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Μετεγχειρητική Φροντίδα - Μετεγχειρητική 

Αναλγησία

Άμεσες μετα-αναισθητικές / μετεγχειρητικές 
επιπλοκές και αντιμετώπιση 



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Ανάνηψη μετά την αναισθησία στη ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΜΑΦ)]

 Μετεγχειρητική αναλγησία



Ελληνική Νομοθεσία 

«Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας»

ΦΕΚ 1044 / 25-11-1997

§ 2…όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κάποια τεχνική αναισθησίας ή 
καταστολής είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται κατά την άμεση 
μετεγχειρητική περίοδο 

σε Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜ-ΑΦ)

(ή όπως προηγουμένως ονομάζετο Αίθουσα Ανάνηψης)…

ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ



ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Άμεσα μετεγχειρητικά:

 οι φυσιολογικές λειτουργίες των ασθενών μπορεί να είναι 
επηρεασμένες, δεδομένου ότι τα αναισθητικά φάρμακα 
καταστέλλουν τις λειτουργίες των περισσοτέρων οργάνων

 μπορεί να εκδηλωθούν οι επιπτώσεις της επέμβασης, 
επιπλοκές & συμπτώματα (πόνος, υποθερμία, αιμορραγία, …)



 Συμβάματα από το Αναπνευστικό

- απόφραξη αεραγωγού 

- αρτηριακή υποξαιμία

- κυψελιδικός υποαερισμός

 Συμβάματα από το Καρδιαγγειακό

- υπόταση

- υπέρταση

- αρρυθμίες, βραδυκαρδία, ταχυκαρδία

- ισχαιμία μυοκαρδίου

 Υποθερμία

 Ρίγος  

 Ναυτία, έμετος, πόνος

 Νεφρική δυσλειτουργία

 Διαταραχές πηκτικότητας

 Διέγερση, νοητική δυσλειτουργία 

Άμεσες μετα-αναισθητικές/μετεγχειρητικές επιπλοκές



Απόφραξη αεραγωγού

ΑΙΤΙΑ

 Απόφραξη φάρυγγα από πτώση γλώσσας

 Εκκρίσεις  

 Λαρυγγόσπασμος

 Οίδημα λάρυγγος

 Βρογχόσπασμος

 Συμπίεση αεραγωγού από αιμάτωμα 



Απόφραξη αεραγωγού

Οι βασικοί χειρισμοί απελευθέρωσης/διάνοιξης του αποφραγμένου αεραγωγού:
A. Έκταση της κεφαλής και ανάσπαση (jaw thrust) 
B. Ανύψωση της κάτω γνάθου (chin lift) 

Απόφραξη φάρυγγα από πτώση γλώσσας



Λαρυγγόσπασμος

❖ Αίτια

▪ ερεθισμός του λάρυγγα (εκκρίσεις ή αίμα)

▪ μηχανικός ερεθισμός 

▪ εισαγωγή στοματοφαρυγγικού αεραγωγού

▪ τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας 

▪ αφαίρεση του ενοδοτραχειακού σωλήνα κατά την αφύπνιση του ασθενούς

❖ Κλινική εικόνα

➢ αναπνευστική δυσχέρεια 

➢ εισπνευστικός συριγμός  

➢ έως και πλήρης αδυναμία αερισμού 

❖ Αντιμετώπιση (πρέπει να είναι άμεση)

 100% οξυγόνο με εφαρμογή θετικής πίεσης μέσω προσωπίδας & ασκού 

 σουκκινυλοχολίνη (10-25 mg iv)



Μετεγχειρητική  υποξαιμία

 Διαταραχές της σχέσης αερισμού-αιμάτωσης:
• ελάττωση της FRC
• αναστολή της υποξικής πνευμονικής αγγειοσύσπασης
• ατελεκτασία

 Κυψελιδικός υποαερισμός:
• υπολειπόμενη δράση αναισθητικών (πτητικά, οπιοειδή)
• υπολειπόμενος νευρομυϊκός αποκλεισμός 
• υψηλή περιοχική αναισθησία

 Ελαττωμένη καρδιακή παροχή
 Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου
 Πνευμονικό οίδημα
 Πνευμονική εμβολή
 Πνευμοθώρακας 

 Ρίγος  



Μετεγχειρητική υπόταση

ΑΙΤΙΑ

 Υπογκαιμία

 Αιμορραγία 

 Ελαττωμένη συσταλτικότητα μυοκαρδίου

 Σήψη

 Πνευμονική εμβολή

 Πνευμοθώρακας

 Επιπωματισμός καρδιάς



Μετεγχειρητική υπέρταση

 ΑΙΤΙΑ

1. Αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση

2. Πόνος 

3. Υποξαιμία, υπερκαπνία

4. Συμπαθομιμητικά φάρμακα

5. Άλλα

 φαιοχρωμοκύτωμα

 ενδοκράνια παθολογία

 σύνδρομο απορρόφησης σε διουρηθρική προστατεκτομή

 θυρεοειδική κρίση



 Υποξαιμία

 Υπογκαιμία

 Πόνος

 Υποθερμία

 Αντιχολινεστεράσες

 Ισχαιμία μυοκαρδίου

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

 Αναπνευστική οξέωση

 Υπέρταση

 Τοξικότητα δακτυλίτιδας

 Προεγχειρητικές αρρυθμίες

Παράγοντες που προκαλούν μετεγχειρητικά 

αρρυθμίες



▪ δυσφορία που νιώθει ο ασθενής με ρίγος
▪ αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου & παραγωγή CO2, γαλακτική οξέωση & διέγερση ΣΝΣ
➢ κίνδυνος υποξαιμίας & ισχαιμίας μυοκαρδίου

Υποθερμία - ρίγος

Αντιμετώπιση
• συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου
• θέρμανση ασθενούς (χρήση κουβέρτας θερμού αέρα, χορήγηση θερμών υγρών ενδοφλεβίως)
• φαρμακευτική (πεθιδίνη, κλονιδίνη, τραμαδόλη, ονδανσετρόνη)



Νοητική δυσλειτουργία

❖ Κλινική εκδήλωση

▪ δυσκολία στη συγκέντρωση

▪ παραλήρημα (delirium)

(ασθενής δεν έχει προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο & μιλάει ασυνάρτητα)

❖ Αιτιολογία (μη πλήρως διαγνωσμένη)

 Προδιαθεσικοί παράγοντες 

▪ προϋπάρχουσες νευρολογικές & ψυχιατρικές διαταραχές, 

▪ έκπτωση νοητικής λειτουργίας (νόσος Alzheimer's, άνοια)

▪ είδος χειρουργικής επέμβασης

▪ αναισθησία

▪ Φάρμακα

▪ ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες

❖ Αντιμετώπιση 

➢ ενδοφλέβια αλοπεριδόλη 0,5 έως 1 mg



Προβλήματα σχετιζόμενα με την 

περιοχική αναισθησία

Κεφαλαλγία μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας
 παρουσιάζεται εντός 24-72 ωρών μετά την τρώση της σκληράς μήνιγγας 

 υποχωρεί εντός 14 ημερών

 εμφανίζεται πιο συχνά σε νέες ηλικίες & σε επίτοκες

❖ Κλινική εκδήλωση

 κεφαλαλγίας που επιτείνεται κατά την όρθια στάση & υφίεται στην ύπτια θέση

 φωτοφοβία, ναυτία και έμετο, ζάλη, διπλωπία (πιο σπάνια)

❖ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

➢ Συντηρητική 

• κλινοστατισμός

• ενυδάτωση

• απλά αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ)

• λήψη καφεΐνης

➢ Επισκληρίδιο εμβάλωμα αίματος (epidural blood patch) 



Προβλήματα σχετιζόμενα με την περιοχική αναισθησία

Επισκληρίδιο αιμάτωμα

❖ Είναι αιμορραγία εντός του επισκληριδίου χώρου με άσκηση πίεσης στον νωτιαίο 
μυελό

 Σπάνια επιπλοκή της νευραξονικής αναισθησίας 

(επίπτωση 1:100.000 – 1:250.000) 

❖ Παράγοντες κινδύνου

• διαταραχές πηκτικότητας

• λήψη αντιθρομβωτικής αγωγής (αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα)

• δυσχερής, τραυματική παρακέντηση

❖ Κλινική εκδήλωση

 οσφυϊκό πόνος 

 αισθητικές διαταραχές

 κινητικές διαταραχές  που εξελίσσονται σε παραπληγία

 ακράτεια ούρων και κοπράνων 

 Αντιμετώπιση 

➢ άμεση διενέργεια MRI

➢ επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση με αποσυμπίεση & κένωση της συλλογής 
(ιδανικά εντός 6-8 ωρών, ώστε να αποφευχθεί μόνιμη νευρολογική βλάβη)



ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

είναι το ίδιο σημαντική 

όσο και 

η χορήγηση της αναισθησίας 

και 

η επιτέλεση της χειρουργικής επέμβασης



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 Post Anesthesia Care Unit (PACU)

 Εξειδικευμένος χώρος

 Κοντά στα χειρουργεία (εύκολη & άμεση πρόσβαση)

 Ενιαίος χώρος

 Έκταση: 9-10 τετρ. μέτρα ανά κλίνη ασθενούς

 Απόσταση μεταξύ 2 κλινών > 2,5 μέτρα

 Εμβαδόν κλίνης ασθενούς σε μηχανικό αερισμό: 18 τετρ. μέτρα

 1,5 κλίνη στη ΜΜΑΦ ανά 1 αίθουσα χειρουργείου



ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ της ΜΜ-ΑΦ

 Νοσηλευτές αναισθησιολογίας

 Προϊστάμενη νοσηλεύτρια 

 Παρανοσηλευτικό προσωπικό

 Υπεύθυνος Αναισθησιολόγος 

 Η ΜΜ-ΑΦ λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Εξοπλισμός

 Monitors

 Παροχές οξυγόνου
 Αναρροφήσεις
 Εξοπλισμός υποστήριξης του αεραγωγού 
 Εξοπλισμός υποστήριξης του αερισμού
 Εξοπλισμός υποστήριξης του κυκλοφορικού
 Απινιδωτής

 Φάρμακα (αναισθησιολογικά, αναλγητικά, καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης, ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά, α-& β-αποκλειστές, 
αντιβιοτικά, αντιεμετικά,…)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Monitoring ασθενούς στη ΜΜ-ΑΦ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Κατάσταση ασθενούς

 Τεχνική αναισθησίας

 Είδος επέμβασης 

 Βαρύτητα επέμβασης

 Διαθέσιμος εξοπλισμός



Απαραίτητο Monitoring

 ΗΚΓ

 ΑΠ

 SPO2

Monitoring ασθενούς στη ΜΜ-ΑΦ



Άμεση Μετ-αναισθητική φροντίδα

 Παρακολούθηση ΑΠ, ΚΣ, SPO2

 Χορήγηση οξυγόνου

 Χορήγηση υγρών, RBC, FFP …

 Θέρμανση ασθενούς

 Παρακολούθηση παροχετεύσεων

 Αντιμετώπιση συμβαμάτων

 Αντιμετώπιση ρίγους

 Αντιμετώπιση ναυτίας/εμέτου

 Αντιμετώπιση πόνου

Κάθε παρέμβαση καταγράφεται στο διάγραμμα 
παρακολούθησης του ασθενούς στη ΜΜΑΦ



ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Σε ασθενείς που έλαβαν αναισθησία καταγράφεται ο βαθμός

ανάνηψης του ασθενούς βάσει της κλίμακας ανάνηψης



Σε ασθενείς που έλαβαν περιοχική αναισθησία: 

 Καταγραφή των επιπέδων αισθητικότητας

 Εκτίμηση της μυϊκής ισχύος

 Τακτική επαναξιολόγηση /30 min

ΑΝΑΝΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ



ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΜ-ΑΦ

 Προϋπόθεση εξόδου από τη ΜΜΑΦ: 

→ πλήρης ανάνηψη του ασθενούς

→ σταθερά ζωτικά σημεία

 Τελική αξιολόγηση ασθενούς από αναισθησιολόγο:

→ δραστηριότητα, αναπνοή, κυκλοφορία, συνείδηση, SpO2

βαθμολόγηση κάθε παραμέτρου: 0-2 

ικανοποιητική ανάνηψη → βαθμολογία: 9-10



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΝΑΝΗΨΗ
Post-Anaesthesia Care Unit / PACU

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ



ΜΜΑΦ για Εξωτερικούς Ασθενείς
(αποτελείται από 2 χώρους)

ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ σε Εξωτερικούς 

χειρουργικούς ασθενείς

ΜΜΑΦ σταδίου-1
[κοινή για όλους τους ασθενείς 

(εσωτερικούς & εξωτερικούς)]
ΜΜΑΦ σταδίου-2

(οι εξωτερικοί ασθενείς μετά τη

ΜΜΑΦ-1  μεταφέρονται στη ΜΜΑΦ-2

& παραμένουν μέχρι να είναι έτοιμοι

προς αναχώρηση για το σπίτι)

Ίδια κριτήρια για μεταφορά του ασθενούς: 

→ προς το θάλαμο νοσηλείας

ή

→ στη ΜΜΑΦ σταδίου 2 



 Προηγείται σταδιακή κινητοποίηση του ασθενούς 
(κάθισμα στο κρεβάτι ή σε καρέκλα → βάδισμα)

 Ο ασθενής λαμβάνει υγρά ή ελαφρά τροφή από το στόμα

 Ο ασθενής έχει σταθερά ζωτικά σημεία 

ΕΞΟΔΟΣ των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ασθενών 

από τη ΜΜΑΦ σταδίου-2



Σύστημα Αξιολόγησης Εξόδου του ασθενούς από το νοσοκομείο

[Post Anesthesia Discharge Scoring System]

Ζωτικά σημεία (αρτηριακή πίεση και καρδιακή συχνότητα)

2 =  Εντός 20% των προεγχειρητικών τιμών

1 = 20% - 40% των προεγχειρητικών τιμών

0 = >40% των προεγχειρητικών τιμών

Δραστηριότητα

2 = Σταθερό βάδισμα

1 = Απαιτεί βοήθεια για να βαδίσει

0 = Ανίκανος να βαδίσει

Ναυτία και έμετος

2 = Ελάχιστη/ος που αντιμετωπίζεται με αντιεμετικά από το στόμα

1 = Μέτρια που αντιμετωπίζεται με αντιεμετικά χορηγούμενα ενδομυϊκά

0 = Επίμονη/ος παρά τη θεραπεία

Πόνος 

Ανεκτός από τον ασθενή και ελεγχόμενος με αναλγητικά χορηγούμενα από το στόμα

2 = Ναι

1 = Όχι

0 = Αφόρητος πόνος

Αιμορραγία του τραύματος

2 = Ελάχιστη – δεν απαιτείται αλλαγή του τραύματος

1 =  Μέτρια – απαιτείται μία αλλαγή στο τραύμα

0 = Σοβαρή – απαιτούνται περισσότερες από τρεις αλλαγές στο τραύμα

Για να πληρούνται τα κριτήρια εξόδου του ασθενούς από το νοσοκομείο 

απαιτείται μια βαθμολογία > 9



Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καθορισμό της

δυνατότητας εξόδου των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

από το Νοσοκομείο

1. Ο ασθενής έχει πλήρη εγρήγορση

2. Έχει ακέραια αντανακλαστικά βήχα & εμέτου

3. Σταθερό καρδιαγγειακό σύστημα

4. Φυσιολογική αναπνευστική συχνότητα

5. Ικανοποιητικό έλεγχο του πόνου

6. Είναι ελεύθερος ναυτίας και εμέτων

7. Περπατάει χωρίς βοήθεια

8. Έχει έναν ενήλικα συνοδό για το σπίτι για 24 ώρες

9. Έχει λάβει έγγραφες οδηγίες από χειρουργό & αναισθησιολόγο

10. Ανέχεται τη λήψη υγρών από το στόμα και έχει ήδη ουρήσει 

(το τελευταίο είναι συζητήσιμο)



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Ο οξύς πόνος προκαλεί δυνητικά επιβλαβείς φυσιολογικές επιδράσεις:

 ταχυκαρδία

 υπέρταση

 φλεβική στάση

 υπερπηκτικότητα

 μειωμένο κυψελιδικό αερισμό 

 υπεργλυκαιμία 

 ανοσοκαταστολή

 γνωσιακή δυσλειτουργία

 αυξημένη νοσηρότητα

 Persistent post-surgical pain (PPP) or chronic postsurgical pain (CPSP)

➢ Απαιτείται ικανοποιητική & επαρκής μετεγχειρητική αναλγησία

Radnovich R et al. Acute pain: effective management requires comprehensive assessment.
Postgrad Med 2014;126:59–72.



Νωτιοθαλαμικό 

δεμάτιο
Περιφερικό 

νεύρο

Οπίσθιο 

κέρας Γάγγλιο 

οπίσθιας 

ρίζας

Πόνος

Ανιούσα 

οδός

Κατιούσα 

οδός

Περιφερικός

αλγοϋποδοχέας

Χειρουργείο

Φλεγμονή

Τραύμα

Gottschalk A et al. Am Fam Physician. 2001;63:1981, and Kehlet H et al. Anesth Analg. 1993;77:1049

Οξύς αλγαισθητικός πόνος
•Σύντομη διάρκεια
•Ανταποκρίνεται σε τοπικά αναισθητικά,οπιοειδή,ΜΣΑΦ





Υστερεκτομή 5-30%

Καισαρική τομή 10%

Βουβωνοκήλη 10% 

Στερνοτομή 20% 

Μαστεκτομή 20-50%

Θωρακοτομή 25-60%

Ακρωτηριασμός 60-80%

Wildgaard K et al. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 36: 170-80

Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος
(chronic post-surgical pain, CPSP)



Η αποτελεσματική ανακούφιση του μετεγχειρητικού πόνου
παρέχει σημαντικά οφέλη:

 ↓ καταβολική απάντηση

 έγκαιρη έξοδο από το νοσοκομείο
 ↑ ικανοποίηση ασθενών
 ↓ εκδήλωση χρόνιου πόνου

 Παρ’ όλα αυτά, το 70% των ασθενών υποθεραπεύεται
(ανέφεραν μέτριο έως σοβαρό πόνο μετά από χειρουργική επέμβαση)

Pyati S, Gan TJ. “Perioperative pain management” 
CNS Drugs 2007; 21: 185 - 211

Μετεγχειρητική αναλγησία



Αξιολόγηση του μετεγχειρητικού πόνου

◼ Ένταση πόνου

◼ Αποτελεσματικότητα 
αναλγητικής διαχείρισης

◼ Ένταση πόνου

◼ Αποτελεσματικότητα 
αναλγητικής διαχείρισης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

 Συστηματική χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων

 Περιοχικές τεχνικές αναλγησίας

 Ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία

 Μη φαρμακολογικές τεχνικές αναλγησίας

 Πολυπαραγοντική αναλγησία



Συστηματική χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων 

για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου

Φάρμακα

→ οπιοειδή

→ παρακεταμόλη

→ μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)

→ επικουρικά (κεταμίνη, κλονιδίνη, δεξαμεθαζόνη, γκαμπαπεντίνη...) 

❖ Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα μετεγχειρητικά 

σε ήπιο & μέτριο πόνο → παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ, τραμαδόλη



Περιοχικές τεχνικές αναλγησίας

 Επισκληρίδιος αναλγησία

 Αποκλεισμοί περιφερικών νεύρων

 Διήθηση χειρουργικού τραύματος



Επισκληρίδιος αναλγησία

Η παροχή αναλγησίας μέσω του επισκληριδίου καθετήρα μπορεί να γίνει: 

◼ είτε με τη χορήγηση φαρμάκων σε εφάπαξ δόσεις από τον αναισθησιολόγο

◼ είτε με την τοποθέτηση αντλίας

➢ Χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα τοπικών αναισθητικών συνήθως  σε συνδυασμό 
με οπιοειδή (π.χ. ροπιβακαΐνη 0,2% + φεντανύλη 2γ/ml)



Συνεχείς αποκλεισμοί περιφερικών νεύρων 

“Continuous Peripheral Nerve Blocks”

Cannula over the needle technique

Χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα τοπικών αναισθητικών 



Συνεχής διήθηση τραύματος 
Continuous wound infiltration

“Wound infiltration with local anesthetics for postoperative analgesia. Results of a national 
survey about its practice in France”. Ann Fr Anesth Reanim 2012;31:120-5



Ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία

Patient controlled analgesia, PCA

 Ο ασθενής μπορεί να ελέγχει τον μετεγχειρητικό πόνο

πατώντας το κουμπί της αντλίας

Ρυθμίσεις αντλίας:

 Continuous infusion

 Bolus dose

 Lock out interval

 Όριο 4 ωρών



PCA - ενδοφλέβια



Η PCA συγκριτικά με τη διαλείπουσα χορήγηση οπιοειδών:

• ↓ δόσεων οπιοειδών

• αποτελεσματικότερη ανακούφιση πόνου

• σπάνια ανοχή & εξάρτηση



Patient controlled epidural analgesia, 

PCEA

➢ Χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα τοπικών 
αναισθητικών συνήθως  σε συνδυασμό με οπιοειδή
(π.χ. ροπιβακαΐνη 0,2% + φεντανύλη 2γ/ml)



Μη φαρμακολογικές τεχνικές 

αναλγησίας

 ΤΕΝS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ (Acupuncture)

 ΜΟΥΣΙΚΗ

 YΠΝΩΣΗ 

(James Braid, 1843, έντονη αυτοσυγκέντρωση του ασθενούς κατά την 
οποία επιβάλλονται τα θετικά συναισθήματα)

 Ψυχολογικές μέθοδοι



Πολυπαραγοντική αναλγησία

Βασική αρχή: ο πόνος είναι ένα πολυπαραγοντικό, 
πολύπλοκο φαινόμενο και απαιτεί πολυπαραγοντική
αντιμετώπιση

Xορήγηση τουλάχιστον 2 παραγόντων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης για την επίτευξη αναλγησίας

Ελάττωση επιμέρους δόσεων, ελάττωση ανεπιθύμητων 
ενεργειών

Rosero E, Joshi G. Plast Reconstr Surg 2014; 134: 85S



Multimodal analgesia

Opioids, Acetaminophen & NSAIDs, Alpha-2-agonists, NMDA antagonists, 

Sodium and calcium channel blocking agents, Anticonvulsants, Local anesthetics



Opioid-related adverse drug events 

(ORADEs)

 Opioid-related adverse drug events (ORADEs) μπορεί να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην ανάρρωση των ασθενών μετά τη χειρουργική 
επέμβαση

➢ Οι  multimodal - opioid-sparing στρατηγικές πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ελάττωση των σοβαρών ORADEs και τη 
βελτίωση της έκβασης των χειρουργικών ασθενών

“Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain”.
Curr Opin Anaesthesiol 2009 



ASA guidelines on postoperative pain management 
2016



ASA guidelines on postoperative pain 
management 2016



ASA guidelines on postoperative pain 
management 2016

Πολυπαραγοντική αναλγησία



Acute pain service

Acute pain service - υπηρεσία οξέος πόνου

 Εκπαιδευμένο προσωπικό

 Κλινικά πρωτόκολλα μετεγχειρητικής αναλγησίας

 Αναγνώριση & Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών & συμβαμάτων

 Διαγράμματα μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενών

 Clinical research & audit

“A Survey of Acute Pain Service Structure and Function in United

States Hospitals”. Pain Research &Treatment 2011



Κλίμακες μέτρησης της Ικανοποίησης του ασθενούς

Ικανοποίηση του ασθενούς


