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Δεν αποκρίνεται και
δεν αναπνέει φυσιολογικά;

Διενεργείστε Βασική Υποστήριξη της 
Ζωής (BLS) προσαρμοσμένη σε συν-

θήκες COVID-19
Συνδέστε τον απινιδιστή/ μόνιτορ 

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές

Ελέγξτε το ρυθμό

Απινιδώσιμος
(VF/άσφυγμη VT)

Επιστροφή της 
αυτόματης 

κυκλοφορίας

Ξαναρχίστε άμεσα 
ΚΑΡΠΑ για 2 min 

Ελαχιστοποιήστε τις 
διακοπές

Ξαναρχίστε άμεσα 
ΚΑΡΠΑ για 2 min 

Ελαχιστοποιήστε τις 
διακοπές

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 
n  Χρησιμοποιήστε την 

προσέγγιση κατά ABCDE
n Επιδιώξτε SaO2 94-98%
n Επιδιώξτε φυσιολογικό PaCO2

n  ΗΚΓ 12 απαγωγών
n  Αντιμετωπίστε την 

υποκείμενη αιτία  
n  Στοχευμένη διαχείριση 

θερμοκρασίας 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑ
n  Εξασφαλίστε υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις 
n   Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις συμπιέσεις
n   Δώστε οξυγόνο
n   Χρησιμοποιήστε καπνογραφία κυματομορφής
n   Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)
n   Δώστε αδρεναλίνη κάθε 3-5 λεπτά
n   Δώστε αμιωδαρόνη μετά από 3 σοκ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΙΤΙΩΝ
Υποξία -  Θρόμβωση στεφανιαία ή πνευμονική
Υποογκαιμία  Πνευμοθώρακας υπό τάση
Υπο- / υπερκαλιαιμία / μεταβολικό  Καρδιακός επιπωματισμός
Υποθερμία / υπερθερμία  Τοξίνες

Σκεφτείτε
n   Υπερηχογραφική απεικόνιση 
n    Μηχανικές συμπίεση στο στήθοςθωρακικές συμπιέσεις για τη 

διευκόλυνση της μεταφοράς / θεραπείας
n   Στεφανιαία αγγειογραφία και διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση
n   Εξωσωματική κυκλοφορία 

Αξιολογήστε την αναπνοή οπτι-
κά. Μην απελευθερώνετε τον 

αεραγωγό και μην πλησιάζετε τη 
μύτη και το στόμα του θύματος. 

Καλύψτε τα με μάσκα χορήγησης 
οξυγόνου ή χειρουργική μάσκα.

Καλέστε την Ομάδα Αναζωογό-
νησης- ενημερώστε σχετικά με 

την ύπαρξη COVID-19 

COVID-19

Φορέστε ΠΠΕ για αερογενή 
προφύλαξη (αν δεν το έχετε κάνει 

ήδη) - Αποφασίστε το βέλτιστο 
μέγεθος της ομάδας

COVID-19

1 σοκ 
Ελαχιστοποιήστε τις 

διακοπές

Εάν δεν φέρετε ήδη ΠΠΕ για 
αερογενή - προφύλαξη δώστε 

έως 3 διαδοχικά σοκ καθώς 
φοράτετον ΠΠΕ

Εξετάστε την πρώιμη εξει-
δικευμένη διαχείριση του 
αεραγωγού.  
Χρησιμοποιήστε φίλτρο ιών.
Εφαρμόστε συνεχείς θω-
ρακικές συμπιέσεις (αερι-
σμός με συχνότητα 10 / 
λεπτό) μόνο εάν η τραχεία 
έχει διασωληνωθεί.

COVID-19

COVID-19

Μη απινιδώσιμος 
Άσφυγμη ηλεκτρική 

δραστηριότητα/ 
Ασυστολία


