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Αρ. Πρωηοκόλλοσ 23 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 3 

 

 

                                                           ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΤΓΥΡΟΝΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 

  
σνηάτθηκε από ομάδα εργαζίας Ανηωνίοσ Φ.                  Λαλοπούλοσ Μ.       Σζιούλα Υ. 

Βελλής Κ.                      Μοιραζγενηή Μ.      Υαρούπα . 

Θεοτάρη Μπήδιοσ Ε.    Περπερίδοσ Ο.         Υονδρομαηίδοσ Μ. 

Καρύδα Κ.                     ιάπκας Δ. 

Κοζμίδοσ Μ.                 Σούθας Κ. 

Γιεσθύνηρια Νοζηλεσηικής Τπηρεζίας Κοκώνη Κοσηζιανηά - Εαμπόκα 

Γιεσθύνηρια Ηαηρικής Τπηρεζίας  Φανή Αθαναζιάδοσ- Πιπεροπούλοσ 

Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Α.Π.Θ 

Πρόεδρος Δπιζηημονικού σμβοσλίοσ Γημήηριος Γρέκας 

Καθηγηηής Παθολογίας Α.Π.Θ 

Γιοικηηής & Πρόεδρος Γ. Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ Γεώργιος Βέργοσλας 

            Απόθαζη Γ.:  σνεδρίαζη    19
η
  ηης  30/08/2011                  Κάθε ανηίγραθο ηοσ παρόνηος εγγράθοσ ιζτύει μόνο               

                                                Θέμα    49
ο
                                                    όηαν θέρει ηην ζθραγίδα ηης πηγής προέλεσζης:                                                                                                                    

                                                                                                                    ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ 

 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΥΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
3. Ο απηληδσηήο ιεηηνπξγεί κε 

ειεθηξηθό ξεύκα θαη κπαηαξία. 
Πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ηνπνζεηεκέλνο ζηελ 
πξίδα, λα γίλεηαη θαζεκεξηλόο έιεγρνο θόξηηζεο 
ησλ κπαηαξηώλ θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

3. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα δύν εηδώλ 
ειεθηξόδηα γηα ελειίθνπο. 

Σα ειεθηξόδηα εθθόξηηζεο πξέπεη λα είλαη πάληα 
θαζαξά, έηνηκα πξνο ρξήζε θαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηνλ απηληδσηή 

3. Τπάξρεη καδί κε ηνλ απηληδσηή θαη 
δεύγνο απνζηεηξσκέλσλ 
ειεθηξνδίσλ εζσηεξηθήο 
απηλίδσζεο (θνπηάιεο) 

Απαξαίηεην ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο ΜΔΘ, όπνπ 
αθνύ γίλεη δηάλνημε ηνπ ζώξαθα θαη 
αληηθαηαζηαζνύλ ηα ειεθηξόδηα εμσηεξηθήο 
απηλίδσζεο, ην δεύγνο ησλ εζσηεξηθώλ 
ηνπνζεηνύληαη απέλαληη, ΄αγθαιηάδνληαο΄ ηελ 
θαξδηά θαη εθθνξηίδνληαη 

3. Καζεκεξηλό test κε θαηαγξαθή ηνπ 
ειέγρνπ θαη ππνγξαθή ηνπ 
λνζειεπηή, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
ηνπ απηληδσηή, πάληα ζηα 100 
Joule. 

Ζ εθθόξηηζε ησλ Joules γίλεηαη κε ηα ειεθηξόδηα 
ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηηο επηθάλεηεο 
ελαπνζέηεζεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ Joules πνπ 
δόζεθαλ γηα ην test, θαηαγξάθεηαη από ηνλ 
απηληδσηή ζην ραξηί θαηαγξαθήο κε ηελ έλδεημε 
test passed ή test ok. 

3. Καιώδην ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο 
θαηαγξαθήο 

Υξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπγρξνληζκέλε απηλίδσζε 
θαη απαηηείηαη ε γλώζε ελαιιαγήο ησλ 
απαγσγώλ 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
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ΤΛΙΚΑ 
         1.    Απηληδσηήο ζε ζέζε ηεο ΜΔΘ κε εύθνιε πξόζβαζε 

2.    Δηδηθό ηξνρήιαην κηθξνύ βάξνπο ην νπνίν λα πεξηέρεη ηα πιηθά  αλαδσνγόλεζεο, 
δειαδή θάξκαθα, αεξαγσγόο, πιηθά δηαζσιήλσζεο 

3.    Απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα γηα ηε ζύλδεζε ηεο ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο  θαηαγξαθήο 

4.    Εειέ, πάζηα, αινηθή, δειαδή πιηθά πνπ πξέπεη λα είλαη ειεθηξαγσγά, έηζη ώζηε ε 
απηλίδσζε λα κελ πξνθαιέζεη έγθαπκα. 

 
 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
(* πξάμεηο εθηειεζκέλεο απ’ ην γηαηξό) 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Μεηαθνξά ηνπ απηληδσηή κε 
ηαπηόρξνλε θιήζε βνήζεηαο δεύηεξνπ 
λνζειεπηή θαη γηαηξνύ. 

Ο επηδησθόκελνο ζθνπόο είλαη λα 
απηληδώζνπκε ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 90 sec. 

2. Δπηβεβαίσζε όηη πξόθεηηαη γηα 
αξξπζκία πνπ ρξεηάδεηαη ειεθηξηθή 
αλάηαμε θαη θαηαγξαθή (θνηιηαθή 
ηαρπθαξδία, θνηιηαθή καξκαξπγή). 

Έιεγρνο ζην monitor ηνπ αξξώζηνπ γηα 
επηβεβαίσζε ηεο αξξπζκίαο θαη θαηαγξαθή 
ηεο γηα λνζειεπηηθή ηεθκεξίσζε. 

3. Απνκαθξύλεηε ηνλ αζζελή από πγξέο ή 
κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 

Κίλδπλνο εγθαύκαηνο. 

4. Δπάιεηςε ησλ ειεθηξνδίσλ κε 
ειεθηξαγώγηκε αινηθή ή δειέ. 

Έηζη εμαζθαιίδνπκε πξόιεςε εγθαύκαηνο πνπ 
κπνξεί λα ζπκβεί από ηελ ειεθηξηθή εθθόξηηζε 
ζηνλ άξξσζην. 

5. Κξαηήζηε ηα ειεθηξόδηα απηλίδσζεο 
από ηηο ιαβέο ηνπο θαη ηνπνζεηείζηε ην 
αξλεηηθό ειεθηξόδην (sternum) δεμηά θάησ 
από ηελ θιείδα, ζην 2ν , 3ν κεζνπιεύξην 
δηάζηεκα θαη ην ζεηηθό ειεθηξόδην (apex) 
θάησ από ηε ζειή ζηελ πξόζζηα 
καζραιηαία γξακκή αξηζηεξά. 

Τπάξρεη θαη ε πξνζζηνπίζζηα ηνπνζέηεζε ησλ 
ειεθηξνδίσλ. Σν ξεύκα ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε δηαζρίδεη ηελ θαξδηά πην άκεζα. 

6. Αλ ν αζζελήο ιακβάλεη νμπγόλν, 
απνζπλδέζηε ην νμπγόλν θαη 
απνκαθξύλεηε ηελ πξνέθηαζή ηνπ από ην 
πεδίν. Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ύπηηα 
ζέζε. 

Σν νμπγόλν πνπ ηπρόλ ιακβάλεη ν αζζελήο 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε κε ηελ 
εθθέλσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

7. Μεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ λα κελ 
ππάξρεη αινηθή ή δειέ. 

Μπνξεί λα πξνθιεζεί βνιηατθό ηόμν. 

8. *Βεβαησζείηε όηη ν άξξσζηνο ζπλερίδεη 
λα έρεη αξξπζκία πνπ ρξεηάδεηαη 
θαξδηναλάηαμε κε ζπλερέο ξεύκα θαη 
θνξηίζηε ηνλ απηληδσηή ζηα 200 Joule, 
αθνινπζώληαο ηνλ αιγόξηζκν. 

Αξρηθό επίπεδν 200Joule πξνθαιεί κάιινλ 
κηθξή βιάβε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 
αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο θξίλεηαη αξθεηό γηα 
λα θέξεη επηηπρία. 

9. *Σνπνζεηείζηε ηα ειεθηξόδηα ζην 
ζσξαθηθό ηνίρσκα θαη εθαξκόζηε πίεζε 
12 Kg. 

Ληγόηεξν από 5% ξεύκα από ην εθαξκνδόκελν 
κπνξεί λα δηέιζεη πξαγκαηηθά από ηελ θαξδηά. 
Σν πνζνζηό απηό εμαξηάηαη θαη από ηελ πίεζε 
επαθήο. 
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10.* Έιεγρνο όηη ν απηληδσηήο έρεη θνξηί- 
ζεη, έιεγρνο ζην monitor ηνπ απηληδσηή  
γηα θαξδηνγξάθεκα 

Σα paddles ηνπ απηληδσηή, εθόζνλ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ζην ζσξαθηθό ηνίρσκα, 
κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ ζην monitor 
ηνπ απηληδσηή ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 
ηνπ αξξώζηνπ 

11. *Κξαηείζηε ηα ειεθηξόδηα από ηηο ιαβέο θαη 
δώζηε εληνιή λα απνκαθξπλζνύλ όινη από ην 
θξεβάηη ηνπ αζζελή 

Αλ έλα άηνκν αθνπκπά ζην θξεβάηη, ηόηε 
κπνξεί λα ελεξγήζεη ζαλ γείσζε γηα ην 
ξεύκα θαη έηζη ζα πάζεη ειεθηξνπιεμία 

12. *Πηέζηε ηα θνπκπηά εθθόξηηζεο ηνπ 
απηληδσηή θαη θνηηάμηε ην ξπζκό γηα 
δηαπίζησζε επηηπρεκέλεο ή όρη αλάηαμεο 

 

13. *Δάλ ρξεηαζηεί λα απηληδώζεηε πάιη, 
θνξηίζηε θαη αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
Αθνινπζήζηε ηνλ αιγόξηζκν πξνζπέιαζεο 
αξξπζκηώλ 

 

14. Δάλ ε αλάηαμε ππήξμε επηηπρήο, 
ζπγθεληξώζηε ηηο ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο 
θαηαγξαθέο, ζεκεηώζηε ηελ ώξα ηνπ 
επεηζνδίνπ, ηηο απηληδώζεηο θαη ηα Joule πνπ 
ρξεζηκνπνηήζαηε θαη θαηαρσξίζηε ηα ζην 
λνζειεπηηθό δηάγξακκα ηνπ αξξώζηνπ 
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