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Kαρδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ασθενείς με COVID-19
Λόγω της πανδημίας που προκαλείται από την μόλυνση από τον “κορωνοϊό“ COVID-19) το
Resuscitation Council UK και το European Resuscitation Council (ERC) ανακοινώνουν νέες
έκτακτες κατευθυντήριες οδηγίες για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση κατά τη
διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Κυρίως όσον αφορά στη διενέργεια ΚΑΡΠΑ εντός νοσοκομείου, σε ασθενείς με λοίμωξη
COVID-19 ή με πιθανή λοίμωξη, οι διαφοροποιήσεις προέρχονται από το γεγονός ότι
ιατροί και νοσηλευτές εκτίθενται στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. Ο ιός μεταδίδεται
από αερομεταφερόμενα σταγονίδια (droplets), ενώ η χρήση αερολύματος (aerosol), η
διασωλήνωση, η αναρρόφηση εκκρίσεων από το αναπνευστικό και η ΚΑΡΠΑ έχουν σαν
αποτέλεσμα τη διασπορά των αναπνευστικών εκκρίσεων αυξάνοντας την πιθανότητα
έκθεσης του προσωπικού.
Πρέπει να ληφθούν έγκαιρα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας για την αποφυγή της
απροστάτευτης/ακάλυπτης ΚΑΡΠΑ. Η ασφάλεια του προσωπικού είναι πρωταρχικής
σημασίας. Η ανάγκη χρήσης ατομικής προστασίας μπορεί να καθυστερήσει την ΚΑΡΠΑ
σε ασθενείς με COVID-19. Το σύνολο της ατομικής προστασίας πρέπει να φοριέται από
όλα τα μέλη της ομάδας ανάνηψης/επείγουσας ομάδας πριν από την είσοδό τους στο
δωμάτιο του θύματος ανακοπής. Τα σύνολα της ατομικής προστασίας πρέπει να είναι
άμεσα διαθέσιμα στα σημεία που αποθηκεύεται και ο υπόλοιπος εξοπλισμός της
ανάνηψης. Δεν πρέπει να διεξάγονται θωρακικές συμπιέσεις ή χειρισμοί στον αεραγωγό
χωρίς εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Παραθέτουμε τις νέες συστάσεις σχετικά με την ΚΑΡΠΑ εντός νοσοκομείου, σε ασθενείς
με πιθανή λοίμωξη COVID-19 ή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, σύμφωνα με το
Resuscitation Council UK και το European Resuscitation Council (ERC) όπως δημοσιεύθηκαν
στις 27 Μαρτίου 2020.

Συστάσεις σχετικά με την ΚΑΡΠΑ σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς α) με
πιθανή λοίμωξη COVID-19 ή β) με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

Οι συστάσεις αυτές βασίζονται σε ανάλογες συστάσεις των: Resuscitation Council (UK) https://www.resus.org.uk/, European
Resuscitation Council https://www.erc.edu/, Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας/ ΟΕ ΚΑΡΠΑ & Εντατικής Θεραπείας

Recommended PPE
Level 2 PPE
• Disposable gloves
• Disposable apron
• Fluid resistant surgical mask
• Disposable eye protection
Level 3 AGP (aerosol generating procedures)
PPE
• Disposable gloves
• Disposable gown
• Filtering face piece (FFP3) respirator
• Disposable eye protection

