

•Κάνουμε ανύψωση του πηγουνιού (κάτω γνάθου) με το άλλο 

χέρι.  

•Κλείνουμε τη μύτη, ώστε να μην φεύγει ο αέρας των 

εμφυσήσεων.  

•Παίρνουμε μια κανονική αναπνοή, όχι ιδιαίτερα βαθιά.  

•Σφραγίζουμε τα χείλη μας γύρω από το στόμα του θύματος, ώστε 

να μην διαφεύγει αέρας που θα εκπνεύσουμε.  

Εικόνα 2.32: Η διαδικασία των εμφυσήσεων. Με 
το ένα χέρι κλείνουμε την μύτη.  



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

 

•Εκπνέουμε μέχρι να ανυψωθεί ο θώρακας του θύματος.  

•Η διάρκεια είναι περίπου 1’’.  

•Απομακρύνουμε το κεφάλι μας για να κάνει εκπνοή αέρα το θύμα.  

•Αφήνουμε το θώρακα να πέσει.  

•Το επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά.  

•Αν δεν ανυψωθεί ο θώρακας την πρώτη φορά  που κάνουμε εμφύσηση 

ελέγχουμε το στόμα του θύματος για ορατό εμπόδιο και το απομακρύνουμε. 

•Δεν διακόπτουμε τις συμπιέσεις για πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να 

κάνουμε εμφυσήσεις. 

Εικόνα 2.33: Η διαδικασία των εμφυσήσεων. Με 
το ένα χέρι κλείνουμε την μύτη.  



Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

9. Τη διαδικασία των 30 συμπιέσεων και 

των 2 εμφυσήσεων την κάνουμε μέχρι :   

α) To θύμα να ανανήψει.  

β) Να έρθει βοήθεια.  

γ) Να κουραστούμε. 

 

Εάν υπάρχει και άλλο άτομο που γνωρίζει ΚΑΡΠΑ  

αλλάζουμε κάθε δύο λεπτά  μέχρι να έρθει 

βοήθεια.  



Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες  

Η διακοπή της καρδιακής λειτουργίας στους ενήλικες συχνά οφείλεται στην 

ύπαρξη έντονης αρρυθμίας ή οποία στην ιατρική ορολογία ονομάζεται «κοιλιακή 

ταχυκαρδία». Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής είναι ένα ασφαλές και εύκολο 

στη χρήση του μηχάνημα. Παρέχει ελεγχόμενο φορτίο ρεύματος στην καρδιά με 

σκοπό να την επαναφέρει σε κανονική λειτουργία. 

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές υπάρχουν σε κτήρια που συχνάζουν αρκετοί 

άνθρωποι, όπως είναι τα αεροδρόμια, τα πλοία, οι σταθμοί λεωφορείων, τα 

πανεπιστήμια, τα εμπορικά κέντρα, τα κτήρια διοίκησης, οι αθλητικοί χώροι κ.α. 

Στους χώρους που υπάρχει Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής υπάρχει ευκρινής 

και συγκεκριμένη σήμανση και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν να τον χρησιμοποιούν.  

  

Εικόνα 2.34: Διεθνές σήμα  για την  
ύπαρξη απινιδωτή στον χώρο. 

Εικόνα 2.35: Διαφορετικά είδη εξωτερικού Αυτόματου 
Απινιδωτή. 



 Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες  

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι ένα ασφαλές 

μηχάνημα και για την λειτουργία του ακολουθούμε τις 

οδηγίες που μας δίνει. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να μην βρισκόμαστε σε υγρή επιφάνεια 

με νερά και σε χώρο με μεταλλικές επιφάνειες. Τόσο το νερό 

όσο και οι μεταλλικές επιφάνειες είναι καλοί αγωγοί του 

ηλεκτρικού ρεύματος και μπορεί να προκληθεί  

ηλεκτροπληξία με την χρησιμοποίηση του απινιδωτή. 

 

Πριν μας φέρουν τον απινιδωτή ακολουθούμε το πρωτόκολλο 

των 30 συμπιέσεων και 2 εμφυσήσεων. 

  

Εικόνα 2.36: Εικόνα Εξωτερικού 
Αυτόματου Απινιδωτή. 



 Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες 

Σε αυτόν που θα έρθει πρώτος να μας βοηθήσει ζητάμε να μας φέρει τον 

Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. 

 

Εμείς συνεχίζουμε κανονικά την ΚΑΡΠΑ (30/2).  

 

Μόλις έρθει ο απινιδωτής χωρίς να σταματάμε την ΚΑΡΠΑ, καθοδηγούμε το 

βοηθό μας εάν δε γνωρίζει πώς να τον εφαρμόσει.  

 

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

διακόπτη. Μετά ακολουθούμε τις οδηγίες που ο απινιδωτής  μας δίνει.  

  

Εικόνα 2.37: Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 
του απινιδωτή και η θέση που 
τοποθετούνται στο σώμα. 



Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες  

Στο γυμνό και στεγνό θώρακα του θύματος τοποθετούμε το ένα αυτοκόλλητο 

ηλεκτρόδιο  αριστερά δέκα εκατοστά περίπου κάτω από την μασχάλη. Το άλλο  

αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο το βάζουμε λίγο κάτω από την δεξιά κλείδα.  

 

Βάζουμε στην υποδοχή του απινιδωτή το βύσμα των ηλεκτροδίων και σε λίγο μας 

λέει ότι αναλύει το καρδιακό ρυθμό του θύματος.  

 

Απομακρύνουμε τον κόσμο και δεν ακουμπάμε ούτε εμείς το θύμα, φωνάζοντας: 

«μην ακουμπάει κανείς, αναλύει ρυθμό». 

 

 

 

Εικόνα 2.38: Ανάλυση καρδιακού 
ρυθμού. 



Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες  

Μετά την ανάλυση του καρδιακού ρυθμού του θύματος και εφόσον ο απινιδωτής 

διαγνώσει απινιδώσιμο ρυθμό αρχίζει να φορτίζει και όταν είναι έτοιμος για 

απινίδωση ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και μια σχετική φωτεινή ένδειξη.  

 

Τότε φωνάζουμε: «απομακρυνθείτε θα δώσω ηλεκτρικό ρεύμα». Όταν 

βεβαιωθούμε ότι δεν ακουμπάει κανείς και ούτε εμείς ακουμπάμε το θύμα, τότε 

πατάμε το αντίστοιχο κουμπί και δίνουμε την ηλεκτρική εκκένωση.  

 

Σημείωση: απινιδώσιμος ρυθμός είναι ο καρδιακός ρυθμός που αν ανιχνευθεί ο 

απινιδωτής προχωράει σε απινίδωση.  

  

 

 

 

Εικόνα 2.39: Τοποθέτηση βύσματος 
ηλεκτροδίων. 



Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
ενήλικες  

Μετά την απινίδωση ακολουθούμε τις οδηγίες του 

απινιδωτή.  

 

Εάν στην ανάλυση του ρυθμού δεν διαγνωσθεί 

απινιδώσιμος ρυθμός, τότε ακολουθούμε τις οδηγίες του 

απινιδωτή για να συνεχίσουμε ΚΑΡΠΑ.  

 

Εάν το θύμα αρχίσει να αναπνέει φυσιολογικά τότε το 

τοποθετούμε στην πλάγια θέση ασφάλειας χωρίς να 

ξεκολλήσουμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια.  

 

Εάν υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να βοηθήσουν και να 

κάνουν ΚΑΡΠΑ αλλάζουμε κάθε 2 λεπτά, ώστε να μην 

υπάρχει μεγάλη κόπωση και να παρέχουμε βοήθεια για όσο 

χρόνο χρειαστεί.  

 

Εικόνα 2.40: Ζητάμε απομάκρυνση όλων και πιέζουμε 
το κουμπί απινίδωσης. 



Βασική υποστήριξη της ζωής σε βρέφη και παιδιά  

Για να εφαρμόσουμε την  βασική υποστήριξη της ζωής σε παιδιά 

και βρέφη θα πρέπει να τα εντάξουμε σε μία από τις τρεις 

ακόλουθες ηλικιακές ομάδες. Σε ορισμένες  περιπτώσεις υπάρχουν 

εξαιρέσεις ανάλογα με την ανάπτυξή τους και το βάρος τους. 

 

Βρέφη έως ενός έτους (0-1 έτος).  

Παιδιά από ενός έτους έως οχτώ ετών (1-8 ετών) 

Παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών (>8 ετών) Στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει πιθανότητα η ανάπτυξη του παιδιού να είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη (βάρος, ύψος) και να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο των 

ενηλίκων  

 

Η συνήθης αιτία ανακοπής στα βρέφη και στα παιδιά μου είναι 

αναπνευστικής αιτιολογίας.  

 

 

 

 

Εικόνα 2.41: Απεικόνιση θωρακικών συμπιέσεων  
σε έμβρυο με την χρήση δύο δακτύλων 



Βασική υποστήριξη της ζωής σε βρέφη και παιδιά 

Πλησιάζουμε το βρέφος ή το παιδί με ασφάλεια βεβαιώνοντας πώς δεν 

υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, τόσο για το ίδιο όσο και για εμάς.  

Πάμε δίπλα του και το πιάνουμε από τους ώμους. 

Στην συνέχεια προσπαθούμε να το κουνήσουμε ελαφρώς.  

 

Φωνάζουμε δυνατά δύο φορές «είσαι καλά, είσαι καλά;». 

 

Εάν είναι βρέφος δίνουμε ένα μικρό ερέθισμα στην πατούσα του. Ουσιαστικά 

τσιμπάμε με τα δάκτυλά του χεριού μας την πατούσα του βρέφους. 

Τα βήματα προσέγγισης μέχρι εδώ είναι περίπου ίδια με την παροχή 

βοήθειας σε ενήλικες.  

Αν αντιδράσει και αναπνέει φυσιολογικά το τοποθετούμε σε θέση ασφάλειας.  

Καλούμε το ΕΚΑΒ για την προληπτική μεταφορά του σε μονάδα υγείας. 

  

Εικόνα 2.42: Απεικόνιση θωρακικών 
συμπιέσεων  σε παιδί με την χρήση ενός 
χεριού. 



Βασική υποστήριξη της ζωής σε βρέφη και παιδιά 

Εάν δεν αντιδράσει και δεν αναπνεύσει φυσιολογικά τότε με βάση το πόσα 

άτομα είμαστε ακολουθούμε μία από τις επόμενες επιλογές. 

 

Α. Είμαστε μόνοι μας και δεν υπάρχει άλλο άτομο στον χώρο. 

Κάνουμε 5 αρχικές εμφυσήσεις  

1 λεπτό ΚΑΡΠΑ (30 συμπιέσεις:2 εμφυσήσεις ) 

Τηλεφωνούμε στο ΕΚΑΒ 166 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας 

Ανάγκης 112 

 

Β. Εάν υπάρχει βοήθεια από άλλο άτομο 

Κάνουμε 5 αρχικές εμφυσήσεις  

Τηλεφωνούμε στο ΕΚΑΒ 166 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας 

Ανάγκης 112 

ΚΑΡΠΑ (30 συμπιέσεις : 2 εμφυσήσεις ) 

Εικόνα 2.43: Απεικόνιση εμφυσήσεων  
σε βρέφος. 



Βασική υποστήριξη της ζωής σε βρέφη και παιδιά 

Οι συμπιέσεις στα παιδιά και στα βρέφη γίνονται με τόση δύναμη, ώστε να φτάνουν  στο 1/3 του βάθους του θώρακά 

τους.  

 

Για τις συμπιέσεις στα βρέφη  χρησιμοποιούμε τα δύο δάκτυλά μας δείκτη και μέσο και κάνουμε συμπιέσεις στο ύψος 

των θηλών. Η πίεση με τις άκρες των δύο δακτύλων στα βρέφη είναι επαρκής για να κατέλθει ο θώρακας κατά ένα 

τρίτο του βάθους του. Το οστά των βρεφών είναι ακόμη χόνδρινα, δηλαδή πολύ μαλακά και η πίεση με τα δάκτυλα 

είναι αποτελεσματική και ασφαλής. 

 

Στα παιδιά, κάνουμε συμπιέσεις χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι στη μεσότητα του θώρακα. Διαφέρει από τους 

ενήλικες στο ότι δεν χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια με αποτέλεσμα να ασκείται μικρότερη πίεση. Σκοπός είναι να 

υπάρξει βάθος συμπιέσεων περίπου στο ένα τρίτο του βάθους του θώρακα του παιδιού. Τα οστά του θώρακα, όπως 

και όλου του σκελετού στα παιδιά δεν έχουν ακόμη οστεοποιηθεί πλήρως. Αυτό σημαίνει πώς δεν είναι πολύ σκληρά 

και μετακινούνται πιο εύκολα σε βάθος. Η άσκηση της ίδιας πίεσης με αυτή των ενηλίκων θα προκαλούσε κακώσεις.  



Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε 
παιδιά και βρέφη 

Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται σε παιδιά παρέχονται μαζί με τον απινιδωτή με ειδική σήμανση και οδηγίες για 

την σωστή εφαρμογή τους. 

Σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 8 ετών χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρόδια των ενηλίκων.  

Σε παιδιά ενός έως οχτώ ετών χρησιμοποιούνται παιδιατρικά ηλεκτρόδια σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα. 

Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρόδια των ενηλίκων. 

Σε βρέφη με ηλικία έως ενός έτους γίνεται χρήση ηλεκτροδίων μόνο σε περιπτώσεις που επισημαίνεται από τον 

κατασκευαστή η ασφαλής χρήση τους. 

Τα ηλεκτρόδια στα παιδιά τοποθετούνται μπροστά στο στέρνο και πίσω στην πλάτη. 

Εικόνα 2.44: Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο στέρνο και στην πλάτη βρέφους. 
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Απώλεια Συνείδησης 

Απώλεια συνείδησης είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν έχει συνείδηση του εαυτού 

του/ης και αυτών που συμβαίνουν στο περιβάλλον του/ης. Ο/Η άρρωστος/η συνήθως είναι 

ξαπλωμένος/η σα να κοιμάται, αλλά δεν αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Αυτό, με μία πρώτη ματιά, θυμίζει την κατάσταση του ύπνου, στη διάρκεια του οποίου, το άτομο 

βρίσκεται σε σωματική και νοητική αδράνεια. Ωστόσο, μπορεί γρήγορα να φθάσει σε κατάσταση 

πλήρους εγρήγορσης με πολύ ελαφρά εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός του/ης 

λειτουργεί φυσιολογικά, εφ’ όσον αιματώνεται και οξυγονώνεται ικανοποιητικά και ότι δεν υπάρχουν 

βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ.) και σ’ άλλα συστήματα, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να προκαλούν απώλεια της συνείδησης.  

 

Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί απώλειας συνείδησης: 

- λιποθυμία, είναι η στιγμιαία απώλεια της συνείδησης. 

- λήθαργος (προκώμα), κατά τη διάρκεια του οποίου ο/η πάσχων/ουσα, αν διεγερθεί έντονα, ανοίγει 

τα μάτια του/ης και τα ξανακλείνει αμέσως. Έχει νοητική σύγχυση, δεν ξέρει πού βρίσκεται και 

βαθμιαία χάνει τελείως τις αισθήσεις του/ης μέχρι να περιέλθει σε κώμα. 
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- Το κώμα, είναι η πλήρης απώλεια της συνείδησης στη διάρκεια της οποίας ο/η πάσχων/ουσα δεν αντιδρά ακόμη και σε επώδυνα 

ερεθίσματα, π.χ. αν του/ης προκαλέσουμε πόνο τσιμπώντας τον/ην στο στήθος. Το κώμα υποδηλώνει βαριά βλάβη του Κ.Ν.Σ.  
 

Τα αίτια που ευθύνονται για την απώλεια της συνειδήσεως είναι πάρα πολλά. Εδώ θ’ αναφερθούν τα κυριότερα, τα οποία, ως κοινό 

χαρακτηριστικό, έχουν την επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ.) του πάσχοντα : 

• Δηλητηριάσεις γενικά, π.χ. από αλκοολούχα ποτά, διάφορα φάρμακα (βαρβιτουρικά, ασπιρίνη, ναρκωτικές ουσίες, ηρωίνη) και 

μονοξείδιο του άνθρακα. 

• Μεταβολικές διαταραχές, σε άτομα που πάσχουν π.χ. από διαβήτη, (υπογλυκαιμία-υπεργλυκαιμία) ή άτομα που πάσχουν από νεφρική 

ανεπάρκεια (ουραιμία). 

• Ηπατικό κώμα, από ηπατική ανεπάρκεια, 

 • Επιληψία. 

 • Υποθερμία.  

• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκαλούν βλάβες στο Κ.Ν.Σ. π.χ. εγκεφαλικές αιμορραγίες. 

 • Εγκεφαλικά επεισόδια.  

• Εγκεφαλίτιδες, μηνιγγίτιδες. 

 • Όγκοι του εγκεφάλου.  

• Αναπνευστική ανεπάρκεια.  

• Άλλα. 
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Πρώτες βοήθειες σε απώλεια συνείδησης 

 Όταν προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε 

πάσχοντα/ουσα με απώλεια συνείδησης, θα 

πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται για 

στιγμιαία απώλεια της συνείδησης, η οποία 

διαρκεί λίγα λεπτά, δηλαδή για την κοινή 

λιποθυμία. Αυτός ο συνηθισμένος τύπος 

λιποθυμίας οφείλεται στη μειωμένη ροή 

αίματος στον εγκέφαλο και αντιμετωπίζεται 

αν ξαπλώσουμε τον/ην πάσχοντα/ουσα σε 

ύπτια κατάκλιση και ανασηκώσουμε λίγο τα 

πόδια του/ης. Συνήθως το άτομο που έχει 

λιποθυμήσει ανακτά τις αισθήσεις του πολύ 

γρήγορα.  

 

Εικόνα 2.45: Τοποθέτηση ατόμου μετά από λιποθυμία. 
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Πρώτες βοήθειες σε απώλεια συνείδησης 

Στην  περίπτωση όμως που δεν πρόκειται για λιποθυμία, αλλά για κατάσταση επείγουσας ανάγκης, μπορούμε να φροντίσουμε 

αποτελεσματικά τον/ην ασθενή εφαρμόζοντας τα εξής: 

• Ελέγχουμε αν ο/η ασθενής αναπνέει και αν οι αεροφόροι οδοί είναι καθαροί. Σε άλλη περίπτωση, καθαρίζουμε, όσο αυτό είναι 

δυνατόν, την ανώτερη αναπνευστική οδό και εφαρμόζουμε τεχνητή αναπνοή.  

• Καλούμε ιατρική βοήθεια και φροντίζουμε για την εσπευσμένη μεταφορά του/ης στο Νοσοκομείο. 

• Ψηλαφούμε το σφυγμό και μετρούμε την πίεση του ασθενούς (αν υπάρχει πιεσόμετρο). Αν χρειαστεί εφαρμόζουμε εξωτερικές 

μαλάξεις θώρακα. 

• Παρατηρούμε μήπως υπάρχει τραυματισμός ή κάταγμα. Σ’ αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε κάθε άσκοπη μετακίνηση, που 

πιθανόν να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο νωτιαίο μυελό. 

• Εάν είναι δυνατό, τοποθετούμε τον/ην ασθενή σε θέση ανάνηψης, στο πλάι. Σ’ αυτή τη θέση, ο/η ασθενής δεν κινδυνεύει από 

εισρόφηση πιθανού έμετου. 

• Προσέχουμε αν ο/η πάσχων/ουσα αιμορραγεί. 

• Ρωτάμε γνωστούς, φίλους ή συγγενείς αν ο/η ασθενής πήρε κάποιο φάρμακο, ή ψάχνουμε για συσκευασίες φαρμάκων ή 

δηλητηριωδών ουσιών κοντά στον/ην ασθενή. 
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Απουσία σφυγμού στα μεγάλα αγγεία 

Αρτηριακός σφυγμός είναι το «κύμα αίματος» που γίνεται αισθητό στις περιφερικές 

αρτηρίες του σώματος, μετά από κάθε συστολή της καρδιάς. Το αίμα εξωθείται από την 

αριστερή κοιλία της καρδιάς προς την αορτή και από εκεί προς όλο το αρτηριακό δίκτυο 

του ανθρώπινου οργανισμού για να τροφοδοτήσει με οξυγόνο όλα τα κύτταρα. 

Είναι γνωστό ότι, σε κάθε συστολή της καρδιάς, η αριστερή κοιλία διοχετεύει αίμα στις 

αρτηρίες, ασκώντας συγχρόνως και μια πίεση στο αίμα, που ήδη υπάρχει μέσα σ’ αυτές. Η 

ελαστικότητα όμως των αρτηριών επιτρέπει τη μεταβολή του όγκου του αίματος, και 

επομένως τη μεταβολή της πίεσης του αίματος, μέσα σ’ αυτές. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

το μέγεθος του σφυγμού (δυνατός, κανονικός, ασθενής) είναι ανάλογο του εύρους της 

έκπτυξης (διαστολής) του τοιχώματος των αρτηριών. 
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Απουσία σφυγμού στα μεγάλα αγγεία 

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα, για να καταλάβουμε πώς ο σφυγμός επηρεάζεται από 

την αντίσταση που ασκούν τ’ αγγεία στο αίμα που εξωθείται σε κάθε συστολή της καρδιάς. 

Τα τοιχώματα των αρτηριών σε ένα υγιές άτομο χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ελαστικότητα, λόγω των ελαστικών ινών, που βρίσκονται στο μεσαίο τμήμα του 

τοιχώματός τους. Κατά συνέπεια, η πίεση του αρτηριακού αίματος (αρτηριακή πίεση) σ’ 

ένα τέτοιο άτομο βρίσκεται σε φυσιολογικές τιμές και ο σφυγμός του είναι κανονικός. 

Αντίθετα, σε παθολογικές καταστάσεις, όπως αρτηριοσκλήρυνση, επειδή χάνεται η 

ελαστικότητα των αγγείων, η αντίσταση που ασκούν οι αρτηρίες στο αίμα είναι μεγάλη, με 

συνέπεια να αυξάνεται η πίεση του αίματος μέσα στις αρτηρίες και να μεταβάλλεται το 

μέγεθος του σφυγμού. 

Όσο το αρτηριακό δίκτυο εκτείνεται προς την περιφέρεια, τόσο ελαττώνεται η διάμετρος 

των αρτηριών και κατά συνέπεια το μέγεθος του σφυγμού, που μεταδίδεται σαν κύμα. 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού 

Η ψηλάφηση σφυγμού στα μεγάλα αγγεία 

γίνεται: 

• στην καρωτίδα 

• τη βραχιόνιο αρτηρία 

• τη μηριαία αρτηρία 

• την ιγνυακή αρτηρία 

• σε μικρότερα αγγεία, όπως την κερκιδική 

αρτηρία και τη ραχιαία του ποδός αρτηρία. 

Όταν ψηλαφούμε το σφυγμό, εξετάζουμε τα εξής 

κυρίως χαρακτηριστικά, τα οποία μας αφορούν 

όταν πρόκειται να δώσουμε πρώτες βοήθειες:  

α) τη συχνότητα  

β) το ρυθμό και  

γ) την ένταση. 

Εικόνα 2.46: Ψηλάφηση σφυγμού. 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού 

α) Η συχνότητα είναι ο αριθμός των σφίξεων ανά λεπτό. Στους φυσιολογικούς ενήλικες, ο 

σφυγμός κυμαίνεται μεταξύ 65 και 80/min. Στα παιδιά, η συχνότητα είναι μεγαλύτερη, λόγω του 

μεγαλύτερου μεταβολισμού και κυμαίνεται μεταξύ 90-110/min. Στα μεγαλύτερα άτομα της τρίτης 

ηλικίας, η συχνότητα είναι 55-65/min. Η αύξηση του σφυγμού καλείται ταχυκαρδία και το 

αντίθετο, δηλαδή η ελάττωση, βραδυκαρδία. Η συχνότητα αυξάνεται με την άσκηση, με έντονα 

συναισθήματα, όπως φόβος, οργή και σε παθολογικές καταστάσεις, όπως αναιμία, 

υπερθυρεοειδισμός κ.λπ. 

 

β) Ο ρυθμός του σφυγμού είναι φυσιολογικός, όταν, κατά την ψηλάφηση, τα «κύματα αίματος» 

γίνονται αισθητά σε κανονικά χρονικά διαστήματα. Σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, π.χ. 

σε παθήσεις της καρδιάς, τα κύμα τα είναι άρρυθμα και ο σφυγμός καλείται άρρυθμος. 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού (συνέχεια...) 

γ) Η ένταση του σφυγμού, αν είναι δηλαδή 

δυνατό ή αδύνατο το κύμα το οποίο αντανακλάται 

στις περιφερικές αρτηρίες, π.χ. κερκιδική αρτηρία, 

εξαρτάται από το μέγεθος του σφυγμού. Δηλαδή 

πόσο πολύ ή λίγο εκπτύσσονται τα τοιχώματα των 

αγγείων το οποίο σχετίζεται με την αντλητική 

ικανότητα της καρδιάς. Και πάλι, σε παθολογικές 

καταστάσεις, η ένταση του σφυγμού 

μεταβάλλεται. 

Παρακάτω θα περιγράψουμε πώς ψηλαφούμε την 

κερκιδική αρτηρία και πώς βρίσκουμε και 

ψηλαφούμε το σφυγμό της καρωτίδας. 

 

Εικόνα 2.47: Ωλένια και κερκιδική 
αρτηρία. 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού (συνέχεια...) 

Η ψηλάφηση της κερκιδικής αρτηρίας γίνεται με 

τα τρία δάκτυλα, το δείκτη, το μέσο και τον 

παράμεσο και χρησιμοποιούμε τις άκρες των 

δακτύλων. Τοποθετούμε τα δάκτυλα αμέσως 

επάνω από την καμπτική επιφάνεια της 

πηχεοκαρπικής άρθρωσης στη βάση του αντίχειρα. 

Όταν ο σφυγμός στην κερκιδική αρτηρία είναι 

εξασθενημένος ή απουσιάζει και θέλουμε να 

κάνουμε μια γρήγορη εκτίμηση για την κατάσταση 

του ασθενή, όπως σε περιπτώσεις μεγάλης πτώσης 

της αρτηριακής πίεσης, πραγματοποιούμε 

ψηλάφηση της καρωτίδας. 

 

Εικόνα 2.48: Ψηλάφηση σφυγμού στην πηχεοκαρπική. 
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Η ψηλάφηση του σφυγμού (συνέχεια...) 

Οι καρωτίδες είναι μεγάλα αγγεία που 

εκφύονται από το αορτικό τόξο. 

Ανεβαίνουν δεξιά και αριστερά του 

τραχήλου και τροφοδοτούν με αίμα τον 

εγκέφαλο. Επειδή βρίσκονται πολύ κοντά 

στην καρδιά, απεικονίζουν τη λειτουργία 

της. Αν η καρδιά κτυπά, πρέπει να 

ψηλαφείται ο σφυγμός στις καρωτίδες. Η 

καλύτερη θέση είναι, όταν ο/η 

πάσχων/ουσα βρίσκεται σε κατάκλιση και 

με ελαφρά ανασηκωμένο το κεφάλι σε 15-

30°. 

 

Εικόνα 2.49: Καρωτίδες (Copyright: nealesvou.gr). 
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Επίσης, θα μπορέσουμε καλύτερα να επιτύχουμε 

την ψηλάφηση, αν στρίψουμε το κεφάλι του 

ασθενούς προς την πλευρά της εξέτασης, γιατί 

έτσι χαλαρώνουν οι μύες της περιοχής και 

συγκεκριμένα ο στερνοκλειδομαστοειδής. 

Χρησιμοποιούμε τα δύο δάκτυλα, τον δείκτη και 

τον μέσο και τα τοποθετούμε χαμηλά στην 

περιοχή του τραχήλου, στο κενό που 

δημιουργείται μεταξύ του μήλου του Αδάμ και 

του στερνοκλειδομαστοειδούς μυ. Δεν ασκούμε 

μεγάλη πίεση, διότι μπορεί να προκληθεί 

βραδυκαρδία. 

Η απώλεια του σφυγμού στα μεγάλα αγγεία, 

όπως της καρωτίδας, οφείλεται σε μεγάλη πτώση 

της πίεσης και σημαίνει παύση ή μεγάλη 

ανεπάρκεια της καρδιάς και άλλα αίτια. 

Εικόνα 2.50: Ψηλάφηση σφυγμού στις καρωτίδες. 
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 Διακοπή αερισμού 

Σκοπός της αναπνευστικής λειτουργίας είναι ο εφοδιασμός των κυττάρων των ιστών του 

σώματος με το απαραίτητο οξυγόνο και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα, που 

παράγουν κατά το μεταβολισμό τους. Η λειτουργία αυτή επιτελείται αφ’ ενός μέσω του 

αίματος (τα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος συνδέονται με το οξυγόνο, το οποίο περνάει 

τα τοιχώματα των κυψελίδων και των τριχοειδών αγγείων, «τριχοειδοκυψελιδική 

μεμβράνη») και αφ’ ετέρου μέσω των πνευμόνων. Ο πνεύμονας αποτελείται από διάφορα 

τμήματα και το βρογχικό δένδρο καταλήγει στις κυψελίδες. Τα τελικά τμήματα είναι οι 

κυψελίδες, οι οποίες αποτελούν μια τεράστια σε έκταση επιφάνεια, εξαιρετικά λεπτή, η 

οποία επαλείφεται από τριχοειδή αγγεία. Η επιφάνεια αυτή καταλαμβάνει μια έκταση 

περίπου 70 τ.μ. 
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Διακοπή αερισμού 

Ο αέρας φθάνει στις κυψελίδες με την αναπνοή. Σαν μία αεραντλία, το σύστημα 

πνεύμονες-αναπνευστικοί μύες προωθεί συνεχώς αέρα μέσα και έξω από τις κυψελίδες με 

διαδοχικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις (εισπνοή-εκπνοή-παύση). Ταυτόχρονα, σαν μία 

υδραντλία, η καρδιά σπρώχνει το αίμα μέσα στα αγγεία για να επιτυγχάνεται η 

κυκλοφορία. Κατά τη φάση λοιπόν της εισπνοής, εισπνέεται ο αέρας με το απαραίτητο 

οξυγόνο και κατά τη φάση της παύσεως συνεχίζεται η διάχυση του οξυγόνου προς τα 

αγγεία. Αντίστροφα, κατά την εκπνοή, αποβάλλεται αέρας, που περιέχει περισσότερο 

διοξείδιο του άνθρακα.  

Οι μηχανισμοί των κινήσεων του πνεύμονα ελέγχονται από το αναπνευστικό κέντρο, που 

βρίσκεται στον προμήκη μυελό. Επίσης, ρυθμίζονται και από χημειοϋποδοχείς και 

μηχανοϋποδοχείς που είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές της μερικής πίεσης του οξυγόνου 

και του διοξειδίου του άνθρακος και βρίσκονται διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία του 

σώματος (μεγάλα αγγεία και μύες). 
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Διακοπή αερισμού 

Η αναπνευστική λειτουργία μπορεί να διακοπεί λόγω διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, όπως: 

• Βλάβες του Κ.Ν.Σ., π.χ. κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

• Απόφραξη αεραγωγών, π.χ. οίδημα λάρυγγα. 

• Νόσοι των πνευμόνων, π.χ. Χ.Α.Π. (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) 

• Καταπληξία (shock). 

• Αιμορραγίες. 

• Ηλεκτροπληξία. 

• Άλλα. 

Αν διακοπεί η αναπνευστική λειτουργία, εφαρμόζουμε την τεχνική της αναπνοής «στόμα με στόμα» ή αλλιώς, όπως λέγεται, 

«το φιλί της ζωής». Η εκτέλεσή της είναι απλή και μπορεί να γίνει αμέσως, χωρίς να χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Αυτό που δεν 

κάνουν οι πνεύμονες πρέπει να γίνει από εμάς μέχρι ν’ ανανήψει ο/η ασθενής, δηλαδή θα εισάγουμε αέρα στους πνεύμονές 

του ως εξής: 

• Ξαπλώνουμε τον/την ασθενή σε ύπτια θέση 

• Ανασηκώνουμε ελαφρά τον αυχένα προς τα πίσω και τραβούμε τη σιαγόνα προς τα επάνω και πίσω. Έτσι, θα επιτευχθεί 

υπερέκταση του κεφαλιού και θ’ ανασηκωθούν η γλώσσα και η επιγλωττίδα, ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος αέρα στις 

αεροφόρους οδούς του/ης ασθενούς. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Διακοπή αερισμού 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν υπάρχουν κατάγματα στον αυχένα, θ’ αποφύγουμε να 

κάνουμε υπερέκταση. Πρώτα θα ακινητοποιήσουμε τον αυχένα και 

μετά, με πολύ προσοχή, θ’ αρχίσουμε την τεχνητή αναπνοή. Ο 

χειρισμός έκτασης της κεφαλής πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενή με 

υποψία τραυματισμού της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, αφού ακινητοποιήσουμε κατάλληλα τη 

σπονδυλική στήλη, ελευθερώνουμε τις αεροφόρους οδούς με 

ανύψωση του πηγουνιού μόνο. Με τον/ην ασθενή στη θέση 

υπερέκτασης της κεφαλής χαλαρώνουμε κάθε τι που μπορεί να του 

σφίγγει το λαιμό (γραβάτα, κολάρο). Καθαρίζουμε το στόμα και τη 

μύτη του από ξένες ουσίες (εμέσματα, τροφές, σάλιο) και αφαιρούμε 

τις τεχνητές οδοντοστοιχίες αν υπάρχουν. 

• Στη συνέχεια, «σκεπάζουμε» με το στόμα μας το στόμα του/ης 

ασθενούς και φυσάμε δυνατά μέχρι να ανασηκωθεί ο θώρακας. Την 

ίδια στιγμή, κλείνουμε τη μύτη του/ης ασθενούς με το ένα μας χέρι. 

Συνεχίζουμε με ρυθμό μια αναπνοή κάθε 5΄΄(δευτερόλεπτα). 

Εικόνα 2.51: Υπερέκταση της κεφαλής, η οποία δεν 
γίνεται αν υπάρχουν κατάγματα στον αυχένα. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Διακοπή αερισμού 

 

Δεν ξεχνάμε να τοποθετούμε ένα ύφασμα ανάμεσα στα 

στόματα, π.χ. μαντίλι. 

Στα μικρά παιδιά μπορούμε να φυσάμε αέρα και από τη 

μύτη. 

Αν έχει σταματήσει και η καρδιακή λειτουργία, θα 

εφαρμόσουμε συντονισμένες μαλάξεις στο στήθος.  

Απομακρύνουμε τους περίεργους που μαζεύονται γύρω-

γύρω και λιγοστεύουν τον καθαρό αέρα. 

Ζητάμε βοήθεια και από άλλο άτομο, για εναλλαγή στην 

ανάνηψη. Μόνοι μας θα κουραστούμε. 

Δεν εγκαταλείπουμε την ανάνηψη μέχρι που να έλθει 

ιατρική βοήθεια. 

 

Εικόνα 2.52: Τεχνητή αναπνοή με προστασία 
στο στόμα του/ης ασθενούς. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Τεχνητή αναπνοή 

Τεχνητή αναπνοή είναι η βοήθεια, που παρέχουμε στον άνθρωπο που παρουσιάζει καρδιοαναπνευστική 

ανακοπή με την εισαγωγή αέρα στους πνεύμονές του με σκοπό την αποκατάσταση της αναπνοής του. Τεχνητή 

αναπνοή γίνεται κάθε φορά που διακόπτεται η αναπνευστική λειτουργία ανεξαρτήτως αιτίου. Ακόμη και σε 

περιπτώσεις που υπάρχει αρτηριακός σφυγμός, αλλά δεν υπάρχει κανονική αναπνοή. 

 

Οι μέθοδοι, που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την εφαρμογή της τεχνητής αναπνοής, χωρίζονται σε δύο 

ομάδες: 

 

• Τεχνητή αναπνοή με εμφύσηση αέρα 

• Τεχνητή αναπνοή με τα χέρια. 

 

Ανεξάρτητα όμως από τη μέθοδο που θα επιλέξουμε πρέπει να τονίσουμε ότι η τεχνητή αναπνοή πρέπει να 

αρχίζει αμέσως μόλις διαπιστωθεί η ανάγκη της. Δηλαδή αμέσως μόλις διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κανονική 

αναπνοή στον/ην ασθενή. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 
Α. Τεχνητή αναπνοή με εμφύσηση αέρα 

 

Η τεχνητή αναπνοή με εμφύσηση αέρα από το στόμα ή από τη μύτη του/ης ασθενούς  είναι 

η πιο αποτελεσματική και η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την εξασφάλιση της αναπνοής σε 

άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. 

Ο αέρας που εκπνέουμε περιέχει 16-17% οξυγόνο, ποσότητα που επαρκεί πλήρως για να 

διατηρηθεί ο άνθρωπος στη ζωή. Έτσι, η εμφύσηση του εκπνεόμενου από τους πνεύμονές 

μας αέρα στο στόμα ή στη μύτη του/ης πάσχοντα/ουσας εξασφαλίζει επαρκή αερισμό των 

πνευμόνων του/ης. 

Με τη μέθοδο της εμφύσησης αέρα μπορούμε να ελέγχουμε τον όγκο και την πίεση του 

χορηγούμενου αέρα, καθώς και τη συχνότητα της τεχνητής αναπνοής. Μπορεί να 

εφαρμοστεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σ’ οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και μέσα 

στο νερό. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

1. Τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ή φιλί της ζωής 

 

Είναι η προτιμότερη μέθοδος τεχνητής αναπνοής για όλες τις περιπτώσεις που ο/η ασθενής δεν αναπνέει.  

Εξασφαλίζουμε ότι οι αεροφόροι οδοί είναι ανοικτοί με τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω (υπερέκταση 

κεφαλής, καθαρισμός μύτης-στόματος). Αν υπάρχει, εφαρμόζουμε το ειδικό προστατευτικό διάφραγμα για 

τεχνητή αναπνοή (νάιλον τετράγωνο με υφασμάτινο κέντρο για να περνά ο αέρας). Διαφορετικά, τοποθετούμε 

ένα μαντήλι πάνω στο στόμα του/της ασθενούς.  

Σκύβουμε πάνω από τον ύπτια ξαπλωμένο συνάνθρωπό μας και: 

α) Κλείνουμε τη μύτη του/ης με το ένα μας χέρι, σταθεροποιούμε το σαγόνι του/ης με το άλλο, παίρνουμε βαθιά 

εισπνοή και εφαρμόζουμε το στόμα μας στο στόμα του/ης ασθενούς (φιλί της ζωής).  

β) Εκπνέουμε με δύναμη μέσα στο στόμα του/ης ασθενούς, ώστε να ανυψωθεί ο θώρακάς του/ης. 

 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

 

1.Τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ή φιλί της ζωής (συνέχεια...) 

γ) Σηκώνουμε το κεφάλι μας ψηλά και βγάζουμε τον υπόλοιπο αέρα που έχουμε. Παρακολουθούμε το θώρακα 

του/ης  ασθενούς που κατεβαίνει, παίρνουμε βαθιά εισπνοή και επαναλαμβάνουμε την εμφύσηση. Οι τέσσερις-

πέντε πρώτες αναπνοές πρέπει να δοθούν γρήγορα, χωρίς να περιμένουμε την πλήρη κάθοδο του θώρακα 

του/ης πάσχοντα/ουσας στα μεσοδιαστήματά τους. 

Επισημάνσεις: Αν δεν παρατηρήσουμε ανύψωση του θώρακα του/ης πάσχοντα/ουσας με την εμφύσηση, 

ελέγχουμε τις αεροφόρους οδούς γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν ελευθερωθεί πλήρως. Διορθώνουμε τη 

θέση της κεφαλής και της κάτω γνάθου και επαναλαμβάνουμε την εμφύσηση. Αν και πάλι δεν έχουμε ανύψωση 

του θώρακα, πιθανόν να υπάρχει απόφραξη των αεροφόρων οδών, οπότε πρέπει να εφαρμόσουμε τις πρώτες 

βοήθειες για την αντιμετώπιση της απόφραξης των αεροφόρων οδών. 

δ) Ελέγχουμε το σφυγμό του/ης πάσχοντα/ουσας, για να βεβαιωθούμε ότι η καρδιά του/ης λειτουργεί. 

 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

 

1.Τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ή φιλί της ζωής (συνέχεια...) 

• Εάν η καρδιά του/ης χτυπά κανονικά, συνεχίζουμε τις εμφυσήσεις με το ρυθμό της κανονικής αναπνοής (16-18 

το λεπτό), μέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική αναπνοή του/ης πάσχοντα/ουσας. 

• Εάν η καρδιά του/ης δε λειτουργεί, αρχίζουμε αμέσως εξωτερική συμπίεση του θώρακα (καρδιακές μαλάξεις). 

Αντενδείξεις: Το «φιλί της ζωής» δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε: 

• Βαριές κακώσεις του προσώπου, ιδιαίτερα γύρω από τη μύτη και το στόμα. 

• Απόφραξη των ανωτέρων αεραγωγών με στερεά αντικείμενα, π.χ. κουκούτσι, παιδικά παιχνίδια. 

• Κατάγματα των αυχενικών σπονδύλων (δεν μπορεί να γίνει η υπερέκταση της κεφαλής). 

• Δηλητηριάσεις από διάφορες ουσίες που μπορεί να μεταδοθούν στο στόμα του ατόμου που παρέχει τις πρώτες 

βοήθειες. 

• Περιπτώσεις συχνών εμετών. 

• Ο/Η πάσχων/ουσα να είναι μπρούμυτα και να μην επιτρέπεται να γυρίσει π.χ. σε τραυματισμό, για να μην 

προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη. 

Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζουμε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής με τα χέρια, που 

περιγράφεται παρακάτω. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 
 

2. Τεχνητή αναπνοή στόμα με μύτη 

 

Είναι παραλλαγή της μεθόδου «στόμα με στόμα». 

Οι εμφυσήσεις γίνονται στη μύτη αντί στο στόμα 

του/ης ασθενούς. Εφαρμόζεται όταν δεν είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση του στόματος. 

Ακολουθούμε τα ίδια βήματα, όπως στη μέθοδο 

«στόμα με στόμα», όμως το χέρι μας που 

κρατούσε την κάτω γνάθο του πάσχοντα, τώρα 

κατά την εμφύσηση κλείνει το στόμα του/ης 

ασθενούς και κατά την εκπνοή το ανοίγει. 

 

Εικόνα 2.53: Τεχνητή αναπνοή με προστασία στο στόμα με 
μύτη. Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’  



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 Β. Τεχνητή αναπνοή με τα χέρια 

 

Η τεχνητή αναπνοή με τα χέρια εφαρμόζεται 

σήμερα μόνο όταν δεν μπορεί να γίνει η τεχνική 

της εμφύσησης αέρα, όπως π.χ. σε κακώσεις και 

τραυματισμούς του προσώπου και του αυχένα. Η 

τροποποιημένη μέθοδος Silvester είναι η 

προτιμότερη σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

α) Ξαπλώνουμε τον/ην ασθενή σε ύπτια θέση. 

Τοποθετούμε κάτω από τον αυχένα του/ης ένα 

αντικείμενο (ρούχα, μαξιλάρι) για να γίνει 

υπερέκταση της κεφαλής και απελευθέρωση των 

αεροφόρων οδών. 

Εικόνα 2.54: Τεχνητή αναπνοή με τα χέρια. Τοποθετούμε ένα 
αντικείμενο κάτω από τον αυχένα.  
Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’ 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

  

β) Γονατίζουμε πίσω από την κεφαλή του/ης 

ασθενούς με το βλέμμα στραμμένο πάνω του/ης. 

Πιάνουμε τα χέρια του/της από τους καρπούς και 

τα φέρνουμε σταυρωτά πάνω στο στήθος του/ης. 

γ) Γέρνουμε πάνω στον/ην ασθενή πιέζοντας το 

στήθος του/ης με το βάρος μας μέσα από τα χέρια 

του. Πετυχαίνουμε έτσι την έξοδο του αέρα από 

τους πνεύμονες του/ης ασθενούς (εκπνοή). 

 

Εικόνα 2.55: Τεχνητή αναπνοή με τα χέρια. 
Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’ 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 δ) Στη συνέχεια, ανασηκώνουμε το σώμα μας 

γέρνοντας προς τα πίσω και πάνω τραβώντας 

συγχρόνως τα χέρια του/της ασθενούς. Έτσι 

επιτρέπεται η είσοδος του αέρα στους πνεύμονες 

(εισπνοή). 

 

ε) Ο κύκλος των παραπάνω ενεργειών 

επαναλαμβάνεται 12 περίπου φορές το λεπτό. 

Συγχρόνως ελέγχουμε όσο γίνεται συχνότερα το 

στόμα του/ης πάσχοντα/ουσας για πιθανή 

απόφραξη. 

 

Εικόνα 2.56: Τεχνητή αναπνοή με τα χέρια. Σταυρώνουμε 
τα χέρια του/ης στο στήθος. 
Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’ 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Υποστήριξη της κυκλοφορίας 

Εξωτερική συμπίεση του θώρακα 

 

Στις περιπτώσεις που ο/η πάσχων/ουσα από 

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια δεν έχει 

σφυγμό, σημαίνει ότι δε λειτουργεί η καρδιά 

του/ης. Δηλαδή δεν στέλνει οξυγονωμένο αίμα 

στους ιστούς. Πρέπει τότε αμέσως να αρχίσουμε 

υποστήριξη της κυκλοφορίας του. Η μοναδική 

τεχνική που μπορεί να εξασφαλίσει κυκλοφορία 

του αίματος σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής 

είναι η εφαρμογή εξωτερικής συμπίεσης του 

θώρακα ή μέθοδος των καρδιακών μαλάξεων. 

  

Εικόνα 2.57: Τοποθέτηση χεριών για τις εξωτερικές 
συμπιέσεις. 
Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’ 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Οι εξωτερικές μαλάξεις είναι η εφαρμογή διαδοχικών, 

ρυθμικών πιέσεων πάνω στο κατώτερο τμήμα του 

στέρνου του/ης πάσχοντα/ουσας, οι οποίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης με 

σκοπό την προώθηση αίματος από την καρδιά προς τις 

αρτηρίες. Οι καρδιακές μαλάξεις πρέπει να 

εφαρμόζονται ταυτόχρονα με την τεχνητή αναπνοή, 

γιατί μπορεί μεν να έχουμε οξυγονωμένο αίμα με την 

τεχνητή αναπνοή, αλλά, αν δε λειτουργεί η καρδιά, αυτό 

το οξυγονωμένο αίμα δεν μπορεί να φτάσει στον 

εγκέφαλο και στα άλλα ζωτικά όργανα του πάσχοντα. 

Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μπορεί να γίνει 

από ένα άτομο (ένας ανανήπτης) ή δύο (δύο 

ανανήπτες). 

  

Εικόνα 2.58: Θέση της καρδιάς και των πλευρών. 
Copyright: Πρώτες βοήθειες ΕΠΑΛ Β’ 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 
Α. Μέθοδος με έναν ανανήπτη 

α) Τοποθετούμε τον/ην ασθενή σε ύπτια θέση πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Γονατίζουμε 

δίπλα του/ης με το πρόσωπό μας προς το θώρακά του/ης στο ύψος της καρδιάς. Ελευθερώνουμε τις 

αεροφόρους οδούς με υπερέκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου. 

β) Δίνουμε δύο αναπνοές στόμα με στόμα.  

γ) Εντοπίζουμε τη σωστή θέση για την εφαρμογή καρδιακών μαλάξεων. Ψηλαφούμε με τα χέρια μας 

την στερνική εντομή προς τα πάνω και την ξιφοειδή απόφυση προς τα κάτω (τα όρια του στέρνου). Το 

μέσο του κάτω τριτημορίου του στέρνου είναι η σωστή θέση για την εφαρμογή της εξωτερικής 

συμπίεσης του θώρακα. Τοποθετούμε την παλάμη του ενός χεριού σ’ αυτό το σημείο, χωρίς τα δάκτυλα 

να ακουμπάνε τις πλευρές του/ης πάσχοντα/ουσας. Πάνω σ’ αυτό το χέρι τοποθετούμε την παλάμη του 

άλλου χεριού και ενώνουμε τα δάκτυλα των χεριών μεταξύ τους. Αποφεύγουμε έτσι την πίεση στις 

πλευρές κατά τις συμπιέσεις. 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 
δ) Σκύβουμε πάνω από τον/ην ασθενή με τα χέρια τεντωμένα. Πιέζουμε κάθετα προς τα κάτω 

ώστε το στέρνο του/ης να μετατοπίζεται 4-5 cm περίπου. Μετά ξαναγυρίζουμε στην 

προηγούμενη θέση σταματώντας την πίεση. Συμπληρώνουμε 30 συμπιέσεις με ρυθμό 100 - 120 

στο λεπτό.  

 

ε) Δίνουμε πάλι δύο αναπνοές στόμα με στόμα. 

 

στ) Συνεχίζουμε θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές με ρυθμό 30:2. Η καρδιακή λειτουργία 

ελέγχεται κάθε 3 λεπτά ή μετά από 12 κύκλους συμπιέσεων-εμφυσήσεων. 

 

ζ) Όταν η καρδιά ξαναρχίσει να λειτουργεί (ψηλαφητός σφυγμός στην καρωτίδα ή στη μηριαία 

αρτηρία), διακόπτουμε τις συμπιέσεις και συνεχίζουμε την τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα. 

Όταν αποκατασταθεί η φυσιολογική αναπνοή του/της ασθενούς τον/ην τοποθετούμε σε θέση 

ανάνηψης 



Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών  

 

 

Εξωτερική συμπίεση του θώρακα 

 

Β. Μέθοδος με δύο ανανήπτες 

 

Όταν οι πρώτες βοήθειες δίνονται από δύο ανανήπτες, τότε ο/η ένας/μία αναλαμβάνει την 

καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση.  Ο/Η άλλος/η άμεσα καλεί για βοήθεια στο 166 ή στο 112 και 

φέρνει τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή αν υπάρχει σε κοντινή απόσταση.  Αν δεν υπάρχει 

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής κοντά βοηθάει στην ΚΑΡΠΑ, αλλάζοντας με τον/ην πρώτο/η κάθε 

δύο λεπτά. Η καλύτερη θέση παροχής πρώτων βοηθειών είναι όταν ο/η ένας/μία τοποθετηθεί από 

τη μία πλευρά του/ης ασθενή και ο/η άλλος/η από την άλλη, ώστε η αλλαγή τους να μην επηρεάζει 

τον ρυθμό των συμπιέσεων και των εμφυσήσεων.  

 

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με ρυθμό 100-120 συμπιέσεων το λεπτό μέχρι να ξαναρχίσει η 

λειτουργία της καρδιάς ή να έλθει εξιδεικευμένη βοήθεια.  



 

 

Οξύ πνευμονικό Οίδημα 

Με τον όρο οξύ πνευμονικό-οίδημα εννοούμε την οξεία αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση 

μεγάλης ποσότητας υγρού μέσα στους πνεύμονες (αύξηση του εξωαγγειακού υγρού). 

Το οξύ πνευμονικό οίδημα μπορεί να οφείλεται σε νόσους της καρδιάς, οπότε ονομάζεται καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, ή σε 

νόσους εξωκαρδιακής αιτιολογίας και ονομάζεται μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Τα συχνότερα αίτια οξέος πνευμονικού 

οιδήματος είναι: 

Εξωκαρδιακά: - Αναιμία,- Υπερτασική κρίση,- Υπερφόρτωση με υγρά,- Πνευμονικό οίδημα από υψόμετρο,- Εισπνοή ερεθιστικών 

ουσιών: αμμωνία, φωσγένιο, τετραχλωράνθρακας, - Τραυματισμοί κρανίου και θώρακα 

Καρδιακά: 

- Στεφανιαία νόσος (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, οξεία ισχαιμία) 

- Ταχυ-βραδυ-αρρυθμίες 

- Βαλβιδοπάθειες 

- Πνευμονική εμβολή 

- Λοιμώξεις (βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) 

- Μυοκαρδιοπάθειες 

- Περικαρδίτιδα 

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα 



 

 

Οξύ πνευμονικό Οίδημα 

Κλινική εικόνα, σημεία και συμπτώματα. 

 

Το οξύ πνευμονικό οίδημα εμφανίζεται απότομα, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες με έντονη δύσπνοια, η οποία 

ξυπνάει τον/ην ασθενή και τον/ην αναγκάζει να αναπνέει δύσκολα σε καθιστή ή όρθια θέση (ορθόπνοια). Ο/Η 

ασθενής είναι φοβισμένος και έχει το αίσθημα της έλλειψης αέρα. Αποβάλλει αφρώδη, πολλές φορές ροδόχροα 

πτύελα μετά από βήχα. Έχει εκπνευστικό συριγμό (ήχος σαν σφύριγμα στην εκπνοή) και φυσαλιδώδεις ήχους 

(έντονο βράσιμο στο στήθος). Το χρώμα του δέρματος είναι ωχρό. Είναι κάθιδρος/η, τα χείλη και τα νύχια των 

δακτύλων του/ης είναι κυανωτικά και ψυχρά. 

Συχνά υπάρχει διανοητική σύγχυση και σημαντική σωματική κόπωση. 

Μερικές φορές μπορεί να προηγηθούν ορισμένα προειδοποιητικά συμπτώματα, όπως βήχας, αίσθημα άγχους και 

αγωνίας, στηθαγχικός πόνος. 

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα 



 

 

Οξύ πνευμονικό Οίδημα 

 

Πρώτες βοήθειες στο οξύ πνευμονικό οίδημα. 

Το άτομο με οξύ πνευμονικό οίδημα διατρέχει 

άμεσο κίνδυνο και πρέπει να αντιμετωπιστεί 

γρήγορα με συγκεκριμένες νοσηλευτικές και 

ιατρικές παρεμβάσεις. Μέχρι όμως να τον δει 

γιατρός ή να μεταφερθεί στο πλησιέστερο 

Νοσοκομείο, πρέπει να του παρασχεθούν οι 

ακόλουθες πρώτες βοήθειες: 

• Τοποθετούμε τον/ην ασθενή σε σχεδόν καθιστή 

θέση στο κρεβάτι με 3-4 μαξιλάρια στην πλάτη, 

ενώ τα πόδια του/ης είναι κρεμασμένα. Σ’ αυτή τη 

στάση μπορεί να αναπνέει καλύτερα.  

• Εάν υπάρχει η δυνατότητα, χορηγούμε οξυγόνο.  

Εικόνα 2.64: Καθιστή θέση και χορήγηση 
οξυγόνου σε ασθενή με πνευμονικό οίδημα. 

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα 



Πηγές: 

• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ- Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών, 2017 – A’ Έκδοση 

ISBN: 978-648-83586-0-7.  https://www.ekab.gr/odigies/protes-voithies/ekav-egcheiridio-

proton-voitheion/ 

• Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, Ιωάννα Μαρία Δημοπούλου, Καθηγήτρια 

Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ. 

http://physiology.med.uoa.gr/fileadmin/physiology.med.uoa.gr/uploads/Parousiaseis/Dimopo

ulou/8.pdf 

• Μάθετε πως θα κάνετε ΚΑΡΠΑ (5/10/2019) https://www.youtube.com/watch?v=Pvie9TjN8eE 

• Ανατομία Φυσιολογία Γ΄ Λυκείου  Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4626/24-0613-

01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/ 
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• Ανατομία Φυσιολογία Β΄ ΕΠΑ.Λ  Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4596/24-

0573_Anatomia-Fysiologia_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/ 

• ΚΑΡΠΑ  και πανδημία, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.  

https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1084  

• Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών νοσημάτων  e-cardio.gr http://www.e-

cardio.gr/default.aspx?pageid=708  

• Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλιο .Εκπαιδευτικό video καρδιοαναπνευστικής 

αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) https://www.venizeleio.gr/ekpaideytiko-video-

kardioanapneystikis-anazoogonisis-karpa/ 
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• Αναστασία Κωνσταντίνου Πρωτόκολλα και Βασικές αρχές Υποστήριξης της ζωής.  

https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2019/01/1o-

%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B

D%CE%BF%CF%85-

%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B

1-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82-

%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7

%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%96%CF%89%CE%AE%CF%82-compressed.pdf  

• Θέση ανάνηψης για ενήλικες 

https://www.youtube.com/watch?v=O7HSq3AkGiE  

https://www.youtube.com/watch?v=O7HSq3AkGiE


• Θέση ανάνηψης από το ΕΚΑΒ https://www.youtube.com/watch?v=UAwmiTOhhdo  

• Πατέστος Δημήτρης Καρδιολόγος, Πρώτες Βοήθειες Γιατροί του Κόσμου 

https://mdmgreece.gr/app/uploads/2016/04/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3-

%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf  

• ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδωτή, πλήρης ανάλυση με 2015 guidelines. 

https://www.youtube.com/watch?v=PbX_kt_CLXA     

• Ανακοπή παιδιού, προσαρμοσμένη αντιμετώπιση σε Covid -19 (BLS Paediatric Demo). 

https://www.youtube.com/watch?v=fzNNiBlsnsY 

• Χρήση Εξωτερικού Αυτόματου Απινιδωτή. https://www.youtube.com/watch?v=Zz2XBMI9Igo 
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