
Πρώτες Βοήθειες (iii) - 

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε 

βρέφη 

Η βασική τεχνική , αν και τα αίτια καρδιακής ανακοπής στα παιδιά είναι εντελώς 

διάφορα , είναι ίδια µε αυτή της ΚΑΡΠΑ των ενηλίκων.  

Οι διαφορές συνοψίζονται...:  

∆ιαφορές ΚΑΡΠΑ βρέφών µε ενηλίκων: 

• Καλύπτουµε στις εµφυσήσεις και τη µύτη του θύµατος.  

• Ο αυχένας δεν πρέπει να υπερεκτείνεται.  

• Η µάλλαξη γίνεται µε τα δύο δάκτυλα , το 2ο και 3ο δάκτυλο µαζί ή µε τους 

δύο αντίχειρες.  

• Το στέρνο πρέπει στις µαλλάξεις να κατεβαίνει το πολύ 2 εκατοστά Οι όλες 

µας κινήσεις να είναι ήπιες και ευγενικές.  

• Στα βρέφη τα αίτια ανακοπής είανι συνήθως από το αναπνευστικό. Με την 

επαναφορά του καρδιακού ρυθµού συνεχίζουµε τον αερισµό στόµα µε στόµα. 

Φώναξε δυνατά και ταρακούνησε.  

• Φώναξε στο µωρό και κούνησέ το (ευγενικά) από τον ώµο. Αν δεν απαντήσει 

τοποθέτησέ το ανάσκελα.  

 

Αεραγωγός.  

• Άνοιξε τον αεραγωγό ανασηκώνοντας µε το ένα χέρι τη γνάθο του βρέφους.  

 



• Μην κάνεις µεγάλη υπερέκταση του αυχένα παρά µόνο ήπια (λόγω 

ανατοµικής διαφοράς της ηλικίας.  

∆ώσε δύο αναπνοές  

• Αν το µωρό δεν αναπνέει δώσε δύο αναπνοές (όχι βίαιες), καλύπτοντας µε το 

στόµα και τη µύτη του βρέφους.  

 

• Η διάρκεια των εµφυσήσεων θα πρέπει να είναι 1,5 µε 2 δευτερόλεπτα και θα 

πρέπει να δούµε τον θώρακα του µωρού να ανασηκώνεται  

∆ώσε 5 συµπέσεις.  

• ∆ώσε 5 συµπιέσεις (απαλά!) , προσπαθάντας να κρατήσεις ένα ρυθµό 

100/δευτερόλεπτο.  

• Οι µαλλάξεις δίδονται µε το 3ο και 40ο δάκτυλο , στο κέντρο του θώρακα του 

µωρού. Ο θώρακας πρέπει να υποχωρεί το πολύ 2 εκατοστά.  

 

Επανάλαβε. 

• Επανάλαβε µε ρυθµό 5 συµπιέσεις και 1 αναπνοή. Φρόντισε να ειδοποιηθεί το 

166. Αν επανέλθει ο καρδιακός ρυθµός συνέχισε µε 1 αναπνοή κάθε 3 

δευτερόλεπτα και σταµάτησε τις µαλλάξεις.  

 

Καραταράκης Κώστας  

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


