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The emergency department (ED) 

is a “unique operation, optimized 
to exist at the edge of chaos”.

It is prepared and equipped to 
provide comprehensive emergency 
care to the community in emergent 
and non-emergent situations.









Η Ευρωπαϊκή Οδηγία “Doctors’ Directive” 2001/19/EC
καθορίζει ότι στην EE
«ο ειδικευμένος γιατρός πρέπει να είναι ειδικά
εκπαιδευμένος για μια συγκεκριμένη ειδικότητα».

Η οδηγία αυτή αναγνωρίζει σήμερα 53 διαφορετικές
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων
και την Επείγουσα Ιατρική

το συνολικό εύρος του γνωστικού αντικειμένου δεν 
συμπίπτει με άλλη μεμονωμένη ειδικότητα



Η διακήρυξη (manifesto) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) αναγνωρίζει ότι η
Επείγουσα Ιατρική δικαιωματικά αποτελεί ξεχωριστή
ειδικότητα καθώς έχει και τα τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά κάθε μεγάλης κλινικής ειδικότητας, όπως:

•μοναδικό πεδίο κλινικής πρακτικής
•καθορισμένο σώμα γνώσεων
•δραστήρια έρευνα
•αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα







What is Emergency Medicine?

“Emergency Medicine is the most interesting 
15 minutes of every other specialty”

Dan Sandberg 2014



Τι είναι η Επείγουσα Ιατρική?

Η Επείγουσα Ιατρική είναι η ιατρική ειδικότητα που 
βασίζεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις διοικητικές 

ικανότητες, που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση 
και διαχείριση των ασθενών με ένα φάσμα 

αδιαφοροποίητων οξέων και επειγουσών εκφάνσεων των 
νόσων ή του τραύματος ανεξάρτητα ηλικίας και φύλου
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Το εύρος δράσης της Επείγουσας Ιατρικής σύμφωνα με 
τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας 
Ιατρικής (EUSEM), περιλαμβάνει την

● Προ- και ενδο-νοσοκομειακή διαλογή

● την αναζωογόνηση

● την αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων
έκτακτων και επειγόντων περιστατικών

● μέχρι την έξοδο τους από το νοσοκομείο ή τη
μεταβίβασή τους στις φροντίδες άλλου γιατρού ή 
επαγγελματία υγείας.



● Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων από 

απειλητικές για τη ζωή μέχρι αυτοπεριοριζόμενες και όλων των 

ηλικιακών ομάδων

● Ο αριθμός και το είδος και η βαρύτητα των περιστατικών είναι μη 

προβλέψιμα

● Εμφανίζονται με συμπτώματα και όχι με διαγνώσεις

● Η προσέγγιση του ασθενούς είναι σφαιρική και όχι ειδική για κάθε 

όργανο

● Τις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση γίνεται ταυτόχρονα με τη 

διάγνωση ή και προηγείται της διάγνωσης
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Μη τεχνικές δεξιότητες

● Επικοινωνία

● Συνεργασία

● Διαπροσωπικές σχέσεις

● Διαχείριση stress

● Διαχείριση χρόνου

● Εκπαίδευση
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Σχέση με ασθενή

● Εμπλοκή ασθενούς/συγγενών στη λήψη 

αποφάσεων

● Συγκατάθεση

● Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων

● Οδηγίες εξόδου

● Δυσκολία λόγω γλώσσας
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Σχέση με συναδέλφους

● Ενημέρωση

● Μέλος ομάδας ή αρχηγός ομάδας

● Παραπομπή ή διακομιδή ασθενών
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● Διαλογή (triage)

● Πρώτη εκτίμηση και αντιμετώπιση 

απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων

● Εστιασμένο ιστορικό

● Επανεκτίμηση και διαχείριση

● Λήψη αποφάσεων

● Καταγραφή
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Ορισμός διαλογής (Triage)
Προέρχεται από το γαλλικό ρήμα trier που σημαίνει επιλέγω

Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι ασθενείς ταξινομούνται βάσει 
του τύπου και της οξύτητας της κατάστασής τους ώστε να 
εξασφαλισθεί  ότι:

Right patient to the

Right place at the

Right time with the

Right care provider







Ομάδα ΤΕΠ

κοινές δεσμεύσεις - στόχους

Κοινή γλώσσα

διαφοροποιημένους ρόλους 
δεξιότητες - ευθύνες

Εργάζονται, συνεργάζονται 
συντονίζονται υπό μη προβλέψιμες 
συνθήκες  υψηλού stress

ικανότητα προσαρμογής



RESUSCITATION ROOM







Ομάδα ΤΕΠ

Φάσεις

•Σχεδιασμός
•Δράση
•Απολογισμός











Why are we different? 

How do we differentiate ourselves
from other specialties of medicine?



24/7/365







Emergentologist

you will be asked to make life and death decisions 
with less than 10% of the total information 99% of the time

What makes the practice 
of emergency medicine special?



undifferentiated patients with symptoms 

not diagnoses

Emergentologist



Our responsibility is to be  

excellent differential diagnosticians
not definitive diagnosticians

because ours is a specialty of 
recognizing the sick 

Emergentologist



what is the 
most common  thing?

What is the most dangerous 
thing that this could be? 

What is the most life-
threatening 

thing this could be?” 

what is the most common 
thing this could be



Other specialties









What does this patient have?
What’s the diagnosis?

Koyfman, Alex. An Emergency Medicine Mindset



What does this patient need? 
Now? 

In 5 minutes?
In two hours?

Koyfman, Alex. An Emergency Medicine Mindset



Other specialties

•have the luxury of time

• get more details 

•have time to look into more questions 

Emergency physicians

have to be experts on everything 
for the first five minutes



Making a decision 

is more important

than 

making a diagnosis





Does this involve 
a different way of thinking?



ask the right questions

in the right order

come to a correct decision





NON EMERGENCY THINKING

What does this patient have?







EMERGENCY THINKING

What does this patient need?



















CASE 1

ΗΚΓ φυσιολογικο (triage)

Καρδιολογος?

Παθολογος?

Ορθοπεδικος?

Θωρακοχειρουργος?



Deadly Box
ΟΣΣ?

ΠΕ?

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ?

ΡΗΞΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ?

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ?

CASE 1



CASE 2

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ?
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ?



CASE 2



CASE 3

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ?

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ?

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ?

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ?

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ?

ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ?



CASE 3



Must think fast

Make quick and aggressive decisions

Rule out life threating conditions

Be calm under pressure

Must tune out all the distractions and noise around them




