
ΚΑΡΔΙΚΑΡΔΙOOΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΠΗΑΝΑΚΟΠΗ CPRCPR

 ΙΑΤΡΟΣΙΑΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣΜΟΝΑΔΑΣ: : 
κοςκος ΚελγιώργηςΚελγιώργης

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ: Κα
Βελόγλου

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: : 
ΧαλκήΧαλκή ΕλευθερίαΕλευθερία



ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Είναι η αιφνίδια διακοπή της αναπνοής
ή της κυκλοφορίας ή και των δύο που
οδηγεί σε ανεπαρκή οξυγόνωση των
ζωτικών οργάνων. 



ΑΡΡΥΘΜΙΕΣΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΟΠΗΑΝΑΚΟΠΗ::

 ΚοιλιακήΚοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή
 ΆσφυγμηΆσφυγμη κοιλιακήκοιλιακή ταχυκαρδίαταχυκαρδία
 ΆσφυγμηΆσφυγμη ηλεκτρικήηλεκτρική δραστηριότηταδραστηριότητα

((ΗλεκτρομηχανικόςΗλεκτρομηχανικός διαχωρισμόςδιαχωρισμός))
 ΑσυστολίαΑσυστολία



ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝΑΡΡΥΘΜΙΩΝ::

 ΑναπνευστικάΑναπνευστικά

 ΚαρδιακάΚαρδιακά

 ΑιμοδυναμικάΑιμοδυναμικά



ΤΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΟΟ
ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣΤΟΥΣ::

ΑΠΟΥΣΙΑΑΠΟΥΣΙΑ ΣΦΥΓΜΟΥΣΦΥΓΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣΑΜΕΣΩΣ

ΑΠΟΥΣΙΑΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝΚΑΡΔΙΑΚΩΝ
ΤΟΝΩΝΤΟΝΩΝ

ΑΜΕΣΩΣΑΜΕΣΩΣ

ΑΠΩΛΕΙΑΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 1010--20 SEC20 SEC

ΔΙΑΚΟΠΗΔΙΑΚΟΠΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥΑΕΡΙΣΜΟΥ 1515--30 SEC30 SEC

ΜΥΔΡΙΑΣΗΜΥΔΡΙΑΣΗ 6060--90 SEC90 SEC



ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΑΝΑΚΟΠΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 ΚαλέστεΚαλέστε γιαγια βοήθειαβοήθεια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο αρμόδιοαρμόδιο προσωπικόπροσωπικό
 ΈναρξηΈναρξη βασικήςβασικής ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
 ΑφαίρεσηΑφαίρεση ρούχωνρούχων γιαγια διενέργειαδιενέργεια ΗΚΓΗΚΓ, , απινίδωσηςαπινίδωσης καικαι γιαγια φλεβικήφλεβική

πρόσβασηπρόσβαση ((εάνεάν δενδεν υπάρχειυπάρχει)) 
 ΕπικόλλησηΕπικόλληση τωντων ηλεκτροδίωνηλεκτροδίων τουτου απινιδωτήαπινιδωτή γιαγια τοτο πρώτοπρώτο ΗΚΓΗΚΓ
 ΑκολουθήστεΑκολουθήστε τοντον αλγόριθμοαλγόριθμο τηςτης εξειδικευμένηςεξειδικευμένης ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
 ΜηνΜην διακόπτετεδιακόπτετε τηντην βασικήβασική ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ παραπαρα μονάχαμονάχα γιαγια τηντην απινίδωσηαπινίδωση









ΚΟΙΛΙΑΚΗΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

 ΗΗ κοιλιακήκοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό χαώδηχαώδη εκπόλωσηεκπόλωση τουτου
κοιλιακούκοιλιακού μυοκαρδίουμυοκαρδίου. . ΤοΤο ΗΚΓΗΚΓ δείχνειδείχνει μιαμια ταχείαταχεία, , ανώμαληανώμαλη εικόναεικόνα. . 
ΔιακρίνουμεΔιακρίνουμε τηντην αδρήαδρή καικαι τητη λεπτήλεπτή κοιλιακήκοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή ανάλογαανάλογα μεμε
τοτο ύψοςύψος τωντων επαρμάτωνεπαρμάτων. . ΗΗ αντιμετώπισηαντιμετώπιση είναιείναι ηη ίδιαίδια, , προσοχήπροσοχή όμωςόμως
γιατίγιατί ηη λεπτήλεπτή κοιλιακήκοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή μπορείμπορεί νανα εκλυφθείεκλυφθεί ωςως ασυστολίαασυστολία..



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ::
ΗΗ αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης κοιλιακήςκοιλιακής μαρμαρυγήςμαρμαρυγής είναιείναι ίδιοςίδιος μεμε εκείνονεκείνον

τηςτης ασφυγμηςασφυγμης κοιλιακήςκοιλιακής ταχυκαρδίαςταχυκαρδίας, , τατα βήματαβήματα πουπου
ακολουθούνταιακολουθούνται είναιείναι τατα εξήςεξής::

 ΑπινίδωσηΑπινίδωση απόαπό τοντον γιατρόγιατρό
 ΑεραγωγόςΑεραγωγός
 ΦλεβικήΦλεβική γραμμήγραμμή
 ΈλεγχοςΈλεγχος αναστρέψιμωναναστρέψιμων παραγόντωνπαραγόντων
 ΧορήγησηΧορήγηση ανδρεναλίνηςανδρεναλίνης
 ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
 ΑπινίδωσηΑπινίδωση
 ΧορήγησηΧορήγηση αντιαρρυθμικώναντιαρρυθμικών
 ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
 ΑπινίδωσηΑπινίδωση





ΑΣΦΥΓΜΗΑΣΦΥΓΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
((ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ))

Η ηλεκτρική διέγερση του μυοκαρδίου είναι
φυσιολογική, κλινικά όμως ο ασθενής είναι
άσφυγμος και παρουσιάζει τα σημεία της καρδιακής
ανακοπής.



ΑΣΥΣΤΟΛΙΑΑΣΥΣΤΟΛΙΑ
ΗΗ ασυστολίαασυστολία είναιείναι τοτο τελικότελικό αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης ΚΜΚΜ ήή
άλλωνάλλων αρρυθμιώναρρυθμιών. . ΣεΣε σπάνιεςσπάνιες περιπτώσειςπεριπτώσεις μπορείμπορεί νανα
οφείλεταιοφείλεται σεσε υπερδιέγερσηυπερδιέγερση τουτου παρασυμπαθητικούπαρασυμπαθητικού. . ΗΗ
κολπικήκολπική καικαι κοιλιακήκοιλιακή ασυστολίαασυστολία συνυπάρχουνσυνυπάρχουν, , οπότεοπότε
καικαι τοτο ΗΚΓΗΚΓ εμφανίζεταιεμφανίζεται ωςως ισοηλεκτρικήισοηλεκτρική γραμμήγραμμή. . 





ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΟΠΗΑΝΑΚΟΠΗ

 ΤαΤα φάρμακαφάρμακα θαθα πρέπειπρέπει νανα χορηγούνταιχορηγούνται μόνομόνο εφόσονεφόσον υπάρχειυπάρχει ηη
πιθανότηταπιθανότητα νανα προσφέρουνπροσφέρουν όφελοςόφελος..

 ΑνΑν καικαι ηη ιδανικήιδανική οδόςοδός χορήγησηςχορήγησης τουςτους θαθα ήτανήταν μιαμια κεντρικήκεντρική φλέβαφλέβα, , 
προτιμούμεπροτιμούμε μιαμια περιφερικήπεριφερική φλέβαφλέβα γιαγια λόγουςλόγους ταχύτηταςταχύτητας,  ,  επίεπί
αδυναμίαςαδυναμίας εξασφάλισηςεξασφάλισης φλεβικήςφλεβικής γραμμήςγραμμής, , ορισμέναορισμένα φάρμακαφάρμακα
((αδρεναλίνηαδρεναλίνη, , ατροπίνηατροπίνη, , λιδοκαινηλιδοκαινη) ) μπορούνμπορούν νανα χορηγηθούνχορηγηθούν
ενδοτραχειακάενδοτραχειακά στηνστην διπλάσιαδιπλάσια απόαπό τηντην συνήθησυνήθη δόσηδόση. . ΕίτεΕίτε διαδια τηςτης
φλέβαςφλέβας, , είτεείτε διαδια τηςτης τραχείαςτραχείας τατα φάρμακαφάρμακα πρέπειπρέπει νανα χορηγούνταιχορηγούνται μεμε
φυσιολογικόφυσιολογικό 1010--20ml 20ml γιαγια τηντην γρήγορηγρήγορη κυκλοφορίακυκλοφορία καικαι τηντην διάχυσηδιάχυση
τουςτους..

 ΟιΟι ενδοκάρδιεςενδοκάρδιες ενέσειςενέσεις δενδεν έχουνέχουν πλέονπλέον καμίακαμία θέσηθέση στηνστην ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ, , 
καθώςκαθώς εκτόςεκτός τουτου ότιότι τηντην καθυστερούνκαθυστερούν, , σπάνιασπάνια φθάνουνφθάνουν στηνστην
επιθυμητήεπιθυμητή θέσηθέση καικαι μπορείμπορεί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν θανάσιμεςθανάσιμες επιπλοκέςεπιπλοκές..



ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ
 ΗΗ διάρκειαδιάρκεια τηςτης αναζωογόνησηςαναζωογόνησης εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην
φύσηφύση τηςτης ανακοπήςανακοπής, , τοτο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα απόαπό τηντην
έναρξήέναρξή τηςτης καικαι τιςτις υπολογιζόμενεςυπολογιζόμενες πιθανότητεςπιθανότητες γιαγια
επιτυχήεπιτυχή έκβασηέκβαση. . 

 ΓενικάΓενικά, , ηη αναζωογόνησηαναζωογόνηση συνεχίζεταισυνεχίζεται όσοόσο ηη
κοιλιακήκοιλιακή μαρμαρυγήμαρμαρυγή / / άσφυγμηάσφυγμη κοιλιακήκοιλιακή
ταχυκαρδίαταχυκαρδία επιμένειεπιμένει. . ΕπίΕπί ασυστολίαςασυστολίας πουπου δενδεν
ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται σταστα θεραπευτικάθεραπευτικά μέτραμέτρα, , οιοι
πιθανότητεςπιθανότητες επιβίωσηςεπιβίωσης είναιείναι μηδαμινέςμηδαμινές..

 ΠαρατείνουμεΠαρατείνουμε τηντην ΚΑΡΠΑΚΑΡΠΑ σεσε νεαράνεαρά άτομαάτομα, , στηνστην
υποθερμίαυποθερμία, , στονστον πνιγμόπνιγμό καικαι στηνστην υπερδοσολογίαυπερδοσολογία
φαρμάκωνφαρμάκων..



Η ΚΑΡΠΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
ΚΑΙ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝΜΑΣ



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΠΟΛΥ


