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Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή είλαη ε αηθλίδηα θαη
απξόβιεπηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο ή θαη ησλ δύν, κε
απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή παξνρή νμπγνλσκέλνπ
αίκαηνο ζηα δσηηθά όξγαλα
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Καηά θαλόλα αζζελείο κε ππάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο
Αζζελείο κεγάιεο ειηθίαο θαηά θαλόλα πάλσ από 40 εηώλ
Αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα κε πνηθίιεο παξελέξγεηεο
Ιαηξηθέο πξάμεηο από ηνλ ηαηξό ή ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό
Άγρνο θαη θόβνο ζηελ αλακνλή ηνπ ηαηξείνπ

Τν 15 – 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θπζηθώλ ζαλάησλ είλαη αηθλίδηνη
Κάζε ρξόλν ζηελ Επξώπε ζπκβαίλνπλ πεξίπνπ 700.000
θαξδηαθέο αλαθνπέο.
Η εηήζηα ζπρλόηεηα θαξδηαθώλ αλαθνπώλ θπκαίλεηαη κεηαμύ
49,5 – 66% αλά 100.000 άηνκα ζε 5 επξσπατθέο πόιεηο.
Επηβίσζε 5-10% κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην λνζνθνκείν
Με εθαξκνγή ΚΑΑ ην πνζνζηό επηβίσζεο πιεζηάδεη ην 40-50%
θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ΑΕΑ ην πνζνζηό κπνξεί λα πιεζηάζεηο
θαη ην 70%.
Η επηβίσζε κεηώλεηαη πεξίπνπ θαηά 10% γηα θάζε ιεπηό πνπ
πεξλά ρσξίο βνήζεηα

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θακηά κειέηε πνπ λα έρεη
θαηακεηξήζεη θαξδηναλαπλεπζηηθέο αλαθνπέο ή
νπνηνδήπνηε άιιν ζύκβακα πνπ λα ζπλδέεηαη κε
δηαηαξαρή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ή
άιινπ πξνβιήκαηνο ζην ρώξν ησλ ηαηξείσλ
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ηδησηηθνύ ή
δεκόζηνπ θνξέα. Τα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά αθνξνύλ
αλαθνπέο ζε όιν ην ρώξν ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζε
ήδε δηαγλσζκέλεο θαξδηναλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο.

Τα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ πεξηζηαηηθά ζην
ηαηξείν είλαη θύξηα δύν ηύπσλ:


Επηπινθή ζε ήδε ππάξρνπζα λόζν



Επηπινθή κεηά από ηαηξηθή πξάμε
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Τνλ Α.Ε.Α. ρεηξίδεηαη νπνηνζδήπνηε αλαλήπηεο έρεη εθπαηδεπηεί ζηε β-ΚΑΑ θαη
ηνλ Απηόκαην Εμσηεξηθό Απηληδηζκό θαη εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Οπνηνδήπνηε άηνκν πνπ πξνζθέξεη άκεζε βνήζεηα ζε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο
ζην ζύκα κε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε Α.Ε.Α.,
αθόκα θαη αλ δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, δελ ζεσξείηαη έλνρν.

Άξζξν 306
Έθζεζε
Όπνηνο εθζέηεη άιινλ ζε θίλδπλν θαη έηζη ηνλ θαζηζηά αβνήζεην, θαζώο θαη όπνηνο κε
πξόζεζε αθήλεη αβνήζεην έλα πξόζσπν πνπ ην έρεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή πνπ
έρεη ππνρξέσζε λα ην δηαηξέθεη θαη λα ην πεξηζάιπηεη ή λα ην κεηαθέξεη, ή έλα
πξόζσπν πνπ ν ίδηνο ην ηξαπκάηηζε ππαίηηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
έμη κελώλ
Αλ ε πξάμε πξνθάιεζε ζην παζόληα:
α) βαξηά βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ
β) ην ζάλαην ηνπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ
Άξζξν 307
Παξάιεηςε ιύηξσζεο από θίλδπλν δσήο
Όπνηνο κε πξόζεζε παξαιείπεη λα ζώζεη άιινλ από θίλδπλν δσήο αλ θαη κπνξεί λα ην
πξάμεη ρσξίο θίλδπλν ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή πγείαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη
ελόο έηνπο.

Σύκθσλα κε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία ν ηαηξόο κπνξεί λα εθηειεί ηαηξηθέο πξάμεηο γηα ηηο
νπνίεο θαη ρξεηάδεηαη ν αζζελήο γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηνπ εθόζνλ:
1.
Είλαη ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ
2.
Έρεη εθπαηδεπηεί γηα απηέο
3.
Τηο ρξεηάδεηαη ν αζζελήο
4.
Γλσξίδεη ηηο επηπινθέο ηνπο θαη έρεη ηελ γλώζε θαη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο.

1.

2.

3.

Η θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή είλαη ζπρλό πξόβιεκα πγείαο θαη ε ζπρλόηεηα
ηνπ είλαη απμεκέλε ζηνπο ρώξνπο ησλ ηαηξείσλ
Η λνκνζεζία επηβάιεη ζηνλ ηαηξό αιιά θαη ζηνλ θάζε πνιίηε λα κελ εθζέηεη ηνλ
ζπλάλζξσπν ζε βιάβεο θαη λα πξάηηεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα ηνπ παξέρεη
βνήζεηα
Ο ηαηξόο ππνρξενύηαη λα γλσξίδεη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπινθώλ ζηηο ηαηξηθέο
πξάμεηο πνπ εθαξκόδεη θαη λα έρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό ζην ρώξν εξγαζίαο
ηνπ.

Επομένωρ η ιαηπική κοινόηηηα οθείλει να
εκπαιδεςηεί και να πιζηοποιηθεί ζηην Βαζική
Υποζηήπιξη ηηρ Ζωήρ

