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Αλγόριθμοι ΚΑΡΠΑ  

Νεογνά - νεογέννητα 
άμεσα μετά τον τοκετό  

Νεογνά  
τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής 

Βρέφη  
έως 1 έτους 

Παιδιά 
από 1 έτους έως την έναρξη της εφηβείας  

Έφηβοι  
από την έναρξη εμφάνισης της εφηβείας  

Ενήλικες 

NLS 

3:1 

PLS 

15:2 

BLS/ALS 

30:2 



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  

Ασφάλεια ανανήπτη και παιδιού  

Ελέγχω για αντίδραση  

Φωνάζω για βοήθεια 

Είσαι 
καλά; 



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  

Βλέπω –ακούω- αισθάνομαι 

Οχι πάνω από 10s ! 



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  

Δώσε 5 εμφυσήσεις διάσωσης  

Η διάρκεια χορήγησης κάθε 
αναπνοής 1s! 

Φύσηξε σταθερά για 1-1,5s 



Σε Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  

Αναζήτησε σημεία ζωής, όχι πάνω από 10s  

H αναζήτηση σφυγμού είναι αναξιόπιστη,  η 

συνολική εικόνα του παιδιού θα επιτρέψει 

να αποφασίσεις για ΚΑΡΠΑ 

Αν είσαι βέβαιος  ότι μετά τις 5 εμφυσήσεις 

υπάρχουν σημεία ζωής συνέχισε  με 

εμφυσήσεις  



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθειαθωρα 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

 2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  

Εφάρμοσε θωρακικές συμπιέσεις 

100-120/min  

Συμπίεσε το  κάτω  μισό 

του στέρνου με ελάχιστο 

βάθος το 1/3  της 

προσθιοπίσθιας 

διαμέτρου του στέρνου.  

 
4cm για τα βρέφη και  5cm 

για τα παιδιά 



Χωρίς αντίδραση; 

Φωνάξτε βοήθεια 

Απελευθερώστε τον αεραγωγό  

Δεν αναπνέει κανονικά;  

5 εμφυσήσεις διάσωσης 

2 εμφυσήσεις διάσωσης 

15 θωρακικές συμπιέσεις 

Κάλεσε ομάδα διάσωσης μετά από 

1΄ΚΑΡΠΑ 

15 θωρακικές συμπιέσεις  

Χωρίς σημεία ζωής;  

Εφάρμοσε τα κατάλληλα  

ηλεκτρόδια  (1- 8 ετών)  

Βασική ΚΑΡΠΑ στα ΠΑΙΔΙΑ  



Προχωρημένη καρδιοαναπνευστική 
αναζοωγόνηση  

 



Δεν ανταποκρίνεται; Δεν αναπνέει ή κάνει περιστασιακές 

(gasps) επιπόλαιες αναπνοές 

Απινιδώσιμος ρυθμός   

(VF/άσφυγμη VT) 

1 Απινίδωση 4J/kg 
Επαναφορά αυτόματης 

κυκλοφορίας 

Μη απινιδώσιμος ρυθμός   

(PEA, ασυστολία) 

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 

 Προσεγγίστε κατά  ΑBCDE    

  Ελέγξτε οξυγόνωση και                                

αερισμό   

  Διερευνήστε και θεραπεύστε 

τον προδιαθεσικό παράγοντα 

   Ελέγξτε και ρυθμίστε τη   

θερμοκρασία 

 

ΚΑΡΠΑ  (5 αρχικές αναπνοές & ακολούθως 15 : 2)           

Συνδέστε απινιδωτή/monitor.                            

Ελαχιστοποποιήστε τις διακοπές 

Καλέστε την ομάδα αναζωογόνησης Εφάρμοσε 

ΚΑΡΠΑ για 1΄πρώτα, αν είσαι μόνος 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως    

για 2min          

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές                         

Στον  3ο και 5ο κύκλο 

χορηγήστε αμιοδαρόνη                                 

σε ανθεκτική pVT/VT 

Αξιολογήστε τον ρυθμό 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως   

για 2’              

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές 



Δεν ανταποκρίνεται; Δεν αναπνέει ή κάνει περιστασιακές 

(gasps) επιπόλαιες αναπνοές 

Απινιδώσιμος ρυθμός   

(VF/άσφυγμη VT) 

1 Απινίδωση 4J/kg 
Επαναφορά αυτόματης 

κυκλοφορίας 

Μη απινιδώσιμος ρυθμός   

(PEA, ασυστολία) 

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 

 Προσεγγίστε κατά  ΑBCDE    

  Ελέγξτε οξυγόνωση και                                

αερισμό   

  Διερευνήστε και θεραπεύστε 

τον προδιαθεσικό παράγοντα 

   Ελέγξτε και ρυθμίστε τη   

θερμοκρασία 

 

ΚΑΡΠΑ  (5 αρχικές αναπνοές & ακολούθως 15 : 2)           

Συνδέστε απινιδωτή/monitor.                            

Ελαχιστοποποίησε τις διακοπές 

Καλέστε την ομάδα αναζωογόνησης Εφάρμοσε 

ΚΑΡΠΑ για 1΄πρώτα, αν είσαι μόνος 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως    

για 2min          

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές                         

Στον  3ο και 5ο κύκλο 

χορηγήστε αμιοδαρόνη                                 

σε ανθεκτική pVT/VT 

Αξιολογήστε τον ρυθμό 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως   

για 2’              

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές 



Καρδιακή ανακοπή - Μη απινιδώσιμος ρυθμός  

2min 2min 2min 2min 2min 

KΑΡΠΑ 
Αποκατάσταση 

καρδιακού  

ρυθμού (ROSC) 

Στήριξη αναπνοής/ 

Οξυγόνωση 

Προσπέλαση αγγείου 

(io/iv) 

Χoρήγηση φαρμάκων 

Διαδωλήνωση  

1ο  2ο  5ο  3ο  4ο  

Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 
Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 
Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 



Δεν ανταποκρίνεται; Δεν αναπνέει ή κάνει περιστασιακές 

(gasps) επιπόλαιες αναπνοές 

Απινιδώσιμος ρυθμός   

(VF/άσφυγμη VT) 

1 Απινίδωση 4J/kg 
Επαναφορά αυτόματης 

κυκλοφορίας 

Μη απινιδώσιμος ρυθμός   

(PEA, ασυστολία) 

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 

 Προσεγγίστε κατά  ΑBCDE    

  Ελέγξτε οξυγόνωση και                                

αερισμό   

  Διερευνήστε και θεραπεύστε 

τον προδιαθεσικό παράγοντα 

   Ελέγξτε και ρυθμίστε τη   

θερμοκρασία 

 

ΚΑΡΠΑ  (5 αρχικές αναπνοές & ακολούθως 15 : 2)           

Συνδέστε απινιδωτή/monitor.                            

Ελαχιστοποποιήστε  τις διακοπές 

Καλέστε ην ομάδα αναζωογόνησης Εφάρμοσε 

ΚΑΡΠΑ για 1΄πρώτα, αν είσαι μόνος 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως    

για 2min          

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές                         

Στον  3ο και 5ο κύκλο 

χορηγήστε αμιοδαρόνη                                 

σε ανθεκτική pVT/VT 

Αξιολογήστε τον ρυθμό 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως   

για 2’              

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές 



Καρδιακή ανακοπή - Aπινιδώσιμος ρυθμός  

2min 2min 2min 

KΑΡΠΑ 
Αποκατάσταση 

καρδιακού  

ρυθμού (ROSC) 

Στήριξη αναπνοής/ 

Οξυγόνωση 

Προσπέλαση αγγείου 

(io/iv) 

Χoρήγηση φαρμάκων 

Διαδωλήνωση  

1ο  2ο  3ο  

Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 

Αμιοδαρόνη  

5mg/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 



Καρδιακή ανακοπή - Aπινιδώσιμος ρυθμός  

2min 2min 2min 

KΑΡΠΑ 
Αποκατάσταση 

καρδιακού  

ρυθμού (ROSC) 

Στήριξη αναπνοής/ 

Οξυγόνωση 

Προσπέλαση αγγείου 

(io/iv) 

Χoρήγηση φαρμάκων 

Διαδωλήνωση  

1ο  2ο  3ο  

Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 

Αμιοδαρόνη  

5mg/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

Shock  
4J/Kg 

2min 2min 2min 2min 

4ο  5ο  6ο  7ο  

Αμιοδαρόνη  

5mg/Kg 

Αμιοδαρόνη  

5mg/Kg 

Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 
Αδρεναλίνη 

0,01mg/Kg 



Απινίδωση  

Επιλέξτε  όσο γίνεται μεγαλύτερα ηλεκτρόδια. Συνιστώμενα μεγέθη :     

• 4,5 cm δίαμετρος για βρέφη και παιδιά < 10Kg 

• 8-12 cm διάμετρος για παιδιά > 10Kg  ή  > 1 έτους  

Δεκτή και η προσθιοπίσθια τοποθέτηση  των ηλεκτροδίων στο 

θώρακα 

4J /Kg κάθε απινίδωση 



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑ   
 

•Επιβεβαιώστε υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ: ρυθμό, βάθος, επαναφορά θώρακα   

•Σχεδιάστε το επόμενο βήμα πριν την διακοπή της ΚΑΡΠΑ       

•Χορηγήστε οξυγόνο                                                                                                                                   

•Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)   

•Χορηγήστε αδρεναλίνη κάθε 3’ – 5΄                                                                                 

•Σκεφτείτε εξειδικευμένο αεραγωγό και καπνογράφο  

•Συνεχίστε με αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις μόλις εξασφαλιστεί αεραγωγός 

•Διορθώστε τις αναστρέψιμες αιτίες 
  

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
•Υποξία 
•Υποογκαιμία 
•Υπο-/υπερκαλιαιμία/μεταβολικές διαταραχές 
•Υποθερμία 
•Υπό τάση πνευμοθώρακας 
•Καρδιακός επιπωματισμός 
•Θρομβοεμβολικό επεισόδιο 
•Τοξικότητα /θεραπευτικές επιπλοκές 
 



Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 

Λιδοκαϊνη  

 

 Η Λιδοκαϊνη ( 1mg/Kg ) μπορεί να χορηγηθεί ως 

εναλλακτικό φάρμακο  σε ανθεκτική στην 

απινίδωση κοιλιακή ή άσφυγμη ταχυκαρδία  

Η Λιδοκαϊνη  είναι λιγότερο αποτελεσματική  από την αμιοδαρόνη για την αντιμετώπιση   

της ανθεκτικής στην απινίδωση κοιλιακής ή άσφυγμης ταχυκαρδία  στους ενήλικες και 

κατά συνέπεια και στα παιδιά  



Υγρά  

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 

Ισότονα κρυσταλλοειδή χορηγούνται σε παιδιά με 

κυκλοφορική ανεπάρκεια  

Σε παιδί με εμπύρετο και όχι σε σηπτικό shock 

τα υγρά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή και 

τακτική επανεκτίμηση  

 Χορηγήστε  bolus  20ml/Kg 



Γλυκόζη  

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 

Χορηγείται μόνο σε υπογλυκαιμία 



Διττανθρακικά 

 

  Χορηγούνται σε παρατεταμένη ανακοπή  ύστερα από την εφαρμογή καλού 
αερισμού  και θωρακικών πιέσεων 

 

   Χορηγούνται σε υπερκαλιαιμία και φαρμακευτική δηλητηρίαση με 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 



   Ασβέστιο  

 

    

   Χορηγείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε 
υπερκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία  και σε υπερδοσολογία 
αναστολέων των διαύλων ασβεστίου 

 

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 



Μαγνήσιο  

 

     Χορηγείται μόνο σε αποδεδειγμένη υπομαγνησιαιμία και σε 

 αρρυθμία “Τorsados de Pointes”  

 

     H συνιστώμενη δόση είναι 50mg/Kg σε 30min 

  

 

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 



Βαζοπρεσσίνη και η τελριπρεσσίνη  

 

        

            Μπορούν  να χορηγηθούν σε ανθεκτική στην       

              αδρεναλίνη καρδιακή ανακοπή  

Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 



Χορηγούμενα φάρμακα στην ΚΑΡΠΑ παιδιών 



Δεν ανταποκρίνεται; Δεν αναπνέει ή κάνει περιστασιακές 

(gasps) επιπόλαιες αναπνοές 

Απινιδώσιμος ρυθμός   

(VF/άσφυγμη VT) 

1 Απινίδωση 4J/kg 
Επαναφορά αυτόματης 

κυκλοφορίας 

Μη απινιδώσιμος ρυθμός   

(PEA, ασυστολία) 

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 

 Προσεγγίστε κατά  ΑBCDE    

  Ελέγξτε οξυγόνωση και                                

αερισμό   

  Διερευνήστε και θεραπεύστε 

τον προδιαθεσικό παράγοντα 

   Ελέγξτε και ρυθμίστε τη   

θερμοκρασία 

 

ΚΑΡΠΑ  (5 αρχικές αναπνοές & ακολούθως 15 : 2)           

Συνδέστε απινιδωτή/monitor.                            

Ελαχιστοποποιήστε τις διακοπές 

Καλέστε την ομάδα αναζωογόνησης Εφάρμοσε 

ΚΑΡΠΑ για 1 ΄πρώτα, αν είσαι μόνος 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως    

για 2min          

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές                         

Στον  3ο και 5ο κύκλο 

χορηγήστε αμιοδαρόνη                                 

σε ανθεκτική pVT/VT 

Αξιολογήστε τον ρυθμό 

Συνεχίστε ΚΑΡΠΑ αμέσως   

για 2’              

Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές 



Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση  

Σε διαταραχή του μυοκαρδίου 

 

Χορήγηση  υγρών και  ινοτρόπων 

Στόχος:  η διατήρηση συστολική  πίεσης  

> 5η Ε.Θ. για την ηλικία του παιδιού 



Στόχοι για PCO2 και PO2  

Στόχος για φυσιολογική τιμή PaO2  μόλις σταθεροποιηθεί   

ο ασθενής  

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για την τιμή  του PCO2  στα 

παιδιά. Η τιμή στόχος πρέπει να εξατομικευτεί  ύστερα από 

την  αναζωογόνηση  



Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας  

Δεν έχει παρατηρηθεί  διαφορά στην πρόγνωση, σε εφαρμογή υποθερμίας 

(32 – 34 OC)  ή  σε διατήρηση της νορμοθερμίας (36ο – 37,5οC) 

Αντιμετώπιση της υπερθερμίας  



Ρύθμιση γλυκόζης  

Αποφυγή υπο/υπεργλυκαιμίας  



Αρρυθμίες  



 Βραδυκαρδία 
 

Σε  καρδιακό ρυθμό με < 60 σφύξεις/min που δεν 

ανταποκρίνεται σε αερισμό ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ  

Η χορήγηση ατροπίνης έχει ένδειξη σε βαγοτονία ή 

σε τοξικότητα από χολινεργικά 

Η βηματοδότηση δεν έχει ένδειξη σε ασυσολία ή 

αρρυθμία που οφείλεται σε υποξία  



Ταχυκαρδία  

Καρδιομετατροπή με 1J/Kg και στη συνέχεια με 2J/Kg  

Σε υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και αιμοδυναμική σταθερότητα, η χορήγηση 

αδενοσίνης  επαναφέρει το ρυθμό  

Σε  αποτυχία χορηγήστε αμιοδαρόνη  ή προκαϊναμίδη  

Στενά QRS 

Ο,5 J/Kg- 1 J/Kg 



Ταχυκαρδία  

Σε κοιλιακή ταχυκαρδία και αιμοδυναμική αστάθεια με παρουσία σημείων ζωής 

εφαρμόστε συγχρονισμένη καρδιομετατροπή με 4J/Kg 

 Σε αποτυχία χορηγήστε αμιοδαρόνη  

Eυρέα  QRS 

Σπάνιες στα παιδιά, με αίτια κυρίως υπερκοιλιακά.  





VIDEO 



 


