
      
 

 
 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2016 



      
 

 
 

 

  



      
 

 
 

Πρόλογος κ. Διευθυντού ΔΥΓ/ΓΕΑ Υπτχου (YI) Τολούμη Γ. 

 

Ο Πέρσης μαθηματικός Αλ Χουαρίζμι σε μια μελέτη του, τον 8ο μ.Χ. αιώνα, χρησιμοποίησε για 

πρώτη φορά μια σειρά απόλυτα προκαθορισμένων ενεργειών, με σκοπό την επίλυση αλγεβρικών 

προβλημάτων, με την ονομασία αλγόριθμος. Από τότε μέχρι σήμερα, η επιστήμη και η τεχνολογία 

έχουν κάνει τεράστια άλματα, με ένα μεγάλο μέρος τους να οφείλεται στη Θεωρία Αλγορίθμων. 

Στην ίδια θεωρία στηριζόμενη η παρούσα έκδοση κατάφερε να κωδικοποιήσει μια σειρά ιατρικών 

πράξεων και ενεργειών και να αποτελέσει σημαντικότατο εργαλείο στα χέρια κάθε γιατρού και 

κυρίως των νεωτέρων συναδέλφων, δημιουργώντας ένα σύγχρονο βοήθημα στη διαγνωστική και 

θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς. 

Πολύ συχνά, στις μονάδες νοσηλείας, στις δομές της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά κυρίως 

στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, οι λειτουργοί της υγείας καλούνται να 

αντιμετωπίσουν περιστατικά που απαιτούν άμεση φροντίδα και λήψη καίριων, για τη ζωή και την 

υγεία τού ασθενούς, αποφάσεων. Στο δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον τού επείγοντος, δίδονται 

καθημερινά σκληρές μάχες με τους εχθρούς της υγείας και ο χρόνος συνήθως δεν είναι σύμμαχος. 

Σε ανάλογες περιπτώσεις, η γνώση που βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία και στη χρήση 

των αλγορίθμων με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει, συνδυαζόμενες πάντα με την 

επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία του γιατρού, θα οδηγήσουν στην καλύτερη δυνατή έκβαση. 

Για να επιτευχθεί η έκδοση αυτού του πολύτιμου βιβλίου, εργάστηκαν ανιδιοτελώς, αφιερώνοντας 

αμέτρητες ώρες δουλειάς και θυσιάζοντας τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους, ικανότατοι 

συνάδελφοι, κάνοντας την Πολεμική Αεροπορία και το 251 Γ.Ν.Α. για άλλη μια φορά υπερήφανους. 

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου και ιδιαίτερα τα 

μέλη της συγγραφικής ομάδας με επικεφαλής τον Ασμχο (ΥΙ) Γ. Τσολακίδη για το σημαντικότατο 

έργο που επιτέλεσαν με εξαιρετική επιτυχία και να ευχηθώ να υπάρξουν στο μέλλον κι άλλες τέτοιες 

προσπάθειες που προσθέτουν όπλα στη φαρέτρα των γιατρών και συντελούν στη συνεχιζόμενη και 

αδιάκοπη εκπαίδευση. 

 

 Υπτχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης 

 Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΑ 

  



      
 

 
 

Πρόλογος κ. Διοικητού 251 Γ.Ν.Α. Ταξχου (YI) Χατζηγεωργίου Δ. 

 

Κάθε γιατρός που έχει εφημερεύσει σε νοσοκομείο ή σε οποιαδήποτε δομή υγείας, έχει βρεθεί 

στην θέση να πρέπει να πάρει κάποια στιγμή αποφάσεις που δυνητικά έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

για τον ασθενή. Γενικά οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε μέσω αυθόρμητων συλλογισμών, είτε μετά 

από οργανωμένη σκέψη που απαιτεί σύνθεση στοιχείων και δεδομένων και επομένως αρκετό κόπο 

και χρόνο. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και το εύρος της ιατρικής επιστήμης και την ταχύτητα με 

την οποία πρέπει να γίνουν κάποιες διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενέργειες για την διάσωση του 

ασθενή, θα ήταν ιδανικό να υπήρχαν έτοιμοι συλλογισμοί για την διαχείριση ορισμένων συνήθων 

αλλά σοβαρών καταστάσεων. 

 

 

Τον ρόλο αυτό ακριβώς παίζουν οι αλγόριθμοι στην ιατρική κλινική πράξη, οι οποίοι μπορεί να 

αφορούν είτε διαγνωστικούς είτε θεραπευτικούς συλλογισμούς με τις αντίστοιχες αποφάσεις για 

ενέργειες. Σύμφωνα με έναν χαλαρό ορισμό, αλγόριθμος ονομάζεται μια σειρά από βήματα 

σκέψεων και αποφάσεων που χρησιμοποιούνται για να επιλυθεί με τον καλύτερο τρόπο ένα 

πρόβλημα ή χάριν συντομίας, ένας αυτοματοποιημένος συλλογισμός. Οι αλγόριθμοι συμπυκνώνουν 

γνώσεις και δεδομένα που θα απαιτούσαν αρκετό χρόνο μελέτης και ανασκόπησης σε αντικείμενα 

που δεν είναι πάντα στην καθημερινότητα του κάθε γιατρού. Η εφαρμογή των ιατρικών αλγορίθμων 

ή πρωτοκόλλων διεθνώς είναι αρκετά διαδεδομένη με εμφανή αποτελέσματα όσον αφορά το όφελος 

στον ασθενή αλλά και το κόστος. 

 

 

Πριν ένα χρόνο περίπου, μια ομάδα φιλότιμων και εργατικών συναδέλφων με πρωτεργάτες τους 

Ασμχο (ΥΙ) Γ. Τσολακίδη, Ασμχο (ΥΙ) Ε. Μοστράτου, Σγό (ΥΙ) Αθανασόπουλο Ι. και Υπσγό (ΑΝΟ) 

Σπύρου Σ. ανέλαβε να συγκεντρώσει τους αλγόριθμους διαχείρισης διαφόρων συνήθων 

επειγουσών ή μη ιατρικών καταστάσεων. Τους αλγόριθμους αυτούς συνέταξαν συνάδελφοι όλων 

σχεδόν των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου και έτσι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά και με συλλογική 

εργασία το παρόν πόνημα. Η έκδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή δίνει την δυνατότητα στους 

συντονιστές αυτής της προσπάθειας για συνεχή επικαιροποίηση του περιεχομένου του, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αδιάκοπη εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

 

 

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον νέο συνάδελφο έτσι ώστε να διαχειριστεί τον ασθενή που είτε 

προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, είτε είναι νοσηλευόμενος σε νοσηλευτική 

πτέρυγα σύμφωνα με κάποια πρότυπα, να μην αυτοσχεδιάσει αυθαίρετα, αλλά και να μην 

παραλείψει ενέργειες που μπορεί να είναι σημαντικές. Σκοπός του παραπάνω βοηθήματος δεν είναι 

να αφαιρέσει την πρωτοβουλία ή να υποσκελίσει την εμπειρία ενός εμπειρότερου γιατρού ή ενός 

ειδικού, ούτε να ομογενοποιήσει την διαχείριση σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς οι οποίοι 

αποτελούν μοναδικές οντότητες, αλλά να αποτελέσει μια βάση για εξασφάλιση των βασικών 

ενεργειών που πρέπει να γίνουν στον ασθενή. 

 

 

Νοιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος, συγχαίρω την 

προσπάθεια όλων των συντελεστών και καλώ όλο το προσωπικό να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το 

περιεχόμενο του παρόντος βοηθήματος, πρώτιστα και κυριότερα για το καλό των ασθενών μας.  

 

 Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου 

 Διοικητής 251 Γ.Ν.Α. 

  

 

  



      
 

 
 

Πρόλογος Καθηγητού κ. Μπαλτόπουλου Γ. 

 

Η έκδοση  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του 251 ΓΝΑ, αποτελεί ένα  συμπυκνωμένο βιβλίο με τα καλύτερα χρηστικά 

χαρακτηριστικά, για τον λειτουργό υγείας των ΤΕΠ και της εφημερίας (τόσο των επειγόντων, όσον 

και των πτερύγων).    

Από την πληθώρα των γνώσεων, που ένας λειτουργός υγείας των ΤΕΠ και της εφημερίας, 

πρέπει να έχει προκειμένου να είναι καλά προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει το επείγον, υπάρχει 

ένα  ανελαστικό ποσό γνώσεων που πρέπει να το έχει πάντα σε πρώτη ζήτηση.  

Η προσεγμένη καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων, σε αυτή την έκδοση, από τους εκλεκτούς 

συναδέλφους,   Ασμχο (ΥΙ) Τσολακίδη Γ. , Ασμχο (ΥΙ) Μοστράτου Ε. , Σγό (ΥΙ) Αθανασόπουλο Ιω. 

και Υπσγό (ΑΝΟ) Σπύρου Σ.,   εξασφαλίζει μια εύκολη, εύληπτη, γρήγορη και αποτελεσματική 

ενημέρωση για τις συνήθεις επείγουσες καταστάσεις. 

Πιστεύω πως η έκδοση αυτή θα αποτελέσει ένα καλό σύντροφο στον μάχιμο ιατρό και 

νοσηλευτή  του Τμήματος Επειγόντων,  ανεξάρτητα από την βασική του ειδικότητα  και ιδιαίτερα 

στις σκληρές ώρες της εφημερίας του.    

Οφείλω να τονίσω ότι η διάθεση αυτής της έκδοσης χωρίς καμία επιβάρυνση, στο δύσκολο 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αποτελεί μια εξαιρετική πράξη προς όλους τους 

συναδέλφους υγειονομικούς και προς τους ασθενείς, που αυτοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. 

Τέλος σε έναν έκαστον των συγγραφέων και επιμελητών της έκδοσης θα ήθελα να ευχηθώ : 

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ 

  

 

 Καθηγητής Γεώργιος Ι. Μπαλτόπουλος 

 Διευθυντής Πανεπιστημιακής  ΜΕΘ  

 ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 

  



      
 

 
 

Πρόλογος Τμηματάρχη Εκπαίδευσης 251 ΓΝΑ Ασμχου (ΥΙ) Τσολακίδη Γ. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε στην επιστημονική κοινότητα τη συγγραφική προσπάθεια  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Σκοπός του  πονήματος αυτού είναι να ενισχύσει  ως εκπαιδευτικό βοήθημα το Υγειονομικό 

προσωπικό  όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων του 251 ΓΝΑ και της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Αντικείμενό του η αρχική Διαχείριση Κρίσεων, τα πρώτα κρίσιμα ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  

βήματα αντιμετώπισης ή και διάσωσης  του ασθενούς, στα Ιατρεία Μονάδων, Τμήματα 

Επειγόντων ή στους Ορόφους και Κλινικές. Παρουσιάζει δε μιαν άποψη σύγχρονης Ιατρικής 

πρακτικής,  όπως προτείνεται να εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο μας . Η Διαφορική Διάγνωση θα είναι 

το αντικείμενο της επόμενης προσπάθειάς μας και δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του 

παρόντος συγγράμματος. 

Αναλάβαμε εθελοντικά την ευθύνη της σύνταξής του, διότι πιστεύουμε πως όλο το 

επιστημονικό προσωπικό οφείλει να στηρίζει το Νοσοκομείο, τη Διοίκησή του, και κυρίως τον κόσμο 

που το 251 ΓΝΑ και η Πολεμική Αεροπορία προστατεύει και φροντίζει,  κατά το μέτρο της θέσης και 

της επιστημονικής ιδιότητάς μας. Θεωρήσαμε δε ότι ήταν αναγκαία και απαραίτητη η δημιουργία 

του, καθώς προτείνει  επικαιροποιημένους τρόπους αντιμετώπισης Ιατρικών Επειγόντων ως ένα 

άμεσο, κατανοητό, πρακτικό βοήθημα, ένα check list για όλους.  

Την πρωτότυπη και φιλόδοξη αυτή  πρότασή μας ενστερνίστηκε άμεσα η Διοίκηση και η 

Επιστημονική Επιτροπή, παρέχοντας την αμέριστη αρωγή τους. 

Εκλήθησαν να μετέχουν κυρίως οι νεώτεροι εκ των ειδικευμένων επιμελητών όλων των κλινικών 

και τμημάτων του Νοσοκομείου,  προκειμένου να δοθεί σε αυτούς η ευκαιρία να αναδειχθούν 

επιστημονικά και στο δύσκολο έργο της επιστημονικής συγγραφής. Η ανταπόκριση των 

συγγραφέων  ήταν άμεση και πλήρης. Αναζήτησαν ό,τι νεώτερο στη βιβλιογραφία, έντυπη και 

ηλεκτρονική. Το παρουσίασαν ευανάγνωστα και κατανοητά, φέροντας την επιστημονική ευθύνη της 

πρότασής τους. 

 Οι προταθέντες αλγόριθμοι ενεκρίθησαν από τους αντίστοιχους Διευθυντές Κλινικών ώστε 

να εξασφαλιστεί η τυποποίηση της θεραπευτικής αγωγής ακολουθώντας ένα σταθερό, γνωστό 

θεραπευτικό πλάνο. 

 

 



      
 

 
 

Το έργο παρουσιάζεται σε δύο μορφές: Έντυπη και Ηλεκτρονική. Απαρτίζεται δε από τέσσερα 

μέρη : 

1. Βασικοί αλγόριθμοι καταστάσεων αμέσου κινδύνου θανάτου, 

2.  Αλγόριθμοι με αλφαβητική σειρά ανά ειδικότητα, όπου περιγράφονται επικίνδυνες 

νόσοι και παθήσεις από όλο το φάσμα της Κλινικής Ιατρικής,  

3. Βοήθημα ερμηνείας των  βασικών εξετάσεων της Κλινικής Ιατρικής όπως 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφίες, Αέρια αίματος, καθώς και ένας πρακτικός οδηγός  

αναγνώρισης των βαρέως πασχόντων, 

4. Μια συλλογή ακτινογραφιών,  ώστε να μπορεί να αντιπαραβληθούν άμεσα με του 

ασθενούς που εξετάζεται. 

Συνολικά 98 αλγόριθμοι από 48 συγγραφείς. 

Τελικά η πολύμηνη ομαδική προσπάθεια κατέληξε στο έργο που έχετε μπροστά σας.  

Ελπίζουμε να εκπληρώσει τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, να βοηθήσει ασθενείς 

και θεράποντες, να διαφημίσει το Νοσοκομείο μας και να είναι η αρχή νέων εκδόσεων, εισάγοντας 

το 251 ΓΝΑ δυναμικά στο χώρο της Ιατρικής βιβλιογραφίας. 

Ως Τμήμα Εκπαίδευσης ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στο έργο αυτό, επώνυμους και 

ανώνυμους, ιδιαίτερα δε το ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» για τη συνδρομή του. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. 

Υποσχόμαστε δε να προχωρήσουμε σε ικανό χρονικό διάστημα στην επόμενη επικαιροποιημένη και 

ανεπτυγμένη έκδοσή του. 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Ασμχος (ΥΙ) Τσολακίδης Γ. 

 Ασμχος (ΥΙ) Μοστράτου Ε. 

 Σγός (ΥΙ) Αθανασόπουλος Ιω. 

 Υπσγός (ΑΝΟ) Σπύρου Σ. 

 

ΥΓ: 1. Η Ηλεκτρονική μορφή θα επικαιροποιείται όποτε προκύπτουν νέα δεδομένα. 

 2. Η αναγραφή των φαρμάκων έγινε με τη δραστική ουσία τους κατά τα πρότυπα της 
διεθνούς πρακτικής και τις επιταγές της σύγχρονης συνταγογραφίας 

 3. Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς τους περιορισμούς της νομοθεσίας  περί πνευματικών   
δικαιωμάτων.  

 4. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή όλου του έργου από τους Η/Υ του 251 ΓΝΑ, το Τμήμα 

Εκπαίδευσης,  ή από το διαδίκτυο 



      
 

 
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

 

Σγός (ΥΙ) Αθανασόπουλος Ιω. Πνευμονολόγος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 

Ασμχος (ΥΙ) Αναγνώστου Τηλ. Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 

Επγός (ΥΙ) Ανδρέου Αντ. Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Αναισθησιολογικού Τμήματος 

Ασίμης Α. Παθολόγος, Γ.Ν.Α. «Αγία ‘Όλγα» 

Γεωργιάδης Γ. Νοσηλευτής ΜΕΘ, Νοσοκομείο “Mediterraneo Hospital” 

Επγός (ΥΙ) Γκατζιώνης Θ. Γυναικολόγος, Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής 

Σγός (ΥΙ) Γκότσης Α. Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 

Σγός (ΥΙ) Δεγερμετζόγλου Ν. Αγγειοχειρουργός, Επιμελής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 

Επγός (ΥΙ) Δελλής Γρ. Ουρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής 

Υπσγός (ΥΙ) Διαμαντίδου Β. Παθολόγος 

Ασμχος (ΥΙ) Δορυφόρου Ορτ. Ακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Υπερηχοτομογραφίας 

Ασμχος (ΥΙ) Δουλγεράκης Ν. Πνευμονολόγος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 

Ασμχος (ΥΙ) Ζερβός Ν. Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 

Σγός (ΥΙ) Ζησιμοπούλου Β. Νευρολόγος, Επιμελήτρια Νευρολογικής Κλινικής 
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1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΡΠΑ 
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2. ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ 
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3. ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ATLS 

Προσχεδιασμός Υποδοχής 

  

1. Συλλογή πληροφοριών κατά την ενημέρωση από προνοσοκομειακό 

φορέα 

- Αριθμός τραυματιών 

- Ώρα τραυματισμού 

- Συμβάντα σχετιζόμενα με τον τραυματισμό 

- Μηχανισμός κάκωσης 

- Ιστορικό τραυματία 

 

2. Εξασφάλιση διαθέσιμου χώρου αναζωογόνησης με κατάλληλο εξοπλισμό 

- Φορητό monitor παρακολούθησης ΗΚΓ, αρτηριακής πίεσης, 

SatO2/Απινιδωτής 

- Αναρρόφηση  

- Εξοπλισμός διασωλήνωσης 

- Φορητός αναπνευστήρας 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να λειτουργεί σωστά. Πρέπει να 

υπάρχει άμεσα διαθέσιμος και εφεδρικός εξοπλισμός. 

 

3. Κλήση επιπλέον ιατρικής βοήθειας αν απαιτείται: Βάσει Ημερήσιας 

Διαταγής Μονάδος. 

 

4. Λήψη καθιερωμένων προφυλάξεων από όλο το προσωπικό (μάσκες 

προσώπου, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, αδιάβροχες ποδιές). 
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Πρωτοβάθμια Εκτίμηση και Αντιμετώπιση 
  

Airway / Εξασφάλιση Αεραγωγού με Προστασία Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ. 

 
ΒΗΜΑ 1 Εκτίμηση 

Α.  Εξακριβώστε τη βατότητα του αεραγωγού. 
Β.  Εκτιμήστε γρήγορα για απόφραξη αεραγωγού. 

 

ΒΗΜΑ 2 Αντιμετώπιση-Εξασφάλιση βατού αεραγωγού 
Α.  Εκτελέστε χειρισμό ανύψωσης πώγωνα ή 
ανάσπασης κάτω γνάθου. 
Β.  Καθαρίστε τον αεραγωγό από ξένα σώματα. 
Γ.  Τοποθετήστε στοματοφαρυγγικό αεραγωγό. 
Δ.   Εξασφαλίστε οριστικό αεραγωγό. 
       1) Διασωλήνωση 
       2) Χειρουργική κρικοθυρεοειδoτομή 

Αδυναμία διασωλήνωσης ασθενών 
ενώ έχει προηγηθεί νευρομυϊκός 
αποκλεισμός ή η αδυναμία ταχείας 
εγκατάστασης χειρουργικού 
αεραγωγού λόγω παχυσαρκίας. 
Η προσπάθεια ενδοτραχειακής 
διασωλήνωσης ενός τραυματία με 
αδιάγνωστο λαρυγγικό κάταγμα ή 
με ατελή διατομή του ανώτερου 
αεραγωγού μπορεί να προκαλέσει 
πλήρη απόφραξη ή πλήρη διατομή 
του αεραγωγού. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να συμβεί όταν 
απουσιάζουν τα κλινικά ευρήματα 
που υποδηλώνουν την πιθανότητα 
τέτοιου προβλήματος στον 
αεραγωγό ή όταν η κατάσταση του 
τραυματία επιβάλλει την άμεση 
ανάγκη εξασφάλισης αεραγωγού ή 
αερισμού. 
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
αμφιβολία για τη δυνατότητα του 
τραυματία να διατηρήσει την 
ακεραιότητα του αεραγωγού του 
θα πρέπει να εγκαθίσταται ένας 
οριστικός αεραγωγός (π.χ. με 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση) 

ΒΗΜΑ 3 Διατηρήστε με τα χέρια την αυχενική μοίρα σε 
ουδέτερη θέση, όπως απαιτείται, καθώς εξασφαλίζετε 
τον αεραγωγό. 

Υποθέστε δεδομένη την παρουσία 
κάκωσης στην αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης σε τραυματίες 
με πολυσυστηματικές αμβλείες 
κακώσεις, ιδιαίτερα σε αυτούς με 
διαταραχή επιπέδου συνειδήσεως 
ή σε αυτούς που φέρουν αμβλεία 
κάκωση πάνω από την κλείδα. 

ΒΗΜΑ 4 Επανεγκαταστήστε την ακινητοποίηση της αυχενικής 
μοίρας με τα κατάλληλα μέσα, μετά την εξασφάλιση 
του αεραγωγού. 
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Βreathing / Έλεγχος της Αναπνοής και του Αερισμού των Πνευμόνων 

 
ΒΗΜΑ 1 Εκτίμηση 

Α.  Αποκαλύψτε τον τράχηλο και τον θώρακα 
εξασφαλίζοντας την ακινητοποίηση της κεφαλής και 
του αυχένα. 
Β.  Καθορίστε τη συχνότητα και το βάθος των 
αναπνοών. 
Γ.  Επισκοπήστε και ψηλαφίστε τον τράχηλο και τον 
θώρακα για παρεκτόπιση της τραχείας, μονόπλευρη ή 
αμφοτερόπλευρη κίνηση του θώρακα, χρήση 
επικουρικών αναπνευστικών μυών, καθώς και 
οποιαδήποτε σημεία κάκωσης. 
Δ.  Επικρούστε τον θώρακα για παρουσία αμβλύτητας 
ή υπερτυμπανικότητας. 
Ε.  Ακροαστείτε τον πνεύμονα αμφοτερόπλευρα. 

Η διάκριση ενός προβλήματος 
αερισμού από μια απώλεια 
αεραγωγού μπορεί να είναι 
δύσκολη. 
Τραυματίες που παρουσιάζονται 
με έντονη δύσπνοια και 
ταχύπνοια φαίνονται σαν το κύριο 
πρόβλημα τους να σχετίζεται με 
ένα ανεπαρκή αεραγωγό. Εάν 
όμως το πρόβλημα αερισμού 
οφείλεται σε πνευμοθώρακα ή 
πνευμοθώρακα υπό τάση, τότε η 
διασωλήνωση και η εφαρμογή 
επιθετικού αερισμού με σύστημα 
ασκού – βαλβίδας μπορεί να 
οδηγήσει γρήγορα σε περαιτέρω 
επιδείνωση της κατάστασης του 
τραυματία.   

ΒΗΜΑ 2 Αντιμετώπιση 
Α.  Χορηγήστε οξυγόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. 
Β.  Αερίστε με συσκευή ασκού-βαλβίδας-μάσκας 
(AMBU). 
Γ.  Αποσυμπιέστε πνευμοθώρακα υπό τάση. 
Δ.  Καλύψτε ανοιχτό πνευμοθώρακα. 
Ε.  Συνδέστε μια συσκευής ανίχνευσης 
τελοεκπνευστικού CO2 στον ενδοτραχειακό σωλήνα. 
ΣΤ. Συνδέστε ένα παλμικό οξύμετρο στον τραυματία. 

Όταν η διασωλήνωση και ο 
αερισμός είναι απαραίτητα σε 
τραυματία με απώλεια 
συνείδησης, η διαδικασία αυτή 
από μόνη της μπορεί να 
αποκαλύψει ή να επιδεινώσει 
έναν πνευμοθώρακα και γι’ αυτό 
η έκπτυξη του θώρακα του 
τραυματία πρέπει να 
επανεκτιμάται. Μετά τη 
διασωλήνωση και την έναρξη 
αερισμού θα πρέπει να γίνεται 
ακτινογραφία θώρακα το 
συντομότερο δυνατόν. 
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Circulation / Έλεγχος της Κυκλοφορίας και της Αιμορραγίας 

 
ΒΗΜΑ 1 Εκτίμηση 

Α.  Εντοπίστε πηγή εξωτερικής, αθρόας αιμορραγίας. 
Β.  Εντοπίστε πιθανή πηγή (ή πιθανές πηγές) 
εσωτερικής αιμορραγίας. 
Γ.  Εκτιμήστε το χρώμα του δέρματος. 
Ε.  Μετρήστε την αρτηριακή πίεση, εφόσον το 
επιτρέπει ο χρόνος. 

Οι ηλικιωμένοι τραυματίες έχουν 
περιορισμένη ικανότητα αύξησης 
της καρδιακής τους συχνότητας 
ως αντίδραση στην απώλεια 
αίματος, επισκιάζοντας έτσι ένα 
από τα πρώιμα κλινικά σημεία της 
μείωσης του κυκλοφορούντος 
όγκου αίματος που είναι η 
ταχυκαρδία. Η αρτηριακή πίεση 
έχει μικρή συσχέτιση με την 
καρδιακή παροχή στους 
ηλικιωμένους. Η λήψη 
αντιπηκτικής αγωγής για 
παθολογικές καταστάσεις όπως 
κολπική μαρμαρυγή, στεφανιαία 
νόσο και παροδικά εγκεφαλικά 
επεισόδια μπορεί να αυξήσει την 
απώλεια αίματος.  
Οι καλά προπονημένοι αθλητές 
μπορεί να έχουν φυσιολογικά 
βραδυκαρδία και να μην 
εμφανίσουν την αναμενόμενη 
ταχυκαρδία επί απώλειας αίματος. 
Το ιστορικό ΠΑΦΑΓ (Περιβάλλον 
– Αλλεργίες – Φάρμακα – 
Ασθένειες – Γεύμα) που 
λαμβάνεται σε δευτερογενή 
εκτίμηση δεν είναι διαθέσιμο και η 
ομάδα που φροντίζει τον 
τραυματία αγνοεί τυχόν λήψη 
φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις. 
Ο χαρακτηρισμός ως φυσιολογι-
κής της αιμοδυναμικής κατάστα-
σης του τραυματία πρέπει να 
εμπεριέχει τη δυνατότητα 
πρόβλεψης της εξέλιξής της, 
καθώς και κάποιο πνεύμα 
σκεπτικισμού. 
 
 

ΒΗΜΑ 2 Αντιμετώπιση 
Α.  Εφαρμόστε άμεση πίεση στην εξωτερική 
αιμορραγούσα περιοχή (ή περιοχές). 
Β.  Εξετάστε το ενδεχόμενο παρουσίας εσωτερικής 
αιμορραγίας και πιθανής ανάγκης χειρουργικής 
παρέμβασης και αναζητήστε χειρουργική εκτίμηση. 
Γ.   Τοποθετήστε δύο φλεβοκαθετήρες μεγάλης 
διαμέτρου. 
Δ.  Ταυτόχρονα, πάρτε δείγματα αίματος για 
αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, για τεστ 
εγκυμοσύνης, όταν χρειάζεται, για προσδιορισμό 

Η επιθετική και συνεχιζόμενη 
αναζωογόνηση με αναπλήρωση 
του όγκου δεν υποκαθιστά τον 
οριστικό έλεγχο της αιμορραγίας. 
 
Οι τραυματίες μπορεί  να φτάσουν 
στο ΤΕΠ υποθερμικοί, ενώ 
κάποιοι από αυτούς που 
χρειάζονται αναζωογόνηση με 
μαζική χορήγηση αίματος και 
κρυσταλλοειδών, γίνονται 
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ομάδας αίματος και διασταύρωση, καθώς και για 
ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος. 
ΣΤ.  Προλάβετε την υποθερμία. 

υποθερμικοί παρ’ όλες τις 
επιθετικές προσπάθειες 
διατήρησης της σωματικής τους 
θερμότητας. Το πρόβλημα 
ελαχιστοποιείται καλύτερα με τον 
πρώιμο έλεγχο της αιμορραγίας. 
Αυτό μπορεί να απαιτήσει 
χειρουργική παρέμβαση ή την 
τοποθέτηση μιας εξωτερικής 
διάταξης συμπίεσης για την 
ελάττωση του πυελικού όγκου σε 
τραυματίες με ορισμένα 
κατάγματα της πυέλου. Οι 
προσπάθειες επαναθέρμανσης 
του τραυματία και πρόληψης της 
υποθερμίας θα πρέπει να 
θεωρούνται εξίσου σημαντικές με 
οποιοδήποτε άλλο συστατικό της 
πρωτοβάθμιας εκτίμησης και 
αναζωογόνησης. 
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Disability / Έλεγχος της Νευρολογικής Κατάστασης 

 
ΒΗΜΑ 1 Καθορίστε το επίπεδο συνείδησης χρησιμοποιώντας 

τον βαθμό της Κλίμακας Κώματος Γλασκώβης (GCS). 
Παρ’ όλη την από όλες τις 
απόψεις σωστή αντιμετώπιση 
ενός τραυματία με κλειστή 
κάκωση κεφαλής, μια επιδεί-
νωση της νευρολογικής του 
κατάστασης μπορεί κάλλιστα να 
συμβεί, συνήθως δε πολύ 
γρήγορα. Το φωτεινό διάλειμμα 
που κλασικά σχετίζεται με οξύ 
επισκληρίδιο αιμάτωμα αποτελεί 
ένα παράδειγμα μιας κατάστασης 
κατά την οποία ο τραυματίας 
«μιλάει και πεθαίνει».  
Η συχνή νευρολογική 
επανεκτίμηση μπορεί να 
περιορίσει το πρόβλημα αυτό, 
επιτρέποντας την έγκαιρη 
ανίχνευση τυχόν μεταβολών. 
Ενδέχεται να παραστεί ανάγκη 
επανόδου στην πρωτοβάθμια 
εκτίμηση και να επιβεβαιωθεί ότι 
ο τραυματίας έχει έναν 
εξασφαλισμένο αεραγωγό, 
επαρκή αερισμό και οξυγόνωση, 
καθώς και επαρκή αιμάτωση του 
εγκεφάλου.  
Είναι επίσης αναγκαία η πρώιμη 
νευροχειρουργική εκτίμηση 
προκειμένου για επιπλέον 
προσπάθειες αντιμετώπισης.  

ΒΗΜΑ 2 Ελέγξτε τις κόρες των οφθαλμών για μέγεθος, ισότητα 
και αντίδραση στο φως. 

ΒΗΜΑ 3 Εκτιμήστε για την παρουσία  εστιακών νευρολογικών 
σημείων και κάκωσης νωτιαίου μυελού. 

 
 

Εxposure/Enviromental Control/Πλήρης Αφαίρεση Ενδυμάτων του Τραυματία 

 
ΒΗΜΑ 1 Εκδύστε τελείως τον τραυματία, αλλά προλάβετε την 

υποθερμία. 
Η θερμοκρασία του σώματος του 
τραυματία έχει μεγαλύτερη 
σημασία από την άνεση του 
υγειονομικού προσωπικού. 
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ 
 

ΒΗΜΑ 1 Εκτιμήστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αερίων 
αρτηριακού αίματος σε συνάρτηση με την 
αναπνευστική συχνότητα. 

 

ΒΗΜΑ 2 Παρακολουθήστε το εκπνεόμενο CO2 του τραυματία 
με την κατάλληλη συσκευή παρακολούθησης. 

 

ΒΗΜΑ 3 Συνδέστε μια συσκευή ΗΚΓ/κής παρακολούθησης 
στον τραυματία. 

 

ΒΗΜΑ 4 Τοποθετήστε καθετήρες ουροδόχου κύστης και 
στομάχου, εκτός αν αντενδείκνυται, και 
παρακολουθήστε την ωριαία διούρηση. 

Μερικές φορές κάποιες 
ανατομικές ανωμαλίες (π.χ. 
ουρηθρική στένωση ή 
υπερτροφία προστάτη) 
αποκλείουν την τοποθέτηση 
ουροκαθετήρα παρά την 
σχολαστική τεχνική. Οι 
υπερβολικοί χειρισμοί στην 
ουρήθρα ή η χρησιμοποίηση 
εξειδικευμένων εργαλείων από 
μη ειδικούς θα πρέπει να 
αποφεύγονται. Η έγκαιρη 
εκτίμηση από ουρολόγο είναι 
αναγκαία. 
Η τοποθέτηση ενός γαστρικού 
σωλήνα μπορεί να προκαλέσει 
έμετο ή να ενεργοποιήσει το 
αντανακλαστικό του εμέτου και 
έτσι να δημιουργήσει το ίδιο 
πρόβλημα που προορίζεται να 
προλάβει, δηλαδή την 
εισρόφηση. Γι’ αυτό θα πρέπει 
να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη 
αναρρόφηση που να λειτουργεί.  

ΒΗΜΑ 5 Εκτιμήστε την ανάγκη και ζητήστε μια ακτινογραφία 
θώρακα και μια ακτινογραφία πυέλου. 

 

ΒΗΜΑ 6 Εκτιμήστε την ανάγκη και εκτελέστε υπερηχογράφημα 
κοιλίας (FAST) ή διαγνωστική περιτοναϊκή πλύση 
(DPL). 

 

 
 

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΤΑ ABCDE ΤΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
Η δευτεροβάθμια εκτίμηση δεν αρχίζει εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρωτοβάθμια 
εκτίμηση (ABCDE), εάν δεν είναι σε εξέλιξη η αναζωογόνηση και εάν δεν έχουν 
αρχίσει να ομαλοποιούνται οι ζωτικές παράμετροι του τραυματία. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΦΑΓ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ 
ΒΗΜΑ 1 Λάβετε το ιστορικό ΠΑΦΑΓ από τον τραυματία, την οικογένεια του ή το προσωπικό της 

προνοσοκομειακής φροντίδας. 
ΒΗΜΑ 2 Λάβετε το ιστορικό του συμβάντος που προκάλεσε τον τραυματισμό και καθορίστε τους 

μηχανισμούς κάκωσης. 

 
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΩΡΑ 

ΒΗΜΑ 3 Εκτίμηση 
Α.  Επισκοπήστε και ψηλαφίστε όλη την κεφαλή και το πρόσωπο για ανοικτά τραύματα, 
εκχυμώσεις, κατάγματα και θερμικές κακώσεις. 
Β.  Επανεξετάστε τις κόρες των οφθαλμών. 
Γ.   Επανεκτιμήστε το επίπεδο συνείδησης και τον βαθμό GCS. 
Δ.  Εξετάστε τους οφθαλμούς για αιμορραγία, διατιτραίνοντα τραύματα, οπτική οξύτητα, 
μετατόπιση των φακών και παρουσία φακών επαφής. 
Ε.  Εκτιμήστε τη λειτουργικότητα των κρανιακών νεύρων. 
ΣΤ.Επιθεωρήστε τα αυτιά και τη μύτη για εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 
Ζ.  Επιθεωρήστε το στόμα για ενδείξεις αιμορραγίας και εκροής εγλεφαλονωτιαίου 
υγρού, τραύματα μαλακών μορίων και χαλαρά δόντια. 

ΒΗΜΑ 4 Αντιμετώπιση 
Α.  Διατηρήστε τον αεραγωγό και συνεχίστε τον αερισμό και την οξυγόνωση, όπως 
ενδείκνυται. 
Β.  Ελέγξτε την αιμορραγία. 
Γ.   Προλάβετε δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη. 
Δ.  Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. 

 
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

ΒΗΜΑ 5 Εκτίμηση 
Α.   Επισκοπήστε για σημεία αμβλέος ή διατιτραίνοντος τραύματος, παρεκτόπιση της 
τραχείας και χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών. 
Β.  Ψηλαφίστε για ευαισθησία, παραμόρφωση, οίδημα, υποδόριο εμφύσημα, 
παρεκτόπιση τραχείας και συμμετρικότητα σφυγμών. 
Γ.  Ακροαστείτε τις καρωτίδες αρτηρίες για φύσημα. 
Δ.  Ζητήστε μια αξονική τομογραφία ή μια πλάγια ακτινογραφία της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. 

ΒΗΜΑ 6 Αντιμετώπιση: Διατηρήστε επαρκή ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης σε ευθεία και εξασφαλίστε την προστασία της. 
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ΘΩΡΑΚΑΣ 

ΒΗΜΑ 7 Εκτίμηση 
Α.  Επισκοπήστε το πρόσθιο, τα πλάγια και το οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα για σημεία 
αμβλέος ή διατιτραίνοντος τραύματος, για χρήση επικουρικών μυών και για 
αμφοτερόπλευρες αναπνευστικές κινήσεις. 
Β.  Ακροαστείτε το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και τις οπίσθιες βάσεις για 
αμφοτερόπλευρο αναπνευστικό ψιθύρισμα και για καρδιακούς ήχους. 
Γ.   Ψηλαφίστε ολόκληρο το θωρακικό τοίχωμα για ενδείξεις αμβλέος ή διατιτραίνοντος 
τραύματος, υποδόριο εμφύσημα, ευαισθησία και κριγμό. 
Δ.   Επικρούστε για ενδείξεις υπερτυμπανικότητας ή αμβλύτητας. 
 

ΒΗΜΑ 8 Αντιμετώπιση 
Α.   Εκτελέστε αποσυμπίεση της υπεζωκοτικής κοιλότητας με βελόνα ή θωρακοστομία με 
σωλήνα, όπως ενδείκνυται. 
Β.   Συνδέστε τον θωρακικό σωλήνα με κλειστή συσκευή παροχέτευσης κάτω από την 
επιφάνεια του νερού. 
Γ.   Επιδέστε σωστά κάθε ανοικτό τραύμα στον θώρακα. 
Δ.  Εκτελέστε περικαρδιοπαρακέντηση, εφόσον ενδείκνυται. 
Ε.  Μεταφέρετε τον τραυματία στο χειρουργείο, εφόσον ενδείκνυται. 

 
ΚΟΙΛΙΑ 

ΒΗΜΑ 9 Εκτίμηση 
Α.   Επισκοπήστε την πρόσθια και την οπίσθια κοιλία για σημεία αμβλέος ή 
διατιτραίνοντος τραύματος και για εσωτερική αιμορραγία. 
Β.  Ακροαστείτε για την παρουσία εντερικών ήχων. 
Γ.  Επικρούστε την κοιλία για ανάδειξη ήπιας κρυφής αναπηδώσας ευαισθησίας. 
Δ.   Ψηλαφίστε την κοιλία για ευαισθησία, ακούσια μυϊκή σύσπαση, σαφή εμφανή 
αναπηδώσα ευαισθησία ή εγκυμονούσα μήτρα. 
Ε.   Ζητήστε μια ακτινογραφία πυέλου. 
ΣΤ.   Εκτελέστε DPL/υπερηχογράφημα κοιλίας, εφόσον απαιτείται. 
Ζ.  Ζητήστε αξονική τομογραφία κοιλίας, εφόσον ο τραυματίας είναι αιμοδυναμικά 
φυσιολογικός. 

ΒΗΜΑ 10 Αντιμετώπιση 
Α.   Μεταφέρετε τον τραυματία στο χειρουργείο, εφόσον ενδείκνυται. 
Β.   Τυλίξτε ένα σεντόνι γύρω από την πύελο ή τοποθετήστε πυελικό νάρθηκα, όπως 
ενδείκνυται για τη μείωση του όγκου της πυέλου και τον έλεγχο της αιμορραγίας από 
κατάγματα πυέλου. 

 
ΠΕΡΙΝΕΟ/ΟΡΘΟ/ΚΟΛΠΟΣ 

ΒΗΜΑ 11 Εκτίμηση περινέου. Εκτιμήστε για: 
Α.  Εκχυμώσεις και αιματώματα 
Β.   Ρήξεις 
Γ.  Αιμορραγία ουρήθρας 

ΒΗΜΑ 12 Εκτίμηση ορθού σε επιλεγμένους τραυματίες. Εκτιμήστε για: 
Α.  Αίμα από το ορθό 
Β.  Τόνο του σφιγκτήρα του πρωκτού 
Γ.   Ακεραιότητα του εντερικού τοιχώματος 
Δ.   Οστικές παρασχίδες 
Ε.   Θέση του προστάτη 

ΒΗΜΑ 13 Εκτίμηση κόλπου σε επιλεγμένες γυναίκες τραυματίες. Εκτιμήστε για: 
Α.   Παρουσία αίματος στον κόλπο 
Β.  Ρήξεις στον κόλπο 
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ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 

ΒΗΜΑ 14 Εκτίμηση 
Α.   Επισκοπήστε τα άνω και κάτω άκρα για ενδείξεις αμβλέος ή διατιτραίνοντος 
τραύματος, συμπεριλαμβανομένων εκχυμώσεων, ανοικτών τραυμάτων και 
παραμορφώσεων. 
Β.  Ψηλαφίστε τα άνω και κάτω άκρα για ευαισθησία, κριγμό, ανώμαλη κινητικότητα και 
εκτίμηση αισθητικότητας. 
Γ.   Ψηλαφίστε όλους τους περιφερικούς σφυγμούς για παρουσία, απουσία και 
συμμετρικότητα. 
Δ.   Εκτιμήστε την πύελο για ένδειξη κατάγματος και συνοδό αιμορραγία. 
Ε.  Επισκοπήστε και ψηλαφίστε τη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης για ενδείξεις αμβλέος ή διατιτραίνοντος τραύματος, συμπεριλαμβανομένων 
εκχυμώσεων, ανοικτών τραυμάτων, ευαισθησίας, παραμόρφωσης και ανώμαλης 
αισθητικότητας. 
ΣΤ.   Ελέγξτε την ακτινογραφία πυέλου για ενδείξεις κατάγματος. 
Ζ.   Ζητήστε ακτινογραφίες των περιοχών που είναι ύποπτες για κατάγματα, όπως 
ενδείκνυται. 

ΒΗΜΑ 15 Αντιμετώπιση 
Α.   Τοποθετήστε ή/και επαναπροσαρμόστε τους κατάλληλους νάρθηκες στα άκρα με 
κατάγματα, όπως ενδείκνυται. 
Β.   Διατηρήστε την ακινητοποίηση της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης του τραυματία. 
Γ.   Τυλίξτε ένα σεντόνι γύρω από την πύελο ή τοποθετήστε πυελικό νάρθηκα, όπως 
ενδείκνυται για τη μείωση του όγκου της πυέλου και τον έλεγχο της αιμορραγίας από 
κατάγματα πυέλου. 
Δ.  Τοποθετήστε νάρθηκα για ακινητοποίηση κάκωσης άκρου. 
Ε.   Χορηγήστε αντιτετανική προφύλαξη. 
ΣΤ.   Χορηγήστε φαρμακευτικές αγωγές, όπως ενδείκνυται ή σύμφωνα με την 
καθοδήγηση από ειδικό. 
Ζ.   Εξετάστε το ενδεχόμενο πιθανού συνδρόμου διαμερίσματος. 
Η.   Εκτελέστε μια πλήρη νευρολογική και αγγειολογική εξέταση των άκρων. 

 
ΝΕΥΡΙΚΟ 

ΒΗΜΑ 16 Εκτίμηση 
Α.   Επανεκτιμήστε τις κόρες των οφθαλμών και το επίπεδο συνείδησης. 
Β.  Προσδιορίστε τον βαθμό GCS. 
Γ.  Εκτιμήστε τα άνω και κάτω άκρα για κινητική και αισθητική λειτουργικότητα. 
Δ.   Παρατηρήστε για ύπαρξη εστιακών νευρολογικών σημείων. 

ΒΗΜΑ 17 Αντιμετώπιση 
Α.  Συνεχίστε τον αερισμό και την οξυγόνωση. 
Β.  Διατηρήστε επαρκή ακινητοποίηση ολόκληρου του τραυματία. 

 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 18 Εκτιμήστε την ανάγκη και ζητήστε τις παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον το 
επιτρέπει και το απαιτεί η κατάσταση του τραυματία: 

Ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης 

Αξονική τομογραφία κεφαλής, θώρακα, κοιλίας ή/και σπονδυλικής στήλης 

Ουρογραφία με σκιαγραφικό 

Αγγειογραφία 

Ακτινογραφίες άκρων 

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα 

Βρογχοσκόπηση 

Οισοφαγοσκόπηση 
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ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 
 

 
Επανεκτιμήστε τον τραυματία, σημειώνοντας, αναφέροντας και καταγράφοντας 

οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής του καθώς και την ανταπόκρισή του στις 

προσπάθειες αναζωογόνησης. Επιτρέπεται η προσεκτική χορήγηση αναλγητικών. Η 

συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, της διούρησης και 

της ανταπόκρισης του τραυματία στη θεραπεία είναι πολύ σημαντική. 

 

 

Βιβλιογραφία 

1.Advanced Trauma Life Support (ATLS) Ninth Edition Ελληνική έκδοση 2012. 
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5. ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 

Αρχικά βήματα: 

Κλινική αξιολόγηση του ασθενούς 

Σύνδεση σε monitor για συνεχή παρακολούθηση και εκτύπωση ΗΚΓ 

Αποκλεισμός ψευδοϋπερκαλιαιμίας   (π.χ. κακή τεχνικά αιμοληψία και αιμόλυση) 

Αντιμετώπιση αρρυθμιών 

 

Αντιμετώπιση: 

ΗΠΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ:   Κ+ 5,5  - 5,9 mmol/L 

Aναζήτηση αιτίας και αιτιολογική θεραπεία 

 

ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: Κ+ 6,0 – 6,4 mmol/L    

Καλιοανταλλακτική ρητίνη                                                                            

  15gr X 4 per os ή 

  30 gr X 2 από το ορθό                                        
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ: Κ+ > 6,5 mmol/L 

Υπάρχουν ΗΚΓραφικές αλλαγές; 

Υψικόρυφα Τ, ευρέα QRS,  

     ΟΧΙ               Βραδυκαρδία,επίπεδα Ρ, VT   ΝΑΙ 

 

IV  10κεκ Χλωριούχο Ασβέστιο  10% 

ή IV 30κεκ Γλυκονικό Ασβέστιο  10% 

μέσω μεγάλης φλεβικής γραμμής. 

Nέο  ΗΚΓ 

Επανάληψη δόσης εάν οι ΗΚΓραφικές αλλαγές παραμένουν  

μετά από 5’ 

 

Χορήγηση 50κεκ Γλυκόζης 50%   ή   125κεκ Γλυκόζης 20% IV 

Προσθέτοντας 10 iu Ινσουλίνης ταχείας δράσης 

Χρόνος χορήγησης:  15’   

 

                                                      10 – 20 mgr νεφελοποιημένης Σαλβουταμόλης 

 

 

Σε μη ανταπόκριση προετοιμασία για Τεχνητό Νεφρό. 

Προφανώς απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των τιμών Κ+ και Γλυκόζης . 

Μετά την άμεση αντιμετώπιση πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια προκειμένου να 

αποτραπούν υποτροπές. 

Βιβλιογραφία: Οδηγίες European Resuscitation Council 2010 



      
 

39 
 

 

6. ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ 

 

Η αναφυλαξία είναι πολύ πιθανή όταν πληρούται οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

τρία κριτήρια: 

1. Οξεία έναρξη συμπτωμάτων (λεπτά έως μερικές ώρες), με συμμετοχή 

δέρματος ή/και βλεννογόνων (π.χ. γενικευμένη κνίδωση, κνησμός ή flushing, 

οίδημα χειλέων, γλώσσας, σταφυλής) ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΑ. 

α. Αναπνευστική συμμετοχή (π.χ. δύσπνοια, βρογχόσπασμος - εκπνευστικός 

συριγμός, εισπνευστικός συριγμός, ελάττωση PEF, υποξαιμία). 

β. Πτώση ΑΠ ή συμπτωματολογία δυσλειτουργίας τελικού οργάνου (π.χ. 

υποτονία, κατάρριψη, συγκοπτικό επεισόδιο, απώλεια αισθήσεων). 

 

2. Μετά από έκθεση σε πιθανό αλλεργιογόνο (λεπτά έως μερικές ώρες), ΔΥΟ  Ή 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. 

α. Συμμετοχή δέρματος-βλεννογόνων (π.χ. γενικευμένη κνίδωση, κνησμός, 

flushing, οίδημα χειλέων – γλώσσας - σταφυλής). 

β. Συμμετοχή αναπνευστικού (π.χ. δύσπνοια, βρογχόσπασμος - εκπνευστικός 

συριγμός, εισπνευστικός συριγμός, ελάττωση PEF, υποξαιμία). 

γ. Πτώση ΑΠ ή συμπτωματολογία δυσλειτουργίας τελικού οργάνου (π.χ. 

υποτονία, κατάρριψη, συγκοπτικό επεισόδιο, απώλεια αισθήσεων). 

δ. Γαστρεντερικά συμπτώματα (π.χ. κοιλιακό άλγος, έμετος). 

 

3. Μετά από έκθεση σε γνωστό, για τον ασθενή, αλλεργιογόνο (λεπτά έως 

μερικές ώρες), πτώση ΑΠ (ΣΑΠ < 90mmHg ή >30% από την συνήθη τιμή). 
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Αλγόριθμος Αντιμετώπισης Αναφυλαξίας

Συμπτώματα ή σημεία από: ανώτερο αεραγωγό, κατώτερο αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό 

και πιθανή αναφυλαξία.

Ανδρεναλίνη 0,3-0,5 ml i.m.
(Στη μεσότητα της εξωτερικής επιφάνειας του μηρού)

Υπόταση ή κατάρριψη
•Χορήγηση Ο2.

•Υπτια θέση, ανάρροπη θέση κάτω 

άκρων.

•Φυσιολ.ορός 20ml/kg I.V.

•Κλήση ΜΕΘ.

Όχι ανταπόκριση σε 5-10 min
•Επανάληψη Ανδρεναλίνης i.m.

•Επανάληψη χορήγησης υγρών

•Ενδοφλέβια Αδρεναλίνη

Εισπνευστκός συριγμός 
•Χορήγηση Ο2

•Καθυστική θέση.

•Αδρεναλίνη σε νεφελοποίηση.

•Σκέψου Βουδεζονίδη σε 

νεφελοποίηση.

Αναπνευστική δυσχέρεια ή 

μη ανταπόκριση σε 5-10 min.
•Επανάληψη Ανδρεναλίνης i.m. 

•Ενδοφλέβια γραμμή.

•Κλήση ΜΕΘ.

Όχι ανταπόκριση σε 5-10 min
•Επανάληψη Ανδρεναλίνης σε 

νεφελοποίηση.

•Σκέψου επαναχορήγηση 

Ανδρεναλίνης i.m.

Εκπνευστικός συριγμός
•Χορήγηση Ο2.

•Καθυστική θέση.

•β2 αγωνιστής σε νεφελοποίηση.

Αναπνευστική δυσχέρεια ή 

μη ανταπόκριση σε 5-10 min.
•Επανάληψη Ανδρεναλίνης i.m. 

•Ενδοφλέβια γραμμή.

Όχι ανταπόκριση σε 5-10 min
•Επανάληψη β2 αγωνιστής σε 

νεφελοποίηση.

•Σκέψου επαναχορήγηση 

Ανδρεναλίνης i.m.

•Κλήση ΜΕΘ.

3η γραμμή
Σκέψου: αντιισταμινικά i.v ή p.o, για τον έλεγχο των δερματικών συμπτωμάτων.
Σκέψου: κορτικοστεροειδή i.v ή p.o, για την πρόληψη επιβραδυνόμενης αντίδρασης.
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7. ΟΞΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οξεία εμφάνιση, εμφάνιση δύσπνοιας κατά τη λήψη τροφής, ξένο σώμα εντός του 

στόματος, παιδί που έπαιζε με μικρά αντικείμενα, εμπύρετο, βράγχος φωνής 

(επιγλωττίτιδα), κυνάγχη, καπνιστής + προοδευτική εμφάνιση + συστηματικά 

συμπτώματα (κακοήθεια), τραύμα. 

 

Β. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

1. Μη φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης 

2. Αφωνία (αδυναμία αερισμού, ξένο σώμα – πλήρης απόφραξη αεραγωγού , 

δυσλειτουργία φωνητικών  χορδών) 

3. Βράγχος φωνής (ενδεικτικό ανωμαλίας λάρυγγα – π.χ. οίδημα- ετερόπλευρη 

δυσλειτουργία φωνητικών χορδών) 

4. Βήχας  

5. Ήχος παφλασμού (ύπαρξη ξένου σώματος ή μεγάλης ποσότητας εκκρίσεων 

στο ανώτερο αναπνευστικό) 

6. Αδυναμία κατάποσης εκκρίσεων (σιελόρροια) – Δυσφαγία 

7. Αναπνευστική δυσχέρεια – Δύσπνοια (Ο ασθενής μπορεί να κρατά με τα 

χέρια το λαιμό του, αγωνία, ταχυκαρδία, εφίδρωση, χρήση επικουρικών 

αναπνευστικών μυών) 

8. Εισπνευστικός συριγμός 

9. Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ του αεραγωγού σε ασθενή που προσπαθεί να 

εισπνεύσει, προκαλεί παράδοξη κινητικότητα του θώρακα και της κοιλιάς. Κατά την 

εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, κατέρχεται ο θώρακας και διατείνεται η 

κοιλιά, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην προσπάθεια για εκπνοή. Κατά την πλήρη 

απόφραξη δεν υπάρχει συριγμός. 

10. Κατάρριψη – Απώλεια αισθήσεων - Άπνοια – Ανακοπή 

11. Κυάνωση 

 

 

 



      
 

42 
 

 

Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ 

 Μειωμένο επίπεδο συνείδησης (οποιασδήποτε αιτιολογίας – μείωση μυϊκού 

τόνου στοματοφάρυγγα – πτώση βάσης γλώσσας– απόφραξη) 

 Εισρόφηση ξένου σώματος 

 Λοιμώδης (Οξεία επιγλωττίτιδα, οξεία αμυγδαλίτιδα, αδενοειδίτιδα -στα 

παιδιά-) 

 Οίδημα μαλακών ιστών (αναφυλαξία, αναφυλακτοειδής αντίδραση, λοίμωξη, 

εισπνοή ερεθιστικής ουσίας ή τραυματισμού) 

 

 Όγκος της τραχείας ή του λάρυγγα 

 Τραύμα 

 Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών (λαρυγγόσπασμος, νεοπλάσματα, 

υποτροπιάζουσα βλάβη λαρυγγικού νεύρου – βάσει ιστορικού) 

 Μετεγχειρητικά (πχ μετά από θυρεοειδεκτομή)  

 

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 Στην ήπια απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να μιλήσει και να βήξει, ή/και να 

παρουσιάζει συριγμό , βράγχος φωνής. 

 Σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους αιτίας η κλινική εξέταση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε χώρο όπου υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για την άμεση 

διασωλήνωση του ασθενούς (αναζητούμε πυρετό, οίδημα και ερυθρότητα στους 

αεραγωγούς)  

 Στη σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού ο ασθενής αδυνατεί να μιλήσει και δεν 

μπορεί να βήξει αποτελεσματικά (σιγή).  

 

Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Αέρια Αίματος 

 Γενική αίματος 

 Βιοχημικά.  

 Ακτινολογικός Έλεγχος (Θώρακος και πλάγια τραχήλου) 
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Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ Airway-Breathing-Circulation (ABC) 

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) 

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MONITOR – ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 

5. ΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 Ενδείξεις για κλήση Eξειδικευμένης Bοήθειας 

 

 Προ της έναρξης της εξέτασης σε περίπτωση υποψίας για λοιμώδη αιτία 

 Αδυναμία διατήρησης βατού αεραγωγού ή επαρκούς οξυγόνωσης (κυάνωση) 

 Αδυναμία κατάποσης εκκρίσεων (σιελόρροια) 

 Αναπνευστική ανεπάρκεια (υποξία, υπερκαπνία, κυάνωση) 

 Κατάρριψη – Απώλεια αισθήσεων – Άπνοια -  Aνακοπή 

 Σοβαρή δύσπνοια. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο 

ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 
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Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) 

 Εάν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα ήπιας απόφραξης (μιλάει, απαντά, 

βήχει) τότε ενθαρρύνουμε τον ασθενή να συνεχίσει να βήχει. 

 

 Εάν ο ασθενής εμφανίζει σημεία σοβαρής απόφραξης του αεραγωγού 

(αδυνατεί να μιλήσει, εμφανίζει συριγμό, δεν μπορεί να βήξει) και διατηρεί τις 

αισθήσεις του: 

 

 Εφαρμόζουμε στην πλάτη του ασθενούς έως πέντε (απότομες, κοφτές) 

πλήξεις μεταξύ των ωμοπλατών με την παλάμη μας. 

 

 Μετά από κάθε πλήξη ελέγχουμε αν έχει απελευθερωθεί ο αεραγωγός. 

 

 Εάν αποτύχουν οι πέντε πλήξεις στη συνέχεια εφαρμόζουμε έως και πέντε 

κοιλιακές ωθήσεις με τον εξής τρόπο: Στεκόμαστε πίσω από τον ασθενή και 

τοποθετούμε τα χέρια/βραχίονες γύρω από το άνω μέρος της κοιλιάς του ασθενούς. 

Επαναλαμβάνουμε έως και πέντε φορές. 

 

 Εάν δεν αρθεί η απόφραξη συνεχίζουμε εναλλάξ, πέντε πλήξεις και πέντε 

κοιλιακές ωθήσεις. 

 

 Εάν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του ξεκινάμε καρδιοπνευμονική 

αναζωογόνηση. 

 

 Μόλις εμφανιστεί εξειδικευμένη βοήθεια γίνεται απόπειρα αφαίρεσης του 

ξένου σώματος με τη βοήθεια λαρυγγοσκοπίου και λαβίδας Magill. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Emergency Medical Therapy, 4ed (Terry J. Mengert , Mickey S. Eisenberg 

MD PhD , Michael K. Copass MD ) 

2. Oxford Handbook of Emergency Medicine Fourth Edition (Jonathan P. Wyatt , 

Robin N. Illingworth , Colin A. Graham, Kerstin Hogg) 

3. European Resuscitation Council Provider manual 2010. Adult advanced life 

support .  
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

1. ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Α) ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ,  

Γνωμάτευση από ειδικό Ακτινολόγο. 

Η αξονική τομογραφία πρέπει να περιλαμβάνει τη  περιοχή με άνω όρια τα 

ημιδιαφράγματα και κάτω όρια και τις κοτύλες. Πάχος τομών >3mm. 

Β) ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, σε ασθενή με αιμοδυναμική αστάθεια, σφύζουσα 

ψηλαφητή κοιλιακή μάζα και άλγος στην κοιλιά ή στην πλάτη ή στην οσφύ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΠ 

1) Μάσκα Ο2 με στόχο SatO2> 95% 

2) 2 x 16G φλεβοκαθετήρες 

3) Αιμοληψία για α) Διασταύρωση αίματος, β) γεν.αίματος, γ) βιοχημικά 

(σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, CPK, LDH, CK-MB, τροπονίνη, 

Κ+, Νa+,  δ) αιμορραγικός έλεγχος (PT, PTT, ινωδογόνο).  

4) Λήψη αερίων αίματος 

5) Παραγγελία για 10 ΜΣΕ και 10 FFP 

6) Τοποθέτηση ουροκαθετήρα 

7) Παρακολούθηση ΗΚΓ, ΑΠ και SatO2 

8) Χορήγηση υγρών για διατήρηση  γραμμής όσο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις 

του. (N/S 0,9%). -Επιθετική χορήγηση υγρών σε απώλεια της επαφής με το 

περιβάλλον από τον ασθενή. 

9) B-blockers IV ώστε ΣΑΠ 100 – 120 mm Hg και καρδιακή συχνότητα 60 – 80 

σφ/λεπτό  

10)  Έλεγχος του πόνου με οπιοειδή (Μορφίνη, Πεθιδίνη) 
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11) Ενημέρωση Χειρουργείου όπου ενημερώνουμε και για απαίτηση συσκευής 

αυτομετάγγισης 

 

 

Κλινική περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

Kawasaki S, Kawasaki T. N. Eng. J. Med. 2007;356:1251-1251. 

Άνδρας 84 ετών που εισήχθη λόγω σοκ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Γνωστό 

από δεκαετίας ανεύρυσμα θωρακικής αορτής. Η εξέλιξη της νόσου όπως φαίνεται 

στις ακτινογραφίες έως της εισαγωγής του.   

Kawasaki S, Kawasaki T. N Engl J Med 2007;356:1251-1251. 
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2. ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ  

(DEEP VENOUS THROMBOSIS – DVT) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) αναφέρεται στον σχηματισμό ενός θρόμβου 

σε μια εν τω βάθει φλέβα στα άκρα (σκέλη, άνω άκρα). Τείνει να εμφανίζεται στις 

φλέβες των κάτω άκρων , όπως οι μηριαίες ή ιγνυακές, καθώς και σε εν τω βάθει 

φλέβες εντός της πυέλου (λαγόνιες). Αν μέρος του θρόμβου αποκολληθεί, αυτό 

ονομάζεται έμβολο και μπορεί να ενσφηνωθεί στις πνευμονικές αρτηρίες ή κλάδο 

αυτών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πνευμονικής εμβολής.  

 

ΑΙΤΙΑ¹ 

Αίτια εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης είναι: 

• Αδράνεια – ακινησία – παρατεταμένη κατάκλιση ή ορθοστασία. 

• Κάκωση σκέλους ή πυέλου, τροχαία ατυχήματα. 

• Θρομβοφιλία. 

• Κύηση. 

• Νεοπλασίες και παρανεοπλασματικές συνδρομές. 

• Κύηση. 

• Ελκώδης κολίτις. 

• Ορμονοθεραπεία. 

• Λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, ιδίως παλαιότερης γενιάς. 

• Καρδιακή ανεπάρκεια. 

• Ιστορικό παλαιότερης DVT. 

• Ελκώδης κολίτις. 
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• Παχυσαρκία. 

• Κάπνισμα. 

• Παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων δια μακρό χρονικό διάστημα. 

• Κατάγματα μακριών οστών που επιβάλλουν την τοποθέτηση ναρθήκων ή 

γύψων. 

• Μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις άκρων (γόνυ, ισχίο) ή επεμβάσεις πυέλου 

– κοιλίας. 

• Ύψος . 

• Πολύωρα ταξίδια με γωνίωση της κατά γόνυ άρθρωσης. 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ4 

Πολλές φορές η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση δύναται να είναι ασυμπτωματική, ιδίως 

σε νεαρά άτομα ή σε άτομα με ανάπτυξη παράπλευρου δικτύου από παλαιότερη 

θρόμβωση. Σημεία και συμπτώματα της πάθησης είναι; 

• Άλγος στο πάσχον άκρο. Σε πολλούς ασθενείς, αυτό άρχεται στη 

γαστροκνημία. Το σημείο Homman (επίταση άλγους με την πίεση της 

γαστροκνημίας) ή το σημείο Pethers (αναπαραγωγή άλγους με πίεση της ποδικής 

καμάρας) μπορεί να μην είναι πάντα θετικό.   

• Οίδημα πάσχοντος σκέλους. 

• Το δέρμα του πάσχοντος σκέλους μπορεί να είναι θερμό. 

• Το δέρμα της πάσχουσας περιοχής μπορεί να είναι εξέρυθρο, 

αποχρωματισμένο ή κυανό ιδίως σε κυανό επώδυνο φλεγμονή. 

• Διάταση επιφανειακών φλεβών του πάσχοντος σκέλους (επίφλεβο). 

• Κόπωση άκρων. 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ4 

Η διάγνωση της DVT είναι συνδυασμός της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών 

εξετάσεων. Ο αρχικός έλεγχος περιλαμβάνει γενική αίματος, πηκτικό μηχανισμό, 

ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, SGOT, SGPT, LDH, K, Na. Επίσης μετρούνται δ-διμερή 

(d-dimers). Αν τα d-dimers είναι αρνητικά, ιδίως επί άμεσης έναρξης των 

συμπτωμάτων, η πιθανότητα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης αποκλείεται. Η 

παρουσία θετικών d-dimers δεν επιβεβαιώνει την πάθηση αλλά επιβάλλει τη 

περαιτέρω διερεύνηση με απεικονιστικό έλεγχο ο οποίος είναι U/S triplex φλεβών κ. 

άκρων-που αποτελεί και την εξέταση εκλογής, το οποίο θα δώσει απαντήσεις σχετικά 

με την έκταση της θρόμβωσης και την ηλικία του θρόμβου(πρόσφατος θρόμβος<10 

ημερών επιπλέει επί της μεσότητος της φλέβας ενώ παλαιότερος θρόμβος>10 

ημερών επικάθεται επί των τοιχωμάτων αυτής). Σε περίπτωση που η διενέργεια της 

ανωτέρω εξέτασης είναι αδύνατη ή το αποτέλεσμά της αναξιόπιστο (πχ παχύσαρκος 

ασθενής, απειρία διενεργούντος την εξέταση) τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί CT 

φλεβογραφία κ. άκρων-λαγονίων-κάτω κοίλης φλέβας προς επιβεβαίωση της 

πάθησης. 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ4 

Επιπλοκές της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης είναι: 

• Πνευμονική εμβολή(άμεσος) 

• Μεταθρομβωτικό σύνδρομο(όψιμη) 

 

Σε περίπτωση ισχυρής υποψίας πνευμονικής εμβολής(συμπτώματα από 

αναπνευστικό, άλγος στο στήθος ή το θωρακικό τοίχωμα) τότε συμπληρωματικά 

διενεργείται λήψη αερίων αίματος (ABGs) και αξονική τομογραφία CTPA, με 

πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής. Η διενέργεια της τελευταίας γίνεται επί κλινικών 

ενδείξεων ή όταν ο θρόμβος της εν τω βάθει θρόμβωσης επεκτείνεται άνωθεν του 

βουβωνικού συνδέσμου(λαγόνιες, κάτω κοίλη φλέβα). Σε θρόμβωση κάτωθεν του 

βουβωνικού συνδέσμου ή των φλεβών του γόνατος και η οποία είναι ασυμπτωματική 

δια πνευμονική εμβολή, η διενέργεια CTPA δεν κρίνεται απαραίτητη. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ²´³ 

Επί διαγνώσεως εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης ξεκινά άμεσα η θεραπεία η οποία 

περιλαμβάνει: 

1. Κλινοστατισμός ασθενούς. Η έγερση - κινητοποίηση είναι εφικτή μετά την 

παρέλευση 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

2. Ανύψωση πάσχοντος σκέλους κατά 20-30ο. 

3. Εφαρμογή καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης, ύψους και κλάσεως 

αναλόγως του επιπέδου θρόμβωσης. 

4. Ενυδάτωση του ασθενούς κατά την κρίση του θεράποντος. 

5. Έναρξη αντιπηκτικής αγωγής. Αν και υπάρχουν πολλά θεραπευτικά σχήματα 

, στην οξεία φάση (5-7 ημέρες) προτείνεται η χορήγηση 175 IU/kg Β.Σ TINZAPARIN 

σε υποδόρια έγχυση άπαξ ημερησίως. Μετά από αυτό το διάστημα, η μετατροπή της 

αγωγής σε από του στόματος χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων ή συνέχιση με 

ΗΧΜΒ έγκειται στην κρίση του θεράποντος. 

6. Αγγειοχειρουργική εκτίμηση. 

7. Παυσίπονη-αναλγητική αγωγή. 

8. Υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών (κυκλοφορία, αναπνοή) επί  

πνευμονικής εμβολής. 

9. Εισαγωγή στην εφημερεύουσα Παθολογική Κλινική προς διερεύνηση αιτιών 

θρόμβωσης. Επί παρουσίας πνευμονικής εμβολής εισαγωγή στην Πνευμονολογική 

Κλινική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ 

Η αιμορραγία είναι μία δυνητικά σοβαρή επιπλοκή της θεραπείας με 

κουμαρινικά και μπορεί να συμβεί με ένα INR εντός του θεραπευτικού εύρους, εάν 

υπάρχουν τοπικοί προδιαθεσικοί παράγοντες, π.χ. πεπτικό έλκος, πρόσφατη 

χειρουργική επέμβαση, ή η ταυτόχρονη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 

φαρμάκων. 

INR Δράση 

>7 Χωρίς αιμορραγία: διακοπή κουμαρινικών και χορήγηση από του στόματος 

μίας δόσης 5-10mg βιταμίνης Κ, αν ο ασθενής διατρέχει υψηλό κίνδυνο 

αιμορραγίας. Επανεξέταση INR καθημερινά 

4,5-7 Χωρίς αιμορραγία: διακοπή κουμαρινικών και επανάληψη INR σε 48 ώρες 

>4,5 Με σοβαρή απειλητική για τη ζωή αιμορραγία: χορήγηση συμπυκνώματος 

παράγοντα IX (50U/kg) ή FFP (1L για έναν ενήλικα), χορήγηση από του 

στόματος μίας δόσης 2-5mg βιταμίνης Κ 

>4,5 Με λιγότερο σοβαρή αιμορραγία: π.χ. αιματουρία ή επίσταξη, 

διακοπή κουμαρινικών για ≥24 ώρες και χορήγηση από του στόματος μίας 

δόσης 0,5-2mg βιταμίνης Κ 

2-4,5 Με αιμορραγία: διερεύνηση πιθανής υποκείμενης τοπικής αιτίας. Μείωση 

της δόσης των κουμαρινικών εάν είναι απαραίτητο. Χορήγηση 

FFP/παράγοντα IX μόνο αν η αιμορραγία είναι σοβαρή ή απειλητική για τη 

ζωή 

 

Η χορήγηση βιταμίνης Κ σε ασθενείς σε θεραπεία με κουμαρινικά. 

Η δράση της βιταμίνης Κ καθυστερεί αρκετές ώρες ακόμα και με ενδοφλέβια 

χορήγηση. Δόσεις >2 mg μπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτη και παρατεταμένη 

αντίσταση στα από του στόματος αντιπηκτικά και θα πρέπει να αποφεύγονται στις 

περισσότερες περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η παρατεταμένη θεραπεία με  



      
 

55 
 

 

κουμαρινικά. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με προσθετικές 

καρδιακές βαλβίδες στους οποίους μπορεί να απαιτηθεί θεραπεία με ηπαρίνη για 

αρκετές εβδομάδες για να επιτευχθεί επαρκής αντιπηκτική δράση εάν έχει χορηγηθεί 

μία μεγάλη δόση βιταμίνη Κ. 
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2. ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

 Διάρκεια των συμπτωμάτων της αναιμίας. Ολιγοήμερη διάρκεια της 

δύσπνοιας και της κόπωσης προτείνει πρόσφατη αιμορραγία ή αιμόλυση. 

 Ειδικές ερωτήσεις για την απώλεια αίματος από το πεπτικό, την έμμηνο ρύση 

ή πρόσφατη αιμοδοσία. 

 Οικογενειακό – κληρονομικό ιστορικό-π.χ. κληρονομική σφαιροκυττάρωση, 

θαλασσαιμία ή δρεπανοκυτταρική νόσος. 

 Ιστορικό γαστρεκτομής με μεταγενέστερη εμφάνιση έλλειψης σιδήρου ή/και 

βιταμίνης Β12. 

 Λήψη φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη 

 Διατροφικοί παράγοντες 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

 Κοιλονυχία σε χρόνια έλλειψη σιδήρου, ίκτερος σε αιμολυτικές διαταραχές. 

 Λεμφαδενοπάθεια που υποδηλώνει λεμφοϋπερπλαστική νόσο ή ιογενή 

λοίμωξη 

 Ηπατοσπληνομεγαλία σε λεμφοϋπερπλαστικά ή μυελοϋπερπλαστικά 

νοσήματα 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 Επίχρισμα αίματος, 

 δικτυοερυθροκύτταρα, 

 άμεση Coombs, 

 δείκτες αιμόλυσης (LDH, χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη), 

 φερριτίνη, Β12, φυλλικό οξύ. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Διακοπή θεραπειών που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν αιμόλυση. 

2. Πλασμαφαίρεση – αφαιμαξομετάγγιση σε επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις. 

3. Αποφυγή ψύχους σε ασθενείς με πιθανές ψυχροσυγκολλητίνες. 

4. Πρεδνιζόνη 1-2 mgr /Kgr ημερισίως 

Εισαγωγή για διερεύνηση και αντιμετώπιση.  

Η χρησιμότητα του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) 

για την αρχική εκτίμηση της αναιμίας 

MCV <76fL 
Σιδηροπενία, α & β θαλασσαιμία, HbE, 

HbC, αναιμία χρόνιας νόσου 

Φυσιολογικό MCV (78-98fL) 

Πρόσφατη αιμορραγία, Αναιμία χρόνιας 

νόσου, συνδυασμένη έλλειψη σιδήρου Fe 

+ B12/φυλλικού οξέος 

MCV > 100fL 

Έλλειψη φυλλικού οξέος ή Β12, 

αιμολυτική αναιμία, Ηπατική νόσος, 

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, 

απλαστική αναιμία, αγωγή με 

αντιμεταβολίτες π.χ. υδροξυουρία 
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3. ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και O2 (οι ασθενείς είναι συχνά αφυδατωμένοι 

λόγω φτωχής πρόσληψης υγρών από το στόμα + υπερβολική απώλεια αν υπάρχει 

πυρετός). 

Εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία (π.χ. Kεφαλοσπορίνη) αν υπάρχει υποψία 

λοίμωξης ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των καλλιεργειών (αίμα, ούρα ή 

πτύελα). 

Απαιτείται συνήθως αναλγησία με ενδοφλέβια οπιοειδή (Μορφίνη) κατά την 

εισαγωγή, και στη συνέχεια με αναλγητικά από του στόματος όταν η κρίση έχει 

υποχωρήσει. 

Πιθανή αφαιμαξομετάγγιση (αν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα, 

εγκεφαλικό επεισόδιο ή σπλαχνική βλάβη) με στόχο τη μείωση της αιμοσφαιρίνης S 

έως <30%. 

Aφαιμαξομετάγγιση εάν PaO2 <60 mm χιλιοστά στον αέρα (οξύ θωρακικό 

σύνδρομο). 

Χορήγηση α-αδρενεργικών διεγερτών σε περίπτωση πριαπισμού. 
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4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Πυρετός, ρίγη, άγχος, shock, ολιγουρία. 

Αιμοσφαιρινουρία και αιμοσφαιριναιμία. 

Δύσπνοια, θωρακικό άλγος, οσφυϊκό άλγος. 

Αγγειοκινητική αστάθεια. 

Καρδιοαναπνευστικό collapsus. 

Νεφρική ανεπάρκεια. 

ΔΕΠ. 

 

ΆΜΕΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Άμεση διακοπή της μετάγγισης. 

Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό. 

Άμεση ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού και της Αιμοδοσίας. 

Αποστολή της μεταγγιζόμενης μονάδας ΣΕ και δείγματος αίματος του 

ασθενούς στην Αιμοδοσία. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Άμεση έναρξη διούρησης. 

Χορήγηση υγρών ώστε να διατηρείται ποσότητα ούρων 1-2ml/Kg/ώρα. 

Άμεση χορήγηση 100 ml μαννιτόλης 20% ή φουροσεμίδης. 

Ενδεχομένως χαμηλές δόσεις ντοπαμίνης. 

Χορήγηση διττανθρακικών. 
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Χορήγηση υδροκορτιζόνης (1000mgr και περισσότερο). 

Προσεκτικός έλεγχος για την ανάπτυξη ΔΕΠ. 

Επί ολιγουρίας ή ανουρίας έναρξη θεραπείας οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Έλεγχος για τυχόν γραφικό σφάλμα (ταυτοποίηση ασθενούς-μεταγγιζόμενης 

μονάδας ΣΕ). 

Οπτικός έλεγχος για αιμόλυση σε δείγμα αίματος-ούρων το ασθενούς μετά τη 

μετάγγιση. 

Προσδιορισμός Hb, LDH, απτοσφαιρίνης, χολερυθρίνης ορού, ΡΤ, ΑΡΤΤ, 

Ινωδογόνου, D-Dimer ασθενούς. 

Επανέλεγχος ΑΒΟ/RhD του ασθενούς σε δείγματα αίματος πριν και μετά τη 

μετάγγιση. 

Επανέλεγχος ΑΒΟ/RhD της μονάδος, καθώς και επανάληψη της δοκιμασίας 

συμβατότητας με δείγματα αίματος του ασθενούς πριν και μετά τη μετάγγιση 

Διενέργεια άμεσης Coombs σε δείγματα αίματος του ασθενούς πριν και μετά 

τη μετάγγιση. 

Έλεγχος αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (έμμεση Coombs) σε δείγματα 

αίματος του ασθενούς πριν και μετά τη μετάγγιση, καθώς και της μεταγγιζόμενης 

μονάδος. 

Έλεγχος της μονάδος και της συσκευής μετάγγισης για αιμόλυση ή άλλο 

εύρημα (αλλαγή χρώματος, πήγματα κ.λπ.) 

Καλλιέργεια του περιεχόμενου της μονάδος και λήψη αιμοκαλλιεργειών από 

τον ασθενή. 
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ΠΡΟΛΗΨΗ 

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνονται τα γραφικά σφάλματα, σε 

κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί σύστημα που να τα προλαμβάνει ή να τα 

ανιχνεύει σε αρχική φάση της διαδικασίας της μετάγγισης. Επίσης, η έγκαιρη 

αναγνώριση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των αρχικών συμπτωμάτων 

της αντίδρασης και η άμεση διακοπή της μετάγγισης είναι πολύ σημαντικές για την 

πρόληψη των επιπλοκών της. Γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση του 

ασθενούς τα πρώτα 15-20 λεπτά της μετάγγισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

1. ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ, ΜΕΛΑΙΝΕΣ ΚΕΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

  

ΚΟΙΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ, MALLORY-WEISS, 

ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ/ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ, ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΙ ΚΙΡΣΟΙ, 

ΕΠΙΣΤΑΞΗ 

ΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, 

INR/PTT, ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ; 

ΣΑΠ ≥ 100mmHg  

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

ΕΜΕΤΩΝ Ή ΡΙΝΙΚΗ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ A/B/C 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ PPIs, 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΖΩΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΙΜΑ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΕΝΕΡΓΗ ΓΑΣΤΡΙΚΗ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

ΚΑΦΕΟΕΙΔΗ ΣΤΙΓΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

ΧΟΛΩΔΗΣ Ή ΜΗ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΡΑΝ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 

TREITZ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 

1. Χορήγηση οξυγόνου με ρινική κάνουλα, τοποθέτηση δύο περιφερικών 

ενδοφλεβίων καθετήρων (16G ή μεγαλύτερο) ή σε περίπτωση που είναι 

δυνατό, τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής. Δε χορηγούμε τίποτα από 

στόματος μέχρι ελέγχου της αιμορραγίας. 

2. Υποστηρίζουμε καρδιαγγειακά τον ασθενή με χορήγηση υγρών  (ισοτονικά, 

κρυσταλλοειδή) μέχρι τη χορήγηση προϊόντων αίματος (συμπυκνωμένα 

ερυθρά και Fresh Frozen Plasma). Συνήθως, ξεκινάμε τη χορήγηση του 

αίματος με σκοπό τη διατήρηση ενός επιπέδου αιμοσφαιρίνης της τάξεως 8-9 

gr/dl, έως ότου ελεγχθεί η αιμορραγία με ενδοσκοπικό ή χειρουργικό τρόπο. 

3. Φαρμακευτικά, χορηγούμε άμεσα και πριν τη διενέργεια ενδοσκόπησης 

αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Ενδεικτικά χορηγούμε Εσομεπραζόλη         

40 mg x2 ενδοφλεβίως εφάπαξ και έπειτα εκκινούμε διάλυμα Εσομεπραζόλης 

σε αντλία για 72 ώρες (2 φιαλίδια Εσομεπραζόλη 40 mg σε 100 ml N/S με 

ρυθμό 8 ml/h). Σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης κίρρωσης και κιρσορραγίας, 

χορηγούμε διάλυμα Σωματοστατίνης (3 mg σε 250 ml N/S με ρυθμό έγχυσης 

20 ml/h). επί δύο φορές ανά 24ωρο. Το διάλυμα χορηγείται για 3 με 5 ημέρες. 

Ακολουθεί η ενδοσκόπηση μέσα σε χρονικό διάστημα 6 με 12 ωρών για να 

ελεγχθεί η αιμορραγία. 

4. Αντιβιοτικά χορηγούμε μόνο σε περίπτωση αιμορραγίας από κιρσούς σε 

κιρρωτικούς ασθενείς, διότι μειώνουν το ποσοστό θνητότητας αυτών των 

ασθενών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Sanjeev Sharma, MD. Barkun A, Fallone CA, Chiba N, et al. A Canadian 

clinical practice algorithm for the management of the patients with nonvariceal 

upper gastrointestinal bleeding. Can J Gastroenterology. 2004;18(10):605-

609 

2. John R Saltman, MP, FACP, FACG, FASGE, AGAF. Upper GI bleeding 

diagnosis and treatment, UpToDate 

 

  



      
 

64 
 

 

2. ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΧΕΣΙΑ 

 

 

 

  

ΚΟΙΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ, ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΔΑ, 

ΚΟΛΙΤΙΔΑ (ΛΟΙΜΩΔΗΣ, Σ.Ε.Ε.), ΡΑΓΑΔΑ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΙΟΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 

ΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, 

INR/PTT, ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  

ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ;  

 ΣΑΠ ≥ 100mmHg  

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ <40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑ >40 ΕΤΩΝ Ή 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, 

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ / 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 

ΟΧΙ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Mohamad Ansar Mughal, MD. The management of lower gastrointestinal hemorrhage. Dis Colon 

Rectum. 2005;48(11):2010-2024 
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3. ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ 

RANSON SCORE 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
WBC>16000/mm3 
ΣΑΚΧΑΡΟ>200 mg/dl 
LDH>350 IU/L 
AST>250 IU/L 
ΗΛΙΚΙΑ>55 ETH 
 
ΜΕΤΑ 48 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΤΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ>10% 
ΑΥΞΗΣΗ ΟΥΡΙΑΣ>5mg/dl 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ <8 mg/dl 
PaO2<60 mmHg 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ>4 mmol/L 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ > 6LT 
 

CT SCORE ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
1) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

SCORE 0 
 

2) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 
SCORE 1 

 
3) ΠΕΡΙΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ, 

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ 
ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
SCORE 2 
 

4) ΕΝΔΟ-ΕΞΩΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
SCORE 3 
 

5) 2 Ή >2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΑΕΡΑ ΕΝΔΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ Ή 
ΟΠΙΣΘΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΑ 
SCORE 4 

SCORE ΝΕΚΡΩΣΗΣ 
% ΝΕΚΡΩΣΗΣ – ΠΟΝΤΟΙ 
       0% - 0 
   <33% - 2 
33-55% - 4 
     50% - 6 
 
 
 
 

APACHE II SCORE 
ΗΛΙΚΙΑ : 1, ΣΦΥΞΕΙΣ : 1, 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : 1,       
pH : 1, PaO2 : 1, Cr : 1, 
Na+ : 1, K+ : 1, WBC : 1, 
Hct : 1, GCS : 1 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ : 2 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΣ : 2 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΤΟ RANSON SCORE, ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 1, ΕΝΩ ΣΤΟ 
APACHE SCORE ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ SCORE ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΗΠΙΑ 

RANSON SCORE ≤ 3 
APACHE II <8 
CT SCORE <7 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ‘Η 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΝΟΥ  

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΡΕΨΗΣ 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ECHO Ή MRCP ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

 

ΜΕΤΡΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ 

RANSON SCORE >3 
APACHE II >8 
CT SCORE ≥ 7 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘ 

 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΝΟΥ  

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΡΕΨΗΣ 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ERCP ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΧΟΛΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑΣ 

 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή 
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ 

 

1. Επιθετική ενυδάτωση η οποία ορίζεται ως η χορήγηση 250 με 500 ml ανά 

ώρα ισοτονικών κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. Η ενυδάτωση πρέπει να 

χορηγείται σε όλους τους ασθενείς, εκτός κι αν υπάρχουν συνοδά 

προβλήματα καρδιαγγειακής ή νεφρικής φύσεως και θα προκαλέσουν 

προβλήματα στην επιθετική ενυδάτωση. 

2. Ringer’s Lactate είναι το διάλυμα εκλογής για την αναπλήρωση υγρών. 

3. Η αναπλήρωση υγρών πρέπει να αναθεωρείται κάθε 6 ώρες από την 

εισαγωγή και για τις επόμενες 24 με 48 ώρες. Ο σκοπός της επιθετικής 

ενυδάτωσης φαίνεται από τη μείωση της τιμής του αιματοκρίτη, της ουρίας και 

της κρεατινίνης. 

4. Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής προφυλακτικά δε συνιστάται σε κάθε 

ασθενή με σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα, εκτός κι αν συνυπάρχει 

εξωπαγκρεατική εστία φλεγμονής (χολαγγειϊτιδα, πνευμονία ή ουρολοίμωξη). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Maurice F. Joyce, MD, EdM and Mitcell A. Cahan, MD, FACS. Wu Bu, Bants 

PA. Clinical management of patients with acute pancreatitis. 

Gastroenterology 2013;144(6):1272-1281 

2. Management of acute pancreatitis, American College of Gasroenterology. 

Scott Tennier, MD, MPH, FACG, John Bailie, MB, ChB, FRC 
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ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΩΝ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  
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4. ΑΥΞΗΣΗ ALT 
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5. ΑΛΓΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

  



      
 

70 
 

 

6. ΔΥΣΠΕΨΙΑ 
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7. ΑΛΓΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ  
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8. ΑΝΑΙΜΙΑ 
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9. ΙΚΤΕΡΟΣ 
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10. ΥΠΕΡΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ 

 

  



      
 

75 
 

 

11. ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
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12. ΠΡΩΚΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ 
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13. ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ 
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14. ΔΥΣΦΑΓΙΑ 
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15. ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 
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16. ΑΣΚΙΤΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ 

 

 

 

μικρή αιμορραγία    
                                                  
 
-Ιστορικό 
-Υπερηχογράφημα 
έσω γεν. οργάνων 
& γενική αίματος 
 
 
Ενημέρωση 
εφημερεύοντα 
& ραντεβού στο 
Ε.Ι. 

μεγάλη αιμορραγία 
 
 
ABC 
-Αεραγωγός 
-Χορήγηση Ο2 
-Δύο φλεβοκαθετήρες 
(γκρι χρώμα) 
- Γενική αίματος, β/χ,  
ΡΤ - ΡΤΤ, διασταύρωση 
4ΜΣΕ 
- Ιστορικό 
 
 
Υπερηχογράφημα 
έσω γεν. οργάνων 
εφόσον  αιμοδυναμικά 
σταθερή 
 
 
 
Ενημέρωση 
εφημερεύοντα 
& χειρουργείου 

μικρή αιμορραγία    
                                                  
 
Υπερηχογράφημα 
έσω γεν. οργάνων 
& γενική αίματος 
 
Test κύησης 
 

μεγάλη αιμορραγία 
 
 
ABC 
- Αεραγωγός 
- Χορήγηση Ο2 
- Δύο φλεβοκαθετήρες 
(γκρι χρώμα) 
- Γενική αίματος, β/χ, 
ΡΤ-ΡΤΤ, διασταύρωση 
4ΜΣΕ 
 
Test κύησης 
 

 

  

Εμμηνόπαυση  

(δ.δ μετεμμην/κη αιμόρροια, τραύμα , Cα) 

Αναπαραγωγική ηλικία (υπάρχει περίοδος) 

(δ.δ δυσλειτουργική αιμορραγία, τραύμα, 

εξωμήτριος, Cα) 

 

Test κύησης 

 

Αρνητικό 

 

Υπερηχογράφημα 
έσω γεν. οργάνων 
& γενική αίματος 

 

Ενημέρωση 
εφημερεύοντα & 
ραντεβού στο Ε.Ι.   

 

 

Θετικό 

 

ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ 

 

Ενημέρωση 
εφημερεύοντα & 
χειρουργείου 

 

Υπερηχογράφημα     
έσω γεν. οργάνων 
εφόσον  αιμοδυναμικά 
σταθερή 

 

εισαγωγή για χ/ο 

(ΗΚΓ, α/α θώρακος, 
καρδιολογική εκτίμηση) 
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2. ΠΥΕΛΙΚΟ ΑΛΓΟΣ 

 

Ιστορικό 

(ηλικία, ΤΕΡ, έναρξη πόνου, τραυματισμός, σεξ. επαφή, συνοδά νοσήματα) 

 

Κλινική εκτίμηση (ζωτικά, ύπαρξη αιμορραγίας) 

 

Εργαστηριακός έλεγχος 

-γενική αίματος 

-γενική ούρων 

-τεστ κύησης 

 

Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων 

  

Κύστη ωοθήκης που  
αιμορραγεί ή όχι 
 
 
 
Ενημέρωση  
εφημερεύοντα 
για περαιτέρω  
αντιμετώπιση 

 

Πυελική φλεγμονή 
 
 
 
 
 
Ενημέρωση  
εφημερεύοντα 
για περαιτέρω  
αντιμετώπιση 

 

Τεστ κύησης θετικό 
ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ 
 
ABC 
-Αεραγωγός 
-Χορήγηση Ο2 
-Δύο φλεβο-καθετήρες 
(γκρι χρώμα) 
-γενική αίματος, β/χ, ΡΤ-
ΡΤΤ,  διασταύρωση 4ΜΣΕ 
 
 
Ενημέρωση εφημερεύοντα 
& χειρουργείου 
 
 
εισαγωγή για χ/ο 
(ΗΚΓ, α/α θώρακος, 
καρδιολογική εκτίμηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ – ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ 

«O μόνος τρόπος να θεραπεύσετε με επιτυχία την 

διαβητική κετοξέωση είναι να αφήσετε τον 

ειδικευόμενο μόνιμα στο κρεβάτι του αρρώστου» 

 

Διαγνωστικά κριτήρια  

1. Σάκχαρο πλάσματος >250 mg/dl ,  pH <7.3 ,  HCO3 < 18 mEq/l ,  Κετόνες 

ούρων > +3 (θετικό) 

Διαφορική διάγνωση  

 Αλκοολική κετοξέωση, κετοξέωση λόγω νηστείας, Γαλακτική οξέωση, ΧΝΑ, 

κατάχρηση σαλικυλικών, μεθανόλης, παραλδεϋδης.  

 

 Ήπια pH 7.25-7.30 HCO3 15-18 mEq/l, Χάσμα ανιόντων (ΧΑ)>10  

XA = Na – [Cl + HCO3]  

 Μέσης βαρύτητας pH 7.00 -7.24 ,HCO3 10 -15 mEq/l, Χάσμα ανιόντων >12  

 Βαρειά ΚΟ pH <7.00 ,HCO3 <10 mEq/l, Χάσμα ανιόντων >14  

 

Εργαστηριακά ευρήματα  

 Αυξημένο σάκχαρο αίματος >250 mg/dl 

 Ωσμωτικότητα : 300-320 mOsm/ml  

 (2 x [Na + K] (mEq/l) + Glu (mg/dl)/18 + Urea (mg/dl)/6 )  

 Χαμηλό ψευδώς Na (αύξηση σακχάρου 100 mg/dl προκαλεί πτώση Na 

κατά 1.6 mEq/dl)  
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 Σε βαρειά ΔΚΟ με μεγάλη αύξηση της ωσμωτικότητας και μεγάλη αφυδάτωση 

μπορεί να υπάρχει αύξηση Na λόγω αυξημένης νεφρικής απώλειας ύδατος.  

 Κ ψευδώς φυσιολογικό ή αυξημένο λόγω εξωκυττάριας μετακίνησης του λόγω 

ινσουλινοπενίας, υπερωσμωτικότητας και οξέωσης.  

 Το συνολικό Κ του οργανισμού είναι όμως μειωμένο λόγω αυξημένων 

απωλειών από τα νεφρά.  

 Αύξηση ψευδής του Ρ λόγω εξωκυττάριας μετακίνησης που προκαλείται από 

την οξέωση. Με την έναρξη της θεραπείας τα επίπεδα πέφτουν.  

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ-ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ 

 

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΘ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ 

 Ολοκληρώστε αρχική εκτίμηση (ζωτικά σημεία, Κλίμακα Γλασκώβης) 

 Εργ. Εξετάσεις:  

 σάκχαρο: ανά ώρα γλυκόζη, εάν σάκχαρο > 250 mg/dl 

                 ανά 2 ώρες γλυκόζη, εάν σάκχαρο < 250 mg/dl 

 Εργαστηριακή τιμή σακχάρου στις 0, 2, 6 ώρες και μετά ανά 4 ώρες 

 

 Ουρία, Κρεατινίνη, Ηλεκτρολύτες: 

Παρακολούθηση Κ+ συνεχώς με ΗΚΓ  (monitor) 

Eργαστηρ. Τιμή για Κ+, Na+, κρεατινίνη στις 0, 2, 6 ώρες και μετά ανά 4 ώρες 

 

 Αέρια αρτ. αίματος: εάν pΗ > 7: ανά 4-6 ώρες 

                                  Εάν pΗ < 7: λήψη αερίων μετά από κάθε έγχυση 

διττανθρακικών, μέχρις ότου pΗ > 7 

 

 Τοποθέτηση ουροκαθετήρα: Γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων 

 Γενική αίματος, αιμοκαλλιέργεια 
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 Παρακολούθηση Ζ.Σ. δηλαδή ΑΠ, σφ, αναπνοών ανά 30 λεπτά για 4 ώρες, 

μετά ανά 2-4 ώρες 

 

 Μέτρηση ούρων ανά ώρα για 6 ώρες, μετά ανά 4 ώρες, με παρακολούθηση 

ισοζυγίου υγρών 

 Εξασφαλίστε επαρκή διούρηση (ούρα ~ 50 ml/h) 

 Μέτρηση θερμοκρασίας ανά 2-3 ώρες 

 Έλεγχος επιπέδου συνείδησης ανά ώρα 

 Τοποθέτηση Levin για αποφυγή εισρόφησης λόγω γαστροπάρεσης. 

 Μέτρηση ΚΦΠ αρχικά ανά 1 ώρα, στη συνέχεια ανά 2-4 ώρες 

 Χορήγηση Ηπαρίνης χαμηλού ΜΒ προς αποφυγή θρομβοεμβολικών 

επεισοδίων.  

 Διερεύνηση πιθανού εκλυτικού παράγοντα 

 Χορήγηση αντιβιοτικών σε περίπτωση λοίμωξης από το ΤΕΠ 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΚΟ  

 

Προσοχή: επείγουσα αντιμετώπιση 

 Αναπλήρωση απωλεσθέντων υγρών.  

 Αποκατάσταση ηλεκτρολυτών 

 Χορήγηση Ινσουλίνης.  

 Αντιμετώπιση εκλυτικών παραγόντων (πχ λοίμωξη).  

 Έλεγχος-αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών (πχ οίδημα, υπογλυκαιμία).  

                                                  

 

 

 

 



      
 

86 
 

 

ΥΓΡΑ 

Χορηγείστε ΑΜΕΣΑ 0.9% NaCl ΚΡΟΥΝΗΔΟΝ και έκτοτε 1 λίτρο για την 1η 

ώρα, 1 λίτρο για τις 2 ώρες,1 λίτρο για τις 4 ώρες. Εκτιμήστε ανάγκη για 

υποκατάστατα πλάσματος (χαμηλή ΑΠ) 

 

 Έναρξη ΙV υγρών 1 L NaCl 0,9% την πρώτη ώρα. 

 2-7η ώρα: 3000 ml 

 8-24η ώρα: 3000-5000 ml 

 

H ταχύτητα χορήγησης υγρών εξαρτάται από την κεντρική φλεβική πίεση (ΚΦΠ): 

ΚΦΠ < 5  cmH20 : 1000 ml/ώρα 

5-7 cmH20: 500 ml/ώρα 

            10 cmH20: 100 ml/ώρα 

• Προσθήκη γλυκόζης στο διάλυμα του ορού εάν η γλυκόζη ορού φτάσει 200 mg/dL 

(11.1 mmol/L): 1 L D/W 5% + 3 amp NaCl ροή 150-250 ml/ώρα. 

                                                    

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 

Εφάπαξ 10IU Ινσουλίνης βραχείας διάρκειας δράσης sc (για πλήρωση υποδοχέων 

ινσουλίνης) 

Ινσουλίνη (0.05-0.1 iu/kg ΒΣ/h)  ώστε ο ρυθμός πτώσης γλυκόζης να είναι 50-

70mg/dl/h και ποτέ πάνω από 100mg/dl/h 

 

Αρχικά: 5-10 U/ώρα, Ινσουλίνης ταχείας δράσης IV με αντλία έγχυσης (50 UI 

ινσουλίνης βραχείας διάρκειας δράσης σε 500 ml N/S 0,9%). ΡΟΗ 50 ml/ώρα (5 UI 

ινσουλίνης/ώρα) 

Παρακολούθηση με μέτρηση τριχοειδικού σακχάρου αρχικά ανά 15-30 λεπτά, και 

όταν τιμή σακχάρου ≤ 250 mg/dl, ανά 1 ώρα 

Εάν σε 2 ώρες, δεν υποχωρήσει η υπεργλυκαιμία, διπλασιάζουμε τη δόση της 

ινσουλίνης 
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Όταν η γλυκόζη ορού φτάσει 250 ml/dl αλλάξτε με 5% dextrose  για να  

 

διατηρείται η γλυκόζη ορού από 150 έως 200 mg/dl. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ 

Νάτριο 

Χαμηλό ψευδώς Na+ 

Εκτιμείστε διορθωμένο Na+ ορού 

 (αύξηση σακχάρου 100 mg/dl προκαλεί πτώση Na κατά 1.6 mEq/dl).  

Aν διορθωμένο Να>155mEq/lt  χορηγήστε 0.45% NaCl (παρασκευάζεται βάζοντας 3 

amp NαCl σε 1 λίτρο WF 

Όταν γλυκόζη ορού φτάσει 250 ml/dl αλλάξτε με 5% DW  για να διατηρείται η γλυκόζη 

ορού από 150 έως 200 mg/dl. 

Κάλιο 

            Κ+ ψευδώς φυσιολογικό ή αυξημένο  

           Αν K+ ορού είναι <3.0 mEq/L χορηγείστε 40 mEq K+ ανά λίτρο ορού 

           Αν K+ ορού είναι <4.0 mEq/L χορηγείστε 30 mEq K+ ανά λίτρο ορού 

           Αν K+ 4-4,5:                                                 20  mEq Κ+/ώρα 

           Αν K+ ορού είναι <5,0 mEq/L χορηγείστε 10 mEq K+ ανά λίτρο ορού 

           Αν K+ ορού >=5.0 mEq/L, μην χορηγείτε K+ αλλά ελέγξτε το κάθε 2 h  

            (1 amp KCI 10%: 13,4 mEq KCl) 

 Προσοχή:  ΟΧΙ σε ανουρικούς ασθενείς 

 Συνεχής ΗΚΓφική καταγραφή και παρ/ση τυχόν εμφάνισης σημείων υπερκαλιαιμίας 

 

Διττανθρακικά (μόνο σε pH <7.1) 

           Αραιώστε NaHCO3 (50 mmol) σε 200 ml H2O. Έγχυση με ρυθμό 200 ml/h. 

           Επανάληψη χορήγησης HCO3 κάθε 2 h μέχρι pH >7.0  
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(υπολογισμός του ελλείμματος ΗCO3 για τις πρώτες 2-4 ώρες, βάσει του τύπου: 

0,1* Χ έλλειμμα βάσεως Χ kg Σ.Β. mmol HCO3 

 Επειδή δεν απαιτείται πλήρης διόρθωση της οξέωσης, μπορεί να χορηγηθεί το 1/3 

της συνήθους δόσης. Ο κανονικός συντελεστής είναι το 0,3 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ 

 

Κλινικά Μεσοδιάστημα  

 Ζωτικά σημεία 20-30 λεπτά και αναλόγως κλινικής εικόνας 

 Κλίμακα Γλασκώβης 20-30 λεπτά και αναλόγως κλινικής εικόνας 

Εργαστηριακά  

 Τριχοειδικό σάκχαρο ανά μια ώρα (στο κρεβάτι).  

 Να, Κ, pH ( φλεβικό) 0,2,6, και μετά ανά 4 ώρες 

 HCO3, PCO2 , ωσμωτικότητα ανά 2-4 ώρες  

 Ουρία 0,12,24 ώρες  

 Οξόνη (ούρα) 0, 4,8,12, 18,24 ώρες  

 Αέρια αίματος Αν pH> 7 ανά 4-6 ώρες.  

Ισχύουν οι οδηγίες για χορήγηση υγρών ,ηλεκτρολυτών και Iνσουλίνης ως επί ΤΕΠ 

 

 Μόλις σταθεροποιηθεί ο ασθενής έναρξη σίτισης και p.os ενυδάτωσης.  

 Χορήγηση ΥΔ Iνσουλίνης ταχείας δράσης ανά 6 ωρο.  

Διακοπή IV Iνσουλίνης 2 ώρες μετά από την 1η ΥΔ ένεση.  
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2. ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 

ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΣΙΚΟ ΚΩΜΑ 

 

 Ωσμωτικότητα πλάσματος > 320 mOsm/L  

 ΩΠ: 2[μετρηθέν Na (mEq/L)] + γλυκόζη (mg/dL)/18 

 Σάκχαρο αίματος > 600 mg/dl 

 Απουσία κετοξέωσης σε ένα διαβητικό ασθενή που 

παρουσιάζει διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

 

Ισχύουν οι ίδιες αρχές με την αντιμετώπιση της ΔΚΟ 

 (υγρά, ηλεκτρολύτες, ινσουλίνη) 

Πρωταρχικής σημασίας η σταδιακή μείωση επιπέδων γλυκόζης και η χορήγηση 

ημιισότονου  ορού αν διορθωμένο Na+ ορού>155mEq/lt  (αύξηση σακχάρου 100 

mg/dl προκαλεί πτώση Na+ κατά 1.6 mEq/dl) - παρασκευάζεται βάζοντας 3 amp 

NαCl σε 1 λίτρο WFΙ. 

 Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αφυδάτωση από το κετωσικό 

 Συχνότερα εκλυτικά αίτια: σηψαιμία, έμφραγμα (ΟΕΜ), παγκρεατίτιδα, 

γαστρεντερική αιμορραγία, φάρμακα (πχ στεροειδή, θειαζίδες) 
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3. ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ 

 

 Ca+2 ορού < 8,6 mg/dl 

 Διορθώνουμε το ασβέστιο σύμφωνα με το τύπο: 

Ca+2=[ολικό Ca+(4-αλβουμίνη)x0,8]     δηλαδή αν: 

 το ολικό Ca είναι 10,4mg/dl και η αλβουμίνη 3,0 g/dl το διορθωμένο Ca είναι 

10,4+(4-3)x0,8=11,2 mg/dl ενώ αν 

 το ολικό Ca είναι 10,4mg/dl και η αλβουμίνη 4,5 g/dl το διορθωμένο Ca είναι 

10,4+(4-4,5)x0,8=10 mg/dl. 

AΙΤΙΑ 

 Καταστάσεις: πχ αλκαλαιμία, υπολευκωματιναιμία 

 Υποπαραθυρεοειδισμός: 

 Χειρ/κή αφαίρεση 

 Διηθητική νόσος (πχ αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση, μεταστατικός 

καρκίνος, θαλασσαιμία, νόσος του Wilson) 

 Ιδιοπαθής υπολειτουργία παραθυρεοειδών 

 Σημαντική υπερ- ή υπο-μαγνησιαιμία 

 Ιονίζουσα ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία 

 Συγγενείς διαταραχές (πχ σύνδρομο Di George) 

  Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός  

 Διαταραχές βιταμίνης D 

 Μειωμένη απορρόφηση 

 Αυξημένη απώλεια (χρόνια νεφρική νόσος, ηπατική νόσος) 

 Ανθεκτική στην βιταμίνη D, oστεομαλακία 

 Νεφρική ανεπάρκεια 

 οστεομαλακία 

 Διάφορες καταστάσεις (οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την ταχεία  
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 μετακίνηση του ιονισμένου ασβεστίου): 

 Οξεία παγκρεατίτιδα 

 Μεταγγίσεις 

 Οστεοβλαστικές μεταστάσεις 

 Χορήγηση φωσφόρου 

 Δηλητηρίαση (πχ αιθυλενογλυκόλη) 

 Μετά από παραθυρεοειδεκτομή (σύνδρομο του «πεινασμένου 

οστού») 

 Απελευθέρωση κυτταρικού φωσφόρου (πχ χημειοθεραπεία, ταχεία 

λύση του όγκου, ραβδομυόλυση) 

 Χορήγηση sodium EDTA 

 Σύνδρομο τοξικού σοκ 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Εξαρτώνται από το βαθμό της υπασβεστιαιμίας και από την ταχύτητα 

εγκατάστασης 

 Αρρυθμίες (αποκλεισμός, κοιλιακές αρρυθμίες), βραδυκαρδία, παρατεταμένο 

διάστημα QT 

 Σημείο του Chvostek (σπασμός στους μυς του προσώπου σε απάντηση 

πίεσης του προσωπικού νεύρου μπροστά από το αυτί) 

 Μεταβολές της διανοητικής κατάστασης 

 Μυικές ανωμαλίες (τρόμος, τετανία, δυνητικά απειλητικός για τη ζωή 

λαρυγγόσπασμος) 

 Παραισθησίες 

 Επιληπτικοί σπασμοί 

 Σημείο Τrousseau (καρποποδικός σπασμός που παράγεται όταν η 

περιχειρίδα του σφυγμομανομέτρου στο άνω άκρο φουσκώνει λίγο πιο πάνω 

από τη συστολική πίεση  για 2-3 λεπτά) 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Ολικό ασβέστιο, αλβουμίνη ορού 

 Ιονισμένο ασβέστιο 

 Φώσφορος, μαγνήσιο, ηλεκτρολύτες ορού, ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη 

 Αέρια αρτ. αίματος 

 Γενική αίματος 

 ΗΚΓ 

 παραθορμόνη 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!   διορθώνουμε με ΙV χορήγηση ασβεστίου μόνο την ΟΞΕΙΑ και 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ υπασβεστιαιμία (πχ σημεία τετανίας, σπασμοί, 

λαρυγγόσπασμος), όταν υπάρχει παράταση QT ή οξεία μείωση ≤ 7,5 mg/dl 

 Ήπια συμπτώματα (πχ παραισθησίες) ή διορθωμένο ασβέστιο ≥ 7,5 mg/dl, 

χορήγηση ασβεστίου Ρ.Ο. Αν δεν βελτιωθούν τα συμπτώματα, IV χορήγηση 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ διορθώνουμε την τετανία από αλκάλωση, όταν τα επίπεδα 

του ασβεστίου είναι φυσιολογικά. 

 Σε αναπνευστική αλκάλωση τοποθετείστε ασκό επανεισπνοής. 

 Σε μεταβολική αλκάλωση αποκαταστείστε τα υγρά και τους ηλεκρολύτες 

(Να,Κ,Cl) 

 

Κάθε φύσιγγα γλυκονικού ασβεστίου 5% των 10ml περιέχει 500mg Calcium 

Gluconate που αντιστοιχούν σε 1,15 mmol Ca+2 (2,23 mEq) και 47 mg 

στοιχειακού ασβεστίου. 

 

 Το Γλυκονικό Ασβέστιο προτιμάται επειδή είναι λιγότερο πιθανό να 

προκαλέσει ιστική νέκρωση αν εξαγγειωθεί 
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 (1-2 g Γλυκονικού Ασβεστίου, βραδέως ενδοφλεβίως ,δηλαδή 2-4 

φύσιγγες Γλυκονικού Ασβεστίου 5% των 10ml ήτοι περίπου 100-200  

mg στοιχειακού ασβεστίου σε διάστημα 10-20 λεπτών με προσοχή 

ιδιαίτερα σε όσους λαμβάνουν αγωγή με διγοξίνη ή πασχουν από 

αρρυθμίες).  

 

Ο στόχος της θεραπείας με ασβέστιο είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων. 

Μη επιχειρήσετε να επαναφέρετε στο φυσιολογικό το ασβέστιο του 

ορού. 

 

 Επειδή η δράση του διαρκεί μόνο 2-3 ώρες, θα πρέπει η αγωγή να 

συνεχίζεται με βραδεία έγχυση ασβεστίου (π.χ. 10g Γλυκονικού 

Ασβεστίου σε σακχαρούχο ορό (DW 5%) ενός λίτρου  ,δηλαδή 20 

αμπούλες γλυκονικού ασβεστίου 5% σε 1 λίτρο DW5%, για 12-24 

ώρες με μέτρηση του ασβεστίου στο αίμα ανά 2 ως 6 ώρες.Συνήθης 

ροή 0.5 έως 2 mg/kg /ώρα  

 

 

Γλυκονικό ασβέστιο που απαιτείται ( 0.5 x ΒΣ(kg) X 24 ) / 93 mg)  
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4. ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ca+2 > 10.5 mg/dl 

Διόρθωση τιμής ασβεστίου με βάση τον τύπο: 

Ca+2 (διορθ) = Ca+2 + [(4-αλβουμίνη) x0,8] 

Π.χ. Αν Ca+2=10,7mg/dl και αλβουμίνη=4.5 g/dl 

Το διορθωμένο Ca+2 είναι 10.7+[(4-4.5) x0,8] = 10,7 - 0,4 = 10,3 

 

ΑΙΤΙΑ 

Λόγω αυξημένης παραθορμόνης (υψηλή PTH) 

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα ή υπερπλασία) 

Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 

Καρκίνωμα παραθυρεοειδούς 

Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία 

Σχετιζόμενη με κακοήθεια (χαμηλή PTH) 

Οστεολυτικές μεταστάσεις 

Χυμική υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας (PTHrP) 

Έκτοπη παραγωγή 1,25(ΟΗ)2 βιτ.D (λεμφώματα) 

Έκτοπη παραγωγή PTH (σπάνια) 

Κοκιωματώδη νοσήματα (χαμηλή PTH) 

Σαρκοείδωση 

Φυματίωση 

Λέπρα 

Καντιντίαση 

Ιστοπλάσμωση 

Κοκκιωμάτωση Wegener 
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Νόσος Crohn 

 

Φάρμακα 

Θειαζιδικά διουρητικά 

Λίθιο 

Βιταμίνη D ή Α 

Θειοφυλλίνη 

Τοξικότητα από άλατα αλουμινίου (σε ΧΝΑ) 

Διάφορα 

Θυρεοτοξίκωση 

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια 

Φαιοχρωμοκύττωμα 

VIPομα 

Σύνδρομο milk-alkali 

Παρεντερική διατροφή 

Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία, χρόνια) 

Ακινητοποίηση 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: 

Αδυναμία, κόπωση 

Κεφαλαλγία 

Σύγχυση 

Συναισθηματική αστάθεια ή ψύχωση 

Διαταραχές επιπέδου συνείδησης (λήθαργος, stupor, κώμα) 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ: 

Κοιλιακό άλγος 

Δυσκοιλιότητα 
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Ανορεξία 

Ναυτία – έμετος 

Πεπτικό έλκος 

Παγκρεατίτιδα (σπάνια) 

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Πολυουρία – πολυδιψία 

Νεφρασβέστωση, νεφρολιθίαση 

Νεφρική ανεπάρκεια 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ: 

Αρρυθμίες 

Βραδυκαρδία 

Στενό QT, αποκλεισμός σκέλους ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

Υπέρταση (σπάνια) 

Ανακοπή (σπάνια) 

Φλεβοθρόμβωση 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ: 

Σκελετικά άλγη 

Αρθραλγία 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ασβέστιο, Φώσφορος, Αλβουμίνη 

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη 

ΗΚΓ 

Ακτινογραφία θώρακος και άλλων οστών (αναλόγως εντόπισης άλγους) 

Παραθορμόνη, 25(ΟΗ)βιταμίνη D, 1,25(OH)2 βιταμίνη D, PTHrP 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD= bone mineral density, eGFR=estimated glomerular 

filtration rate, Li=lithium therapy MAH=mailgnancy-

associated hypercalcemia, PHPT=primary 

hyperparathyroidism, SPEP=serum protein 

electrophoresis, UPEP=urine protein electrophoresis 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Ο βαθμός της υπερασβεστιαιμίας και ο ρυθμός αύξησης του ασβεστίου στο 

αίμα καθορίζουν τα συμπτώματα και την αναγκαιότητα επείγουσας παρέμβασης. 

Ήπια υπερασβεσταιμία (<12 mg/dl): 

Ασυμπτωματική ή ήπια συμπτωματική υπερασβεστιαμία (<12 mg/dl) δεν 

απαιτεί άμεση θεραπεία. Σύσταση για: 

Ενυδάτωση - αποφυγή αφυδάτωσης (6-8 ποτήρια νερό ημερησίως) 

Αποφυγή/διακοπή θειαζιδικών διουρητικών, λιθίου (αν είναι εφικτό) 

Δίαιτα χαμηλή σε ασβέστιο (<1000 mg/ημέρα) 

Αποφυγή παρατεταμένης ακινητοποίησης 

Παραπομπή για διερέυνηση της αιτίας  

Μέτρια υπερασβεστιαιμία (12-14 mg/dl): 

Ασυμπτωματική ή ήπια συμπτωματική χρόνια υπερασβεστιαιμία (12-14 

mg/dl) μπορεί επίσης να μην χρειάζεται άμεση παρέμβαση εφόσον δεν υπάρχουν 

ΗΚΓφικές αλλοιώσεις η νευρολογικές εκδηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

συστήνεται ενυδάτωση και διφωσφονικά όπως περιγράφεται παρακάτω. Ειδάλλως 

αντιμετώπιση όπως στην ήπια. 

Σοβαρή υπερασβεστιαιμία (>14 mg/dl): 

Απαιτείται πάντα θεραπεία σε 3 παράλληλους άξονες: 

Αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με φυσιολογικό ορό σε ροή 200-300 

ml/h και μετά αναλόγως ώστε να διατηρείται ωριαία διούρηση 100-150 ml/h. 

ΠΡΟΣΟΧΗ σε ασθενείς με καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια. Η χρήση διουρητικών της 

αγκύλης (για άυξηση της νεφρικής απέκκρισης ασβεστίου) δεν συστήνεται ως 

πρώτης γραμμής σε όλους τους ασθενείς παρά μόνο επί ενδείξεων (καρδιακή ή 

νεφρική ανεπάρκεια) για την αποφυγή κινδύνου υπερφόρτωσης με υγρά. 

Διφωσφονικά: Ζολενδρονικό οξύ (απάξ 4mg i.v. σε 15 λεπτά) ή παμιδρονάτη 

(άπαξ 60-90mg σε 2 ώρες). Το ζολενδρονικό οξύ προτιμάται σε περιπτώσεις που 

οφείλονται σε κακοήθη αίτια όπου χορηγείται ανά 3-4 εβδομάδες.  

Καλσιτονίνη (4 IU/kg ΒΣ) υποδόρια (όχι ενδορινικά) χορηγείται ανά 6-12 ώρες 

σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία πτώση του ασβεστίου. 
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Η ενυδάτωση και η καλσιτονίνη δρούν γρήγορα (εντός ωρών), ενώ η δράση  

των διφωσφονικών φαίνεται την 2η-4η ημέρα, και είναι παρατεταμένη. Σε πιο βαρεές 

μορφές υπερασβεστιαμίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη: 

Αιμοδιάλυση 

Νιτρικό Γάλλιο (200mg/m2 συνεχής ενδοφλέβια χορήγηση για 5 ημέρες) 

Καλσιμιμητικά φάρμακα (Σινακαλσέτη έως και 360 mg ημερησίως) 

Γλυκοκορτικοειδή π.χ. πρεδνιζολόνη 30mg/ημέρα όταν το υποκείμενο αίτιο 

είναι η αυξημένη εξωγενής πρόσληψη βιταμίνης D ή ενδογενής παραγωγή 1,25(ΟΗ)2 

βιταμίνης D. 

 

Συνοπτικά οι διαθέσιμες θεραπείες, η δοσολογία τους  

και οι πιθανές τους παρενέργειες: 
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Η οριστική θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας έγκειται στην θεραπεία του 

υποκείμενου αιτίου μετά την αρχική σταθεροποίηση, π.χ. θεραπεία κατά του 

πρωτοπαθούς όγκου, απόσυρση υπεύθυνου φαρμάκου, χειρουργική εκτομή  

αδενώματος(ων) παραθυρεοειδών.  

Η οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιουρία ευθύνεται για ήπια 

υπερασβεστιαιμία και δεν απαιτεί θεραπεία.  

  



      
 

101 
 

 

5. ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ 

 

Υποψία εάν Γλυκόζη < 60 mg/dL 

Τεκμηριωμένη εάν Γλυκόζη < 50 mg/dL 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Αρχικά στάδια: Εφίδρωση, διέγερση, τρόμος, ναυτία, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία. 

Επιδείνωση: Κόπωση, ζάλη, κεφαλαλγία, διαταραχή όρασης, βυθιότης, αδυναμία 

συγκροτημένου λόγου, αδυναμία συγκέντρωσης, παθολογική συμπεριφορά και 

επιθετικότητα, λήθαργος, απώλεια συνείδησης και σπασμοί. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Ταχέως απορροφήσιμοι υδατάνθρακες (π.χ. χυμοί και αναψυκτικά) ή tabs Γλυκόζης 

σε ασθενείς που επικοινωνούν ασφαλώς. 

 

Σε βαρύτερες Υπογλυκαιμίες :  

Χορηγήστε 50-100 ml Δεξτρόζης 35% iv. ταχέως  

Επειδή βλάπτει τη φλέβα χορηγήστε flush iv 0,9% Nacl 

Παρατεταμένη iv χορήγηση Δεξτρόζης 35% μπορεί να χρειαστεί σε λήψη 

σουλφονυριών 

Aναμείνατε ταχεία βελτίωση με επιθυμητές τιμές Γλυκόζης πάνω από 100 mg/dL. 

 

Γλυκαγόνη 1 mg im / sc ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν επικοινωνούν ή δεν υπάρχει 

άμεση δυνατότητα τοποθέτησης φλεβικής γραμμής. Προκαλεί έμετο επομένως ο 

ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τον κίνδυνο εισρόφησης. 

 

ΙV Δεξαμεθαζόνη 4 mg/4h για αντιμετώπιση εγκεφαλικού οιδήματος μετά 

παρατεταμένη υπογλυκαιμία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

1. ΟΞΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ  (Τύπου Α) 

“Πόνος που περπατάει, σκέψου διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής” 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

▪ Οξύ οπισθοστερνικό άλγος με αντανάκλαση στη μεσοπλάτια χώρα, δύσπνοια, 

όψη πάσχοντος 

▪ Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, Ημιπληγία (επέκταση του 

διαχωρισμού στις καρωτίδες) 

▪ Κοιλιακό άλγος (επέκταση του διαχωρισμού σε κοιλιακή αρτηρία/ άνω 

μεσεντέριος) 

▪ Πόνος στα κάτω/ άνω άκρα (επέκταση διαχωρισμού σε λαγόνιες/μηριαίες/αρ. 

υποκλείδιο (η δεξιά υποκλείδιος διαχωρίζεται πολύ σπάνια) 

Πόνος σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος σε συνδυασμό με θωρακικό 

άλγος πρέπει να εγείρει την υποψία διαχωρισμού! 

 

ΣΗΜΕΙΑ 

▪ Υπέρταση  

▪ Υπόταση, ταχυκαρδία, διάταση σφαγιτίδων (ρήξη στο περκάρδιο και καρδιακός 

επιπωματισμός) 

▪ Διαστολικό φύσημα ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας και σημεία συμφορητικής 

καρδιακής ανεπάρκειας (Οξεία ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας) 

▪ Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου- ΗΚΓ αλλοιώσεις (επέκταση του διαχωρισμού στις 

στεφανιαίες αρτηρίες) 

▪ Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος, συνήθως αριστερά (αιμοθώρακας) 

▪ Απουσία ή ελάττωση περιφερικών σφύξεων 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

● α/α θώρακος (διόγκωση μεσοθωρακίου, παρεκτόπιση τραχείας προς τα δεξιά, 

απώλεια του αορτικού κομβίου, αριστερή πλευριτική συλλογή) 

 

● Αξονική τομογραφία (CT αορτογραφία) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

▪Χορήγηση οξυγόνου  

▪ Ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση και συνεχής παρακολούθηση αρτηριακής 

πίεσης, σφύξεων και κορεσμού αρτηριακού αίματος (τοποθέτηση αρτηριακής 

γραμμής ιδανικώς) 

▪ Έλεγχος της υπέρτασης (στόχος ΣΑΠ<110 mmHg) με χρήση β-blockers και 

αγγειοδιασταλτικών (Νιτροπρωσσικό Νάτριο, Νιτρώδη) 

▪ Έλεγχος του πόνου με οπιοειδή (Μορφίνη, Πεθιδίνη) 

▪ ECHO καρδιάς προς έλεγχο της αορτικής βαλβίδας/περικαρδίου 

▪ Αποτελεί οξύ χειρουργικό πρόβλημα και απαιτείται η άμεση διακομιδή σε 

Καρδιοχειρουργικό κέντρο 

Η διακομιδή είναι μέριμνα του εφημερεύοντα καρδιολόγου και πρέπει να 

ενημερώνεται άμεσα! 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Cardiac surgery in the adult. Lawrence Cohn, 2012 
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2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

▪ Οξύς πόνος σε οποιοδήποτε σημείο του θώρακα, συνηθέστερα σε ένα   από τα δύο 

ημιθωράκια (ενίοτε περιγράφεται και σαν «ψύξη» από τους ασθενείς) 

▪  Δύσπνοια 

▪ Πολύ σύνηθες σε νεαρούς ενήλικες, αδύνατους και ψηλούς (πρωτοπαθής 

αυτόματος πνευμοθώρακας) 

▪ ΧΑΠ, βρογχεκτασίες συνήθη αίτια δευτεροπαθούς αυτόματου πνευμοθώρακα 

 

ΣΗΜΕΙΑ 

▪ Μείωση κινητικότητας του πάσχοντος ημιθωρακίου 

▪ Ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στην πάσχουσα πλευρά 

▪ Υπερσαφής πνευμονικός ήχος στην επίκρουση 

▪ Ενίοτε πτώση κορεσμού και ταχυκαρδία 

Προσοχή!! 

Επί αιμοδυναμικής αστάθειας/διάταση σφαγίτιδων (υπό τάση πνευμοθώρακας) 

απαιτείται άμεση αποσυμπίεση με τοποθέτηση βελόνης ευρέος διαμετρήματος στο 2ο 

μεσοπλεύριο διάστημα στη μεσοκλειδική γραμμή! 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η α/α θώρακος είναι η εξέταση εκλογής (επί ασαφούς εικόνας συστήνεται αξονική 

τομογραφία θώρακος). 

Ο υπό τάση πνευμοθώρακας είναι κλινική διάγνωση και δεν χρήζει 

ακτινολογικής επιβεβαίωσης. Η καθυστέρηση για α/α θώρακος μπορεί να 

αποβεί μοιραία! 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

▪ Μικροί πνευμοθώρακες (<20%) μπορούν να αντιμετωπισθούν και συντηρητικά 

(οξυγόνο, tri-flow, παρακολούθηση εντός νοσοκομείου) 

▪  Μεγαλύτεροι χρήζουν τοποθέτησης σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης διαμέσου 

του 5ου  μεσοπλευρίου διαστήματος μεταξύ πρόσθιας και μέσης μασχαλιαίας 

γραμμής 
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Κλήση του εφημερεύοντος Θωρακοχειρουργού ή -εφόσον εφημερεύει εντός 

του νοσοκομείου - Γενικού Χειρουργού  επί επείγουσας ανάγκης. 

 

 

Βιβλιογραφία: 

 Surgery of the chest. Sabiston and Spenser, 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΣΥΓΚΟΠΗ 

Ως συγκοπή ορίζεται η παροδική πλήρης απώλεια της συνείδησης, λόγω παροδικής 

ολικής εγκεφαλικής υποάρδευσης, η οποία χαρακτηρίζεται από: 

• Απότομη έναρξη 

• Μικρή διάρκεια 

• Αυτόματη πλήρη ανάνηψη  

Απαιτεί Δ.Δ. από τις απλές πτώσεις ή άλλες παθήσεις χωρίς πλήρη απώλεια 

συνείδησης καθώς και από το κώμα και τον αποτραπέντα αιφνίδιο θάνατο.  Τέλος  

απαιτεί Δ.Δ .από την Επιληπτική κρίση και την Υστερική κρίση.  

Α. ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΟΠΗΣ 

• Συγκοπή από εκ σεσημασμένη έκφραση αντανακλαστικού Bezold 

Jarisch  

Παρασυμπαθητικοτονία (Βαγοτονία) 

Από δυσάρεστα αισθήματα (πόνο, φόβο, αιμοφοβία, μυρωδιά) 

Από ορθοστατικό στρες. 

Περιστασιακή συγκοπή 

Βήχας, πταρμός, ημικρανία, γαστρική δυσφορία, μετά άσκηση, 

γεύμα 

Ευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου  

• Συγκοπή από ορθοστατική υπόταση 

Πρωτοπαθής διαταραχή αυτόνομου συστήματος 

Νόσος  Parkinson, ανεπάρκεια αυτονόμου συστήματος 
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Δευτεροπαθής διαταραχή αυτονόμου συστήματος 

Διαβήτης, αμυλοείδωση, ουραιμία, τραυματισμός νωτιαίου 

μυελού 

Ορθοστατική υπόταση από φάρμακα 

Αλκοόλ, αγγειοδιασταλτικά, διουρητικά, φαινοθειαζίδες, 

αντικαταθλιπτικά 

 

Υποογκαιμία 

Αιμορραγία, διάρροιες, εμετοί. 

• Καρδιαγγειακά  Αίτια 

Αρρυθμιολογικά αίτια 

Βραδυαρρυθμίες, ταχυκαρδίες,. 

Δομικές παθήσεις  

Βαλβιδοπάθειες, έμφραγμα, ισχαιμία, υπερτροφική 

μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακές μάζες, περικαρδιακές παθήσεις , 

συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων, δυσλειτουργία 

προσθετικής βαλβίδες.                                                                   

Άλλα:     πνευμονική εμβολή,     Οξύς διαχωρισμός,      

πνευμονική υπέρταση.  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

• Ζωτικά σημεία  (ΑΠ, ΣΦ, Αναπνοές, SpO2 Θερμοκρασία).  

• Υποκειμενικά ενοχλήματα του ασθενούς  

(πόνος, αιμωδίες, αδιαθεσία, υπνηλία, ίλιγγος κ.α.) 

• Πριν τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση διενέργεια ΗΚΓματος.  
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– Μας ενδιαφέρουν κυρίως διαταραχές του καρδιακού ρυθμού 

(ταχυκαρδία ή σοβαρή βραδυκαρδία) καθώς και ενδείξεις καρδιακής 

ισχαιμίας ή εμφράγματος που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

– Το απόλυτα φυσιολογικό ΗΚΓμα σχεδόν προδικάζει καλοήθη 

πρόγνωση. 

• Σχολαστική λήψη ιστορικού από τον ασθενή και μάρτυρες του επεισοδίου. 

• Σχολαστική αντικειμενική εξέταση με έμφαση στο καρδιαγγειακό και νευρικό 

σύστημα. Δεν θα πρέπει να παραλείπεται η σχολαστική εξέταση της ΑΠ και 

στα 2 χέρια, καθώς και ο έλεγχος για ορθοστατική υπόταση με μέτρηση της 

ΑΠ  σε ύπτια και όρθια μετά από τουλάχιστον 5λεπτη ορθοστασία. 

• Συμβουλή ειδικοτήτων 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

• Πριν το συμβάν 

•  Θέση κατά το επεισόδιο (όρθια, καθιστή, ύπτια) 

• Δραστηριότητα (ανάπαυση, αλλαγή θέσης, κατά ή μετά την άσκηση, 

κατά ή μετά την ούρηση, βήχα, κατάποση, αφόδευση, κ.α.) 

• Προδιαθεσικοί παράγοντες ( πολυπληθείς και ζεστοί χώροι, 

παρατεταμένη ορθοστασία, μεταγευματικά) και προκλητικοί 

παράγοντες (φόβος, πόνος, κινήσεις τραχήλου) 

• Έναρξη  

• Ναυτία, εμετός, κοιλιακή δυσφορία, αίσθημα κρύου, πόνο στο λαιμό 

και ώμους, θολή όραση 

• Αίσθημα παλμών 

• Συμβάν (μάρτυρες) 

• Τρόπος πτώσης, χρώμα δέρματος, διάρκεια, τρόπος αναπνοής, 

κινήσεις, χρόνος από έναρξη μέχρι τις κινήσεις, δάγκωμα γλώσσας. 

• Λήξη 

• Ναυτία, εμετός, εφίδρωση, σύγχυση, μυϊκά άλγη, θωρακαλγία, 

αίσθημα παλμών, απώλεια ούρων ή κοπράνων 
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• Ιστορικό 

• Κληρονομικό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου 

• Ιστορικό καρδιοπάθειας 

• Ιστορικό νευροπάθειας (ν. Parkinson, επιληψίας) 

• Μεταβολικές διαταραχές (ΣΔ ) 

• Φαρμακευτικό ιστορικό 

• Επί υποτροπιαζόντων επεισοδίων πληροφορίες για τη συχνότητα των 

επεισοδίων.  

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

• Γνωστή στεφανιαία νόσος ή σοβαρή δομική καρδιοπάθεια 

•  Καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης 

• Παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου 

 

• Κλινικοί ή ηλεκτροκαρδιογραφικοί παράγοντες που προτείνουν 

αρρυθμιολογικό μηχανισμό 

• Συγκοπή σε άσκηση ή σε ύπτια θέση 

• Αίσθημα παλμών κατά τη συγκοπή 

• Κληρονομικό ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. 

• Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. 

• Διδεσμικός αποκλεισμός (LBBB ή RBBB με LAH ή LPH ή άλλη ενδοκοιλιακή 

διαταραχή αγωγής με διάρκεια QRS >120ms  

• Εκσεσημασμένη φλεβοκομβική βραδυκαρδία (<50bpm) ή 

φλεβοκομβοκολπικό αποκλεισμό επί απουσίας λήψης αρνητικών 

χρονότροπων φαρμάκων ή αθλητικής καρδιάς. 
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• Εικόνα προδιέγερσης. 

• Μακρύ ή Βραχύ QT διάστημα. 

• Εικόνα Brugada  

• Αρνητικά Τ με κύμα ε και καθυστερημένη κοιλιακή εκπόλωση στις δεξιές 

απαγωγές της ARVC  

 

• Συννοσηρότητες  

• Σοβαρή αναιμία. 

• Ηλεκτρολυτικές διαταραχές. 
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1. Φυσιολογικό ΗΚΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 
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3. Κοιλιακή ταχυκαρδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Έμφραγμα STEMI 
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5. Έμφραγμα – ισχαιμία NSTEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Αριστερός σκελικός αποκλεισμός – LBBB 
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7. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Διδεσμικός αποκλεισμός 
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9. Long QT 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wolff-Parkinson-White προδιέγερση 
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11. Σύνδρομο Brugada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
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2. ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ 

 

• Ο ορισμός της ταχυκαρδίας είναι η ύπαρξη καρδιακών παλμών άνω των 

100/λεπτό.  

• Οι Σφύξεις αποτελούν ζωτικό σημείο, επομένως  οποιαδήποτε παρέκκλιση 

απαιτεί εγρήγορση και άμεση κινητοποίηση. 

• Συνήθως (σε μη καρδιολογικούς ασθενείς) μέχρι τους 150 παλμούς/λεπτό 

γίνονται καλά ανεκτοί. 

• Συνδέουμε άμεσα τον ασθενή σε monitor, κάνουμε  ΗΚΓ 12 απαγωγών και  

κάνουμε αξιολόγηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς σε: 

 

• Σταθερός ασθενής: 

Είναι ο ασθενής που δεν έχει επηρεαστεί αιμοδυναμικά, με καλό επίπεδο 

συνείδησης.  

Απαιτείται συνεχόμενη και τακτική αξιολόγηση.  

Είναι ο υποψήφιος για φαρμακευτική ανάταξη της αρρυθμίας. 

 

• Ασταθής ασθενής: 

Ύπαρξη  

σοβαρής υπότασης,  

καρδιακής ανεπάρκειας, 

 πνευμονικής συμφόρησης,  

ταχύπνοιας,  

καρδιακή ισχαιμία ή έμφραγμα,  

επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης αλλά ακόμα υπαρκτό. 



      
 

119 
 

 

 

Άμεση κινητοποίηση σε προσωπικό και μέσα διάσωσης και το ταχύτερο 

δυνατό, με ήπια καταστολή στο ασθενή, συγχρονισμένη απινίδωση. 

 

• Ανακοπή: 

Ασθενείς που δεν αντιδρούν ή με αψηλάφητες σφύξεις θεωρούνται ότι 

είναι σε ανακοπή και γίνεται άμεσα κλήση ΚΑΡΠΑ.  



      
 

120 
 

   Αξιολόγηση του ασθενούς 

 Είναι σταθερός αιμοδυναμικά ή ασταθής 

 Έχει συμπτώματα και κλινικά ευρήματα 

 Έχει ευρήματα από την ταχυκαρδία 

   

          

 ΣΤΑΘΕΡΟΣ       ΑΣΤΑΘΗΣ  

          

ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

Όχι σοβαρά συμπτώματα & σημεία 

Αρχικά κατέταξε την ταχυκαρδία  

σε 1 από τα 4 είδη 

 ΑΣΤΑΘΗΣ ΑΣΘΕΝΗΣ: Ύπαρξη σοβαρών συμπτωμάτων και ευρημάτων 

Προσδιόρισε την αιτία της αστάθειας σε σχέση με την ταχυκαρδία  

Συνήθως ρυθμοί άνω των 150 bpm προκαλούν αστάθεια 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ) 

          

Κολπική μαρμαρυγή και 

πτερυγισμός 

 Ταχυκαρδία με στενά QRS 

συμπλέγματα (<120ms) 

 Ταχυκαρδία με ευρέα QRS 

συμπλέγματα (>120ms) 

Εμμένουσα μονόμορφη 

κοιλιακή ταχυκαρδία ή 

πολύμορφη ταχυκαρδία 

          

Κλινική διερεύνηση 

1. Ασθενής σταθερός; 

2. Επηρεασμένη Καρ.λειτ. 

3. WPW υπαρκτό 

4. Χρόνος <48h 

 Προσδιορισμός αρρυθμίας 

ΗΚΓ 12 απαγωγών 

Κλινικές πληροφορίες 

Βαγοτονικοί χειρισμοί 

Αδενοσίνη 

 Προσδιορισμός αρρυθμίας 

 ΗΚΓ 12 απαγωγών 

Κλινικές πληροφορίες 

Οισοφαγικές απαγωγές 

 

  

          

Θεραπευτικές στρατηγικές 

Άμεση κινητοποίηση σε ασταθή 

ασθενή 

Έλεγχος συχνότητας 

Έλεγχος ρυθμού 

Αντιπηκτικά 

 Διαγνωστική ταυτοποίηση 

Έκτοπη κολπική ταχυκαρδία 

Πολυεστιακή ταχυκαρδία 

Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT) 

    

          

Θεραπεία κολπικής 

μαρμαρυγής 

 Θεραπεία 

SVT 

 Επιβεβαίωση 

SVT 

 Ταχυκαρδία 

ευρέων QRS 

 Μονόμορφη 

πολύμορφηVT  

          

     Διατηρημένο 

EF 

 ΣΚΑ ή ασθενής 

σε κάμψη 

 Αντίστοιχη 

θεραπεία 

          

    SHOCK   SHOCK   
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1. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κολπική μαρμαρυγή επί WPW 
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3. Κολπικός πτερυγισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κοιλιακή ταχυκαρδία 
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5. Βηματοδοτική ταχυκαρδία (PMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Torsades de pointes 
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3. OΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Δύσπνοια προσπάθειας ή δύσπνοια ηρεμίας, εύκολη κόπωση, βήχας, 

αύξηση σωματικού βάρους, οίδημα κάτω άκρων  

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση ή φυσιολογική αρτηριακή πίεση, 

τρίτος ή/και τέταρτος καρδιακός τόνος, διόγκωση σφαγιτίδων, υγροί ρόγχοι, οίδημα 

 

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Προχωρημένη ηλικία, υπέρταση, διαβήτης, κάπνισμα, 

δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος 

 

ΕΚΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ: Ισχαιμία μυοκαρδίου, διαταραχές ρυθμού, λήψη φαρμάκων (ΜΣΑΦ, 

φάρμακα με αρνητική ινότροπη δράση), λοίμωξη, μη συμμόρφωση στην αγωγή). 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Παρόξυνση ΧΑΠ, Πνευμονία, Πνευμονική εμβολή, 

Πνευμοθώρακας, Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS), 

Σοβαρή Αναιμία, Σήψη/ Σηπτικό Shock, Υποογκαιμικό Shock. 

 

Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της διάγνωσης είναι:  

Αυξημένες τιμές ΒΝP/NT-pro BNP 

Eικόνα διαμέσου οιδήματος στην α/α Θώρακα 

Ορθόπνοια 

Απουσία Πυρετού 

Προηγούμενη χρήση διουρητικών 

Ηλικία >75 ετών 

Υγροί ρόγχοι στην ακρόαση πνευμόνων 

 

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Στεφανιαία νόσος, Υπέρταση, Μυοκαρδιοπάθεια, Βαλβιδοπάθεια, Περικαρδίτιδα, 

Ενδοκαρδίτιδα, Ταχυαρρυθμία, Βραδυαρρυθμία, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Ιατρογενής 

Υπερφόρτωση με υγρά. 
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ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Πρώτο Βήμα= Εκτίμηση επαρκούς αερισμού/οξυγόνωσης ( Αirway -Breathing)  

1. Eάν SpO2<90% → Χορηγήστε 0ξυγόνο σε κλιμακούμενη περιεκτικότητα είτε με 

ρινική κάνουλα είτε με μάσκα Venturi 

2. Εάν εμμένει μετά 5 λεπτά SpO2<90% → Ξεκινήστε μάσκα συνεχούς θετικής 

πίεσης(CPAP).  

3. Eάν εμμένει μετά 15 λεπτά SpO2<90% → Σκεφτείτε μη επεμβατικό μηχανικό 

αερισμό (BPAP-NIV με θετική τελοεκπνευστική πίεση) ή και ενδοτραχειακή 

διασωλήνωση. 

4. Εάν SpΟ2>90% → Προχωρήστε στο επόμενο βήμα 

 

 

Δεύτερο Βήμα= Εκτίμηση σημείων κυκλοφορίας (Circulation) 

1. Έλεγχος στο monitor για την καρδιακή συχνότητα,  φλεβοκομβικό ρυθμό ή 

επικίνδυνη αρρυθμία 

2. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και επισκόπηση σφαγιτίδων για εκτίμηση ΚΦΠ. 

3. Λήψη φλεβικού και αρτηριακού αίματος για εργαστηριακό έλεγχο 

4. Λήψη ΗΚΓ 12 απαγωγών για διάγνωση σοβαρής αρρυθμίας ή μυοκαρδιακής 

ισχαιμίας/εμφράγματος μυοκαρδίου 

5. Ακτινογραφία Θώρακα για τη διάγνωση σημείων πνευμονικής συμφόρησης 

(διάμεσο ή κυψελιδικό οίδημα) 

 

Τρίτο Βήμα= Εκτίμηση νευρολογικής εικόνας (Disability) 

1. Eάν κλίμακα Γλασκώβης<8 → Σκεφτείτε ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

2. Εάν ο ασθενής είναι διεγερτικός/ σοβαρά ανήσυχος → Σκεφτείτε ενδοφλέβια 

Μορφίνη 2,0-5 mg (διαλυμένη σε φυσιολογικό ορό) και κατόπιν 

Μετοκλοπροπαμίδη  
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Τέταρτο Βήμα= Γενική Φυσική Εξέταση ( Exposure& Examination) 

1. Mετρήστε θερμοκρασία/ πυρετό 

2. Εκτιμήστε τριχοειδική επαναφορά 

3. Εκτιμήστε την διούρηση → τοποθετήστε καθετήρα Folley. 

 

KΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Α) Καρδιογενής καταπληξία/ shock (AΠ<85mmHg) ή εμμένουσα χαμηλή 

ΣΑΠ<100mmHg. 

 Ινότροπα π.χ. Δοβουταμίνη με εναρκτήρια δόση 2,5 μg/kg/min. 

 Aγγειοσυσπαστικά π.χ. Νορεπινεφρίνη με εναρκτήρια δόση 0,2 μg/kg/min. 

 Διουρητικά ενδοφλέβια π.χ. Φουροσεμίδη με δόση εφόδου 20-40mg 

 Σκεφτείτε υπέρτονο ορό + διουρητικά ενδοφλέβια 

 Σκεφτείτε μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας 

Β) Νορμοτασικός ασθενής (100<ΣΑΠ<140 mm Hg)  

 Διουρητικά ενδοφλέβια π.χ. Φουροσεμίδη με δόση εφόδου 20-40mg 

 Ινότροπα π.χ. Δοβουταμίνη με εναρκτήρια δόση 2,5 μg/kg/min. 

 Σκεφτείτε την συνέχιση του β-αναστολέα ή του ΑΜΕΑ( εάν ελάμβανε) σε 

χαμηλότερη δόση. 

Γ) ΣΑΠ>140 mmHg + στοιχεία συμφόρησης (κατακράτηση υγρών) 

 Αγγειοδιασταλτικά πχ νιτρογλυκερίνη αρχικώς σε spray υπογλωσσίως μία φορά 

εμφύσηση ή υπογλώσσιο δισκίο Δινιτρικού Ισοσορβίτη , επανάληψη δόσης σε 5 

λεπτά  

ή προτιμότερα ενδοφλέβια νιτρογλυκερίνη  με εναρκτήρια δόση 10 μg/λεπτό και 

τιτλοποίηση δόσης ανά 5 λεπτά. 

 Διουρητικά ενδοφλέβια π.χ.  Φουροσεμίδη με δόση εφόδου 20-40mg 

 Σκεφτείτε την συνέχιση του β-αναστολέα ή του ΑΜΕΑ (εάν ελάμβανε) σε 

χαμηλότερη δόση. 
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4. ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ  

 

• Ιστορικό : οξύ ή υποξύ διαξιφιστικό άλγος οπισθοστερνικά διάρκειας >20min, που 

δεν ανταποκρίνεται στη λήψη νιτρωδών. 

• Σημαντικά στοιχεία: ιστορικό στεφανιαίας νόσου, επέκταση του άλγους στη ράχη, 

στο λαιμό, στη κάτω γνάθο ή στο αριστερό χέρι.  

• Το έμφραγμα του κατωτέρου τοιχώματος εμφανίζεται συχνά με ενοχλήματα 

πεπτικού τύπου (επιγαστραλγία, ναυτία, έμετοι κλπ)  

• Λιγότερο τυπική συμπτωματολογία σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με 

Σακχαρώδη διαβήτη. 

 

 

 

 

 

                    

ΗΚΓ 

 Νέα ανάσπαση του ST στο J point σε 2 συνεχείς απαγωγές με ≥0.2mV στους 

άνδρες ή >0.15mV στις γυναίκες στις απαγωγές V2-V3 ή/και ≥ 0.1mV στις άλλες 

απαγωγές. 

 Συνεχείς απαγωγές σημαίνει γκρουπ απαγωγών, όπως απαγωγές του προσθίου 

τοιχώματος (V1-V6), του κατωτέρου τοιχώματος (ΙΙ,ΙΙΙ, avF) ή του 

πλαγίου/κορυφαίου τοιχώματος (Ι, avL). 

1. STEMI προσθίου τοιχώματος (ανάσπαση του ST στις V2-V6) 
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2.  STEMI κατωτέρου τοιχώματος (ανάσπαση του ST στις II, III, avF)   Σύσταση για 

λήψη ΗΚΓ με δεξιές απαγωγές 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σε περίπτωση κατάσπασης του ST στις απαγωγές V1,V2 => σύσταση για λήψη 

οπισθίων απαγωγών V7,V8, όπου πιθανότατα να παρατηρείται ανάσπαση 

«εικόνα κατόπτρου» σε αληθώς οπίσθιο έμφραγμα 

 Να ζητείται πάντα troponin, CK-MB, CPK,LDH 

 Η τροπονίνη αυξάνεται 4-8ώρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων 

 CK-MB κατά τις πρώτες 6 ώρες 

  

 

 

Η έγκαιρη διάγνωση του STEMI εμφράγματος είναι το κλειδί 

για μια επιτυχή διαχείριση:   TIME is MUSCLE 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Ανεύρυσμα αορτής 

 Πνευμονική εμβολή  

 Περικαρδίτιδα ή μυοπερικαρδίτιδα 

 ΓΟΠ, σπασμός οισοφάγου 

 Πεπτικό έλκος, χολοκυστίτιδα, παγκρεατίτιδα 

 Αυτόματος πνευμοθώρακας 

 Πλευρίτιδα 

 Έρπης ζωστήρ,  

 Υπεραερισμός, κατάθλιψη  

 Έκτακτες συστολές 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 

(STEMI / N STEMI / UA) 

 

1) Τοποθέτηση ασθενούς σε κατακεκλιμμένη θέση σε ήρεμο περιβάλλον 

2) Χορήγηση Ο2  2-4 L/min MONO αν SO2<93%. iΣε ασθενείς με κορεσμο SΟ2 >93% η 

οξυγονοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση προκαλώντας αύξηση του 

μεταφορτίου. Εξαιρούνται καταστάσεις στις οποίες οι ασθενείς: 

α) Παρουσιάζουν δύσπνοια 

β) Εχουν καρδιακή ανεπάρκεια 

γ)  Βρίσκονται σε κατάσταση καρδιογενούς shock 

3) Τρινιτρική Γλυκερίνη 10μg/min i.v σε αρχική δόση με προοδευτική αύξηση κατά 10-

20 μg/min(μέγιστη 200μg/min) μέχρι υποχώρησης του πόνου ή πτώσης της Α.Π κατά 

10%. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνεχής μέτρηση της Α.Π. πρέπει να διατηρείται >100mmHg. 

ANTEΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: α) σε χαμηλή Α.Π(<100mmHg), β) σε πρόσφατη χρήση 

αναστολέων 5φωσφοδιεστεράσης (σιλντεναφίλη) 
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4) Μορφίνη 5-10 mg i.v με ρυθμό 1-2mg/min. Επανάληψη καθε 5-15min μέχρι 

ανακουφισης των συμπτωμάτων ή εμφάνισης τοξικότητας ( υπόταση, έμετοι, καταστολή 

της αναπνοής). Σε περίπτωση τοξικότητας χορηγούμε Ναλοξόνη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στενή  

παρακολούθηση της Α.Π, η οποία πρέπει να διατηρείται >100mmHg και ιδανικά 

<140mmHg 

5)Μετοκλοπροπαμίδη 10mg i.v μαζί με τη μορφίνη. 

6) Ασπιρίνη 325mg να μασηθεί από τον ασθενή. 

7) Κλοπιδογρέλη 300mg (75mg για ασθενείς πάνω από 75 ετών) έναρξη μαζί με την 

ασπιρίνη 

8) Μετοπρολόλη 2-5mg IV κάθε 5min (μέχρι τα 15mg συνολικά). ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ:  

α) σε ΣΑΠ< 90 mm Hg, β)σε Καρδιογενεές shock, γ)σε Σοβαρή βραδυκαρδία (<50 

σφύξεις/min), δ)σε 2oυ- 3ου βαθμού Κ-Κ αποκλεισμός/ Βρογχικό άσθμα ή εμφύσημα 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ST (STEMI) 

 
O χρόνος είναι σημαντικός για την έκβαση. O στόχος για ασθενείς με STEMI είναι να 

πετύχουμε  door-to-drug(θρομβόλυση) χρόνο μέσα σε 30 λεπτά και  door-to-balloon(PCI) 

χρόνο μέσα σε 90 λεπτά.  

Στο νοσοκομείο μας προχωράμε σε πρωτογενή αγγειοπλαστικη (p-PCI) μέσα σε 60λεπτά 

από την άφιξη του ασθενούς στο ΤΕΠ. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ST ( NSTEMI) 

 

Ζητείται βιοχημικός έλεγχος (troponin, CK-MB, CPK, LDH). 

 

Σε περίπτωση θωρακικού άλγους, όπου δεν παρατηρούνται ΗΚΓφικές αλλοιώσεις. 

 

 

  Aν το 1ο σετ ενζύμων είναι αρνητικό, τότε επαναλαμβάνουμε το   2ο  σετ μετά από 4-5 

ώρες. 

 

Αν το 2ο σετ είναι θετικό => κλήση σε καρδιολόγο 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία:  

http://www.bpac.org.nz/BPJ/2015/April/coronary.aspx 

http:/ https://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-

Guidelines/Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-

ST-segm/emedicine.medscape.com/article/1910735-treatment#d10 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/3/267 

http://circ.ahajournals.org/content/122/18_suppl_3/S787.full 

CMDT 2015 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 

Κάθε εγκεφαλίτιδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ερπητική (δυνητικά θανατηφόρος), 

μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. 

 

Κλινική εικόνα ασθενούς στο ΤΕΠ ύποπτη για ιογενή εγκεφαλίτιδα (ερπητική ή μη): 

 

 

 

  

1. Συνδρομή οξείας έναρξης με πυρετική κίνηση, κεφαλαλγία, και διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης (από ήπια σύγχυση έως κώμα). 

2.  Επιληπτικές κρίσεις, εστιακές με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση. 

3. Διαταραχές συμπεριφοράς, παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις, διαταραχές 

προσανατολισμού στο χώρο. 

4. Εστιακά νευρολογικά ελλείμματα (αφασία, ημιπάρεση, ημιανοψία κλπ). 

5. Ενίοτε συνυπάρχουν σημεία μηνιγγισμού, από συνοδό φλεγμονή των μηνίγγων 

(αυχενική δυσκαμψία, σ. Kernig, σ. Brudzinski). 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΕΠΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Sevigny J, Frontera J, Noble JM. Viral Infections of the Nervous System. In: Brust J, 

ed. Current Diagnosis and Treatment – Neurology. 2nd ed. New York: McGraw Hill, 

2012:449-454. 

2. Tunkel AR, et al. The management of encephalitis: Clinical practice guidelines by the 

Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008:47(3):303-327. 

  

1. Μέτρηση Ζ.Σ. - SaΟ2 / ανάλογη υποστήριξη. 

2. Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα.  

3. Λήψη γενικής αίματος, βασικού βιοχημικού ελέγχου, PT-PTT-INR. 

4. Αντιμετώπιση ενδεχόμενου status epilepticus (δες κεφάλαιο επιληπτικής κατάστασης). 

5. Κλήση εφημερεύοντος Νευρολόγου για εκτίμηση (τηλ. εσωτ. 3980). 

6. Προγραμματισμός επείγοντος απεικονιστικού ελέγχου:  

 αν υπάρχει δυνατότητα, με MRI εγκεφάλου. 
 αλλιώς με CT εγκεφάλου προ και μετά χορήγησης παραμαγνητικής ουσίας, εφόσον 

δεν υπάρχει αντένδειξη (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια).  
Κλήση εφημερεύοντος Ακτινολόγου (τηλ. εσωτ. 3771). 

7. Προγραμματισμός επείγοντος ελέγχου με Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), εφόσον 

υπάρχει δυνατότητα. Κλήση Εργαστηρίου ΗΕΓραφίας (τηλ.εσωτ. 4191). 

8. Τέλεση Οσφυονωτιαίας Παρακέντησης (ΟΝΠ) εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη από τον 

απεικονιστικό (φαινόμενα μάζας) και τον εργαστηριακό έλεγχο (αιμορραγική διάθεση).  

 Γενική ΕΝΥ.  
 Δείγματα για ορολογικό έλεγχο και PCR.  
 Δύο τράπεζες. 

9. Επί υποψίας ερπητικής εγκεφαλίτιδας μετά την  τέλεση των παραπάνω εξετάσεων:  

 Έναρξη ήδη από το ΤΕΠ αγωγής με Ακυκλοβίρη ενδοφλεβίως. 
 Δόση 10 mg/kg βάρους σώματος άπαξ, και ακολούθως χορήγηση της ίδιας 

δοσολογίας στον Όροφο ανά 8ωρο. Η εν λόγω δοσολογία τροποποιείται αναλόγως 
επί νεφρικής ανεπάρκειας.  
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2. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΝΙΚΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

(GENERALIZED CONVULSIVE STATUS EPILEPTICUS) 

Παραδοσιακά, ως επιληπτική κατάσταση ορίζεται η εμμένουσα επί 30 

τουλάχιστον λεπτά επιληπτική δραστηριότητα, ή η εκδήλωση 2 τουλάχιστον επιληπτικών 

κρίσεων εντός χρονικού διαστήματος 30 λεπτών χωρίς ανάκτηση του επιπέδου 

συνείδησης μεταξύ αυτών. 

Κλινική εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Κάθε επιληπτική κρίση που επιμένει παραπάνω από 5-10 λεπτά αντιμετωπίζεται ως 

status epilepticus.  

2. Εστιακή επιληπτική κρίση: ακούσια κινητικότητα σε ένα μέρος του σώματος με ή χωρίς 

μερική θόλωση της συνείδησης. 

3. Γενικευμένη επιληπτική κρίση: απώλεια συνείδησης, γενικευμένοι τονικοκλονικοί 

σπασμοί. 
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1. Διατήρηση αεραγωγού, αναπνοής, κυκλοφορίας (ABC) – monitoring Ζ.Σ. 

2. Χορήγηση Ο2 10L/λεπτό. 

3. Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα (κατά προτίμηση 2).  

4. Λήψη: 

 γενικής αίματος.  
 βασικού βιοχημικού ελέγχου (απαραίτητα σάκχαρο και ηλεκτρολύτες).  
 επιπέδων λαμβανόμενων αντιεπιληπτικών φαρμάκων. 
 επί ενδείξεων τοξικολογικού ελέγχου. 
 αερίων αίματος. 

5. Χορήγηση άπαξ 50ml γλυκόζης 50% (αντιμετώπιση πιθανής υπογλυκαιμίας) και 100 mg 

Θειαμίνης IV (ιδιαίτερα σε ασθενείς καχεκτικούς και αλκοολικούς). 

6. Χορήγηση Διαζεπάμης  IV 0.2 mg/kg βάρους σώματος - ρυθμός έγχυσης 2 mg/min.  

7. Επανάληψη βήματος 6 σε 5-10 λεπτά εάν το status επιμένει. 

8. Κλήση εφημερεύοντος Νευρολόγου (τηλ. εσωτ. 3980). 

9. Εάν το status επιμένει:  

 χορήγηση Φαινυτοϊνης  IV 15-20 mg/kg βάρους σώματος – ρυθμός έγχυσης 50 
mg/min.   

 ταυτόχρονη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και του καρδιακού ρυθμού 
(εάν εμφανιστεί πτώση της ΑΠ, παράταση Q-T στο ΗΚΓ ή αρρυθμίες, ο ρυθμός 
έγχυσης πρέπει να επιβραδυνθεί). 

10. Εάν το status επιμένει: μία επιπλέον φόρτιση Φαινυντοϊνης IV 10-15 mg/kg βάρους 

σώματος. 

11. Εάν το status επιμένει:  

 κλήση εφημερεύοντος Αναισθησιολόγου (τηλ. εσωτ. 3991).  
 διασωλήνωση και καταστολή, είτε με Φαινοβαρβιτάλη IV 20 mg/kg βάρους 

σώματος (με ρυθμό έγχυσης 50-100 mg/min), είτε με συνεχή IV έγχυση 
Μιδαζολάμης ή Προποφόλης. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ STATUS EPILEPTICUS 

Βιβλιογραφία 

1. Shih T. Epilepsy and Seizures. In: Brust J, ed. Current Diagnosis and Treatment – 

Neurology. 2nd ed. New York: McGraw Hill, 2012:58-62. 

2. Wilmore LJ. Epilepsy emergencies. The first seizure and status epilepticus. Neurology 

1998;51(Suppl 4):S34-S38. 
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3. Treiman DM, et al. A comparison of four treatments for generalized convulsive status 

epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N Eng J Med 

1998;339:792-798. 

 

3. ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ      

(DELIRIUM TREMENS) 

 Συμπτώματα στέρησης στο 50% των ασθενών με διαταραχή της χρήσης 

αιθανόλης, μετά από μείωση ή διακοπή μεγάλης και παρατεταμένης 

κατανάλωσης αλκοόλ 

 Στο 3-5% γενικευμένοι σπασμοί, σοβαρή σύγχυση (delirium) ή και τα δύο 

 

 

Α. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 

 Μέσα σε 8 ώρες μετά την μείωση στο αίμα των επιπέδων αιθανόλης, peak 

στις 72 ώρες, αξιοσημείωτη μείωση μετά την ημέρα 5-7 της αποχής 

 ναυτία ή έμετος  

 τρόμος χεριών 

 εφιδρώσεις  

 αϋπνία, άγχος  

 από το αυτόνομο: ταχυκαρδία, αυξημένη συχνότητα αναπνοών, αύξηση 

θερμοκρασίας σώματος 

 αύξηση αρτηριακής πίεσης 

 διέγερση 

 κεφαλαλγία 

 ψευδαισθήσεις- οπτικές, απτικές, ακουστικές  

 παραληρητικές ιδέες (δίωξης) 

 ντελίριο (διαταραχή του επιπέδου συνείδησης που συνήθως συνοδεύεται από 

σφαιρικά ελλείμματα των νοητικών λειτουργιών) 

 επιληπτικές κρίσεις  
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Deliriums tremens: συνήθως αρχίζει περίπου 3 ημέρες μετά την εμφάνιση των 

στερητικών συμπτωμάτων και διαρκεί 1-8 ημέρες ή περισσότερο (συνήθως 2-3 

ημέρες) 

1-4% των νοσηλευόμενων πεθαίνουν (υπερθερμία, αρρυθμίες, επιπλοκές σπασμών, 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές πχ χαμηλό κάλιο, μαγνήσιο, ή συνοδά αίτια) 

 

 

 αιτία θανάτου είναι συχνά και η αυτοκτονία. Ο  ασθενής υπακούει σε 

προτρεπτικού τύπου ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες να τερματίσει τη ζωή 

του. 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

1.Συνυπάρχουσα νόσος 

2.Τραυματισμός 

3.Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 

4.Σχιζοφρένεια,  ψυχωσικές διαταραχές 

 

Β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

1.  Ιστορικό και αντικειμενική εξέταση 

2.  Τοποθέτηση ενδοφλέβιας οδού, λήψη εργαστηριακών εξ. :γενική αίματος, 

ηλεκτρολύτες (περιλαμβανομένων ασβεστίου και μαγνησίου),  

δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας, χολερυθρίνη, ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη, 

χρόνος προθρομβίνης, αλβουμίνη, ολικές πρωτεΐνες, βιταμίνες Β, αμυλάση ορού, γενική 

ούρων, μέτρηση φαρμάκων στα ούρα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος 

3. Υποτροπιάζουσες ή παρατεταμένες κρίσεις «Ε» ή status epilepticus: διερεύνηση για 

ανατομικά ή λοιμώδη αίτια (CT εγκεφάλου,  Ο.Ν.Π.) 
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Γ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Πριν την εισαγωγή στο Νοσοκομείο (ΤΕΠ) 

 

 Λήψη ζωτικών σημείων :ανά 15-30min 

 Συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς 

 Νοσηλεία σε ήσυχο και φωτεινό δωμάτιο 

 Επαρκής ενυδάτωση 

 Χορήγηση θειαμίνης ενδοφλέβιως σε 30 λεπτά σε δόση 500mg 

 Αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων (σε περίπτωση status epilepticus δες το 

σχετικό κεφάλαιο, σε περίπτωση απλής κρίσης νευρολογική εκτίμηση)  

 

 

Μετά την εισαγωγή (ενδεχόμενο νοσηλείας στη ΜΕΘ) 

 

 Συνεχίζουμε χορήγηση Θειαμίνης σε δόση 500 mg 3 φορές την ημέρα για 5 

ημέρες, σε υποψία εγκεφαλοπάθειας Wernicke 

 Χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ανησυχίας, των διαταραχών ύπνου 

και αύξηση της επιληπτικής ουδού 

Αρχικά, χορήγηση βενζοδιαζεπινών, κατά προτίμηση IV (προσοχή για καταστολή της 

αναπνοής) ,σε υψηλές δόσεις  ελέγχοντας τα ζωτικά σημεία του ασθενούς μέχρι να 

μετριαστεί το ντελίριο (περίπου 3 ημέρες) 

 

Παραδείγματα σχημάτων Διαζεπάμης στον νοσηλευόμενο ασθενή (με παρακολούθηση 

του ασθενή από ειδικό ιατρό, ΜΕΘ) 

Σχήμα 1:χορήγηση 10-20mg IV ή per os κάθε 1-4ώρες 

Σχήμα 2:έναρξη θεραπείας με 5mg IV(2.5mg/min) 
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Εάν χρειαστεί, επανάληψη 10min αργότερα 

Εάν χρειαστεί , χορήγηση 10mg IV 10min αργότερα 

Εάν χρειαστεί, χορήγηση ξανά 10mg 10min αργότερα 

Εάν χρειαστεί, χορήγηση 20mg 10 min αργότερα 

Συνεχίστε να χορηγείτε 5-20mg/hr, εάν χρειάζεται 

 

 Σε συνδυασμό με τις βενζοδιαζεπίνες, χορηγείστε αντιψυχωτικά ,όπως 

αλοπεριδόλη για μη ελεγχόμενη διέγερση ή ψευδαισθήσεις (0,5-5mg IV ή IM) 

κάθε 30-60min (συνολική δόση όχι πάνω από 20 mg) ή 0,5-5mg PO κάθε 4hr 

(μέχρι 30mg). ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντιψυχωτικά μπορεί να επιμηκύνουν το QT 

διάστημα ή να αυξήσουν την πιθανότητα σπασμών. 

 

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Κaplan and Sadock’s: Διαταραχές που συνδέονται με τη χρήση οινοπνεύματος, 

Eγχειρίδιο Κλινικής Ψυχιατρικής, 2001 

2. Δημήτριος Τουσίμης: Οξείες δηλητηριάσεις,  Ιατρική στην πράξη, 2003 

3. Γ.Μπαλτόπουλος-Α.Γιαννόπουλος-Λεωνίδας Γρηγοράκος: Φαρμακευτική 

αντιμετώπιση του συνδρόμου στέρησης, Εντατική θεραπεία και Επείγουσα 

Ιατρική :Φάρμακα, 2006 

4. Kaplan and Sadock’s:Alcohol-Related Disorders, Comprehensive  Textbook of 

Psychiatry, 2009 

5. Γ.Ν Παπαδημητρίου-Ι.Α Λιάππας- Ε. Λύκουρας. Αλκοολισμός, Σύγχρονη 

Ψυχιατρική. Αθήνα, 2013 

6. Marc A, Schuckit MD. Recognition and Management of Withdrawal Delirium 

(Delirium Tremens),The New England Journal of Medicine 2014;371:2109-13. 
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4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗΣ ΑΕΕ 

 

 

3 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ http://www.sorcan.ca/iscore/ (online υπολογισμός πιθανής έκβασης) 

 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητου αν 

υπάρχει 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ CT 

 

Ηλικία έτη ΣΑΠ                    mmHg (≤180)* 

Φύλο Α Θ Σάκχαρο ορού mg/dl (≤135)* 

ΣΔ ΝΑΙ ΟΧΙ Προηγούμενο ΑΕΕ ΝΑΙ ΟΧΙ 

*επιθυμητές τιμές – υπόκειται στην κρίση του θεράποντος  

 

 

 

 

 

 

Συνολικό SCORE< 1  

άλλη διάγνωση  

 

Συνολικό SCORE ≥ 1 

  

Πιθανό ΑΕΕ/ΠΑΕΕ 
 

Αν τα συμπτώματα παραμένουν: Υποψήφιος για θρομβόλυση αν < 3hr 

έναρξη  
                                                                                                                                              

Τσεκάρισε √ 

Λήψη δειγμάτων αίματος για γ/α, β/χ, πήξη, διασταύρωση  

Διασφάλιση 2 μεγάλων περιφερικών φλεβικών γραμμών για χορήγηση υγρών  

Συμπλήρωσε τα κριτήρια αποκλεισμού (Αντενδείξεις σελ. 2)  

Αν δεν υπάρχουν αντενδείξεις άμεση ενημέρωση Αξονικού (τηλ. 3771)  

Ενημέρωση ειδικού εφημερίας, εφημερεύοντα Νευρολόγου (τηλ. 3980)  

Διασφάλιση φαρμάκου Actilyse (τηλ. Κ/Δ 1017, φαρμακείο ) (παραγγελία από τον 
όροφο αν δεν υπάρχει για άμεση αποδέσμευση τηλ 4400 ΜΕΘ) 

 

Διασφάλιση κλίνης με μόνιτορ (τηλ 4400 Μονάδα Εμφραγμάτων, ΜΕΘ)  

 

 

 

Ονοματεπώνυμο:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς: 

ROSSIER SCORE (από το ιστορικό ή την κλινική εξέταση) 

 

Απώλεια συνείδησης    Ναι -1 Όχι 0 

Κρίση «Ε»      Ναι -1 Όχι 0 

Δυσαρθρία      Ναι +1 Όχι 0 

Ετερόπλευρη πάρεση προσώπου  Ναι +1 Όχι 0  

Ετερόπλευρη πάρεση άνω άκρου  Ναι +1 Όχι 0 

Ετερόπλευρη πάρεση κάτω άκρου  Ναι +1 Όχι 0 

Έλλειμμα οπτικού πεδίου              Ναι +1 Όχι 0 

                         

                                   ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

  

http://www.sorcan.ca/iscore/
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ – 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ CT 

                

 

                                                                                                                                         Τσεκάρισε √ 

Χωρίς αντενδείξεις από την CT και ακόμη εντός παραθύρου 3 hr  

Ενημέρωση ειδικού εφημερίας  

Λήψη τουλάχιστον προφορικής συναίνεσης ασθενούς και γραπτής συναίνεσης 
συγγενούς  

 

Υπολογισμός δόσης Aλτεπλάσης (σελ. 3)  

Ενημέρωση ειδικού εφημερίας για τελικό OK  

 

 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ – 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ CT 

 

 

 

Υπόπυκνη απεικόνιση CT ΟΧΙ <1/3 ΜΕΑ >1/3ΜΕΑ 

1.  Ηλικία ≥ 18  

2.  Κλινική διάγνωση ΑΕΕ με εστιακή νευρολογική σημειολογία  

3.  Έναρξη συμπτωμάτων 180 min πριν την έναρξη θεραπείας  

4.  ΧΩΡΙΣ σημεία ενδοκράνιας αιμορραγίας στην CT εγκεφάλου  

5.  Εστιακή σημειολογία ΧΩΡΙΣ γρήγορη βελτίωση  

6.  
Κλινική εικόνα που ΔΕΝ υποδηλώνει υπαραχνοειδή αιμορραγία ακόμη και με φυσιολογική CT 
εγκεφάλου 

 

7.  ΧΩΡΙΣ ενεργό εσωτερική αιμορραγία  

8.  Αιμοπετάλια > 100.000/mm  

9.  Ο ασθενής ΔΕΝ έχει λάβει ηπαρίνη εντός 48hr (αύξηση aPTT)  

10.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό χρήσης αντιπηκτικών με INR > 1,6  

11.  Ο ασθενής ΔΕΝ έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση/υποστεί ΚΕΚ τις προηγούμενες 14 μέρες  

12.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό ΑΕΕ, ενδοκράνιας επέμβασης ή σοβαρής ΚΕΚ το προηγούμενο 3μηνο  

13.  
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό αιμορραγίας γαστρεντερικού ή ουροποιογεννητικού συστήματος τις 
προηγούμενες 21 μέρες 

 

14.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό τρώσης αρτηρίας σε μη συμπιέσιμο σημείο  

15.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό πρόσφατης ΟΝΠ  

16.  Σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΣΑΠ < 180mmHg  

17.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό οποιασδήποτε ενδοκράνιας αιμορραγίας  

18.  Απουσία περικαρδίτιδας μετά από ΟΕΜ  

19.  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ιστορικό κρίσης «Ε» στην έναρξη της νευρολογικής σημειολογίας  

20.  ΔΕΝ υπάρχει γνωστή ΑΦ δυσπλασία ή ανεύρυσμα  
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Αντενδείξεις 

 
Αν ο ασθενής καλύπτει τα ανωτέρω κριτήρια, τότε η χορήγηση Aλτεπλάσης είναι η 

ενδεικνυόμενη θεραπεία για τον ασθενή. 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

 

Πληροφορίες – Ενημέρωση ασθενούς και συγγενών 

  Υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου που ισχαιμεί λόγω παρουσίας θρόμβου εντός του 

αγγείου, εμποδίζοντας το αίμα να περάσει. Αυτό προκαλεί μόνιμη και ανεπανόρθωτη 

βλάβη στον εγκέφαλο. Είτε με, είτε χωρίς θεραπεία η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί 

λίγο ή να γίνει χειρότερη. Το ΑΕΕ είναι θανατηφόρο για το 1/3 των ασθενών 

  Μόνο μία θεραπεία έχει αποδειχθεί πως περιορίζει τη βλάβη από το ΑΕΕ και αυτή είναι 

η ουσία Αλτεπλάση. Η αλτεπλάση διαλύει το θρόμβο στην αρτηρία επιτρέποντας στο 

αίμα να ξαναπεράσει στον εγκέφαλο. Έχει αποδειχθεί ότι έχει αποτέλεσμα μόνο εντός 

3 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

  Η χορήγηση του φαρμάκου ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 

και να επιδεινωθεί ο ασθενής. Αυτό συμβαίνει σε 7 στους 100 ασθενείς και είναι 

θανατηφόρο για 3 από αυτούς. 

  Παρόλα αυτά, είναι πιθανότερο ο ασθενής να ωφεληθεί από τη θεραπεία. 

  Χωρίς θεραπεία από τους 100 ασθενείς, 26 επιβιώνουν με μικρή ή καθόλου αναπηρία. 

Με θεραπεία από τους 100 επιβιώνουν οι 40 με μικρή αναπηρία. 

 

 Ο συγγενής        Ο ασθενής 
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Η δόση της Αλτεπλάσης είναι 0,9 x βάρος σώματος (μέγιστη δόση 90mgr) 

Η bolus δόση (10%) δίνεται με το χέρι σε διάστημα 2 λεπτών. 

(έγχυση με 10ml σύριγγα, συνεχίζουμε με flash N/S 0.9% 10cc) 
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Η έγχυση του υπόλοιπου φαρμάκου γίνεται σε διάστημα 1 ώρας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΧΙ χορήγηση ασπιρίνης, ηπαρίνης, κλοπιδογρέλης για το 1ο 24hr 

 

1.α Επίπεδο Συνείδησης (0-3): 
0= Αφυπνισμένος, αυτόματη απάντηση 
1=Υπνηλικός, αφυπνίζεται σε λεκτικά ερεθίσματα ,απαντάει 
2=Αφυπνίζεται στα επώδυνα ερεθίσματα (όχι στερεοτυπίες) 
3=καμία απάντηση στα ερεθίσματα, αντανακλαστικές κινήσεις 

 

1.β Ερωτήσεις (0-2): ( Μήνας και ηλικία του ασθενή )  
0= Απαντάει σωστά και στις δύο ερωτήσεις  
1=Μία σωστή απάντηση ή διασωληνωμένος  
2=Καμία σωστή απάντηση ή αφασία 

 

1.γ Εντολές (0-2): ( Ανοίγει-κλείνει μάτια / παλάμη )  
0=Εκτελεί σωστά και τις δύο εντολές 
1=Εκτελεί σωστά μόνο την μια εντολή 
2=Δεν εκτελεί καμία εντολή  

 

2. Κινήσεις Οφθαλμών (0-2) : 
0=Φυσιολογικές 
1=Μερική παράλυση στροφής βλέμματος ή διπλωπία 
2=Στροφή και καθήλωση του βλέμματος 

 

3.Οπτικά Πεδία ( 0-3) : 
0=Κανένα οπτικό έλλειμμα 
1=Μερική ημιανοψία  
2=Πληρης  ημιανοψία  
3=αμφοτερόπλευρη ημιανοψία 

 

4.Πάρεση προσωπικού (0-3): 
0=Συμμετρική κίνηση 
1=Πάρεση προσωπικού κεντρική, διακριτική 
2=Πάρεση προσωπικού κεντρική, εμφανής 
3=Πλήρης παράλυση μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα 

 

5, 6. Μυϊκή ισχύ (άνω άκρα 10 sec ,κάτω άκρα 5 sec ) : 
0= φυσιολογική , 1= αντιστέκεται στη βαρύτητα, 2= δεν αντιστέκεται στη βαρύτητα,  
3= δεν σηκώνει το άκρο άλλα υπάρχει μυϊκή σύσπαση, 4= καμία αντίδραση. 
                                 5α  άνω άκρο αριστερά (0-4)………………………… 
                                 5β  άνω άκρο δεξιά ( 0-4)……………………………. 
                                 6α  κάτω άκρο αριστερά (0-4)……………………….. 
                                 6β  κάτω άκρο δεξιά (0-4) …………………………... 
UN : Ακρωτηριασμένα μέλη, τραυματισμοί  

 

7.Αταξία- Παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο (0-2) : 
0=Απουσία αταξίας 
1=Αταξία στο ένα άκρο 
2=Αταξία  σε δύο μέλη 
UN : Ακρωτηριασμένα μέλη, τραυματισμοί 

 

8.Αισθητικότητας (0-2) : 
0=Φυσιολογική 
1= Ήπια υπαισθησία 
2= Απώλεια αισθητικότητας 

 

9.Αφασία (0-3) : 
0=Χωρίς αφασία 
1=Ήπια αφασία ( επικοινωνεί) 
2=Σοβαρή αφασία (επικοινωνία πολύ δυσχερής) 
3=Ολική αφασία 

 

10. Δυσαρθρία (0-2) : 
0=Χωρίς δυσαρθρία 
1=Ήπια δυσαρθρία (καταληπτός λόγος ) 
2= Σοβαρή δυσαρθρία (ακατάληπτος λόγος) 
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1η επανεκτίμηση σε 2 hr Ώρα:  

ΑΠ:         /           mmHg                  ΣΦ:                     
bpm 

Sat:                    % 

NIHSS score: 

Εκτίμηση επιπέδου συνείδησης, πιθανής αιμορραγίας, ΑΠ και λήψη ανάλογων 
αποφάσεων 

 

Επανεκτίμηση σε 24 hr 

Επανάληψη απεικόνισης εγκεφάλου σε 24hr +/- με CT/MRI 

ΟΧΙ χορήγηση Ασπιρίνης, Ηπαρίνης, Κλοπιδογρέλης για το 1ο 24hr 

Διατήρηση ΑΠ < 180/105 για 24 hr 

Αποφυγή τοποθέτησης ρινογαστρικού σωλήνα για 24 hr 

Εκτίμηση κατάποσης για χορήγηση υγρών per os 

Αν παραμένει ημιπάρεση τοποθέτηση καλτσών για αποφυγή φλεβοθρόμβωσης 

 

Έναρξη Ασπιρίνης μετά από 24hr και εφόσον δεν υπάρχει ενδοεγκεφαλική 

αιμορραγία 

  

11.Αμέλεια – Απόσβεση (0-2) : 
0=Χωρίς διαταραχές  
1= Οπτική /αισθητική / ακουστική / χώρου  αμέλεια 
2= Νοσοαγνωσία , Σωματοαγνωσία 

 

                                                  
 

                                                                   Άθροισμα NIHSS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

1. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ 

Είναι η τραυματική βλάβη του εγκεφάλου που περιλαμβάνει 

 Κατάγματα εγκεφαλικού κρανίου S02.0 

 Αιμορραγία  

 επισκληρίδιο S06.4   

 υποσκληρίδιο S06.5               

 ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα  

 τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία S06.6 

 Θλάσεις εγκεφαλικού ιστού S06.2 

 Εγκεφαλικό οίδημα S06.1 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

 

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Νευρολογική εκτίμηση, κλίμακα Γλασκώβης, κόρες οφθαλμών 

 

Πλήρη εργαστηριακό έλεγχο (γεν.αίματος , PT. PTT, INR, χρόνος ροής, ΑΒG, ουρία 

κρεατινίνη,  τοξικολογικός έλεγχος ,διασταυρώσεις) 

 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 

Επείγουσες ακτινογραφίες θώρακα, λεκάνης – ισχίων και αυχενικής μοίρας ΣΣ 

 

Αξονική τομογραφία εγκεφάλου (επανάληψη αξονικής επί αιμοδυναμικής αστάθειας) 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Διασωλήνωση  αν  

Score GCS ≤ 8 

Status epilepticus / διεγέρσεις 

(διατήρηση pO2 > 80mmHg ώστε SaO2 ≥95% διατήρηση pCO2  32-35 mmHg) 

 

Ανάταξη του ενδοαγγειακού όγκου και της αρτηριακής πίεσης 

    (μέση αρτηριακή πίεση ≥ 80- 85mmHg) 
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Μέτρα προστασίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

    (χρήση κηδεμόνα τύπου Philadelphia) 

 

Αποιδηματική αγωγή με μαννιτόληl 0.25 – 1.0 gr/kg bolus iv 

 

Ρύθμιση σακχάρου αίματος σε επίπεδα 100-120 mg/dl 

 

 

Παρακολούθηση και ρύθμιση του Νa του αίματος  

    (χορήγηση ισότονων υγρών και πιθανώς δεσμοπρεσσίνης αν εκδηλωθεί άποιος 

διαβήτης) 

 

Έλεγχος επιληπτικών σπασμών  

   (αντιεπιληπτική αγωγή και βαθιά καταστολή στο διασωληνωμένο ασθενή) 
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2. ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ / ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

1. Κακώσεις ατλαντοϊνιακής άρθρωσης S02.1 

2. Κατάγματα Α1 S12.0 

3. Ατλαντο-αξονική αστάθεια S13.4 

4. Κάταγμα οδόντος Α2 S12.1 

5. Τραυματική σπονδυλολίσθηση Α2 S13.1 

6. Κάμψη- συμπίεση ΑΜΣΣ S13.4 

7. Έκταση- απόσπαση ΑΜΣΣ S13.4 

8. Εξάρθρημα ΑΜΣΣ S13.1 

9. Κάταγμα – Εξάρθρημα  ΑΘΜΣΣ S22.0 

10. Συμπιεστικά κατάγματα ΘΟΜΣΣ S22.0 

11. Συντριπτικά κατάγματα ΘΟΜΣΣ S22.0 

12. ΘωρακοΟσφυικοί τραυματισμοί από κάμψη- απόσπαση S33.1 

13. ΘωρακοΟσφυικοί τραυματισμοί από έκταση- απόσπαση S33.1 

14. ΘωρακοΟσφυικο κάταγμα-εξάρθρημα S33.1 

15. Κατάγματα ιερού οστού S32.1 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Χρήση του πρωτόκολλου αξιολόγησης της ASIA (American Spinal Injury Association) για 

τον καθορισμό του είδους και της έκτασης της βλάβης. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Ακινητοποίηση πριν και κατά τον απεγκλωβισμό του θύματος 

Συνδυασμένη ταυτόχρονη κύλιση του σε σκληρή σανίδα ( log roll) 

Ακινητοποίηση και καθήλωση της κεφαλής στη σανίδα  

Χρήση σκληρού αυχενικού κολάρου ( τύπου Philadelphia ) 

Διατήρηση της μέσης αρτηριακής πίεσης σταθερή (όχι ΣΑΠ< 90 mmHg) 

Αναπλήρωση υγρών με διαλύματα 

Χρήση Ντοπαμίνης / αποφυγή χρήσης Φαινυλεφρίνης 

Επαρκής οξυγόνωση  
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Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις διασωλήνωσης: Μάσκα Venturi / ρινική 

κάνουλα 

Διασωλήνωση επί επαπειλούμενου αεραγωγού 

Διασωλήνωση επί υπόπνοιας που προκύπτει από παράλυση 

μεσοπλεύριων μυών, διαφράγματος 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

 

Διατήρηση της ακινητοποιήσης σε σκληρή σανίδα  

Διατήρηση της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης ≥90 mmHg 

Οξυγόνωση με διατήρηση pO2 > 80mmHg ώστε SaO2 ≥95%  

 

Επί παραλυτικού ειλεού θεωρήστε εφαρμογή ρινογαστρικού σωλήνα 

Τοποθέτηση καθετήρα κύστεως 

Τοποθέτηση ελαστικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης  

Χρήση ΗΠΧΜΒ εντός 72ωρών 

Προφύλαξη από υποθερμία 

Εργαστηριακός έλεγχος, αέρια αίματος 

Χρήση του πρωτόκολλου αξιολόγησης της ASIA 

Ακτινολογικός έλεγχος 

 

για την αυχενική μοίρα  

ακτινογραφίες προσθιοπίσθιες που απεικονίζουν έως το Α7-Θ1 διάστημα, 

πλάγιες  και διαστοματική οδόντος  

σε νευρολογικά άθικτο ασθενή  επιπλέον πλάγιες ακτινογραφίες σε κάμψη 

και έκταση 

επί αδυναμίας ανάδειξης βλάβης ή ισχυρής υποψίας CT με λεπτές τομές 

επί νευρολογικού ελλείμματος επείγουσα μαγνητική τομογραφία 

για τη θωρακική και κατώτερη οσφυϊκή μοίρα 

προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες 

επί αδυναμίας ανάδειξης βλάβης ή ισχυρής υποψίας CT με λεπτές τομές 

επί νευρολογικού ελλείμματος επείγουσα μαγνητική τομογραφία 

σε περίπτωση διαφορικής διάγνωσης κατάγματος ,προγραμματισμός scanning οστών  

επείγουσα νευροχειρουργική αντιμετώπιση επί 

εξέλιξη νευρολογικών συμπτωμάτων 
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ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία συμπίεσης του ΝΜ 

ευρήματα οστικών τεμαχίων, αίματος εντός του σπονδυλικού σωλήνα 

ριζοπάθεια με ένδειξη οξείας συμπίεσης 

σύνθετο κάταγμα  

διεισδυτικό τραύμα σπονδυλικής στήλης ( τραύμα από πυροβόλο, νύσσον 

όργανο) 

οξύ ημιεγκάρσιο μυελικό σύνδρομο 

 Σύστοιχα – μέχρι το σημείο βλάβης  παράλυση 

 Σύστοιχα – μέχρι το σημείο βλάβης κατάργηση εν τω βάθει 

αισθητικότητας 

 Σύστοιχα- στο ύψος της βλάβης υπαισθησία σε όλα τα είδη 

αισθητικότητας 

 Στο αντίθετο πλάγιο – μέχρι το σημείο της βλάβης κατάργηση 

επιπολής αισθ. 

οξύ κεντρομυελικό σύνδρομο 

 Οι διαταραχές εντοπίζονται στα μυελοτόμια που εντοπίζεται η 

βλάβη 

 Σαν ζακέτα στην αυχενοθωρακική 

 Σαν ζωστήρας στη θωρακική 

 Επέκταση βλάβης στα πρόσθια κέρατα προκαλεί χαλαρή 

παράλυση μυ 

 Επέκταση βλάβης στα πλάγια κέρατα προκαλεί διαταραχές 

από ΑΝΣ 

 

 

οξύ πρόσθιο νωτιαίο σύνδρομο  

 Παράλυση μυών από το ύψος της βλάβης και κάτω  

 Απώλεια επιπολής αισθητικότητας από το επίπεδο της βλάβης και 

κάτω 

 Διατήρηση της λεπτής αφής και της εν τω βάθει αισθητικότητας  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης 

 

Έναρξη μεθυλπρεδνιζολόνη  30mg/kg σε σταθερή iv έγχυση σε 15min 

45 min διακοπή 

Και ακολούθως 5,4mg/kg για 23 ώρες ( αν ο ασθενής προσήλθε εντός 3ώρου 

από στιγμή κάκωσης) ή για 47 ώρες ( αν ο ασθενής προσήλθε 3- 8 ώρες από 

τραύμα.) 

 

Κακώσεις ατλαντοïνιακής άρθρωσης 

Σκληρό κολάρο  

Σε σύνθετες περιπτώσεις Halo brace 

 

Κατάγματα Α1  

Προσθίου ή οπισθίου τόξου׃ Philadelfia κολάρο ή SOMI brace 

Σταθερό κάταγμα προσθίου ,οπισθίου τόξου׃ Philadelfia, SOMI ,Halo  

Ασταθές κάταγμα προσθίου και οπισθίου τόξου׃   Halo brace , χ/ο 

Κάταγμα πλάγιου ογκώματος׃ Philadelfia κολάρο, SOMI brace,Halo 

          

         Ατλαντο-αξονική αστάθεια  

Σε άθικτο εγκάρσιο σύνδεσμο και άμφω τραυματισμό των 

αρθρώσεων׃ μαλακό κολάρο 

Σε τραυματισμό εγκάρσιου συνδέσμου και ετερόπλευρο 

τραυματισμό των αρθρώσεων׃  Philadelfia κολάρο ή SOMI brace 

Σε τραυματισμό εγκάρσιου συνδέσμου και αμφοτερόπλευρο 

τραυματισμό των αρθρώσεων׃  Halo brace 

 

         Κάταγμα-υπεξάθρημα  Α2 

Αρχικώς εξωτερική σταθεροποίηση ׃ Philadelfia κολάρο ή Halo brace 

Περίπτωση χ/ου 

σοβαρή γωνίωση του Α2 με τον Α3 

διάσπαση του διαστήματος Α2-Α3 

αποτυχία εξωτερικής σταθεροποίησης 
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     Κάταγμα οδόντος Α2 

Philadelfia κολάρο ή Halo brace 

Περίπτωση χ/ου 

μετατόπιση ≥ 5mm 

κάταγμα σώματος οδόντα με οστικά τεμάχια στην περιοχή του κατάγματος 

αποτυχία εξωτερικής σταθεροποίησης 

          

         Κάταγμα – Εξάρθρημα  ΑΘΜΣΣ 

Άκαμπτη εξωτερική σταθεροποίηση  

 

         SCIWORA (Spinal Cord Injury WithOut Radiographic Abnormality) 

Σκληρό αυχενικού κολάρο μέχρι την διενέργεια ακτινογραφιών κάμψης και 

έκτασης με φυσιολογικά ευρήματα 

Μαγνητική τομογραφία Αυχενικής μοίρας για να πιστοποιηθεί η παρουσία 

τραυματισμού του νωτιαίου μυελού 

Σταθεροποίηση σε SOMI brace για 3μήνες 

Οδηγίες για αποφυγή αθλητικών δραστηριοτήτων για 3μήνες 

 

Κατάγματα ΘΟΜΣΣ 

Διαχωρισμός σταθερού / ασταθούς κατάγματος 

Σταθερό κάταγμα ׃πρόσθιας κολώνας  

Αναλγησία και κατάκλιση 

Με τον καιρό κινητοποίηση με ορθοπεδικό κορσέ 

Ασταθές κάταγμα ׃ μέσης και δυνάμει και οπίσθιας κολώνας 

Άκαμπτη σταθεροποίηση και ΝΧ εκτίμηση 

 

Κατάγματα ιερού οστού 

Αναλγησία 

Περίπτωση χ/ου 

      σε ασταθή κατάγματα  

 σε περίπτωση εμφάνισης ριζοπάθειας, εμφάνισης διαταραχών 

σφιγκτήρα 
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3. ΝΩΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ  

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Νευρολογική εκτίμηση (κινητικότητα, αισθητικότητα, τόνος σφιγκτήρων, τενόντια) 

 

Καθορισμός επιπέδου βλάβης (θεωρείται το επίπεδο που διατηρείται κινητικότητα, 

αισθητικότητα) και ακολούθως αν η κάκωση είναι πλήρης ή ημιτελής (πλήρης κάκωση 

νωτιαίου μυελού όταν δεν υπάρχει εκούσιος τόνος σφιγκτήρα πρωκτού και δεν υπάρχει 

αισθητικότητα Ι4, Ι5 δερμοτομίων ) 

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Απλές ακτινογραφίες  

 

Αξονική τομογραφία και /ή αξονική μυελογραφία εξέταση με οστικά παράθυρα και 3d 

ανασύνθεση ( τομές sagittal , axial καθώς και coronal) 

 

Μαγνητική τομογραφία με και χωρίς παραμαγνητική ουσία 

 

Υπέρηχος κύστεως για αναγνώριση επίσχεσης ούρησης 

 

Ουροδυναμικός έλεγχος 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Πλήρη εργαστηριακό έλεγχο (γεν. αίματος , PT - PTT, INR, χρόνος ροής, ΑΒG, ουρία 

κρεατινίνη, ΤΚΕ, τοξικολογικός έλεγχος ,διασταυρώσεις) 

 

Ηλεκτρομυογράφημα, Ηλεκτρονευρογράφημα, Προκλητά Σωματοαισθητικά Δυναμικά 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΑΠΌ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣ SHOCK 

 

ΥΠΕΡ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 

Ορθοστατική υπόταση 

Διαταραχές από το αυτόνομο νευρικό σύστημα 

Κάκωση σπονδυλικής στήλης άνωθεν του Θ6 

Χωρίς κατ’ ανάγκη ταχυκαρδία, περιφερική αγγειοσύσπαση 

 

ΥΠΕΡ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ  

Κάκωση σπονδυλικής στήλης κάτωθεν του Θ6 

Μεμονωμένο κάταγμα σπονδυλικής στήλης χωρίς κάκωση νωτιαίου μυελού / ΣΣ 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης 

 

Έναρξη Μεθυλπρεδνιζολόνης  30mg/kg σε σταθερή iv έγχυση σε 15min 

45 min διακοπή 

Και ακολούθως 5,4mg/kg για 23 ώρες ( αν ο ασθενής προσήλθε εντός 3ώρου από τη 

στιγμή της κάκωσης) ή για 47 ώρες ( αν ο ασθενής προσήλθε 3- 8 ώρες από τραύμα) 
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4. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ (G83.4) 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Νευρολογική εκτίμηση 

 

Μερική ή ολική απώλεια του ελέγχου των σφιγκτήρων του ΓΕΣ  και/ ή των σφιγκτήρων 

του ουροποιητικού που συνοδεύεται με διαταραχή της αισθητικότητας του περινέου και 

δη της σέλας 

 

Μείωση / κατάργηση του τόνου του σφιγκτήρα 

 

Μείωση / κατάργηση του βολβοσηραγγώδους αντανακλαστικού 

 

Σεξουαλική δυσλειτουργία 

 

Διαταραχή αισθητικότητας στα κάτω άκρα 

 

Οξεία οσφυαλγία με ομόπλευρη / αμφοτερόπλευρη ισχιαλγία 

 

Παραπάρεση ή προοδευτική μονοπάρεση 

 

Μείωση /εξάλειψη των αντανακλαστικών στα κάτω άκρα 

 

Διαταραχές βάδισης 
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Απλές ακτινογραφίες  

 

Αξονική τομογραφία και /ή αξονική μυελογραφία εξέταση με οστικά παράθυρα και 3d 

ανασύνθεση ( τομές sagittal , axial καθώς και coronal) 

 

Μαγνητική τομογραφία με και χωρίς παραμαγνητική ουσία 

 

Υπέρηχος κύστεως για αναγνώριση επίσχεσης ούρησης 

 

Ουροδυναμικός έλεγχος 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Πλήρη εργαστηριακό έλεγχο (γεν. αίματος , PT - PTT, INR, χρόνος ροής, ΑΒG, ουρία 

κρεατινίνη, ΤΚΕ,  τοξικολογικός έλεγχος ,διασταυρώσεις) 

 

Ηλεκτρομυογράφημα, Ηλεκτρονευρογράφημα, Προκλητά Σωματοαισθητικά Δυναμικά 

 

Triplex κάτω άκρων για αποκλεισμό άλλων αιτιών χωλότητας 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Αναλγησία 

 

Χειρουργείο  
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5. MΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (C72.0) 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

5-10% εμφανίζεται με συμπίεση του νωτιαίου μυελού. 

80% επισκληριδίως,  

2-4% ενδοσκληριδίως   

1-2 % ενδοπαρεγχυματικώς.  

50-60% στη θωρακική μοίρα.  

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

κινητικότητα κάτω άκρων 

 

αισθητικότητα κάτω άκρων 

 

τενόντια αντανακλαστικά 

 

τόνος σφιγκτήρων 

 

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Απλές ακτινογραφίες  

 

Αξονική τομογραφία και /ή αξονική μυελογραφία εξέταση με οστικά παράθυρα και 3d 

ανασύνθεση ( τομές sagittal , axial καθώς και coronal) 

 

στην περίπτωση της αξονικής μυελογραφίας μετά την έγχυση 10 ml Ιοεξόλης  

αν δεν υπάρχει block αναρροφήστε 10 ml ENY και αποστείλετε το για κυτταρολογικό 

έλεγχο,       προσδιορισμό λευκώματος και γλυκόζης. 

αν υπάρχει block δεν αναρροφείτε ΕΝΥ 
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Μαγνητική τομογραφία με και χωρίς παραμαγνητική ουσία 

 

Ολοσωματικό scanning οστών 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

έναρξη ικανοποιητικής αναλγησίας  

 

έναρξη Δεξαμεθαζόνης 100mg iv 
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6. ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ (I60.0) 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Νευρολογική εκτίμηση βάση κλίμακας Hunt Hess, WFNS 

 

 

 

 

Έλεγχος υψηλής αρτηριακής πίεσης με α-ΜΕΑ, β-blockers 

Εργαστηριακός έλεγχος με γενική εξέταση αίματος, χρόνους πήξεως , ροής (επί 

λήψης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων) , βιοχημικό έλεγχο καθώς και έλεγχο 

καρδιακών ενζύμων (CK, CK-MB, τροπονίνη)  

 

Αξονική Τομογραφία απλή και επί ευρημάτων υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με iv 

σκιαγραφικό ( CTA angiography) 

 

Μαγνητική Τομογραφία (fluid –attenuated inversion recovery, proton density, 

diffusion –weighted imaging, gradient echo ακολουθίες)   
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Διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης. 

 

Διενέργεια  Ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας DSA angiography 

 

Συνεννόηση με Νευροχειρουργούς για την τοποθέτηση εξωτερικής κοιλιακής 

παροχέτευσης στην περίπτωση του αποφρακτικού υδροκεφάλου λόγω 

αιμορραγίας 

 

Διατήρηση σταθερής αρτηριακής πίεσης < 160mmHg  

 Επιθετική αντιμετώπιση του πυρετού (κεντρικής αιτιολογίας) 

 

Παρακολούθηση διούρησης και ηλεκτρολυτών για την περίπτωση άποιου διαβήτη 

 

Σε ασθενείς με αναπόφευκτη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του 

ανευρύσματος, με σημαντικό κίνδυνο επαναιμορραγίας θεωρείται λογική η 

βραχυχρόνια θεραπεία <72 ώρες με Τρανεξαμικό οξύ 500mg/5ml iv) ή 

Αμινοκαπροϊκό οξύ (16.000 pos) για τη μείωση του κινδύνου επαναιμορραγίας. 

 

Σε κωματώδη ασθενή με GCS< 8 έχει ένδειξη η διασωλήνωση 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Έλεγχος επιπέδου συνείδησης κάθε 2 ώρες 

 

Κλινήρης με θέση κεφαλής στις 30ο  

 

Τοποθέτηση ελαστικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης 

 

Χρήση καθετήρα κύστεως ή σκοραμίδων για ούρηση 

 

Χορήγηση   N/S 0.9% + 20mEq  KCl/L με ροή 140-150 ml/h 

 

Αν ο αιματοκρίτης είναι < 40% χορήγηση  500ml Human Albumin 5% σε 4 ώρες 
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Προφυλακτική χορήγηση αντιεπιληπτικών 

Φόρτιση με Φαινυντοϊνη (1 amp 250mg) 10 to 15 mg/kg IV σε 250 cc N/S 0.9% σε 30 

min και ακολούθως διατήρηση ½ amp x 3iv 

Φόρτιση με Βαλπροϊκό οξύ (1 amp 400mg)          15 mg/kg IV σε 250 cc N/S 0.9% σε 

30 min και ακολούθως διατήρηση 1 amp x 4iv 

 

Καταπράυνση / ελαφρά  με Προποφόλη 

Αναλγησία με Φεντανύλη  0.5- 2ml iv 

Aναλγησία με Δεξαμεθαζόνη ( inj.sol 8mg/2ml) ½ amp x 4 iv 

Αντιεμετικά με Ονδανσετρόνη (inj.sol 4mg/2ml) 1 amp x 2 iv 

Αναστολείς διαύλων ιόντων Ca με Νιμοδιπίνη  10 ml/h iv 

Γαστροπροστασία με Η2 αναστολείς (amp Ρανιτιδίνη 50mg/2ml) 1amp x 2 iv                                            

ή με αναστολείς αντλίας πρωτονίων (amp Ομεπραζόλη 40mg/10ml) 1amp x 2 iv   

Σε μη διασωληνωμένο ασθενή ρινική κάνουλα στα 2 λίτρα/λεπτό 

Σε διασωληνωμένο ασθενή διατήρηση pO2> 100mm Hg      

Τακτική παρακολούθηση με ακτινογραφία θώρακος (κίνδυνος πνευμ.οιδήματος) 

Τακτική παρακολούθηση με διακρανιακό Doppler για τη μέτρηση της ταχύτητας της 

μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (αλλά και ICA, ACA, PCA) 
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7. ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ  (E23.6) 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ζωτικά σημεία και γενική εκτίμηση 

 

Νευρολογική εκτίμηση 

 

Παροξυσμικός πονοκέφαλος με ενδοκρινολογικά και νευρολογικά ελλείμματα (συνήθως 

οφθαλμοπληγία ή απώλεια της όρασης).  

 

Μείωση επιπέδου επικοινωνίας  

 

Μηνιγγισμός, φωτοφοβία, έμετοι.  

 

Πλήρης Εργαστηριακός έλεγχος  

 

Παρακολούθηση ούρων 24ώρου (ποσότητα, ειδικό βάρος) 

 

Έλεγχος ορμονών υπόφυσης (FSH, LH, GH, IGF-1, TSH, T3, fT4, ACTH, PRL, 

τεστοστερόνης στους άνδρες, οιστραδιόλη στις γυναίκες) και κορτιζόλης ορού 

 

Υποθαλαμικό σύνδρομο (αρτηριακή υπόταση, διαταραχές θερμορύθμισης, καρδιακές 

αρρυθμίες, διαταραχές αναπνοής, άποιο διαβήτη, λήθαργο, κώμα) 

 

Οφθαλμολογική εκτίμηση ασθενούς (βυθοσκόπηση, οπτική οξύτητα, οπτικά πεδία, 

κινητικότητα οφθαλμοκινητικών μυών) 

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Απεικονιστικός έλεγχος με Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου 

 

Συμπληρωματικώς επί αιμορραγίας Μαγνητική Τομογραφία Τουρκικού Εφιππίου 

 

Διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης και αποστολή δείγματος για βιοχημικό έλεγχο 

και καλλιέργεια. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Αιμοδυναμική σταθεροποίηση  

 

Αναλγησία 

 

Εμπειρική χορήγηση Υδροκορτιζόνης 100-200mg iv και ακολούθως 50-100mg x 4 im 

στην περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας, διαταραχής επιπέδου συνείδησης, μειωμένης 

οπτικής οξύτητας , διαταραχής οπτικών πεδίων ή στην περίπτωση ασυμπτωματικών 

ασθενών με πρωινή τιμή κορτιζόλης ορού < 550nmol/l  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΝΟΥΡΙΑ – ΟΛΙΓΟΥΡΙΑ 

 

ΒΗΜΑ 1Ο
 : τοποθέτηση folley και μέτρηση αποβαλλὀμενων ούρων ανά ώρα 

ΒΗΜΑ 2Ο
 : έλεγχος αιμοδυναμικού status μέσω μέτρησης ΣΑΠ/ΔΑΠ κατά προτίμηση σε 

καθιστή ή όρθια θέση :  

1. αν η ΣΑΠ < 100 mmHg χορήγηση 250 ml Voluven σε δύο ώρες και στην πρώτη 

ώρα χορήγησης του κολλοειδούς χορήγηση 2 amps Φουροσεμίδη 20 mg IV bolus 

2. αν η ΣΑΠ παραμείνει < 100 mmHg, έναρξη αγγειοσυσπαστικού διαλύματος π.χ. 

(8 amps Φαινυλεφρίνη σε 250 ml N/S) 

3. αν η ΣΑΠ < 120 mmHg χορήγηση 250 ml N/S σε δύο ώρες και στην πρώτη ώρα 

χορήγησης του ορού χορήγηση 2 amps Φουροσεμίδη 20 mg IV bolus                  

4. αν η ΣΑΠ μεταξύ 120 και 150 mmHg εξατομίκευση ανάλογα με την κλινική εικόνα 

του ασθενούς 

5. αν η ΣΑΠ > 150 mmHg χορήγηση 2 amps Φουροσεμίδη 20 mg IV bolus 

ΒΗΜΑ 3Ο
 : έλεγχος οξεοβασικού status : 

1. αν το pH < 7.2 αποστολή fast test δεικτών HBV και HCV και χορήγηση                    

100 ml NaHCO3 8% IV σε 30λεπτη χορήγηση  

2. αν το pH > 7.2 αποστολή fast test δεικτών HBV και HCV 

ΒΗΜΑ 4Ο
 : αποτέλεσμα 

1. αν αποδώσει το σχήμα ενυδάτωσης – διούρησης χορήγηση 1000 ml N/S με 

αρχική ροή 40 ml/hr IV 

2. αν δεν αποδώσει το σχήμα ενυδάτωσης – διούρησης κλήση εφημερεύοντος 

Νεφρολόγου 

3. αν αποδώσει το σχήμα ενυδάτωσης – διούρησης και το pH<7.2, κλήση 

εφημερεύοντος Νεφρολόγου                                   
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2. ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ   

 

Ορισμός:   Κ+ < 3,5 mEq/L 

Κλινική εικόνα: 

  Ποικίλλει αρκετά και η βαρύτητα εξαρτάται κυρίως από το βαθμό της 

Υποκαλιαιμίας. Συχνά εμφανίζονται σε τιμές Κ+<3,0 mEq/L 

Κόπωση, μυαλγίες, μυική αδυναμίαή κράμπες κάτω άκρων 

Δυσκοιλιότητα έως παραλυτικός ειλεός 

Η βαρειά υποκαλιαιμία οδηγεί σε πλήρη παράλυση, υποαερισμό ή 

ραβδομυόλυση. 

Εργαστηριακά: 

Κ+ ούρων, αέρια αίματος 

ΗΚΓ όπου παρατηρούνται επιπέδωση ή αναστροφή των Τα κυμάτων, U κύματα, 

κατάσπαση του ST και παράταση του QU διαστήματος. Βαρειά απώλεια Κ+ οδηγεί 

σε παράταση PR, ελαττωμένα δυναμικά και διεύρυνση του QRS 

Θεραπεία: 

Στόχος η ασφαλής αποκατάσταση των απωλειών Κ+ και η ελαχιστοποίηση τους 

μέσω αιτιολογικής αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκατασταθεί και η 

συγκέντρωση Mg. 

Από του στόματος:  Σε ήπιες διαταραχές όταν ο σθενής αντέχει τη χορήγηση 

per os. 40 mEq γίνονται καλά ανεκτά και μπορούν να δίνονται έως ανά 4 ώρες. Η 

αργή άνοδος επιπέδων αποκαλύπτει το μέγεθος της ολικής έλλειψης Κ+ και γιάυτό 

η αγωγή πρέπει να συνεχιστεί ή να εντατικοποιηθεί μέχρι ναεπιτευχθεί το 

επιθυμητό επίπεδο 
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IV:  Σε καταστάσεις αμέσου κινδύνου ζωής ή όταν η από του στόματος αγωγή 

δεν είναι δυνατή απαιτείται χορήγηση IV KCl: 

Περιεκτικόητα < 40 mEq/L μέσω περιφερική φλέβας 

Περιεκτικότητα <  100 mEq/L μέσω κεντρικής γραμμής 

Η ροή πρέπει να είναι  < 40 mEq/L / ώρα,  εκτός αν ο ασθενής εμφανίζει 

γενικευμένη παράλυση ή θανατηφόρες αρρυθμίες 

Ιδανικά διαλύεται σε NS 0,9% καθώς τα διαλύματα γλυκόζης μροκαλούν παραγωγή 

Ινσουλίνης και μπορεί δυνητικά να επηρρεάσουν τη στάθμη Κ+ 

Αν Κ+ < 3.5 mEq/L χορήγηση 2 amps KCl  σε 250 mL N/S σε τρεις ώρες IV 

Αν Κ+ < 3.0  mEq/L χορήγηση 4 amps KCl σε 500 mL N/S σε έξι ώρες IV με 

ενδεχόμενο εισαγωγής. 

Η ταχεία χορήγηση Κ+ πρέπει να γίνεται συνετά και χρειάζεται συνεχής 

παρακολούθηση. 
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3. ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
 

ΒΗΜΑ 1Ο : έλεγχος αιμοδυναμικής σταθερότητας: 

1. αν η ΣΑΠ < 100 mmHg το πιθανότερο η διαταραχή είναι 

προνεφρική/αιμοδυναμική  

2. αν η ΣΑΠ > 120 mmHg η διαταραχή μπορεί να είναι κάθε μορφής 

 

ΒΗΜΑ 2Ο : έλεγχος διούρησης: 

1. αν ο ασθενής είναι ολιγοανουρικός η διαταραχή είναι μάλλον προνεφρική/ 

αιμοδυναμική ή παρατεταμένη νεφρική/παρεγχυματική 

2. αν ο ασθενής έχει διούρηση η διαταραχή μπορεί να είναι κάθε μορφής 

 

ΒΗΜΑ 3Ο : θεραπεία ολιγουρίας – ανουρίας:  

1. αν η ΣΑΠ < 100 mmHg χορήγηση 250 ml Voluven σε δύο ώρες και στην πρώτη 

ώρα χορήγησης του κολλοειδούς χορήγηση 2 amps Φουροσεμίδη 20 mg IV bolus 

2. αν η ΣΑΠ παραμείνει < 100 mmHg, έναρξη αγγειοσυσπαστικού διαλύματος π.χ. 

(8 amps Demorphin σε 250 ml N/S) 

3. αν η ΣΑΠ < 120 mmHg χορήγηση 250 ml N/S σε δύο ώρες και στην πρώτη ώρα 

χορήγησης του ορού χορήγηση 2 amps φουροσεμίδη 20 mg IV bolus                  

4. αν η ΣΑΠ μεταξύ 120 και 150 mmHg εξατομίκευση ανάλογα με την κλινική εικόνα 

του ασθενούς 

5. αν η ΣΑΠ > 150 mmHg χορήγηση 2 amps φουροσεμίδη 20 mg IV bolus 

 

ΒΗΜΑ 4Ο : έλεγχος αερίων αίματος – οξεοβασικού status, έλεγχος καλίου ορού 
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ΒΗΜΑ 5Ο : έλεγχος CPK, μυοσφαιρίνης για την περίπτωση ραβδομυόλυσης – σε 

περίπτωση αυξημένων τιμών, χορήγηση 1000 ml N/S με ροή 120 ml/hr IV 

 

 

ΒΗΜΑ 6Ο : διενέργεια υπερήχου νεφρών – κύστεως – προστάτου με τα ερωτήματα: 

πάχος φλοιού, μέγεθος νεφρών, στοιχεία αποφρακτικής ουροπάθειας: 

1. αν υπάρχουν στοιχεία αποφρακτικής ουροπάθειας κλήση εφημερεύοντος 

Ουρολόγου 

2. αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποφρακτικής ουροπάθειας και οι νεφροί 

παρουσιάζουν αυξημένη ηχογένεια πρόκειται περί νεφρικής/παρεγχυματικής 

βλάβης ή χρονιότητας 

 

ΒΗΜΑ 7Ο : έλεγχος γενικής ούρων: 

 1. αν υπάρχουν ερυθρά αιμοσφαίρια, κυτταρικοί κύλινδροι, λεύκωμα > (+)2, κλήση 

εφημερεύοντος Νεφρολόγου 

2. αν υπάρχουν πυοσφαίρια, μικροοργανισμοί χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης 

και 1000 ml N/S 0.9% με ροή 40 ml/hr IV 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Θερμοκρασία > 38.5οC σε μία μέτρηση ή δύο διαδοχικές μετρήσεις θερμοκρασίας > 38οC 

με διαφορά 2 ωρών, σε συνδυασμό με απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων στο περιφερικό 

αίμα < 0.5x106/dl ή με μεγαλύτερο αριθμό ουδετερόφιλων, τα οποία όμως αναμένεται να 

ελαττωθούν κάτω από 0.5x106/dl, λόγω μυελοτοξικότητας στα πλαίσια χημειοθεραπείας 

ή/και ακτινοθεραπείας. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

1. Μέτρηση ζωτικών σημείων / Θερμομέτρηση 

2. Έλεγχος για παρουσία μόνιμων ενδοφλέβιων καθετήρων 

3. Εκτίμηση κλινικά εμφανούς εστίας λοίμωξης 

 Αναπνευστικό σύστημα 

 Γαστρεντερικός σωλήνας 

 Δέρμα 

 Περίνεο  

 Ουρογεννητικό σύστημα 

 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

 Στοματοφάρυγγας 

4. Έλεγχος για προηγούμενη/ες νοσηλείες λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας, 

για την παρουσία θετικών αιμοκαλλιεργειών. 

5. Εργαστηριακές/Απεικονιστικές εξετάσεις 

 Γενική Αίματος 

 PT/PTT/Ινωδογόνο 

 Βιοχημικές εξετάσεις: (Ur, Glu, Cr, ALP, γ-GT, AST, ALT, CPK, 

LDH, BILT, BILD, Na, K κα) 

 Γενική και Καλλιέργεια Ούρων 
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 Καλλιέργειες αίματος (επί παρουσίας μόνιμου ενδοφλέβιου 

καθετήρα να παρθούν δύο σετ, από το κεντρικό καθετήρα και από 

περιφερική γραμμή) 

 Αέρια Αρτηριακού Αίματος 

 Καλλιέργεια πτυέλων 

 Καλλιέργεια κοπράνων 

 Ακτινογραφία θώρακος 

 

Περαιτέρω εξετάσεις στο ΤΕΠ να γίνονται εφόσον  

α) απαιτείται από τα λοιπά κλινικοεργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα και  

β) το επιτρέπει η γενική κατάσταση του ασθενούς. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ MASCC SCORING INDEX 

 

 Ως υψηλού κινδύνου κατατάσσονται οι ασθενείς με score  < 21 

 Ως χαμηλού κινδύνου κατατάσσονται οι ασθενείς με score ≥ 21  

 

 

 Score 

Χωρίς ή με ελαφρά συμπτώματα εκ της νεοπλασματικής νόσου        5 

Μέτριας βαρύτητας συμπτώματα εκ της νεοπλασματικής νόσου          3 

Έντονα συμπτώματα εκ της νεοπλασματικής νόσου        0 

Απουσία υπότασης (Συστολική ΑΠ > 90 mmHg                                              5 

Απουσία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας       4 

Συμπαγής όγκος ή Λέμφωμα χωρίς προηγούμενη συστηματική μυκητιασική 

λοίμωξη 

4 

Απουσία αφυδάτωσης 3 

Εξωτερικός ασθενής  3 

Ηλικία < 60 έτη 2 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1. Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών  

2. Επαρκής οξυγόνωση 

3. Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών όπως απαιτείται (σηπτική καταπληξία) 

4. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου να γίνεται (σε συνεννόηση με ιατρούς ογκολογικής 

κλινικής)  

η πρώτη δόση ενδοφλέβιου ευρέος φάσματος αντιβιοτικού στο χώρο του ΤΕΠ 

(Πιπερακιλλίνης/Ταζομπακτάμης, Μεροπενέμης, Κεφταζιδίμης) 
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2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΥΣΗΣ ΟΓΚΟΥ (ΣΛΟ) 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Το σύνολο των μεταβολικών διαταραχών (υπερουριχαιμία, υπερφωσφαταιμία, 

υπερκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, ουραιμία) που προκύπτουν από την ταχεία και μαζική 

απελευθέρωση ενδοκυττάριων ιόντων, πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και των 

μεταβολιτών τους στην κυκλοφορία από τα αποπίπτοντα νεοπλασματικά κύτταρα μετά ή 

αμέσως πριν την έναρξη κυτταροτοξικής θεραπείας, και ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

σοβαρές επιπλοκές (αρρυθμία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σπασμοί, αιφνίδιος θάνατος). 

 Το ΣΛΟ παρατηρείται συνήθως σε αιματολογικές κακοήθειες, συχνότερα μάλιστα 

σε ασθενείς με οξεία λεμφογενή λευχαιμία και υψηλής κακοήθειας non-Hodgkin 

λεμφώματα. Μπορεί όμως να εκδηλωθεί και σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία, 

χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και σε non-Hodgkin λεμφώματα χαμηλής και 

ενδιάμεσης κακοήθειας. 

Το ΣΛΟ μπορεί να εμφανισθεί, σχετικά σπάνια, και σε ασθενείς με συμπαγείς 

όγκους που υποβάλλονται σε κυτταροτοξική θεραπεία (καρκίνος μαστού, καρκίνος 

ωοθηκών, καρκίνος όρχεως εκ γεννητικών κυττάρων, μικροκυτταρικό καρκίνωμα 

πνεύμονα, νευροβλάστωμα και μυελοβλάστωμα). 

Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση του συνδρόμου αποτελούν:  

1. υψηλό φορτίο νόσου 

2. κακοήθεια με υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού 

3. χημειοευαισθησία 

4. προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια 

5. υψηλή προθεραπευτική τιμή LDH 

 

  Το ΣΛΟ μπορεί να εμφανισθεί όχι μόνο μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας, αλλά 

και μετά από ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή τη χορήγηση κορτικοειδών, 

μονοκλωνικών αντισωμάτων ή άλλης μορφής στοχευμένης θεραπείας. 

 Το ΣΛΟ μπορεί να εκδηλωθεί όμως και αυθόρμητα, πριν την έναρξη οιασδήποτε 

θεραπευτική παρέμβασης.   
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Για τη διάγνωση του Εργαστηριακού ΣΛΟ απαιτούνται τουλάχιστον δύο από τα 

παρακάτω κριτήρια 

 

Cairo-Bishop Definition of Laboratory Tumor Lysis Syndrome 

Oυρικό οξύ ≥8.0 mg/dl ή 25% αύξηση από την αρχική τιμή αναφοράς (διάγνωση) 

Κάλιο ≥6.0 mg/dl ή 25% αύξηση από την αρχική τιμή αναφοράς (διάγνωση) 

Φώσφορος ≥ 6.5 mg/dl (παιδιά) 

≥ 4.5 mg/dl (ενήλικες) ή 25% αύξηση από την αρχική τιμή αναφοράς 

(διάγνωση) 

Ασβέστιο ≤ 7.0 mg/dl ή 25% μείωση από την αρχική τιμή αναφοράς (διάγνωση) 

 

Για τη διάγνωση του Κλινικού ΣΛΟ απαιτείται η διάγνωση Εργαστηριακού ΣΛΟ και η 

παρουσία τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω: 

 

Cairo-Bishop Definition of Clinical Tumor Lysis Syndrome 

1. οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

2. καρδιακή αρρυθμία/αιφνίδιος θάνατος 

3. σπασμοί 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

1. Μέτρηση ζωτικών σημείων / Θερμομέτρηση 

2. ΗΚΓ 

3. Φυσική εξέταση 

4. Νευρολογική εκτίμηση 

5. Καρδιολογική εκτίμηση 

6. Εργαστηριακές/Απεικονιστικές εξετάσεις 

 Γενική Αίματος 

 PT/PTT/Ινωδογόνο 
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 Βιοχημικές εξετάσεις: (Ur, Glu, Cr, Uric Acid, ALP, γ-GT, AST, ALT, CPK, LDH, 

BILT, BILD, Na, K, P, Ca, Mg, serum albumin) 

 Γενική Ούρων 

 Αέρια Αρτηριακού Αίματος 

 Ακτινογραφία θώρακος 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η βασική αντιμετώπιση του ΣΛΟ είναι προληπτική, με εντόπιση των ασθενών υψηλού 

κινδύνου και παραμονή τους στο νοσοκομείο για την έναρξη χορήγησης της θεραπείας, 

όπου εφαρμόζονται τα εξής:  

1. Ενυδάτωση μέσω κεντρικής φλεβικής γραμμής πριν και κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας 

2. Χορήγηση υποουριχαιμικών παραγόντων (Αλλοπουρινόλης, Ρασμπουρικάσης) 

3. Εντατική κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση 

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΛΟ ΣΤΟ ΤΕΠ 

1. Επιθετική ενυδάτωση με διάλυμα Normal Saline 0.9% 

2. Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών 

3. Ταχεία διακίνηση και επείγουσα εισαγωγή 

4. Ενημέρωση θεράποντα Αιματολόγου/Ογκολόγου  

5. Ενημέρωση εφημερεύοντα Νεφρολόγου και Αναισθησιολόγου για την πιθανότητα 

ανάγκης έναρξης αιμοκάθαρσης ή εισαγωγής στη ΜΕΘ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

 

1. ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

1. Ακολουθούνται ΠΑΝΤΟΤΕ τα βήματα και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

κανόνα των ABCs και τις αρχές του ATLS.  ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (απώλεια αεραγωγού, κάκωση ΑΜΣΣ, 

πνευμοθώρακας κοκ). 

 

2. Στο ΤΕΠ εκτελείται ΜΟΝΟΝ ΑΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των μακροσκοπικών ρύπων και 

το τραύμα ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ με αποστειρωμένα επιθέματα γάζας εμποτισμένα με Betadine 

και τυχόν ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΗ. 

 

3.Το πάσχον μέλος ελέγχεται σε όλη του την περίμετρο και σε όλη την έκταση περιφερικά 

και κεντρικά του κατάγματος. Σε τραυματισμούς με μηχανισμό υψηλής βίας διατηρείστε 

υποψία και για άλλο/α κάταγμα/τα σε γειτονική ή απομακρυσμένη ανατομική θέση. 

 

4.ΕΛΕΓΞΤΕ την ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ του μέλους. Χρώμα-θερμοκρασία δέρματος 

και τριχοειδική επαναφορά. Ψηλαφήστε περιφερικές σφύξεις. Επί υποψίας αγγειακής 

βλάβης προχωρήστε σε περαιτέρω έλεγχο (αγγειοχ/κη εκτίμηση- υπερηχογραφικό 

έλεγχο-αγγειογραφία). ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΣΦΥΞΕΙΣ  ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 

5. Αν το επίπεδο εγρήγορσης και η γενική κατάσταση του τραυματία επιτρέπουν 

ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ την ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ του τραυματισμένου μέλους και 

ιδιαίτερα περιφερικά της βλάβης. 
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6. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΠΡΕΠΕΙ 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ (όπως και οι λόγοι για τους οποίους τέτοια 

εκτίμηση δεν ήταν δυνατή, π.χ. ασθενής σε κώμα) ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 

 

7.Διατηρείστε ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΥΠΟΨΙΑΣ για ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ιδιαίτερα 

σε συνθλιπτικές κακώσεις. Ισχυρός αυτόματος πόνος και “σκληρό” οίδημα εγείρουν την 

υποψία, καθώς και ο έντονος πόνος με την ήπια παθητική κίνηση σε περιφερικές 

αρθρώσεις (π.χ. δάκτυλα). Απώλεια αισθητικότητας, μυικής ισχύος ή περιφερικών 

σφύξεων μπορεί να εμφανιστούν πολύ καθυστερημένα. 

 

8. Το κάταγμα ακινητοποιείται προσωρινά με κάποια συσκευή ναρθηκοποίησης 

(γυψονάρθηκας, πνευματικοί νάρθηκες) ή έλξης (δερματική ή σκελετική). Το βήμα αυτό 

πρέπει να εκτελείται από προσωπικό με αντίστοιχη εκπαίδευση και εμπειρία 

 

9. Επαρκής αναλγητική κάλυψη είναι αναγκαία κατά την παραμονή στο ΤΕΠ (μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ενδοφλέβια αναλγητικά όπως η παρακεταμόλη, τραμαδόλη, 

πεθιδίνη) λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που μπορεί να υπαγορεύουν οι συνοδές 

κακώσεις (ΚΕΚ, σπλαγχνική κάκωση κτλ). 

 

10. Ο ακτινολογικός έλεγχος  θα πρέπει να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που 

επιβάλλουν οι αρχές αντιμετώπισης του πολυτραυματία (δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος 

ενεργειών που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του). Είναι απαραίτητες ακτινογραφίες 

σε 2 επίπεδα (face και profile) οι οποίες να περιλαμβάνουν τις αρθρώσεις κεντρικά και 

περιφερικά του κατάγματος. 
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11.Αν ο χρόνος παραμονής στο ΤΕΠ για διερεύνηση και σταθεροποίηση αναμένεται να 

ξεπεράσει τις 3 ώρες, κρίνεται σκόπιμη η έναρξη χορήγησης αντιβιοτικής κάλυψης στο 

ΤΕΠ. Συνιστώνται κεφαλοσπορίνη α’ γενεάς για Gram+ παθογόνα, αμινογλυκοσίδη για 

Gram (–) και αντιτετανική κάλυψη 

 

12. Προετοιμάστε τον ασθενή για το ενδεχόμενο εκτάκτου/επείγοντος χειρουργείου. 

Αποφύγετε τη χορήγηση τροφής και pos υγρών. Χορηγήστε Ο2 και παρακολουθείστε  τα 

Ζωτικά Σημεία, διούρηση και παλμική οξυμετρία. Πραγματοποιείστε πλήρη 

προεγχειρητικό έλεγχο (Γ/Α-ΒΧΜ- έλεγχος πηκτικότητας-ΗΚΓ-καρδιολογική εκτίμηση), 

προσδιορίζοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ομάδα αίματος και Rh και δεσμεύστε αίμα ή παράγωγα 

αυτού κατά περίπτωση    
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2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

 

 Αρχικά υποστηρικτικά μέτρα: 

Χορήγηση Οξυγόνου 

Χορήγηση υγρών 

Έλεγχος ζωτικών σημείων ( σφύξεων, Αρτηριακής πίεσης) 

Τυπικός εργαστηριακός έλεγχος, γενική ούρων 

Επανάληψη αιματοκρίτη μετά 30΄ 

Δακτυλική εξέταση για έλεγχο απώλειας αίματος από το ορθό 

 

ΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

Λεπτομερής κλινική εξέταση για έλεγχο λοιπών κακώσεων των μακρών οστών,  θώρακα 

και κρανίου 

Ακτινογραφία θώρακος και λεκάνης (προσθιοπίσθια, εισόδου, εξόδου) 

Υπέρηχος κοιλίας ( FAST) 

Αν ο πυελικός δακτύλιος είναι ΑΣΤΑΘΗΣ (διάσταση ηβικής σύμφυσης > 2,5 εκ ) 

τοποθετείται εξωτερική οστεοσύνθεση C-CLAMP 

Αξονική Τομογραφία λεκάνης – ισχίων για ταξινόμηση της κάκωσης του πυελικού 

δακτυλίου. Ακολουθεί περαιτέρω διαχείρηση του τραυματία αναλόγως 

 

ΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΣΤΑΘΗΣ 

Τοποθετείται εξωτερική οστεοσύνθεση πυέλου C-CLAMP για σταθεροποίηση του 

πυελικού δακτυλίου. 
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Αν επιτευχθεί έλεγχος της αιμορραγίας ακολουθεί περαιτέρω διαχείρηση του τραυματία 

ανάλογα με τον εργαστηριακό / απεικονικστικό έλεγχο 

 

Αν ο ασθενής παραμείνει αιμοδυναμικά ασταθής παρά τη σύγκλειση και σταθεροποίηση 

του πυελικού δακτυλίου εκτελείται επείγουσα Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας 

για έλεγχο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας , επείγουσα αγγειογραφία και πιθανά εμβολισμός. 
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3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ  

 

1 Αρχικά υποστηρικτικά μέτρα: 

Χορήγηση Οξυγόνου 

Χορήγηση υγρών 

Έλεγχος ζωτικών σημείων ( σφύξεων, Αρτηριακής πίεσης) 

Τυπικός εργαστηριακός έλεγχος, γενική ούρων 

Επανάληψη αιματοκρίτη μετά 30΄ 

Δακτυλική εξέταση για έλεγχο απώλειας αίματος από το ορθό 

 

2. Ακτινογραφίες ΘΜΣΣ ή ΟΜΣΣ face + profile 

3. Λεπτομερής Νευρολογική Εξέταση και καταγραφή αισθητικότητας και κινητικότητας 

όλων των μυϊκών ομάδων και ταξινόμηση του τραυματία κατά ASIA. 

4.Αν ο ασθενής δεν εμφανίζει νευρολογικό έλλειμμα παραμένει κλινήρης με οδηγίες για 

να γυρίζει στο πλάι roll on. 

5. Αν ο ασθενής εμφανίζει επιδεινούμενο νευρολογικό έλλειμμα εκτελείται: 

 Α) Αν ο τραυματισμός συνέβη εντός 3 ωρών χορηγούμε 3,5 mgr/Kgr βάρους 

Υδροκορτιζόνης σε μία ώρα και ακολουθεί 5,4 mgr/Kgr βάρους για 23 ώρες 

 Β) Αν ο τραυματισμός συνέβη > 3 ωρών χορηγούμε 3,5 mgr/Kgr βάρους 

Υδροκορτιζόνης σε μία ώρα και ακολουθεί 5,4 mgr/Kgr βάρους για 47 ώρες. 

 Γ) Επείγων έλεγχος με CT 

 Δ) Προεγχειρητικός έλεγχος ασθενούς και προετοιμασία για χειρουργική 

αντιμετώπιση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΟΠΑΘΕΙΑ 

 

 Αναγνώριση σημείων αποφρακτικής Ουροπάθειας : πόνος , πυρετός, πυουρία 

 Κλινικά σημεία ενδεικτικά σήψης 

 Κριτήρια SIRS θετικά  

 Χορήγηση υγρών, O2 

 Καλλιέργειες Ούρων - Αίματος 

 Συμπτώματα ενδεικτικά Ουροσήψης    

 Απεικονιστικός Έλεγχος ( CT AKK χωρίς την χορήγηση i.v. Σκιαγραφικού ) 

 Έναρξη Εμπειρικά Α/Β αγωγής  

 Προγραμματισμός για Χειρουργείο (Τοποθέτηση pig-tail) ή Διαδερμικής 

Νεφροστομίας 

 Έλεγχος σημείων σήψης  

 Υποστηρικτική αγωγή  

 

Στόχος στον Όροφο κατά την αντιμετώπιση Ουροσήψης  

 

o CVP 8-12 mm Hg 

o ΜΑΠ 85-90 mm Hg 

o Hct > 30%  

o Ωριαία αποβολή ούρων > 40 ml/ H 
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2. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΟΣ  

 

 Αναγνώριση Ασθενών Ομάδας Κινδύνου ( έφηβοι )  

 

Συμπτωματολογία ( αιφνίδια έναρξη , ναυτία , έμετος )  

 

 Κλινική Εξέταση  

 

 Triplex Οσχέου  

 

 Κρίσιμο διάστημα 6 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων  

 

 Να γίνει προσπάθεια από τον Ιατρό ΤΕΠ για κλινική ανάταξη με τον εξής 

τρόπο:   

1. Ενημερώνουμε τον ασθενή για το επώδυνο του χειρισμού που θα 

εκτελέσουμε. 

2. Κρατάμε και περιστρέφουμε ενεργητικά τον όρχη  περί τον οβελιαίο άξονα 

του σώματος προς τον σύστοιχο μηρό (τον ΑΡ όρχη προς τον ΑΡ 

μηρό ή  τον ΔΕ όρχη προς τον ΔΕ μηρό).   

3. Η περιστροφή μας πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ολόκληρη περιστροφή 

περί άξονα και φυσικά περιλαμβάνει μόνο τον όρχη κι όχι το δέρμα του 

οσχέου... 

4. Εάν ο χειρισμός επιτύχει, ο ασθενής ανακουφίζεται εντυπωσιακά ΑΜΕΣΑ 

(σε δευτερόλεπτα). Εάν όχι τότε γίνεται: 

 

 Κλήση Ουρολόγου 

 

 Άμεσος προγραμματισμός χειρουργείου 
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3. ΤΡΑΥΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Οι ασθενείς με τραύματα του ουροποιητικού είναι συνήθως πολυτραυματίες, άρα 

επείγει η αντιμετώπισή τους με τον συνήθη τρόπο του πολυτραυματία κατ’ αρχήν και 

παράλληλη κλήση Ουρολόγου. Εφόσον υπάρχει τραυματισμός σε πύελο ή περίνεο και 

αυτό συνοδεύεται από ύπαρξη αίματος στο έξω στόμιο της ουρήθρας, τότε 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ. 

Στις περιπτώσεις αυτές η παροχέτευση των ούρων πρέπει να γίνεται είτε 

υπερηβικά (υπερηβική παροχέτευση με ειδικό σετ καθετηριασμού) στα ΤΕΠ είτε 

διεγχειρητικά αλλά πάντα από Ουρολόγο.  

Εφόσον στον ασθενή υπάρχει σημαντική ουρηθρορραγία (σπάνιο), τότε γίνεται 

πιεστική περίδεση πέους με γάζες μέχρι την απεικονιστική εκτίμηση ή Ουρολογική 

εκτίμηση. 
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4. ΚΑΚΩΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 

 

Στο 1-5% όλων των τραυματιών  

Η πλειοψηφία αντιμετωπίζεται συντηρητικά  

 

a. Αιμοδυναμικά σταθερός  

b. Ιστορικό (συγγενείς παθήσεις, προηγούμενα χειρουργεία) 

c. Κλινική εξέταση ( αιματουρία , πόνος στην οσφύ, μάζα)  

d. Stick ούρων , διαδοχικοί αιματοκρίτες  

e. Μέτρηση Κρεατινίνης σε ασθενείς που ήταν από πριν επηρεασμένη  

f. CT AKK  με i.v σκιαγραφικό  

g. Σε ασθενείς ασταθείς άμεση κλήση Ουρολόγου , προγραμματισμός για 

Χειρουργείο,  one shot IVP (δηλαδή α/α ΝΟΚ περίπου 5-10’ μετά από IV 

χορήγηση σκιαγραφικού) 

h. Σε σταθερούς αιμοδυναμικά με grade 1-4 κακώσεις , συντηρητική 

αντιμετώπιση . Αντιβιοτικά , παρακολούθηση ζωτικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΟΞΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ 

 Κόκκινο μάτι 

 Πολύ έντονος πόνος με επέκταση περιοφθαλμικά 

 Θόλωση όρασης 

 Κόρη μη αντιδρώσα στο φως σε ημιμυδρίαση 

 Ναυτία/τάση για έμετο 

 Πολύ υψηλή ενδοφθάλμια πίεση (ψηλαφητικά πολύ σκληρός βολβός σε σχέση με 

το άλλο μάτι) 

  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Χορήγηση iv Ακεταζολαμίδη 500 mg εφάπαξ και μετά per os 250mg 1tab x 4  

 Χορήγηση coll Πιλοκαρπίνη 2% εφάπαξ 1 ώρα μετά την χορήγηση iv 

Ακεταζολαμίδη και μετά 1σταγ. x 4 

 Χορήγηση Coll Maxidex 1 σταγ. ανα 2ωρο 

 Χορήγηση coll Τιμολόλη 0.5% 1 σταγ. x 2 (εκτός αν υπάρχει αντένδειξη) 

 Χορήγηση coll Πιλοκαρπίνη 2% στον έτερο οφθαλμό 

 Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης iv Μαννιτόλη 

20% 2g/kg με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντένδειξη 

 Αναλγητικά (παρακεταμόλη), αντιεμετικά 

Ενημέρωση εφημερεύοντος οφθαλμιάτρου 
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2. XHMIKO EΓΚΑΥΜΑ 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ 

 

 Έλεγχος του pH με ειδική ταινία στο κάτω κόλπωμα του επιπεφυκότα σε 

αμφοτέρους οφθαλμούς 

 Ενστάλαξη αρκετών σταγόνων τοπικού αναισθητικού (Προξυμετακαϊνη) 

 Πλύση άνω και κάτω βλεφαρικών κολπωμάτων για απομάκρυνση αλλότριων 

σωμάτων 

 Τοποθέτηση βλεφαροδιαστολέα. Χρήση του πλαστικού ρύγχους του 

φλεβοκαθετήρα για την καλύτερη πλύση του οφθαλμού 

 Άφθονη παρατεταμένη πλύση οφθαλμού και βλεφαρικών κολπωμάτων για 20 min 

με τουλάχιστον 1000ml N/S ή R/L 

 Αναστροφή βλεφάρων και προσεκτική πλύση των κολπωμάτων του επιπεφυκότα 

και αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων ασβέστη ή μπετόν με βαμβακοφόρο στυλεό 

 10 min μετά την πλύση - νέος έλεγχος του pH με ειδική ταινία στο κάτω κόλπωμα 

του επιπεφυκότα 

 Συνέχιση της πλύσης μέχρι να επιτευχθεί ουδέτερο pH (7.0) - Σύγκριση με τον 

έτερο οφθαλμό αν δεν έχει επηρεαστεί 

 Αν παρατεταμένη πλύση > 2 litres δεν ουδετεροποιήσει το pH πρέπει να 

συνεχιστεί η πλύση μέχρι την έλευση του ειδικού οφθαλμιάτρου 

 Aντιτετανική κάλυψη 

 Ενημέρωση εφημερεύοντος οφθαλμιάτρου με πληροφορίες για το είδος και την 

διάρκεια επαφής της χημικής ουσίας καθώς και την κατάσταση του επιπεφυκότα 

και κερατοειδούς (Λεύκανση («άσπρο μάτι») - θόλωση) 

 Χορήγηση αντιβιοτικών κολλυρίων ευρέως φάσματος (Τομπραμυκίνη) 

 Αν πρόκειται για έγκαυμα από ασβέστη, χορήγηση κολλυρίου ΕDTA (αιθυλενο-

διαμινο-τετρα-οξικό οξύ) 
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3. ΤΡΑΥΜΑ 

 

3.1 . ΡΗΞΗ ΒΟΛΒΟΥ 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΣΗΜΕΙΑ 

 Πόνος 

 Θόλωση όρασης 

 Ύφαιμα-αιμόφθαλμος 

 Παραμόρφωση σχήματος κόρης 

 Ολικό υπόσφαγμα (αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα) 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 Καθορισμός της φύσης και της έκτασης καταστάσεων απειλητικών για τη ζωή 

 Ιστορικό τραυματισμού 

 Απλή ακτινογραφία κόγχων επί υποψίας ενδοβόλβιου ή ενδοκογχικού αλλοτρίου 

σώματος 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Τοποθέτηση προστατευτικού κελύφους 

 CT κεφαλής και κόγχων 

 Χορήγηση iv Σιπροφλοξασίνη 400 mg x 2 

 Αντιτετανική κάλυψη 

 Αναλγητικά και αντιεμετικά, ελαττώνουν την πιθανότητα Valsalva και αύξησης της 

ενδοφθάλμιας πίεσης 

 Ενημέρωση εφημερεύοντος οφθαλμιάτρου 

 Ενημέρωση χειρουργείου και αναισθησιολόγου 

Σύσταση να παραμείνει νηστικός ο ασθενής μέχρι να καθοριστεί η ώρα του χειρουργείου 
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3.2. ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ 

 

Μετά από τραύμα ή χειρουργική επέμβαση 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΣΗΜΕΙΑ 

 Πόνος 

 Μεγάλη πρόπτωση του οφθαλμού 

 Θόλωση όρασης 

 Αντίσταση στην προς τα πίσω συμπίεση του βολβού 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Έξω κανθοτομή : τομή του έξω κανθικού τένοντα με σκοπό την αποσυμπίεση του 

ενδοκογχικού τμήματος του οπτικού νεύρου 
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4. ΑΙΦΝΙΔΙΑ (ΑΝΩΔΥΝΗ) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ 

 Αιφνίδια ετερόπλευρη ανώδυνη μείωση της όρασης 

 Κόρη Μarcus-Gunn 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Προηγούμενα επεισόδια παροδικής θόλωσης της όρασης 

 Αγγειακοί παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης 

διαβήτης) 

 Ηλικία ≥ 70 ετών 

 Αιματολογικά - Ρευματολογικά Νοσήματα 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΙΤΙΔΑΣ 

 Γενική Αίματος (αιμοπετάλια) 

 ΤΚΕ 

 CRP 

Αν τα παραπάνω είναι αυξημένα, πρόκειται για πρόσθια ισχαιμική οπτικοπάθεια 

αρτηριτιδικού τύπου και απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση με σκοπό την προφύλαξη 

της όρασης του έτερου οφθαλμού  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Είναι η έκθεση του ατόμου σε υπερβολική δόση φαρμάκων. Η λήψη τους μπορεί να είναι 

σκόπιμη (στα πλαίσια εθισμού ή απόπειρας αυτοκαταστροφής) ή να πρόκειται για 

ατύχημα (λόγω  λάθους από ενήλικο ή λόγω άγνοιας από μικρό παιδί) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Είναι ανάλογη της  ληφθείσας ουσίας. Υπάρχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά σύνδρομα. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο επηρεασμός των ζωτικών λειτουργιών: 

 Αεραγωγός: ατελής έλεγχος, εισρόφηση 

 Αναπνοή: διαταραχές του τύπου της αναπνοής, αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 

Ι και  ΙΙ 

 Κυκλοφορικό: διαταραχές καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πιέσεως 

 Κεντρικό νευρικό σύστημα: διαταραχές του επιπέδου συνείδησης έως κώμα, 

σπασμοί, κλπ 

 Διάφορα: διαταραχές ηπατικής - νεφρικής λειτουργίας, κλπ 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 Ψυχοφάρμακα: βενζοδιαζεπίνες, ηρεμιστικά, βαρβιτουρικά, αντικαταθλιπτικά 

(τρικυκλικά, αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης), φαινοθειαζίνες, 

αμφεταμίνες, άλλα ψυχοτρόπα, οπιοειδή 

 Διάφορα: ασπιρίνη, παρακεταμόλη, δακτυλίτις, β-αναστολείς, κουμαρινικά 

αντιπηκτικά κλπ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Με ταχύτητα και ψυχραιμία,  Ιστορικό από συγγενείς, τραυματιοφορείς (τι έλαβε, 

πόσο έλαβε, πριν πόση ώρα, αν έκανε  εμετό, συμπτώματα, λεπτομερές ατομικό 

αναμνηστικό, φαρμακευτική αγωγή) 

(πχ ένας ασθενής που ελάμβανε κορτιζόνη, θα χρειαστεί ενδοφλέβια δόση 

υποκατάστασης!) 
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Ασθενείς που έρχονται από ταξίδι ή κρατούμενοι, μπορεί να έχουν κρύψει 

παράνομες ουσίες στο ΓΕΣ! 

 Παραπλανητικές μπορεί να είναι οι πληροφορίες στις περιπτώσεις απόπειρας 

αυτοκτονίας όταν παρέχονται από τους ίδιους τους δράστες 

 Να ψάχνονται τα ρούχα και το περιβάλλον για άδεια κουτιά ή σημείωμα (4) 

 Η μη ύπαρξη κλινικών εκδηλώσεων δεν αποκλείει τη διάγνωση δηλητηρίασης (1) 

 

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων   210-7793777 

 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

                              Είναι σταθερός ο ασθενής (6); 

 

     Όχι                                                                           Ναι 

 

Διασφάλιση αεραγωγού    

Έκπτωση επιπέδου συνείδησης ή  

Σπασμοί: Διασωλήνωση (3991, ΚΑΡΠΑ 4000) 

για να διορθωθεί ή να αποφευχθεί: 

  Υποξαιμία 

Αναπνευστική οξέωση 

Εισρόφηση 

 Αφαιρούνται από το στόμα ξένα σώματα, οδοντοστοιχίες 

 Τοποθετείται ο ασθενής στην αριστερή πλευρά  

 Οξυγόνο 

 ΗΚΓ 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MONITOR ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΣ 

 2η Φλεβική γραμμή  

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Τριχοειδικό σάκχαρο  

 Τοποθέτηση φλεβικής γραμμής και λήψη εργ. εξετάσεων (Γ/Α, ΡΤ/ΡΤΤ, ΙΝR, βιοχ.εξ: 

ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γGT, ΑLP, ολ./αμ. χολερυθρίνη, CPK, 

CK-MB, τροπονίνη, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, δείγμα αίματος, ούρων, γαστρικού υγρού 

για επίπεδα φαρμάκων, τοξικολογική ανάλυση) (4) 
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 Επίπεδα παρακεταμόλης, σαλικυλικών, βενζοδιαζεπινών, τρικυκλικών, διγοξίνης, 

λιθίου, αντιεπιληπτικών, σιδήρου 

 (Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Τμήμα Βιοχημικό): τηλ: 2132043092, 2132043088, 

2132043082) 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΕΣ 

π.χ. Ασετόνης, αλκοολών (και αιθυλενογλυκόλης), αντιαρρυθμικών, βαρέων 

μετάλλων, θεοφυλλίνης, καρβοξυαιμοσφαιρίνη, μεθαιμοσφαιρίνη (4) 

 Αέρια αρτ. αίματος (4) 

(Προσδιορίζεται το χάσμα ανιόντων (αυξάνει σε δηλητηριάσεις με σαλικυλικά, 

μετφορμίνη ή ισονιαζίδη) 

 Η επαναφορά του επιπέδου συνείδησης και Ζ.Σ. με την ΙV έγχυση Ναλοξόνης ή 

Φλουμαζενίλης είναι διαγνωστική αντίστοιχα  δηλητηρίασης από ναρκωτικά και 

βενζοδιαζεπίνες (4).  

 Ακτινογραφία θώρακα  

 CT εγκεφάλου ή ΜRI μπορεί να χρειάζεται σε πτώση επιπέδου συνείδησης (4) 

 ΟΝΠ? (σε υποψία λοίμωξης ΚΝΣ) 

      

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 Σε κώμα άγνωστης αιτιολογίας συνίσταται να χορηγηθεί: 

 -Γλυκόζη 25 gr iv (50 ml διαλύματος D/W 50% σε 2-3 λεπτά) 

-Ναλοξόνη 0.4 - 2 mg iv (10 μg/kg) - επανάληψη κάθε 2-3 λεπτά έως μέγιστη 

δόση 10 mg. Επιπρόσθετες δόσεις ανά 20 min - 2h. Εναλλακτικά μπορεί να 

χορηγηθεί ΙΜ, SC ή ενδοτραχειακά. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ναλοξόνη έχει διάρκεια δράσης περίπου 2 ώρες, μετά την 

πάροδο των οποίων ο άρρωστος μπορεί να πέσει πάλι σε κώμα, γι΄αυτό πρέπει 

να παρακολουθείται στενά για >3h μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης. 

-Θειαμίνη 100 mg IM ή IV, ταυτόχρονα με τη χορήγηση γλυκόζης, αν υπάρχει 

ιστορικό αλκοολισμού ή διαταραχών θρέψης. 

 Επί σπασμών: Διαζεπάμη  0.1 - 0.2 mg/kg Βάρους σε 1-3 min (5-10 mg) (μέγιστο 

5 mg/λεπτό). 

  Η δόση μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 10-15 λεπτά με μέγιστη δόση τα 30 

mg. Για τα παιδιά 0,25 mg/kg με μέγιστο 5 mg μέχρι 5 ετών και 10 mg > 5 ετών  
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 (1) (προσοχή: κίνδυνος άπνοιας. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ, ΑΜBU MEXΡΙ ΝΑ 

ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ) 

 Κλήση ΚΑΡΠΑ 

 

 Σπασμοί:  αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα Φαινυτοΐνη 15-20 mg/kg, (διόρθωση 

υποξίας, οξέωσης, υπογλυκαιμίας) 

 Βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά. Τα βαρβιτουρικά δίνονται μόνο κατόπιν 

διασωλήνωσης. 

  σπασμοί από υπερδοσολογία ισονιαζίδης μπορεί να ανταποκριθούν σε μεγάλες 

δόσεις Πυριδοξίνης IV (4) 

 σπασμοί από β-αποκλειστές ή τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά : φαινυτοΐνη και  

βενζοδιαζεπίνες (4) 

 

 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ 

 IV ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ,   

 Εκτίμηση ΜΕΘ (3680, 4400) 

 ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΑ :Νορεπινεφρίνη, Επινεφρίνη ή Ντοπαμίνη (4) 

 Σε βαριές περιπτώσεις ενδοαορτική αντλία (Καρδιολόγος 3783) 

 Απομάκρυνση της ουσίας: 

 Δέρμα: Ουσίες που προκαλούν βλάβη στο δέρμα και στη συνέχεια 

απορροφώνται μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις (παρακουάτ) 

 Ελευθέρωση ασθενούς από ρούχα 

 

 Πλύσιμο σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι (ιδίως στους 

οργανοφωσφορικούς εστέρες) 

 Επαφή με μάτια: Πλύσιμο με άφθονο νερό για 15 λεπτά με τα βλέφαρα ανοιχτά 

και οφθαλμολογική εξέταση (1) 
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 Πλύση στομάχου: πολύ αποτελεσματική: τα πρώτα 30 λεπτά – 1 ώρα (4) (μέχρι 4 

ώρες). Μπορεί να παραταθεί: 

 Σε λήψη σαλικυλικών, οπιούχων, τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών 

 Μαζική λήψη ουσιών 

 Λήψη ουσιών που προκαλούν σύσπαση του πυλωρού ή προσκολλώνται στο 

τοίχωμα του στομάχου, πχ μεταλδεϋδη. 

  Συνήθως όμως εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, επειδή ακόμα και αν έχουν 

μεσολαβήσει αρκετές ώρες από τη λήψη του φαρμάκου, η απορρόφηση του είναι 

δυνατόν να είναι μειωμένη αν η ληφθείσα ποσότητα είναι μεγάλη ή αν επιβραδύνεται 

η κένωση του στομάχου (πχ μετά λήψη σαλικυλικών, τρικυκλικών, οπιούχων). 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

 Δηλητηρίαση με καυστικές ουσίες (οξέα ή αλκάλεα), για το φόβο μεγαλύτερης τοπικής 

βλάβης ή διάτρησης 

 Σπασμούς 

 Σε περίπτωση ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΝΣ Ή ΚΩΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει η πλύση 

στομάχου, αφού προηγηθεί ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 

 Λήψη πετρελαιοειδών, για τον κίνδυνο πνευμονίας από εισρόφηση (σχετική 

αντένδειξη).  Αν η ληφθείσα ποσότητα είναι μεγάλη (πάνω από 1 ml/kg) γίνεται η 

πλύση ή προκαλείται έμετος με πολλές προφυλάξεις, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος 

δράσης της πετρελαιοειδούς ουσίας στο ΚΝΣ. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: 

 

Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα (Levin) (28 F για παιδιά,  

40 F για ενήλικες) (4) 

 Με Ν/S 0,9% ή νερό της βρύσης (βρέφη: N/S) (4) (η πρώτη αναρροφούμενη από 

το στόμαχο ποσότητα να φυλάσσεται για τοξικολογική εξέταση) (1) 

 Κατά την πλύση, να αποφεύγεται η χορήγηση εφ άπαξ μεγάλης ποσότητας 

υγρού, γιατί μπορεί να προωθήσει το περιεχόμενο του στομάχου (1) 

 Δίνονται επαναλαμβανόμενα υγρά (5 ml/kg), ακολουθούμενα από αναρρόφηση 

(4) 

 Πριν αφαιρεθεί ο σωλήνας εισάγεται άνθρακας. Κατόπιν αφαιρείται με προσοχή 

(λυγίζεται και σύρεται ήρεμα), για να αποφευχθεί τυχόν εισρόφηση. 
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 Μετά την αφαίρεσή του ο ασθενής παρακολουθείται για τυχόν εμφάνιση εμέτων. 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις: ο σωλήνας μπορεί να μείνει και να επαναληφθεί η 

πλύση 

 Επιπλοκές πλύσης: εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές, αιματέμεση, ρήξη οισοφάγου 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα σε πολλές ουσίες, ακόμα και αν χορηγηθεί σε >1 ώρα 

από τη λήψη τους (τις απορροφά και επίσης διακόπτει τον εντεροηπατικό κύκλο, 

ιδιαίτερα αν χορηγείται σε επανειλημμένες δόσεις όπως πχ σε λήψη καρβαμαζεπίνης, 

θεοφυλλίνης, δακτυλίτιδας, κινιδίνης, φαινοβαρβιτάλης ή γενικά σκευασμάτων βραδείας 

απορρόφησης. 

 Μετά την πλύση στομάχου 

 1 g/kg ΒΣ (max 100 gr) για ενήλικες σε 250 ml ύδατος, (2,4) 

 Αντενδείξεις: μη προστατευμένος αεραγωγός, εντερική απόφραξη/διάτρηση, λήψη 

καυστικών ουσιών 

 Μετά τον άνθρακα ακολουθεί χορήγηση καθαρτικού ( ιδιαίτερα σε δηλητηριάσεις από 

θεοφυλλίνη, λίθιο, σίδηρο) 

 

Αντενδείξεις για τη χορήγηση καθαρτικού:  

 Η χορήγηση αλάτων μαγνησίου  αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια 

 Αλάτων νατρίου αντενδείκνυται σε ασθενείς με βαριά υπέρταση, νεφρική 

ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια 

 Αντενδείκνυται σε λήψη καυστικού δηλητηρίου, διάρροιας, παραλυτικού ειλεού, 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

 Σε λήψη ουσιών που προκαλούν διάβρωση βλεννογόνων 

 

Επιτάχυνση αποβολής της ουσίας: 

-Προκλητή διούρηση: έχει νόημα όταν πρόκειται για φάρμακα που 

απεκκρίνονται σε υψηλό ποσοστό από τα ούρα, δεν έχουν υψηλό βαθμό  
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σύνδεσης με πρωτεΐνες, κατανέμονται κύρια στον εξωκυττάριο χώρο. Με 

τροποποίηση του pH των ούρων σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί η 

αποβολή του φαρμάκου: -ασθενή οξέα (σαλικυλικά, φαινοβαρβιτάλη, 

χλωροπροπαμίδη) αποβάλλονται καλύτερα με αλκαλοποίηση των ούρων -

ασθενείς βάσεις (αμφεταμίνες, κινίνη) αποβάλλονται καλύτερα με οξινοποίηση 

των ούρων 

 

 Ολική πλύση εντέρου: Χορήγηση ικανής ποσότητας διαλύματος πολυαιθυλενογλυ-

κόλης με ηλεκτρολύτες 

 Ενδείξεις (1):  

 Λήψη μεγάλης ποσότητας δηλητηρίου 

 Καθυστερημένη προσέλευση, οπότε η πλύση στομάχου δεν αναμένεται να βοηθήσει 

 Λήψη ουσιών σε μορφή ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

 Λήψη ουσιών που δεν προσροφώνται από τον άνθρακα 

 Εξωνεφρική κάθαρση: Οι τεχνικές εξωνεφρικής κάθαρσης ( αιμοκάθαρση ή 

αιμοπροσρόφηση με φίλτρο άνθρακα κλπ).  Είναι μέθοδος εκλογής σε δηλητηρίαση 

από λίθιο, θεοφυλλίνη, αλκοόλη.  Έχουν καλά αποτελέσματα σε δηλητηρίαση από 

σαλικυλικά, φαινοβαρβιτάλη  

 

  Ενδοσκοπική / χειρουργική παρέμβαση για πακέτα φαρμάκων (4,6) 

 

Ειδικότερα μέτρα ανάλογα με το είδος της ληφθείσας ουσίας - πίνακας.  

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Βενζοδιαζεπίνες  Μυϊκή αδυναμία 

 Ζάλη-δυσαρθρία 

 Λήθαργος-διαταραχές 

επιπέδου συνείδησης 

 Οξεία αναπνευστική 

ανεπάρκεια 

Αντίδοτο: Φλουμαζενίλη  

0.2 mg iv αργά  

Επανάληψη κάθε 1΄ 

Μέγιστη δόση 1 mg 

Σε περίπτωση υποτροπής 

της υπνηλίας, συνιστάται 

η συνεχής έγχυση 0,1-0,4 

mg/h, ανάλογα με τον 

επιθυμητό βαθμό 

εγρήγορσης 

Οπιούχα 

Μορφίνη 

Ηρωίνη 

Κωδεΐνη 

Πεθιδίνη 

 Καταστολή ΚΝΣ 

 Υπόταση, βραδυκαρδία 

 Υποθερμία 

 Καταστολή αναπνευστικού 

κέντρου - αναπνευστικό 

arrest 

Αντίδοτο: Ναλοξόνη  

0.4-2 mg IV 

Επανάληψη 3-4 φορές 

{Τ/2=1h} 

Μέγιστη δόση 10-20 mg  

ΠΡΟΣΟΧΗ! πιθανό 
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σύνδρομο στέρησης μετά 

από χορήγηση Ναλοξόνη 

Σαλικυλικά 

(ασπιρίνη) 

 

Τοξική δόση:150mg/kg 

Δυνητικά 

θανατηφόρος: 

>500mg/kg 

 Γαστρεντερικά (ναυτία-

έμετοι-αιμορραγία) 

 Υπέρπνοια 

 Εμβοές ώτων-ζάλη 

 Αναπνευστική αλκάλωση-

μεταβολική οξέωση με 

αυξημένο χάσμα ανιόντων 

 Υποκαλιαιμία 

 Υπογλυκαιμία 

 Σπασμοί-κώμα 

 Διαταραχές πήξης-

αιμορραγία 

 οργανικό ψυχοσύνδρομο (σε 

χρόνια δηλητηρίαση) 

Διόρθωση οξέωσης-

ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών-

υπογλυκαιμίας 

 

Επί αιμορραγίας:Βιταμίνη 

Κ 10mg IM 

 

Εξωνεφρική κάθαρση σε 

σοβαρή δηλητηρίαση 

(επίπεδα>100 mg/dl σε 

οξεία, >50mg/dl σε 

χρόνια) 

Παρακεταμόλη 

 

Τοξική δόση:>140 

mg/kg ή 10 gr 

 

Δυνητικά 

θανατηφόρος: 

>25 mg 

Αρχικά ασυμπτωματικοί 

ασθενείς 

ΙΙ. Μετά 24-48 ώρες: 

 Ανορεξία 

 Ναυτία-έμετοι 

 Άλγος (ΔΕ) 

υποχονδρίου 

 Ίκτερος  

ΙΙΙ. Σε 1-4 ημέρες 

ηπατική νέκρωση - 

ανεπάρκεια               

Αν η ληφθείσα ποσότητα 

είναι άγνωστη ή >140 mg 

και δεν έχουν περάσει>24 

ώρες: Ν-Ακετυλοκυστεΐνη 

(NAC) έναρξη: 140mg/kg 

(per os ή IV) 

Συνέχεια 70 mg/4h 

12 δόσεις (αν χορηγείται 

IV) 

18 δόσεις (αν χορηγείται 

per os) 

Η θεραπεία είναι 

αποτελεσματική αν 

αρχίσει έγκαιρα (σε 12-

16h) 

Τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά 

 

Γενική τοξική 

δόση:>10mg/kg 

Ι.Αντιχολινεργικά συμπτώματα: 

 Μυδρίαση 

 Θόλωση όρασης 

 Ξηροστομία 

 Ταχυκαρδία 

 Διέγερση 

 Ειλεός-επίσχεση ούρων 

 Σπασμοί-κώμα 

 Υπερπυρεξία 

ΙΙ.Καρδιαγγειακές εκδηλώσεις 

(συχνά θανατηφόρες): 

 Διεύρυνση QRS 

 Υπόταση 

Συμπτωματική αγωγή 

 

Συνεχές ΗΚΓκό monitoring 

για τουλάχιστον 6h 

 

Αν υπάρχουν απειλητικά 

για τη ζωή συμπτώματα: 

Φυσοστιγμίνη 

0.5-2 mg αργά IV 
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 Κολποκοιλιακός 

αποκλεισμός 

 Κοιλιακές αρρυθμίες 

Αντιψυχωσικά 

(νευροληπτικά) 

Φαινοθειαζίνες 

Βουτυροφαινόνες κλπ 

 ταχυαρρυθμίες 

 Εξωπυραμιδικά (δυστονία-

υπερτονία-τρόμος, 

παρκινσονισμός) 

 Delirium-stupor-κώμα 

 Status epilepticus 

 Εγκεφαλικό οίδημα 

 Κακόηθες νευροληπτικό 

σύνδρομο 

Συμπτωματική αγωγή 

 

Για τη δυστονία: 

Διφαινυλυδραμίνη 

25-50 mg IM ή IV 

Λίθιο 

Πολύ στενό 

θεραπευτικό εύρος 

(0.6-1.2mmol/lt) 

Αύξηση τοξικότητας αν 

ταυτόχρονη λήψη 

ΜΣΑΦ, αναστολέων 

αγγειοτασίνης 

 

Ήπια τοξικότητα: 

1.5-2.5 mMol/lt 

Σοβαρή τοξικότητα: 

2.5-3.5 mmol/lt 

Απειλητική για τη ζωή: 

>3.5 mmol/lt 

 Ναυτία-έμετος-διάρροια-

κοιλιακά άλγη 

 Τρόμος-παρκινσονισμός-

υπερτονία-αύξηση τενόντιων 

αντανακλαστικών 

 Μυϊκή αδυναμία, σπασμοί 

 Αδυναμία συγκέντρωσης-

πτώση επιπέδου 

συνείδησης-κώμα 

 νεφρογενής άποιος διαβήτης 

 Υπεργλυκαιμία 

 Αύξηση καλίου-ασβεστίου 

 Διαταραχές καρδιακού 

ρυθμού ST, T, QT 

 Υποθυρεοειδισμός 

Σε σοβαρή δηλητηρίαση 

εξωνεφρική κάθαρση 

(αιμοκάθαρση-

αιμοπροσρόφηση): 

Πρέπει να είναι 

παρατεταμένη και 

επαναλαμβανόμενη λόγω 

του μεγάλου όγκου 

κατανομής του φαρμάκου 

Συμπαθομιμητικά 

Κοκαΐνη 

Αμφεταμίνες 

<<ecstasy>> 

<<crack>> 

 Ταχυκαρδία-αρρυθμίες-

υπέρταση, οξύ έμφραγμα 

μυοκαρδίου 

 Ψυχοκινητική διέγερση, 

σπασμοί, ψευδαισθήσεις 

 Μυδρίαση 

 Υπερθερμία, εφίδρωση 

 Ραβδομυόλυση 

 Αύξηση τενόντιων 

αντανακλαστικών, τρόμος, 

υπερτονία 

 Ανόρθωση τριχών 

Συμπτωματική αγωγή 

Χολινεργικά  

Φυσοστιγμίνη 

 Σιελόρροια, δακρύρροια 

 Ναυτία, έμετος-διάρροια 

 Βρογχόρροια, αναπνευστική 

ανεπάρκεια 

 Μύση 

Αντίδοτο: Ατροπίνη 
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 Κράμπες, δεσμιδώσεις, 

σπασμοί 

 Βραδυκαρδία 

Αντιχολινεργικά 

Σκοπολαμίνη 

Ατροπίνη 

 Διαταραχές επιπέδου 

συνείδησης-παραισθήσεις-

σπασμοί 

 Διαταραχές καρδιακού 

ρυθμού 

 Υπερθερμία 

 Ερυθρότητα δέρματος  

 Μυδρίαση, διαταραχές 

όρασης 

 Επίσχεση ούρων και 

κοπράνων 

 Ξηρότητα βλεννογόνων 

Αντίδοτο: Φυσοστιγμίνη 

Δακτυλίτις 

 

 

 

Απειλητικές για τη ζωή 

αρρυθμίες αν επίπεδα 

>5 ng/ml, ή λήψη >10 

mg από ενήλικο άτομο 

 Διαταραχές καρδιακού 

ρυθμού και αγωγιμότητας 

 Θάμβος οράσεως-

διαταραχές αντίληψης 

χρωμάτων 

 Ναυτία-έμετος 

Αντίδοτο: Fab θραύσμα 

ειδικού αντισώματος 

Διγοξίνης σε δόση που 

υπολογίζεται από τον 

τύπο (C x 5.6 x β.σ)/600 

όπου c=επίπεδα στο αίμα 

 

Συνεχές monitoring 

καρδιακού ρυθμού και 

καλίου 

Αντιδιαβητικά  Διαταραχές  επιπέδου 

συνείδησης-σπασμοί-κώμα 

 Ταχυκαρδία 

 Εφίδρωση 

Γλυκαγόνη: 0.5-1 mg SC, 

IM ή IV 

Πιθανή επανάληψη σε 15 

min 

Σεροτονινεργικά 

(νεότερα 

αντικαταθλιπτικά) 

 Πυρετός 

 Τρόμος 

 Ασυνέργεια κινήσεων 

 Διέγερση 

 Εφίδρωση 

 Διάρροια 

Συμπτωματική αγωγή 

Β-αναστολείς  Βραδυκαρδία-

κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

 Υπόταση 

 Πνευμονικό οίδημα 

 Συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια 

 Υπογλυκαιμία 

 Βρογχόσπασμος 

 Σπασμοί-λήθαργος-κώμα 

Αντίδοτο: γλυκαγόνη 

(5-10 mg ή 100-150 μg/kg 

Bolus IV, μετά στάγδην 2-

5 mg/h) 

 

Διόρθωση αρρυθμιών: 

Ατροπίνη, 

Ισοπροτερενόλη 
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 Υπερκαλιαιμία 

Αναστολείς 

διαύλων Ca++ 

 Βραδυκαρδία-διαταραχές 

ρυθμού και αγωγής 

 Ελάττωση συσταλτικότητας 

μυοκαρδίου-πνευμονικό 

οίδημα υπόταση 

 Διαταραχές επιπέδου 

συνείδησης-σπασμοί 

 ναυτία-έμετος 

 Υπεργλυκαιμία 

 Γαλακτική οξέωση 

Γλυκονικό ασβέστιο 

0.2 ml/kg διαλύματος 10% 

Σε 5 min  

Επανάληψη ανά 15-20 

min έως 4 δόσεις 

Ισονιαζίδη Σε σοβαρή τοξικότητα 

(λήψη > από 80 mg/kg ΒΣ): 

 Σπασμοί-καταστολή 

αναπνευστικού-

κώμα 

 Υπόταση, 

ραβδομυόλυση, ΟΝΑ 

Πυριδοξίνη (Βιταμίνη Β6) 

Δόση ίση με εκείνη της 

ληφθείσας ισονιαζίδης 

Αν είναι άγνωστη η 

ληφθείσα ποσότητα 

χορηγούνται 5gr 

Σίδηρος Άμεσα: 

 Ναυτία-έμετος-διάρροια-

κοιλιακά άλγη 

 

Ημέρες αργότερα: 

 πιθανή ηπατική ανεπάρκεια 

Δεσφεροξαμίνη 

Μεθανοσουλφονική 

Ήπια συμπτώματα: 

10 mg/kg IM κάθε 48h 

έως 1gr 

Σοβαρά συμπτώματα: 

10-15 mg/kg/h IV ανά 24h 

έως 6 gr 

Κουμαρινικά  Αιμορραγία Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ 

5-15 mg SC, IM ή IV 

Θεοφυλλίνη  Ταχυκαρδία, διαταραχές του 

καρδιακού ρυθμού 

 Τρόμος, σπασμοί 

 Ναυτία-έμετος-διάρροια-

κοιλιακά άλγη 

 Υπόταση 

 Άγχος-ευερεθιστότητα 

 Ελάττωση καλίου-

μαγνησίου-φωσφόρου 

 Γαλακτική οξέωση 

Σε απειλητικές για τη ζωή 

καταστάσεις (διαταραχές 

καρδιακού ρυθμού, 

υπόταση, σπασμοί) ή 

όταν τα επίπεδα στο αίμα 

είναι >60 - 100 mg/lt (σε 

οξεία δηλητηρίαση ) ή 

>30 - 60 mg/lt (σε χρόνια) 

συνιστάται εξωνεφρική 

κάθαρση. 
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ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ – ΠΑΓΙΔΕΣ 

 

1. Ατελής εκτίμηση - αντιμετώπιση των προβλημάτων του αεραγωγού 

2. Μη διάγνωση άλλων αιτίων που ευθύνονται για την κλινική εικόνα (πχ 

υποκείμενη εγκεφαλική βλάβη, διαταραχές σακχάρου ή ηλεκτρολυτών, 

λοίμωξη κλπ) 

3. Καθυστέρηση στην εφαρμογή θεραπευτικών πράξεων εν αναμονή της 

διαδικασίας λήψης δειγμάτων ή των αποτελεσμάτων του τοξικολογικού 

ελέγχου  
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2. ΟΞΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ-ΜΕΘΗ 

 

 

Οφείλεται στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης (αιθανόλης) 

και σπανιότερα στη λήψη άλλων αλκοολών (μεθανόλης, αιθυλενογλυκερολης, 

ισοπροπανολολης). Πολλές φορές η χρήση αιθανόλης σχετίζεται με ταυτόχρονη χρήση 

άλλων παράνομων ουσιών , γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας κατά τη 

διαφορική διάγνωση και θεραπεία της μέθης. 

Η οξεία δηλητηρίαση με αλκοόλ μπορεί να σχετίζεται με επιθετικές ενέργειες, 

αυτοκτονίες και τροχαία ατυχήματα. 

Επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ σε οδηγούς οχημάτων για την Ελλάδα είναι έως 50 

mg/dl στο αίμα ή 25 mg/100 ml αναμενόμενου όγκου, Επίπεδα αιθυλικής αλκοόλης στο 

αίμα πάνω από 400 mg /dl οδηγούν σε κώμα. 

 

Κλινική εικόνα 

Ο ασθενής μπορεί να προσέλθει σε κατάσταση ήπιας μέθης (ελαφρά 

δηλητηρίαση) ή ακόμη και σε κωματώδη κατάσταση (βαριά δηλητηρίαση) λόγω 

καταστολής του ΚΝΣ. 

Συμπτωματολογία: 

Χαρακτηριστική απόπνοια ευφορία, ελαφρά διαταραχή στο συντονισμό των 

κινήσεων, αταξία, νυσταγμό, διαταραχή στην κρίση και στις αντιδράσεις, δυσαρθρία, 

κολλώδη ομιλία, κατάργηση των κοινωνικών αναστολών στην συμπεριφορά, 

επιθετικότητα, κώμα , καταστολή της αναπνοής, αυξημένος κίνδυνος για εισρόφηση. Οι 

κόρες των οφθαλμών είναι μικρές σε διάμετρο,  υποθερμία, υπόταση, βραδυσφυγμία, 

ραβδομυόλυση από παρατεταμένη ακινησία  

Διαφορική Διάγνωση 

Είναι απαραίτητο να αποκλεισθούν καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν ή και να 

μιμούνται την δηλητηρίαση από αιθανόλη, όπως - υπογλυκαιμία -κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις - υποθερμία - μηνιγγίτις - δηλητηρίαση από άλλες ουσίες που καταστέλλουν το 

ΚΝΣ. 
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Θεραπευτική Παρέμβαση: 

1.Προτεραιότητα στη θεραπεία δίνεται στην εξασφάλιση των αεροφόρων οδών 

(Α), της αναπνοής (Β), της κυκλοφορίας (C), τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας( D), τον 

έλεγχο για συνοδές κακώσεις (Ε). Μπορεί να απαιτηθεί διασωλήνωση για προστασία 

αεραγωγού από εισρόφηση. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής. 

2. Μέτρηση του σακχάρου του ασθενούς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η μέθη 

προκαλεί υπογλυκαιμία.  Επί υπογλυκαιμίας χορήγηση  25 gr δεξτρόζης (50 ml διάλυμα 

D / w 50%) iv σε 3-4 min. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο άμεσος έλεγχος 

της τιμής της γλυκόζης, πρέπει να χορηγείται χωρίς καθυστέρηση σακχαρούχο διάλυμα. 

Η ανταπόκριση στην χορήγηση γλυκόζης είναι άμεση και εντυπωσιακή επί 

υπογλυκαιμίας. Σε αυτή την περίπτωση, την αρχική δόση εφόδου ακολουθεί στάγδην 

έγχυση ενός διαλύματος D / W 10%,( εφόσον δεν υπάρχει συνοδός κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση). 

3. Αν υπάρχει υποψία υποσιτισμού ή χρόνιου αλκοολισμού χορηγείται Θειαμίνη 

(100 mg IV, ή  πολυβιταμινούχο σκεύασμα), πριν  τη χορήγηση γλυκόζης για την 

αποφυγή της εμφάνισης εγκεφαλοπάθειας Wernicke 

4.Χορηγούμε στον ορό 1 amp Θειικό Μαγνήσιο (MgSO4) 

5. Χορηγούμε 1-2 amp Ρανιτιδίνης ή 1 amp PPI στον ορό για γαστροπροστασία 

αλλά και για να μειώσουμε την απορρόφηση του αλκοόλ. 

6.  Ρινογαστρικός σωλήνας μπορεί να τεθεί για την απομάκρυνση του γαστρικού 

περιεχομένου αν έχει περάσει λιγότερο από μία ώρα από την κατανάλωση του 

οινοπνεύματος. Ενεργός άνθρακας και καθαρτικά δεν ωφελούν λόγω της ταχύτατης 

απορρόφησης του οινοπνεύματος. Επιβάλλεται ωστόσο χορήγησή τους επί υποψίας 

ταυτόχρονης λήψης και άλλων ουσιών. 

7.Τοποθετούμε ουροκαθετήρα, επειδή το αλκοόλ αυξάνει τη διούρηση μέσω της 

ωσμωτικής διούρησης και εμποδίζει την απελευθέρωση αντιδιουρητικής ορμόνης 

8.Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του χορηγούμε Φλουμαζενίλη bolus 2 ml 

και επανάληψη της δόσης ανά 60 sec μέχρι 10 ml 
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9. Αντιμετώπιση τυχόν υποθερμίας. Συνήθως είναι ήπια και απαιτεί μόνο θερμό 

περιβάλλον και σκέπασμα με κουβέρτες. 

10.Διόρθωση συνοδών διαταραχών (λοίμωξη, αιμορραγία πεπτικού, τραύμα)  

 

Διαγνωστικές εξετάσεις: 

1. Γενική αίματος, έλεγχος πήξης 

2. Βιοχημικές εξετάσεις (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, ηπατικά ένζυμα, 

αμυλάση) 

3. Αέρια αίματος για έλεγχο οξεοβασικής ισορροπίας και αναπνευστικών 

παραμέτρων 

4. ΗΚΓ με πιθανά ευρήματα:  διαταραχές καρδιακού ρυθμού (κολπική μαρμαρυγή, 

Torsades de pointes), μη ειδικές διαταραχές επαναπόλωσης  

5. Ακτινογραφία θώρακος για πιθανή εισρόφηση 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Ο αλκοολικός ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πολυτραυματίας , 

προσοχή στις συνοδές κακώσεις ιδίως ΚΕΚ 

• Ο ασθενής αναχωρεί από το ΤΕΠ κι επιστρέφει στο σπίτι του, εφόσον ανακτήσει 

τις αισθήσεις του και δεν έχει συνοδές κακώσεις μόνο υπό στενή επιτήρηση από 

συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο για τουλάχιστον 12 ώρες. 
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3. ΚΩΜΑ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Κώμα είναι η κατάσταση απώλειας της συνείδησης με απουσία λεκτικής ή 

πολύπλοκης κινητικής απάντησης στα επώδυνα ερεθίσματα. 

 Λήθαργος είναι η κατάσταση που θυμίζει φυσιολογικό ύπνο, όμως ο ασθενής δεν 

μπορεί να αφυπνιστεί τελείως, απαντά αργά, δεν μπορεί πχ να μετρήσει μέχρι το 20 

ή να πει τους μήνες ανάποδα. 

 Stupor (Εμβροντησία) είναι η μειωμένη ή απούσα λεκτική απάντηση στα επώδυνα 

ερεθίσματα. Ο άρρωστος εντοπίζει τον πόνο και περιστασιακά μετά από επώδυνο 

ερέθισμα μπορεί να απαντά σε απλές εντολές. 

 Ψευδοκώμα Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις που ομοιάζουν με κώμα αλλά δεν 

είναι. 

 Ψυχογενές κώμα  είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άρρωστος μοιάζει να έχει 

απώλεια συνείδησης αλλά παρατηρούνται αρνητισμός ( πχ σφίγγει τα βλέφαρα), 

<<συμπεριφορά αποφυγής>> και ακέραιες κινήσεις. 

 <<Locked in syndrome>> είναι γεφυρικό σύνδρομο, κατά το οποίο υπάρχει αδυναμία 

εκτέλεσης οποιασδήποτε κίνησης εκτός από κάθετες συζυγείς κινήσεις των 

οφθαλμών και άνοιγμα βλεφάρων. 

 Επίμονη φυτική κατάσταση Υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα του στελέχους (μάτια 

ανοιχτά, αυτόματη αναπνοή, βήχας, κλπ) χωρίς ενδείξεις ανώτερης νοητικής 

δραστηριότητας.  

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

I.  Γενικές αρχές κλινικής εκτίμησης 

 Άμεση εκτίμηση ζωτικών λειτουργιών: βατότητα του αεραγωγού, αναπνευστική 

και καρδιακή λειτουργία, αρτηριακή πίεση και σάκχαρο αίματος 

 Το ιστορικό θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον προσανατολισμό στα 

πιθανά αίτια. 

 Το βάθος του κώματος εκτιμάται με την κλίμακα Γλασκώβης (πίνακας): GSC< ή = 

8/15 σημαίνει βαθύ κώμα  

 Η ύπαρξη εστιακής σημειολογίας και η αξιολόγηση της λειτουργίας του 

εγκεφαλικού στελέχους έχουν βασική σημασία για πιθανό επαπειλούμενο 

εγκολεασμό.   
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II. Κλινική εξέταση με Νευρολογική εκτίμηση 

 επικοινωνία με το περιβάλλον 

 αντίδραση στα επώδυνα 

 αντανακλαστικά στελέχους: μέγεθος και αντίδραση στο φώς των κορών του 

οφθαλμού - οφθαλμοκεφαλικό αντανακλαστικό - αντανακλαστικό κερατοειδούς - 

τύπος αναπνοής 

 ύπαρξη αυχενικής δυσκαμψίας 

 ύπαρξη εστιακής σημειολογίας 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ομιλία-

επικοινωνία 

Προσανατολισμένος 

Συγχυτικός 

Ακατανόητες λέξεις 

Άναρθρες κραυγές 

Καμία 

5 

4 

3 

2 

1 

Άνοιγμα 

οφθαλμών 

Αυτόματα 

Με παραγγελία 

Με επώδυνο 

ερέθισμα 

Καθόλου 

4 

3 

 

2 

1 

Κίνηση άκρων  Υπακούει σε 

εντολές 

Εντοπίζει στα 

επώδυνα 

Κάμπτει στα 

επώδυνα 

Παθολογική κάμψη 

στα επώδυνα 

Έκταση στα 

επώδυνα 

Καθόλου 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 
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ΣΧΟΛΙΑ 

 Αξιολόγηση: βαθμολογείται η αντίδραση από κάθε ενότητα μια 

φορά και γίνεται πρόσθεση. 

-3 είναι το κατώτερο score (βαθύ κώμα) 

-15 είναι το ανώτερο score (πλήρης νοητική και κινητική 

λειτουργία) 

-score < ή = με 8 σημαίνει βαριά εγκεφαλική βλάβη 

 Στην κλίμακα Γλασκώβης δεν περιλαμβάνεται το μέγεθος των 

κορών των οφθαλμών και η ύπαρξη ή μη φωτοκινητικού 

αντανακλαστικού, που πρέπει να ελέγχονται και να αναφέρονται 

ξεχωριστά. 

 

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ 

I. Ενδοκρανιακά 

 Αγγειακά: αιμορραγία ( ενδοεγκεφαλική ή υπαραχνοειδής αιμορραγία, υπο- ή 

επισκληρίδια αιματώματα ), ισχαιμικό ΑΕΕ 

 Λοιμώδη: μηνιγγίτις, εγκεφαλίτις, απόστημα 

 Όγκοι εγκεφάλου 

 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

 Μετακριτική φάση επιληψίας 

ΙΙ.  Εξωκρανιακά 

 Εγκεφαλική υποξία 

 Μεταβολικά αίτια: υπερ- ή υπογλυκαιμία, διαταραχές ηλεκτρολυτών, υπερκαπνία, 

ηπατική ή ουραιμική εγκεφαλοπάθεια 

 Ενδοκρινολογικά αίτια: ανεπάρκεια υπόφυσης, επινεφριδίων, θυρεοειδούς 

 Φάρμακα: φάρμακα γενικής αναισθησίας, ηρεμιστικά, αναλγητικά, οπιούχα 

 Αλκοόλ - τοξικές ουσίες 

 Φυσικοί παράγοντες ( πχ υποθερμία) 

 Ψυχιατρικά αίτια: υστερία, κατάθλιψη, κατατονία 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

1. Γενική αίματος, βιοχημικά (σάκχαρο – ουρία – κρεατινίνη – ηλεκτρολύτες -

ηπατικά ένζυμα - CRP), έλεγχος πήξης 

2. Αέρια αίματος ( για να αποκλειστούν υποξαιμία – υπερκαπνία - διαταραχές pH) 

3. ΗΚΓφημα 

4. Ακτινογραφία θώρακα 

5. Τοξικολογικός έλεγχος (αν υπάρχει ανάλογη υπόνοια, πχ χρήση ουσιών, 

απόπειρα αυτοκαταστροφής, κλπ) 

6. CT ή και MRI/MRA εγκεφάλου (ανάλογα με το ιστορικό) 

7. Οσφυονωτιαία παρακέντηση (αν υπάρχει πυρετός, δυσκαμψία ή γενικά υπόνοια 

μηνιγγίτιδας ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας) αφού προηγηθεί αν είναι δυνατόν 

CT εγκεφάλου 

8. Σε αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία συνίσταται άμεσος προγραμματισμός 

αγγειογραφίας εγκεφάλου με προοπτική πιθανού εμβολισμού ανευρεθέντος 

ανευρύσματος ( εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις) 

9. ΗΕΓφημα για διαφορική διάγνωση επιληπτικής κατάστασης 

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Γενικά μέτρα υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών με βάση τον 

αλγόριθμο A, B, C (D, E) 

2. Γενική διαγνωστική δοκιμασία (test) και πιθανά αιτιολογική αγωγή  

-Θειαμίνη 100mg (αν πιθανολογείται ή δεν αποκλείεται εγκεφαλοπάθεια 

Wernicke)                                                                                                           

-Γλυκόζη (αν το stick δείξει υπογλυκαιμία ή αν το αποτέλεσμα του δεν είναι 

άμεσα διαθέσιμο): χορηγούνται 50 ml 50% bolus (=7 amp των 10 ml 35%)                                                                                                                        

-Ναλοξόνη (1 amp 0.4 mg). Χορηγούνται 0.4-0.8 mg                             -

Φλουμαζενίλη , 0.2 mg σε 15 sec, επανάληψη ανά 60 sec μέχρι το 1 mg 

3. Σε υποψία μηνιγγίτιδας άμεση (μέσα σε μια ώρα) έναρξη κατάλληλης 

αντιβίωσης ακόμα και αν δεν είναι δυνατόν να γίνει οσφυονωτιαία 

παρακέντηση. 
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ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ – ΠΑΓΙΔΕΣ 

 

1. Ελλιπής αξιολόγηση των ζωτικών λειτουργιών με βάση τον αλγόριθμο A, B, 

C (D, E), με αποτέλεσμα επίταση της νευρολογικής βλάβης από 

δευτερογενή αίτια ( υποξαιμία, υπόταση) 

2. Μη αναγνώριση δευτερογενών αιτίων κώματος. 
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4. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ 

 

 

 

 

 

  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΛΕBΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ 

 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

 Γενική αίματος - Ουρία  
 Ηλεκτρολύτες - Γλυκόζη  
 Ηπατική βιοχημεία - CRP    
 PT, PTT, INR, FIB 
 Αέρια αίματος                                        

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

1. Καλλιέργειες αίματος Χ2 
2. Φαρυγγικό επίχρισμα 
3. Πήγμα αίματος 
4. Αίμα σε EDTA για PCR (ζ) 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 ΠΥΡΕΤΟΣ 
     (όχι ανάλογος της σοβαρότητας της λοίμωξης, 5% απουσιάζει) 

 

 ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ  
     (συνήθως έντονη, γενικευμένη) 

 

 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  
     (σύγχυση, διέγερση, ευερεθιστότητα, λήθαργος, κώμα)  

 

 ΜΗΝΙΓΓΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ  
     (αυχενική δυσκαμψία , σημεία Kerning και Brudzinski, 30% απουσιάζουν) 

 

 ΕΞΑΝΘΗΜΑ 
    (αιμορραγικό: πετεχειώδες/πορφυρικό ή και άτυπο ) 

 

ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ - ΕΜΕΤΟΙ - ΣΠΑΣΜΟΙ - ΕΣΤΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ -  

    ΜΥΑΛΓΙΕΣ - ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ 

 

 

  

 

 

Εκτίμηση Σοβαρότητας και Άμεσες Ενέργειες (α) 

- Αεραγωγός 

- Αναπνοή, αριθμός αναπνοών και κορεσμός οξυγόνου 

- Κυκλοφορία - Σφυγμός - Χρόνος επαναιμάτωσης τριχοειδών - Διούρηση 

- Επίπεδο συνείδησης ( Η σύγχυση αποτελεί σημείο Shock ή μηνιγγίτιδας) 

- Νευρολογική εξέταση: Εστιακή σημειολογία - Σπασμοί - Οίδημα θηλής 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

(α) Προειδοποιητικά Σημεία 

Τα παρακάτω αποτελούν σημεία επικείμενης/επιδεινούμενης καταπληξίας, αναπνευστικής 

ανεπάρκειας ή αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και απαιτούν άμεση εκτίμηση και παρέμβαση από 

ειδικό ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ   

 -  Ταχέως επιδεινούμενο εξάνθημα 

 -  Μειωμένη περιφερική αιμάτωση, χρόνος επαναιμάτωσης τριχοειδών >4 sec, ολιγουρία και 

συστολική αρτηριακή πίεση <90mmHg (η υπόταση αποτελεί συνήθως καθυστερημένο σημείο) 

 -  Αριθμός αναπνοών <8 η >16 ανά λεπτό 

 -  Καρδιακή συχνότητα <40 ή >140 ανά λεπτό 

 -  Οξέωση pH <7.3 ή έλλειμμα βάσης χειρότερο από -5 

 -  Λευκά αιμοσφαίρια <4000 

 -  Σημαντική μείωση επιπέδου συνείδησης (GCS <12) ή επιδεινούμενο επίπεδο συνείδησης  

(πτώση GCS >2) 

 -  Εστιακή Νευρολογική σημειολογία 

 -  Βραδυκαρδία και υπέρταση 

 -  Οίδημα οπτικής θηλής 

(β) Μηνιγγίτιδα και αξονική τομογραφία 

Θα πρέπει να διενεργείται μόνο όταν είναι απαραίτητη 

 - Η φυσιολογική CT εγκεφάλου δεν αποκλείει την αυξημένη ενδοκράνια πίεση 

- Εάν δεν υπάρχουν κλινικές αντενδείξεις για την διενέργεια ONΠ, δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια 

CT εγκεφάλου προ της ΟΝΠ 

- Διενέργεια CT εγκεφάλου μπορεί να γίνει μεταγενέστερα και να είναι χρήσιμη στην αναγνώριση 

ανωμαλιών της σκληράς μήνιγγας που προδιαθέτουν σε μηνιγγίτιδα 

- Διενέργεια CT εγκεφάλου πρέπει να γίνεται πάντοτε προ της ΟΝΠ στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1) Ανοσοκαταστολή (HIV λοίμωξη, ανασοκατασταλτική θεραπεία, μεταμοσχευμένοι) 

2) Οίδημα οπτικής θηλής 

3) Πρόσφατη εμφάνιση σπασμών (τελευταία εβδομάδα) 

4) Μειωμένο επίπεδο συνείδησης 

5) Εστιακή νευρολογική σημειολογία (παράλυση ή παραπληγία, μειωμένη μυϊκή ισχύς, 

οφθαλμοπληγία, κόρες σε μυδρίαση και μη αντιδρώσες, διαταραχές οπτικών πεδίων, διαταραχές 

της οφθαλμικής και εξωφθάλμιας κινητικότητας)  

6) Ιστορικό νευρολογικής νόσου : όγκος, εγκεφαλικό απόστημα, αγγειακό εγκεφαλικό 

7) Επιμονή του πυρετού 72 ώρες μετά την έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής 

8) Σημεία τοπικής λοίμωξης στην περιοχή διενέργειας της ΟΝΠ: Λοίμωξη μαλακών μορίων , 

απόστημα.  

 

(γ) Κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή  

1) Προσθήκη Αμπικιλλίνης 3gr x 4 σε ασθενείς > 50 ετών για κάλυψη της λιστέριας 

2) Προσθήκη Βανκομυκίνης (15mg/Kg IV δόση εφόδου και μετά 1gr x 2 IV)  +/- Ριφαμπικίνης 

(600mg x 1 ΙV) επί υποψίας ανθεκτικού στην κεφτριαξόνη πνευμονιοκόκκου 

3) Τροποποίηση της αγωγής ανάλογα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων και 

επικοινωνία με Λοιμωξιολόγο 
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(δ) Χορήγηση κορικοστεροειδών 

 - Χορήγηση Δεξαμεθαζόνης 0.15mg/Kg χ 4 για 4 ημέρες μαζί ή αμέσως πριν την  1η  δόση 

αντιβιοτικού ιδιαίτερα επί υποψίας πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας 

 - Αποφυγή χορήγησης κορτικοστεροειδών επί μη χρήσης των κατάλληλων αντιβιοτικών 

 - Διακοπή κορτικοστεροειδών εφόσον δεν αποδειχθεί μικροβιακό αίτιο της μηνιγγίτιδας  

(ε) Χημειοπροφύλαξη  

Χορηγείται μόνο σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με ασθενή με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη 

μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα : 1) Σιπροφλοξασίνη 500mg άπαξ  ή 2) Κεφτριαξόνη 250 mg IM 

άπαξ ή 3) Ριφαμπικίνη 600mg x 2 για 2 ημέρες. 

(ζ) Αποστολή δείγματος αίματος και ΕΝΥ στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας της ΕΣΔΥ (τηλ. 213 2010268-269) για 

αποστολή δείγματος αίματος και ΕΝY με συνοδευτικό δελτίο, για διενέργεια multiplex-PCR.  
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5. ΣΗΨΗ 

 

Έγκαιρη αναγνώριση / θεραπεία 

 

Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Αντίδρασης (SIRS): 

2 ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Θερμοκρασία > 38 C ή < 36  C 

Σφύξεις > 90/λεπτό 

Αναπνοές > 20/λεπτό ή PaCO2 < 32 mmHg 

Λευκά αι (WBC) > 12000/μl ή < 4000/μ ή > μl ή > 10% άωρες μορφές (1,2,3) 

 

Σήψη: Η παρουσία ή κλινική υποψία λοίμωξης και SIRS (1) 

 

 

ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ 

  

Η σήψη η οποία συνοδεύεται από ανεπάρκεια τουλάχιστον 1 οργάνου (1): 

Υπόταση 

Διαταραχές επιπέδου συνείδησης 

Μεταβολική οξέωση: PH < 7,30, αύξηση γαλακτικού οξέος > 1 mmol/l (2) 

Υποξαιμία (αναπνευστική ανεπάρκεια: PaO2/FiO2<200* και διάχυτα διάμεσα 

διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακα) 

Ολιγουρία: ούρα < 0,5 ml/kg/h ή 45 ml/h για τουλάχιστον 2 ώρες (2) 

Διαταραχή πήξεως: PLT < 100.000 κκχ ή ΙΝR > 1,5, ή PTT > 60 sec (2) 

Δυσλειτουργία άλλων οργάνων, πχ ήπατος, εντέρου (παραλυτικός ειλεός) (2,3)   

 

*Λόγος μερικής πίεσης οξυγόνου/κλάσμα οξυγόνου στον εισπνεόμενο μείγμα (3) 

Θνητότητα 35-50%. Ακρογωνιαίος λίθος: η έναρξη της αντιμετώπισης σε λιγότερο από 1 

ώρα από την εκδήλωση κλινικών σημείων σήψης (3). 
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ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ 

 

Η σοβαρή σήψη που συνοδεύεται από συστολική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) < 90 

mmHg, για την οποία, παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, απαιτείται η χορήγηση 

ινότροπων/αγγειοσυσπαστικών (2,3) 

 

Άμεσες ενέργειες (Επείγουσα κατάσταση) (1): 

 

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα (3) 

(επίτευξη βασικών θεραπευτικών στόχων μέσα στο πρώτο 6ωρο από την εμφάνιση 

του σηπτικού συνδρόμου) (2) 

 

Κλινική εκτίμηση: Ιστορικό, αντικειμενική εξέταση (Α.Ε.) (3) 

 

 Αεραγωγός 

 Αναπνοή (SaO2, συχνότητα αναπνοών, σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας) 

 Κυκλοφορία: 

 Σφ, ΑΠ 

 Δέρμα, σφαγίτιδες 

 SIRS? (≥ 2 από τα ακόλουθα): 

Σφ> 90/min 

Αναπνοές > 20 min ή PaCO2 < 32 mmHg ή μηχανική υποστήριξη 

Θερμοκρασία > 38 ή < 36 

WBC > 12.000 ή < 4.000/mm3 

 Πηγή Λοίμωξης? 

Αναπνευστικό? (πνευμονία (2), εμπύημα) 

Κοιλιά? (περιτονίτιδα, απόστημα, χολαγγειίτιδα 

Δέρμα (κυτταρίτιδα, νεκρωτική απονευρωσίτιδα) 

Πυελονεφρίτιδα 

ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα) 

 Παρακολούθηση: 

ΚΝΣ (επίπεδο συνείδησης) 

Διούρηση 
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 Παράλληλα: 

Εργαστηριακή εκτίμηση: 

 Αέρια αρτηριακού αίματος 

 Γαλακτικό 

  Ομάδα, Rh, διασταύρωση, γενική αίματος, ΡΤ-ΡΤΤ, βιοχημικές  (και 

καρδιακά ένζυμα), CRP (2), γενική ούρων 

 

Ανίχνευση πηγής λοίμωξης: 

Άμεση λήψη 1 ζεύγους καλλιεργειών αίματος, ούρων ή/και άλλου  

βιολογικού δείγματος και άμεση έναρξη αντιμικροβιακών (3)  

 ακτινογραφία θώρακα, 

  υπερηχογράφημα (ήπατος, χοληφόρων, νεφρών) (3),  

 Αξονική τομογραφία (CT) θώρακα/κοιλίας (αν κριθεί αναγκαία) (3) 

 

 Παρακολούθηση: 

 Νεφρικής λειτουργίας (ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη) 

 Ηπατικής λειτουργίας (χολερυθρίνη (2), ΑST, ALP) 

 Πήξη (ΙΝR, αιμοπετάλια) 

 

 Αντιμετώπιση: 

 Εκτίμηση για διασωλήνωση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου,  

 κεντρική γραμμή,  (αναισθησιολόγος τηλ 3991, ΜΕΘ 3680, 4400) 

 Χορήγηση οξυγόνου 

 Αιμοδυναμική υποστήριξη: 

  YΓΡΑ (κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή) (3) 

  Σε σοβαρή σήψη/σηπτική καταπληξία  αρχικά δίνονται 1000 ml 

κρυσταλλοειδούς (Ν/S 0,9% ή Ringer Lactate) ή 300-500 ml κολλοειδούς σε 30 

λεπτά (3) 

  Αγγειοσυσπαστικά, ινότροπα (νοραδρεναλίνη) να διατηρηθεί η  

μέση ΑΠ (ΜΑΡ) ≥ 65 mmHg (2)  

  Νοραδρεναλίνη (3) (να χορηγείται σε μεγάλη φλέβα και να 

αποφεύγεται η εξαγγείωση) 

  Ντοπαμίνη (σε δόση μεγαλύτερη από 10 μg/kg/λεπτό) (3)  
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Αποφυγή ντοπαμίνης με εξαίρεση ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο αρρυθμιών, 

γνωστή συστολική δυσλειτουργία ή χαμηλή συχνότητα  σφύξεων (2) 

 KΦΠ (κεντρική φλεβική πίεση): 8-12 mmHg 

 Μετάγγιση (Αιματοκρίτης > 30%)(2,3) 

 Διττανθρακικά όταν ΡΗ ≤ 7,15 (3) 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΨΗΣ 

 

 ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ευρέος φάσματος  (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ): 

(προηγούνται τα αντιβιοτικά bolus και μετά αυτά που δίνονται σε αργή έγχυση) 

Αρχικά τα αντιβιοτικά στη μέγιστη επιτρεπτή δοσολογία 

Σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια, η πρώτη δόση πρέπει να είναι μέγιστη (3) 

Να μη είναι της ίδιας ομάδας με τα αντιβιοτικά που έχουν δοθεί το τελευταίο 3μηνο 

Συνδυασμός αντιβιοτικών σε ουδετεροπενικούς με σήψη και σε ασθενείς με στελέχη 

Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas (2) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ 

 ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ (3): 

 

Χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας το τελευταίο 3μηνο 

Νοσηλεία για διάστημα > 3 ημερών το τελευταίο 3μηνο 

Διαμονή σε οίκο ευγηρίας  

Αιμοκάθαρση 

Ανοσοκαταστολή (πχ λήψη κορτικοειδών) 

 

Εμπειρική αντιμυκητιακή αγωγή: Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου,  ασθενείς με 

ανοσοκαταστολή, μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, παρεντερική διατροφή, κεντρικές 

γραμμές ή ενδαγγειακούς καθετήρες, μακρά χρήση αντιμικροβιακών ευρέος φάσματος 

κλπ (3). 
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ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ 

 ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ (3) 

 

Κεφαλοσπορίνη γ΄ ή δ’ γενεάς +/- μετρονιδαζόλη 1 

Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 

(επί παρουσίας παραγόντων κινδύνου για MRSA προσθήκη γλυκοπεπτιδίου 2 ή 

λινεζολίδης 3 ή δαπτομυκίνης 4) 

 

 

ANTIMIKΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ (3) 

 

Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη + γλυκοπεπτίδιο2 ή λινεζολίδη3 ή δαπτομυκίνη4) 

 

Καρβαπενέμη5 + (γλυκοπεπτίδιο2 ή λινεζολίδη3 ή δαπτομυκίνη4) 

 

1 επί ενδοκοιλιακών λοιμώξεων 

2 Βανκομυκίνη ή τεϊκοπλανίνη 

3 Επί υπερευαισθησίας στα γλυκοπεπτίδια ή βακτηριαιμίας από εντερόκοκκο ή επί πνευμονίας 

από MRSA 

4 επί λοιμώξεων δέρματος/μαλακών μορίων ή βακτηριαιμίας από MRSA ή ενδοκαρδίτιδας 

5 ιμιπενέμη, μεροπενέμη ή ντοριπενέμη 

Υπόταση (ανθεκτικό σηπτικό shock): ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ (200 – 300 mg/24ωρο μέχρι 7 

ημέρες ή μέχρι να μη απαιτείται πλέον υποστήριξη με ινότροπα)(2).   

Εκτίμηση ΜΕΘ (2) 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 

Αναζήτηση/διάγνωση ανατομικής θέσης λοίμωξης (1,2,3) 

Έλεγχος/εκρίζωση της σηπτικής εστίας  

Ενδοκοιλιακές/χειρουργικές λοιμώξεις: κατάλληλη θεραπεία 

 

Παροχέτευση αποστήματος ή συλλογής (υπό απεικονιστικό έλεγχο (3) 

αντιμετώπιση εμπυήματος  

Χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα 

Απόφραξη ούρων 

Περιτονίτιδα, έμφρακτο εντέρου, αποφρακτικός ειλεός 

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα 

Αεριογόνος γάγγραινα 

 

 

Γενικά υποστηρικτικά μέτρα (2) 

Στόχος γλυκόζης αίματος < 180 mg/dl  

Αιμοδιήθηση ή αιμοδιάλυση (3) για Ν.Α. ή υπερφόρτωση υγρών  

Προφύλαξη για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (εκτός αν αντενδείκνυται) (3)  

Γαστροπροστασία 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Russell J.A. Management of sepsis. N Engl J Med 2006;355:1699-713 

2. D. Angus, T. van der Poll. Severe Sepsis and Septic Shock. N Engl J Med 

2013;369:840-51 

3. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων. 2η 

έκδοση. Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, ΚΕΕΛΠΝΟ: 317-24. 
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6. ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ   

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

    Καρδιακός επιπωματισμός είναι ένα κλινικό σύνδρομο που προκαλείται από τη 

συσσώρευση υγρού στον περικαρδιακό χώρο, με αποτέλεσμα τη μειωμένη πλήρωση της 

αριστεράς κοιλίας και επακόλουθη αιμοδυναμική κατέρρειψη. Είναι μια επείγουσα ιατρική 

κατάσταση, οι επιπλοκές της οποίας περιλαμβάνουν το πνευμονικό οίδημα, καρδιογενή 

καταπληξία και θάνατο. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

    Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το οξύτητα και υποκείμενη αιτία του 

επιπωματισμού. Οι ασθενείς με καρδιακό επιπωματισμό μπορεί να παρουσιάζουν  

δύσπνοια, ταχυκαρδία, ταχύπνοια και. ψυχρά  άκρα από υποαιμάτωση. Άλλα 

συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

- Αυξημένη σφαγιτιδική φλεβική πίεση,  

- παράδοξος σφυγμός (πτώση της αρτηριακής πίεσης >15mmHg κατά την εισπνοή)  

- μυοσκελετικό άλγος,  

- πυρετός,  

- δυσφορία.  

- Η τριάδα συμπτωμάτων του Beck {αυξημένη κεντρική φλεβική πίεση, υπόταση και 

ελάττωση της έντασης των καρδιακών τόνων} συναντάται σε ταχεία συλλογή 

περικαρδιακού υγρού. 

    Η ποσότητα του περικαρδιακού υγρού που απαιτείται για να βλάψει διαστολική 

πλήρωση της καρδιάς εξαρτάται από το ρυθμό της συσσώρευσης υγρού και την 

ευενδοτότητα του περικαρδίου. Ταχεία συσσώρευση μικρής ποσότητας υγρού, πχ 150 ml 

υγρού μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αύξηση της πίεσης εντός της κοιλότητας του 

περικαρδίου και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή επιδείνωση της καρδιακή 

παροχής, ενώ 1.000 mL υγρού μπορεί να συσσωρευτούν σε μεγαλύτερο χρονικό  
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διάστημα, χωρίς σημαντική επίδραση στην διαστολική πλήρωση της καρδιάς. Αυτό 

οφείλεται στην προσαρμοστική ικανότητα του περικαρδίου. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

   Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για τη μείωση της θνητότητας σε ασθενείς με 

καρδιακό επιπωματισμό. Παρά το γεγονός ότι ο υπέρηχος καρδιάς παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες, ο καρδιακός επιπωματισμός παραμένει μια κλινική διάγνωση. Ο υπέρηχος 

καρδιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει τη διαταραχή της κολπικής και 

κοιλιακής λειτουργίας. Μπορεί να απεικονισθεί με τη 2-διαστάσεων (2-D) 

ηχοκαρδιογραφία: 

- Ένας υπερηχογραφικά ελεύθερος χώρος στο οπίσθιο και πρόσθιο τοίχωμα της 

αριστερής κοιλίας και πίσω από το αριστερό κόλπο 

- Πρώιμη διαστολική κατέρριψη στο ελεύθερο τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας  

- Όψιμη διαστολική κατέρριψη του δεξιού κόλπου 

- Συσσώρευση υγρού στον περικαρδιακό σάκο 

- Ψευδοϋπερτροφία της αριστεράς κοιλίας 

- Η κάτω κοίλη φλέβα με ελάχιστη ή καθόλου σύμπτωση των τοιχωμάτων κατά την 

εισπνοή 

- Μια σχετική αύξηση μεγαλύτερη από 40% στην αιματική ροή της δεξιάς καρδίας κατά 

την εισπνευστική φάση 
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- Μια μεγαλύτερη από 25% σχετική μείωση της αιματικής ροής διαμέσου της μιτροειδούς 

βαλβίδας κατά την εισπνευστική φάση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απεικόνιση της καρδιάς όπου παρατηρείται συσσώρευση μεγάλης ποσότητας 

περικαρδιακού υγρού. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

    Ο καρδιακός επιπωματισμός αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση. Κατά 

προτίμηση, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται σε μια μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα ακόλουθα: 

-Οξυγόνωση, διατήρηση ενδαγγειακού όγκου 

Χορήγηση οξυγόνου, αύξηση του ενδαγγειακού όγκου με χορήγηση μονάδων 

συμπυκνωμένων ερυθρών, πλάσματος , διαλύματος δεξτράνης, ή ισοτονικού διαλύματος 

χλωριούχου νατρίου, όπως απαιτείται, για τη διατήρηση επαρκούς ενδαγγειακού όγκου, 

μέχρις ότου σημειωθεί σημαντική αύξηση της καρδιακής παροχής μετά την αύξηση του 

όγκου. 

-Κατάκλιση με ήπια ανύψωση των κάτω άκρων  

 Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της φλεβικής επιστροφής. 
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-Ινότροπα φάρμακα (π.χ., Ντοβουταμίνη)  

Η χορήγηση των ανωτέρω μπορεί να αποβεί σωτήρια, διότι αυξάνουν την καρδιακή 

παροχή, χωρίς αύξηση της συστημικής αγγειακής αντίστασης. 

 

   Ο μηχανικός αερισμός με θετική πίεση θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να 

μειώσει φλεβική επιστροφή και να επιδεινώσει τα σημεία και συμπτώματα του καρδιακού 

επιπωματισμού. 

   Η απομάκρυνση του περικαρδιακού υγρού είναι η οριστική θεραπεία για την 

αντιμετώπιση του καρδιακού επιπωματισμού και μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις 

ακόλουθες τρεις μεθόδους: 

- Επείγουσα υποξιφοειδική διαδερμική παροχέτευση 

- Υπερηχοκαρδιογραφικά καθοδηγούμενη περικαρδιοκέντηση 

- Διαδερμική περικαρδιοτομή με μπαλόνι 

Ο ρόλος της φαρμακευτικής θεραπείας σε καρδιακό επιπωματισμό είναι περιορισμένος. 

 

-Επείγουσα υποξιφοειδική διαδερμική παροχέτευση 

   Αυτή είναι μια διαδικασία σωτήρια. Η υποξιφοειδική προσέγγιση είναι ασφαλής για 

τυφλή περικαρδιοκέντηση. Μια βελόνα 16- ή 18-gauge εισάγεται σε μία γωνία 30° έως 

45° με το δέρμα, κοντά στην γωνία της αριστερής πλευράς με την ξιφοειδή απόφυση, με 

κατεύθυνση προς τον αριστερό ώμο. Όταν διενεργείται επειγόντως, συνδέεται με 

ποσοστό θνησιμότητας περίπου 4% και ποσοστό επιπλοκών της τάξεως του 17%. 

 

-Υπερηχοκαρδιογραφικά καθοδηγούμενη  περικαρδιοκέντηση 

  Αυτό συχνά πραγματοποιείται σε αιμοδυναμικό καρδιολογικό εργαστήριο. Πρώτον, 

σηματοδοτούμε το σημείο εισόδου στην περιοχή της μέγιστης συγκέντρωσης υγρού 

πλησιέστερα προς την κεφαλή του υπερήχου. Στη συνέχεια, μετρούμε την απόσταση 

από το δέρμα προς το περικάρδιο. Η γωνία της κεφαλής θα πρέπει να είναι παράλληλη 

προς τη βελόνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συνιστάται αποφυγή  του κάτω χείλους  
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της πλευράς προωθώντας ταυτόχρονα τη βελόνα προς αποφυγή τραυματισμού των 

αγγείων και των νεύρων της περιοχής. Παραμονή ενός καθετήρα 16-gauge στη θέση για 

συνεχή παροχέτευση. 

-Διαδερμική περικαρδιοτομή με μπαλόνι 

  Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας διαδικασία  παρόμοια με εκείνη της 

υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης περικαρδιοκέντησης, με το μπαλόνι που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περικαρδιακού παραθύρου. 

 

-Χειρουργική φροντίδα σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς 

Για έναν αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή ή με υποτροπιάζοντα επιπωματισμό, η 

αντιμετώπιση περιγράφεται παρακάτω. 

1. Χειρουργική δημιουργία περικαρδιακού παραθύρου  

  Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ του περικαρδιακού και του 

υπεζωκοτικού χώρου. Η προσέγγιση είναι υποξιφοειδική, με εκτομή της ξιφοειδούς. 

Μπορεί να απαιτηθεί ανοικτή θωρακοτομή ή / και περικαρδιοτομή, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, και αυτές θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο χειρουργό. 

 

-Επί υποτροπιάζοντος καρδιακού επιπωματισμού ή περικαρδιακής συλλογής 

εφαρμόζονται οι παρακάτω μέθοδοι: 

2. Σκληρυντική θεραπεία περικαρδίου 

  Αυτή είναι μια θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζουσα περικαρδιακή 

συλλογή ή επιπωματισμό. Μέσω του καθετήρα που τοποθετείται ενδοπερικαρδιακά 

γίνεται έγχυση κορτικοστεροειδών, τετρακυκλίνης, ή αντινεοπλασματικών φαρμάκων 

(π.χ. ανθρακυκλίνες, μπλεομυκίνη). 

3. Περικάρδιο-περιτοναϊκό shunt 

Σε ορισμένους ασθενείς με υποτροπιάζουσα περικαρδιακή συλλογή σε έδαφος 

κακοήθων νοσημάτων, η δημιουργία περικαρδιο-περιτοναικού shunt βοηθά στην 

πρόληψη υποτροπιαζόντων επεισοδίων επιπωματισμού. 
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4. Περικαρδιεκτομή 

Η εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιεκτομή) μέσω  μέσης στερνοτομής ή αριστερής 

θωρακοτομής σπάνια απαιτείται για την πρόληψη υποτροπιαζόντων επεισοδίων 

περικαρδιακής συλλογής και επιπωματισμού. 
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7. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ 
 

 

Κάθε τιμή Α.Π > 180/120 mmHg με ή χωρίς δυσλειτουργία 

των οργάνων στόχων 

 ( υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, οξεία καρδιακή κάμψη). 

 

Ψάχνω για : Συνήθη τιμή Α.Π ασθενούς. 

                    Γνωστή νεφρική, αγγειοεγκεφαλική βλάβη. 

                    Λήψη φαρμάκων όπως ΜΣΑΦ, αποσυμφοριτικών 

        Κορτικοστεροειδών, συμπαθητικομιμητικών. 

                    Πιθανή χρήση ουσιών (κοκαΐνη, εφεδρίνη).  

                    Πρόσφατη διακοπή φαρμάκων (β-blockers, κλονιδίνη). 

                    Εκλαμψία (σε εγκυμοσύνη). 

                    Φαιοχρωμοκύτωμα, Cushing. 

Ο ασθενής προεσέρχεται με : Πόνο στο στήθος 

                                                 Δύσπνοια 

                                                 Επίσταξη 

                                                 Κεφαλαλγία 

                                                 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

                                                 Ερυθρότητα προσώπου. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Σκοπός : Επάνοδος Α.Π. σε πιο ασφαλή επίπεδα όπως συστολική 160-170 mmHg 

και διαστολική 100-110 mmHg και όχι στα φυσιολογικά επίπεδα. 

               Συστήνεται μείωση της Α.Π κατά 25% περίπου τις πρώτες ώρες και εν συνεχεία 

προοδευτική και προσεκτική μείωση. 

               Η απότομη και υπερβολική πτώση της Α.Π πρέπει να αποφεύγεται ώστε να 

μειώνεται ο κίνδυνος ισχαιμίας σε καρδιά, εγκέφαλο, νεφρούς. 

  Τα συνήθη χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι :  

1) Καπτοπρίλη :  Υπογλωσσίως 25 mgr. Η δράση εμφανίζεται σε 5-10 λεπτά με 

μέγιστο αποτέλεσμα σε 30 λεπτά. 

2) Φουροσεμίδη. Η δοσολογία εξατομικεύεται. 

3) Νιτρογλυκερίνη : 0,4mgr υπογλωσσίως ή Ι.V 1amp (50mgr σε 500ml D/W 5%) με 

ροή αρχικά 10ml/h με παρακολούθηση της Α.Π. Αργή αποδέσμευση διότι προκαλεί 

υποτροπή. 
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4) Λαβηταλόλη : Μπορεί να χορηγηθεί bolus 20-40 mgr κάθε 15 λεπτά εως τα 300 mgr ή 

έως την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αποτελεί φάρμακο εκλογής στη 

προεκλαμψία.  Αντενδείκνυται  σε φαιοχρωμοκύτωμα, άσθμα.  

5) Νιτροπρωσσικό νάτριο:  Στάγδην i.v υπό στενή παρακολούθηση.  0,5 μgr/kgr/min με 

αύξηση δόσης ανά 5 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.Όχι δόση > 10 

μgr/kgr/min. 

6) Κλονιδίνη : 1 amp IM. Επανάληψη ανά 4 ώρες. Μέγιστη δόση έως 5 amp/24h 

(750μgr). 
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8. ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ:  Θερμοκρασία από το ορθό < 35 o C. 

 

ΣΤΑΔΙΑ: Ήπια:  34o C- 35o C 

  Μέτρια: 30o C  - 34o C 

Βαριά : <30o C 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   Έκθεση σε ψύχος  (συνήθως λόγω μέθης) , 

Παρατεταμένη έκθεση σε παγωμένο νερό 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (προοδευτικά επιδεινούμενη με πτώση θερμοκρασίας) 

ΚΝΣ:  Δυσκολία συγκροτημένης  σκέψης, αδυναμία ρίγους, ελάττωση εν τω βάθει 

τενόντιων αντανακλαστικών, κώμα  

Καρδιαγγειακό Σ:  Ελαττωμένη καρδιακή παροχή, βραδυκαρδία, ΗΚΓ με αναστροφή 

των Τ και παράταση του QT διαστήματος, κολπική μαρμαρυγή. Προοδευτικό κύμα J στις 

απαγωγές ΙΙ και V6, κοιλιακές αρρυθμίες και υπόσταση με σημαντική βραδυκαρδία. 

Αναπνευστικό Σ:  Αρχικά υπεραερισμός που εξελίσσεται συ υποαερισμό 

Νεφρικό Σ:   Αύξηση διούρησης και συμπύκνωσης ουσιών στο αίμα 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΑΕΕ 

Υπερδοσολογία Φαρμάκων (Ναρκωτικών κλπ) 

Διαβητική Κετοξέωση 

Υπογλυκαιμία 

Ουραιμία 

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια 

Μυξοίδημα 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, γενική ούρων, αέρια αίματος,  ΗΚΓ, 

τοξικολογικός έλεγχος, χρόνοι πήξης, έλεγχος Διάχυτης Ενδαγγειακής Πήξης, 

Ακτινογραφία θώρακα 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

Κεντρική Θερμοκρασία < 32ο   C με την αντίστοιχη κλινική εικόνα 

 

ΒΑΣΙΚΗ CPR / ACLS 

Εκτελείται με τον κανονικά ταυτόχρονα με την θέρμανση. Η απινίδωση απαιτεί  

θερμοκρασία πυρήνα 32o C και άνω. Μην κάνετε ΚΑΡΠΑ  εάν υπάρχει οργανωμένος 

ΗΚΓραφικός ρυθμός καθώς υπάρχει κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής. Σε κολπική 

μαρμαρυγή αντιμετώπιση όπως στο ACLS. Η αμιωδαρόνη θεωρείται το αντιαρρυθμικό 

εκλογής. Προφανώς χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση ρυθμού, διούρησης και πιθανά 

κεντρικής φλεβικής πίεσης. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1. Οξυγόνο, εάν δυνατόν με συσκευή θέρμανσής του 

2. Θειαμίνη IV 

3. Αντιβιοτικά: προτείνεται αλλά συζητείται η προληπτική χορήγηση για 72 ώρες σε 

αναμονή καλλιεργειών 

4. Επαναθέρμανση με ρυθμό 0,5o C έως 2o C ανά ώρα  

5. Αφαίρεση υγρού ρουχισμού, χρήση απλών ή ειδικών κουβερτών σε θερμό 

περιβάλλον, εμβάπτιση σε θερμό νερό.  

6. Σύνδεση με μόνιτορ.  

7. Προσοχή χρειάζεται ιδίως σε ηλικιωμένους καθώς η επανακυκλοφορία ψυχρού 

αίματος στη κεντρική κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξη οξυαιμία, 

υπερκαλιαιμία και ελαττωμένη (!) κεντρική θερμοκρασία.  

8. IV Υγρά: ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.  Μπορούν να 

θερμανθούν μέσω συσκευής θέρμανσης αίματος (μετάγγιση) ή με συσκευή 

μικροκυμάτων  για λίγα δευτερόλεπτα 

9. Πλύση στομάχου και κύστεως με θερμό νερό  

10. Περιτοναϊκή πλύση με νερό θερμοκρασίας έως 40o C 

11. Αιμοδιάλυση ή (σε μεγάλα κέντρα) Εξωσωματική κυκλοφορία 

 

Βιβλιογραφία : Προσαρμογή από «The Washington Manual of Medical Therapeutics» 

 34th Edition / Lippincot Wiliams & Wilkins 
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9. ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Θερμοκρασία πυρήνα >40ο  C  

με συνοδό διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

( σύγχυση – παραλήρημα – κώμα) 

 

Υπάρχει η κλασσική και η μετά από άσκηση μορφή. Αμφότερες χαρακτηρίζονται 

από υψηλή κεντρική θερμοκρασία με αποτέλεσμα άμεση ιστική θερμική βλάβη. 

Δευτερογενώς μπορεί να εμφανιστεί ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. 

 Από το ΚΝΣ η Αταξία είναι ένα πρώιμο σημείο, οι σπασμοί είναι συνήθεις και 

γενικότερα η σημειολογία εξαρτάται από την μεγίστη θερμοκρασία και τη διάρκεια 

έκθεση. 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Κακοήθης υπερθερμία μετά από έκθεση σε αναισθητικά. 

Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (NMS) μετά από λήψη αντιψυχωσικών.  

Και τα δύο ανωτέρω σύνδρομα χαρακτηρίζονται από βαριά μυϊκή σπαστικότητα. 

Δηλητηρίαση από Αντιχολινεργικά 

Τοξικότητα συμπαθητικομιμητικών (περιλαμβάνεται και η κοκαΐνη) 

Υπερθυρεοειδισμός 

Σήψη 

Μηνιγγίτις 

Εγκεφαλική ελονοσία 

Εγκεφαλίτις 

ΑΕΕ με δυσλειτουργία υποθαλάμου 

Εγκεφαλικό απόστημα 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Γενική αίματος, έλεγχος πηκτικότητας, προϊόντων αποδομής ινικής, αδρός βιοχημικός 

έλεγχος, Αέρια Αίματος, γενική ούρων, ΗΚΓ. Σε υποψία λοίμωξης απαιτούνται 

καλλιέργειες. 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  

 

CT Εγκεφάλου σε υποψία πάθησης ΚΝΣ και εάν απαιτηθεί Οσφυονωτιαία παρακέντηση. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Άμεση ψύξη με ψυχρά επιθέματα (σεντόνια, πετσέτες) με παγωμένο νερό, εμβάπτιση σε 

παγωμένο νερό (αν και αυτό μπορεί να παρέμβει στις προσπάθειες ανάνηψης) 

Χρήση ανεμιστήρα ή κλιματισμού 

Τοποθέτηση παγοκύστεων στις μασχάλες, το θώρακα και μηροβουβωνικά 

Στην ανάγκη συνεχής πλύση έστω με νερό θερμοκρασίας 20ο C - 25ο C (βρύσης) 

 

ΤΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΄Η ΤΟ DANTROLENE SODIUM ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 

 

Συνεχής παρακολούθηση κεντρικής θερμοκρασίας  

Διακοπή μέτρων ψύξης όταν η κεντρική θερμοκρασία φτάσει στους 39ο C, με πιθανότερο 

χρόνο επίτευξης τα 30 λεπτά. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να υποτροπιάσει εντός 3-6 

ωρών και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί εξ αρχής. 

Επί Υπότασης χρησιμοποιούνται κρυσταλλικά διαλύματα με συνεχή παρακολούθηση ΑΠ 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

Ραβδομυόλυση ή παραγωγή ούρων <30 ml/ώρα:  Χορηγούνται επαρκή υγρά 

αναπλήρωσης, Μαννιτόλης (12,5-25,0 gr IV) και Διττανθρακικά (44-100 mEq/L σε 0,45% 

NS 0,9%) προκειμένου να επιτευχθεί ωσμωτική διούρηση και αλκαλοποίηση ούρων 

Υποξαιμία / ARDS: Μη επεμβατικός / Επεμβατικός αερισμός, διασωλήνωση και ΜΕΘ 

Σπασμοί:        Διαζεπάμη και Φαινυντοϊνη 

 

 

Βιβλιογραφία : Προσαρμογή από «The Washington Manual of Medical Therapeutics» 

 34th Edition / Lippincot Wiliams & Wilkins   
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10. ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΣ 
 

Α) ΘΥΜΑ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ 

 Άμεση υποστήριξη βασικών λειτουργιών, ΚΑΡΠΑ 

 Διασωλήνωση και εφαρμογή Θετικής Τελοεκπνευστικής Πίεσης – ΡΕΕΡ 

 Εισαγωγή στη ΜΕΘ 

 

Β) ΘΥΜΑ ΚΑΤΑΒΥΘΣΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗ 

Αρχικά: 

 Απομάκρυνση βρεγμένων ρούχων 

 Άμεση αναθέρμανση 

 Χορήγηση Οξυγόνου FiO2 100% 

 Εκτίμηση πιθανού τραυματισμού ως επί ATLS 

 Εξασφάλιση αεραγωγού, 

Εκτίμηση ΑΜΣΣ (ειδικά σε ατύχημα κατάδυσης) και επί αμφιβολίας 

σταθεροποίησή της με σκληρό κολάρο 

Απομάκρυνση οδοντοστοιχιών κα αναρρόφηση ξένων σωμάτων, εμεσμάτων και 

υγρών 

Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αγωγού  

Καταγραφή ζωτικών σημείων και  Κορεσμού Οξυαιμοσφαιρίνης 

Προσδιορισμός επιπέδου συνείδησης με κλίμακα Γλασκώβης 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  

1. Άπνοια 

2. GCS < 9 

3. Δείκτης Οξυγόνωσης (PaO2/FiO2)  < 250  

4. Οξυαιμία με pΗ < 7,320 

5. Αναπνευστική οξέωση λόγω  PaCO2 > 45 mm Hg 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ 

Γενική αίματος, αέρια αίματος,  Na+. K+, Ca+2, Τροπονίνη και καρδιακά ένζυμα, 

Κρεατινίνη (οξεία σωληναριακή νέκρωση;) 

Ακτινογραφία θώρακος 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Αν δεν συντρέχουν ενδείξεις διασωλήνωσης εφαρμόζεται BiPAP ή μάσκα CPAP 

με σχετικά υψηλή Τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) για αποφυγή σύμπτωσης κυψελίδων 

λόγω καταστροφής του Επιφανειοδραστικού παράγοντα, και για αντιμετώπιση των 

ενδοπνευμονικών βραχυκυκλωμάτων (Shunts) 

Τοποθέτηση κεντρικής γραμμής για μέτρηση Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης 

προκειμένου να τιτλοποιηθεί η χορήγηση υγρών 

Ρινογαστρικός καθετήρας 

Ουροκαθετήρας και μέτρηση ωριαίας διούρησης 

Αιμοδυναμική σταθεροποίηση με κρυσταλλικά ή κολλοειδή διαλύματα ώστε η 

Κεντρική Φλεβική Πίεση να κυμαίνεται μεταξύ 12 – 16 εκ ύδατος 

Mg IV για σταθεροποίηση μυοκαρδίου από υποξαιμικό stress 

Η χορήγηση Κορτιζόνης 1 gr IV άπαξ αμφισβητείται. Αξιολόγηση κατά περίσταση 

Εντατική βρογχοδιασταλτική θεραπεία 

CT εγκεφάλου / Βυθοσκόπηση  εκτίμηση του βαθμού εγκεφαλικού οιδήματος επί 

υποψίας αυτού 

Πρώτη δόση αντιβιοτικών επί υποψίας Εισρόφησης εμεσμάτων ή παρουσίας 

ξένου σώματος 

Εισαγωγή σε κλίνη ΜΕΘ 

 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 Θνητότητα κυμαίνεται περίπου στο 30%. Εξαρτάται από τη Νευρολογική βλάβη 

και λιγότερο από την Αναπνευστική Ανεπάρκεια  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

1. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

 

Έγκαυμα ολικού πάχους 20% ΟΕΣ εμφανίζει 
την ίδια βαρύτητα για το άτομο, σα να είχε 

υποστεί σύνθλιψη των δύο κάτω άκρων, στους 
μηρούς, από τραίνο. (Lewis 1973)  

 

 Ως έγκαυμα ορίζεται ο ιστικός τραυματισμός, με συνέπεια την καταστροφή του 

δέρματος ή των βλεννογόνων, που προκαλείται από την επίδραση διαφόρων 

παραγόντων, θερμότητα, ηλεκτρικό ρεύμα, χημικές ουσίες, και οφείλεται στη 

μετουσίωση των κυτταρικών λευκωμάτων.   

 Οι επιδράσεις μπορεί να είναι τοπικές, προκαλώντας κυτταρικό τραυματισμό ή 

θάνατο ή μπορεί να είναι τοπικές και συστηματικές, προκαλώντας πρωτοπαθές 

σοκ (το οποίο λαμβάνει χώρα αμέσως μετά από τον τραυματισμό και είναι σπάνια 

θανατηφόρο) ή δευτεροπαθές σοκ (το οποίο λαμβάνει χώρα ύπουλα, μετά από 

σοβαρά εγκαύματα και είναι συχνά θανατηφόρο).  

 Τυπική βλάβη που προσβάλλει ολόκληρο τον οργανισμό, για αυτό μπορεί να 

ονομαστεί και Εγκαυματική Νόσος. 

  Προκαλεί προβλήματα φυσικής κατάστασης και τεράστιες ψυχολογικές 

διαταραχές.   

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ   

Ο οργανισμός αμύνεται στην υπερθέρμανση με τρεις κυρίως τρόπους: 

• με απομάκρυνση θερμότητας με τη βοήθεια της τοπικής κυκλοφορίας 

• με εξάτμιση νερού από την εγκαυματική επιφάνεια  

• με μαζική έξοδο νερού από τον ενδαγγειακό χώρο και σχηματισμό 

οιδήματος 
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Ιστοί όπως το δέρμα που το κυριότερο συστατικό είναι το νερό θερμαίνονται αργά, αλλά 

αποβάλλουν επίσης αργά τη θερμότητα με αποτέλεσμα η θέρμανση τους να διαρκεί 

περισσότερο χρόνο από το χρόνο εκπομπής της ενέργειας από την πηγή. Για το λόγο 

αυτό η ΑΜΕΣΗ ψύξη της εγκαυματικής περιοχής με νερό είναι ευεργετική για τον 

εγκαυματία.  

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

• Ο ερεθισμός των νευρικών απολήξεων του

δέρματος από τη θερμότητα προκαλεί

ισχυρό πόνο, που έχει ως αποτέλεσμα

έντονη βραδυκαρδία και αγγειοδιαστολή

μέχρι την εμφάνιση νευρογενούς

καταπληξίας.

ΕΓΚΑΥΜΑ
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ

ΕΝΤΟΝΟΣ
ΠΟΝΟΣ

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΙΚΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ –
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗ

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ –
ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ

 

ΕΓΚΑΥΜΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΦΥΓΗ
ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

ΥΠΟΠΡΩΤΕΙΝΑΙΜΙΑ
ΠΤΩΣΗ

ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΣΜΩΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΣΜΩΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΧΩΡΟ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΤΙΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

 

Για να επέλθει καταστροφή κυττάρων απαιτείται θερμοκρασία μεγαλύτερη των 440C.  

Στο έγκαυμα διακρίνονται τρείς ομόκεντρες ζώνες ιστικής βλάβης:  
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ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ    

 Ένταση της θερμότητας  

 Διάρκεια της θερμότητας 

 Αγωγιμότητα του προσβεβλημένου ιστού 

 <45º C σπανίως προκαλεί βλάβη 

 45-50º C προοδευτική βλάβη  

 >50º C καταστροφή των πρωτεϊνικών στοιχείων του κυττάρου  

o Η νέκρωση διακρίνεται σε ξηρό (χωρίς φλεγμονή) και σε υγρό (οίδημα και 

φλεγμονή λόγω επιμολύνσεως)   

 

1. Επιπολής  
2. Μερικού πάχους  

◦ Επιπολής  

◦ Βαθέως  
3. Ολικού πάχους  
4. Βαθέως ολικού πάχους  

 

 

Μερικού Πάχους     
            

1. Ερυθρότητα με ή χωρίς 
φυσαλίδες 

2. Μπορεί να υπάρχει ήπιο 
οίδημα  

3. Αλλάζει η χροιά με την 
πίεση  

Ολικού πάχους 
 

1. Σκληρή ξερή επιφάνεια, 
χρώμα συνήθως καφέ ή 
μαύρο, δεν υπάρχουν 
φυσαλίδες 

2. Οίδημα  
3.  Δεν αλλάζει η χροιά με την 

1
η

 Ζώνη της 

θρόμβωσης 

(νέκρωσης) 

 εσωτερική 

κυτταρικός 

θάνατος 

2
η

 στάση κ χαμηλή 

τριχοειδική 

κυκλοφορία: 

 Περιβάλλει τη 

ζώνη 

νέκρωσης  

Κυτταρικός 

τραυματισμός  

μείωση 

παροχής 

αίματος  

Οίδημα 

 Προοπτική 

επιβίωσης  

3
η

 ζώνη της 

υπεραιμίας:  

Περιφερικά 

της ζώνης 

στάσης,  

Μικρές 

κυτταρικές 

βλάβες  

 αυξημένη 

αιμάτωση 

Πλήρης 

επούλωση  

a β 

β 

γ 
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4. Επώδυνα 
5. Επουλώνονται αυτομάτως   

πίεση 
4. Συνήθως χωρίς πόνο 
5. Χρειάζεται μεταμόσχευση 

δέρματος 

 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η έκταση του εγκαύματος εκφράζεται σαν 

ποσοστό της ολικής επιφανείας του σώματος. 

Berkow 1924

Lund and Browder 

Μέθοδος παλάμης

Evans: κανόνας των εννέα για ενήλικες

184.5

9

1

9

4.5

184.5

4 .5

9 9

4.5

9 9
4.5

7

4.5

7

4.5

7

18 18
1

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ    

Η βαρύτητα του εγκαύματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εντόπιση.  

 Μάτια  

 Αυτιά  

 Πρόσωπο 

 Χέρια  

 Πόδια 

 Περίνεο 

ΗΛΙΚΙΑ  

◦ <2 ετών  

◦ >60 ετών  
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ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  

 Σ.Δ. 

 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 Πνευμονοπάθεια 

 Ανοσοκατασταλτικά νοσήματα  

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ  

 Εισπνοή ατμών ή αερίων  

 Τραυματισμοί 

 Κατάγματα 

 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ  

 Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. 

  Εκπαίδευση γονέων και παιδιών. 

  Μέτρα προστασίας για ηλικιωμένους. 

  Ανιχνευτές καπνού. 

 Τρία τα στάδια της θεραπείας 

  Ανάνηψη  

  Οξεία  

  Αποκατάσταση  

 Στόχος: Διατήρηση αιμάτωσης ζωτικών οργάνων  
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H παροχή Α΄ βοηθειών, η ανάληψη και η σταθεροποίηση του εγκαυματία, ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ 

της μεταφοράς, γιατί αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης. 

 Η «Χρυσή ώρα» ενός εγκαυματία για την αντιμετώπιση και σταθεροποίηση είναι 

μάξιμουμ 6 ώρες από τη στιγμή που κάηκε. 

 Εφ’ όσον η χορήγηση των υγρών και η ανάταξη της καταπληξίας καθυστερήσουν 

πέρα των 8 ωρών η εγκατάσταση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας είναι δύσκολο να 

αποφευχθεί. 

 Εφ’ όσον ο ασθενής μας λέει ότι «διψάει» του δίνουμε λίγο νερό και αυξάνουμε 

την ροή των χορηγουμένων υγρών από τη φλέβα (πάντα Ringer’s Lactated)  

 Πάντοτε πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη άλλων κακώσεων (τραύματα – κατάγματα, 

ενσφήνωση ξένων σωμάτων).  

 

 

  PHTLS….A,B,C,D,E…
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Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

• Εξασφάλιση βατότητας αεραγωγού κι επαρκούς αερισμού: Χορήγηση Ο2 (μάσκα 

Venturi 40%, 10lt) 

• Υποψία εισπνευστικού εγκαύματος όταν : 

• Έγκαυμα σε κλειστό χώρο  

• Έγκαυμα στο πρόσωπο και το λαιμό  

• Καμένη τριχοφυΐα προσώπου  

• Βρόγχος φωνής  

• Ύπαρξη αιθάλης στα πτύελα  

• Ύπαρξη αιθάλης στο στοματοφάρυγγα  

• Δυσκολία στην αναπνοή - ταχύπνοια  

• Λαρυγγοσκόπηση θετική για οίδημα - εξελκώσεις  

• Κρίνεται σκόπιμη η διασωλήνωση. Εννοείται ότι εφ’ όσον ο ασθενής 

δεν έχει δική του αναπνοή η διασωλήνωση προηγείται όλων των άλλων 

μέτρων. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ζητούμε Κ, Να, αέρια αίματος. Rο 

θώρακος, ΗΚΓ). 

• Διακοπή του συνεχιζόμενου εγκαύματος : Αφαίρεση των ρούχων του 

ασθενούς με ΨΑΛΙΔΙ. ΠΟΤΕ δεν βγάζουμε τα ρούχα, γιατί μπορεί να 

αποκολληθεί το δέρμα! ΠΡΟΣΟΧΗ να αφαιρούνται ΟΛΑ τα ρούχα. Τα συνθετικά 

εσώρουχα (στηθόδεσμοι, σλιπάκια) κρατούν υψηλή θερμοκρασία για αρκετό 

χρόνο και εάν παραμείνουν, στα σημεία αυτά θα δημιουργηθούν βαθύτερα 

εγκαύματα.  

 

 

• Εξασφάλιση φλεβικών γραμμών: Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα μεγάλου εύρους 

σε κεντρική φλέβα (ή 2 μικρότερων σε περιφερικές φλέβες) - όχι σε περιοχή 

εγκαύματος. Άφθονη χορήγηση Ringer’ s Lactated (γρήγορη έγχυση). 
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ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑ 

Ιστορικό  
•  ατυχήματος (πότε, πού, για 

πόσο χρόνο, τι) 
•  ατομικό αναμνηστικό 

Έκταση εγκαυματικής επιφάνειας 

 
 

ΙΙΙ. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οριστική εξασφάλιση βατότητας αεραγωγού: Σύνδεση με monitor και οξύμετρο. 

2. Αναπνοή : Χορήγηση Ο2, αναπνευστική φυσικοθεραπεία (πρόληψη πνευμονίας ή 

ατελεκτασίας), εσχαροτομή. 

3. Κυκλοφορία: Χορήγηση υγρών, καταγραφή ζωτικών σημείων και ωριαίας αποβολής 

υγρών. 

 

Lactated Ringer’s (LR)  

 

Parkland Formula: 

Guideline for 24 hour initial fluid 

resuscitation 

4 ml (LR) x % of burn x weight (Kg) 

½ στις πρώτες 8 ώρες  

½ στις επόμενες 16 ώρες  

ΠΡΟΣΟΧΗ: από την ώρα που έλαβε 

χώρα το έγκαυμα. 

 

 

 Τοποθέτηση ουροκαθετήρα με συσκευή ωριαίας μέτρησης ούρων. Η ωριαία 

μέτρηση ούρων είναι σημαντικός δείκτης της λειτουργίας των νεφρών στην 

διάρκεια της καταπληξίας  και αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για τους 

θεράποντες ιατρούς που θα νοσηλεύσουν τον ασθενή. 

 Εφ’ όσον δεν υπάρχει συσκευή ωριαίας μέτρησης ούρων, στον ουροσυλλέκτη 

σημειώνεται με μαρκαδόρο το ποσόν των ούρων που παροχετεύτηκαν  αμέσως μετά την 

τοποθέτηση του ουροκαθετήρα και σημειώνεται η ώρα. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ 

 Διούρηση >30ml  

 Ζωτικά σημεία: 

 Πίεση , σφύξεις, Κ.Φ.Π 

 Επίπεδο συνείδησης 

 Εργαστηριακές εξετάσεις. 

 

 

4. Κλινική εξέταση: : Έλεγχος νοητικής κατάστασης ασθενούς (υποξία, shock, stress, 

μόλυνση, υποθερμία, σήψη). 

5. Φύλλο νοσηλείας: Ποσοτική εκτίμηση εγκαυματικής επιφανείας. Η έκταση του 

εγκαύματος καλό θα είναι να αποτυπώνεται σε ένα σκίτσο με άνθρωπο (πρόσθια και 

οπίσθια επιφάνεια) και να υπολογίζεται με βάση τον οδηγό χάρτη της Μονάδας 

εγκαυμάτων ή έστω να υπολογίζεται με βάσει τις παλάμες του ασθενούς (όχι του 

διασώστη).  Ποιοτική εκτίμηση βάθους εγκαύματος και καταγραφή. 

6. Βασικές εξετάσεις: ABGs, Γ/Α, Γ/ΟΥΡΩΝ, PT, PTT, ΙΝΟΔΟΓΩΝΟ, BUN, GLU, 

CREAT, SGOT, SGPT, γGT, LDH, CPK,CRP, ALBOUMINE, K+, Na+, Ca+2, 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Α/Α ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ. 

7. Εσχαροτομές :  αποτελεί επείγοντα χειρουργικό χειρισμό για την αποφυγή συμπίεσης 

των μαλακών μορίων ή κοιλοτήτων, από το αναπτυσσόμενο οίδημα σε κυκλοτερή, 

περιμετρικά εγκαύματα ολικού πάχους. 

• Οι εσχαροτομές γίνονται υπό monitoring. 

• Το περιβάλλον των ΤΕΠ είναι ακατάλληλο για εσχαροτομή (ακάθαρτο). 

• Γενικά οι ιστοί αντέχουν περίπου 6 ώρες χωρίς οξυγόνωση προτού νεκρωθούν.  

8. Ρινογαστρικός σωλήνας: Σε εγκαύματα 2ου-3ου βαθμού >20%ΟΕΣ για πρόληψη των 

επιπλοκών (ειλεός, διάταση στομάχου, εισρόφηση, έλκος Curling. 

9. Αναλγησία: Χορήγηση Θειικής Μορφίνης 4-10 mg/hr IV και ΟΧΙ ΙΜ. 

10. Φροντίδα εγκαυματικών επιφανειών: Silvadine (ακριβή, ανώδυνη, λευκοπενία, 

ουδετεροπενία), Sylfamylon (επώδυνη, μεταβολική οξέωση). 
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Φροντίδα εγκαυματικών βλαβών:  

 Πλύσιμο με Water for injection ή φυσιολογικό ορό για απομάκρυνση αιθάλης, 

καμένων ρούχων κλπ. 

 Αντισηψία με Διάλυμα ιωδιούχου Ποβιδόνης. 

 Κάλυψη με βαζελινούχες γάζες Φουσιδικού οξέος.  

 Κάλυψη με αποστειρωμένες γάζες. 

 Επίδεσμος – (όχι πολύ σφιχτά) εφ’ όσον πρόκειται για άνω ή κάτω άκρα. 

 Έλεγχος περιφερικών σφύξεων.  

Ο ασθενής τοποθετείται σε αποστειρωμένα σεντόνια αλουμινίου και σκεπάζεται με 

σεντόνι αλουμινίου και 2-3 κουβέρτες. Από τις εγκαυματικές επιφάνειες εξατμίζονται υγρά 

και ο εγκαυματίας κρυώνει. Το περιβάλλον πρέπει να είναι θερμό. Εφ’ όσον υπάρχει, 

χρησιμοποιείται η κουβέρτα Water Gel .Τοποθέτηση του αρρώστου σε θερμό 

περιβάλλον. 

11. Αντιβιοτικά – δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του στο περιβάλλον του ΤΕΠ, 

εφόσον δεν είναι πολύωρη η παραμονή του εγκαυματία, εκτός την χρήση οφθαλμικής 

αλοιφής σε εγκαύματα προσώπου με συμμετοχή του κερατοειδή. ( SOS : δεν 

παραλείπεται η αντιτετανική κάλυψη του αρρώστου). 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ  

Airway compromise?  

Respiratory distress?  

Circulatory compromise?

Intubation, 100% O2

IV access, fluids
Multiple trauma?

Yes N

o

Evaluate & 

treat injuries

Burns >15%, or 

complicated burns?

Yes N

o

Burn care, tetanus prophylaxis, analgesia

IV access; fluid 

replacement

Circumferential full 

thickness burns?

Escharotomy

Yes

Yes
N

o

N

o
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ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 

ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

1. Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια σκηνής για σας, το συνεργάτη σας και τον τραυματία 

σας  

2. Φορέστε τον προστατευτικό εξοπλισμό  

3. Στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με μεγάλες 

ποσότητες νερού που διαλύει και αφαιρεί τη χημική ουσία  

Τα χημικά σε σκόνη πρέπει να αφαιρούνται  πρώτα με βούρτσισμα  

4. Αν δεν γνωρίζετε το πρωτόκολλο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (ΤΗΛ. 

210 – 7793777) 

5. Φυλλάδια σχετικά με τη χημική ουσία, πρέπει να μεταφέρονται μαζί με τον τραυματία  

6. Τα χημικά εγκαύματα στα μάτια πρέπει να ξεπλένονται συνέχεια με νερό. Ο φακός του 

Morgan είναι χρήσιμο βοήθημα  

7. Αντιμετωπίστε όλους τους τραυματίες με  χημικά εγκαύματα ως σε κρίσιμη κατάσταση  

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

Ηλεκτροπληξία είναι η ανεπιθύμητη δίοδος ηλεκτρικού ρεύματος από το σώμα. Οφείλεται 

σε ατύχημα (οικιακό ή εργασιακό) ή σε κεραυνοπληξία και ευοδώνεται από την ύπαρξη 

υγρού δέρματος. 

Η ένταση, ο τύπος (συνεχές, εναλλασσόμενο) του ρεύματος, η διάρκεια έκθεσης και η 

πορεία του μέσα στο σώμα προσδιορίζουν των αριθμό των βλαβών, Οι μεγαλύτερες 

βλάβες, εκτός από τα σημεία εισόδου-εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος, γίνονται γύρω 

από τα οστά λόγω μεγαλύτερης αντίστασης και ανάπτυξης υψηλότερης θερμοκρασίας. 

1. Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια σκηνής για σας, το συνεργάτη σας και τον 

τραυματία σας 

2. Διενέργεια βασικού αλγορίθμου A, B, C, D, E.  

3.  
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4. Ακινητοποιείστε τη Σ.Σ. αν αναγνωρίσετε ή υποψιάζεστε κατάγματα (συνοδές 

κακώσεις από εκτίναξη, κατάγματα, εξαρθρήματα, βλάβη ενδοκοιλιακών 

σπλάχνων, ρήξη μεγάλων αγγείων, πνευμοθώρακας, σπασμοί, καταρράκτης) 

5. ΗΚΓ Monitoring (αρρυθμίες, block δε σκέλους, μαρμαρυγή, ασυστολία, υπόταση) 

6. Εργαστηριακές εξετάσεις όπως αναφέρονται προηγουμένως  

7. Ανάταξη εγκαυματικής καταπληξίας με τη μέθοδο Parkland με αύξηση των 

χορηγούμενων υγρών κατά 30%. Χορηγείστε ΕΦ  Ringer’s lactated ή φυσιολογικό 

ορό για να ξεπλύνετε τη μυοσφαιρίνη και να προλάβετε τη νεφρική βλάβη 

(διούρηση >125κκ/ω)  

8. Σε περίπτωση αιμοσφαιρινουρίας ή μυοσφαιρινουρίας πρέπει να γίνεται 

αλκαλοποίηση των ούρων 

9. Εσχαροτομή και περιτονιοτομή στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αυξημένη 

πίεση στα μυϊκά διαμερίσματα και ΠΑΝΤΑ στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία 

10. Θεραπεία ηλεκτρικού εγκαύματος του στόματος: Είναι συχνό στα παιδιά, 

περιλαμβάνει άμεσο και απώτερο χειρουργικό καθαρισμό, άμεση και 

παρατεταμένη χρήση ειδικού νάρθηκα και αποκατάσταση μετά από πλήρη 

επούλωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ (I26) 

 

Α. ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Ηλικιωμένοι 

2. Προηγούμενο επεισόδιο ΠΕ/DVT 

3. Παρατεταμένη ακινητοποίηση - κλινοστατισμός 

4. Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (μείζον τραύμα, κοιλία, κάτω άκρα, τραύμα ΣΣ) 

5. Κακοήθεια 

6. Λήψη αντισυλληπτικών σε συνδυασμό με κάπνισμα 

7. Κύηση – τοκετός – ιστορικό αποβολών σε γυναίκες 

8. Κληρονομική θρομβοφιλία – διαταραχές πήξεως 

Β. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

1. Δύσπνοια οξείας ενάρξεως 

2. Οξύ πλευριτικό/προκάρδιο άλγος  

3. Βήχας 

4. Πυρετός (συνήθως έως 38oC) 

5. Αιμόπτυση 

6. Συγκοπή 

7. Άλγος κάτω άκρου 

8. Κλινική εικόνα DVT 
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Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ταχυκαρδία (HR>100 bpm) 

2. Ταχύπνοια (RR>20/min) 

3. Υπόταση (BP<90mmHg) – σημεία shock 

4. Υποξυγοναιμία – υποκαπνία – αυξημένη κυψελιδοαρτηριακή διαφορά στα ABGs      

(A-aDO2) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η υποκαπνία είναι αποτέλεσμα της ταχύπνοιας, δεν είναι αναγκαία, 

ούτε παθογνωμονική. Θα πρέπει να συνεκτιμάται με τη baseline PCO2 του 

ασθενούς (π.χ. γνωστό υπερκαπνικό profile) 

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Άμεσες  

 ABGs (αέρια αρτ. αίματος)  

 D-dimers  

 Τροπονίνη  

 BNP, proBNP 

2. Αναλόγως διαγνωστικής προσέγγισης 

 Triplex καρδιάς για έλεγχο strain (ΔΕ) κοιλίας, πιεστικών φαινομένων επί των 

(ΑΡ) κοιλοτήτων, παρουσία θρόμβων εντός των κοιλοτήτων ή στις αρχές των 

μεγάλων αγγείων  

 CT αγγειογραφία ή CT θώρακος με πρωτόκολλο ΠΕ ή CTPA  

 V/Q scanning  

 Triplex φλεβών κάτω άκρων (CUS) 
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Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Βήμα 1ο  

Επί υποψίας Π.Ε., το πρώτο που εκτιμάται είναι η αιμοδυναμική αστάθεια του ασθενούς. 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας με το Wells score. 

Παράμετροι Αρχική κλίμακα Απλοποιημένη 

Προηγούμενη ΠΕ ή DVT 1,5 1 

HR≥100 bpm 1,5 1 

Χ/Ο ή ακινητοποίηση τις τελευταίες 4 εβδ. 1 1 

Αιμόπτυση 1 1 

Ενεργός κακοήθεια 1 1 

Κλινικά σημεία DVT 3 1 

Ισχυρή κλινική υποψία ΠΕ 3 1 

Κλινική πιθανότητα   

3 level score   

Χαμηλή 0-1 - 

Μέση 2-6 - 

Υψηλή ≥7 - 

2 level score   

Μη πιθανή ΠΕ 0-4 0-1 

Πιθανή ΠΕ ≥5 ≥2 

 

  

Υποψία Π.Ε. 

Shock ή υπόταση 

Υψηλού κινδύνου  Χαμηλού κινδύνου 
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Βήμα 3ο Α  ντιμετώπιση ασθενούς αναλόγως υψηλού/χαμηλού κινδύνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πιθανή ΠΕ με υπόταση/shock 

CT αγγειογραφία άμεσα διαθέσιμη 

CT αγγειογραφία 

Θετική 

 

Αρνητική 

 

Triplex καρδιάς 

 
Υπερφόρτωση RV 

Ναι 

 

Όχι 

 

ΠΕ ειδική θεραπεία 

Θρομβόλυση 

 

 

Άλλα αίτια  

αιμοδυναμικής αστάθειας 

 

 

 

Άλλα αίτια  

αιμοδυναμικής αστάθειας 

 

 

 

CT αγγειογραφία 
διαθέσιμη και 

ασθενής σταθερός 

η 

 

 

Όχι 

 

Ναι 

 

Μη διαθέσιμα tests 
ή ασθενής ασταθής 

 

 

Πιθανή ΠΕ χωρίς υπόταση/shock 

Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας  ΠΕ 
Κλινική κρίση ή προγνωστικό score 

 

Χαμηλή/μέση πιθανότητα  
ή μη πιθανή 

 

D-Dimers 

 

Θετικά 

 

Αρνητικά 

 

τικά 

 

CT αγγειογραφία 

Αρνητική για ΠΕ 

 

 

τικά 

 

Θετική για ΠΕ 

 

 
Καμία θεραπεία 

 

 

 

Ειδική θεραπεία 

 

 

 

Υψηλή πιθανότητα               
ή πιθανή 

 

CT αγγειογραφία 

Αρνητική για ΠΕ 

 

 

τικά 

 

Θετική για ΠΕ 

 

 
Περαιτέρω διερεύνηση 

 

 

 

Ειδική θεραπεία 
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ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Αναπνευστική – αιμοδυναμική υποστήριξη 

 Οξυγονοθεραπεία, έλεγχος υποξυγοναιμίας – υποκαπνίας 

 Χορήγηση υγρών, αντιμετώπιση πιθανής υπότασης/shock 

 

2. Άμεση έναρξη αντιπηκτικής αγωγής 

Σε ασθενείς με ισχυρή κλινική υποψία θρομβοεμβολικής νόσου (πνευμονική 

εμβολή/DVT), απαραίτητη η άμεση χορήγηση από το ΤΕΠ ηπαρίνης ΧΜΒ. 

Σε ασθενείς αιμοδυναμικά σταθερούς προτιμάται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού 

μοριακού βάρους (LMWH)  ή fondaparinux παρεντερικά, λόγω χαμηλής πιθανότητας 

για αιμορραγία ή HIT. 

 

3. Θρομβόλυση 

Ασθενείς αιμοδυναμικά ασταθείς έχουν ένδειξη άμεσης χορήγησης μη 

κλασματοποιημένης ηπαρίνης (UFH) και εν συνεχεία με θρομβολυτικά φάρμακα, 

ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING και έλεγχο χρόνων πήξης στη ΜΕΘ. 

Κλήση Ιατρού Επεμβατικής Ακτινολογίας για πιθανή παρέμβαση 

 

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

1. Οξύ στεφανιαίο επεισόδιο – ΟΕΜ (έλεγχος ΗΚΓ, επίπεδα καρδιολογικών ενζύμων) 

2. Πνευμοθώρακας (μέσω CXR) 

3. Πνευμονία (συμβατή εργαστηριακή και ακτινολογική εικόνα) 

4. Παρόξυνση ΧΑΠ (γνωστό ιστορικό, ακροαστικά ευρήματα) 

5. Κάμψη επί συμφορητικής καρδιακής ανεπαρκείας 

6. Πλευριτική συλλογή (CXR, μπορεί να συνοδεύει και την ΠΕ) 

7. Μεσοπλεύριος νευραλγία 

8. Τραυματισμός θώρακος 

9. Tamponade 

10. Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής 
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Η. ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Τα D-dimers έχουν πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Αυτό ερμηνεύεται 

ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αποκλείσει και όχι για να επιβεβαιώσει 

την ΠΕ. Επίσης, έχει χαμηλή ειδικότητα, δεδομένου ότι αυξάνεται σε αρκετές 

περιπτώσεις (τραύμα, κακοήθεια, αιμορραγία, λοίμωξη).  

 Κάθε υποξυγοναιμία με υποκαπνία δεν είναι εμβολή. Υποψία τίθεται μόνο αν η 

υποξυγοναιμία δεν δικαιολογείται από άλλα ευρήματα (πχ βρογχόσπασμος, 

καρδιακή κάμψη, πνευμονία) 
 

 

 Το V/Q scanning μπορεί, εφόσον διατίθεται σαν εξέταση, να χρησιμοποιηθεί αντί 

της CTPA. Έχει σαφώς χαμηλότερη επιβάρυνση σε ακτινοβολία και αποτελεί 

καλή εναλλακτική σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπαρκείας ή αλλεργίας σε 

σκιαγραφικά. Αν η ακτινογραφία θώρακος είναι μη παθολογική, αυξάνεται η 

πιθανότητα να είναι απολύτως διαγνωστική η εν λόγω εξέταση. 

 Ομοίως, μπορεί να ζητηθεί triplex φλεβών κάτω άκρων σε νεφρική ανεπάρκεια, 

εγκυμοσύνη.  Δε δύναται να επιβεβαιώσει την ΠΕ. Ωστόσο, αξιολογείται η 

παρουσία θρόμβου και ειδικά στις εγγύς φλέβες των κάτω άκρων (DVT), οπότε 

ενδείκνυται χορήγηση LMWH. 

 Αυξημένες τιμές τροπονίνης και proBNP σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα, 

καθώς και με αυξημένη πιθανότητα αιμοδυναμικής αστάθειας. 

 Σε περιπτώσεις κύησης, τα D-dimers συνήθως βγαίνουν θετικά λόγω της ίδιας της 

κύησης. Παραμένει υψηλή η αρνητική προγνωστική τους αξία. Προτιμάται το V/Q 

scanning σε σχέση με τη CTPA, λόγω χαμηλότερης έκθεσης μητέρας/κυήματος 

σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

 Η πιθανότητα εμφάνισης ΠΕ είναι 4 φορές μεγαλύτερη σε ασθενείς με ενεργό 

κακοήθεια και 6 φορές μεγαλύτερη σε καρκινοπαθείς υπό ΧΜΘ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Gruber M., Bull T. Pulmonary Embolism. In: Spiro S., Silvestri G., Agusti A. ed. 

Clinical Respiratory Medicine. 4th ed. Elsevier-Saunders, 2012:690-709. 

2. Acute Pulmonary Embolism, Diagnosis and Management of, European Society 

of Cardiology Guidelines August 2014. 

3. NICE Guidelines for Venous Thromboembolic Diseases, British Thoracic 

Society, January 2012.  
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2. ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ – ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ (J45) 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Το βρογχικό άσθμα ορίζεται ως χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών και 

χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοιας, 

συσφυκτικού θωρακικού άλγους και βήχα κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί. 

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ 

Χαρακτηρίζεται η απορύθμιση σταθεροποιημένου βρογχικού άσθματος και η αύξηση των 

ανωτέρω συμπτωμάτων. 

ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ 

Λοιμώξεις (ιογενείς ή βακτηριακές π.χ πνευμονία, ιγμορίτιδα) 

Διακοπή φαρμακευτικής αγωγής 

Περιβαλλοντικές ουσίες (καπνός τσιγάρων, ρύποι, κρύος αέρας, έντονες οσμές, σκόνη 

από ακάρεα) 

Φάρμακα (σαλικυλικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) 

Διάφορα (ΓΟΠ, άσκηση, stress) 

Δ.Δ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ 

Πνευμοθώρακας 

Πνευμονία 

Πνευμονικό οίδημα (καρδιακό άσθμα) 

Πνευμονική εμβολή 

Παρόξυνση  ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) 

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή απορύθμιση χρόνιου καρδιολογικού προβλήματος π.χ 

αρρυθμιών  

Ατελεκτασία 

Εισρόφηση ξένου σώματος 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Λόγω του επείγοντος συνήθως γίνονται ταυτόχρονα. 

Διευκρίνιση  διάρκειας των συμπτωμάτων, βαρύτητα προηγούμενων παροξύνσεων, 

λήψη φαρμάκων, ιστορικό διασωλήνωσης λόγω παρόξυνσης, αλλεργίες και πιθανό 

αίτιο παρόντος επεισοδίου. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Συριγμός, έντονος βήχας, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, παράταση εκπνοής 

 

ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΩ 

Χρήση επικουρικών μυών και παράδοξη κινητικότητα του κοιλιακού τοιχώματος 

Παράδοξο σφυγμό  >20-25 mmHg (ΦΤ <10mmHg) 

¨ΣΙΩΠΗΛΟΣ¨ ΘΩΡΑΚΑΣ 

Ο ασθενής είναι ανήσυχος, νωθρός και πιθανά  συγχυτικός, καθιστός με το σώμα προς 

τα εμπρός, μιλά με λέξεις παρά με προτάσεις, πιθανή κυάνωση 

Σφύξεις  >110/λεπτό  

Ταχύπνοια >25/λεπτό 

PEF  <50% του προβλεπομένου ή  <100L/λεπτό (ροομετρία) 

PaO2  <60 mmHg και/ή PaCO2 >45mmHg ή SatO2 < 90% 
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ακτινογραφία θώρακα F/P 

ΗΚΓ (σε σοβαρή παρόξυνση monitoring) 

Αέρια αρτηριακού αίματος (η υπερκαπνία είναι ένδειξη επαπειλούμενης αναπνευστικής 

παύσης) 

Γενική αίματος (WBC), CRP ή ΤΚΕ 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Οξυγόνο: ξεκινώ με ρινικό καθετήρα 2-3 L/λεπτό και ανάλογα προσαρμόζω (πιθανώς και 

MV)  ώστε SatO2 > =92% και 95% στα παιδιά 

Εισπνεόμενοι β2- διεγέρτες ταχείας δράσης με νεφελοποιητή: Σαλβουταμόλη με ή 

χωρίς Βρωμιούχο Ιπρατρόπιο 1 amp κάθε 20 min για τη 1η ώρα και αν βελτιωθεί μετά 

κάθε 4-6 ώρες 

Κορτικοστεροειδή: α) Συστηματικά 50mg Πρεδνιζολόνης Pos ή IV και β) εισπνεόμενα 1 

amp Βουδεσονίδης ή Φλουτικαζόνης άπαξ 

 

Αδρεναλίνη: ενδείκνυται σε σοβαρή παρόξυνση που σχετίζεται μόνο με αναφυλαξία ή 

αγγειοοίδημα: 0,1-0,5 mg έως 0,1-0,5 ml δ/τος 1/1000 (SC) σε 20 min (Αδρεναλίνη 1 

mg/ml) 

Μαγνήσιο: μόνο σε σοβαρές (FEV1 <25-30% του προβλεπομένου) και απειλητικές για 

τη ζωή καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία σε δόση 2gr IV αργά 

σε 20 min  

Θεοφυλλίνη: σε πολύ σοβαρές κρίσεις 

Δόση εφόδου 5-6 mg/Kgr IV σε 30 min 

Δόση συντήρησης 0,5 mg/Kgr/h και παρακολούθηση επιπέδων στο πλάσμα (10mg/L) 

Όχι σε αρρυθμίες, στεφανιαίο επεισόδιο ή ιστορικό επιληψίας 
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ΠΡΟΣΟΧΗ :  

1. Πάντα θα έχω κατά νου σε μη φαρμακευτική ανταπόκριση και κλινική 

επιδείνωση (σύγχυση, υπνηλία), βαριά αναπνευστική  οξέωση (PH < ή = 7,25) ή 

αιμοδυναμική αστάθεια το ενδεχόμενο της διασωλήνωσης. 

2. Αμιγές βρογχικό άσθμα (χωρίς συνύπαρξη ΧΑΠ, βρογχιεκτασιών, καρδιακής 

ανεπαρκείας κλπ.) υπάρχει συνήθως σε νεαρά άτομα. 
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3. ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ ΧΑΠ (J44.1) 

1. Σωστή λήψη ιστορικού  εστιασμένο α) στις  συνυπάρχουσες παθήσεις β) το 

ιστορικό συχνών παροξύνσεων ή και νοσηλειών λόγω ΧΑΠ και γ) τη βαρύτητα 

της νόσου (πχ από προηγούμενες σπιρομετρήσεις). 

2. Τα συμπτώματα της παρόξυνσης είναι συνήθως αύξηση της δύσπνοιας, του βήχα 

και αλλαγές στο χρώμα και όγκο της απόχρεμψης ή και πυώδης απόχρεμψη. 

3. Πολύ προσεκτική κλινική εξέταση καθώς μπορεί να αποκαλύψει  

 μουσικούς ρόγχους και παράταση εκπνοής 

 ταχύπνοια 

 χρήση επικουρικών μυών αναπνοής  

 ο ασθενής κάθεται ή γέρνει προς τα εμπρός ή αγωνίζεται για ανάσα 

 συμπτώματα υποξυγοναιμίας (σύγχυση, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα) 

 συμπτώματα υπερκαπνίας (λήθαργο, ζάλη , υπνηλία) 

 σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας (διάταση σφαγίτιδων, ηπατομεγαλία, 

περιφερικά οιδήματα). 

4. Τα συνηθέστερα αίτια παρόξυνσης ΧΑΠ είναι α) πρωτοπαθή: λοιμώξεις 

αναπνευστικού βακτηριακές ή ιογενείς και η ρύπανση περιβάλλοντος β) 

δευτεροπαθή: πνευμονία, πνευμονική εμβολή, συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, αρρυθμίες, πνευμοθώρακας, υπεζωκοτική συλλογή και η διακοπή 

της θεραπείας συντήρησης . Έτσι συνήθως απαιτούνται Γενική Αίματος, Βασικά 

βιοχημικά., CRP,  Ακτινογραφία θώρακος F και P, ΗΚΓ, Αέριο αίματος και 

σπανιότερα D-Dimers , Pro- BNP, καρδιακά ένζυμα κτλ.   

5. Αντιμετώπιση στο ΤΕΠ: 

                α) Η χορήγηση οξυγόνου είναι η κύρια θεραπεία για να διορθωθεί άμεσα η 

υποξυγοναιμία που θα οδηγήσει πιο γρήγορα τον ασθενή στο θάνατο. Συνήθως 

είναι ελεγχόμενη πχ. MV 28-35% ώστε να διατηρούμε το υποξικό ερέθισμα αλλά 

οπωσδήποτε θα πρέπει  να είναι όσο χρειάζεται ώστε να έχουμε SAT>90%  

ακόμα και αν υπάρχει ή επιδεινώνεται η υπερκαπνία. 

             β) Βρογχοδιασταλτικά με νεφελοποίηση. Συχνότερα συνδυασμό β2 διεγέρτη 

βραχείας δράσης + αντιχολινεργικό (Σαλβουταμόλη + Ιπρατρόπιο) ή σε έντονες 

ταχυαρρυθμίες σκέτο ιπρατρόπιο. Εάν δεν υπάρχει βελτίωση επανάληψη κάθε 

20 λεπτά για 1 ώρα 



      
 

259 
 

              

   γ) Κορτικοειδή. Συνήθως Μεθυλπρεδνιζολόνη 40-125 mg IV. 

               δ) Κλήση εφημερεύοντος πνευμονολόγου για μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό 

(NIMV) σε ασθενείς με υπερκαπνία και PH<7,35, ιδιαίτερα εάν υπάρχει σοβαρή 

δύσπνοια με κλινικά σημεία κόπωσης αναπνευστικών μυών ή και αυξημένου 

αναπνευστικού έργου. Ενδείξεις εφαρμογής μη επεμβατικού  

       6.   Τελευταίο βήμα αλλά εξίσου σημαντικό η απόφαση για πιθανή εισαγωγή. Ενδείξεις 

για εισαγωγή είναι η σοβαρή επιδείνωση των συμπτωμάτων στην συγκεκριμένη 

παρόξυνση, η μη βελτίωση στο ΤΕΠ, η σοβαρού βαθμού υποκείμενη ΧΑΠ, η 

παρουσία σοβαρών συνυπαρχουσών παθήσεων και οι συχνές παροξύνσεις.     

 

Εάν αποφασισθεί η θεραπεία στο σπίτι θα συσταθεί λήψη κορτικοειδών, συνήθως 

Πρεδνιζολόνης  30-40 mg για 10 μέρες και εάν υποπτευόμαστε βακτηριακή λοίμωξη θα 

δώσουμε  αντιβιοτικά για τα συχνότερα παθογόνα της ήπιας παρόξυνσης ΧΑΠ που είναι 

ο Αιμόφιλος Influenzae, η M. Catarrhalis, o S. Pneumoniae και τα Χλαμύδια. Αρκεί 

λοιπόν η Αμοξυκιλλίνη ή εναλλακτικά μια Μακρολίδη. Σε προηγηθείσα χορήγηση 

αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο, προτιμότερη θεωρείται η Φθοριοκινολόνη.  
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4. ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Ποσότητα αίματος > 600 ml/24ωρο  

Επειδή όμως η ζωή απειλείται όχι από το ποσό του αίματος που θα χαθεί αλλά από τα 

προβλήματα που θα προκαλέσει η συσσώρευσή του στους αεραγωγούς, προτιμότερο να 

χρησιμοποιούμε τον όρο απειλητική για τη ζωή αιμορραγία: 

     >100 ml/24ωρο, με διαταραχές αερίων και αιμοδυναμική αστάθεια 

 

ΑΙΤΙΑ   

Φυματίωση, βρογχιεκτασίες (περιλαμβάνοντας και την κυστική ίνωση), ασπεργίλλωμα, 

πνευμονικό απόστημα (τα πιο συνήθη), ο ενδοβρογχικός καρκίνος σπανιότερα προκαλεί 

μαζική αιμορραγία (συνηθέστερα ήπια) 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Γ/Α, PT-PTT, Διασταύρωση αίματος, Νεφρική-ηπατική λειτουργία, Αέρια 

αίματος, 

                                 Α/α θώρακος (20-46% αποτυγχάνει να εντοπίσει το αίτιο, είτε γιατί 

είναι κ.φ -υποψιάσου βρογχιεκτασίες τότε- είτε γιατί  δείχνει αμφοτερόπλευρη νόσο), 

                                Αξονική θώρακος με σκιαγραφικό (χρήσιμη σε μικρούς καρκίνους, 

βρογχιεκτασίες,  αγγειακές βλάβες, ανευρύσματα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες). 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ   

1. Προστασία του αεραγωγού- σταθεροποίηση ασθενούς 

                        2. Χορήγηση Οξυγόνου, τοποθέτηση του ασθενή σε πλάγια θέση. Σε 

ασταθή ασθενή  διασωλήνωση (>8 mm τραχειοσωλήνα- προσπάθεια τοποθέτησης του 

σωλήνα στον υγιή πνεύμονα), διόρθωση πηκτικού μηχανισμού, μετάγγιση. Νοσηλεία στη  
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ΜΕΘ σε κάθε περίπτωση. Σε ηπιότερες μη μαζικές αιμοπτύσεις ή σε εμμένοντα 

αιμόφυρτα πτύελα, νοσηλεία στον όροφο. 

                      3. Εντοπισμός σημείου/αιτίας της αιμορραγίας 

                       4. Ειδική θεραπεία (τοπική ενδοβρογχική θεραπεία, εμβολισμός, 

χειρουργείο) 

Βρογχοσκόπηση εντός 24 ωρών σε μαζική αιμόπτυση. 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Massive Haemoptysis: An Update on the Role of Bronchoscopy in Diagnosis and 

Management. L.Sakr, H.Dutau. Respiration 2010;80:38-58 

2. Management of massive haemoptysis. European Respiratory Monograph 

2006;36:95-107 

3. Role of Bronchoscopy in massive haemoptysis. Clinics in Chest Medicine Vol.20, 

Number 1, March 1999. 
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5. ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

1. Απαραίτητη, κατά το δυνατό, λήψη ιστορικού εστιάζοντας σε έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς κινδύνους (είδος, χρόνος έναρξης, διάρκεια, συνθήκες), 

προηγούμενο αναπνευστικό/καρδιολογικό ιστορικό και Συννοσηρότητες. 

 

2. Συνήθως οξέα/υπεροξέα περιστατικά τα οποία εμφανίζονται και εξελίσσονται σε 

διάστημα ωρών, ειδικά μετά από εργατικά ατυχήματα. 

 

3. Συμπτώματα : δύσπνοια, δυσφορία, κεφαλαλγία, ζάλη, αδυναμία, συσφιγκτικό 

θωρακικό άλγος, τάση για έμετο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ πάντα αναζητούμε πιθανό εισπνευστικό τραύμα/έγκαυμα σε περιπτώσεις 

που παρατηρούμε εγκαύματα προσωπικού κρανίου ή καμένες μήριγγες 

4. Σημεία κατά την κλινική – εργαστηριακή εξέταση 

 Συριγμός – βράγχος φωνής αιφνίδιας έναρξης 

 Μουσικοί ρόγχοι – παράταση εκπνοής 

 Βήχας παραγωγικός 

 Υποξυγοναιμία - ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις θυμάτων πυρκαγιάς, 

οπότε εμφανίζεται χαμηλή SpO2 σε συνδυασμό με φυσιολογική PaO2 στα 

ABG, οπότε πιθανολογείται δηλητηρίαση με CO 

 Στην ακτινογραφία πιθανώς διηθήματα σε όλα τα πνευμονικά πεδία, 

ατελεκτασία, εικόνα συμβατή με οξύ πνευμονικό οίδημα 

 

5. Συνήθη αίτια : καπνός, μονοξείδιο/διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, χλωρίνη, 

υδρόθειο, υδροχλώριο, υδροφθόριο, υδροκυάνιο, οξείδια του αζώτου, οξείδια του 

θείου. Δεν ξεχνούμε και την περίπτωση ατυχήματος με ΥΔΡΑΖΙΝΗ.  

 

6. Εργαστηριακή διερεύνηση : σε πρώτο χρόνο αέρια αίματος (με μέτρηση και 

καρβοξυαιμοσφαιρίνης COHb), ακτινογραφία θώρακος F-P, HKΓ. Σε δεύτερο 

χρόνο γενική αίματος, βασικός βιοχημικός έλεγχος, CT θώρακος αναλόγως 

κλινικής εικόνας και CXR. 
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7. Αντιμετώπιση στο ΤΕΠ  

 

 Χορήγηση Ο2 – επιθυμητή τιμή SpO2>95% σε νορμοκαπνικούς ασθενείς, 

SpO2 ≈ 90% σε υπερκαπνικούς 

 Βρογχοδιασταλτικά με νεφελοποίηση, συνήθης συνδυασμός β2 διεγέρτη με 

αντιχολινεργικό ή σε περίπτωση καρδιολογικού ασθενούς μόνο 

αντιχολινεργικό 

 Χορήγηση συστηματικών κορτικοειδών, κυρίως Υδροκορτιζόνης, ελέγχεται ως 

προς την αποτελεσματικότητα 

 

8. Στενός έλεγχος ζωτικών και ιδιαίτερη παρακολούθηση για επίταση εισπνευστικού 

συριγμού, πρώιμο σημείο οιδήματος λάρυγγος, οπότε χρειάζεται ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ για προστασία αεραγωγού. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η 

παραμονή του ασθενούς για παρακολούθηση 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Newman L., Bird K. Toxic Inhalational Lung Injury. In: Spiro S., Silvestri G., Agusti 

A. ed. Clinical Respiratory Medicine. 4th ed. Elsevier-Saunders, 2012:682-689. 

2. Acute inhalation injuries – Occupational Lung Diseases. In. European Lung White 

Book, ERS, 2015  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ΚΡΙΣΗ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
Η Διάγνωση της  κρίσης  οξείας ουρικής αρθρίτιδας στο ΤΕΠ γίνεται από το ιστορικό και 

τη συνήθη κλινική  εικόνα: 

- οξεία μονοαρθρίτιδα που αφορά κυρίως τα κάτω άκρα (συνηθέστερα την 1η μεταταρ-

σιοφαλαγγική άρθρωση) 

- ιστορικό υπερουριχαιμίας ή προηγουμένων κρίσεων. 

 

Η Διαφορική διάγνωση γίνεται κυρίως από τη σηπτική αρθρίτιδα. 

Τα επίπεδα ουρικού οξέος μπορεί να είναι φυσιολογικά κατά την διάρκεια της κρίσης στο 

¼ των ασθενών με κρίση ουρικής αρθρίτιδας. 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

1. Μονοθεραπεία με ΜΣΑΦ 

 Χορηγείται άμεσα οποιοδήποτε ΜΣΑΦ σε πλήρη δόση μέχρι την υποχώρηση της 

κρίσης (συνήθως 8 ημέρες). 

 

2. Επί αντένδειξης ή δυσανεξίας (πχ επηρεασμένη νεφρική λειτουργία – γαστρεντερικές 

διαταραχές)  χορηγούνται κορτικοειδή: 

 Από του στόματος Πρεδνιζολόνη (σε δόση 20-30mg/24ωρο, διαιρεμένη σε 2-3 

δόσεις) ή ισοδύναμη δόση Μεθυλπρεδνιζολόνης (16-24mg/24ωρο) για 2-5 ημέρες 

και μετά σταδιακή μείωση- διακοπή σε 7-10 ημέρες. 

 

3. Δεν τροποποιούμε θεραπείες που επηρεάζουν τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα 

(δηλαδή δεν αρχίζουμε θεραπεία με Αλλοπουρινόλη ή Φεμπουζοστάτη, αλλά ούτε τη 

διακόπτουμε αν την παίρνει ήδη ο ασθενής)  

    

Τα περιστατικά να παραπέμπονται το συντομότερο στο Ρευματολογικό ιατρείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

1. ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 

Οξεία κοιλία είναι κάθε συμβάν από την κοιλιακή χώρα που, ανάλογα με το υποκείμενο 

αίτιο, μπορεί να απειλήσει άμεσα ή μακροπρόθεσμα τη ζωή του ασθενούς και χρήζει 

άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης η οποία μπορεί να είναι χειρουργική ή και συντηρητική 

φαρμακευτική. 

Διαφορική διάγνωση ανάλογα με το αίτιο και την εντόπιση 

(δε) πλάγια κοιλία  
(δε) λαγόνιος βόθρος 

 (αρ) πλάγια κοιλία  
(αρ) λαγόνιος βόθρος 

Σκωληκοειδίτις, μεκκελίτις  
Ν.crohn, εντερίτις, 
μεσεντέριος λεμφαδενίτις  
Χολοκυστίτις, κωλικός 
χοληφόρων 
Αιμάτωμα ορθού κοιλιακού, 
έρπης ζωστήρας, κήλη 
δίσκου, μυοσκελετικά 
Διάτρηση 
στομάχου/12δακτύλου 

 
   Απόστημα ψοϊτη, 
παγκρεατίτις, γαστρίτις  
 
 Ωοθηκικό απόστημα, 
συστροφή ωοθήκης, έκτοπη -
κύηση, σαλπιγγίτις, 
ενδομητρίωση 
 
    Λιθίαση ουρητήρα, κυστίτις, 
 
     Ανεύρυσμα κοιλιακής 
αορτής, ανεύρυσμα λαγονίου 

Εκκολπωματίτις, απόστημα, 
Διάτρηση όγκου 
Εντερική απόφραξη 
Ν.crohn, κολίτις  
Αιμάτωμα ορθού κοιλιακού 
Έρπης ζωστήρας, 
Κήλη δίσκου 
Ρήξη σπληνός, έμφρακτο 
σπληνός 

Πιθανές πηγές προέλευσης του αντανακλώμενου άλγους σε εξωκοιλιακή εντόπιση 

Δεξιός ώμος 
Διάφραγμα 
Χοληδόχος κύστη 
Κάψα ήπατος 
πνευμοπεριτόναιο 

Αριστερός ώμος 
διάφραγμα  
σπλήνας, ουρά παγκρέατος, στόμαχος, 
σπληνική καμπή (κόλον) 
πνευμοπεριτόναιο 

Δεξιά ωμοπλάτη 
Χοληδόχος κύστη 
Χοληφόρο δέντρο 

Αριστερή ωμοπλάτη 
Σπλήνας  
Ουρά παγκρέατος 
 

Όσχεο/γεννητικά όργανα 
Νεφρός 
Ουρητήρας 
Αορτή/λαγόνιος αρτηρία  
 

Ράχη –μέση γραμμή  
Πάγκρεας  
Δωδεκαδάκτυλο 
Αορτή  
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ  

Αιφνίδια έναρξη Βαθμιαία έναρξη Διαλείπον άλγος  Σταθερό άλγος 
με οξεία έναρξη 

Διάτρηση κοίλου σπλάχνου 
Συστροφή. 
Λιθίαση (νεφρού ή 
χοληδόχου κύστεως). 
Υψηλή εντερική απόφραξη. 
Αρτηριακή εμβολή/ 
θρόμβωση μεσεντερίου. 
Ραγέν ανεύρυσμα αορτής.  
Ρήξη εξωμητρίου. 
Συστροφή /ραγείσα κύστη 
ωοθήκης . 
Δρεπανοκυτταρική κρίση, 
έμφραγμα μυοκαρδίου, 
ωορρηξία 
Πορφύρα, ενδομυϊκό 
αιμάτωμα. 
Ενδοπεριτοναϊκή 
αιμορραγία, εγκολεασμός . 
 

Σκωληκοειδίτιδα 
Εκκολπωματίτιδα 
Χολοκυστίτιδα 
Χαμηλή εντερική απόφραξη 
Ισχαιμία/ανεπάρκεια  
μεσεντερίου 
Διαφυγή από ανεύρυσμα 
αορτής.  
Εξωμήτριος κύηση 
Ενδομητρίτιδα  
Γαστρεντερίτιδα 
Γαστρίτιδα /έλκος 
Παγκρεατίτιδα 
Σαλπιγγίτιδα 
Ενδομητρίωση 
Περιοχική εντερίτιδα/ 
ελκώδης κολίτιδα. 
Πυελονεφρίτιδα 
Πνευμονία 
Θρόμβωση σπληνικής 
φλέβας 
Ηπατίτιδα 
Διαβητική οξέωση 
Κρίση Addison, έρπης  
 

Πεπτική 
εξέλκωση 
Οισοφαγίτιδα 
ΓΟΠ 
Χολολιθίαση 
Νόσος crohn 
Εκκολπωματίτιδα 
Χρονία -
παγκρεατίτιδα. 
Χρονία ισχαιμία 
μεσεντερίου. 
Φλεγμονώδης 
νόσος της 
πυέλου. 
ενδομητρίωση 

Αλκαλική 
γαστρίτιδα. 
παγκρεατίτιδα 
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ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 

 Η ανατομική εντόπιση του υποκείμενου αιτίου δεν συμβαδίζει πάντα με την 

ανατομική εντόπιση του συμπτώματος (πχ. διάτρηση 12δακτυλικού έλκους 

μπορεί να δώσει συμπτώματα στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, οξεία σκωληκοειδίτις          

επιγάστριο, οξεία χολοκυστίτις        στη δεξιά ωμοπλάτη κτλ). 

 Ανάλογα με το υποκείμενο αίτιο μπορεί τη στιγμή της εξέτασης να μην είναι 

πλήρη τα σημεία και συμπτώματα (πχ. Συγκεκαλυμμένη διάτρηση σπλάχνου). 

 Σε ορισμένες κατηγορίες    ασθενών π.χ. ηλικιωμένοι, σακχαροδιαβητικοί, 

ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς υπό κορτιζονοθεραπεία, η διάγνωση μπορεί να 

είναι δυσχερής και παραπλανητική. 

 Έντονο άλγος χωρίς σημεία περιτοναϊκού ερεθισμού μπορεί να οφείλεται σε 

κωλικό νεφρού, διαχωρισμό ή ρήξη κοιλιακής αορτής, οπισθοπεριτοναϊκό 

αιμάτωμα ή όγκο. 

 Κοιλιακό άλγος μπορεί να οφείλεται σε παθήσεις του θώρακος (πνευμονία, 

πνευμονική εμβολή, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου). 

 Εικόνα οξείας κοιλίας μπορεί να εμφανίσουν μη χειρουργικές παθήσεις 

(επινεφριδική ανεπάρκεια, διαβητική κετοξέωση, πορφυρία, κρίση 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, έρπης ζωστήρας, θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων). 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

1. Ταχύς έλεγχος ζωτικών λειτουργιών κατά συστήματα με βάση τον αλγόριθμο 

ABCDE και αναλόγως υποστήριξη (χορήγηση οξυγόνου, τοποθέτηση φλεβικής  

γραμμής, διόρθωση ηλεκτρολυτών, υγρών κτλ) 

2.  

 

                                                                                                                            Αν όχι 

 

                        

 

3. Αναλυτική λήψη και καταγραφή ιστορικού από τον ασθενή και τους συνοδούς του 

για διερεύνηση χαρακτηριστικών κοιλιακού άλγους (ποιότητα, εντόπιση, έναρξη, 

διάρκεια, ένταση, αντανακλάσεις, παράγοντες επιδείνωσης, θέσεις ανακούφισης). 

 Εξακρίβωση πρόσφατων επεμβατικών διαδικασιών (εγχείρηση, 

ενδοσκόπηση, ERCP, διακολπικές εξετάσεις) 

 Διερεύνηση συνοδών συμπτωμάτων, όπως πυρετός , έμετοι, διάρροιες, 

αναστολή κενώσεων, κεφαλαλγία, λιποθυμία, αιματέμεση, αιματηρές 

κενώσεις, οσφυαλγία, κολπορραγία) 

 

4. Κλινική εξέταση 

 Επισκόπηση : θέση, κινητικότητα ή ακινησία, χρώμα δέρματος –

βλεννογόνων (ωχρότητα, ίκτερος, κυάνωση), έλεγχος για χειρουργικές 

ουλές, κήλες βουβωνικής χώρας ή κοιλιακού τοιχώματος, διάταση κοιλίας, 

επίφλεβο, εξανθήματα. 

 Ακρόαση : έλεγχος εντερικών ήχων και της ποιότητας αυτών. 

 Ψηλάφηση : αναζήτηση παθολογικών σημείων περιτοναϊκού ερεθισμού 

(πχ. αναπηδώσα ευαισθησία ή σύσπαση), στα διάφορα τεταρτημόρια της 

κοιλιάς  και συσχέτιση της εξέτασης με το ιστορικό- κλινική εικόνα. 

 Δακτυλική εξέταση και γυναικολογική εξέταση. 

  

Ασθενής σταθεροποιημένος 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 

1. Γενική αίματος  

2. APTT/INR 

3. Έλεγχος ομάδας αίματος, διασταύρωση ή και άμεσο αίτημα για μονάδες αίματος 

ή πλάσματος ανάλογα με το αίτιο. 

4. Γενική ούρων, αμυλάση ούρων, test κυήσεως  

5. ΗΚΓ  και αξιολόγηση 

6. Rο θώρακος (απαιτείται προεγχειρητικά αλλά και για αποκλεισμό εξωκοιλιακών 

αιτίων κοιλιακού άλγους) 

7. Ro κοιλίας (Ο-Κ) η οποία θα αναδείξει: 

 Εντερική απόφραξη (υδραερικά επίπεδα) 

 Διάτρηση κοίλου σπλάχνου (αέρας υποδιαφραγματικά) 

 Αέρας στα χοληφόρα 

 Λιθίαση χοληφόρων, νεφρών, ουρητήρων 

 Έλεγχος για  ξένα σώματα σε όλο το μήκος του εντέρου. 

                                          

                                                      

 

               

                                                     

 

 

                                                      

 

 

 

 

  

η CT μπορεί να αναδείξει με ακρίβεια: 

 Ελεύθερο ενδοπεριτοναϊκό αέρα 

 Ευρήματα φλεγμονής χοληφόρων 

 Διάταση χοληφόρων 

 Εντερική απόφραξη/υδραερικά επίπεδα/διάταση εντερικών ελίκων 

 Πάχυνση εντερικού τοιχώματος 

 Αέρα στο εντερικό τοίχωμα 

 Αέρα στην πυλαία. 

Αν τα ανωτέρω δεν είναι πλήρως διαγνωστικά 

US κοιλίας για χοληφόρα, ουροποιητικό (λιθίαση, διάταση), 

έλεγχο γυναικολογικών παθήσεων κτλ 

 

CT τομογραφία με per os, iv ή και enema σκιαγραφικού αναλόγως. 

(σημείωση: η χορήγηση per os σκιαγραφικού μπορεί να δυσχεράνει την 

διάγνωση σε περίπτωση επακόλουθης αγγειογραφίας, συνεπώς η χρήση του 

θα πρέπει να ζητηθεί από ειδικό ιατρό) 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 

 Όπως προαναφέρθηκε έχει προηγηθεί η υποστήριξη των βασικών ζωτικών 

λειτουργιών με βάση τον αλγόριθμο ABCDE  

     (αν ο ασθενής είναι σταθεροποιημένος) 

 Ανάλογα με τις κατευθύνσεις από την διαφορική διάγνωση: 

1. Υποψία διάτρησης κοίλου σπλάχνου: 

               

                 CT με per os και IV σκιαγραφικό  

                                                ελαφριά ή ασαφής εικόνα : εισαγωγή για παρακολούθηση 

επιβεβαιωμένη διάτρηση με σημαντική επίπτωση στις ζωτικές λειτουργίες                                               

χειρουργική αντιμετώπιση 

2. Ειλεός : τοποθέτηση Levin, διόρθωση υγρών και ηλεκτρολυτών με βάση τις 

ανάγκες και τις απώλειες            

                                                       CT με peros και iv σκιαγραφικό για την      

ανάδειξη του αιτίου της απόφραξης  

                 

 

 

 

3. Εντοπισμένη περιτονίτιδα (πχ. εκκολπωματίτιδα) 

 

                 Ελαφριά μορφή χωρίς εικόνα σήψης : εισαγωγή - συντηρητική αντιμετώπιση 

 Βαριά μορφή με εικόνα σήψης και σημαντική επίπτωση στις ζωτικές 

λειτουργίες                     χειρουργική αντιμετώπιση 

4. Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση: 

 Διάτρηση έλκους 

 Διάτρηση όγκου 

 Ρήξη εχινοκόκκου κύστεως 

 Ρήξη σπληνός 

 Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακή αορτής  

 Εξωμήτρια κύηση 

 Ρήξη αποστήματος με γενικευμένα φαινόμενα (οι παραπάνω περιπτώσεις 

συνήθως απαιτούν επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση και δεν θα πρέπει να 

χάνεται χρόνος στο ΤΕΠ με περιττές και χρονοβόρες εξετάσεις) 

 

  

Αξιολόγηση της κατάστασης από ειδικό χειρουργό 
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2. ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 

Επικίνδυνα σημεία 

 Η περιτοναϊκή κοιλότητα μπορεί να δεχθεί μεγάλο όγκο αίματος χωρίς να δώσει 

κλινικά σημεία αρχικά. 

 Η παρουσία αίματος στην κοιλιά δεν συνοδεύεται πάντα από αιμοδυναμική 

αστάθεια. 

 Η κάκωση οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων είναι ακόμη πιο δυσδιάγνωστη. 

                                                                                         

  

   Υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών με βάση τον αλγόριθμο ABCDE (υποστήριξη 

αναπνευστικού, τοποθέτηση φλεβικών γραμμών, χορήγηση  IV υγρών, ουροκαθετήρα). 

Ιδιαίτερα η απόφαση για τοποθέτηση Levin ή folley θα πρέπει να ληφθεί αφού 

αποκλειστούν οι περιπτώσεις κάκωσης σπλαχνικού κρανίου, οισοφάγου και ουρήθρας 

αντιστοίχως.             

                       

  

                           

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Ύποπτα περιστατικά 

Πρώιμη χειρουργική ενημέρωση και εκτίμηση 

Επείγων εργαστηριακός έλεγχος  

(γενική αίματος, βιοχημικά, ΗΚΓ,   Ro θώρακος, διασταύρωση) 

 

Εφόσον ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός : λήψη αναλυτικού 

ιστορικού και μηχανισμού κάκωσης, λεπτομερής κλινική εξέταση. 
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Ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις σε αμβλύ κλειστό τραύμα κοιλίας  

 DPL FAST CT  SCAN 

πλεονεκτήματα Πρώιμη διάγνωση. 

Υψηλή ευαισθησία. 

Ανιχνεύει κακώσεις εντέρου. 

 

Πρώιμη  διάγνωση. 

Μη επεμβατική. 

Γρήγορη. 

Επαναλαμβάνεται. 

Μεγάλη ειδικότητα για 

διερεύνηση κακώσεων. 

Υψηλή ευαισθησία και 

ακρίβεια. 

 

μειονεκτήματα Επεμβατική. 

Χαμηλή ειδικότητα. 

Διαφεύγουν κακώσεις 

διαφράγματος –

οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. 

Εξαρτάται από τον 

χειριστή. 

Προβλήματα με αέρα 

στο έντερο ή 

υποδορίως. 

Διαφεύγουν κακώσεις 

διαφράγματος, εντέρου 

ή εν τω βάθει δομών. 

Κόστος και χρόνος. 

Μπορεί να διαφύγουν 

μικροδιατρήσεις εντέρου. 

Απαιτείται μεταφορά. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η διαγνωστική περιτοναϊκή πλύση θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένο 

και έμπειρο προσωπικό με βάση τις διεθνώς αποδεκτές ενδείξεις και θα πρέπει 

να είναι ενήμερος ο ειδικός  χειρουργός . 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναχωρήσει ο ασθενής για αξονική τομογραφία 

είναι η αιμοδυναμική σταθερότητα και η καλή συνεργασία. 

 Ο FAST μπορεί να επαναληφθεί μετά την διασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών ή 

την αλλαγή της κλινικής εικόνας . 
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3. ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΤΡΑΥΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 

Τα διατιτραίνοντα τραύματα κοιλίας (πυροβόλο όπλο, μαχαίρι) χαρακτηρίζονται από 

πολύ υψηλή πιθανότητα σοβαρής ενδοπεριτοναϊκής κάκωσης και συνεπώς ανάγκης 

άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης και δεν θα πρέπει να χάνεται ζωτικός χρόνος στο 

ΤΕΠ για περιττές και χρονοβόρες εξετάσεις. 

                                                      

 

Επείγουσα ανάνηψη και υποστήριξη του ασθενούς κατά συστήματα με βάση τον 

αλγόριθμο ABCDE                                          

                                                

Αποστολή του βασικού αρχικά, εργαστηριακού ελέγχου όπως περιγράφεται στο αμβλύ 

τραύμα κοιλίας .         

                       

    Άμεση ενημέρωση ειδικού χειρουργού ο οποίος και θα αποφασίσει την περαιτέρω 

διαγνωστική διερεύνηση ή και την επείγουσα χειρουργική επέμβαση. 

 

                                                    

Τα ανοικτά τραύματα θα πρέπει να περιποιηθούν όταν σταθεροποιηθεί ο τραυματίας ,να 

γίνεται προσπάθεια επίσχεσης τυχόν αιμορραγίας ,αλλά χειρουργική διερεύνηση 

τραύματος θα γίνεται μόνον από ειδικευμένο χειρουργό και οι ενέργειες του προσωπικού 

θα πρέπει να περιορίζονται στην επικάλυψη του ανοικτού τραύματος με μια 

αποστειρωμένη ζεστή βρεγμένη κομπρέσα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

1. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ 

 

ΣΤΟ ΤΕΠ:  1) Γενική αίματος 

                   2) Βιοχημικός Έλεγχος 

 3) Έλεγχος πηκτικότητας 

 4) Ro Θώρακος (F+P) 

 5) Η.Κ.Γ και καρδιολογική εκτίμηση 

 6) Τοποθέτηση περιφερικής φλεβικής γραμμής 

 

ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ:   1) inj Πρεδνιζολόνη 1mgr/Kgr Β.Σ x 1 (I.V) 

        2) inj Ομεπραζόλη 40 mgr x 1 (I.V) 

 3) inj Πιρακετάμη 12 gr/60 ml x 2 (I.V) 
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2. ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ 

 

ΣΤΟ ΤΕΠ :  

1) Τοποθέτηση του ασθενούς στη καθιστή θέση 

 2) Ο ασθενής ασκεί πίεση στο χόνδρινο τμήμα της ρινός χρησιμοποιώντας τον 

αντίχειρα και το δείκτη για 5 λεπτά. Επί μη επίσχεσης χρησιμοποίηση πάγου 

εντός γαντιού μιας χρήσης και τοποθέτησή του για άλλα 5 λεπτά στη ράχη της 

ρινός. Μπορεί να γίνονται και εναλλάξ οι παραπάνω ενέργειες. 

3) Τοποθέτηση γαζών Fucidine ή τεμαχίων βάμβακος εμποτισμένα με οξυζενέ ή 

διάλυμα συμπαθομιμητικής ουσίας (π.χ ξυλομεταζολίνη) στις ρινικές θαλάμες. 

Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν τεμάχια βάμβακος εμποτισμένα με 

αραιωμένη αδρεναλίνη , εφόσον παρευρίσκεται καρδιολόγος. 

4) Εργαστηριακός Έλεγχος (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος 

πηκτικότητας, διασταύρωση 

5) Τοποθέτηση περιφερικής φλεβικής γραμμής 

            6) Μέτρηση της Α.Π και επί αυξημένων τιμών ρύθμισής της. 

            7) Εφόσον δεν επισχεθεί η ρινορραγία καλείται ο εφημερεύων ΩΡΛ. 

 

ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ: 

 1) Αντιβιοτική αγωγή εφόσον έχει τοποθετηθεί πωματισμός. 

             2) Διακοπή αντιπηκτικών εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του καρδιολόγου. 

             3) Μέτρηση της Α.Π και των Ζ.Σ. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: 

Καρδιακή συχνότητα ν<40 ή >150 

ΣΑΠ<80 ή (-)20 συνήθους ΑΠ ασθενούς 

ΔΑΠ>120 

ΜΑΠ  <60 

Αναπνευστική συχνότητα f>35 

 

Τι δεν πρέπει να χάσω στην Κλινική εξέταση ; 

1. Απόφραξη αεραγωγών 

2. Κυάνωση 

3. Καρδιακό επιπωματισμό 

4. Ανισοκορία σε αναίσθητο ασθενή 

5. Κώμα 

6. Σπασμούς 

7. Ανουρία  

8. Έγκαυμα > 10% επιφάνειας σώματος 

Τι δεν πρέπει να χάσω από ΗΚΓ ; 

1. Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία ή μαρμαρυγή 

2. Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό με αιμοδυναμική αστάθεια 

3. ΟΕΜ με αρρυθμία, αιμοδυναμική αστάθεια ή ΟΠΟ 
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Τι δεν πρέπει να χάσω από Εργαστηριακό έλεγχο ; 

1. PO2 < 60 mmHg 

2. pH < 7,1  ή > 7.7 

3. Na+ < 110 ή > 170 mEq/L 

4. K+<2 ή > 7 mEq/L 

 

 

5. Glu > 800 mg/dl 

6. Ca+2 > 15 mg/dl 

7. Τοξικά επίπεδα ουσιών σε αιμοδυναμικά ή νευρολογικά ασταθή ασθενή 

 

Τι δεν πρέπει να χάσω από Απεικονιστικό  έλεγχο ; 

1. Ρήξη ανευρύσματος αορτής 

2. Ρήξη κοίλου σπλάγχνου 

3. Κιρσορραγία με αιμοδυναμική αστάθεια 

4. Να μην απεικονίσω ασθενή με αλλαγή επιπέδου συνείδησης, με ΑΕΕ και εστιακά 

νευρολογικά ευρήματα, με εγκεφαλική θλάση ή με υπαραχνοειδή αιμορραγία 

 

Ποια συστήματα πάσχουν συχνότερα; 

Αναπνευστικό > Κυκλοφορικό > Μεταβολισμός > Νευρικό > Πεπτικό 

 

Ποιο σύστημα πρέπει να εκτιμήσω πρώτο; 

Airway   Breathing  Circulation 
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AIRWAY – BREATHING : Εκτίμηση Αναπνευστικού συστήματος 

 SOS  Αναπνευστική συχνότητα f >35 

1. Βατότητα αεραγωγών 

2. Οξυγόνωση και Αερισμός 

3. Άπνοια, κυάνωση, ταχύπνοια, επικουρικοί αναπνευστικοί μύες, παράδοξη 

αναπνοή 

4. Ξηρούς και υγρούς, βρογχόσπασμο και παράταση εκπνοής, ασυμμετρία ήχων 

5. Παράδοξη, κοιλιακή αναπνοή  

6. Χρήση επικουρικών μυών 

7. Ενδείξεις Αυξημένου έργου αναπνοής : Κόπωση, Υποξαιμία, Υπερκαπνία 

 

Χρήσιμες πληροφορίες από το εργαστήριο 

Αέρια 

Sat% 

Αφία θώρακα 

Τι κάνω αμέσως; 

Έλεγχο αεραγωγών (αναρρόφηση) 

 

ΔΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟ αν απαιτείται 

Ακόμα και σε χρόνιους ΧΑΠ, η (σπάνια) αύξηση του CO2 δεν είναι 

δικαιολογία μη χορήγησης 

ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

SOS ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (βλ. επόμενο κεφάλαιο) 

PaO2 / FiO2 :   <300 μάλλον εισαγωγή,  

<200 αναισθησιολογική εκτίμηση για ΜΑΦ ή ΜΕΘ 

PaCO2, pΗ 
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CIRCULATION 

SOS εάν  

Καρδιακή συχνότητα ν<40 ή >150 

ΣΑΠ<80 ή (-)20 συνήθους ΑΠ ασθενούς 

ΔΑΠ>120 

ΜΑΠ   = 2 Χ ΔΑΠ + ΣΑΠ    <60 mm Hg 

     3 

Εκτίμηση αιμάτωσης ζωτικών οργάνων : 

Κλινικά σημεία 

Δέρμα : θερμοκρασία, δοκιμασία επαναπλήρωσης τριχοειδών 

ΚΝΣ : Επίπεδο συνείδησης και  προσανατολισμός 

Καρδιά : ΑΠ, ν, συμπτώματα ισχαιμίας 

Νεφροί : Διούρηση/ώρα 

Πνεύμονες : PaO2 / FiO2, Παράδοξη αναπνοή, χρήση Επικουρικών Μυών 

 

Επικουρικές δοκιμασίες 

ΗΚΓ 

Ένζυμα  

Υπερηχωκαρδιογράφημα 

Καθετηριασμός δεξιών κοιλοτήτων 

Στεφανιογραφία 

 

Ποιά η άμεση θεραπευτική πράξη; 

Υγρά (Νόμος STARLING) 

Ινότροπα - Αγγειοσυσπαστικά 

 



      
 

282 
 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ - ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Ποιές εξετάσεις πρέπει να ζητηθούν άμεσα; 

minimum : Λευκά/τύπος, Ηb, ηλ/τες, αέρια αίματος, Κρεατινίνη  

Συχνότερες μεταβολικές αλλαγές βαρέως πασχόντων 

Κάλιο, Γλυκόζη, ρΗ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Επίπεδο συνείδησης GCS 

Προσανατολισμός 

Δυνατότητα συγκέντρωσης 

Υψηλές λειτουργίες (Μνήμες, Αφαίρεση…) 

Τύπος αναπνοής, Εγκ. συζυγίες, αισθητικές - κινητικές διαταραχές και αντ/κά 

Συνηθέστερες διαταραχές  

Κυμαινόμενο επίπεδο συνείδησης 

Αλλαγή ύπνου 

Συγχιτικοδιεγερτική συμπεριφορά 

Ποιες διαγνωστικές δοκιμασίες και παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα σε αλλαγή 

επιπέδου συνείδησης; 

Οξυγονοθεραπεία - ΡαΟ2, Sat% 

Γλυκόζη IV 

ΟΝΠ, CT, ΗΕΓ, Μεταβολισμός 
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ΠΕΠΤΙΚΟ 

Συνηθέστερα αίτια : 

Απόφραξη- Ειλεός 

Διάτρηση 

Παγκρεατίτιδα 

 

Εκτίμηση Πεπτικού : 

Ιστορικό, κλινική εξέταση (Δακτυλική εξέταση) 

Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας (κατεβαίνει το διάφραγμα;) 

Απεικόνιση 

 

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ; 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΤΥΧΗ ΤΟΥ? 

 

Προσαρμογή από: Critical Care Secrets, 5e (Paperback) by Polly E. Parsons MD, Jeanine P. 

Wiener-Kronish MD  



      
 

284 
 

 

2. ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

1. Ονοματεπώνυμο 

2. Αρτηριακό ή φλεβικό αίμα; Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να βεβαιωθούμε 

μέσω των τιμών. Μόνο ο λήπτης μπορεί να εγγυηθεί μέσω της τεχνικής του. 

Βοήθεια υπάρχει από το δακτυλικό παλμικό οξύμετρο καθώς η καμπύλη 

ΡΟ2/SatHb% δίνει αντιστοιχία SatHb 88% με ΡΟ2 60 mm Hg. 

3. Ποία η χορηγούμενη συγκέντρωση Οξυγόνου – FiO2; 

4. Έλεγχος ορθής λειτουργίας μηχανήματος :  

80 – 24 PCO2    = δύο πρώτα δεκαδικά  pΗ 

  HCO3 

 

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ 

 

5. Είναι ο ασθενής ασφαλής;  Ναι εάν ΡΟ2 > 60 mmHg 
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6. Πετύχαμε στόχο χορήγησης Οξυγόνου;  

a. ΡΟ2 90 φυσιολογικά 

b. ΡΟ2 90 – 120 για Στεφανιαία Νόσο 

c. ΡΟ2 60 – 70 για ΧΑΠ 

 

7. Δείκτης Οξυγόνωσης;   = ΡΟ2/ FiO2 

a. ΚΦ  90/0,21 = 430 

b. Αν ΔΟ<300 =  Acute Lung Injury (ALI). Μάλλον χρήζει εισαγωγής. 

c. Αν ΔΟ<200 =  Βαριά διαταραχή Οξυγόνωσης και μάλλον χρήζει 

Αναισθησιολογικής εκτίμησης / ΜΑΦ / ΜΕΘ 

 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ   

Εκτίμηση του PCO2  : κφ 35-45 mmHg 

8. Αν PCO2 > 45 Υποαερισμός και Υπερκαπνία :  

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ / ΔΙΩΞΩ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ; 

Αν PCO2 < 35 Υπεραερισμός και Υποκαπνία :  

ΓΙΑΤΙ ΛΑΧΑΝΙΑΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ; ΤΙ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΕΡΙΖΕΙ; 

(ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΑ)  

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ 

9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΞΕΩΝ 

a. PCO2: 35-45 mmHg 

b. Γαλακτικό οξύ (Lactate):  0,6-1,7 mmol/L = 5-15 mgr/dl 

c. Διαβητικά Κετοξέα : 

i. Γλυκοζαιμία > 400 mgr/dl 

ii. Γλυκοζουρία 

iii. Οξόνη ούρων 

 

10.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ : 

a. NaHCO3 = Διττανθρακικά = «Σόδες» : 22-28 mEq/L 
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11. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ : 

a. Μεταβολές του PCO2 χαρακτηρίζονται ως ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ 

b. Όλες οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται ως ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ 

c. Αύξηση Οξέων / Ελάττωση Βάσεων = ΟΞΕΩΣΕΙΣ 

d. Ελάττωση Οξέων / Αύξηση Βάσεων = ΑΛΚΑΛΩΣΕΙΣ 

 

12. ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ;   ΟΞΕΑ Ή ΒΑΣΕΙΣ ; 

 

a. Περίσσεια ή Έλλειμμα Βάσεως ; 

Το μηχάνημα συγκρίνει το ολικό επίπεδο οξέων και βάσεων και μας 

δίνει τη διαφορά τους  σε mEq/L: 

 Εάν οξέα > βάσεις υπάρχει έλλειμμα βάσεων  

 Εάν βάσεις > οξέα υπάρχει περίσσεια βάσεων 

Η ανεκτή διαφορά κυμαίνεται μεταξύ +/- 3 mEq/L 

SOS όταν η διαφορά υπέρ των οξέων αυξάνει, με έλλειμμα βάσεων -3, 

-4, -5 κοκ 

 

b.  Σύστημα pΗ  (κφ 7,35-7,45) 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ pΗ 

 Α. Το pΗ δείχνει κατάσταση και όχι αντίδραση (π.χ. οξυΑΙΜΙΑ και 

όχι οξέωση) 

 Β. pΗ > 7,45 = Αλκαλαιμία pΗ < 7.35 = Οξυαιμία 

 Γ. SOS   Οξυαιμία με pΗ < 7,325 

 Δ. Για κάθε αντίδραση που μεταβάλλει το pΗ προς μία κατεύθυνση 

(οξέωση ή αλκάλωση), ο οργανισμός κινητοποιεί την αντίρροπή της 

(αλκάλωση ή οξέωση) προκειμένου να διατηρήσει την ομοιοστασία του  ( 

ρΗ εντός φυσιολογικών ορίων) εφόσον έχει το ΧΡΟΝΟ και τη 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

 Ε. Για κάθε 10 mmHg μεταβολής του PCO2 (αύξηση ή ελάττωση) 

το ρΗ μεταβάλλεται αντιστρόφως (ελαττώνεται ή αυξάνει) κατά  

0,03 σε χρόνιο πρόβλημα / 0,08 σε οξεία διαταραχ 
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3. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

1) Κλινικά δεδομένα 

a) Ιστορικό  

b) Κλινική Εξέταση  

c) Εκτίμηση Αεραγωγού - >Βατός αεραγωγός (απουσία εισπνευστικού συριγμού). 

 

2) Εργαστηριακά δεδομένα 

a) Χρήση Οξυμετρίας  

b) Λήψη ΑΠ  

c) ΗΚΓ  

d) Αέρια Αίματος  

e) Α/α Θώρακος 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Α.  Απειλητική για τη ζωή διαταραχή της οξυγόνωσης και του αερισμού 

Β.  Μέτρια Υποξυγοναιμία χωρίς Υπερκαπνία 

Γ.  Σοβαρή Υποξυγοναιμία χωρίς Υπερκαπνία 

Δ.  Υποξυγοναιμία με συνοδό Υπερκαπνία  (Υποαερισμός) 

Ε.  Υπεραερισμός 
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Α.  ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 SpΟ2 < 89%, PaΟ2< 50mmHg 

 PaCΟ2  >50mmHg 

 Αριθμός αναπνοών <8/min ή > 30/min 

 HR <50/min ή > 90/min 

 ΣΑΠ <90mmHg ή > 160mmHg 

 Γαλακτική Οξέωση 

 “Σιωπηλός Θώρακας” 

 Σύγχυση, ανησυχία 

 Εξάντληση 

 Κυάνωση 

 

 

 

 

Β.  ΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ 

 

 SpΟ2 90-94% 

 PaΟ2  60 - 70mmHg 

 Αριθμός αναπνοών 14 - 29/min 

 Δύσπνοια ± 

 Ρυθμική αναπνοή 

 Όχι επιπόλαιη αναπνοή 

 Ασθενής ήσυχος- Προσανατολισμένος 

  

Χορήγηση Ο2 100% 

μέσω μάσκας 

με αποθεματικό ασκό 

 

 

Μεταφορά στη ΜΕΘ 

 

 

Ρινικοί καθετήρες  Ο2 ή 

Συσκευές χαμηλής ροής 

χωρίς αποθεματικό ασκό 
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Γ.  ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ 

 

 Ταχυκαρδία 

 SpΟ2 <90% 

 PaO2 50 - 60mmHg 

 Αριθμός Αναπνοών 15 - 29/min 

 Υπέρταση 

 Δύσπνοια 

 Ανησυχία 

 Αδυναμία ολοκλήρωσης πρότασης 

 

 

 

Δ.  ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ  (ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ) 

 

 

 

 

 Ευρήματα συμβατά με  

Υποξυγοναιμία 

 Υπνηλία ±  

 Χορήγηση  Ο2  με συστήματα χαμηλής 

ροής χωρίς αποθεματικό ασκό και με  

FiΟ2 >40%. 

 
Διόρθωση υποκείμενης αιτίας (ΟΠΟ- 

Παρόξυνση Βρογχικού Άσθματος) 

 
Εάν όχι βελτίωση υποξυγοναιμίας 

 
 

Χρήση μάσκας με αποθεματικό ασκό 

και FiΟ2 100%. 

 

Μεταφορά στη ΜΕΘ 

 

Χρήση ρινικών κανουλών O2 1-2 lt/min ή Venturi 

mask 24-35% ώστε PaΟ2> 50mmHg, PaCΟ2 

≤75mmHg, pH ≥ 7.26 

 
Λήψη αερίων αίματος ανά 30΄ έως ότου 

σταθεροποιηθούν PaΟ2, PaCΟ2, pH ή μετά από 

κάθε αλλαγή στο FiΟ2 και στη συνέχεια κάθε 4 h. 

Aποτυχία με FiΟ2 max 

35% 

Εφόσον FiO2 >40% 

 
Μεταφορά στη ΜΕΘ 
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Ε.  ΥΠΕΡΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

 Ταχύπνοια 

 Υποκαπνία 

 Τετανία ± 

  

Αδυναμία εντοπισμού 

υποκείμενης οργανικής νόσου. 

 

Μάσκα με αποθεματικό ασκό 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 

ΒΗΜΑ 1Ο  

ΗΚΓ = γραφική παράσταση όπου ο οριζόντιος άξονας συνιστά το χρόνο (t) και ο κάθετος 

την  ένταση του ρεύματος (Ι). Μεταβολή στον οριζόντιο άξονα συνιστά αυξομείωση 

χρόνου, μεταβολή στον κάθετο άξονα  συνιστά αυξομείωση έντασης ρεύματος. Επίσης, 

όποια απαγωγή ΗΚΓ «βλέπει» ρεύμα να την πλησιάζει καταγράφει θετικό έπαρμα (P, 

QRS, T) ,ενώ όποια απαγωγή ΗΚΓ «βλέπει» ρεύμα να απομακρύνεται καταγράφει 

αρνητικό έπαρμα (P, QRS, T) αντίστοιχα. 

 

ΒΗΜΑ 2Ο  

«Σπάζουμε» το ΗΚΓ στα επιμέρους τμήματά του 

 Έπαρμα Ρ   συστολή κόλπων 

 Διάστημα PQ   καθυστέρηση ηλ. σήματος μέσα στον      

κολποκοιλιακό κόμβο 

 Έπαρμα Q   η ύπαρξή του είναι παθολογική 

 Έπαρμα QRS (ή R)   συστολή κοιλιών 

 Έπαρμα S 

 Έπαρμα ST   διαστολική φάση κοιλιών 

 Έπαρμα Τ   επαναπόλωση κοιλιών ενόψει νέας συστολής 

 

ΒΗΜΑ 3Ο  

Μελετούμε όλες τις δυνατές παραλλαγές σχήματος ξεχωριστά στο κάθε επιμέρους τμήμα 

του ΗΚΓ. 

Στον οριζόντιο άξονα (χρόνος t) οι δυνατές παραλλαγές είναι φυσιολογικό, διευρυμένο 

ή βραχύ. 
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Στον κάθετο άξονα (ένταση ρεύματος Ι) οι δυνατές παραλλαγές είναι : 

 Ύπαρξη ή ανυπαρξία 

 Διευρυμένο ή βραχύ 

 Υψηλό ή κοντό 

 Θετικό ή αρνητικό 

Αναλόγως χαρακτηρίζουμε π.χ. φυσιολογικό Ρ , βραχύ ΡR, διευρυμένο QRS,          

αρνητικό Τ κλπ. και βάζουμε διάγνωση.   

Ειδικά στο ΟΕΜ, το έπαρμα Q ορίζει τη ζώνη νέκρωσης μυοκαρδίου, η ανάσπαση ή η 

κατάσπαση του ST τη ζώνη βλάβης και οι μεταβολές του Τ τη ζώνη ισχαιμίας. 

 

ΒΗΜΑ 4Ο  

Κατόπιν μελετούμε τις αποστάσεις μεταξύ των διαστημάτων P-P και R-R, προκειμένου 

να συγκρίνουμε τους καρδιακούς κύκλους μεταξύ τους, να μελετήσουμε τυχόν αρρυθμίες 

και το ρυθμό (κολπικό ή κοιλιακό αντίστοιχα). Επίσης μελετούμε την αναλογία Ρ με R, αν 

υπάρχει διαφοροποίηση από 1:1. 

 

ΒΗΜΑ 5Ο  

Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς υπολογίζεται ως εξής: 

 Γράφουμε κύκλο. 

 Τοποθετούμε τις 3 πρώτες κύριες απαγωγές σε σειρά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ανά 60ο 

δεξιόστροφα, ξεκινώντας από τις 0o (στην ώρα 3).  

Έτσι: Ι=0°, ΙΙ=60°, ΙΙΙ=120°. 

 Παρατηρώντας τον κύκλο, βλέπουμε ότι στο κάτω ημικύκλιο βρίσκονται οι 

ΙΙ (60°) και ΙΙΙ (120°) - κατώτερες. Ανάμεσά τους (στις 90°) τοποθετούμε 

την aVF (κατώτερη επίσης). Οι εναπομείνασες 2 μονοπολικές απαγωγές 

(aVR - aVL) τοποθετούνται σε σχέση με την aVF ανά 120o. Έτσι η aVR 

μπαίνει δεξιά στις 210ο και η aVL αριστερά στις 330ο (ή -30ο). 
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Κατόπιν βρίσκουμε ποια από τις κύριες απαγωγές I, II, III, aVR, aVL, aVF, έχει το 

ψηλότερο R. Προς την απαγωγή αυτή κινείται η μεγαλύτερη ένταση ρεύματος και εκεί 

είναι ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς. 
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα ΗΚΓ 

 

1. Φυσιολογικό ΗΚΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 
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3. Κοιλιακή ταχυκαρδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Έμφραγμα STEMI 
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14. Έμφραγμα – ισχαιμία NSTEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Έμφραγμα πρόσθιο-βασικό 
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16. Έμφραγμα πρόσθιο-πλάγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Δεξιός σκελικός αποκλεισμός – RBBB 

  



      
 

298 
 

 

18. Αριστερός σκελικός αποκλεισμός – LBBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 
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20. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού – Mobitz I 
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22. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού – Mobitz II 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού 2:1 
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24. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 3ου βαθμού – πλήρης 
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26. Long QT 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Wolff-Parkinson-White προδιέγερση 
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28. Διδεσμικός αποκλεισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Περικαρδίτιδα 
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30. Μυοκαρδίτιδα 
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5. Rö ΘΩΡΑΚΟΣ 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Στοιχεία ασθενούς- τύπου α/ας (όνομα, ημερομηνία, τύπος α/ας- όρθια, 

κατακεκλιμένη, οπισθιοπρόσθια, πλάγια) 

2. a.  Ποιότητα film 

b.  Έλεγχος εισπνευστικής θέσης (ποιο πρόσθιο τόξο πλευράς τέμνει το 

ημιδιάφραγμα στη μεσοκλειδική γραμμή;) 

c.  Ασθενής σε στροφή; (απόσταση ακανθωδών αποφύσεων Σ.Σ από τα άκρα των 

δύο κλειδών) 

d.  Ένταση ακτινοβολίας (φαίνεται η Σ.Σ πίσω από την καρδιά;) 

3. Αρχική εκτίμηση (γενική άποψη του film για εμφανείς αλλοιώσεις) 

4. Συστηματική εκτίμηση των επιμέρους δομών 

a.  Μαλακοί ιστοί στο λαιμό, ώμους, ωμοπλάτη 

b.  Άνω κοιλία (γαστρική φυσαλίδα, ύπαρξη αέρα υποδιαφραγματικά)  

c.  Ημιδιαφράγματα (θέση, άμβλυνση των γωνιών τους) 

d.  Οστικές δομές (έλεγχος Σ.Σ, στέρνου, κλειδών, ωμοπλάτης, βραχιονίου, κάθε 

πλευράς χωριστά) 

e.  Πνευμονικό παρέγχυμα (διαίρεση σε τρία οριζόντια επίπεδα και εκτίμηση του 

καθενός χωριστά και στη συνέχεια σύγκρισή του με το αντίστοιχο της άλλης 

πλευράς) 

f.  Πύλες- αγγειακές δομές τους (θέση, μέγεθος, πυκνότητα) 

g.  Μεσοθωράκιο (ωρολογιακή κίνηση αρχίζοντας από τη δεξιά καρδιοφρενική 

γωνία και καταλήγοντας σ’ αυτή) – Μέγεθος καρδιάς 

 Τραχεία- κυρία τρόπις- στελεχιαίοι βρόγχοι 
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6. Rö ΚΟΙΛΙΑΣ 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Α. «Μαύρα στοιχεία»  

Β. «Λευκά στοιχεία» 

Γ. «Γκρι στοιχεία»  

Δ. «Πολύ λευκά στοιχεία» 

 

Α.  ΜΑΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υποδηλώνουν παρουσία αέρα. 

1. Αέρας εντός εντερικού αυλού = φυσιολογικό  εύρημα   

(Εκτός αν είναι σε μεγάλη ποσότητα ή σε λάθος σημείο)   

a. Μax διάμετρος παχέος εντέρου 55mm 

b. Διάμετρος λεπτού OΧΙ πάνω από 35mm  

c. Η φυσ. παρουσία αέρα στο έντερο επιτρέπει τον έλεγχο της διαμέτρου του  

d. To ορθό είναι διατεταμένο όταν >80mm. 

e. Οι πτυχώσεις του τοιχώματος  διαχωρίζουν  το λεπτό από το παχύ έντερο  

f. Απουσία αέρα συχνά σημαίνει παθολογία π.χ. αν δεν παρατηρείται αέρας 

κάτω από το ύψος της σπληνικής καμπής, τότε εκεί μπορεί να υπάρχει 

απόφραξη :  «cut off» sign 
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2. Αέρας εκτός εντερικού αυλού = παθολογικό εύρημα .   

a. Μετά από επέμβαση κοιλίας /ERCP  

b. Διάτρηση κοίλου σπλάχνου    (στόμαχος, έντερο)  

c. Ειλεός εκ χολολίθου   

d. Χολαγγειΐτις 

e. Απόστημα 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Απαιτείται κατάλληλη προβολή για την ανάδειξη πνευμοπεριτοναίου, δηλαδή 

Α/α κοιλίας σε όρθια θέση  (όχι θώρακος) !!! 

 

Β.  ΛΕΥΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υποδηλώνουν παρουσία αποτιτανώσεων. 

1. Παθολογικό εύρημα π.χ. χολόλιθοι-ουρόλιθοι 

 

2. Αποτιτάνωση εντός φυσιολογικού σχηματισμού που αντιπροσωπεύει παθολογία  

π.χ. νεφροκαλσίνωση 

 

3. Αποτιτάνωση εντός φυσιολογικού σχηματισμού αλλά άνευ σημασίας  π.χ. 

αποτιτάνωση λεμφαδένα 

Τα Οστά είναι φυσιολογικά λευκά στοιχεία στην ΑΧR  (κυρίως στη θωρακοοσφυϊκή ΣΣ 

και πύελο) .  

Τυχαία ευρήματα χρήζουν ειδικών ακτινογραφικών λήψεων. 

 

Γ.  ΓΚΡΙΖΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Υποδηλώνουν την παρουσία μαλακών μορίων. 

1. Τα μαλακά μόρια δεν απεικονίζονται σαφώς σε σχέση με τις άλλες τεχνικές 

απεικόνισης όπως η Υπερηχωτομογραφία ή ο Αξονικός Τομογράφος.  
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2. Η σκίαση των νεφρών, σπληνός, ήπατος και ουροδόχου κύστεως καθώς και ο 

λαγονοψοΐτης μυς διακρίνονται συχνά, αλλά δεν στηριζόμαστε στα 

ακτινογραφικά αυτά ευρήματα . 

 

Δ.  ΠΟΛΥ ΛΕΥΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα «πολύ λευκά σημεία» τα οποία υποδηλώνουν 

παρουσία ξένου σώματος. 

 

Συγκεκριμένα : 

 Προϊόντα κατάποσης που ανευρίσκονται  κατά μήκος του  Γ.Σ. 

 

 Στοιχεία που απλά επιπροβάλλονται στην α/α (αγκράφα ζώνης, κουμπιά, 

κοσμήματα κλπ.) 

 

 Προϊόντα που τοποθετήθηκαν ιατρογενώς στο σώμα (αορτικό stent, φίλτρο κάτω 

κοίλης φλέβας, υπερηβικός καθετήρας, χειρουργικά clips, IUD) 
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ΜΕΡΟΣ Δ’  

 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΒΟΗΘΗΜΑ 

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 
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ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΜΦΩ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ -  

ΣΥΝΟΔΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ 

                                             

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΞΙΑ (F) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΞΙΑ (F) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 

  



      
 

314 
 

 

 

 

 

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΞΙΑ (P) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΜΦΩ (F) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΜΦΩ (P) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΤΕΛΑΚΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΥ  

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΥ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Ή ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΔΙΑΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ – 

 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ –  

Ή ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΒΑΣΗΣ (1) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (2) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΛΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΒΑΣΗΣ (3) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΔΕΞΙΑΣ  ΒΑΣΗΣ (1) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΔΕΞΙΑΣ  ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΓΩΓΗΣ (2) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΝΩ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΑΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΡΔΙΑΚΑ 

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ (ΑΡΧΗ) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ 
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ΠΝΕΥΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ (ΟΨΙΜΑ) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΥΚΝΟΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΜΦΩ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ 
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ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: http://www.learningradiology.com 
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ΠΥΚΝΟΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ ΑΡ. ΒΑΣΗΣ –  

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (F) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΥΚΝΟΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ ΑΡ. ΒΑΣΗΣ –  

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (P) 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΔΕΞΙΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: http://radiopaedia.org 
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ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΔΕΞΙΑ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΚΠΝΟΗ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: http://radiopaedia.org 
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ΕΙΛΕΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΕΙΛΕΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΕΙΛΕΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΕΙΛΕΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 
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 ΕΙΛΕΟΣ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ 251 ΓΝΑ 

  



      
 

343 
 

 

 

 

 

 

ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ 

ΑΕΡΑΣ ΥΠΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» 
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ΑΣΚΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: http://radiopaedia.org 
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ΚΑΤΑΓΜΑ ΗΒΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΙΑΚΟΥ 

 ΚΛΑΔΟΥ ΔΕΞΙΑ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ 
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ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΔΟΝΤΟΣ 
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: http://radiopaedia.org 
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