
Πρώτες Βοήθειες (ii) 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

Πριν προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια καρδιακής και αναπνευστικής 

αναζωογόνησης θα πρέπει να έχουµε εξασφαλίσει την ατοµική µας ασφάλεια. ∆εν 

κάνουµε τίποτε αν δεν έχουµε µετακινηθεί από κάποιο επικίνδυνο χώρο 

κυκλοφορίας, πυρκαϊά , άµεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κλπ).

H ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

• Μετακινούµε το θύµα µε την πλάτη να βρίσκεται σε επίπεδη και ανελαστική 

επιφάνεια. Αν υπάρχει υποψία αυχενικής κάκωσης δεν προβαίνουµε σε καµία 

• Προκαλούµε ερέθισµα και ταρακουνώντας του ελαφριά τους ώµους , τον 

ρωτάµε αν είναι καλά. Αν δεν υπάρχει απάντηση , ταυτόχρονα µε το ένα χέρι 

ανασηκώνουµε το πηγούνι του και µε το άλλο γέρνουµε το κεφάλι του προς 

• Φροντίζουµε να ειδοποιηθεί τ

Πρώτες Βοήθειες (ii) - 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

(ΚΑΡΠΑ) 

Πριν προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια καρδιακής και αναπνευστικής 

αναζωογόνησης θα πρέπει να έχουµε εξασφαλίσει την ατοµική µας ασφάλεια. ∆εν 

κάνουµε τίποτε αν δεν έχουµε µετακινηθεί από κάποιο επικίνδυνο χώρο 

υρκαϊά , άµεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κλπ).  

H ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

Εύκολα όπως Α Β C 

Α (airway).  

Μετακινούµε το θύµα µε την πλάτη να βρίσκεται σε επίπεδη και ανελαστική 

επιφάνεια. Αν υπάρχει υποψία αυχενικής κάκωσης δεν προβαίνουµε σε καµία 

µετακίνηση.  

Προκαλούµε ερέθισµα και ταρακουνώντας του ελαφριά τους ώµους , τον 

ρωτάµε αν είναι καλά. Αν δεν υπάρχει απάντηση , ταυτόχρονα µε το ένα χέρι 

ανασηκώνουµε το πηγούνι του και µε το άλλο γέρνουµε το κεφάλι του προς 

τα πίσω.  

 

Φροντίζουµε να ειδοποιηθεί το Σύστηµα Κατεπείγουσας Βοήθειας (166).

 

Β (breathing).  

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

Πριν προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια καρδιακής και αναπνευστικής 

αναζωογόνησης θα πρέπει να έχουµε εξασφαλίσει την ατοµική µας ασφάλεια. ∆εν 

κάνουµε τίποτε αν δεν έχουµε µετακινηθεί από κάποιο επικίνδυνο χώρο (π.χ δρόµος ταχείας 

Μετακινούµε το θύµα µε την πλάτη να βρίσκεται σε επίπεδη και ανελαστική 

επιφάνεια. Αν υπάρχει υποψία αυχενικής κάκωσης δεν προβαίνουµε σε καµία 

Προκαλούµε ερέθισµα και ταρακουνώντας του ελαφριά τους ώµους , τον 

ρωτάµε αν είναι καλά. Αν δεν υπάρχει απάντηση , ταυτόχρονα µε το ένα χέρι 

ανασηκώνουµε το πηγούνι του και µε το άλλο γέρνουµε το κεφάλι του προς 

ο Σύστηµα Κατεπείγουσας Βοήθειας (166). 



• Bλέπουµε, ακούµε, αισθανόµαστε , αν το θύµα αναπνέει. Αν δεν υπάρχει 

αναπνοή κλείνουµε τη µύτη του και προχωρούµε σε αναπνοή στόµα µε στόµα, 

προσέχοντας να µην διαφεύγει αέρας προς τα έξω. 

• ∆ε χρειάζεται να δώσουµε ιδιαίτερα µεγάλη ποσότητα αέρα: 400

• ∆ίνουµε 2 αναπνοές και ελέγχουµε αν υπάρχει έκπτυξη του θώρακα. Αν δεν 

υπάρχει τότε µάλλον έχουµε απόφραξη αεραγωγού. 

• Ελεγχουµε αν υπάρχει σφυγµός ψηλαφώντας την καρωτίδα του θύµατος.

• ∆εν καθυστερούµε πάνω από 5 µε 10 δεύτερα στην πράξη αυτή. 

• Αν δεν υπάρχει σφυγµός αρχίζουµε µαλλάξεις (συµπιέσεις) του θώρακα µε 

• Αν είµαστε µόνοι κάνουµε 15 µαλλάξε

βοηθό δίνουµε για 5 µαλλάξεις 1 αναπνοή. 

• Με κάθε συµπίεση ο θώρακας πρέπει να υποχωρεί 3 µε 5 εκατοστά περίπου. 

• Η θέση του σώµατός µας πρέπει να είναι σωστή. 

Bλέπουµε, ακούµε, αισθανόµαστε , αν το θύµα αναπνέει. Αν δεν υπάρχει 

αναπνοή κλείνουµε τη µύτη του και προχωρούµε σε αναπνοή στόµα µε στόµα, 

προσέχοντας να µην διαφεύγει αέρας προς τα έξω. 

∆ε χρειάζεται να δώσουµε ιδιαίτερα µεγάλη ποσότητα αέρα: 400

συνήθως αρκετά.  

∆ίνουµε 2 αναπνοές και ελέγχουµε αν υπάρχει έκπτυξη του θώρακα. Αν δεν 

υπάρχει τότε µάλλον έχουµε απόφραξη αεραγωγού. 

 

C (circulation).  

αν υπάρχει σφυγµός ψηλαφώντας την καρωτίδα του θύµατος.

 

∆εν καθυστερούµε πάνω από 5 µε 10 δεύτερα στην πράξη αυτή. 

Αν δεν υπάρχει σφυγµός αρχίζουµε µαλλάξεις (συµπιέσεις) του θώρακα µε 

συχνότητα 80 µε 100 το λεπτό. 

 

Αν είµαστε µόνοι κάνουµε 15 µαλλάξεις και δινουµε 2 αναπνοές. Αν έχουµε 

βοηθό δίνουµε για 5 µαλλάξεις 1 αναπνοή.  

Με κάθε συµπίεση ο θώρακας πρέπει να υποχωρεί 3 µε 5 εκατοστά περίπου. 

Η θέση του σώµατός µας πρέπει να είναι σωστή. 

 

Bλέπουµε, ακούµε, αισθανόµαστε , αν το θύµα αναπνέει. Αν δεν υπάρχει 

αναπνοή κλείνουµε τη µύτη του και προχωρούµε σε αναπνοή στόµα µε στόµα, 

προσέχοντας να µην διαφεύγει αέρας προς τα έξω.  

∆ε χρειάζεται να δώσουµε ιδιαίτερα µεγάλη ποσότητα αέρα: 400-500 ml είναι 

∆ίνουµε 2 αναπνοές και ελέγχουµε αν υπάρχει έκπτυξη του θώρακα. Αν δεν 

υπάρχει τότε µάλλον έχουµε απόφραξη αεραγωγού.  

αν υπάρχει σφυγµός ψηλαφώντας την καρωτίδα του θύµατος. 

∆εν καθυστερούµε πάνω από 5 µε 10 δεύτερα στην πράξη αυτή.  

Αν δεν υπάρχει σφυγµός αρχίζουµε µαλλάξεις (συµπιέσεις) του θώρακα µε 

ις και δινουµε 2 αναπνοές. Αν έχουµε 

Με κάθε συµπίεση ο θώρακας πρέπει να υποχωρεί 3 µε 5 εκατοστά περίπου.  

Η θέση του σώµατός µας πρέπει να είναι σωστή.  



• Κάθε λεπτό ελέγχουµε αν υπάρχει σφυγµός και αναπνοή.  

Συνεχίζουµε µέχρι...  

• Να συνέλθει το θύµα.  

• Να έρθει εκπαιδευµένο προσωπικό και να αναλάβει την ευθύνη.  

• Να υπάρχουν εµφανή σηµεία θανάτου ή να µας δοθεί εντολή από ιατρικό 

προσωπικό να σταµατήσουµε.  

• Να εξανληθούµε.  

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε αναλυτικότερα τα παραπάνω: 

 



 

 

Καραταράκης Κώστας  

Παθολόγος (Στα πλαίσια Mαθηµάτων Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών , που έγιναν στον ΟΑΕ∆) 

 


