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• Πρωτογενής εκτίμηση 

       C-ABCDE 

       Αποκάλυψη απειλητικών για τη ζωή κακώσεων 

 

 

• Δευτερογενής εκτίμηση 

      Ιστορικό και λεπτομερής κλινική εξέταση 

      Προγραμματισμό διακομιδής (αν κρίνεται αναγκαίο) 

Πώς προσεγγίζουμε τον τραυματία; 



Πρωτογενής  

εκτίμηση 





Μιλάει ο ασθενής; 
ΒΑΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

Σημεία επαπειλούμενου αεραγωγού 
• Ανήσυχος – Διεγερτικός ασθενής (↑ PO2????) 

• Βύθιος ασθενής (↑ PCO2?????) 

• Θορυβώδης αναπνοή, βράγχος φωνής 

• Κυάνωση 

• GCS < 8 

• Λαρυγγική, τραχειακή κάκωση 

• Εγκαύματα προσώπου 

• Εισπενυστικό έγκαυμα 

• Ταχυπνοϊκός ασθενής 

Ακινητοποίηση 

ΑΜΣΣ 



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 



Ακινητοποίηση ΑΜΣΣ 



SpO2 

RR 

Ακρόαση 

Έκπτυξη ημιθωρακίων 

Σημεία ανεπαρκούς αερισμού 
• Ασύμμετρη έκπτυξη ημιθωρακίων 

• Απουσία ομότιμου αναπνευστικού ψιθυρίσματος 

• ↓ SpO2 

 





Πνευμοθώρακας υπό τάση 

Η διάγνωση είναι κλινική 

 
• Δύσπνοια 

• Ταχύπνοια 

• Ταχυκαρδία 

• Υπόταση 

• Παρεκτόπιση τραχείας 

• Μονόπλευρη απουσία ή μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος 

• Απουσία φυσιολογικής έκπτυξης ημιθωρακίων 

• Διατεταμένες σφαγίτιδες 



Ανοικτός πνευμοθώρακας 

Έλλειμμα θωρακικού τοιχώματος - Η διάγνωση είναι κλινική 

 

• Δύσπνοια 

• Ταχύπνοια 

• Μονόπλευρη μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος 

 



ΑΠ, σφύξεις (κεντρικά 

και περιφερικά), CRT, 

ECG 

2 φλεβοκαθετήρες 

Έλεγχος αιμορραγίας 

Αναγνώριση shock 



Αιτίες shock 

• Αιμορραγικό – Υπογκαιμικό shoch 

   Το πιο συχνό 

 

• Μη αιμορραγικό 

   Αποφρακτικό shock (πνευμοθώρακα υπό τάση, καρδιακός επιπωματισμός) 

    Νευρογενές shock 

    Σηπτικό shock 

    Καρδιογενές shock 





Αρχική αναζωογόνηση σε αιμορραγικό shock 

• 2 φλεβοκαθετήρες μεγάλης διαμέτρου 

 

• Ζεστά κρυσταλλοείδη διαλύματα  

 

• Αδιασταύρωτο αίμα 

 

• Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης 

 

• Τρανεξαμικό οξύ 

 



Μαζικός αιμοθώρακας 

> 1500 ml αίματος στο ένα ημιθωράκιο - Προβλήματα αερισμού και εικόνα shock 

 

• Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος μονόπλευρα 

• Σφαγίτιδες σε σύμπτωση 

• Κίνηση ημιθωρακίου σύστοιχα 

Αναζωογόνηση με υγρά, RBC 

Σωλήνας θωρακικής παροχέτευσης 

Επείγουσα θωρακοτομή 



Πνευμοθώρακας υπό τάση – Μαζικός αιμοθώρακας 
 

Διαφορές 



Καρδιακός επιπωματισμός 

Εικόνα shock 

 

• Υπόταση 

• Διατεταμένες σφαγίτιδες 

• Βύθιοι καρδιακοί τόνοι 

Περικαρδιοκέντηση 

Επείγουσα θωρακοτομή 









Έλεγχος και σταθεροποίηση πυέλου 



GCS, AVPU 

Glu 

Κόρες 

Τετρακινητικός??? 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Ασθενείς υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ουσιών 



GCS = 15 

GCS = 13 

GCS = 8 

GCS = 6 



Αφαίρεση ρούχων 

Log roll 

Θέρμανση ασθενούς 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Προστασία από υποθερμία 

Η υποθερμία είναι μια δυνητικά 

θανατηφόρα επιπλοκή 





Δευτερογενής εκτίμηση 

• Ασθενής σταθεροποιημένος 

 

 

• Επανεκτίμηση κατά ABCDE 

 

• Λεπτομερές ιστορικό (MAPLE) 

 

• Πλήρης κλινική εξέταση κατά συστήματα (Head-to-toe exam) 

 

• Προγραμματισμός διακομιδής (αν κρίνεται αναγκαίο) 



Ομαδικότητα 

Επικοινωνία – συνεργασία – ψυχραιμία – έλεγχος  



Η διαχείριση του 

πολυτραυματία ΔΕΝ είναι 

one man show!!!!! 



Στην αντιμετώπιση ασθενούς με ΚΕΚ, το πιο σημαντικό βήμα είναι να: 

 

 

Α. διασφαλίσουμε τον αεραγωγό 

Β. κάνουμε ακτινογραφία ΑΜΣΣ 

Γ. υποστηρίξουμε την κυκλοφορία 

Δ. εκτιμήσουμε την κλίμακα γλασκώβης 

Ε. ελέγξουμε την αιμορραγία από το τριχωτό της κεφαλής 



Στην αντιμετώπιση ασθενούς με ΚΕΚ, το πιο σημαντικό βήμα είναι να: 

 

 

Α. διασφαλίσουμε τον αεραγωγό 

Β. κάνουμε ακτινογραφία ΑΜΣΣ 

Γ. υποστηρίξουμε την κυκλοφορία 

Δ. εκτιμήσουμε την κλίμακα γλασκώβης 

Ε. ελέγξουμε την αιμορραγία από το τριχωτό της κεφαλής 



Άντρας 25 ετών μεταφέρεται σε νοσοκομείο που έχει χειρουργική 
κάλυψη μετά από τροχαίο ατύχημα. Κατά την πρωτογενή εκτίμηση 
διαπιστώνετε ελεύθερο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα, συστολική 
ΑΠ 70mmHg και σφύξεις 134/ λεπτό. Τι κάνετε; 

 

Α. Αξονική τομογραφία 

Β. Μεταφορά σε κέντρο τραύματος 

Γ. Μετάγγιση με αδιασταύρωτο αίμα 

Δ. Ερευνητική λαπαροτομία 

Ε. Χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων 



Άντρας 25 ετών μεταφέρεται σε νοσοκομείο που έχει χειρουργική 
κάλυψη μετά από τροχαίο ατύχημα. Κατά την πρωτογενή εκτίμηση 
διαπιστώνετε ελεύθερο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα, συστολική 
ΑΠ 70mmHg και σφύξεις 134/ λεπτό. Τι κάνετε; 

 

Α. Αξονική τομογραφία 

Β. Μεταφορά σε κέντρο τραύματος 

Γ. Μετάγγιση με αδιασταύρωτο αίμα 

Δ. Ερευνητική λαπαροτομία 

Ε. Χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων 



Ο πρώτος χειρισμός προκειμένου να βελτιώσουμε την οξυγόνωση σε 
έναν πολυτραυματία με κάκωση στο θώρακα είναι: 

 

Α. Η διασωλήνωση 

Β. Να ελέγξουμε τα αέρια αίματος 

Γ. Να χορηγήσουμε συμπληρωματικό οξυγόνο 

Δ. Να κάνουμε ακτινογραφία θώρακος 

Ε. Να ελέγξουμε αν ο ασθενής έχει πνευμοθώρακα 



Ο πρώτος χειρισμός προκειμένου να βελτιώσουμε την οξυγόνωση σε 
έναν πολυτραυματία με κάκωση στο θώρακα είναι: 

 

Α. Η διασωλήνωση 

Β. Να ελέγξουμε τα αέρια αίματος 

Γ. Να χορηγήσουμε συμπληρωματικό οξυγόνο 

Δ. Να κάνουμε ακτινογραφία θώρακος 

Ε. Να ελέγξουμε αν ο ασθενής έχει πνευμοθώρακα 



Ποιο από τα ακόλουθα ευρήματα της πρωτογενούς εκτίμησης 
χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση; 

 

Α. Διάταση κοιλιάς 

Β. GCS 12 

Γ. Θερμοκρασία 36,5 

Δ. Παραμόρφωση δεξιού μηρού 

Ε. Αναπνοές 40/λεπτό 

 



Ποιο από τα ακόλουθα ευρήματα της πρωτογενούς εκτίμησης 
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Ε. Αναπνοές 40/λεπτό 

 



Ένας 23χρονος άντρας δέχεται 4 μαχαιριές στην άνω δεξιά θωρακική 
χώρα και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαθέτει όλες τις 
χειρουργικές ειδικότητες. Διασωληνώνεται στο ΤΕΠ, τοποθετείται 
σωλήνας θωρακικής παροχέτευσης και λαμβάνει 1Lt κρυσταλλοειδές 
διάλυμα. Ωστόσο, η συστολική ΑΠ παραμένει 70mmHg, οι σφύξεις 
160/λεπτό και οι αναπνοές 35/λεπτό. Τι κάνετε; 

 

Α. E-FAST 

Β. Αξονική τομογραφία 

Γ. Αγγειογραφία 

Δ. Μεταφορά σε κέντρο τραύματος 

Ε. Μεταφορά στο χειρουργείο 
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