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Βαρέως πάσχων = Καρδιακή ανακοπή



Ποιος πάσχει βαριά?



Δηλαδή Ποιος?

• Δυσλειτουργία 1 ή περισσότερων συστημάτων

• Διαταραχή στη φυσιολογία / κλινική εμφάνιση

• Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή (λεπτά, ώρες)

• Συνηθέστερα: καρδιαγγειακό , αναπνευστικό, 
ΚΝΣ (qSOFA)



Διαλογή

• Priority I

• Priority II

• Επιδείνωση…



Not always in common view!!!





Poisoned arrows
• Κλινικές καταστάσεις ή σύνδρομα 

• Time – sensitive διάγνωση & θεραπεία

• Διαφοροποίηση στην τελική έκβαση







Priorities effectiveness



BHMATA

• Αρχική εκτίμηση

• ABCDE 

• Monitoring

• Αρχικός διαγνωστικός έλεγχος 



5 Ds

1-Danger? Safety?  Support?  Stability?

2-Data Point-of-care information acquisition

3-Diagnosis? Consider time-sensitive diagnoses

4-Decisions Further investigations / treatments?

5-Disposition Verbal & written communication



Εκτίμηση κινδύνου

• Κλινική εικόνα (εφίδρωση, 
περιφ. Σφύξεις, ωχρότητα)

• Παθολογικά ζωτικά

• Συνοδές καταστάσεις (π.χ
μηχανισμός κάκωσης)



Safety



Support



Και γιατί ομάδα?

• Πόσα χέρια?!!!

• Ταυτόχρονα

• 2 μυαλά > από 1

• Team sport



Και πώς θα γίνουμε ομάδα Coach?

• Διακριτοί ρόλοι

• Team Leader

• Όχι πολυφωνία

• Σεβασμός

• Εκπαίδευση / simulation

• Debriefing

• Εργαλεία επικοινωνίας

(SBAR, Closed-loop)





Closed-loop communication



Sign-in

• Λεπτά πριν την είσοδο

• Συστήνονται τα μελη

• Ορίζεται (αν δεν υπάρχει ήδη) team leader

• Ενημέρωση για τον ασθενή (SBAR) 

• Πιθανές παρεμβάσεις – προτάσεις μελών

• Feedback



• Ηλικιωμένοι

• Ανοσοκατασταλμένοι

• Πολυτραυματίες

• Νέοι ενήλικες



Monitor

Oxygen

Vital Signs

IV
Exposure/draping/lighting

ABCDE



Stability:  ABCDE

Purpose

• Reduce morbidity 
through early measures

Method

• Find problems that can 
be treated directly

• Recognize syndromes 
that can be treated early



Problem Syndrome Diagnosis

• Dyspnea

• Tachycardia

• Suspected OD

• Anaphylaxis

• Severe sepsis

• Opioid toxidrome

• Allergy to X

• Pneumonia

• Heroin intox

Avoid premature closure





AIRWAY:            σταθεροποίηση ΑΜΣΣ
απελευθέρωση/εξασφάλιση
σταθεροποίηση ΣΣ

BREATHING: SpO2, αναπνοές, έργο αναπνοής, ακρόαση, US 
O2-θεραπεία, NIV, MYA
πνευμοθώρακας, open chest

CIRCULATION: φλεβική πρόσβαση (i.o, VBGs, tests)
τριχοειδική επαναπλήρωση, άκρα
US FAST
αιμοδυναμική σταθεροποίηση
έλεγχος αιμορραγίας (λεκάνη, μηριαίο)
(υγρά, αγγειοσυσπαστικά)



• επίπεδο συνείδησης (GCS, AVPU)

κόρες, άκρα (αισθητικότητα, κινητικότητα)

Γλυκόζη (3 amp DW35%)

Σπασμοί, επιληπτικές κρίσεις

Opioid Overdose

έλεγχος για μη εμφανείς κακώσεις 

εξανθήματα, δήγματα

αποφυγή υποθερμίας



•useless movement
•useless exams

•Delayed 
decisions/treatment



Πριν τον στείλεις στο Ακτινολογικό…



Adjuncts



POCUS & Breathing  



POCUS & Circulation



POCUS & Circulation



Μιλάει?

SpO2
↓= Μάσκα

Α.Π/Η.Κ.Γ
2 Π.Φ.Κ.

POC B.G
Ph, Glu, 

ηλ/τες, Lac 





ABGs VS VBGs
• VBG: Εκτεταμένη χρήση στο ΤΕΠ (βιβλ/φία

από το 2001)

• Δεν υπολείπεται διαγνωστικά

• «Αντίσταση» στη χρήση από ειδικότητες

• ΠΡΟΣΟΧΗ σε ειδικές καταστάσεις (π.χ. Shock)



ABGs

PROS

• gold standard

• can determine PaO2

CONS

• pH, PCO2 (if normocapnic), 
HCO3 and base excess 
equally in VBG

• SpO2

• Painful

• bleeding and hematoma

• aneurysm and AV fistula

• nerve injury

• digital ischemia

• delays in care

• injury to staff



WHEN IS ABG NECESSARY?

ABG may be necessary:
• to accurately determine PaCO2 in severe shock
• to accurately determine PaCO2 if hypercapnic

(i.e. PaCO2 >45 mmHg)
• to accurately determine arterial lactate >4mM 

(rarely necessary)
• In general, ABGs rarely need to be performed 

unless an arterial line is in place (for arterial 
blood pressure monitoring and ease of blood 
sampling)



• Blood sugar<80 mg/dl

• Sodium <120 or >150 Meq/l

• Potassium<2.5 or > 6 Meq/l

• pH<7.2

• Spo2<90%

• Bicarbonate <18 mmol/l

• Lactate >4 mmol/l



Syndrome Management

• Manage syndromes as 
soon as recognized • Simultaneously to the 

ABCDE



Και μετά (από όλα) 
Ιστορικό & κλινική εξέταση

Στοχευμένο Ιστορικο
Στοχευμένη Κλινική Εξέταση

επανεκτίμηση







Sign-out

• Περαιτέρω 
αντιμετώπιση –
Σχεδιασμός

• Αποφάσεις

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΘ

• Team debriefing



ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

DOI 10.1007/978-3-319-03746-2_51



• Critically ill = system dysfunction 
(not always obvious)

• 5 Ds assessment (teamwork, 
communication, POC)

• ABCDE (+ POCUS, VBGs)

• Targeted questions

• Targeted exams

• Simultaneous targeted 
management

• Structured med history 
(SAMPLE)

• SBAR disposition + Sign out




