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γΠογΡΓΕιο γΓΕιΑΣ ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 6η γΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝοσηλευτικÞ διεýθυνση

«Αντιμετþπιση ΚαρδιακÞò ΑνακοπÞò σε ενÞλικεò στα

ΝοσηλευτικÜ Τ ματα»

ο,4.4

ΝοσηλευτικÜ ΤμÞματα

ΤÜχιαò Φρßξοò, Σκολαρßκη ΜαριÜννα, ΝτÜγκα ΕιρÞνη

ΝοσηλευτικÞ Διεýθυνση

Η σωστÞ αντιμετþπιση τηò καρδιακÞò ανακοπÞò στα ΝοσηλευτικÜ ΤμÞματα, η επÜρκεια και

λειτουργικüτητα του εξοπλισμοý στο τροχÞλατο καρüτσι επειγüντων, η αýξηση του ποσοστοý επιβßωσηò

ΤροχÞλατο καρüτσι ανÜνηψηò, ΠΛΗΡΕΣ (ΠαρÜρτημα ΙΙ)

ΑπινιδωτÞò πλÞρηò, με γÝλη, σε πλÞρη Þüρτιση και καταγραφικü χαρτß, αυτοκüλλητα patches

ΣυσκευÞ αναρρüQησηò λειτουργικÞ, με κÜνιστρο, λÜστιχο σýνδεσηò και Nelaton ευρÝοò αυλοý

Αυτοδιατεινüμενοò ασκüò (ambu), ελεγμÝνοò γιατη λειτουργικüτητÜ του, με λÜστιχο σýνδεσηò στην

παροχÞ ο2, φßλτρο και μÜσκεò üλων των μεγεθþν (1-6)

ΤηλÝφωνο για ειδοποßηση (ιδανικÜ φορητü και απαραßτητα φορτισμÝνο)
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2.

3.

4.

5.
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Και καρδιακτßωση των συνθηκþν ανÜν των

ΦÜρμακα (ΠαρÜρτημα Ι ΙΙ)

ΠαραβÜν

πΡιΝ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩοΓοΝΗΣΗ (ΠΡοΦγΛΑΞΕιΣ)

Αν ο ασθενÞò ΔΕΝ ανταποκρßνεται και ΔΕΝ αναπνÝει ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ και ΔΕΝ

κυκλοφορßαò, ΠαρÜρτημα |) καλεßται η ΑναισθησιολογικÞ ΟμÜδα του Νοσοκομεßου και ο ιατρüò τηò

κλινικÞò, üπωò αναφÝρεται στη συνÝχεια:

Οριζüντια ΠΕΡιΒΑΛΛοΝ ΕΡΓΑΣιΑΣ)

ΕνÝργεια I Rιτιολüγηοη

Πρþτη προτεραιüτητα εßναι η προσωπικÞ ασφÜλεια
τηò αναζωογüνησηò. ΕλÝγξτε το περιβÜλλον üτι εßναι

και η ασφÜλεια των μελþν
ασφαλÝò, ÞορÝστε γÜντια το

ΑσÞÜλεια
ομÜδαò

ΑσφÜλεια
ομÜδαò
ΑσÞÜλεια
ομÜδαò-
θýματοò

συντομüτερο δυνατüν και, αν απαιτεßται, γυαλιÜ, ποδιÝò, μÜσκεò.

ΠροσοχÞ στα αιχμηρÜ αντικεßμενα



ΔΙΑΔΙ ΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝ ΗΣΗΣ

ΑνακοπÞò

ισηò τηò

κλεßνονταò το τηλÝüωνο

παρÜδειγμα κλÞσηò: «ονομÜζομαι Α,Β,, τηλεφωνþ απü τη ΧειρουργικÞ κλινικÞ στον üροφο Γ,3, Στο

ýÜλαμο 1"31 Ýχουμε ανακοπÞ. ΧρειÜζεστε κÜτι Üλλο;»

Στη συνÝχεια*:
στο θýμα τηò

20cc με þò και üποιο
ιατρü (Team Leader) που παρßσταται

,ων ασθενþν του θαλÜμου

κατÜ τη διÜρκεια τηò αναγνþρισηò του ρυθμοý τηò ανακοπÞò ΚΑΝΕΙΣ απü τουò παρευρισκüμενουò

δεν αγγßζει τον ασθενÞ Þ το κρεβÜττ προò αποφυγÞ δημιουργßαò παρασßτων. Το ßδιο ισχýει και κατÜ

τη διÜρκεια τηò απινßδωσηò, για λüγουò προστασßαò των παρευρισκüμενων!
Η κΑΡπΑ γßνεται κÜθε φορÜ για 2 λεπτÜ και επανελÝγχεται ο ρυθμüò. ΚÜποιοò απü τουò

παρευρισκüμενουò επιφορτßζεται με το Ýργο τηò χρονομÝτρησηò.
ΕÜγ υπÜρχει η δυνατüτητα, εφαρμüζεται καπνογραφßα για επιβεβαßωση ενδοτραχειακÞò

διασωλÞνωσηò, τηò ποιüτηταò τηò ΚΑΡΠΑ κατ ωò Ýνδειξη επαναφορÜò αυτüματηò κυκλοφορßαò

Μπορεß να χρησιμοποιηθεß υπερηχογρÜφοò ωò διαγνωστικü εργαλεßο κατÜ τη διÜρκεια τηò ΚΑΡΠΑ.

ΙδανικÜ, κατÜ τη χρÞση του, ΜΗ διακüπτετε την ΚΑΡΠΑ!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ, κατÜ τη διÜρκεια τηò ΚΑΡΠΑ:,

θþρακα
'ß Προγραμματßστε τιò ενÝργειÝò σαò πρτν διακüψετε την ΚΑΡΠΑ



επιπωματισμü, Το

Οι αμποýλεò και τα flacon των φαρμÜκων που χρησιμοποιÞθηκαν
σÞ τουþστε να εßναι δξεχωριστü Κατα

üλα σε Ýνασυγκεντρþνονται

The ABCDE and SAMPLE History Approach, Basic Emergency Care Course, availab

hττρò://ινινιν.νιιhο. int/emergencycare/publications/BEC_ABCDE_Approach_2018a. Pdf
ο κυπριακü Συμβοýλιο Αναζωογüνησηò, ΕνδονοσοκομειακÞ Αναζωογüνηση, διαθÝσιμο στο:

http://kysa η .orgl 2ot6l 006. pdf

. Εγχειρßδιο ¶μεσηò ΥποστÞριξηò τηò ΖωÞò, ΚατευθυντÞριεò οδηγßεò ERC,¸κδοση 2010

ο Φ.Ε.Κ, Αρ, Φýλλου 219, τεýχοò Β'-22/ο2/2007

ο Resuscitation CounciI (υΚ), ln-hospitaI Resuscitation, available at:

hττρò://ινιτιν. resus.org. υ k/resuscitation-gu idelines/in-hospita l-resuscitation/

ο κοýκη π, ΕνδονοσοκομειακÞ καρδιακÞ ανακοπÞ -ΕξειδικευμÝνη ΚÜρπα, διαθÝσιμο στο:

hττps://sτaτic.Iivemedia.grllivemedia/docu ments/al17362_us80_2O151113093750_kou kials.Pdf

ο Resusciτaτion Counci| (υΚ), Acute care - equipment and drug lists, avaiIable at:

hττρò://ινιννι, resus.org, υ k/q υα lity-sta nda rds/acute-ca re-eq υ ipment-a nd-d rug-lists/#first

ο RESUSCιTATιoN TRoLLEY BASιC coNTENTS AND LAYoUT -CHECKLIST, available at:

hττps://ιvιvvu. healτh.qld.gov,aul_data/assets/pdfJile/0033/6S3682/rress-cl-resustrolIey-v2,1. Pdf
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κÜνατε !



ΠΡοΣοΧΗ1 Αναζητοýμε ΦγΣ!οΛοΓΙΚΗ και ΟΧΙ αγωνιþδη αναπνοÞ! Αδýναμη, βαριÜ, θορυβþδηò
προσπÜθεια για αναπνοÞ λαμβÜνεται ωò σημÜδι καρδιακÞò ανακοπÞò!

ο ΓÜντια μιαò χρÞσηò üλων των μεγεθþν
τ ΠροστατευτικÜ γυαλιÜ, ποδιÝò
. Σýριγγεò και βελüνεò διαΦüρων μεγεθþν (1-20 cc)- απü 5 τμχ
ο ΣυσκευÝò οροý & αßματοò
ο ΦλεβοκαθετÞρεò üλωντων μεγεθþν - Κεντρ, Φλεβικüò καθετÞραò
ο ΥλικÜ φλεβοκÝντησηò (αντισηπτικü, στερεωτικü αυτοκüλλητο, λÜστιχο περßδεσηò, 3-ιναγ)
ο Ρολüι-χρονογρÜΦοò
ο ΡινογαστρικοßσωλÞνεò
. ΜεγÜλο ψαλßδι, ξυραφÜκια νοσοκομειακοý τýπου
. Φιαλßδια δειγμÜτων αßματοò
. ΓραμμÝò προÝκτασηò ενδοφλÝβιαò χορÞγησηò
. ΠουÜρ
ο Στοματοφαρυγγικοß και ρινοÞαρυγγικοß αεραγωγοß
. Σακχαρüμετρο καιταινßεò μÝτρησηò σακχÜρου
. ΤαμπÝλεò σÞμανσηò φαρμÜκων
. Λαρυγγοσκüπιο και λÜμεò διαφüρων μεγεθþν
ο Στηθοσκüπιο,πιεσüμετρο
ο Δοχεßο απüρριιl'lηò αιχμηρþν αντικειμÝνων
. ΚÜδοò απüρριι,|.ιηò αιματηρþν (κßτρινη σακοýλα) και οικιακÞò Φýσεωò (μαýρη σακοýλα)

απορριμμÜτων
. ΔιÜγραβμα καρδιακÞò ανακοπÞò (βλ. Φ.Ε.κ. Αρ. Φýλλου 21-θ, τεýχοò Β'-22/ο2Ι2οο7)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ γΛΙ ΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙ Ογ ΑΝΑΚΟ Π Η Σ



Ποσüτητεò (amp)

(30)

(5)

(10)

(2)

(2)

(5)

(5)

(5)

(3)

Ποσüτητεò (amp)

(4)

(3)

(3)

(5)

(2)

(10)

(2)

(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠ ΗΣ



(3)

(20)

(3)

(5)

(2)

(2)

(5)


