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Λίστα με συντομογραφίες 

 

 = red flag = SOS ΣΥΜΠΤΩΜΑ 

 

    

= Tips & Pitfalls  

 

 

Ελληνικές 

ΑΙ     = Αυτοκτονικός ιδεασμός 

ΑΚΑ   = Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής 

ΑΜΕΑ = Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης 

ΑΥΑΙΙ = Αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ 

ΚΑ    = Καρδιακή ανεπάρκεια 

ΚΕ    = Κλάσμα εξωθήσεως 

ΜΑΦ = Μονάδα αυξημένης φροντίδας 

ΜΕΑ = Μη επεμβατικός αερισμός 

ΜΕΘ = Μονάδα εντατικής νοσηλείας 

(Ο)ΕΜ = (Οξύ) έμφραγμα μυοκαρδίου 

ΠΕ    = Πνευμονική εμβολή 

ΣΜΝ = Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

ΧΑΠ  = Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Αγγλικές  

ACS = Acute Coronary Syndrome – Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) 

ASA  = ακετυλοσαλικυλικό οξύ, ασπιρίνη 

ΙΜ = Intra Muscular 

ΙΟ = Intra Osseous 

IV = Intravenous = Ενδοφλέβια 

NOACs = Novel Oral AntiCoagulants  

(Ν)PO = (Νil)Per os = (Τίποτα) Από του στόματος 

RSI = Rapid Sequence Intubation = Ταχεία Εισαγωγή στην Αναισθησία 

VAS = Visual Analogue Scale 

VBG = Venous blood gas = φλεβικό αέριο αίματος 
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Μνημοτεχνικοί Κανόνες 
 
 
Α. Διερεύνηση παρούσας νόσου - OPQRST 
 
   Για να αξιολογήσουμε την αιτία της  νόσου θα πρέπει να ρωτήσουμε για το κύριο 
σύμπτωμά του ασθενή, πότε και πώς ξεκίνησε, πού εντοπίζεται και την έντασή του 
   Αυτός ο  μνημοτεχνικός κανόνας μας βοηθά να θυμόμαστε τη σειρά των 
ερωτήσεων που πρέπει να κάνουμε στον ασθενή με τέτοιον τρόπο ώστε να λάβουμε 
τις κατάλληλες απαντήσεις με δομημένο τρόπο  
 

- O - Onset - Πότε ξεκίνησε το κύριο σύμπτωμα πχ άλγος και τι έκανε ο 
ασθενής εκείνη τη στιγμή; Αιφνίδια ή σταδιακή έναρξη; 

- P - Provocation/Palliation - Τι το ανακουφίζει το κύριο σύμπτωμα και τι το 
επιδεινώνει; 

- Q - Quality - Χαρακτήρες πχ άλγους (διαξιφιστικό, πιεστικό, αίσθημα 
καύσους) 

- R – Region/Relieving/Radiation - Πού εντοπίζεται το άλγος; Πού αντανακλά; 
Πού επεκτείνεται; 

- S - Severity - Πόσο δυνατό είναι το άλγος; Βαθμολόγηση  από το 1 έως το 10 
(κλίμακα VAS) 

- T - Τime - Πότε ξεκίνησε το άλγος; 
 
 
 
 

Β. Προσέγγιση του προηγούμενου ιατρικού ιστορικού του ασθενή - SAMPLER 
 

   Για να καταγράψουμε με δομημένο τρόπο το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του 
ασθενή 

- Signs & Symptoms - Συμπτώματα και Σημεία 
- Allergies - Αλλεργίες 
- Medications - Φάρμακα 
- Past medical history - προηγούμενο Ιατρικό Ιστορικό 
- Last oral eaten - τελευταίο Γεύμα 
- Events preceeding - προεξάρχοντα Συμπτώματα 
- Risk factors - παράγοντες κινδύνου 

  
 
 
Γ.POCUS = Point Of Care Ultrasound = Στοχευμένο US παρά την κλίνη 
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Εξετάσεις αίματος στα ΤΕΠ 

 

Α. Γενική Αίματος 

 

Β. Αδρός Βιοχημικός έλεγχος (ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη, Να, Κ, CPK,SGOT/AST, 

SGPT/ALT) 

KAI επί ενδείξεων, προσθέτουμε:  

α. Ηπατική Βιοχημεία: γ-GT, ALP,Αμυλάση ,LDH, χολερυθρίνη  

β. Λευκώματα, αλβουμίνη, Ca 

γ.Mg, P 

δ. Δείκτες φλεγμονής: CRP, προκαλσιτονίνη, IL-6 

 

Γ. Έλεγχος πήξης: PT, aPTT, INR 

ΚΑΙ επί Ενδείξεων → D-Dimers 

 

Δ. Καρδιακά ένζυμα: τροπονίνη, BNP/NT- pro-BNP 

 

E. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στέλνουμε ΠΑΝΤΑ β-hCG (β χοριακή 

γοναδοτροπίνη αίματος ή ούρων) 
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Κεφάλαιο 1ο : Προκάρδιο άλγος 

 
 
Έλεγχος ζωτικών σημείων KAI  ΗΚΓ με γρήγορη αξιολόγηση αυτού: 
 

- Είναι STEMI; (1mm ανάσπαση σε 2 συνεχείς απαγωγές) 
- Αντιστοίχιση απαγωγής με εντόπιση ΟΕΜ 

o I & aVL (πλάγιο) 
o II, III,  aVF (κατώτερο) 
o V1-V3 (πρόσθιο / ΜεσοΚοιλιακόΔιάφραγμα) 
o V4-V6 (πλάγιο) 
o aVR  

- Ελέγχουμε τη συχνότητα - κοιτάμε την περιγραφή στο τέλος του ΗΚΓ ή 
διαιρούμε το 300 με τον αριθμό των τετραγώνων μεταξύ δύο κυμάτων R ή 
μέθοδος 300, 150, 100, 75, 60, 50 κλπ 

- Ρυθμός - υπάρχει P πριν από κάθε QRS (φλεβόκομβος) ή όχι; 
- Άξονας - εάν θετικός στην I & aVF, τότε φυσιολογικός 
- Ισχαιμία 

o αρνητικά Τ κύματα = μπορεί να είναι ισχαιμία 
o ανάσπαση ST = έμφραγμα 
o κατάσπαση ST = εικόνα κατόπτρου/ισχαιμία; 

 
 
Προκάρδιο άλγος 
 
OPQRST 

- O - Onset - Πότε ξεκίνησε το άλγος και τι έκανε ο ασθενής εκείνη τη στιγμή; 
- P - Provocation/Palliation - Τι ανακουφίζει το άλγος και τι το επιδεινώνει; 
- Q - Quality - Χαρακτήρες άλγους (διαξιφιστικό, πιεστικό, αίσθημα καύσους) 
- R - Relieving/Radiation - Πού εντοπίζεται; Πού αντανακλά; (λαιμό, γνάθο, άνω 

άκρο, ράχη) 
- S - Severity - Πόσο δυνατός είναι; Βαθμολόγηση  από το 1 έως το 10 
- T - Τime - Πότε ξεκίνησε; 

 
Επιβεβαιώνουμε ότι δεν είναι συγκοπή (τελείως διαφορετική  
Προσέγγιση - Κεφάλαιο 12) 
 
 

- Συνοδά σημεία και συμπτώματα - ναυτία, έμετος, δύσπνοια, κοιλιακό άλγος 
ή άλγος στην ράχη, συγκοπή 

- Σε ασθενή με ΣΝ, θυμίζει ο πόνος το προηγούμενο Έμφραγμα; 
- Ατομικό αναμνηστικό - υπέρταση, υπερλιπιδαιμία,  

ΕΜ, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, πρόσφατο triplex καρδιάς με 
καταγεγραμμένο κλάσμα εξώθησης 

- Ιστορικό με τεστ κόπωσης ή καθετηριασμός 
        
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα καθετηριασμού δεν αποκλείει υπολειπόμενη 
απόφραξη της τάξης του 30% ! 
 

 
- Φάρμακα - αντιυπερτασικά, στατίνες, ασπιρίνη,  κλοπιδογρέλη τικαγρελόρη, 

ασενοκουμαρόλη, NOACs 
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Σημεία κλειδιά φυσικής εξέτασης 
 

- Ενδαγγειακός όγκος - χαμηλός, αυξημένος ή φυσιολογικός (wet & dry) 
- Καρδιακοί και πνευμονικοί ήχοι - Φυσήματα; Τρίζοντες ή συριγμός; 
- Εξέταση κοιλίας και οσφύoς – ψηλαφητή σφύζουσα μάζα (Ανεύρυσμα 

Κοιλιακής Αορτής); 
- Κάτω άκρα - οιδήματα; συμπιέσιμο, αφήνει εντύπωμα → Kαρδιακή 

Aνεπάρκεια; vs χωρίς εντύπωμα → εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση; 
- Σφύξεις - ασύμμετρες σφύξεις ή έλλειμμα → διαχωρισμός; 

 
 
Διαφορική Διάγνωση  
 
PET-MAC ακρωνύμιο 
6 θανατηφόρες αιτίες προκάρδιου άλγους 

- Πνευμονική εμβολή (Pulmonary Embolism) 
- Ρήξη οισοφάγου (Esophageal rupture) 
- Πνευμοθώρακας υπό τάση (Tension Pneumothorax) 
- Έμφραγμα μυοκαρδίου (Myocardial Infarction) 
- Αορτικός διαχωρισμός (Aortic Dissection) 
- Καρδιακός επιπωματισμός (Cardiac Tamponade) 

 
 
Εξετάσεις 
 
Σε κάθε ασθενή ΗΚΓ και Ro θώρακος 
Θωρακικό άλγος + ΗΚΓ με 1 mm ανάσπαση σε 2 συνεχόμενες απαγωγές ή νέο 
LBBB → προς αιμοδυναμικό εργαστήριο  
 

 
 
 
ΗΚΓ χαρακτηριστικά του LBBB 
 
 
 
 
 
 

Ro θώρακος - πνευμοθώρακας, έλεγχος για διαχωρισμό (διευρυμένο μεσοθωράκιο 
έχει 60-70% ευαισθησία), ρήξη οισοφάγου 
 
 
Εάν υποπτευόμαστε θωρακικό άλγος καρδιακής αιτιολογίας: 

- Εργαστηριακός έλεγχος 
o Καρδιακά ένζυμα (τροπονίνη) 
o Γενική αίματος (αναιμία) 
o Βιοχημικός έλεγχος (διαταραχές ηλεκτρολυτών) 
o Έλεγχος πήξεως 
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Σε μη διαγνωστικό ΗΚΓ με ισχυρή κλινική υποψία εμφράγματος 
μυοκαρδίου, εισαγωγή! 
 
 

- Θεραπεία 
o ασπιρίνη 325mg po 
o νιτρώδη - αντλία ενδοφλέβιας χορήγησης και τιτλοποίηση μέχρι 

ύφεσης άλγους ή μείωσης πιθανής υπερτασικής αιχμής. Αντένδειξη με 
σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη, βαρδεναφίλη 

 
Να έχουμε εξασφαλίσει ενδοφλέβια πρόσβαση πριν χορηγήσουμε 
νιτρώδη, εάν υπάρξει υπόταση συνήθως έχουμε ανταπόκριση με 500ml 
N/S bolus, αποφεύγουμε νιτρώδη σε οπίσθιο έμφραγμα ή σε κατώτερο 
με συμμετοχή της δεξιάς κοιλίας 

 
Εάν δεν υπάρξει υποχώρηση του πόνου μετά τη χορήγηση ασπιρίνης και 
νιτρωδών - μπορούμε να χορηγήσουμε μορφίνη και ονδανσετρόνη 

 
Το ΗΚΓ αξιολογείται επί πόνου. Εάν ο ασθενής δεν πονάει την ώρα της 
εξέτασης, εξασφαλίζουμε τουλάχιστον 2 καταγραφές χωρίς αλλαγές 
 
 

 
Εάν υποπτευόμαστε πνευμονική εμβολή 

- Συμπτώματα - πλευριτικός/θωρακικός πόνος, δύσπνοια, ταχυκαρδία, 
ταχύπνοια, υποξία 

- Παράγοντες κινδύνου - αντισυλληπτικά, εγκυμοσύνη, τραύμα, πρόσφατο 
χειρουργείο, κακοήθεια   

 
Θεραπευτικό INR 2-3 ΔΕΝ είναι 100% προστατευτικό έναντι 
πνευμονικής εμβολής 
 
 

- Εξετάσεις 
o ΗΚΓ & Ro θώρακος 
o Γενική αίματος 
o Βιοχημικός έλεγχος (κρεατινίνη για CT- επί υψηλής υποψίας για 

μαζική πνευμονική εμβολή ΔΕΝ αναμένουμε εργαστηριακό έλεγχο) 
o Έλεγχος πήξεως  
 
ΔΕΝ παραγγέλνουμε αδιακρίτως D-Dimers 
 
 
 

Για διαγνωστικό και θεραπευτικός αλγόριθμο πνευμονικής εμβολής → Κεφάλαια 31-
32 
 
 
Άλλες διαγνώσεις 
 

- Ρήξη οισοφάγου (Σύνδρομο Boerhaave) 
o Ιστορικό - πρόσφατος έντονος έμετος, πρόσφατη ενδοσκόπηση, 

ασθενής με ιστορικό χρόνιου αιθυλισμού 
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o Ro θώρακος - Ελεύθερος αέρας υποδιαφραγματικά, οξεία κοιλιά κατά 
την εξέταση 

o Θεραπεία - αναζωογόνηση, χειρουργική επέμβαση 
 
 

- Αορτικός διαχωρισμός - αίσθημα «σχισίματος» στο στήθος    
        που αντανακλά στην ράχη ή στην περιοχή του ώμου 

 
Πόνος στο στήθος + κινητικό ή νευρολογικό έλλειμμα Ή πόνος στο 
στήθος + φαινομενικά άσχετος πόνος στο σώμα - σκεφτόμαστε τον 
διαχωρισμό – Σκέψου την ανατομία της Αορτής  
 

o Παράγοντες κινδύνου - ΑΥ(# 1), εγκυμοσύνη, νόσοι του συνδετικού 
ιστού (Σύνδρομα Marfan's και Ehlers-Danlos) 

o Φυσική εξέταση - διαφορά ΑΠ (περισσότερο από 20mmHg, 
ευαισθησία 60-70%), έλλειμμα σφύξεων (ευαισθησία 20%) 

o Ro θώρακος - διευρυμένο μεσοθωράκιο (60-70% ευαισθησία) 
o Απεικόνιση - CT κοιλιακής αορτής με σκιαγραφικό μέσο, triplex 

καρδιάς εάν υπάρχει αλλεργία ή αυξημένη κρεατινίνη, Μαγνητική 
Τομογραφία καρδιάς 
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Κεφάλαιο 2ο : Κοιλιακό άλγος 
 
 
Ιστορικό 

- Σημειώσεις διαλογής, ζωτικά σημεία 
- Πριν μιλήσουμε με τον ασθενή, κοιτάζουμε πώς κάθεται στο φορείο 

o Σκωληκοειδίτιδα - συνήθως θέλει να παραμείνει ακίνητος 
o Νεφρολιθίαση - συνήθως περιστρέφεται, «δεν τον χωράει ο τόπος» 

- OPQRST ερωτήσεις σχετικά με τον πόνο (ΔΕΣ Παράρτημα) 
o Πότε/πώς ξεκίνησε, τι τον προκάλεσε - τον ανακουφίζει/τον 

επιδεινώνει, περιγραφή πόνου/με τι μοιάζει, πού τον αισθάνεται/πού 
αντανακλά, πόσο δυνατός είναι 

- Συνοδά σημεία και συμπτώματα 
o ναυτία/έμετος/διάρροια, πόνος στο στήθος, πόνος στην ράχη, 

συμπτώματα ουροποιητικού 
- Γυναίκες ασθενείς 

o Καθυστέρηση έμμηνου ρύσεως, κολπορραγία, εκκρίσεις 
- Σχέση με λήψη υγρών ή τροφής 

o Συσχέτιση πόνου με πρόσληψη τροφής 
- Ιστορικό 

o Ιδιαίτερη προσοχή στο χειρουργικό ιστορικό, προηγούμενη 
κολονοσκόπηση 

 
Εξετάσεις 

- Δεν εξετάζουμε μόνο την κοιλία - κάνουμε πλήρη κλινική εξέταση  
- Αποκαλύπτουμε την κοιλία και ζητάμε από τον ασθενή να δείξει πού πονάει 

περισσότερο (με ένα δάχτυλο) 
- Ελέγχουμε πρώτα για εντερικούς ήχους  

o Πίεση της κοιλίας με το στηθοσκόπιο για να δούμε αν υπάρχει 
ευαισθησία 

- Ξεκινάμε να πιέζουμε αντίθετα από εκεί που πονάει 
o  ξεκινάμε ήπια και πιέζουμε πιο δυνατά 
o εάν δυσκολεύεται να χαλαρώσει, κάμψη γονάτων 45 μοίρες 

- Σημείο περιτοναϊσμού - συνήθως υποδηλώνει σκωληκοειδίτιδα ή άλλη 
χειρουργική παθολογία 

o κουνάμε ελαφρά το φορείο - για παιδιά, ζητάμε να  
κάνουνε «κουτσό» 

o όλα αυτά τα σημεία είναι θετικά εάν αυξηθεί ο πόνος στον δεξιό 
λαγόνιο βόθρο (McBurney «+» στην οξεία σκωληκοειδίτιδα) 

- σημείο ψοΐτη - αριστερή πλάγια θέση του ασθενούς και έκταση του 
σύστοιχου κάτω άκρου προς τα πίσω 

- σημείο θυροειδούς τρήματος - κάμψη και εξωτερική στροφή  του δεξιού 
ισχίου 

- σημείο Rovsing - πίεση στον αριστερό λαγόνιο βόθρο → άλγος στον δεξιό 
λαγόνιο βόθρο 

- Αντίστροφο σημείο Rovsing – πίεση στον δεξιό λαγόνιο βόθρο → πόνος 
στον αριστερό λαγόνιο βόθρο (σημείο εκκολπωματίτιδας) 

- Σημείο Murphy - ο ασθενής παίρνει μια βαθιά ανάσα,           
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πιέζουμε στο δεξιό υποχόνδριο - είναι θετικό αν διακόψει την ανάσα του λόγω 
του πόνου 

 
 
Σε όλους τους άνδρες ελέγχουμε  τους όρχεις για αποκλεισμό 
συστροφής! 
Εργαστηριακός έλεγχος  

- Τεστ ούρων/ β-hCG για γυναίκες (χωρίς κ/α εκτός και αν υπάρχει υποψία 
λοίμωξης ουροποιητικού) 

- Γενική αίματος (έως και στο 30% τα WBC είναι εντός του φυσιολογικού ορίου) 
- Βιοχημικός έλεγχος (η υποκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει ειλεό, χαμηλά 

διττανθρακικά = οξέωση, κρεατινίνη για CT) 
- Έλεγχος πηκτικότητας (τυπική λήψη πριν από την επέμβαση, η ηπατική 

νόσος προκαλεί αρχικά διαταραχή της πηκτικότητας και μετά διαταραχή της 
ηπατικής βιοχημείας) 

- Ηπατικά ένζυμα (στον έλεγχο για χολοκυστίτιδα - δεν χρειάζονται για 
διερεύνηση οξείας σκωληκοειδίτιδας) 

- Λιπάση (στην παγκρεατίτιδα, η αμυλάση είναι περιττή - δεν είναι ούτε 
ευαίσθητη ούτε ειδική) 

- VBGs με γαλακτικό οξύ (σε ηλικιωμένους ασθενείς για ισχαιμία μεσεντερίου, 
υψηλό γαλακτικό = ενδεικτικό βαριάς νόσου) 

 
Έλεγχος πόνου - δεν καθυστερούμε! 

- Μορφίνη 0,1mg/kg iv, συνήθως 4-6mg iv, μπορούμε να επαναλάβουμε σε 15 
λεπτά για 3 συνολικές δόσεις, πριν ξεκινήσει ξανά ο πόνος. Προσοχή εάν 
συνυπάρχει  υπνηλία, υποξία ή ΣΑΠ <100mmHg. 

- Ονδανσετρόνη 8mg iv για να ελαττώσουμε τη ναυτία/τάση για έμετο 
- Μηλεϊνική δημεθινδένη, για κνησμό 

 
 
Η μορφίνη και η φαιντανύλη είναι εξαιρετικά αναλγητικά 
 
 

 
Χορηγήστε iv υγρά - στους νεότερους ασθενείς 1-2 l, σε ηλικιωμένους 250-500ml 
κάθε φορά και επανεκτίμηση 
 
Διαφορική Διάγνωση 

- Σκωληκοειδίτιδα 
- Χολοκυστίτιδα 
- Παγκρεατίτιδα 
- Εκκολπωματίτιδα 
- Ειλεός 
- Διάτρηση εντέρου 
- Μεσεντέριος ισχαιμία 
- Νεφρολιθίαση 
- Γαστρίτιδα 
- Γαστρεντερίτιδα 
- Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

 
 
 
 
 
 



[- 13 -] 

 

 
 
 
 
 
Πως να απεικονίσουμε την κοιλία αποτελεσματικά χωρίζοντάς την σε 
τεταρτημόρια (εξαιρούνται συγκεκριμένες αιτίες για γυναίκες!)  
 
  

Επιγάστριο 
- Σπάνια χρειάζεται απεικόνιση 
- Μπορεί να γίνει σε παγκρεατίτιδα για απεικόνιση ψευδοκύστης αλλά 

πιθανότατα να μη χρειάζεται στα ΤΕΠ 
- Εάν βρεθεί παγκρεατίτιδα, ελέγχουμε για χολόλιθους με US στο δεξιό άνω 

τεταρτημόριο (RUQ) 

Δε Υποχόνδριο - RUQ 
- Εξέταση εκλογής για 

χολοκυστίτιδα είναι το US 
- Επίσης προχωράμε σε US για 

αναζήτηση χολόλιθων για 
παγκρεατίτιδα 

Αρ Υποχόνδριο - LUQ 
- Σπάνια απαιτείται απεικόνιση, 

εκτός εάν υπάρχει οξεία κοιλία ή 
υποψία για εντερική απόφραξη 

Δε Λαγόνιος Βόθρος - RLQ 
- CT A&K κοιλίας για 

σκωληκοειδίτιδα. Μπορεί να 
γίνει χωρίς σκιαγραφικό, με τα 
ίδια αποτελέσματα, κάποια 
νοσοκομεία απαιτούν po και/ή iv 
σκιαγραφικό  

Αρ Λαγόνιος Βόθρος - LLQ 
- CT A&K κοιλίας για 

εκκολπωματίτιδα, ομοίως πάλι 
+/-  iv και/ή po σκιαγραφικό 

Υπογάστριο 
- Μεμονωμένα - συνήθως σε λοίμωξη ουροποιητικού  

 
- Άλγος στην πλάγια κοιλιακή/οσφυϊκή χώρα / CT A&Κ κοιλίας χωρίς 

σκιαγραφικό για νεφρολιθίαση, ευαισθησία στην πλευροδιαφραγματική γωνία  
 

 
20-30% των ασθενών με λίθους ΔΕΝ έχουν αιματουρία στη γενική 
ούρων (Νεφρολιθίαση - ευαισθησία πλάγιας οσφυικής χώρας, 
κολικοειδή άλγη, δεν μπορούν να βρουν άνετη θέση) 
 
 
Δεν γράφουμε γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα στο βιβλίο καταγραφής 
ασθενών, καλύτερα να πούμε «κοιλιακό άλγος» ή «έμετοι/διάρροιες» 
ως διάγνωση. 
 

 
Για γαστρεντερίτιδα - πρέπει να έχει έμετο ΚΑΙ διάρροια. Δεν μπορεί 
να είναι γαστρεντερίτιδα εκτός εάν έχει και τα δύο 
 
 

 
Άλλες σοβαρές διαγνώσεις 

- Μεσεντέριος ισχαιμία - θρόμβος εντός της μεσεντέριας ή κατάσταση 
χαμηλής παροχής (υποάρδευση). VBGs με γαλακτικό. Τυπικός ασθενής ένας  
ηλικιωμένος με κολπική μαρμαρυγή, με πόνο χωρίς αντανάκλαση (ασθενής 
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με έντονο πόνο αλλά χωρίς ευαισθησία κατά την εξέταση). Η μεσεντέριος 
ισχαιμία χαμηλής ροής είναι συνήθως σε υποτασικό ασθενή που νοσηλεύεται 
στη ΜΕΘ υπό αγγειοσυσπαστικά. Διάγνωση με CT αγγειογραφία Α&Κ 
κοιλίας. Χρήζει χειρουργικής επέμβασης και/ή επεμβατικής αγγειογραφίας-
εμβολισμού  

- Ειλεός - ασθενής με πολλαπλά χειρουργεία στην κοιλιά, διάχυτο κοιλιακό 
άλγος και έμετος τα κυρίαρχα συμπτώματα. Διάγνωση με CT Α&Κ κοιλίας, το 
σκιαγραφικό μέσο είναι χρήσιμο 

- Διάτρηση εντέρου - συνήθως από διατιτραίνον έλκος ή  μετά από 
πρόσφατη κολονοσκόπηση. Η Ro θώρακος μπορεί να είναι χρήσιμη. Αν 
δούμε ελεύθερο αέρα, χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση 

- Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής - άλγος στην οσφύ, κοιλιακό άλγος, συγκοπή, 
αιματουρία μεταξύ άλλων κλινικών εκδηλώσεων, σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
υπέρταση, χρησιμοποιούμε US παρά την κλίνη για διάγνωση. Πάνω από 5cm 
χρήζει χειρουργικής επέμβασης άμεσα, ενώ 2-5 cm χρήζει τακτικής 
παρακολούθησης 

 
 
Εάν η CT ή το US είναι αρνητικά αλλά η εικόνα της κοιλιάς του μας 
προβληματίζει, ζητάμε χειρουργική εκτίμηση - τίποτα δεν είναι 100% 
σίγουρο 
 

 
Οδηγίες εξόδου για κοιλιακό άλγος 
Καταγραφή μιας επαναληπτικής κοιλιακής εξέτασης πριν την έξοδο 
Παράδειγμα συζήτησης με τον ασθενή: 
 «Νομίζω ότι έχετε κάποια γαστρεντερική συμπτωματολογία. Αυτό συνήθως 
θεραπεύεται από μόνο του, αλλά μπορούμε να σας κάνουμε να αισθανθείτε 
καλύτερα με τη χορήγηση ενός αντιεμετικού φαρμάκου για παράδειγμα της 
ονδανσετρόνης, ώστε να μην αφυδατωθείτε. Ωστόσο, επειδή η σκωληκοειδίτιδα 
μπορεί να παρουσιαστεί με συμπτώματα όμοια με αυτά του γαστρεντερικού, αν 
επιστρέψετε στο σπίτι και ο πόνος αυξάνεται ή εάν συνεχίζετε να κάνετε εμετό παρά 
την ονδανσετρόνη, εάν εμφανίσετε πόνο σε νέο σημείο ή αυτός μετακινείται προς τη 
δεξιά κάτω κοιλιακή χώρα, ή αν κάτι άλλο σας ανησυχεί, παρακαλώ να επιστρέψετε 
στο νοσοκομείο, για να σας επανεκτιμήσουμε. Επίσης, εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα 
σε 12-24 ώρες, θα πρέπει να σας ξαναδούμε» 
 

 
Δεν συνταγογραφούμε αντιεμετική αγωγή για πολλές ημέρες. Ο 
ασθενής θα πρέπει να επανεκτιμηθεί σε 24-48 ώρες εάν δεν βελτιωθεί 
κλινικά 
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Κεφάλαιο 3ο : Εντοπισμένο κοιλιακό άλγος στις γυναίκες 

 
 
Ιστορικό  

- Πρώτη ερώτηση - Είναι η γυναίκα έγκυος; 
o Γενική ούρων και β-hCG (μπορούν να γίνουν από τη διαλογή) 
o Εάν υπάρχει καθυστέρηση για λήψη ούρων, εξασφαλίζουμε iv 

πρόσβαση και λαμβάνουμε δείγμα για β-hCG αίματος 
- Ερωτήσεις σχετικά με τον πόνο - OPQRST 

o O - Onset - Πώς ξεκίνησε; 
o P - Provocation/Palliation - Τι τον ανακουφίζει και τι τον επιδεινώνει; 
o Q - Quality/Quantity - Χαρακτήρες πόνου; 
o R - Region/Radiation - Πού τον αισθάνεστε; Πού αντανακλά; 
o S - Severity/Scale - Πόσο δυνατός είναι; Βαθμολογήστε τον 
o T - Timing/time of onset - Είναι σταθερός ή διαλείπων; 

- Συνοδά σημεία και συμπτώματα 
o Ναυτία / έμετος / διάρροια, πόνος στην οσφύ, δυσουρικά ενοχλήματα, 

πυρετός, ρίγος  
- Ειδικές ερωτήσεις για γυναίκες 

o Καθυστέρηση στην έλευση της εμμήνου ρύσεως, κολπορραγία, 
εκκρίσεις 

- Προηγούμενοι τοκετοί και γέννηση ζώντων νεογνών 
o Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε για την γυναικολογική εκτίμηση που θα 

χρειαστεί 
 
Ατομικό αναμνηστικό 

- Ιδιαίτερη προσοχή στο χειρουργικό ιστορικό, ιστορικό έκτοπης κύησης ή 
αυτόματης αποβολής ή άμβλωσης 

- Σεξουαλικό ιστορικό 
o Είναι η ασθενής σεξουαλικά ενεργής αυτήν τη στιγμή ή στο παρελθόν; 

(Απομακρύνουμε τους γονείς από το δωμάτιο εάν πρόκειται για 
νεότερη ασθενή) 

o Μονογαμική σχέση; 
o Ιστορικό ή υποψία για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ); 

 
Φυσική εξέταση 

- Δεν εξετάζουμε μόνο την κοιλία - κάνουμε πλήρη φυσική εξέταση  
- Αποκαλύπτουμε την κοιλία και ζητάμε από την ασθενή να μας   

        δείξει πού πονάει περισσότερο 
o Λαγόνιος ακρολοφία - Κάποια παθολογία της κοιλίας σαν πιθανότερο 

αίτιο του πόνου 
o Κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου - πυελική παθολογία 
o Βοηθάει στον προσανατολισμό για επιλογή ορθότερου διαγνωστικού 

αλγόριθμου  
 
Διαφορική διάγνωση 

- Έκτοπη κύηση 
- Επαπειλούμενη αποβολή 
- Φυσιολογική κύηση 
- ΣΜΝ - Neisseria gonnorhoeae, Chlamydia, Trichomonas 
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- Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου 
- Σαλπιγγο-ωοθηκικό απόστημα 
- Συστροφή ωοθήκης 
- Βακτηριακή κολπίτιδα 
- Κολπική μυκητίαση (Βακτηριακή κολπίτιδα και μυκητίαση δεν  

προκαλούν πόνο αλλά συχνά τυχαίο εύρημα στον εργαστηριακό έλεγχο) 
 
Εργαστηριακός έλεγχος 

- Γενική Ούρων και β-hCG (αναζητάμε για λοίμωξη ουροποιητικού,  
         πιθανή εγκυμοσύνη) 

- Γενική αίματος (ελέγχουμε τα WBCs - χαμηλές σειρές και  
         αναιμία) 

- Βιοχημικός έλεγχος (συχνά απαραίτητος στον διαγνωστικό αλγόριθμο του 
κοιλιακού άλγους) 

- Ηπατικά ένζυμα / Αμυλάση 
- έλεγχος πηκτικότητας 
- Κατά τη γυναικολογική εξέταση 

o Neisseria gonnorhoeae, Chlamydia 
o Trichomonas  

- Ποσοτικοποίηση/προσδιορισμός β-hCG (εάν η γυναίκα είναι  
        έγκυος) 
 
Εξέταση πυέλου 

- Αναζητάμε για εξωτερικές βλάβες ή εμφανείς εκκρίσεις  
- Καθώς εισάγουμε τον κολποδιαστολέα, αναζητάμε για βλάβες ή εκκρίσεις 

o Λήψη δείγματος για Neisseria gonnorhoeae και Chlamydia  
- Δείγμα από τα τοιχώματα του κόλπου για Trichomonas  
- Αμφίχειρη εξέταση 

o Το άγγιγμα του τραχήλου της μήτρας είναι άβολο - το κάνουμε αργά  
o Εξηγούμε στην ασθενή ότι μπορεί να πονέσει 
o Εάν η ασθενής φαίνεται άνετη, ΔΕΝ υπάρχει ευαισθησία στην 

τραχηλική κίνηση 
o Εάν η ασθενής δυσανασχετεί, τότε υπάρχει ευαισθησία (σημείο 

τραχήλου «+» ) 
o Έλεγχος των εξαρτημάτων 
o Ταυτόχρονη ψηλάφηση εξαρτημάτων και κοιλίας και προσπάθεια 

εντόπισης του πόνου  
 
Απεικόνιση 

 
Τεράστια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ πυελικής και κοιλιακής παθολογίας 
– Διαφοροδιάγνωση 
 

- Ενδοκολπικό US - βοηθά σε υποψία έκτοπης κύησης (σε επίπεδα β-hCG 
1.500 θα πρέπει να δείτε ενδομήτρια εγκυμοσύνη) ή συστροφή ωοθηκών. 

 
Συστροφή ωοθηκών 

- Κλασική συμπτωματολογία - Ξαφνική έναρξη διαξιφιστικού άλγους στην 
κατώτερη κοιλιακή χώρα με ναυτία ή έμετο - συχνά είναι κλινική η διάγνωση 

- Ένα αρνητικό US πυέλου ΔΕΝ αποκλείει τη συστροφή 
- Διαλείπουσα συστροφή είναι δυνατή 
- Χρόνος = ωοθήκη, μετά τις 4 ώρες μειώνονται οι πιθανότητες διάσωσης της 

ωοθήκης 
- Υψηλή υποψία = εκτίμηση από Γ/Μ και εισαγωγή για παρακολούθηση  
- Οι περισσότερες συστροφές έχουν μεγάλες κύστες αλλά όχι όλες 
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Εάν έχουν παρέλθει ώρες από την έναρξη του άλγους, ο ενδοκολπικός US 
έχει θέση για να αποκαλύψει σαλπιγγο-ωοθηκικό απόστημα ή μια μεγάλη 
αιμορραγική κύστη 
 

 
Κύστη ωοθήκης 

- Κύστη στην ίδια πλευρά με τον πόνο με καλή ροή αίματος  
         προς τις ωοθήκες 

- Μπορεί να πάρει εξιτήριο με έλεγχο του πόνου / αναλγησία,   
        παρακολούθηση από Γ/Μ 
 
Έκτοπη κύηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι η ασθενής συμπωματική; 
- Υπόταση ή σημεία μειωμένου 

ενδαγγειακού όγκου; 
- Σοβαρό οξύ κοιλιακό ή πυελικό άλγος, 

σημεία περιτονίτιδας, μάζα στα 
εξαρτήματα; 

Ναι 

- Επείγουσα 
γυναικολογική 
εκτίμηση 

- Λαπαροσκόπηση ή 
λαπαροτομία 

Όχι 
- Ποσοτικός 

προσδιορισμός β-hCG 

β-hCG <1500-2000 
- Ενδοκολπικός US 
- Επανάληψη β-hCG 

σε 24-48 ώρες 

β-hCG >1500-2000 
- Ενδοκολπικός US 

Φυσιολογική αύξηση 
>66% 

- Μάλλον 
φυσιολογική ΕΜΚ 

- Επανάληψη 
ενδοκολπικού US 

 

Παθολογική αύξηση 
- Πιθανά μη 

βιώσιμη κύηση 

Ενδομητρια Κύηση (ΕΜΚ) 
- Παρακολούθηση 

Μη εμφανής ΕΜΚ 
- Υψηλού κινδύνου για 

έκτοπη κύηση 



[- 18 -] 

 

ΣΜΝ 
 

- Η θεραπεία εξαρτάται από το πόσο γρήγορο είναι το τεστ για Neisseria 
gonnorhoeae/Chlamydia 
Εμπειρική θεραπεία για όλες τις ασθενείς με εκκρίσεις  

 
 
Πάντα θεραπεύουμε για Neisseria gonnorhoeae και Chlamydia 
(Συχνά συνυπάρχουν και μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες 
συνέπειες στην γονιμότητα) 
 

 
Θεραπεία τραχηλίτιδας  (σημείο τραχήλου «-» - «+» τραχηλικό επίχρισμα) 

- Κεφτριαξόνη 250-500mg im 
- 1gr αζιθρομυκίνης po x1 (μπορεί να χορηγηθεί με   

         ονδανσετρόνη για ναυτία/έμετο) 
- Επί αλλεργίας στην πενικιλίνη ή τις κεφαλοσπορίνες - 2 gr   

αζιθρομυκίνης po x1 
 
 
Θεραπεία φλεγμονώδους νόσου της πυέλου (ΦΝΠ) (σημείο τραχήλου«+» +/-
τραχηλικές εκκρίσεις) 

- Κεφτριαξόνη 250-500mg im 
- Δοξυκικλίνη 100mg po x 2 για 14 ημέρες 

 
Εισαγωγή ασθενών με εικόνα πάσχοντος, έγκυες, που δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς, με δυσανεξία 
στην po αγωγή 

 
 

- Σύσταση για αποφυγή σεξουαλικής επαφής για επτά ημέρες μετά τη διακοπή 
της θεραπείας και να ελεγχθεί ο/η σύντροφος για να αποφευχθεί η 
επαναλοίμωξη. 

 
 
Fitz-Hugh Curtis - ΦΝΠ λοίμωξη που έχει επεκταθεί στην κάψουλα του ήπατος και 
προκαλεί περιηπατίτιδα - Άλγος στο δεξιό υποχόνδριο με ευαισθησία και 
αντανάκλαση στον δεξιό ώμο. Τα ηπατικά ένζυμα μπορεί να είναι αυξημένα αλλά όχι 
πάντα. Η θεραπεία είναι η θεραπεία για ΦΝΠ 
 
 
Σαλπιγγο-ωοθηκικό Απόστημα (ΣΩΑ) 

- Μη ειδικά συμπτώματα - κοιλιακό / πυελικό άλγος, ιστορικό    
         ΣΜΝ, σοβαρή ή υποτροπιάζουσα ΦΝΠ 

o  Εάν υποπτευόμαστε συστροφή, πρέπει επίσης να υποπτευθούμε 
ΣΩΑ 

- Συνήθως μη ιαθείσα ΦΝΠ που έχει αποστηματοποιηθεί 
- Διάγνωση με ενδοκολπικό US, εισαγωγή, θεραπεία με iv αντιβιοτικά, 

χειρουργική παρoxέτευση 
 
 
 
Trichomonas 

- Ανεύρεση κινητών οργανισμών στο άμεσο επίχρισμα. Συμπτώματα : 
Κνησμός, κολπικές εκκρίσεις, δυσουρία, δυσπαρεύνια  
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- Θεραπεία - μετρονιδαζόλη  2gr  po εφάπαξ  ή 500mg po x2 για 7 ημέρες 
- Θεραπεία και στον σύντροφο - οι άνδρες είναι συχνά ασυμπτωματικοί 
- Όχι αλκοόλ μαζί με την μετρονιδαζόλη (αντίδραση δισουλφυράμης → έμετος) 

 
Βακτηριακή κολπίτιδα 

- Δεν ανήκει στα ΣΜΝ αλλά είναι μια συχνή διάγνωση -  
         υπερανάπτυξη της Gardnerella Vaginalis 

- Δύσοσμες εκκρίσεις 
- Clue cells στο άμεσο παρασκεύασμα  
- Θεραπεύουμε όλους τους συμπτωματικούς ασθενείς και τις έγκυες 
- μετρονιδαζόλη 2g po  εφάπαξ ή 500mg po x2 για 7 ημέρες 

 
 
Candidiasis 

- Μυκητιασική λοίμωξη, συχνά μετά από αντιβιοτική αγωγή. Στοιχεία από 
μύκητα στο άμεσο παρασκεύασμα 

- Θεραπεία - Φλουκοναζόλη  150mg po x1 ή τοπική θεραπεία 
 
 
Πώς προσεγγίζουμε κάποιον/κάποια με θετικό τεστ για ΣΜΝ  

- Έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση για το τι βρήκαμε και τι σημαίνει. Μιλάμε με 
την ασθενή μόνη της 

- Βεβαιωνόμαστε ότι η ασθενής γνωρίζει ότι έχει ΣΜΝ αλλά την βεβαιώνουμε 
ότι θα μπορούσε να ήταν ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
δεν είναι δακτυλοδεικτούμενη. Εκφράζουμε τη σημασία της ολοκλήρωσης της 
πλήρους θεραπείας και παρακολούθησης από Γ/Μ ή από γιατρό 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τονίζουμε τη σημασία να ελεγχθεί και να 
θεραπευτεί αντίστοιχα και ο σύντροφος 

- Εάν αντιμετωπίζουμε εμπειρικά την ΦΝΠ, βεβαιωνόμαστε ότι η ασθενής το 
γνωρίζει αυτό και ότι καταλαβαίνει ότι την αντιμετωπίζουμε για ΣΜΝ χωρίς να 
γνωρίζουμε εάν έχει ή όχι. Έχουμε έναν αριθμό τηλεφώνου που μπορούμε 
σίγουρα να καλέσουμε και να βρούμε την ασθενή με θετικό αποτέλεσμα. 
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Κεφάλαιο 4ο : Κολπική αιμορραγία πρώτου τριμήνου κύησης 
 
 
Ιστορικό 

- Σημείωση: ζητάμε το γυναικολογικό ιστορικό 
o αριθμός τοκετών, τελειόμηνοι και πρόωροι, αμβλώσεις, αριθμός 

τέκνων εν ζωή 
- Ποσοτικοποίηση αιμορραγίας - κηλίδες vs αριθμός χρησιμοποιημένων 

σερβιετών 
- Ιστορικό αυτόματων ή εκλεκτικών αμβλώσεων, πρόωρος τοκετός 

 
Κατά την εγκυμοσύνη η ασθενής μπορεί να έχει χολοκυστίτιδα ή 
σκωληκοειδίτιδα ή κάποια άλλη παθολογία! 
 

 
- Συνοδά σημεία και συμπτώματα: 

o Κοιλιακό άλγος, ναυτία/έμετος, κολπικές εκκρίσεις 
o Θωρακικό άλγος, δύσπνοια, ζάλη, συγκοπή  

 
Εξετάση 

- Φυσική εξέταση  
- Λεπτομερής εξέταση κοιλίας 
- Προσοχή σε σημεία αναπηδώσας ευαισθησίας, ακούσιας μυϊκής σύσπασης 
- (Guarding) και περιτοναϊσμού 
- Οι αποβολές μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος, συνήθως διάχυτο, και 

ευαισθησία 
 
Εάν η  έγκυος είναι ασταθής ή έχει ύποπτη εικόνα από την εξέταση της 
κοιλίας, προχωράμε σε άμεση επικοινωνία με Γ/Μ - πιθανόν να 
χρειαστεί Χ/Ο 
 
 
Μερικές γυναίκες με ρήξη έκτοπης κύησης θα έχουν βραδυκαρδία αντί 
για ταχυκαρδία (το αίμα ερεθίζει το περιτόναιο και προκαλεί βαγοτονική 
αντίδραση) 
 

 
Διαφορική διάγνωση 

- Έκτοπη κύηση 
- Αυτόματη αποβολή 
- Επαπειλούμενη αποβολή 
- Παθολογική κύηση 
- Φυσιολογική κύηση, αρχικού σταδίου  

 
Εξετάσεις 

- Γενική ούρων (έλεγχος για λοίμωξη ουροποιητικού) 
- β-hCG 
- Γενική αίματος (απώλεια αίματος;) 
- Ομάδα αίματος και Rh 
- Εξέταση πυέλου 
- Έλεγχος για Neisseria gonorrhea / Chlamydia 
- Ενδοκολπικό US (επειγοντολόγος ή ακτινολόγος) 

Εξέταση πυέλου 
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- Ποσοτικοποιούμε το μέγεθος της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης - 
ελάχιστη ποσότητα έναντι ενεργού αιμορραγίας 

- Κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης, έλεγχος για αιμορραγούντα ιστό 
- Έλεγχος του τράχηλου αν είναι σε διαστολή ή όχι  
- Αμφίχειρη εξέταση και έλεγχος των ωοθηκών 

 
Ενδοκολπικό US 

- Βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί - υπάρχει ενδομήτρια 
εγκυμοσύνη; 

- Ποσοτικοποίηση της β- hCG 
o 1.500 - κατώτερο επίπεδο της β-hCG για να είναι εμφανής μια 

ενδομήτριος κύηση 
o 5.000 - κατώτερο όριο της β-hCG για να ανιχνευτεί καρδιακή 

δραστηριότητα 
- Ευρήματα στο διακολπικό US: 

o Σημείο διπλού σάκου 
o Σάκος πρώιμης κύησης (μεγάλος κενός σάκος υγρού) 
o Λεκιθικός σάκος (μικρός γύρω από τον δακτύλιο μέσα στον σάκο) 
o Πόλος εμβρύου (μικρό σώμα προσκολλημένο στον λεκιθικό σάκο)  

 
 
Επί ανεύρεσης μάζας έξω από τη μήτρα ή ελεύθερου υγρού στον 
δουγλάσειο χώρο, κάνουμε ένα επίσημο ενδοκολπικό  US σε 
ακτινολόγο. 
 
 
 
Οι έκτοπες κυήσεις μπορούν να δώσουν έναν σάκο ψευδοκύησης μέσα 
στη μήτρα, ενώ υπάρχει έκτοπη εγκυμοσύνη σε άλλη θέση 
 
 
 
Εάν η ποσότητα της β-hCG είναι μικρότερη από 1500 και ο ακτινολόγος 
λέει "δεν έχει νόημα να κάνουμε US - δεν θα δούμε τίποτα" λέμε ότι 
ψάχνουμε για αποδείξεις έκτοπης κύησης ή μεγάλη ποσότητα 
ελεύθερου υγρού 
 

 
Διαχείριση ασθενούς 

- β-hCG <1500 - μπορεί να είναι αρχόμενη ενδομήτρια ή έκτοπη κύηση. Χρήζει 
Γ/Μ εκτίμησης και επανεκτίμησης σε 2-3 ημέρες με νέα μέτρηση και νέο 
διακολπικό US 

- β- hCG  >1500 και ένδειξη ενδομήτριας κύησης - εάν η ασθενής είναι 
αιμοδυναμικά σταθερή και δεν υπάρχει ανησυχία από την εξέταση της 
κοιλίας, έξοδος με επανεκτίμηση από Γ/Μ σε 2-3 ημέρες για επανάληψη 
διακολπικού US  και εκ νέου μέτρηση επιπέδων β-hCG 

 
 
Διαχείριση έκτοπης κύησης 

- Κανόνας τα ABCs, αναζωογονούμε ανάλογα 
- Συνήθως μεταφέρεται στο Χ/Ο από τους Γ/Μ 
- Η μεθοτρεξάτη είναι μια επιλογή σε συνεννόηση με τον Γ/Μ 
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Δεν δίνουμε μεθοτρεξάτη χωρίς να έχει εκτιμηθεί από Γ/Μ με US, θα 
πρέπει να έχει εξεταστεί, να έχει συναινέσει η ασθενής και να έχει 
κανονιστεί στενή παρακολούθηση / επανεκτίμηση. 
 

 
 
 
Άλλοι προβληματισμοί: 
 
Λοίμωξη ουροποιητικού - Επιθετική αντιμετώπιση σχετικά με τη θεραπεία της 
λοίμωξης ουροποιητικού κατά την κύηση. Ακόμη και η παραμικρή ένδειξη μιας 
λοίμωξης ουροποιητικού όπως μια ήπια ή μέτρια παρουσία εστεράσης στα ούρα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί 

 
Στέλνουμε Κ/Α ούρων εάν αποφασίσουμε να θεραπεύσουμε την 
λοίμωξη ουροποιητικού 
 
 

- Νιτροφουραντοΐνη 100mg po x2 για 7 ημέρες 
- Κεφαλεξίνη 500mg po x3 για 7 ημέρες 

 
Βακτηριακή κολπίτιδα 

Μετρονιδαζόλη 500mg po x2 για 7 ημέρες 
 

Κολπική Candidiasis 
- Φλουκοναζόλη 150mg po x1, άπαξ δόση 

 
 
Η ασυμπτωματική τριχομονάδωση στην εγκυμοσύνη δεν θεραπεύεται 
 
 

 
Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (ΦΝΠ) - σπάνια κατά την εγκυμοσύνη, αλλά 
πρέπει να γίνεται εισαγωγή για iv αντιβίωση 
 
Ασθενής Rh αρνητική - χορηγούμε Rh (D) ανοσοσφαιρίνη σε συνεννόηση με Γ/Μ για 
πρόληψη αλλοανοσοποίησης 
 
 
Μιλάμε στις γυναίκες σχετικά με την αποβολή 
 
Κατά την αρχική φυσική εξέταση και λήψη ιστορικού 
Ενημερώνουμε την ασθενή εκ των προτέρων ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα εάν πρόκειται για αποβολή ή όχι. Αυτό βοηθάει στη διατήρηση λογικών 
προσδοκιών. Την αφήνουμε να γνωρίζει ότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, θα 
πρέπει να επανεκτιμηθεί  από Γ/Μ σε 2-3 ημέρες για να δει πώς εξελίσσεται η 
εγκυμοσύνη. 
 
Έξοδος ασθενούς με επαπειλούμενη έκτρωση (αποβολή) 
Κάθε ασθενής με κολπική αιμορραγία στο 1ο τρίμηνο μπορεί να λάβει αυτή τη 
διάγνωση ανεξάρτητα από τις εξετάσεις της. Τονίζουμε τη σημασία επανεκτίμησης σε 
2-3 ημέρες. Κλασικά, οδηγίες εξόδου με σύσταση για ανάπαυση (χωρίς σεξουαλική 
επαφή) έως ότου εκτιμηθεί από Γ/Μ. Ωστόσο, μελέτες δεν έχουν δείξει αύξηση του 
ποσοστού αποβολών σε ασθενείς που έχουν σεξουαλική επαφή. Λέμε στην ασθενή 
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ότι η «επαπειλούμενη έκτρωση» είναι ο ιατρικός όρος για πιθανή αποβολή, επειδή η 
λέξη «έκτρωση» μπορεί να έχει αρνητική χροιά. 
 
Ανακοίνωση «κακών ειδήσεων» 
Θα πρέπει να πούμε σε ορισμένες γυναίκες ότι έχουν αποβάλει. Ορισμένες γυναίκες 
το γνωρίζουν ή το υποψιάζονται έντονα. Αυτό μπορεί να είναι ένα καταστροφικό νέο, 
ειδικά εάν η ασθενής έχει προσπαθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνει 
έγκυος. Φροντίζουμε να καθίσουμε δίπλα στην ασθενή στο ίδιο επίπεδό. Με μια 
ήρεμη φωνή εξηγούμε ότι έχουμε πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 
λυπούμαστε που λέμε ότι έχει αποβάλει. Αφήνουμε την ασθενή να αντιδράσει στα 
νέα. Έχετε χαρτομάντηλα. Μόλις συνέλθει, την ενημερώνουμε ότι τίποτα δεν έκανε 
ώστε να προκαλέσει την αποβολή. Την ενημερώνουμε ότι οι περισσότερες αποβολές 
προκαλούνται λόγω ανωμαλιών. Εξηγούμε ότι αυτό δεν ήταν δικό της λάθος και ότι η 
παρούσα κατάσταση δεν επηρεάζει τις πιθανότητες μελλοντικής γονιμότητας. 
 
Επιλογές διαχείρισης αποβολής 

- Αναμενόμενη αποβολή - έξοδος προς το σπίτι με επανεκτίμηση από Γ/Μ  σε 
2-3 ημέρες. Συνταγογράφηση παρακεταμόλης/κωδείνης και ενθάρρυνση για 
λήψη ιβουπροφαίνης καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο για πρόληψη άλγους από 
τος συσπάσεις της μήτρας. 

- Επανεκτίμηση εάν υπάρχει αύξηση του άλγους, επίμονος έμετος ή 
λιποθυμικό επεισόδιο. 
Μισοπροστόλη - φάρμακο ωρίμανσης του τραχήλου της μήτρας. Χορήγηση 
μετά από  συνεννόηση με Γ/Μ. 

- Διαγνωστική απόξεση - μερικές γυναίκες προτιμούν να πάρουν αυτή την 
απόφαση έτσι ώστε όλα να γίνουν ταυτόχρονα. Το συζητάμε με τον Γ/Μ - 
κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι ασθενείς θα λάβουν εξιτήριο, θα είναι υπό 
στενή παρακολούθηση και θα προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση σε 
εξωτερική βάση.     
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Κεφάλαιο 5ο : Διαχείριση αεραγωγού / Διασωλήνωση 
 

 
Γιατί διασωληνώνουμε 

1) Αδυναμία προστασίας αεραγωγού (GCS<8, ληθαργικότητα) 
2) Αδυναμία διατήρησης οξυγόνωσης/αερισμού 

o SatO2<90% με μάσκα μη επανεισπνοής 
o Ασθενείς που έχουν κοπωθεί από το αυξημένο έργο της αναπνοής  
o Σοβαρό άσθμα / ΧΑΠ (απόφραξη των αεραγωγών) 

3) Προσδοκώμενη κλινική πορεία 
o Πολυτραυματίας υπό μέθη (αδυναμία συνεργασίας) 
o Εξασφάλιση του αεραγωγού για μεταφορά στον αξονικό τομογράφο 
o Χορήγηση αναλγησίας σε πολυτραυματία με πολλαπλά κατάγματα, που 

θα αντιμετωπιστεί τελικά στο χειρουργείο 
4) Απόφραξη αεραγωγού 

o Σοβαρή λοίμωξη στον τράχηλο / μηχανική απόφραξη 
 
Πρόβλεψη δυσκολίας στον αεραγωγό  
Αεραγωγός στα ΤΕΠ = αυτόματα δύσκολος αεραγωγός / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ με βάση τον 
μνημονικό κανόνα LEMON law - θετικό; ο αεραγωγός είναι πιο δύσκολος 

- Look – Κοιτάμε → Για μεγάλα δόντια, τεχνητές οδοντοστοιχίες, παχυσαρκία, 
γενειάδα 

- Evaluate - Αξιολογούμε 3-3-2 
o 3 δάχτυλα - άνοιγμα στόματος 
o 3 δάχτυλα - απόσταση κάτω γνάθου από το υοειδές 
o 2 δάχτυλα  - απόσταση από το υοειδές στον θυρεοειδή 

- Mallampati Score - κοιτάζουμε μέσα στο στόμα / άνοιγμα  στόματος 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Obstruction - Απόφραξη από ξένο σώμα ή απόστημα, όγκο, επιγλωττίτιδα; 
Συριγμός; 

- Neck mobility - Κινητικότητα αυχένα → αυχενικό κολάρο; οποιοσδήποτε 
περιορισμός στην κίνηση του αυχένα; 

 

 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ - το πιο σημαντικό βήμα 
 

 
Χορήγηση στον ασθενή 100% οξυγόνου (Ο2) μέσω μάσκας μη 
επανεισπνοής το συντομότερο δυνατόν, χρησιμοποιούμε Bi-
PAP/CPAP για να δοθεί όσο το δυνατόν υψηλότερη οξυγόνωση εάν 
χρειαστεί 
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Η μάσκα με αυτοδιατεινόμενο ασκό δε παρέχει οξυγόνο, παρά μόνο 
εάν πιεστεί ο αποθεματικός ασκός 
SOAP-ME 
- Suction - Αναρρόφηση → τουλάχιστον μία σε λειτουργία, θα 

πρέπει να βρίσκεται μεταξύ στρώματος και κρεβατιού 
- Oxygen - Οξυγόνο → Μάσκα μη επανεισπνοής και μάσκα με 

αυτοδιατεινόμενο ασκό στα 15l/λεπτό  
- Airway - Αεραγωγός → 7.5 Ενδοτραχειακός Σωλήνας (ΕΤΣ) με στυλεό 

ταιριάζει στους περισσότερους ενήλικες, 7,0 για μικρόσωμες γυναίκες, 8,0 για 
μεγαλόσωμους άνδρες, δοκιμή αεροθαλάμου (cuff) με μια σύριγγα γεμίζοντάς 
τον με 10ml αέρα  

o Προαιρετικά, τοποθέτηση σκληρού οδηγού στο εσωτερικό του ΕΤΣ. 
Κάμψη σωλήνα κατά 30 μοίρες ξεκινώντας από το εγγύς άκρο  

o Λάμα - Mac 3 ή 4 για ενήλικες - κυρτή λάμα 
o Miller 3 ή 4 για ενήλικες  ευθεία λάμα 
o Λαβή - συνδέουμε τη λαβή με την λάμα και βεβαιωνόμαστε ότι η πηγή 

φωτός λειτουργεί, ΔΕΝ την διατηρούμε συνδεδεμένη μέχρι να είμαστε 
έτοιμοι να κάνουμε την διασωλήνωση 

o ΠΑΝΤΑ να υπάρχει διαθέσιμο χειρουργικό σετ για 
κρικοθυρεοειδοτομή! 

o Να έχουμε το βίντεο - λαρυγγοσκόπιο, υπεργλωττιδικό αεραγωγό και 
το μπουζί δίπλα μας στο κρεβάτι του ασθενούς 

- Pre- oxygenate - Προοξυγόνωση → 15 l/λεπτό με μάσκα  μη επανεισπνοής 
(θα πρέπει να είναι η πρώτη μας ενέργεια) 

- Monitoring - Παρακολούθηση / φάρμακα 
o Παρακολούθηση σφύξεων, κορεσμού οξυγόνου, ΑΠ - η περιχειρίδα να 

είναι στο αντίθετο χέρι από αυτό που χορηγούμε τα iv φάρμακα 
o Φάρμακα έτοιμα προς χορήγηση με σωστές συγκεντρώσεις  

- End Tidal CO2 - Καπνογράφος και κατά τη διάρκεια της προ-οξυγόνωσης 

 
 
Προ-αναισθητική χορήγηση φαρμάκων - Δεν χρησιμοποιείται συχνά, με εξαίρεση 
συγκεκριμένες καταστάσεις 

- Τραυματική κάκωση κεφαλής - λιδοκαΐνη 1,5 mg/kg iv 3-5 λεπτά πριν από τη 
διασωλήνωση 

o Θεωρητικά μειώνεται η ενδοκράνια πίεση -χωρίς ισχυρά δεδομένα-
αμφισβητείται από πολλούς 

- Παιδιά <10 ετών - ατροπίνη - 0,02 mg/kg iv, τουλάχιστον 0,1mg 
o Αποτρέπει την αντανακλαστική βραδυκαρδία από την διασωλήνωση 

 
 
 
ΤΑΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (RSI) - πώς διασωληνώνουμε στα ΤΕΠ  
 
Κανόνας #1 Δεν αερίζουμε τον ασθενή μόλις γίνει απνοϊκός 
 
Σε γενικές γραμμές -  Η ταχεία χορήγηση αναισθητικών ακολουθούμενη από 
μυοχαλαρωτικά γίνεται για να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και να μειώσει τον 
κίνδυνο εισρόφησης 
 

 
 Η RSI δεν έχει θέση σε ασθενείς με καρδιακή  ανακοπή 
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Κατασταλτικά / Αναισθητικά φάρμακα 
- Ετομιδάτη - Εξαιρετικά βραχείας έναρξης 

o Στα ΤΕΠ της Αμερικής είναι το no 1 
o Δόση 0.3mg/kg iv 
o Έναρξη δράσης 30-45sec 
o Διάρκεια 10 λεπτά 
o Προβληματισμοί : ακόμα και μια εφάπαξ δόση μπορεί να προκαλέσει 

καταστολή του φλοιού των επινεφριδίων αλλά πιθανώς να μην είναι 
κλινικά σημαντική, μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει στη σήψη 
(εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κεταμίνη) 

- Κεταμίνη -  παράγωγο φαινκυκλιδίνη (PCP) - αναλγησία και καταστολή - 
προκαλεί διασχιστική αμνησία 

o Ο ασθενής διατηρεί τα αντανακλαστικά του αεραγωγού, καλό για 
ασθματικούς (βρογχοδιασταλτικό) 

o Δόση 1-2 mg/kg iv ή 3-4 mg/kg im 
o Έναρξη δράσης 30-45sec 
o Διάρκεια 30 λεπτά 
o Προβληματισμοί : ανησυχία ότι προκαλεί αύξηση της ενδοκράνιας 

πίεσης. Έχει πια απορριφθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Με 
ερωτηματικό η χρήση της στην τραυματική κάκωση εγκεφάλου 

- Προποφόλη - εξαιρετικά ταχεία έναρξη δράσης ΧΩΡΙΣ αναλγητικές ιδιότητες  
o Πολύ γρήγορη έναρξη και πολύ μικρή διάρκεια δράσης 
o Δόση 1mg/kg iv ταχεία χορήγηση  
o Διάρκεια 3-4 λεπτά 
o Προβληματισμοί : προκαλεί υπόταση, γι’ αυτό χρησιμοποιείται με 

προσοχή σε ασθενείς που είναι ήδη αιμοδυναμικά ασταθείς, εξαιρετικό 
στη χρήση για καταστολή μετά τη διασωλήνωση (TIVA=Total 
intravenous anesthesia) 

 
Νευρομυικοί αποκλειστές / Μυοχάλαση - iv ταχεία χορήγηση μετά τα κατασταλτικά 
φάρμακα 

- Σουκινυλοχολίνη (σκολίνη) - αποπολωτικός νευρομυικός αποκλειστής (αρχικά 
συνδέεται με τους νευρομυικούς υποδοχείς, μεταδίδεται η νευρική ώση 
(γίνεται αντιληπτό ως ινιδισμός) με αποτέλεσμα να προκαλεί αποπόλωση και 
στη συνέχεια μυϊκή χάλαση 

o Δόση 1.5-2 mg/kg iv, 3-4 mg/kg im 
o Έναρξη δράσης 60sec 
o Διάρκεια  4-5 έως 8λεπτά 
o Προβληματισμοί - προκαλεί παροδική αύξηση του καλίου, 

χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση, σε συνθλιπτικές κακώσεις ή εγκαυματίες άνω των 24 
ωρών, σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθους υπερθερμίας ή μυϊκής 
δυστροφίας 

- Ροκουρόνιο - μη αποπολωτικός νευρομυικός αποκλειστής (δρα ως 
συναγωνιστικός ανταγωνιστής της ακετυλοχολίνης στη νευρομυική σύναψη) 

o Δόση 1,2-1,5 mg/kg iv 
o Έναρξη δράσης 60-90 sec (Δοσοεξαρτώμενος ο χρόνος έναρξης 

δράσης, μεγαλύτερη δοσολογία → μικρότερη έναρξη δράσης) 
o Διάρκεια 30-45 λεπτά 
o Προβληματισμοί : προκαλεί μακρά μυϊκή παράλυση, ορισμένοι 

προτιμούν την σκολίνη γιατί μπορεί να γίνει ταχεία αναστροφή της 
μυϊκής παράλυσης εάν ο ΕΤ σωλήνας δεν μπορέσει να τοποθετηθεί 

o Υπάρχει «αντίδοτο», το suggamadex που σε υψηλές δόσεις (16 
mg/kg) αντιστρέφει γρήγορα την μυϊκή χάλαση 
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- Βενκουρόνιο - μη αποπολωτικός νευρομυικός αποκλειστής - δεν 
χρησιμοποιείται συχνά για RSI αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
παρατεταμένη μυϊκή παράλυση εάν χρειαστεί  

o Δόση 0.1 mg/kg iv αλλά 10mg iv είναι μία κοινή δόση σε γενικές 
γραμμές 

o Έναρξη 2-3 λεπτά 
o Διάρκεια 45-60 λεπτά 
o Προβληματισμοί : επειδή δεν χρησιμοποιείται συχνά ως μέρος της 

κλινικής πράξης ρουτίνας/ μη εξοικείωση  
 
 
Ανατομία  
 

 
 
 
Διασωλήνωση - βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε κάνει τα βήματα του SOAP-ME, ότι 
υπάρχει ησυχία στην αίθουσα, επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας και 
βεβαιωνόμαστε ότι είναι έτοιμοι, έχουμε έναν βοηθό στα δεξιά μας που δεν κάνει 
τίποτα παρά μόνο αν χρειαστούμε βοήθεια.  

1) Δίνουμε φάρμακα  
2) Κρατάμε τη μάσκα μη επανεισπνοής μέχρι να διασωληνώσουμε 
3) Κρατάμε το λαρυγγοσκόπιο με το αριστερό χέρι (ακόμα κι αν είμαστε 

αριστερόχειρες) 
4) Ανοίγουμε το στόμα του ασθενή 

o Χρησιμοποιούμε το 1ο και το 3ο δάχτυλο για να ανοίξουμε το στόμα 
με κίνηση «ψαλιδιού»  

o Δεν κάνουμε «μοχλό» πάνω στα δόντια του ασθενούς 
5) Προωθούμε αργά το άκρο της λάμας προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της 

γλώσσας 
6) Απωθούμε τη γλώσσα προς τα αριστερά 
7) Αναζητάμε τις δομές  
8) Προσδιορίζουμε την επιγλωττίδα 
9) Για το λαρυγγοσκόπιο Mac - τοποθετούμε το άκρο της λάμας μπροστά από 

την επιγλωττίδα 
o Για το λαρυγγοσκόπιο Miller (ευθεία λάμα - σηκώνουμε κατευθείαν την 

επιγλωττίδα) 
o Η καλύτερη αναφορά για αυτό - airwaycam.com στο YouTube 
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Η κίνηση ματ είναι η ανάσπαση της επιγλωττίδας κάνοντας μια 
κίνηση σαν να υψώνουμε το ποτήρι για να ευχηθούμε / ψηλά και 
μπροστά 
 
 

 
10) Όταν δούμε τις φωνητικές χορδές - ζητάμε τον ΕΤΣ διατηρώντας συνεχώς 

οπτική επαφή  
11) Αμφίχειρη λαρυγγοσκόπηση.  Ζητάμε από τον συνεργάτη μας να πιέσει τον  

θυρεοειδικό χόνδρο και ζητάμε να αποσύρει τα δάχτυλα του όταν έχουμε την 
καλύτερη εικόνα των φωνητικών χορδών. Αναζητάμε πάντα τη καλύτερη   
εικόνα 

12)  Εισάγουμε των σωλήνα - Προσοχή αν έχουμε σκληρό οδηγό 
13) Προωθούμε τον σωλήνα και σταματάμε την προώθησή του μόλις ο 

αεροθάλαμος περάσει τις  φωνητικές χορδές , οπότε και τον  γεμίζουμε με 
αέρα 

14)  Βάθος σωλήνα - 3 φορές το μήκος του σωλήνα (7,0 ETΣ = 21 cm) 
15)  Επιβεβαίωση τοποθέτησης - Χρησιμοποιούμε τον καπνογράφο για 

ανίχνευση CO2, ελέγχουμε για αναπνευστικούς ήχους στο στομάχι, 
ακροαζόμαστε  αν υπάρχουν αναπνευστικοί ήχοι αμφοτερόπλευρα στον 
θώρακα, αν υπάρχει ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα και ομότιμη έκπτυξη 
ημιθωρακίων  

16) Ro θώρακος μετά την διασωλήνωση 
 
 
Πρόσθετα/ Επικουρικά εργαλεία 

- Μπουζί (Bougie) - εάν δεν μπορούμε να δούμε τις φωνητικές χορδές, αλλά 
μπορούμε να δούμε τους αρετινοειδείς χόνδρους, εισάγουμε το μπουζί και 
στη συνέχεια εισάγουμε τον ΕΤ σωλήνα πάνω από το μπουζί ή έχουμε 
περασμένο το σωλήνα πάνω στο μπουζί 

 
Αποτυχία διασωλήνωσης 

- Η λανθασμένη τοποθέτηση του σωλήνα δεν είναι θανατηφόρα αλλά το να μην 
το καταλάβουμε έγκαιρα είναι 

- Επί αποκορεσμού του ασθενούς, αερίζουμε 
- Προετοιμαζόμαστε για χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή 

*** ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΕΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗ*** 

- Εάν μπορούμε να αερίσουμε, κάνουμε 2η προσπάθεια, έχουμε   
        έτοιμο τον δίσκο για την κρικοθυρεοειδοτομή και  
        διαθέσιμο υπεργλωττιδικό αεραγωγό 

- Αναζητάμε στο YouTube πως να κάνουμε χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή 
χρησιμοποιώντας μπουζί  

 
Αρχικές ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα 

- Mode A/C (assist/control) 
- Αναπνεόμενος όγκος (TV=tidal volume) - 6-8 ml/kg ιδανικού σωματικού 

βάρους, ενήλικας άνδρας ~ 70 kg=420-480 ml 
- FiO2 100% αρχικά, τιτλοποίηση ανάλογα με ABGs, VBGs 
- PEEP - αρχικά 5, 0  PEEP για ασθματικούς ή παρόξυνση ΧΑΠ 
- Αρχικές ρυθμίσεις - A/C, TV ~500, FiO2=100%, PEEP= 5 
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Καταστολή και αναλγησία μετά τη διασωλήνωση  
- Προσπαθούμε να τα προετοιμάσουμε ΠΡΙΝ να διασωληνώσουμε, ώστε ο 

ασθενής μας να μην ξυπνήσει (η ετομιδάτη διαρκεί μόνο 10 λεπτά) 
- Προποφόλη - εύκολη διαχείριση - προσοχή σε ασθενείς με υπόταση 

o Δίνουμε bolus 0,5-1 mg/kg iv και στη συνέχεια 20 mcg/kg/min και 
τιτλοποιούμε ανάλογα 

- Μιδαζολάμη - μακράς διαρκείας - δυσκολότερη η τιτλοποίηση 
o Δίνουμε bolus 5mg iv και στη συνέχεια αντλία στα  5mg/h 

- Φαιντανύλη - παρέχει αναλγησία - Ένας διασωληνωμένος ασθενής πονάει, 
όπως πονάει και ένας σωλήνας στον λαιμό του 

o Τιτλοποίηση 50-100 mcg iv (1mcg/kg), λιγότερη υπόταση από την 
μορφίνη 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση δύσκολου 
Αεραγωγού επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο 
https://das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines
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Κεφάλαιο 6ο : Κεφαλαλγία 
 
 
Σημείωση - βεβαιωνόμαστε ότι ο ασθενής δεν έχει έρθει για αδυναμία ή συγκοπή, 
καταστάσεις οι οποίες απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση 
 
Ιστορικό - Ερωτήσεις OPQRST 

 

Προσοχή στα ενδεικτικά υπαραχνοειδούς αιμορραγίας 
 
 
 

- Αιφνίδια ή σταδιακή έναρξη 
- Είναι η χειρότερη κεφαλαλγία που έχει βιώσει; (Ρωτάμε τον ασθενή αν μοιάζει 

με προηγούμενες κεφαλαλγίες) 
- Μέγιστη ένταση άλγους κατά την έναρξη; (χειρότερη όταν ξεκίνησε ή σταδιακά 

επιδεινώνεται;) 
- Συνοδά συμπτώματα - ευαισθησία στο φως / τον ήχο, ναυτία / έμετος, 

αλλαγές στην όραση, δυσαρθρία ή διαταραχή της ομιλίας, αδυναμία, 
συγκοπή, αταξία, ζάλη, πυρετός, πόνος στον αυχένα; 

- Προηγούμενες κεφαλαλγίες / προηγούμενες εξετάσεις CT / MRIs; 
- Επιπλέον ιστορικό : ύπαρξη εμπύρετου, άλγος στον αυχένα ή στο στήθος, 

δυσκολία στην αναπνοή / δύσπνοια, κοιλιακό άλγος; 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ - σε κάθε κεφαλαλγία που δεν 
υποψιαζόμαστε υπαραχνοειδή αιμορραγία γράφουμε «Αμφιβολία για υπαραχνοειδή 
αιμορραγία  ή ενδοκράνια αιμορραγία δεδομένου ότι η κεφαλαλγία δεν είναι η 
χειρότερη της ζωής του, δεν ήταν μέγιστη στην έναρξη ή δεν ήταν αιφνίδιας έναρξης. 
Η νευρολογική εξέταση φυσιολογική σε επαναλαμβανόμενες επανεξετάσεις». 
 
Νευρολογική Εξέταση 

- Εγκεφαλικές συζυγίες 
o Φωτοκινητικό αντανακλαστικό, οίδημα οπτικής θηλής 
o Οφθαλμικές κινήσεις (νυσταγμός;)  
o Αισθητικότητα προσώπου 
o Φούσκωμα παρειών - μιμικοί μύες 
o Συμμετρία χαμόγελου 
o Ανασήκωση ώμων, στροφική κίνηση-κάμψη/έκταση κεφαλής (12η) 

- Έλεγχος κινητικότητας κεφαλής σε όλες τις θέσεις (έκταση, κάμψη, στροφικές) 
o Μυϊκή ισχύς άνω άκρων  
o Σφίξιμο χεριού 
o Έκταση / κάμψη πηχεοκαρπικών υπό αντίσταση 
o Δοκιμασία Barre  

▪ Θετική σε ασυμμετρία ή αν το ένα χέρι αποκλίνει 
- Λεπτή κινητικότητα και παρεγκεφαλιδική εξέταση 

o Δοκιμασία ρινός - δαχτύλου → ο ασθενής να αγγίξει τη μύτη του με το 
δάχτυλό του επαναλαμβανόμενα 

o Γρήγορες εναλλασσόμενες στροφικές κινήσεις χεριών (κουπεπέ)  
o Κινήσεις δακτύλων - ο αντίχειρας «ακουμπάει» όλα τα δάχτυλα; 

- Αδρή αισθητικότητα - ελέγχουμε τα άνω άκρα και στις δυο πλευρές για 
διαφορές 
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- Μυϊκή ισχύς κάτω άκρων  
o Κάμψη ισχίου - Τοποθετούμε το χέρι πάνω από το γόνατο και ζητάμε 

από τον ασθενή να σπρώξει το άκρο προς τα πάνω 
o Έκταση ισχίου - Τοποθετούμε το χέρι κάτω από τον μηρό και ζητάμε 

από τον ασθενή να σπρώξει προς τα κάτω τον μηρό 
o Έκταση γόνατος - Κρατώντας ψηλά το γόνατο του ασθενούς, του 

ζητάμε να το τεντώσει 
o Κάμψη γόνατος - Κρατώντας το γόνατό του ψηλά, του ζητάμε να κάνει 

κάμψη αυτού 
o Κάμψη ποδοκνημικής - Ζητάμε από τον ασθενή να πιέσει τα δάχτυλά 

του προς τα κάτω (σαν να πατάει «γκάζι») 
o Έκταση ποδοκνημικής - Ζητάμε από τον ασθενή να κάνει έκταση των 

δαχτύλων προς  το κεφάλι του (σαν να κάνει «τσαρούχι») 
- Αδρή κινητικότητα κάτω άκρων  
- Βηματισμός - πολύ σημαντικό να τον εξετάσουμε 

o Περπάτημα σε ευθεία γραμμή και μακριά - αναζητάμε αστάθεια 
o Περπάτημα στις πτέρνες και μετά στις μύτες των ποδιών 
o Δοκιμασία Romberg - Ο ασθενής όρθιος με μάτια κλειστά και 

τεντωμένα χέρια και παλάμες, εκτιμάμε πιθανή ταλάντωση ή αστάθεια. 
Η ταλάντευση είναι αναμενόμενη, η πτώση προς τα πίσω σημαίνει 
θετική εξέταση 

- Αντανακλαστικά - χαμηλής διαγνωστικής αξίας σε κεφαλαλγία αλλά  μέρος 
μιας πλήρους νευρολογικής εξέτασης  

 
Διαφορική διάγνωση κεφαλαλγίας 

- Υπαραχνοειδής αιμορραγία (SAH) - αιφνίδια έναρξη της χειρότερης 
κεφαλαλγίας της ζωής του ασθενή που είναι μέγιστη κατά την έναρξη, 
κεφαλαλγία με συγκοπή. Αίτια : ρήξη ανευρύσματος ή τραύμα 

- Βακτηριακή μηνιγγίτιδα / εγκεφαλίτιδα - πυρετός και κεφαλαλγία, αυχενική 
δυσκαμψία, τοξική εμφάνιση ασθενούς 

- Κροταφική αρτηρίτιδα - «κλασική» εικόνα - 60χρονη γυναίκα με 
μονόπλευρη κροταφική ή μετωπική κεφαλαλγία με ευαισθησία στην 
κροταφική περιοχή  

- Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα - ψυχρό κλίμα έξω ενώ μέσα 
στο σπίτι θέρμανση με τζάκι, σόμπα, μαγκάλι  

- Όγκος ή μάζα εγκεφάλου - νευρολογικό έλλειμμα με ύπουλη και σταδιακή  
έναρξη  

- Υποσκληρίδιο αιμάτωμα - αυτόματη αιμορραγία σε ασθενή υπό αντιπηκτικά 
ή σε αλκοολικό ασθενή χωρίς τραύμα ή σε ασθενή με σοβαρό τραύμα 

- Επισκληρίδιο αιμάτωμα - τραύμα στην κροταφική περιοχή (μέση μηνιγγική 
αρτηρία), φωτεινό διάλειμμα με απότομη κατάρριψη του ασθενούς, μυδρίαση 

- Γλαύκωμα κλειστής γωνίας - ηλικιωμένος με μυδριασμένη κόρη, μη 
αντιδρώσα στο φως, με κεφαλαλγία 

- Επείγουσα υπέρταση - πολύ αυξημένη αρτηριακή πίεση σε ασθενή με 
βλάβη σε όργανο-στόχο (νεφρική ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο, 
ενδοκράνια αιμορραγία, έμφραγμα μυοκαρδίου, αορτικός διαχωρισμός;)  

ΑΠ > 180/120mmHg → μας προβληματίζει και μας υποψιάζει  
- Κεφαλαλγία τάσης - η πιο συνηθισμένη διάγνωση εξόδου, πόνος που 

μοιάζει με σφίξιμο ή πίεση γύρω από το κεφάλι και δεν είναι παλλόμενος  
- Ημικρανία - ετερόπλευρο άλγος, σφύζον, που αυξάνεται με τη 

δραστηριότητα. Συχνά συνοδεύεται με ναυτία / έμετο, φωτο- ηχοφοβία, 
οπτικές αλλαγές (αύρα) 

- Αθροιστική κεφαλαλγία - σε νεότερους άνδρες με ετερόπλευρο οξύ πόνο 
στο μάτι, περιγράφεται ως διαπεραστικός / καυστικός. Συνοδεύεται από 
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ερυθρότητα επιπεφυκότων και δακρύρροια. Ανταποκρίνεται καλά στο 
οξυγόνο υψηλής ροής 

 
Εργαστηριακός έλεγχος 

- Χαμηλή ουδός, χαμηλής διαγνωστικής αξίας - Σε γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας πάντα κάνουμε τεστ εγκυμοσύνης  

- Γενική αίματος (προσοχή στα PLTs), βιοχημικός έλεγχος (προσοχή στους 
ηλεκτρολύτες), έλεγχος πηκτικότητας 

- Εξετάσεις ΕΝΥ: γλυκόζη / πρωτεΐνη, Κ/α (εάν υποψιαζόμαστε μηνιγγίτιδα) 
 
Απεικονιστικός έλεγχος 

- CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό - ανιχνεύει οξεία αιμορραγία, ευαισθησία 
περίπου 90%, η τρέχουσα πρακτική είναι ότι μια αρνητική CT ακολουθείται 
από ΟΝΠ (η CT μπορεί να χάσει σε ποσοστό 5-10% την υπαραχνοειδή 
αιμορραγία) 

 
Οσφυονωτιαία παρακέντηση  

- Ψάχνουμε για ξανθοχρωμία (κιτρινωπή απόχρωση υγρού από την λύση των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων) ή αυξημένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs) 

o RBCs από 1.000 έως 10.0000 στην υπαραχνοειδή αιμορραγία 
o Χωρίς όρια επιπέδων RBCs κάτω από τα οποία μπορεί να 

αποκλειστεί η υπαραχνοειδής αιμορραγία (αναφέρεται ως χαμηλής 
πιθανότητας αν στο ΕΝΥ 800 RBCs) 

o Μάλλον μπορεί να αποκλειστεί η υπαραχνοειδής αιμορραγία αν RBC 
< 100 ,αλλά αν από το ιστορικό προκύπτουν ισχυρές υποψίες μπορεί 
να χρειαστεί CTA με σκιαγραφικό ή MRI για να αποκλειστεί 

 
Ειδικοί πληθυσμοί 

- Παιδιατρικοί - ο επίμονος έμετος ή ο πρωινός έμετος μπορεί να υποκρύπτει 
όγκο 

- Ηλικιωμένοι - Διενέργεια CT πιο εύκολα. Θα πρέπει να θυμόμαστε  ότι σε 
αυξημένη ΤΚΕ και / ή  CRP χρειάζονται υψηλές δόσεις στεροειδών και 
επείγουσα βιοψία κροταφικής αρτηρίας για επιβεβαίωση της διάγνωσης της 
κροταφικής αρτηρίτιδας. Δεν πρέπει να καθυστερούμε την έναρξη στεροειδών 

 
Θεραπεία  

- iv οροί 1-2 L N/S (Ιδίως επί πολλαπλών εμέτων) 
- παρακεταμόλη 1g iv ή po 
- ΜΣΑΦ (ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη, ναπροξένη) 
- Αντιεμετικά (δομπεριδόνη, μετοκλοπραμίδη) 
- Κορτικοστεροειδή : δεξαμεθαζόνη 10 mg iv (για μειωμένη πιθανότητα 

επαπροσέλευσης στα ΤΕΠ) 
- Τρυπτάνες 

 
 
Σημαντικά σημεία 

1) Λαμβάνουμε ένα καλό ιστορικό κεφαλαλγίας - ήταν ξαφνική ή μέγιστη 
κατά την έναρξη ή η χειρότερη στην ζωή του ασθενή; 

2) Κάνουμε μια διεξοδική νευρολογική εξέταση και βάζουμε τον ασθενή να 
περπατήσει 

3) Εάν υποψιαζόμαστε υπαραχνοειδή αιμορραγία, κάνουμε CT και ΟΝΠ 
4) Θεραπεία - iv παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ και δεξαμεθαζόνη - επιπρόσθετα. 

 
 
 



[- 33 -] 

 

Πως κάνουμε ΟΝΠ 
- Συγκατάθεση του ασθενούς πριν από την διαδικασία - εξηγούμε τον κίνδυνο 

αιμορραγίας, λοίμωξης, επιδείνωσης κεφαλαλγίας (κεφαλαλγία μετά την 
ΟΝΠ), βλάβης των νεύρων (εξαιρετικά σπάνια)  

- Καθιστή θέση vs κεφαλή και σπονδυλική στήλη σε πρόσθια κάμψη - καθιστή 
ευκολότερα για τον ασθενή να κρατήσει τη θέση του  

o Εάν υποψιαζόμαστε καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση, τότε πρέπει να 
ξαπλώσει - συνήθως παχύσαρκες νεαρές λευκές γυναίκες  

- Βρίσκουμε το επίπεδο του διαστήματος Ο4/Ο5 - στο επίπεδο των λαγόνιων 
ακρολοφιών στη μέση γραμμή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Μπορεί να σχεδιαστεί η περιοχή με έναν μαρκαδόρο αφήνοντας και ένα 
εντύπωμα  

- Δίνουμε προκαταρκτικά φάρμακα - φαιντανύλη 75mcg iv/ 8mg iv 
ονδανσετρόνης 

- Χρησιμοποιούμε ατραυματική βελόνα (whitacre) - μειωμένη συχνότητα 
εμφάνισης κεφαλαλγίας μετά την ΟΝΠ 

- Βάζουμε ιωδιούχο ποβιδόνη Betadine μέσα στο kit της ΟΝΠ - φοράμε 
αποστειρωμένα γάντια, αποστειρώνουμε την περιοχή με ιωδιούχο ποβιδόνη 

- Επαναψηλάφηση των ορίων 
- Ένεση λιδοκαΐνης ή ξυλοκαΐνης  

o Περιμένουμε ένα ή δύο λεπτά  
o Μπορούμε να ελέγξουμε την αναισθησία χρησιμοποιώντας τη βελόνα 

από τη λιδοκαΐνη - ελαφρώς σπρώχνοντας την - θα πρέπει να 
αισθάνεται μόνο την πίεση, όχι την αιχμή  

- Προετοιμάζουμε τους σωλήνες - τους τοποθετούμε στη σειρά και τους 
ανοίγουμε  

- Με την λοξή όψη εισάγουμε τον στυλεό, με τη βελόνα να δείχνει προς τον 
ομφαλό 

- Αφαιρούμε τον στυλεό μετά τα πρώτα χιλιοστά του δέρματος 
- Προχωράμε αργά και αισθανόμαστε την απώλεια της αντίστασης, αλλάζουμε 

πορεία αν πετύχουμε οστό, παίρνουμε διαυγές υγρό ή αίμα 
o Εάν πάρουμε διαυγές υγρό - συλλέγουμε 1cc σε κάθε δείγμα (1/2 cc 

για παιδιά)  
o Εάν πάρουμε αίμα - αφήνουμε μερικές σταγόνες να πέσουν και 

βλέπουμε εάν καθαρίζει  
o Εάν χτυπήσουμε σε οστό - αποσύρουμε τη βελόνα μέχρι να φτάσουμε 

σχεδόν στην επιφάνεια του δέρματος, ανακατευθύνουμε είτε προς την 
κεφαλή είτε προς το ιερό οστό κατά 5 ή 10 μοίρες, δοκιμάζουμε ξανά 

- Όταν τελειώσουμε, αντικαθιστούμε τον στυλεό,  γυρίζουμε την βελόνα 90 
μοίρες και τον αφαιρούμε (μπορεί να αποτρέψει την κεφαλαλγία μετά την 
ΟΝΠ) 

- Βάζουμε μια γάζα στο σημείο παρακέντησης και καθαρίζουμε με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 

- ΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 
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Κεφάλαιο 7ο : Βρέφη με εμπύρετο 

 
 
Σημείωση Διαλογής: πυρετός στο σπίτι; ακριβής ηλικία του ασθενούς, θερμοκρασία 
>38°C είναι πυρετός, ανησυχία γονέων, υγρές πάνες τις τελευταίες 24 ώρες 
(τουλάχιστον 3 υποδεικνύουν καλή ενυδάτωση), έμετος; Αναστάτωση; πώς είναι η 
σίτισή του; 

 
Παιδικό Τρίγωνο Αξιολόγησης - ABC (Αppearance, Breathing, Color) 

- Appearance = Εμφάνιση - ζωηρό ή ληθαργικό, καλός ή μειωμένος μυικός 
τόνος; 

- B - Work of Breathing = αναπνοή - άνετη ή δυσχερής αναπνοή; 
- Color = Χρώμα - φυσιολογικό ή εικόνα δικτυωτής πελίωσης, κυάνωση, 

ωχρότητα; 
 

Εάν εμφανίζεται κάποιο από αυτά, απαιτείται άμεση παρέμβαση 

 
Θερμοκρασία - Σε ηλικία κάτω των 28 ημερών, δηλαδή νεογνό, πυρετός ορίζεται 
>38°C σε μέτρηση από το ορθό 
 

 
Οι περισσότερες οδηγίες δίνουν έμφαση στην αναφορά από τους γονείς 
για απτό πυρετό (εξ’ αφής) 
 

 
Στο παιδί που φέρει ρουχισμό η θερμοκρασία του ορθού δεν επηρεάζεται σημαντικά 
 
Ιστορικό γέννησης - Πρόωρο; Ηλικία κύησης, τυχόν επιπλοκές κατά τη γέννηση; 
Ιστορικό εμβολιασμού (2, 4, 6 μηνών), καμπύλες ανάπτυξης; Μητρικό ιστορικό ΣΜΝ 
ή β-αιμολυτικός Streptococcus ομάδας Β θετικό; (αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια του 
τοκετού;) 
 
Φυσική εξέταση - πέρα από το τρίγωνο παιδιατρικής αξιολόγησης το οποίο έχει 
χαμηλή ευαισθησία σε νεογνά, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε πλήρως τον ρουχισμό 
και να αναζητούμε για εξανθήματα / πετέχιες / φυσαλίδες, προπέτεια πρόσθιας 
πηγής. Ελέγχουμε αναπνευστικό ρυθμό, ακροαζόμαστε καρδιά για ύπαρξη 
φυσημάτων. Υπάρχει κοιλιακή ευαισθησία ή περιτομή; 
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Εργαστηριακός έλεγχος 
 

Ηλικία Εργαστηριακός έλεγχος 

< 28 ημερών -Γενική αίματος- WBCs & PLTs 
-Βιοχημικός έλεγχος  
-Χαμηλά διττανθρακικά = οξέωση = 
βαρέως πάσχων ασθενής 
-Γενική και καλλιέργεια ούρων – WBCs 
& νιτρικά άλατα 
-Καλλιέργεια αίματος x1 
-Ro θώρακος 
-ΟΝΠ - μέτρηση κυττάρων, γλυκόζης 
και πρωτεΐνης, καλλιέργεια 
 

Ακόμα και εάν είναι 
προφανής η λοίμωξη 
ουροποιητικού ή η 
πνευμονία, χρειάζεται 
πλήρης 
κλινικοεργαστηριακός 
έλεγχος   
 

Αντιβιοτικά, εισαγωγή 

29 ημερών - 3 μηνών  
Πολλοί κλινικοί γιατροί προχωρούν σε 
ΟΝΠ σε όλα τα παιδιά κάτω των 90 
ημερών - υπάρχουν κριτήρια για την 
αποφυγή της ΟΝΠ ή / και την εισαγωγή 
(Rochester, Philadelphia, Boston) 
Επιλεκτικός έλεγχος ± ΟΝΠ 
 
 

>3 μηνών  Η γενική και η  καλλιέργεια ούρων, το 
ιστορικό εμβολιασμών και η κλινική 
εξέταση  μας καθοδηγούν 
Εάν έχουν στοιχεία τοξικότητας, τότε 
πλήρης έλεγχος  
Πρέπει να κάνουμε καθετηριασμό για 
γενική και καλλιέργεια ούρων σε: 
- Όλα τα κορίτσια κάτω των 24 μηνών 
- Όλα τα αγόρια που δεν έχουν 
περιτομή κάτω των 12 μηνών 
- Όλα τα αγόρια που έχουν περιτομή 
κάτω των 6 μηνών  
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Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή - Δεν καθυστερούμε την έναρξη της εν αναμονή της 
ΟΝΠ (έχουμε τουλάχιστον 2 ώρες πριν τα αποτελέσματα της ΟΝΠ επηρεαστούν από 
την αντιβιοτική αγωγή) 
 

Ηλικία Αντιβιοτικά 

<28 ημερών - Αμπικιλλίνη - 50mg/kg iv 
- Γενταμυκίνη - 2.5mg/kg iv 
- Κεφοταξίμη (εναλλακτικά της 
γενταμυκίνης) - 50mg/Kg iv 
- Ακυκλοβίρη - 10mg/kg iv - χορηγείται 
εάν ο ασθενής έχει φυσαλιδώδες 
εξάνθημα, νευρικές διαταραχές, 
επιληπτική κρίση, θρομβοκυτταροπενία, 
υψηλό αριθμό WBCs στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
(πλειοκυττάρωση), χωρίς σαφείς 
οδηγίες στην εμπειρική δοσολογία, 
παιδιατρική εκτίμηση 
- Δεν χρησιμοποιούμε κεφτριαξόνη σε 
παιδί κάτω των 28 ημερών ή εάν 
γεννήθηκε πρόωρο (η ανώριμη σύζευξη 
χολερυθρίνης μπορεί να  
προκαλέσει πυρηνικό ίκτερο) 

>1 μηνός - Κεφτριαξόνη - 50mg/kg iv 
- Κεφοταξίμη (εναλλακτικά της 
κεφτριαξόνης) - 50mg/kg iv 
- Βανκομυκίνη - 20mg/kg iv 
- άνω των 6 εβδομάδων - σκεφτείτε 
δεξαμεθαζόνη 0.15mg/kg iv -  
χρησιμοποιείται για την πρόληψη της 
κώφωσης από τη μηνιγγίτιδα, από τη 
γρίπη, πρέπει να χορηγείται εντός 1 
ώρας από τα αντιβιοτικά, παιδιατρική 
εκτίμηση 
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Συμβουλές για τη λήψη ΟΝΠ σε βρέφος  
 

- Συγκατάθεση γονέων - αιμορραγία, λοίμωξη, νευρική βλάβη (εξαιρετικά 
σπάνια) 

- Ζητάμε από τους γονείς να φύγουν από το δωμάτιο - εάν θέλουν να μείνουν, 
να παραμείνουν καθιστοί, τους εξηγούμε τι κάνουμε πριν και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας 

- Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το ένα άτομο που θα κρατά τον ασθενή 
o Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η υπερβολική κάμψη λαιμού και ισχίων 
o Τοποθετούμε στον ασθενή οξυμετρία για να παρακολουθήσουμε τον 

αποκορεσμό 
- Δίνουμε στο βρέφος από του στόματος σακχαρούχο διάλυμα για να βοηθήσει  

o Η ενέσιμη λιδοκαΐνη δεν βοηθά στη μείωση του πόνου και οδηγεί σε 
αυξημένες προσπάθειες για ΟΝΠ 

- Ίδια οδηγά σημεία με τους ενήλικες - στο επίπεδο των λαγόνιων ακρολοφιών 
στη μέση γραμμή (Ο4/Ο5). 

- Μπορεί να σχεδιαστεί η περιοχή με έναν μαρκαδόρο αφήνοντας και ένα 
εντύπωμα στο δέρμα  

- Προετοιμάζουμε την περιοχή με ιωδιούχο ποβιδόνη, φοράμε αποστειρωμένα 
γάντια, και αποστειρώνουμε την περιοχή 

- Τοποθετούμε τον αντίχειρα του αριστερού χεριού στο ανώτερο σπονδυλικό 
σώμα 

- Βεβαιωνόμαστε ότι ο ασθενής είναι κάθετος στο κρεβάτι 
- Εισάγουμε την βελόνα και αφαιρούμε τον στυλεό μετά τα πρώτα χιλιοστά του 

δέρματος 
- Προχωράμε αργά και προσπαθούμε να αισθανθούμε για αντιστάσεις 
- Εάν πάρουμε υγρό - συλλογή  ½ ml στο σωληνάριο  
- Εάν πάρουμε αίμα - αφήνουμε μερικές σταγόνες να πέσουν, εάν καθαρίσει, 

συλλέγουμε ως άνω το ΕΝΥ 
- Εάν χτυπήσουμε σε οστό - αποσύρουμε τη βελόνα μέχρι να φτάσουμε 

σχεδόν στην επιφάνεια του δέρματος, ανακατευθύνουμε είτε προς τη κεφαλή 
είτε προς το ιερό οστό κατά 5 ή 10 μοίρες  

- ΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 
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Κεφάλαιο 8ο : Οσφυαλγία 

 
 

Σημείωση διαλογής: ακράτεια / κατακράτηση ούρων; Αδυναμία στα πόδια; Πυρετός; 

 
Ιστορικό  

- OPQRST σχετικά με τον πόνο 
- Ο πόνος χειροτερεύει τη νύχτα ή ξυπνά τον ασθενή κατά τη διάρκεια του 

ύπνου ( ) ή  χειροτερεύει προοδευτικά κατά τη διάρκεια των ημερών;  

- Υπάρχει αιμωδία στην περιγεννητική περιοχή ( ); 

- Κατακράτηση ούρων / κοπράνων (πρώιμο σημείο) ( ) ή ακράτεια (όψιμο 
σημείο); 

- Πυρετός, νυχτερινές εφιδρώσεις ή ακούσια απώλεια βάρους; 
- iv χρήση ναρκωτικών; 

 
Πλήρες ιατρικό ιστορικό - υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, γνωστό AKA, 

κακοήθεια; 
 
Εξετάσεις 

- Πλήρης φυσική εξέταση 
- Ζητάμε από τον ασθενή να δείξει πού πονάει - Οσφυϊκή χώρα ή στη μέση 

γραμμή της σπονδυλικής στήλης; 
- Εξέταση κοιλίας - ευαισθησία; (διαφορετικός διαγνωστικός έλεγχος εάν 

υπάρχει κοιλιακό άλγος + πόνος στην οσφύ) 
- Σε άνδρες - εξέταση όρχεων 
- Ευαισθησία στην βουβωνική και περιγεννητική περιοχή (περιοχή σέλας) 

 ( ) 
- Ορθική εξέταση - μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά  

o Ελέγχουμε αισθητικότητα στην περιπρωκτική περιοχή και τόνο 
σφιγκτήρα 

- Εκτίμηση κινητικότητας κάτω άκρων 
o Κάμψη ισχίου - Τοποθετούμε το χέρι πάνω από το γόνατο και ζητάμε 

από τον ασθενή να σπρώξει το άκρο προς τα πάνω 
o Έκταση ισχίου - Τοποθετούμε το χέρι κάτω από τον μηρό και ζητάμε 

από τον ασθενή να σπρώξει προς τα κάτω τον μηρό 
o Έκταση γόνατος - Κρατώντας ψηλά το γόνατο του ασθενούς, ζητάμε 

να το τεντώσει προς τα πάνω 
o Κάμψη γόνατος - Κρατώντας το γόνατο ψηλά, ζητάμε να κάνει κάμψη 

αυτού 
o Κάμψη ποδοκνημικής  - Ζητάμε να πιέσει τα δάχτυλα προς τα κάτω 

(σαν να πατάει «γκάζι») 
o Έκταση ποδοκνημικής - Ζητάμε από τον ασθενή να κάνει έκταση 

δαχτύλων προς  το κεφάλι του (σαν να κάνει «τσαρούχι») 
- Έλεγχος αισθητικότητας κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα 
- Test άρσης τεντωμένου σκέλους (Laseque test) - ασθενής ξαπλωμένος, με 

οδηγία να είναι χαλαρός και το κάτω άκρο σε ευθεία → το ανυψώνουμε σε 30 
έως 70 μοίρες - έκλυση άλγους στην ισχιακή κατανομή σε λίγες μοίρες 
υποδηλώνει πιθανότατα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 

 
 
 



[- 39 -] 

 

Διαφορική διάγνωση 

- Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) - μεγαλύτερης ηλικίας ασθενής με 
υπέρταση και πρόσφατη έναρξη άλγους στην πλάτη, πιθανή αιματουρία. 
Χρησιμοποιούμε POCUS - συμπτωματικό AΚA 5cm ή μεγαλύτερο, χρειάζεται 
άμεσα Χ/Ο, 2 έως 5cm χρειάζεται παραπομπή για παρακολούθηση 

- Αορτικός διαχωρισμός - μπορεί να υπάρχει άλγος στο στήθος ή στην 
ράχη/οσφύ το οποίο είναι διαξιφιστικό. Οι περισσότεροι έχουν ιστορικό 
υπέρτασης ενώ στη φυσική εξέταση μπορεί να έχουν έλλειμμα κινητικό ή 
έλλειμμα σφύξεων 

o Θεραπεία = Επιθετική μείωση αρτηριακής πίεσης και σφύξεων με iv 
φάρμακα και αναλόγως χειρουργείο 

- Κολικός νεφρού / ουρο/νεφρολιθίαση - συνήθως νεότεροι ασθενείς με 
ξαφνική έναρξη ετερόπλευρου άλγους στην ράχη με ευαισθησία στην οσφυϊκή 
χώρα, μικροσκοπική αιματουρία στο 70-80%, συνήθως «περιστρέφονται» στο 
φορείο, δεν μπορούν να αισθανθούν ανακούφιση ούτε να μείνουν ακίνητοι 

- Σύνδρομο Ιππουρίδας - αιμωδίες κατανομής «σέλας», επίσχεση κοπράνων 
/ ούρων, ξαφνική έναρξη διαξιφιστικού άλγους στην ράχη, υποκρύπτει 
πιθανότατα μια κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου που προκαλεί πιεστικά 
φαινόμενα. Χρειάζεται άμεσα MRI για διάγνωση και αντιμετώπιση στο 
χειρουργείο 

- Επισκληρίδιο απόστημα - Χρήστες iv ουσιών με πυρετό και πόνο στην 
ράχη, επίσης στους διαβητικούς ή στους ασθενείς με πρόσφατη επισκληρίδιο 
αναισθησία. Χρειάζονται επείγουσα MRI για διάγνωση 

- Όγκος ή μάζα - ασθενείς με απώλεια βάρους, νυχτερινούς ιδρώτες, πόνο 
στην οσφύ τη νύχτα  ή αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιστορικό 
κακοήθειας, χρειάζονται επείγουσα MRI, μπορεί να χρειαστεί επείγουσα 
ακτινοθεραπεία για συρρίκνωση του όγκου  

- Κάταγμα - άμεσο τραύμα, παθολογικά κατάγματα, πόνος στη μέση γραμμή 
στην ράχη (ΠΡΟΣΟΧΗ! ενίοτε ο πόνος αντανακλά κεντρικότερα ή 
περιφερικότερα) 

- Πυελονεφρίτιδα - πόνος στην οσφύ και πυρετός με ή χωρίς δυσουρικά 
ενοχλήματα 

- Παθολογία από τη κοιλία -  μια υπενθύμιση ότι μπορεί να εμφανιστεί με 
μεμονωμένο άλγος στην ράχη/οσφύ  

- Έρπητας ζωστήρας - ηλικιωμένος ασθενής με δερμοτομική κατανομή του 
άλγους το οποίο μπορεί να προηγηθεί της εμφάνισης των βλαβών έως 
μερικές ημέρες 

- Μυοσκελετικό άλγος - διάγνωση αποκλεισμού αφού έχουν διερευνηθεί τα 
παραπάνω, η πιο συχνή διάγνωση εξόδου 

 
 
Σημαντικές σοβαρές αιτίες οσφυαλγίας / CRAFTI 

 
 

 
- Cauda Equina = Ιππουρίδα 
- Renal = Νεφροί 
- Αorta = Αορτή 
- Fracture = Κάταγμα 
- Τumor = Όγκος 
- Infection= Λοίμωξη 
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Εργαστηριακά - συνήθως χαμηλής ευαισθησίας 
- Γενική ούρων – να γίνεται ειδικά σε γυναίκες  ασθενείς (Λοίμωξη 

ουροποιητικού) 
- Βιοχημικός έλεγχος, διασταύρωση αίματος επί υποψίας ρήξης κοιλιακού 

ανευρύσματος 
- ΤΚΕ/CRP - αυξημένες σε επισκληρίδιο απόστημα  

 
 
Απεικονιστικός έλεγχος 

- POCUS για ΑΚΑ - εάν μεγαλύτερο των 5cm και συμπτωματικός = Επείγον 
Χ/Ο 

- CT αορτής με σκιαγραφικό μέσο - εάν υποπτευόμαστε οξύ αορτικό 
διαχωρισμό 

- CT κοιλίας χωρίς σκιαγραφικό μέσο - εάν υποπτευόμαστε νεφρολιθίαση 
Απλές Ro, συνήθως χαμηλής ευαισθησίας 
American College of Radiology guidelines for plain films  

o Πρόσφατο σημαντικό μεγάλο τραύμα ή έλασσον τραύμα σε ηλικία 
 > 50 ετών 

o Ανεξήγητη απώλεια βάρους 
o Ανεξήγητος πυρετός 
o Ανοσοκαταστολή  
o Ιστορικό κακοήθειας 
o iv χρήση ναρκωτικών  
o Οστεοπόρωση  
o Παρατεταμένη χρήση στεροειδών 
o Ηλικία >70 ετών 
o Εστιακό νευρολογικό έλλειμμα 
o Διάρκεια άλγους μεγαλύτερη από 6 εβδομάδες 

 
- Επείγουσα MRI - χρειάζεται για διάγνωση συνδρόμου  ιππουρίδας, 

επισκληρίδιου αποστήματος, όγκου 
 

- Υπολειπόμενος όγκος ούρων - χρήσιμος στη διάγνωση για σύνδρομο 
ιππουρίδας - το φυσιολογικό είναι μικρότερο από 100cc 
 

- POCUS για υπολειπόμενο όγκο - US της ουροδόχου κύστης σε εγκάρσιο 
επίπεδο (δείκτης προς τα δεξιά), χρησιμοποιούμε τη λειτουργία για 
υπολογισμό όγκου, λαμβάνουμε μέγιστες οριζόντιες και κατακόρυφες 
μετρήσεις, πατάμε "αποθήκευση", γυρίζουμε τον αισθητήρα 90 μοίρες 
(δείκτης προς το κεφάλι) και μετράμε το μεγαλύτερο βάθος, πατάμε 
"αποθήκευση", και θα υπολογιστεί ο όγκος 
 
 

Διαγνωστική φιλοσοφία - Υπόθεση σοβαρής νόσου, λήψη ενός καλού ιστορικού, 
φυσική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος μέχρι να αποκλειστεί η σοβαρή νόσος 
 
Θεραπεία οσφυαλγίας 

- παρακεταμόλη  1gr po/iv x 3-4 
- παρεκοξίμπη 40mg iv ή δικλοφενάκη 75mg  im, ιβουπροφαίνη 400mg po x3 

με το φαγητό  
- μορφίνη  0,1mg/kg iv, είναι μια καλή δόση έναρξης (απαραίτητο το καλό 

επίπεδο επικοινωνίας του ασθενούς) 
- oνδασετρόνη  iv αν χρειαστεί για ναυτία/έμετο 
- Διαζεπάμη 5mg pο x3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη νύχτα για ευόδωση του 

ύπνου 
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Εάν συνταγογραφήσουμε ηρεμιστικά φάρμακα ή οπιούχα, λέμε 
στον ασθενή να μην οδηγεί ή να μην πίνει αλκοόλ κατά τη χρήση 
αυτών των φαρμάκων 
 
 

Οδηγίες εξόδου - επανεκτίμηση 
- Λέμε στον ασθενή να επανέλθει σε: 

o Αύξηση του πόνου 
o Έναρξη νέας αιμωδίας ή αδυναμίας στα κάτω άκρα 
o Αλλαγές στις κενώσεις ή στην ούρηση  
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Κεφάλαιο 9ο : Έμφραγμα του Mυοκαρδίου και Οξύ Στεφανιαίο 
Σύνδρομο 

 
 
(Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC;European society of Cardiology) 
 
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα / ACSs: 

- Ασταθής στηθάγχη  
- Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος (NSTEMI) 

o Ασταθής στηθάγχη και NSTEMI είναι τα ACS-NSTE 
- Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση ST διαστήματος (STEMI) 

 
Ασταθής στηθάγχη 

- Παθοφυσιολογία 
o Στένωση στεφανιαίου αγγείου που προκαλεί συμπτώματα μόνο όταν 

υπάρξουν αυξημένες ανάγκες σε οξυγόνο - Δεν απελευθερώνονται 
καρδιακά ένζυμα 

o Ασθενείς με στενώσεις <30% στον καθετηριασμό 
 

- Ορισμός 
o Πόνος στο στήθος που είναι νέος ή διαφορετικός από τον 

συνηθισμένο, εμφανίζεται σε κατάσταση ηρεμίας ή διαφέρει σε ένταση 
ή χαρακτήρα σε διαφορετικό επίπεδο κόπωσης  

o Μνημονικός κανόνας Random UA / RND-UA 
▪ Rest (Ηρεμία) 
▪ Νew (Νέος)  
▪ Different (Διαφορετικός) 

o όπου UA (Unstable Angina - Ασταθής στηθάγχη) 
- Μπορεί να συνυπάρχουν ΗΚΓ αλλαγές αλλά χωρίς στοιχεία για STEMI 

(ανάσπαση ST διαστήματος) 
- Θεραπεία 

o ασπιρίνη - 325mg po  -  κλοπιδογρέλη 75mg po εάν υπάρχει αλλεργία 
στην ασπιρίνη 

o Τικαγρελόρη, πρασουγρέλη, κλοπιδογρέλη (κατόπιν επικοινωνίας με 
καρδιολόγο) 

o Αντιπηκτικά - επικοινωνία με καρδιολόγο σχετικά με την επιλογή του 
παράγοντα (δεν μειώνει τη θνησιμότητα αλλά τον ρυθμό 
επανεμφράξεως του αγγείου) 

o ηπαρίνη σε αντλία - 60-70μονάδες/kg bolus και μετά 12-15μονάδες/kg 
/h 

▪ max δόση - 5000 μονάδες bolus και 1000 μονάδες/h 
▪ Πλεονεκτήματα - εύκολη στη χρήση-αποδέσμευση 
▪ Μειονεκτήματα - μερικές μελέτες δείχνουν την ενοξαπαρίνη 

ανώτερη 
o HXMB - ενοξαπαρίνη  1mg/kg sc 

▪ Πλεονέκτημα - μπορεί να είναι ανώτερο σε Ασταθή στηθάγχη / 
NSTEMI 

▪ Μειονέκτημα - δύσκολο να αντιστραφεί εάν ο ασθενής έχει 
αιμορραγία 

o Νιτρογλυκερίνη (μειώνει προφόρτιο και μεταφόρτιο, επίσης προκαλεί 
διαστολή στα στεφανιαία αγγεία) 

▪ Δοσολογία - υπογλώσσια δισκία των 400mcg ανά 5 λεπτά 
(80mcg/λεπτό) 
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▪ Αντλία έγχυσης - Αρχική δόση στα 80-100 mcg/λεπτό και 
τιτλοποίηση μέχρι μείωσης  του πόνου ή της ΣΑΠ<100mmHg  

▪ 25mg σε 250 ml D/W 5% → 0,1ml/min = 100mcg/ml 
▪ ΠΡΟΣΟΧΗ σε ασθενείς σε με οπίσθιο ΕΜ ή ΕΜ της δεξιάς 

κοιλίας (εξαρτώμενο από το προφόρτιο) ή ΣΑΠ<100mmHg 
▪ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ - ταδαλαφίλη τις τελευταίες 72 ώρες, 

βαρδεναφίλη ή σιλδεναφίλη τις τελευταίες 24 ώρες 
o Μετά τη σταθεροποίηση του ασθενή στα TEΠ,  πιθανότατα θα 

εισαχθεί στη Μονάδα Εμφραγμάτων (ΜΕΜΦ) → καρδιακός 
καθετηριασμός σε επείγουσα βάση 

 
Έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST - 
Non-ST elevation MI (NSTEMI) 

- Παθοφυσιολογία 
o Αρκετά μεγάλη στένωση του στεφανιαίου αγγείου → διαταραχή μεταξύ 

ανάγκης και παροχής οξυγόνου. Απελευθέρωση καρδιακών ενζύμων 
- Ορισμός 

o Τύπος 1 NSTEMI - Προκάρδιο άλγος με ή χωρίς ΗΚΓφικές αλλαγές με 
αύξηση των καρδιακών ενζύμων 

o Τύπος 2 NSTEMI - Υποκείμενα αίτια που οδηγούν σε διαταραχές στην 
ανάγκη και παροχή οξυγόνου (σήψη, τραύμα, μείζον χειρουργείο) 

- Θεραπεία 
o Τύπος 1 - Εισαγωγή σε καρδιολογική  κλινική 
o Τύπος 2 - θεραπεία του υποκείμενου αίτιου, λήψη ενζύμων ενώ 

νοσηλεύεται και εάν η τροπονίνη αυξηθεί (πολύ) ή εμφανίσει 
προκάρδιο άλγος τότε παραπομπή στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. 

 
 
Οι κατασπάσεις του ST μπορεί να δείχνουν έμφραγμα στην απέναντι 
απαγωγή 
 

 
Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) 

- Παθοφυσιολογία 
o Αθηρωματική πλάκα που έχει ραγεί, προκαλώντας συσσώρευση 

αιμοπεταλίων και οξεία θρόμβωση του στεφανιαίου αγγείου που δεν 
επιτρέπει τη ροή του αίματος 

▪ Παρουσιάζεται με έντονο άλγος ή αίσθημα βάρους/πίεσης στο 
στήθος. Συνοδά συμπτώματα - εφίδρωση, ναυτία, 
αντανάκλαση άλγους σε δεξί / αριστερό ή και τα δύο χέρια, σε 
κάτω γνάθο κλπ 

 
- Ορισμός 

o 1 mm ή περισσότερο ανάσπαση του ST διαστήματος σε δύο ή 
περισσότερες διαδοχικές απαγωγές Ή νέο LBBB.  
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- Θεραπεία 
o Άμεση ενεργοποίηση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου ή μεταφορά σε 

κατάλληλο εργαστήριο (Χρόνος από πρώτη επαφή με ιατρό έως 
επαναιμάτωση 90 λεπτά) 

o Ασπιρίνη - 325mg po 
o Κλοπιδογρέλη 600mg po, τικαγρελόρη 180mg ή πρασουγρέλη 10mg  
o Ηπαρίνη - 60-70 μονάδες/kg bolus,  

▪ Αντλία :12-15 μονάδες/kg/h, max 5000bolus/1000 ανά ώρα 
 
Βεβαιωνόμαστε για τη λήψη καλού ιστορικού και φυσικής 
εξέτασης, ελέγχουμε Ro θώρακος για να αξιολογήσουμε άλλες 
αιτίες που μιμούνται  STEMI 
▪ Αορτικός διαχωρισμός (μπορεί να εμφανιστεί ως ΕΜ εάν ο 
διαχωρισμός περιλαμβάνει τα στεφανιαία αγγεία) - διευρυμένο 
μεσοθωράκιο στην Ro θώρακος με ευαισθησία 70% 
▪ AΚA, περικαρδίτιδα , ενδοκράνια αιμορραγία 

 
 
 
Σημείωση 1 : Για την αντιθρομβωτική αγωγή ακολουθούμε τα πρωτόκολλα του 
εκάστοτε Νοσοκομείου 
Σημείωση 2 : Υλικό για μελέτη για ΟΣΣ 
 
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-
in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma 
 
https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-
programme/non-st-segment-elevation-myocardial-infarction-nstemi-registry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-with-ST-segment-elevation-Ma
https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-programme/non-st-segment-elevation-myocardial-infarction-nstemi-registry
https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-programme/non-st-segment-elevation-myocardial-infarction-nstemi-registry
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Κεφάλαιο 10ο : Διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

 
 
Ιστορικό  

- Ζωτικά σημεία - η θερμοκρασία είναι το πιο σημαντικό (πυρετός ή υποθερμία) 
- Πώς είναι επηρεασμένος ο ασθενής; Μιλάμε με την οικογένεια, το ΕΚΑΒ, την 

μονάδα φιλοξενίας 
- Πρόσφατος τραυματισμός ή ασθένεια; 
- Πότε ξεκίνησε; 
- Ψυχιατρικό ιστορικό - δεν το αποδίδουμε αυτόματα σε αυτό 
- Λήψη ουσιών; 
- Μιλάμε στον ασθενή - προσανατολισμένος σε πρόσωπο, χώρο, χρόνο, 

κατάσταση; Ελέγχουμε για πρόσφατα γεγονότα 

 
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ  

 
 

- Ελέγχουμε με stick γλυκόζης, εάν  είναι <80mg/dl  δίνουμε 1-2 amp D/W 35% 
iv 

 
Φυσική εξέταση 

- Νευρολογική εξέταση - Προνοσοκομειακή κλίμακα ελέγχου για εγκεφαλικό 
Cincinnati (ΒΕFAST) - εξέταση υψηλής ευαισθησίας 

o Βalance, Ισορροπία - απώλεια ισορροπίας, ζάλη, κεφαλαλγία 
o Εyes, Όραση - απώλεια όρασης 
o Face, Πρόσωπο - Πτώση γωνίας στόματος - ζητάμε από τον ασθενή 

να χαμογελάσει, θετικό εάν υπάρχει ασσυμετρία 
o Arms, Χέρια - Δοκιμασία Barre, θετικό εάν υπάρχει ασυμμετρία ή η μια 

πλευρά αποκλίνει 
o Speech, Ομιλία - Δυσαρθρία;  
o Time, Χρόνος - ποιος είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης; 

- Κόρες - ελέγχουμε μέγεθος και αντιδραστικότητα στο φως καθώς επίσης για 
στοιχεία νυσταγμού 

- Μασχαλιαίες χώρες - εάν υποπτευόμαστε τοξική αιτία και οι μασχαλιαίες 
χώρες εμφανίζουν ξηρότητα, ίσως το αίτιο να είναι η έκθεση ή η λήψη 
αντιχολινεργικών παραγόντων 

- Πνεύμονες - εστιακοί επιπρόσθετοι ήχοι που υποδηλώνουν πνευμονία 
- Κοιλία - ευαισθησία ή πόνος ειδικά σε ηλικιωμένους 
- Δέρμα - περιγεννητική περιοχή για έλκη, τυχόν εξανθήματα ή πετέχειες 

 
Διαφορική Διάγνωση (AEIOU TIPS) 
 

- Alcohol = Αλκοόλ / Acidosis = Οξέωση 
- Electrolytes = Ηλεκτρολύτες 
- Ιnsulin = Ινσουλίνη/ Ischemia = Iσχαιμία 
- Oxygen = Οξυγόνο 
- Uremia = Ουραιμία 
- Toxins /Trauma/ Τemperature = Τοξίνες/τραύμα/θερμοκρασία 
- Ιnfection = Λοίμωξη 
- Psych =Ψυχιατρική νόσος / Polypharmacy = Πολυφαρμακία 
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- Stroke = ΑΕΕ /Space occupying lesion = Χωροκατακτητική εξεργασία /SAH = 
Υπαραχνοειδής εγκεφαλική αιμορραγία  

 
 
 
Συμπυκνωμένη λίστα διαφορικής διάγνωσης - ΤΙΝΕ 
 

- Trauma /Toxins – Τραύμα /Τοξίνες 
- Infection - Λοίμωξη 
- Neurologic - Νευρολογικά αίτια 
- Electrolytes - Ηλεκτρολύτες 

 
 
Τοξίνες  

- Οπιοειδή - ηρωίνη 
o Υπνηλία, λήθαργος, αναπνευστική καταστολή, κόρες δίκην καρφίτσας 
o Θεραπεία με ναλοξόνη  

- Βενζοδιαζεπίνες - διαζεπάμη, αλπραζολάμη 
o Υπνηλία, λήθαργος, όχι τόσο έντονη η αναπνευστική καταστολή 
o Υποστηρικτική θεραπεία, υποστήριξη ABCs, επί αναπνευστικής 

καταστολής → φλουμαζενίλη  
- Συμπαθηκομιμητικά - κοκαΐνη, PCP, μεθαμφεταμίνη 

o Διέγερση, υπερβολική μυδρίαση κορών 
o Υποστηρικτική θεραπεία, χρήση βενζοδιαζεπινών για καταστολή (2mg 

μιδαζολάμης im), σε μη ελεγχόμενη διέγερση RSI και διασωλήνωση 
Εξετάσεις 

- Dextro-stick, ΗΚΓ, Γενική αίματος, Βιοχημικός έλεγχος 
- Επίπεδα ακεταμινοφαίνης, αιθανόλης, σαλικυλικού στον ορό. Έλεγχος 

επιπέδων ναρκωτικών ουσιών στα ούρα (πολλά ψευδώς θετικά) 
 

 
Σε αντίθεση με την υπερδοσολογία σαλικυλικών  και αιθανόλης, στην 
υπερδοσολογία ακεταμινοφαίνης δεν έχουμε συγκεκριμένο μοτίβο 
τοξίκωσης. Οι περισσότεροι ασθενείς θα είναι αρχικά 
ασυμπτωματικοί ή με μη ειδικά συμπτώματα 
 

 
Τραύμα 

- Οποιοδήποτε ιστορικό πτώσεων είτε πρόσφατα είτε στο πρόσφατο παρελθόν 
- Η CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό είναι η εξέταση εκλογής 

 
Σε άτομα χωρίς εστιακά νευρολογικά σημεία, με υψηλή πιθανότητα 
πρώτης εμφάνισης ψυχιατρικών συμπτωμάτων, διενεργούμε CT με 
την παραμικρή υποψία 
 

 
Λοίμωξη 

- Ελέγχουμε για πυρετό, υπόταση, ταχυκαρδία, αναζητούμε εστία λοίμωξης, 
κάνουμε διεξοδική εξέταση του δέρματος και της περιγεννητικής περιοχής 

 
Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή υπό στεροειδή 
ενδέχεται να μην παρουσιάσουν πυρετό σε λοίμωξη 
 
 



[- 47 -] 

 

- Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού επηρεάζουν πολλές φορές το επίπεδο 
συνείδησης στους ηλικιωμένους 

- Η υποθερμία στα πλαίσια λοίμωξης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική  
 
 
 
 
Εξετάσεις 

- Γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, καλλιέργειες αίματος x2, γενική και 
καλλιέργεια ούρων, ακτινογραφία θώρακος, ΟΝΠ εάν υποπτευόμαστε 
μηνιγγίτιδα 

 
Αντιβιοτικά ευρέος φάσματος 

- Πιπερακιλλίνη / ταζομπακτάμη - 4,5gr iv 
- Βανκομυκίνη - 15-20 mg/kg, συνήθης δόση 1gr iv    

       (πολλές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν η 1η  
       δόση να είναι 2gr iv για ταχύτερη επίτευξη θεραπευτικών  
       επίπεδων) 

- Κεφτριαξόνη - (σε ορισμένες περιοχές καλύτερα από τα   
       πιπερακιλλίνη / ταζομπακτάμη για παθογόνα μικρόβια  
       στο ουροποιητικό), 1-2gr iv εάν υποψιαζόμαστε        
       μηνιγγίτιδα (μαζί με  βανκομυκίνη) 

 
Έχουμε αρκετές ώρες πριν τα αντιβιοτικά επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της καλλιέργειας, οπότε ιδίως επί υποψίας μηνιγγίτιδας 
πρώιμη έναρξη αντιβιοτικών 
 

 
 
Νευρολογικά αίτια 
 
Επιληψία 

- Αρχικά αποκλείουμε την υπογλυκαιμία! 
- Πρέπει να έχει υπάρξει μετακριτική κατάσταση μετά το επηρεασμένο επίπεδο 

επικοινωνίας που λύεται αργά ή γρήγορα 
- Μπορεί αρχικά να είναι διεγερτικός και μετά υπνηλικός 
- Εάν έχει ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και δεν υπάρχουν στοιχεία τραύματος 

κεφαλής, υποστήριξη των ABCs και ανεύρεσή πιθανής αιτίας 
- Εάν θεωρούμε ότι πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη κρίση ή οφείλεται σε 

τραύμα, δίνουμε κατάλληλη θεραπεία 
 
Εγκεφαλικό επεισόδιο 

- Αιφνίδια εμφάνιση νευρολογικού ελλείμματος 
- Πρώτα αποκλείουμε την υπογλυκαιμία καθώς  μιμείται εγκεφαλικό 
- ABC, σταθεροποίηση και άμεσα CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό 

o Δεν καθυστερούμε την CT εγκεφάλου 
- Εάν δεν υπάρχει ενδοκράνια αιμορραγία και ο ασθενής έχει προσέλθει εντός 

3 έως 4,5  ωρών από την έναρξη, μπορεί να χορηγηθεί θρομβολυτική 
θεραπεία (TPA) εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις 

o Ελέγχουμε όλες τις αντενδείξεις και εξετάζουμε ξεχωριστά κάθε μία 
o Ορισμένοι ασθενείς πληρούν τις προϋποθέσεις για θρομβόλυση 

ακόμα και αν προσήλθαν ως τις 4,5 ώρες από την έναρξη των 
συμπτωμάτων 
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Ηλεκτρολύτες 
 
Γλυκόζη 

- Εάν <80mg/dl, δίνουμε 1-2 amp D/W 35% iv και παρακολουθούμε 
 
Επί αδυναμίας ελέγχου γλυκόζης με dextro-stick, χορήγηση γλυκόζης 
έτσι και αλλιώς, Τα οφέλη υπερτερούν του κινδύνου 
 

Υπονατριαιμία 
- Ασυμπτωματικός - στέρηση ύδατος 
- Να<120mEq/L με ενεργούς σπασμούς, χορήγηση υπέρτονου διαλύματος 3%, 

2-3ml/kg σε 10 λεπτά και επανάληψη έως ότου σταματήσουν οι σπασμοί 
-  Na<120mEq/L αλλά χωρίς σπασμούς - αργή αποκατάσταση με υπέρτονο 

ορό 
 
Υπερκαλιαιμία 

- ΗΚΓφικές αλλαγές (οξυκόρυφα κύματα Τ, διεύρυνση QRS) - δώστε αμέσως 1 
amp γλυκονικό ασβεστίου iv για σταθεροποίηση της καρδιακής μεμβράνης και 
πρόληψη αρρυθμιών 

- Άλλες θεραπείες - ινσουλίνη / γλυκόζη, φουροσεμίδη, σαλβουταμόλη, 
αιμοκάθαρση, διττανθρακικά, ρητίνες ανταλλαγής καλίου 

- Θεραπευτικό ακρωνύμιο υπερκαλιαιμίας C(A)BIG K, DIE! 
o Calcium → Ασβέστιο, γλυκονικό 
o Albuterol → Αλβουτερόλη, εισπνεόμενη 
o Bicarbonate → Διττανθρακικά 
o Insulin/Glucose → Ινσουλίνη/Γλυκόζη 
o Kayexalate → Είναι ρητίνη ανταλλαγής καλίου, po 
o Dialysis → Αιμοκάθαρση 

 
Γενική διαχείριση ασθενούς με επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης 

1. *** Dextro-STICK *** 
2. ΗΚΓ 
3. Εργαστηριακός έλεγχος 

a. Γενική αίματος 
b. Βιοχημικά 
c. Γενική & Καλλιέργεια ούρων 
d. Καλλιέργεια αίματος x2 
e. VBGs - Γαλακτικό οξύ 
f. Test ανίχνευσης ουσιών στα ούρα 
g. Επίπεδα ακεταμινοφαίνης στον ορό  
h. Επίπεδα αιθανόλης 
i. Επίπεδα σαλικυλικού 

4. ΟΝΠ εάν υπάρχει υποψία για μηνιγγίτιδα 
5. Ro θώρακος 
6. CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό 

 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1. Όλοι οι ασθενείς είναι υπογλυκαιμικοί μέχρις αποδείξεως του εναντίον  
2. Σύντομη διαφορική διάγνωση του ΕΕΣ - τραύμα/τοξίνες, λοίμωξη, 

νευρολογικά αίτια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
3. Χαμηλή ουδός για CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό  
4. Κάνουμε μια προσεκτική νευρολογική εξέταση - η γρηγορότερη είναι η προ-

νοσοκομειακή κλίμακα του Cincinnati - Κλίμακα εγκεφαλικού επεισοδίου - 
Πρόσωπο, Χέρια, Ομιλία, Χρόνος (BEFAST) 
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Κεφάλαιο 11ο : Διαβητική Κετοξέωση 

 
 
(Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, 
ΕΔΕ 2020) 

 
Διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) - ως επί το πλείστον μια εκδήλωση του ΣΔ τύπου 1 
 
Υπεργλυκαιμικό υπερωσμωτικό μη κετωσικό κώμα (ΥΥΜΚΚ) - ως επί το 
πλείστον μια εκδήλωση του ΣΔ τύπου 2 
 
ΩΣΤΟΣΟ - οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να συμβεί σε ΣΔ τύπου 1 ή τύπου 2 
 
ΔΚΟ 
Ορισμός  

- Διαβητικός - σάκχαρο στο αίμα >250mg/dl 
- Κετόνες στα ούρα ή στο αίμα 
- Οξέωση - pH ≤ 7,3 

 
Παθοφυσιολογία - εμφανίζεται επί μεγάλης έλλειψης ινσουλίνης που έχει ως 
συνέπεια τη σημαντική αύξηση i) της  νεογλυκογένεσης → οδηγεί σε σημαντική 
υπεργλυκαιμία, ωσμωτική διούρηση, απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών, αφυδάτωση 
και υπογκαιμία και ii) της λιπόλυσης → οδηγεί σε σημαντική αύξηση του 
μεταβολισμού των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ήπαρ και υπερπαραγωγή 
κετοξέων → μαζί με  την απώλεια νατρίου οδηγούν στη μείωση της αλκαλικής 
παρακαταθήκης και του ph με αποτέλεσμα μεταβολική οξέωση. 

 
Μόνο υψηλό σάκχαρο στο αίμα δεν κάνει τη διάγνωση της ΔΚΟ - 
χρειάζεται επίσης η κέτωση και η οξέωση - διαδικασίες που εξελίσσονται 
σε διάστημα ωρών έως ημερών. 
 

ΥΥΜΚΚ 
Ορισμός 

- Υπεργλυκαιμία - σάκχαρο στο αίμα >600mg/dl - πολύ υψηλότερο από τη ΔΚΟ 
- Υπερωσμωτικότητα ορού >320 mOsm/L 
- Κώμα - σύγχυση / λήθαργος και εντέλει κώμα 

 
Δεν παράγονται κετόνες στο ΥΥΜΜΚ αφού ο ασθενής έχει κάποια ινσουλίνη που 
κυκλοφορεί 
(Μπορεί να έχει λίγες κετόνες λόγω εμέτων, αλλά όχι πολλές κετόνες όπως στη ΔΚΟ) 
 

Σημαντικές διαφορές 
ΔΚΟ - 4-6 l έλλειμμα όγκου  
ΥΥΜΜΚ -  9-10 l έλλειμμα όγκου, συχνά επηρεασμένο επίπεδο 
συνείδησης 
 

Φυσική εξέταση 
- Kussmaul αναπνοή - γρήγορη βαθιά αναπνοή χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια 

- αντιρρόπηση οξέωσης με την αποβολή του εκπνεόμενου CO2 
- Φρουτώδης απόπνοια - μόνο στο 20-30% των ασθενών, μερικοί άνθρωποι 

δεν μπορούν να το μυρίσουν - μη ειδικό εύρημα 
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Ιστορικό  
- Προσδιορίζουμε τα υποκείμενα αίτια της ΔΚΟ και αντιμετωπίζουμε 

καταλλήλως - κάθε στρεσογόνος παράγοντας μπορεί να προκαλέσει ΔΚΟ 
- 7I’s pneumonic 

o Infection - Λοίμωξη, σημεία και συμπτώματα πνευμονίας, 
ουροποιητικού, σκωληκοειδίτιδα, χολοκυστίτιδα 

o Infarction - Έμφρακτο, ΑΕΕ ή ΟΕΜ 
o Iatrogenic - ιατρογενές, αλλαγή δόσης ινσουλίνης από τον ιατρό, 

μικρότερη της συνιστώμενης 
o Ιncision - τομή, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι μια αιτία που 

να πυροδοτεί ΔΚΟ 
o Intoxication - Δηλητηρίαση από αιθανόλη ή απαγορευμένες ουσίες  
o Initial - Πρώτο-διάγνωση ΣΔ τύπου I ή και II 
o Insulin - Ινσουλίνη - πολύ μικρή δόση ή δεν λαμβάνει ινσουλίνη ο 

ασθενής 
    
Πολλοί ασθενείς με ΔΚΟ θα έχουν ναυτία, έμετο και κοιλιακό άλγος . 
Εάν προβληματίζει η εικόνα της κοιλίας ή ο πόνος επιμένει μετά από 
διόρθωση της οξέωσης, τότε σκεφτόμαστε για την κατάλληλη 
απεικόνιση για ανεύρεση κοιλιακής παθολογίας 
 

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

- Dextro-stick, 2 iv γραμμές μεγάλης διαμέτρου, λήψη αίματος για 
εργαστηριακό έλεγχο και φλεβικό αέριο (VBGs) 

- Εργαστηριακός έλεγχος 
o Γενική αίματος - υψηλή αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης = αφυδάτωση 
o Βιοχημικός έλεγχος = οι ηλεκτρολύτες είναι πολύ σημαντικοί στη 

διαχείριση της ΔΚΟ 
o VBGs - οι μετρήσεις pH, CO2 & HCO3 είναι απαραίτητες για τη 

διαχείριση της ΔΚΟ 
o Γενική ούρων - κετόνες στα ούρα και σημεία λοίμωξης ουροποιητικού 
o Κετόνες στον ορό - (Δεν τις μετράμε ως εξέταση ρουτίνας) - εάν 

απουσιάζουν κετόνες στα ούρα και υποπτεύεστε ΔΚΟ 
o Λήψη αίματος ή ούρων για β-hCG στις γυναίκες  

  
- Ro θώρακος - εάν τα συμπτώματα από το αναπνευστικό υποδηλώνουν 

λοίμωξη 
 

 
Οι ασθενείς μπορούν να παράγουν τόσο ακετοξικό όσο και β-
υδροξυβουτυρικό άλας ως κετόνες, αλλά μόνο το ακετοξικό οξύ 
ανιχνεύεται σε test ούρων 
 

 
 
Διαχείριση 

- Ενυδάτωση- IV χορήγηση υγρών - πρώτη προτεραιότητα η αναπλήρωση 
του ελλείμματος όγκου 

o Ασθενείς με σημεία SHOCK - (ταχυκαρδία, χαμηλή ΑΠ, φτωχή 
αιμάτωση, επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης) - bolus 2-3 l N/S όσο 
πιο γρήγορα γίνεται 

o Ασθενείς ΧΩΡΙΣ σημεία shock - 1 l N/S σε μία ώρα (ή ανάλογα το 
βάρος 15-20ml/kg την 1η ώρα) 
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ΔΚΟ = Ασθενείς με υπογκαιμία και υποκαλιαιμία που τυγχάνει να 
έχουν υψηλή γλυκόζη αίματος 
 
 

 
- Διαχείριση καλίου - Οι συνολικές αποθήκες καλίου στο σώμα έχουν 

εξαντληθεί στη ΔΚΟ - απαιτείται ινσουλίνη για να οδηγήσει το κάλιο στα 
κύτταρα, χωρίς ινσουλίνη το κάλιο μειώνεται μέσω της διούρησης  

 
Ακόμα και αν το κάλιο είναι φυσιολογικό στη ΔΚΟ σε αυτούς τους 
ασθενείς το ολικό κάλιο έχει εξαντληθεί 

 
 

o Αποκατάσταση καλίου - εξαρτάται από τα αρχικά επίπεδα καλίου (Κ+) 
o Κάλιο <3.3 mEq/L - προσθέτουμε 40 mEq διαλύματος ΚCL στον ορό 

ανά δίωρο μέχρι να φτάσει σε φυσιολογικά όρια 
o **** ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΑΝ ΤΟ Κ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ > 3,3! ****  

▪ (αυτό θα ωθήσει μεγάλη ποσότητα καλίου μέσα στα κύτταρα 
και θα προκληθεί θανατηφόρα αρρυθμία) 

o Κάλιο 3.3 - 5 mEq/L - προσθέτουμε 20-30 mEq ανά δίωρο, μέχρι να 
επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Έναρξη ινσουλίνης 

o Κάλιο >5 mEq/L - ΟΧΙ επιπλέον Κ στους ορούς που χορηγούμε, 
ξεκινάμε ινσουλίνη και επανελέγχουμε σε 2 ώρες 

 
- Αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας- Ινσουλίνη - αφού διευκρινιστούν τα 

επίπεδα του καλίου - επόμενη ερώτηση = bolus χορήγηση ή όχι; 
o (Η bolus χορήγηση δεν έχει αποδειχθεί ότι προσθέτει όφελος και 

θεωρητικά - αν και  δεν έχει αποδειχθεί -  αυξάνει την πιθανότητα 
εγκεφαλικού οιδήματος) 

o Bolus - 0,1 μονάδες/kg ταχείας δράσης ινσουλίνης, συνήθως 
ανθρωπίνου τύπου 

▪ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
o Αντλία ινσουλίνης - 0,1 μονάδες/kg /ώρα  

 
 

- Διττανθρακικά - αμφιλεγόμενα και δεν γίνονται από κάθε γιατρό 
o Χορήγηση διττανθρακικών μόνο εάν το αρχικό ph<6,9 
o Αντλία διττανθρακικών - 100 mmol διττανθρακικών σε 400ml water for 

injection (ΟΧΙ σε φυσιολογικό ορό{ΝN/S 0,9%}!) (N/S + διττανθρακικά 
→ καθίζηση και δημιουργία υπέρτονου διαλύματος) 

o Ρυθμός αντλίας - Δίνουμε το διάλυμα σε 2 ώρες 
 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

- Υγρά 
o Μετά την αρχική χορήγηση IV υγρών bolus, ελέγχουμε ξανά το νάτριο 

ορού και το διορθώνουμε ως προς τη γλυκόζη στο αίμα (ΔNa) 
o ΔNa = Νάτριο ορού + ((Γλυκόζη - 100) * 1,6) / 100 

▪ Παράδειγμα - εάν Na =125, γλυκόζη=500  
▪ 125 + (500-100) * 1,6 / 100 
▪ 125 + 6,4 = 131,4 

o Εάν το διορθωμένο νάτριο είναι χαμηλό 
▪ Ν/S στα 250 - 500 ml/ώρα 

o Εάν το διορθωμένο νάτριο είναι φυσιολογικό ή υψηλό 
▪ ½ Ν/S (0,45%) στα 250 - 500 ml/ώρα 
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o Μόλις γλυκόζη ορού <200 mg/dl 
▪ Αλλάζουμε σε D/W 5% με ρυθμό έγχυσης 125-250 ml/h, ενώ 

παράλληλα μειώνουμε το N/S 0,9% - προστατεύει από την 
υπογλυκαιμία 

- Ινσουλίνη - Μόλις γλυκόζη ορού <200 mg/dl, μείωση της αντλίας ινσουλίνης 
στο μισό περίπου, δηλαδή σε 0,05 μονάδες/kg/ώρα 

 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΟ ΧΑΣΜΑ 
ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
 

 
▪ Χάσμα Ανιόντων = [Na+] − ([Cl-] + [HCO3−]) 

- Εάν ο ασθενής εμφανίσει υπογλυκαιμία, αυξάνουμε τη ροή του D/W 5% 
 

Συνεχής εργαστηριακός έλεγχος 
- Στο ΤΕΠ - το ελάχιστο - VBGs, βιοχημικά και dextro-stick κάθε ώρα 

o (Εάν στα VBG περιλαμβάνονται τα νάτριο, κάλιο, διττανθρακικά και η 
γλυκόζη, τα χρησιμοποιούμε) 

- Βαρέως πάσχοντες ασθενείς μπορεί να χρειάζονται VBGs κάθε 30 λεπτά 
 
 
ΔΚΟ στα παιδιά 
 

Περιορίζουμε τα bolus υγρά - περιορίζουμε σε 20 ml/kg  
bolus στα ΤΕΠ, περισσότερα από 45 ml/kg στις  
πρώτες 4 ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού οιδήματος, το σοκ είναι 
σπάνιο στην παιδιατρική ΔΚΟ 
 
Εάν ο ασθενής μεταφέρθηκε σε εμάς- μαθαίνουμε ακριβώς  
πόσοι οροί και πόσες bolus εγχύσεις έγιναν κατά την μεταφορά του στο 
νοσοκομείο 
 
Συμβουλευόμαστε νωρίς τους παιδιάτρους  
 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

- ΔΚΟ → γλυκόζη αίματος >250 mg/dl, κετόνες στο αίμα ή στα  
            ούρα, pH≤7.3 

- ΥΥΚ → γλυκόζη αίματος >600mg/dl, ωσμοτικότητα >320mmol/l 
- iv υγρά - γρήγορη χορήγηση N/S bolus εάν βρίσκεται     

        σε shock, αλλιώς ένα λίτρο την 1η ώρα 
- ΔΕΝ ΞΕΚΙΝAME ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘOYME 

ΤA ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΙΟΥ 
- Κάλιο - προσθέτουμε στους iv ορούς ανάλογα με τα επίπεδα 
- Ινσουλίνη :  bolus 0,1 iu/kg ταχείας δράσης   

και αντλία 0,1 iu/kg/ώρα 
- Όταν γλυκόζη  <200mg/dl - προσθέτουμε D/W 5% και μειώνουμε την αντλία 

ινσουλίνης στο μισό 
- ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΟ ΧΑΣΜΑ 

ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 
- Παιδιατρική ΔΚΟ - περιορίζουμε τα υγρά σε ένα  

        bolus 20 ml/kg, συμβουλευόμαστε τους παιδιάτρους από     
        νωρίς   
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Κεφάλαιο 12ο : Συγκοπή 
 
 
Ορισμός της συγκοπής - ταχεία απώλεια συνείδησης ακολουθούμενη από ταχεία 
επιστροφή στην πρότερη κατάσταση του ασθενούς 

- Αληθής συγκοπή - συνήθως καρδιακής αιτιολογίας - απότομη μείωση 
εγκεφαλικής άρδευσης 

- Βαγοτονική συγκοπή ή αλλιώς κοινή λιποθυμία - το στρες προκαλεί 
βαγοτονία που προκαλεί βραδυκαρδία και υπόταση → Απώλεια συνείδησης 

        
(εάν ο ασθενής έχει άλλα συμπτώματα όπως προκάρδιο άλγος ή κεφαλαλγία, είναι 
συγχυτικός μετά την επαναφορά του επιπέδου συνείδησης ή είναι χωρίς αισθήσεις 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτό δεν είναι συγκοπή και απαιτεί διαφορετικό 
χειρισμό) 
 
Ιστορικό - Είναι το Α & το Ω στη συγκοπή 

 
  
Η ζάλη δεν ταυτίζεται με τη συγκοπή! 
 
 

 
- Ζάλη - αίσθηση περιστροφής του δωματίου ή απώλεια  

Ισορροπίας = διαφορετικός διαγνωστικός αλγόριθμος 
- Ρωτάμε τον ασθενή: “Γύριζε το δωμάτιο ή ένιωσες ότι  

        θα λιποθυμήσεις; (περιστροφή = ζάλη, απώλεια  
        συνείδησης = συγκοπή) 
 

 
Το προ-συγκοπτικό επεισόδιο διερευνάται όπως και η συγκοπή 
 
 

 
- Στρες - προσπαθούμε να εντοπίσουμε προηγούμενους στρεσογόνους 

παράγοντες - αφυδάτωση,  συναισθηματική δυσφορία, γρήγορες αλλαγές  
θερμοκρασίας, επώδυνο ερέθισμα, ανεπαρκής πρόσληψη τροφής ή νερού 

- Συμπτώματα - προηγήθηκε αίσθημα έξαψης και ζέστης,  αιμωδία στα άκρα, 
ναυτία → βαγοτονικότητα  

- Δραστηριότητα - τι έκανε ο ασθενής την ώρα της συγκοπής; Συγκοπή κατά 
την διάρκεια σωματικής άσκησης ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ → αρρυθμία ή 
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 

- Μάρτυρες - τους ρωτάμε εάν ο ασθενής χτύπησε το κεφάλι του, τυχόν 
επιληπτική κρίση (ακόμα και η συγκοπή είναι δυνατόν να προκαλέσει ήπιες 
μυοκλονίες), σε πόση ώρα επανήλθε, υπήρξε οποιαδήποτε σύγχυση μετά την 
επαναφορά του; 

 
Για τη διάγνωση μιας επιληπτικής κρίσης πρέπει να υπάρξουν 
γενικευμένοι τονικό- κλονικοί σπασμοί ακολουθούμενοι από την 
περίοδο της μετακριτικής φάσης (Χωρίς να είναι απαραίτητο ότι είναι 
πάντα ξεκάθαρο)  
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Πρόδρομα συμπτώματα και 
 

- Συγκοπή + κεφαλαλγία = υπαραχνοειδής ή ενδοκράνια αιμορραγία 
- Συγκοπή + νευρολογικό έλλειμμα = εγκεφαλικό επεισόδιο / παροδικό 

ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ενδοκράνια αιμορραγία 
- Συγκοπή + σύγχυση κατά την επαναφορά = επιληψία 
- Συγκοπή + πόνος στο στήθος = Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Πνευμονική 

εμβολή, αορτικός διαχωρισμός 
- Συγκοπή + πόνος στην οσφύ/κοιλία σε ασθενείς>60 ετών = ανεύρυσμα 

κοιλιακής αορτής 
- Συγκοπή + θετική β-hCG = έκτοπη κύηση 

 
Τα παραπάνω δεν είναι απόλυτα, αλλά πρέπει πάντα να τα σκεφτόμαστε και να τα 
αποκλείουμε 
 
Ατομικό αναμνηστικό - είναι η πρώτη φορά ή έχει επαναληφθεί στο παρελθόν; 
Ιστορικό επιληψίας, εμφράγματος μυοκαρδίου, εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, γνωστό ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, οικογενειακό ιστορικό 
καρδιαγγειακής νόσου 
 

 
Σε νεότερους ασθενείς αναζητούμε  αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε 
συγγενείς α’ βαθμού. (Έλεγχος για κληρονομική 
μυοκαρδιοπάθεια/καναλοπάθεια) 
 
 

Φυσική εξέταση - έλεγχος για τραύμα στο κεφάλι, λεπτομερής νευρολογική εξέταση, 
ακρόαση καρδιάς για φυσήματα (τόσο με χειρισμούς Valsalva όσο και σε όρθια 
στάση, και σε νεότερους ασθενείς καθιστούς {συγγενείς καρδιοπάθειες}), ευαισθησία 
στην οσφυϊκή χώρα ή κατά τη ψηλάφηση της κοιλίας 
 
Διαφορική διάγνωση  

- Επιληψία - παρατεταμένοι γενικευμένοι τονικό/ κλονικοί σπασμοί με τα μάτια 
ανοιχτά και μετακριτική σύγχυση 

- Υπαραχνοειδής αιμορραγία / ενδοκράνια αιμορραγία - Συγκοπή με 
κεφαλαλγία ή νευρολογικό έλλειμμα κατά την νευρολογική εξέταση 

- Ραγέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής - σε ασθενείς>60 ετών με υπέρταση, 
πόνο στην οσφύ/κοιλία ή αιματουρία ± αιμοδυναμική αστάθεια → POCUS  

- Εγκεφαλικό επεισόδιο/παροδικό ΑΕΕ - συγκοπή με νευρολογικό έλλειμμα 
- Αιμορραγία πεπτικού - συγκοπή και μαύρα ή με αίμα κόπρανα 
- Έμφραγμα μυοκαρδίου / Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο - προκάρδιο άλγος και 

συγκοπή 
- Αορτικός διαχωρισμός - αιφνίδια έναρξη, αίσθημα “σχισίματος¨ στο στήθος ή 

στην πλάτη. Ασυμμετρία σφύξεων ή νευρολογικό έλλειμμα 
- Στένωση αορτής - σε ηλικιωμένους ασθενείς με συστολικό φύσημα εξώθησης 

που επεκτείνεται στις καρωτίδες  
- Πνευμονική εμβολή - αιφνίδιας έναρξης δύσπνοια / πόνος στο στήθος. 

Αναζήτηση παραγόντων κινδύνου για ΠΕ 
- Αρρυθμία - WPW, υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (HOCM), Σύνδρομο 

μακρού QT/ Σύνδρομο Brugada 
- Ευαισθησία καρωτιδικού κόλπου - συγκοπή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

που ασκούν πίεση επί του καρωτιδικού κόλπου (κατά το δέσιμο μιας 
γραβάτας, το ξύρισμα, ελέγχοντας τον σφυγμό στην καρωτίδα) 
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- Ορθοστατική υπόταση - Υπό φαρμακευτική αγωγή με α και β αποκλειστές, 
αφυδάτωση 

- Υπογλυκαιμία - διαβητικός ασθενής ή εκούσια λήψη  αντιδιαβητικών 
σκευασμάτων 

- Δηλητηρίαση - φάρμακα, αιθανόλη, περιβάλλον (μονοξείδιο του άνθρακα) → 
Αναζήτηση συνδρόμων τοξίκωσης 

- Σήψη - πυρετός και σημεία λοίμωξης 
 
Διαγνωστικός αλγόριθμος συγκοπής 
 

-  ΗΚΓ και β - hCG σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ -  
άλλα τεστ με βάση την κλινική εικόνα  

 
Λήψη τροπονίνης και διενέργεια CT εγκεφάλου, ανάλογα με την κλινική 
εικόνα και την συνυπάρχουσα συμπτωματολογία 
 
 
 
Γενικά σε νέους ασθενείς με φυσιολογικό ΗΚΓ και  αρνητική β - hCG 
και χωρίς παράγοντες κινδύνου, δίνονται οδηγίες εξόδου.  
Αν  ή  ηλικιωμένοι ασθενείς → εισαγωγή για παρακολούθηση ή 
τηλεμετρία 

 
 
Εργαστηριακά (εάν είναι απαραίτητο, συνήθως για ηλικιωμένους που εισάγονται 
στο νοσοκομείο) 

- Dextro-stick - για αποκλεισμό υπογλυκαιμίας 
- Γενική αίματος -  η σοβαρή αναιμία μπορεί να προκαλέσει συγκοπή 
- Βιοχημικός έλεγχος (ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν 

αρρυθμίες) 
- Γενική ούρων - η λοίμωξη ουροποιητικού μπορεί να προκαλέσει διάφορα 

συμπτώματα στους ηλικιωμένους ασθενείς  
- CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό - εάν υπάρχει τραύμα κεφαλής ± CT ΑΜΣΣ 

όταν απαιτείται  
 
ΗΚΓ στη συγκοπή – ψάχνουμε για αυτά τα 4 ευρήματα σε ΚΑΘΕ ΗΚΓ σε ασθενή με 
συγκοπή - μακρύ QT, Brugada, WPW, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια/ υπερτροφία 
αριστερής κοιλίας 

- Μνημονικός κανόνας BLOW Hard (Brugada,LOng QT, WPW, HOCM) 
 
Μακρύ QT σύνδρομο - συγγενής διαταραχή που προκαλεί παράταση της 
ανερέθιστης περιόδου = μεγαλύτερη πιθανότητα φαινομένου R on Τ (έκτακτες 
κοιλιακές συστολές στο τέλος του Τ κύματος προκαλώντας VF) 

-  ΗΚΓ - Μακρύ QT ορίζεται ως > 440 ms στους άνδρες, > 460 ms  στις 
γυναίκες (ορισμένοι ειδικοί λένε ότι όταν QT> 500 είναι πιο ανησυχητικό) 
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Με την πρώτη ματιά ένα κανονικό QT-T κύμα βρίσκεται στο πρώτο 
μισό του διαστήματος RR, αναζητάμε κύμα U που μπορεί να 
προκαλέσει την επιμήκυνση του διαστήματος QT στο ΗΚΓ, χωρίς 
όμως αυτό να είναι παθολογικό 
 
 

 
- Διαχείριση ασθενούς 

o Καμία άσκηση έως ότου αξιολογηθεί από καρδιολόγο. Δίνουμε 
προφυλάξεις επιληψίας (όχι οδήγηση, όχι κολύμπι, ντους με καρέκλα 
ή με κάποιον κοντά) 

 
Wolf Parkinson White (WPW) -  Υπαρξη παραπληρωματικού δεματίου που 
παρακάμπτει τον φλεβόκομβο και μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή ταχυκαρδία 

- ΗΚΓ- Βραχύ PR διάστημα και κύμα δέλτα(δ) στην αρχή του QRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Διαχείριση ασθενούς 
o Χρήζει καρδιολογικής εκτίμησης, καμία σωματική  άσκηση μέχρι να 

γίνει αυτό 
 
 
Σύνδρομο Brugada - Διαταραχή διαύλων νατρίου – συχνό αίτιο συγκοπής σε 
νεαρούς και υγιείς ασθενείς χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο.  

- ΗΚΓ- Εικόνα RBBB και ανάσπαση ST διαστήματος στις απαγωγές V1-V3 
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- Διαχείριση ασθενούς 
o Εισαγωγή για  άμεση εμφύτευση απινιδωτή (υψηλός κίνδυνος 

αιφνίδιου θανάτου) 
 
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια/ LVH - πάχυνση τοιχώματος αριστερής κοιλίας 
που προκαλεί απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας στην άσκηση. 
Κλασικά θα πρόκειται για νεαρό αθλητή που καταρρέει κατά τη διάρκεια της άσκησης 

- ΗΚΓ - Εικόνα υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας (LVH) 
Με ψηλά R κύματα σε V4-V6 ή αVL και βαθιά κύματα Q σε V4-V6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Διαχείριση ασθενούς 
o Επιβεβαίωση με Triplex + καμία άσκηση μέχρι αποκλεισμού 

 
 
Γενικές οδηγίες διαχείρισης ασθενών με συγκοπή 

- Νέοι ασθενείς με φυσιολογικό ΗΚΓ/αρνητική β-hCG χωρίς παράγοντες 
κινδύνου ή εξέρχονται από τα ΤΕΠ 
 

- Μεγαλύτερης ηλικίας  ασθενείς (>50, οπωσδήποτε άνω των 65) - εισαγωγή 
για περαιτέρω παρακολούθηση και διερεύνηση 

 
San Francisco Syncope Rule - δεν παρέχει υψηλή ειδικότητα προκειμένου να 
αποκλείσει την ανάγκη για νοσηλεία. Επί θετικού, ένας λόγος παραπάνω για 
εισαγωγή 

- Μνημονικό, CHESS 
o CHF, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 
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o Hematocrit, χαμηλός αιματοκρίτης<30 
o ECG, διαταραχές ΗΚΓ(Απουσία φλεβοκομβικού ρυθμού ή αλλαγές 

στο ΗΚΓ) 
o Shortness of Breath, δύσπνοια με συνοδό συγκοπή 
o Systolic BP, ΣΑΠ<90 mmHg, κατά την προσέλευση στα ΤΕΠ 

 

Σημαντικά σημεία 

1) Συγκοπή = ταχεία απώλεια συνείδησης ακολουθούμενη από ταχεία 
επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση του ασθενούς, οτιδήποτε άλλο 
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση 

2) Στον έλεγχο της συγκοπής θα πρέπει να περιλαμβάνεται ΗΚΓ και β-hCG στις 
γυναίκες, οτιδήποτε άλλο με βάση την κλινική εικόνα 

3) Συγκοπή στην άσκηση =  - ψάχνουμε για WPW, μακρύ QT, Brugada, και 
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στους νέους 

4) Νέοι ασθενείς με συγκοπή χωρίς  και αρνητικό ΗΚΓ/ β-hCG, έξοδος προς 
σπίτι, ενώ ηλικιωμένοι ασθενείς εισαγωγή για περαιτέρω διερεύνηση 
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Κεφάλαιο 13ο : Σήψη 

 

Μία προσέγγιση στην Ταξινόμηση της Σήψης, με τις νεότερες πληροφορίες όπως 

αυτές έχουν διατυπωθεί στα 3rd International Consensus Definitions for Sepsis & 

Septic Shock (Sepsis-3), Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for 

Management of Sepsis and Septic Shock 2016  

 https://www.esicm.org/resources/sepsis-resources/ 

 

Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης (SIRS = Systemic 

Inflammatory Response Syndrome) = Μια προφλεγμονώδης κατάσταση η οποία 

συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, προκαλείται από κάποια λοίμωξη 

Κριτήρια - ένα διαγνωστικό εργαλείο: 

- WBC <4.000 ή >12.000/ml (ή >10% άωρες μορφές) 

- Θερμοκρασία <36 ή >38°C 

- Αναπνοές >22/min ή PaCO2 <30mmHg 

- Καρδιακή Συχνότητα >90/λεπτό 

Πάνω από 2 κριτήρια→ SIRS 

Μόνο το γεγονός ότι κάποιος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια δεν σημαίνει 

ότι είναι σε Σήψη.  Ένας ασθενής με κάταγμα ποδοκνημικής πχ θα 

μπορούσε να έχει τα περισσότερα από τα κριτήρια για SIRS, αλλά δεν 

έχει λοίμωξη – είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο. 

 

Σήψη = μια απειλητική για την ζωή οργανική δυσλειτουργία προκαλούμενη από μία 

απορρυθμισμένη απάντηση του οργανισμού σε κάποια λοίμωξη 

 

qSOFA score (=quick SOFA)  :  

Όταν ≥ 2, τότε έχουμε Σήψη: 

- ΣΑΠ <100mmHg 

- Αναπνοές >22/λεπτό 

- Διαταραγμένο επίπεδο συνείδησης , GCS<15 

 

Σηπτική καταπληξία (shock) = σοβαρή σήψη με ιδιαίτερα σημαντικές 

δυσλειτουργίες σε κυκλοφορικό, κυτταρικό και μεταβολικό επίπεδο, με μεγαλύτερη 

θνητότητα από την σήψη μόνη της και : 

- ΣΑΠ <90mmHg που χρήζει χορήγησης αγγειοσυσπαστικών για τη διατήρηση 

ΜΑΠ >65mmHg 

- Γαλακτικό >2mmol/l, παρά την επαρκή ενυδάτωση 

 

Eξετάσεις σε Σήψη: 

- Γενική Αίματος / βασικός Βιοχημικός έλεγχος /CRP και προκαλσιτονίνη 

https://www.esicm.org/resources/sepsis-resources/
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- VBGs με μέτρηση γαλακτικού οξέος (Lac) 

- Αιμοκαλλιέργειες x2  

- Ro Θώρακος 

- CT Εγκεφάλου και ΟΝΠ επί υποψίας μηνιγγίτιδας 

- Σκεφτόμαστε άλλες λιγότερο συχνές αιτίες Σήψης - Δερματικές Λοιμώξεις 

(ελέγχουμε για έλκη από κατάκλιση), περιεδρικό απόστημα, χειρουργική 

κοιλία (σκωληκοειδίτιδα, χολοκυστίτιδα, διάτρηση), ενδοκοιλιακό απόστημα. 

Στις γυναίκες→ Φλεγμονώδη νόσος πυέλου ή φλεγμαίνουσα ενδομήτρια 

συσκευή 

 

Κύρια σημεία  - η σήψη και το σηπτικό σοκ θεωρούνται ιατρικά επείγοντα και 

συνιστάται η ΑΜΕΣΗ θεραπεία και αναζωογόνηση - επιθετική αναζωογόνηση με 

υγρά, διασωλήνωση αν χρειάζεται, γρήγορη έναρξη αντιβίωσης 

 

Βήμα 1ο: ΓΡΗΓΟΡΗ έναρξη αντιβίωσης - ευρέος φάσματος/αντίστοιχη της εστίας αν 

είναι γνωστή, της τοπικής επιδημιολογίας και του ίδιου του ασθενή - έχει βρεθεί ότι 

κάθε ώρα καθυστέρησης στην χορήγηση αντιβίωσης μετά την άφιξη του ασθενή στα 

ΤΕΠ, αυξάνει κατά 7,6% την θνητότητα! 

- Ευρέος φάσματος, συνδυαστικά (χορήγηση των μέγιστων δόσεων αρχικά, 

ανεξαρτήτως τιμών κρεατινίνης) : 

o Καρβαπενέμες (μεροπενέμη 1g iv, ιμιπενέμη/σιλαστατίνη) 

o ευρέος φάσματος πενικιλλίνη/β-λακταμάση 

(πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 4.5g iv) - καλή κάλυψη για Gram+ και 

Gram - και Pseudomonas 

o 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες  (κεφτριαξόνη  2g iv) 

o προσθήκη βανκομυκίνης 1g επί υποψίας για MRSA  

- Αντιβιώσεις σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις 

o Ενδονοσοκομειακή Πνευμονία  - ασθενείς σε κίνδυνο για ανθεκτικά 

στελέχη / άτομα με μακροχρόνια παραμονή σε ίδρυμα ή 

νοσηλευόμενοι σε Νοσοκομείο για >2 μέρες τους τελευταίους 3 μήνες, 

ασθενείς σε αιμοκάθαρση, ασθενείς με iv λήψη αντιβίωσης σε 

εξωτερική βάση ή ΧΜΘ τον τελευταίο μήνα - προσθέτουμε 

λεβοφλοξασίνη στις πενικιλλίνες και καρβαπενέμες 

▪ λεβοφλοξασίνη  750mg iv “καλύπτει 2πλά την Pseudomonas” 

▪ κεφτριαξόνη - προτιμάται για λοιμώξεις ουροποιητικού και 

μηνιγγίτιδα 

• Δόση: 1g iv (λοιμώξεις ουροποιητικού) ή 2g iv 

(Μηνιγγίτιδα - σε συνδυασμό με βανκομυκίνη) 

 

Βήμα 2ο: ΑΜΕΣΗ επιθετική αναζωογόνηση με υγρά - πολύ σημαντική για την 

σταθεροποίηση της προκαλούμενης από την σήψη ιστικής υποάρδρευσης (Οργανική 

δυσλειτουργία, ± Υπόταση + αυξημένο γαλακτικό) και την πρόληψη του σηπτικού 

σοκ 

- Ξεκινάμε με χορήγηση ≥30ml/kg κρυσταλλοειδών εντός των πρώτων 3 ωρών 

- Περαιτέρω χορήγηση υγρών καθοδηγούμενη από την κλινική αιμοδυναμική 

κατάσταση του εκάστοτε ασθενή (Καρδιακός ρυθμός, ΑΠ, SatO2, 

Αναπνευστικός ρυθμός, Θερμοκρασία, διούρηση κλπ). Επιδιώκουμε μια 

ΜΑΠ>65mmHg για ασθενείς σε σηπτικό σοκ που χρήζουν και 

αγγειοσυσπαστικών 
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- Τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η συμβολή του POCUS (παρακλίνιος 

υπέρηχος) στην αξιολόγηση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενή - από 

μόνη της η μέτρηση της ΚΦΠ δεν αρκεί 

 

Η ενεργητική αναπνοή μπορεί να καταναλώσει πάνω από το 30% 

του μεταβολισμού ενός βαρέως πάσχοντα ασθενούς, οπότε 

διασωληνώνοντάς τον νωρίς, αφού πρώτα έχουμε αναζωογονήσει 

τον ασθενή, θα βελτιώσουμε την αιμοδυναμική του κατάσταση και 

την ανταπόκρισή του στην θεραπεία 

 

Βήμα 3ο: Αγγειοσυσπαστικά (Σκεφτόμαστε την πρώιμη έναρξη) 

- Νορεπινεφρίνη 2-20mcg/min - ισχυρός α και β αγωνιστής (αυξημένη 

μυοκαρδιακή συσπαστικότητα και αγγειοσύσπαση)  -  η 1η επιλογή 

- προσθήκη βαζοπρεσίνης ή επινεφρίνης στην νορεπινεφρίνη για επίτευξη 

ΜΑΠ=65mmHg ‘Η βαζοπρεσίνης μόνο για να ελαττώσουμε την δόση της 

χορηγούμενης νορεπινεφρίνης 

- Συνιστούμε την χορήγηση δοβουταμίνης (ινότροπο) σε ασθενείς με 

παρατεταμένη υποάρδευση παρά την επαρκή χορήγηση υγρών και 

αγγειοσυσπαστικών (σηπτική μυοκαρδιοπάθεια) 

Στόχος: ΜΑΠ≥65mmHg 

 

Βήμα 4ο: επανεκτιμούμε συνεχώς την ανταπόκριση του ασθενή στην θεραπεία  

- Τα 6 σημεία που πρέπει να έχουν επιτευχθεί εντός της 1ης ώρας παραμονής 

του ασθενή στο ΤΕΠ: 

1. Χορήγηση Ο2, με στόχο SatO2 > 94% 

2. Λήψη Αιμοκαλλιεργειών και προσέγγιση πιθανής Σηπτικής εστίας 

3. ΑΜΕΣΑ iv Αντιβιώσεις 

4. iv χορήγηση υγρών, όπως ελέχθη προηγουμένως 

5. τακτική μέτρηση γαλακτικού οξέος  

6. αξιολόγηση ωριαίας διούρησης 

- Ίσως πάρει πάνω από 6-12h για να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή. 

Επανεκτιμούμε το κάθε βήμα και επιβεβαιώνουμε την επαρκή αναζωογόνηση 

του ασθενούς 

- Λαμβάνουμε συνεχείς μετρήσεις γαλακτικού 

o Αν ελαττώνεται, τότε κάτι σωστό κάνουμε 

o Αν μένει το ίδιο ή αυξάνεται, δοκιμάζουμε κάτι άλλο 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ: 

1. Να γνωρίζουμε τον ορισμό των SIRS, Σήψη, Σηπτικό Σοκ 

2. TAXEIA χορήγηση συνδυαστικής αντιβίωσης ευρέως φάσματος - κάθε ώρα 

καθυστέρησης χορήγησής της αυξάνει την θνητότητα κατά 7,6% 

3. Άμεσα ΥΓΡΑ - κρυσταλλοειδή (Ν/S 0,9% Ή RL), αρχικά 30ml/kg ΣΒ τις 

πρώτες 3 ώρες, μετά αναλόγως της αιμοδυναμικής του κατάστασης 

4. Αγγειοσύσπαση μέχρι η ΜΑΠ ≥65mmHg (νορεπινεφρίνη - 1η επιλογή) 

5. Μεταγγίζουμε όταν Hgb <7.0g/dl  
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Κεφάλαιο 14ο : Δύσπνοια 

 
 
Ζωτικά σημεία - ιδιαίτερη προσοχή στον αναπνευστικό ρυθμό και τον κορεσμό του 
οξυγόνου  

 
Σκεφτόμαστε ταχύπνοια όταν οι αναπνοές είναι >20 
 

 
Γρήγορη αξιολόγηση - κοιτάμε την αναπνευστική προσπάθεια του ασθενή και 
αποφασίζουμε αν είναι αυξημένο το έργο της αναπνοής 
 

Η απόφαση να διασωληνώσουμε τον ασθενή βασίζεται στην κλινική 
του εικόνα - όχι σε νούμερα - ασθενής με βαριά ΧΑΠ μπορεί να ζει με 
PC02=70mmHg και SatO2=92% - αν μιλάει χωρίς δυσκολία 
πιθανότατα να μην χρειάζεται διασωλήνωση 
Είναι ζήτημα επιπέδου συνείδησης και αναπνευστικού έργου - 
όχι αριθμών 
 

 
Ιστορικό - ρωτάμε τις βασικές ερωτήσεις OPQRST περί του πότε ξεκίνησε η 
δύσπνοια 

- Σημαντικά συνοδά συμπτώματα: 

o Θωρακικό άλγος (ΠΕ ή ΟΕΜ) 

o Πυρετός (Πνευμονία) 

o Οιδήματα κάτω άκρων (οξεία ή απορρύθμιση χρόνιας ΚΑ) 

o Αυξημένη απόχρεμψη (ΧΑΠ) 

- Εκλυτικοί παράγοντες - δύσπνοια στην προσπάθεια ή ορθόπνοια (δύσπνοια 

στην ηρεμία) 

βαριά Βρογχίτιδα ή ΧΑΠ μπορεί να προκαλέσει απόχρεμψη με 

πρόσμιξη αίματος - διευκρινίστε την ποσότητα - πρόσμιξη αίματος ή 

μικρή ποσότητα αίματος δεν προκαλούν ανησυχία - το “καθαρό αίμα” 

είναι ανησυχητικό 

 
Ιατρικό Ιστορικό  

- Δίνουμε έμφαση σε Άσθμα, ΧΑΠ, Καρδιολογικό ιστορικό 

- Ιστορικό ΟΕΜ, ΑΕΕ, by-pass, Αγγειοπλαστικής 

- Προηγούμενη διασωλήνωση για ΧΑΠ ή Άσθμα 

Φάρμακα - πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών ή στεροειδών; Πρόσφατες αλλαγές στα 
φάρμακα; 
 
Κοινωνικό Ιστορικό /Έξεις - πιο σημαντικό το κάπνισμα 
 
Κλινική Εξέταση 

- Έργο αναπνοής - καλό θα ήταν να αφαιρέσουμε τα ρούχα του ασθενή. 

Κοιτάμε για χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών (Κλείδες) ή εισολκές 

(σύνηθες) 

- Εισολκές - παράδοξη μυική σύσπαση κατά την εισπνοή (για τα παιδιά κοιτάμε 

υποκλειδίως) 
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- Κεφαλή - αναζητάμε ξένα σώματα στο ανώτερο αναπνευστικό καθώς και για 

δείκτες δύσκολης διασωλήνωσης (Βλέπε LEMON LAW) 

- Καρδιά - καλύτερα να προηγείται η ακρόαση της Καρδιάς. Ακούμε για 

βαλβιδικές δυσλειτουργίες (στένωση αορτικής η πιο συχνή σε μεγαλύτερους 

ασθενείς - αποφεύγουμε φάρμακα που μειώνουν το προφόρτιο) 

- Πνεύμονες - εκτιμάμε αμφότερους τους Πνεύμονες συνολικά, φυσιολογικό 

αναπνευστικό ψιθύρισμα ή σιωπηλός θώρακας; Ακούμε για τρίζοντες, 

ρεγχάζοντες και συριγμό 

Σε μικρά παιδιά καταμετράμε αναπνοές ενώ ακροαζόμαστε τους 

πνεύμονες - ευκολότερο!!! Το κάνουμε επί ένα λεπτό!!! 

- Κοιλία - εκτιμάμε για ευαισθησία, ΔΕΝ χάνουμε την Περιτονίτιδα 

- Άκρα - οιδήματα κάτω άκρων, τάση γαστροκνημίας (εν τω βάθει 

Φλεβοθρόμβωση;) 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Σκεφτόμαστε Tubes, Pipes, Pump) 

- Τubes = Σωλήνες → Αεραγωγοί :  

o Ανώτερο Αναπνευστικό - απόφραξη Αεραγωγού ή Εγκαύματα, 

οδοντικό ή τραχηλικό Απόστημα, ξένο σώμα, Λαρυγγίτιδα (croup), 

Επιγλωττίτιδα 

o Κατώτερο Αναπνευστικό - Βρογχίτιδα, Άσθμα, ΧΑΠ, Βρογχιολίτιδα 

(παιδιά <2 ετών) 

- Πνεύμονες  

o Πνευμονία 

- Pipes = Αγγεία → Πνευμονική αρτηρία 

o Πνευμονική Εμβολή 

- Pump = Αντλία → Καρδιά  

o Καρδιακή Ανεπάρκεια, Βαλβιδοπάθειες 

- Εξωπνευμονικά αίτια  

o Πνευμο-/Αιμο-θώρακας, πλευριτική συλλογή, περιτοναικη συλλογή 

 
Αεραγωγοί -  ανώτερο Αναπνευστικό  

- Οδοντικό ή περιαμυγδαλικό Απόστημα, πιο ανησυχητική η Κυνάγχη του 

Ludwig (εν τω βάθει φλεγμονή του τραχήλου - συχνή σε ασθενείς με ΣΔ και 

φτωχή στοματική υγιεινή, τοξική όψη, καφεοειδές οίδημα στο έδαφος της 

στοματικής κοιλότητας, σιελόρροια - χρειάζονται αντιβίωση ευρέος φάσματος 

ΚΑΙ άμεση χειρουργική αντιμετώπιση για παροχέτευση του αποστήματος και 

εξασφάλιση του Αεραγωγού 

- Ξένο Σώμα - συνηθέστερα στα παιδιά - αιφνίδια έναρξη συριγμού ΧΩΡΙΣ 

βήχα ή άλλη ιογενή συμπτωματολογία 

- Λαρυγγίτιδα (croup) - ιογενής Λοίμωξη στα παιδιά προκαλούμενη από τους 

ιούς Parainfluenza, που προκαλεί οίδημα του ανώτερου αναπνευστικού και 

υλακώδη βήχα, επιδεινούμενο τις βραδινές ώρες, ενώ ο συριγμός στην 

ανάπαυση είναι πιο σοβαρός (δείτε παρακάτω) 

- Επιγλωττίτιδα / Τραχειίτιδα - Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, 

συνήθως στα παιδιά αλλά πλέον είναι πιο συχνή στους ενήλικες (φθίνουσα 

ανοσοποίηση από εμβολιασμό), τοξική εμφάνιση, σιελόρροια, βράγχος 

φωνής. Δεν καθυστερούμε - πηγαίνουμε επειγόντως στο ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ! 
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Αεραγωγοί - Κατώτερο Αναπνευστικό 
- Άσθμα - συνήθως νεότερος ασθενής με συρίττουσα αναπνοή και δύσπνοια 

που λαμβάνει εισπνεόμενα 

- ΧΑΠ - συνήθως μεγαλύτερος σε ηλικία ασθενής με ιστορικό καπνίσματος, 

συρίττουσα αναπνοή και παράταση εκπνοής, που λαμβάνει εισπνεόμενα 

- Βρογχιολίτιδα - ιογενής συνδρομή, συριγμός, αναπνευστική δυσχέρεια 

αμφοτερόπλευρη ρινική καταρροή σε παιδί ηλικίας <2ετών 

 
Πνεύμονες 

- Πνευμονία - βήχας, πυρετός, δύσπνοια. Ίσως συνυπάρχει υποξία, ενώ στην 

Ro θώρακος υπάρχει πύκνωση  

 
Αγγεία 

- Πνευμονική Εμβολή - αιφνίδιο θωρακικό άλγος, δύσπνοια, προδιαθεσικοί 

παράγοντες (αντισυλληπτικά po, ακινητοποίηση, πρόσφατο Χειρουργείο) 

 
Αντλία (Καρδιά) 

- ΚΑ - δύσπνοια προσπαθείας με οιδήματα κάτω άκρων, ορθόπνοια, 

ακροαστικούς τρίζοντες, εικόνα υγρού πνεύμονα στην Ro θώρακος  

- ΟΕΜ - θωρακικό άλγος, δυσφορία, ναυτία, ΗΚΓ αλλοιώσεις 

 
Εξωπνευμονικά αίτια  

- Πνευμοθώρακας - αυτόματος (αδύνατος ψηλός νέος ασθενής ή βαριά 

ΧΑΠ/Άσθμα) ή τραυματικός, αέρας στην θωρακική κοιλότητα στην Ro 

θώρακος 

- Αιμοθώρακας - τραυματικός  - “λευκή” εικόνα στην Ro θώρακος 

- Πλευριτική Συλλογή - παρουσία υγρού στις βάσεις  στην Ro θώρακος 

(εξάλειψη πλευροδιαφραγματικής γωνίας) 

- Κοιλία - Περιτονίτιδα, ελεύθερος αέρας υποδιαφραγματικά 

 
Εξετάσεις - ΗΚΓ και Απεικόνιση 

- ΗΚΓ - Οπωσδήποτε σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και σε οποιονδήποτε με 

υποψία καρδιακής ανεπάρκειας ή ΟΕΜ (στους περισσότερους ασθενείς 

>40 ετών πρέπει να κάνουμε ΗΚΓ) 

- Ro Θώρακος - Εξέταση ρουτίνας, αλλά ίσως να μη χρειάζεται να γίνει επί 

εμφανούς παρόξυνσης Άσθματος ή σε εμφανή Βρογχιολίτιδα (Ναι επί 

υποψίας Πνευμονίας, Πνευμονικού Οιδήματος, Πλευριτικής συλλογής, 

Πνευμοθώρακα) 

Αν ο ασθενής είναι σε αναπνευστική δυσχέρεια ή έχει θωρακαλγία, 

Ro με φορητό μηχάνημα παρά την κλίνη του, ή τον στέλνουμε για 

Ro Face/Profil - δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καρδιομεγαλία 

από την Face μόνο 

- CT-PA (αξονική αγγειογραφία πνευμόνων) -  αν υποψιαζόμαστε Π.Ε. 
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Εργαστηριακές Εξετάσεις  
- Φλεβικά Αέρια Αίματος (VBGs) - μπορεί να είναι επιβοηθητικά σε σοβαρή 

δύσπνοια αλλά δεν βασίζουμε τις παρεμβάσεις στον αεραγωγό αποκλειστικά 

σε αυτές τις τιμές 

- Γενική Αίματος / Βιοχημικός έλεγχος σε ασθενείς με ΧΑΠ και Πνευμονία που 

πρόκειται να εισαχθούν 

- Αιμοκαλλιέργειες x2 - μόνο σε ασθενείς με Πνευμονία 

- Γενική Αίματος / Βιοχημικός έλεγχος / Έλεγχος πηκτικότητας  σε ασθενείς 

υποψήφιους για ΠΕ (ελέγχουμε Cr για iv σκιαγραφικό και χρόνους πήξης για 

πιθανή αντιπηκτική αγωγή) 

- Καρδιακά Ένζυμα – τροπονίνη  

- BNP - εκκρίνεται από την Καρδιά σε απάντηση σε αυξημένο φορτίο της 

αριστερής κοιλίας 

o BNP <100pg/mL → πιθανότατα ΔΕΝ είναι ΚΑ, 

o  BNP >300pg/ml → πιθανότατα είναι ΚΑ 

o BNP 100-300 → γκρίζα ζώνη 

 
Θεραπεία 

- Μη επεμβατικός αερισμός (CPAP ή BiPAP) - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να αποφύγουμε την διασωλήνωση και να ελαττώσουμε το έργο της 

αναπνοής, ξεκινώντας με πιέσεις IPAP 10cmH20 και EPAP 5cmH20 και 

τιτλοποιούμε πιέσεις ανάλογα με την κλινική εικόνα 

 
Άσθμα και ΧΑΠ 

- β-αγωνιστές / αλβουτερόλη  2.5mg εφάπαξ δόση ή 5mg  (σε παιδιά) ή 10mg 

συνεχής χορήγηση (σε ενήλικες) 

- αντιχολινεργικά / ιπρατρόπιο  - 1 δόση κατά την διάρκεια της παραμονής στο 

ΤΕΠ (1 δόση έχει διάρκεια δράσης 4-6 ώρες, δεν είναι σαφές το όφελος από 

μεγαλύτερη δόση) 

o 1 δόση αλβουτερόλης/ιπρατρόπιου ακολουθούμενο από 2 δόσεις 

αλβουτερόλης είναι αρκετά 

- Κορτικοστεροειδή - για αμφότερα Άσθμα και ΧΑΠ 

o πρεδνιζόνη - 50mg po για ενήλικες (επί 5 ημέρες συνολικά) 

o μεθυλπρεδνιζολόνη - 125mg iv ή 2mg/kg για παιδιά 

Η βιοδιαθεσιμότητα είναι η ίδια για po και iv χορήγηση - ο μόνος λόγος 
για να δώσουμε iv είναι αν ο ασθενής είναι πολύ ταχυπνοϊκός για να 
πάρει ό,τιδήποτε po. Επίσης καλό είναι να σκεφτούμε την χορήγηση 
του της μεθυλπρεδνιζολόνης αν ο ασθενής έχει ηπατική ανεπάρκεια 
 

 
Παρόξυνση ΧΑΠ - προσθέτουμε αντιβιοτικά αν ο ασθενής πέρα από τη δύσπνοια 
εμφανίζει αυξημένο όγκο πτυέλων και πυώδη πτύελα 

- Εξωτερικοί ασθενείς - μακρολίδη, τετρακυκλίνη  

- Νοσηλευόμενοι ασθενείς - αμινοπενικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, 

κεφαλοσπορίνη β’ γενεάς, τετρακυκλίνη, λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη, 

προυλοφλοξασίνη 

- Ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από Ps.Aeruginosa, 

προσθήκη κεφαλοσπορίνης γ’ γενεάς ή σιπροφλοξασίνης 

(Για περισσότερες πληροφορίες→ ΕΟΦ προσέγγιση λοιμώξεων στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας) 
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Θεραπεία Βρογχιολίτιδας - κυρίως υποστηρικτική 

- Θεραπεία - ρινική αποσυμφόρηση και χορήγηση οξυγόνου ανάλογα με τις 

ανάγκες 

- Οι β-αγωνιστές ΔΕΝ βοηθούν 

Ασθενείς υψηλού κινδύνου που χρειάζονται εισαγωγή για πιθανή 
εμφάνιση άπνοιας → ηλικία <12εβδομάδων,πρόωρα, 
ανοσοκαταστολή, συγγενής καρδιοπάθεια (μνημονικό12 bed PICU) 
 
 

 
Λαρυγγίτιδα (Croup) - κυρίως υποστηρικτική 

- Δεξαμεθαζόνη 0.6mg/kg po, max 10mg 

- Ρακεμική επινεφρίνη σε νεφελοποιητή - μόνο για παιδιά με συριγμό στην 

ηρεμία (δηλαδή όταν ΔΕΝ είναι αναστατωμένα και ΔΕΝ κλαίνε) - 0.5ml 

Απαιτείται 4 ώρες παρακολούθηση μετά την νεφελοποίηση 

 
Πνευμονία – η πιο συνήθης αιτία είναι ο Str.pneumoniae 

- Θεραπεία - Αντιβιοτικά και οξυγόνο 

o CURB-65 (Δείκτης νοσηρότητας, κατευθύνει την αντιμετώπιση) 

o Εξωτερικοί ασθενείς χωρίς συννοσηρότητες → αμοξυκιλλίνη 1grx4 ± 

νεότερη μακρολίδη 

o Εξωτερικοί ασθενείς χωρίς συννοσηρότητες, με ιστορικό λήψης 

αντιβιοτικών <3 μήνες → αμοξυκιλλίνη και νεότερη μακρολίδη ή 

αναπνευστική κινολόνη 

o Εξωτερικοί ασθενείς με συννοσηρότητες ή πρόσφατη λήψη 

αντιβιοτικών → αμοξυκιλλίνη και νεότερη μακρολίδη ή αναπνευστική 

κινολόνη 

o Ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο → αμινοπενικιλλίνη με 

αναστολέα β-λακταμασών IV ή κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη + νεότερη 

μακρολίδη. Εναλλακτικά λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη 

(Για περισσότερες πληροφορίες→ ΕΟΦ προσέγγιση λοιμώξεων στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας) 

- Παιδιά → αμοξυκιλλίνη 45mg/kg x 2 ημερησίως 

 
 
αμοξυκιλλίνη 400mg/5ml = 1κουτ.τσαγιού για κάθε 10kg (όπως η 
ακεταμινοφαίνη/ιβουπροφαίνη για τα παιδιά) 
 
 
 

- Παιδιά που εισάγονται στο νοσοκομείο - κεφτριαξόνη 50mg/kg iv και 

αζιθρομυκίνη 10mg/kg αρχική δόση στο ΤΕΠ  

- Ενδονοσοκομειακή Λοίμωξη; Δείτε το Κεφάλαιο για την Σήψη (Κεφάλαιο13) 

 
Αγγεία 

- Πνευμονική Εμβολή - ηπαρίνη / ενοξαπαρίνη - δείτε τα Κεφάλαια για την 

Πνευμονική Εμβολή (Κεφάλαια 32-33) 
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Η αντλία (Καρδιά) 
- Απορρύθμιση ΚΑ ή οξεία ΚΑ - Νιτρώδη, φουροσεμίδη 

o νιτρογλυκερίνη - ξεκινάμε με sl - sublingual = υπογλώσσια  0,4mg 

κάθε 5min = 80mcg/λεπτό, μπορούμε να κάνουμε iv έγχυση σε 

σοβαρότερες περιπτώσεις 

o φουροσεμίδη, προκαλεί φλεβοδιαστολή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι 

τα νιτρώδη. Ίσως η διούρηση ξεκινήσει μετά από 4 ώρες. Δόση 20-40 

mg iv 

 
Εξωπνευμονικά αίτια 

- Πνευμο- / Αιμο- θώρακας → παροχετεύουμε με θωρακικό σωλήνα 

- Πλευριτική Συλλογή → σκεφτόμαστε την παροχέτευση αλλά περισσότερο την 

διόρθωση της υποκείμενης κατάστασης 
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Κεφάλαιο 15ο : Παρουσίαση ασθενή των ΤΕΠ 
 
 

- Κύριο σύμπτωμα 

- Ιστορικό παρούσας νόσου με συνοδά συμπτώματα 

- Σύντομη ανασκόπηση των συστημάτων 

- Σχετιζόμενο προηγούμενο ιατρικό ιστορικό - και χειρουργικό  

- Σχετιζόμενα σχετικά Φάρμακα και Αλλεργίες 

- Πολύ εντοπισμένο και σχετιζόμενο κοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό, όπου 

χρειάζεται 

- Ζωτικά σημεία - υπογραμμίζουμε τα παθολογικά! 

- Εστιασμένη σχετική Κλινική Εξέταση 

- Διαφορική διάγνωση - 3 απειλητικά για την ζωή ευρήματα συνοδευόμενα από 

τις πιθανές διαγνώσεις 

- Πλάνο - τί σκεφτόμαστε να κάνουμε 

- Διαχείριση - ο ασθενής θα εξέλθει με οδηγίες; θα χρειαστεί περισσότερες 

εξετάσεις πριν ληφθεί η απόφαση ή θα εισαχθεί ανεξαρτήτως των εξετάσεων; 

 
Παράδειγμα 

- Κύριο σύμπτωμα: Άντρας 50 ετών με θωρακικό άλγος 

o Αν ο ασθενής έχει πολλαπλά ενοχλήματα: Άντρας 50 ετών με 

πολλαπλά ενοχλήματα, με προεξάρχον το x 

- Ιστορικό πρόσφατης νόσου με συνοδά συμπτώματα: Ο πόνος ξεκίνησε 3 

ώρες πριν, ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση. Το περιγράφει σαν αίσθημα 

πίεσης στον θώρακά του χωρίς αντανάκλαση. Ο πόνος αυξήθηκε σταδιακά 

μέσα σε 30 λεπτά και κορυφώθηκε με ένταση 8/10. Τίποτα δεν τον 

ανακούφιζε ή τον επιδείνωνε, και ο πόνος εξαλείφθηκε ενώ πήγαινε προς τα 

ΤΕΠ (Ιστορικό OPQRST - Δείτε Εισαγωγή) 

- Σύντομη ανασκόπηση των συστημάτων: Αρνείται δυσκολία αναπνοής, 

εφίδρωση, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος ή πρόσφατη ασθένεια. Δεν έχει 

παράγοντες κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή Πνευμονική Εμβολή 

- Στοχευμένο ιατρικό και χειρουργικό ιστορικό: Ο ασθενής έχει ΑΥ και οι 

μοναδικές εγχειρήσεις του είναι μια σκωληκοειδεκτομή παλαιότερα και ένα 

χειρουργείο στο γόνατο 

o Για παιδιά, ρωτάμε αν έχουν εμβολιαστεί - την ανοσολογική τους 

κατάσταση, αν έχουν κάποιο πρόβλημα κατά την γέννηση, αν 

μεγαλώνουν και αναπτύσσονται φυσιολογικά 

- Σχετιζόμενα φάρμακα και αλλεργίες: Το μοναδικό φάρμακο που λαμβάνει 

είναι η λισινοπρίλη και ΔΕΝ έχει Αλλεργίες 

- Πολύ εστιασμένο κοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό, ΑΝ χρειάζεται: Ο 

πατέρας του είχε υποστεί ΟΕΜ σε ηλικία 60 ετών, ενώ ΔΕΝ καπνίζει, πίνει 

αλκοόλ περιστασιακά, και αρνείται την λήψη παράνομων φαρμάκων, ειδικά 

την λήψη κοκαΐνης 

- Ζωτικά σημεία: Σημαντική μόνο μια ΑΠ >150/90mmHg 

- Εστιασμένη κλινική εξέταση: Κατά την εξέταση οι Πνεύμονές του είναι 

καθαροί και η Καρδιά του δεν έχει φυσήματα, ήχο τριβής ή καλπαστικό 

ρυθμό. Ο πόνος του ΔΕΝ αναπαράγεται με την ψηλάφηση. ΔΕΝ έχει 
περιφερικά οιδήματα, και η υπόλοιπη εξέταση του είναι φυσιολογική 

- Διαφορική Διάγνωση: Η ΔΔ περιλαμβάνει ΟΕΜ ή Οξύ Στεφανιαίο 

Επεισόδιο, Πνευμονική Εμβολή και Αορτικό Διαχωρισμό. Δεν νομίζω ότι έχει 
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ΠΕ ή Αορτικό Διαχωρισμό, δεδομένου ότι δεν έχει παράγοντες κινδύνου για 

ΠΕ και το ιστορικό του δεν είναι συμβατό με Διαχωρισμό. 

- Πλάνο: Έχει ένα ΗΚΓ από την Διαλογή που δείχνει φυσιολογικό 

Φλεβοκομβικό ρυθμό με 80σφύξεις/λεπτό, φυσιολογικό άξονα και επάρματα, 

ΧΩΡΙΣ αλλαγές στα ST/T κύματα. Για περαιτέρω έλεγχο, θα χρειαζόμουν μια 

Ro Θώρακος, ένα σύνολο εξετάσεων με γενική αίματος, αδρό βιοχημικό 

έλεγχο, έλεγχο πηκτικότητας, ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ.  

- Διαχείριση: Αν τα εργαστηριακά του αποτελέσματα και η Ro Θώρακος είναι 

αρνητικά και συνεχίζει να μην έχει πόνο, θα τον έκανα εισαγωγή ως ασθενή 

χαμηλού κινδύνου για ΟΣΣ, προκειμένου να αποκλειστεί με βεβαιότητα 
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Κεφάλαιο 16ο : Αναζωογόνηση στο Τραύμα – Μέρος 1o 

Προ της άφιξης του ασθενή - ξεκινάει με την κοινοποίηση της άφιξης του ασθενή 

Διαλογή - να έχουμε κάποιο σύστημα για να καθορίσουμε ποιος ασθενής χρειάζεται 

πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση από την ομάδα τραύματος (πχ υπόταση, μεταβολή 

επιπέδου συνείδησης, επαπειλούμενος αεραγωγός) 

Προετοιμασία  

- Χρειαζόμαστε παράγωγα αίματος για μετάγγιση; 

- Υπάρχει πιθανότητα να χρήζει διασφάλισης αεραγωγού; 

o Αν ναι, ετοιμάζουμε τα απαραίτητα φάρμακα εκ των προτέρων 

o RSI τεχνική 

- Ορίζουμε σαφείς ρόλους στην ομάδα τραύματος. Ποιος είναι ο αρχηγός της 

ομάδας; Τί θα κάνει το κάθε άτομο; Ο αρχηγός αναλαμβάνει δράση και θα 

πρέπει να είναι η μοναδική φωνή που ακούγεται στην αίθουσα να κατευθύνει 

την αναζωογόνηση. Μέτρα Ατομικής Προστασίας για όλα τα άτομα της 

ομάδας. 

o Standard κινήσεις: 

1. Ο αρχηγός τρέχει την αναζωογόνηση και κάνει την πρωτογενή 

και την δευτερογενή εκτίμηση και τις απαραίτητες ενέργειες 

2. Ο νοσηλευτής στην μία πλευρά του ασθενή - φλεβική γραμμή, 

φάρμακα, αφαίρεση των ρούχων του ασθενή 

3. Κάποιος άλλος ιατρός από την άλλη πλευρά - φλεβική γραμμή, 

αφαίρεση των ρούχων του ασθενή κλπ 

4. Κάποιος να καταγράφει όλες τις πράξεις που γίνονται -

συνήθως ο νοσηλευτής 

5. Το σύνηθες προσωπικό στο τραύμα - προσθέτοντας τα 

ακόλουθα  

i. Αρχηγός της ομάδας τραύματος - τρέχει ΜΟΝΟ την 

αναζωογόνηση, μένει στο κάτω μέρος του φορείου και 

δεν ανακατεύεται στην φροντίδα του ασθενή 

ii. Άλλο μέλος της ομάδας τραύματος στην κεφαλή του 

φορείου - Αεραγωγός 

iii. Μέλη της ομάδας τραύματος σε κάθε πλευρά του 

φορείου - διαδικασίες και ενδελεχής εξέταση 

Ροή της αναζωογόνησης (με χρόνους κατά προσέγγιση) 

- Άφιξη του ασθενή και μεταφορά του στο φορείο του ΤΕΠ (15-20 

δευτερόλεπτα) 

- Πρωτογενής εκτίμηση - ABCDEs / μαζική Αιμορραγία (15-30 δευτερόλεπτα) 

o A – Airway (Αεραγωγός) : Είναι βατός; Κάποια απόφραξη; Ρωτάμε το 

όνομα του ασθενή 

o B – Breathing (Αναπνοή) : ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα 

αμφοτερόπλευρα (πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα) 

o C – Circulation (Κυκλοφορικό) : περιφερικές σφύξεις (κερκιδικές, 

μηριαίες, ραχιαίες ποδός) 

o Disability (Νευρολογική κατάσταση) : κινεί όλα τα άκρα; GCS (Κλίμακα 

Γλασκώβης) 
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o E – Exposure (Έκθεση) : αρχίζουμε να αφαιρούμε όλα τα ρούχα του 

ασθενή, αποκαλύπτουμε τυχόν τραυματισμούς 

o Μαζική Αιμορραγία ; Βάζουμε Tourniquet ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ 

 

- Αναφορά από το ΕΚΑΒ και δευτερογενής εκτίμηση (3-5 λεπτά) 

o Ήσυχο δωμάτιο για δυνατότητα καταγραφής της εκτίμησης από το 

ΕΚΑΒ 

o Η δευτερογενής εκτίμηση ξεκινά ενώ καταγράφεται η αναφορά του 

ΕΚΑΒ (Δεν ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα, αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί η εκτίμηση) 

o Ιστορικό AMPLE (Allergies, Medications, Past Medical History, Last 

Eaten, Events Leading) (Αλλεργίες, Φάρμακα, προηγούμενο Ιατρικό 

Ιστορικό, τελευταίο Γεύμα, προεξάρχοντα συμπτώματα) και τελευταίος 

αντιτετανικός εμβολιασμός 

o Εξέταση κεφαλής / αυχένα - Εξετάζουμε το τριχωτό της Κεφαλής για 

αιμορραγία (αν έχει επιπωματιστεί, αφήνουμε την επίδεση ως έχει), 

την μετωπιαία χώρα, το προσωπικό κρανίο και την γνάθο για 

ευαισθησία/τραυματισμό, το μέγεθος και την αντιδραστικότητα των 

κορών, τα αυτιά για αιμοτύμπανο, το ρινικό διάφραγμα για αιμάτωμα, 

την στοματική κοιλότητα για ελλείμματα / σπασμένα δόντια και την 

διάνοιξη του στόματος 

o ΑΜΣΣ - βάζουμε κάποιον άλλο να κρατήσει ακινητοποιημένη την 

ΑΜΣΣ και αφαιρούμε το κολλάρο, ψηλαφούμε την ΑΜΣΣ και 

εξετάζουμε για τραυματισμούς 

o Θώρακας - ξαναακροαζόμαστε τους πνεύμονες, εκτιμάμε την όποια 

ευαισθησία, τραυματισμό ή κριγμό 

o Κοιλία - εξετάζουμε για ευαισθησία, σανιδώδη κοιλία, αναπηδώσα 

ευαισθησία, εκχύμωση 

o Πύελος - εξετάζουμε για σταθερότητα - ΔΕΝ ΤΟN ΚΟΥΝΑΜΕ ΒΙΑΙΑ! - 

συμπιέζουμε από έξω προς τα μέσα τις Λαγόνιες ακρολοφίες και μετά 

πιέζουμε από πρόσθια προς οπισθίως 

o Άνω / κάτω Άκρα - ευαισθησία, παραμορφώσεις, σφύξεις 

 

- ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (log roll) (1-2 λεπτά) 

o Γυρίζουμε τον ασθενή, εκτιμάμε για ευαισθησία, “σκαλοπάτια” κατά 

μήκος της σπονδυλικής στήλης,  τραυματισμούς 

o Εξέταση του ορθού, εφόσον χρειάζεται - αν ΔΕΝ γίνει, ζητάμε από τον 

ασθενή να “σφίξει” τους γλουτούς του για να ελέγξουμε τον τόνο του 

σφιγκτήρα 

o Τοποθετούμε την πλάκα του ακτινολογικού κάτω από την πλάτη του 

ασθενή και τον γυρνάμε πάλι στην ύπτια θέση 

Πώς υπολογίζουμε την κλίμακα Γλασκώβης στο τραύμα 
- Ξύπνιος, ομιλών, μη συγχυτικός = 15 

- Ξύπνιος, ομιλών αλλά σε σύγχυση / 

επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις = 14 

- Ξύπνιος, δεν ακολουθεί εντολές = 8 

- Σε κώμα, μη ανταποκρινόμενος = 3 (3Τ αν είναι 

διασωληνωμένος) 

- Έχει αισθήσεις του αλλά δεν ακολουθεί οδηγίες = 8 

(σκεφτείτε την διασωλήνωση για να διασφαλίσετε τον 

αεραγωγό) 
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- Ετοιμάζουμε τον ασθενή για CT / Χειρουργείο / MΕΘ (30-60 

δευτερόλεπτα) 

Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ασθενή στα ΤΕΠ σε λιγότερο από 

10 λεπτά, εκτός αν χρειάζονται κρίσιμες παρεμβάσεις (Αεραγωγός, Θωρακικός 

Σωλήνας, επείγουσα συρραφή τραύματος) 
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Κεφάλαιο 17ο : Αναζωογόνηση στο Τραύμα – Μέρος 2ο 
 
 
Υπενθύμιση - περιορισμένος χρόνος στα ΤΕΠ λιγότερο από 10 λεπτά, εκτός αν 
χρειάζεται να γίνει μια σωτήρια για την ζωή του ασθενή παρέμβαση 
Εξέταση FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) - πρέπει να 
γίνει κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την δευτερογενή εκτίμηση αλλά να μην 
καθυστερήσει την ολοκλήρωση της δευτερογενούς εκτίμησης  

- 4 λήψεις - ελεύθερο υγρό (μαύρη γραμμή) - ευθεία ή κυρτή κεφαλή ηχωβολέα 

- Χρησιμοποιούμε ευθεία ή κυρτή κεφαλή 

o RUQ (Right Upper Quadrat) (Δεξιό άνω τεταρτημόριο) - Ήπαρ και 

δεξιός Nεφρός (χώρος του Morrison) 

o LUQ (Left Upper Quadrat) (Αριστερό άνω τεταρτημόριο) - Σπλήνας 

και αριστερός Nεφρός 

o Υπερηβικά - πέριξ της Ουροδόχου Κύστης 

o Καρδιά - Έλεγχος περικαρδίου 

 

- E-FAST λήψεις - πρόσθετες λήψεις σε κάθε ημιθωράκιο για έλεγχο 

Πνευμοθώρακα 

- Ευθεία κεφαλή καλύτερα (linear), μικρότερο βάθος, εκατέρωθεν του στέρνου 

o Εξετάζοντας για σημεία ολίσθησης του Πνεύμονα (Φυσιολογικά Lung 

sliding - M-mode: “seashore sign”), απουσία ολίσθησης 
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(Πνευμοθώρακας : απουσία Lung sliding – M-mode: “barcode” ή 

“stratosphere sign”) 

Εξέταση Ε-FAST - Aλγόριθμος για λήψη αποφάσεων (ελεύθερο υγρό στην Κοιλία) 
 

- Σταθερός αιμοδυναμικά ασθενής: 

o θετικό ή αρνητικό - περαιτέρω έλεγχος με CT όπου χρήζει 

θετική εξέταση για ελεύθερο υγρό θα μπορούσε να προέρχεται και από 

άλλες αιτίες πέραν του τραυματισμού, ενώ αρνητική εξέταση ίσως να μην 

αναδεικνύει την κάθε αιμορραγία 

 

- Ασταθής αιμοδυναμικά ασθενής: 

o Θετικό FAST - οδηγείται στο Χειρουργείο 

o Αρνητικό FAST - περαιτέρω ανάνηψη, απεικόνιση όπου χρήζει 

Παρεμβάσεις 
- Μαζική αιμορραγία από τα άκρα - τοποθετούμε άμεσα Tourniquet και 

φουσκώνουμε μέχρι η αιμορραγία να σταματήσει και οι σφύξεις να είναι μη 

ψηλαφητές, συνεχίζουμε με ανάνηψη και επανεκτίμηση 

 

- Airway - πάντα είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τον Αεραγωγό λόγω 

πτώσης επιπέδου συνείδησης, αναπνευστικής δυσχέρειας / αποκορεσμού, 

έλεγχο του πόνου 

Επιβεβαιώνουμε ότι ο αποκορεσμός δεν οφείλεται σε πνευμοθώρακα 
υπό τάση 
 
Εάν από τις πληροφορίες του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι ο ασθενής 
χρειάζεται προστασία του Αεραγωγού του, έχουμε έτοιμα τα φάρμακα 
για επείγουσα εισαγωγή στην Αναισθησία (RSI), αναρροφημένα σε 
σύριγγα πριν την άφιξη του ασθενή  
 

- Breathing - Μη ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα σημαίνει Πνευμοθώρακας, 

μέχρις αποδείξεως του εναντίον 

Αν ο ασθενής είναι διασωληνωμένος και το αναπνευστικό ψιθύρισμα 

αριστερά είναι μειωμένο, ελέγχουμε το βάθος του σωλήνα (3 x μήκος 

σωλήνα), αν ο σωλήνας είναι βαθιά, τον τραβάμε αργά κατά 1εκ την 

φορά και επανεξετάζουμε το αναπνευστικό ψιθύρισμα 

o Πνευμοθώρακας υπό τάση - Πνευμοθώρακας με μηχανισμό βαλβίδας 

μονής κατεύθυνσης όπου ο αέρας δεν μπορεί να εξέλθει - απειλητική 

για την ζωή κατάσταση → χρήζει άμεσα αποσυμπίεσης 

o Αρχές ATLS - αποσυμπίεση με βελόνα - 14gauge βελόνα στο 4ο-5ο  

μεσοπλεύριο κατά την μέση μασχαλιαία γραμμή 

▪ Προβλήματα - οι διαθέσιμες βελόνες είναι συνήθως πολύ 

κοντές, στους ασθενείς με σκληρό θωρακικό τοίχωμα είναι 

δύσκολο να διαπεραστεί το θωρακικό τους τοίχωμα με βελόνα 

- Τρέχουσα πρακτική - τοποθετούμε θωρακικό σωλήνα γρήγορα αλλά με έμφαση 

στο να διαπεράσουμε ταχέως το θωρακικό τοίχωμα - το πιο σημαντικό είναι να 
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αποσυμπιέσουμε τον υπό τάση Πνευμοθώρακα, όχι το να τοποθετήσουμε τον 

σωλήνα - αυτό μπορεί γίνει αργότερα 

- Circulation - Το πρώτο βήμα είναι να εξασφαλίσουμε iv (ενδοφλέβια) ή io 

(ενδοοστική) πρόσβαση 

Αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε iv πρόσβαση εντός 1λεπτού ή μετά από 

2 προσπάθειες σε έναν βαρέως πάσχοντα τραυματία, προσπαθούμε άμεσα 

για ενδοοστική πρόσβαση 

▪ Θέσεις ενδοοστικής πρόσβασης - έσω επιφάνεια Κνήμης 

(προτεινόμενη), εγγύς Βραχιόνιο 

 

 

 

 

▪ Έσω επιφάνεια Κνήμης - ψηλαφάμε το Κνημιαίο κύρτωμα 

(εξόγκωμα μόλις κάτω από την κατάφυση του επιγονατιδικού 

συνδέσμου στην Κνήμη), πηγαίνουμε 1 δάκτυλο περιφερικά και 

επί τα εντός στο πλατύ μέρος της Κνήμης, τοποθετούμε την 

ενδοοστική βελόνα κάθετα έως ότου αισθανθούμε την έλλειψη 

αντίστασης, εγχύουμε 5ml ορού για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε 

μέσα (κοιτάμε για εξαγγείωση υγρού στο περιβάλλον δέρμα) 

o Κεντρική πρόσβαση - 2 μεγάλης διαμέτρου περιφερικές φλεβικές γραμμές 

μπορεί να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ροή από 1 κεντρική γραμμή. Αν πάλι 

η κεντρική γραμμή είναι επιθυμητή, συνήθως θέλουμε μια κεντρική 

γραμμή με έναν μεγάλο μονό αυλό για γρήγορη διάθεση όγκου 

 

Εξαίρεση - νωτιαίο σοκ - ασθενής με νωτιαία βλάβη και υπόταση στον 
οποίο έχει αποκλειστεί η αιμορραγία και στον οποίο η υπόταση έχει 
προκληθεί από έλλειψη αγγειακού τόνου - σε αυτή την περίπτωση, 
τοποθετούμε μια τριπλού αυλού (συνήθης) κεντρική γραμμή για 
αγγειοσυσπαστικά (νορεπινεφρίνη) 
 

 
o Υγρά - Το ATLS υποστηρίζει τη χορήγηση έως  1l ζεστού φυσιολογικού 

ορού αλλά η τρέχουσα πρακτική είναι η άμεση χορήγηση προϊόντων 

αίματος σε τραυματίες - ο φυσιολογικός ορός δεν περιέχει οξυγόνο ή 

γλυκόζη, αραιώνει τους παράγοντες πήξης και την αιμοσφαιρίνη 

▪ Προϊόντα αίματος - η πρακτική είναι να δίνουμε προϊόντα αίματος 

→ πλυμένα Ερυθρά, πλάσμα, Αιμοπετάλια σε αναλογία 1:1:1 για 

να προσομοιάζουν με το ολικό αίμα 

▪ Στόχος Αρτηριακής Πίεσης - “ελεγχόμενη Υπόταση” - δεν 

προσπαθούμε να επιτύχουμε φυσιολογική ΑΠ - δίνουμε αρκετό 

όγκο για να διατηρήσουμε το επίπεδο συνείδησης - αδρά 

ΣΑΠ=90mmHg, αλλά οι νεότεροι ασθενείς μπορούν να ανεχτούν 
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▪ και μικρότερες πιέσεις (Εξαίρεση επί συνυπάρχουσας τραυματικής 

εγκεφαλικής βλάβης) 

Τοποθέτηση Θωρακικού σωλήνα στον Πνευμοθώρακα υπό τάση 

- Προετοιμάζουμε το δέρμα με Betadine και χλωρεξιδίνη 

- Ψηλαφάμε το 4ο/5ο μεσοπλεύριο διάστημα (επί τα εκτός της θηλής) 

- Κόβουμε ακριβώς πάνω από την πλευρά και διηνίζουμε τους μυς 

- Κρατάμε αποφασιστικά μια κυρτή Kelly, βάζοντας το δάκτυλο 2.5εκ από το 

ρύγχος 

- Βάζουμε πολλή δύναμη για να διανοίξουμε το θωρακικό τοίχωμα 

- Θα πρέπει να αισθανθούμε μια ριπή αέρα / απόδειξη η βελτίωση στα ζωτικά 

σημεία 

- Τοποθετούμε το δάκτυλό μας εντός του θωρακικού κλωβού και το στρίβουμε 360 

μοίρες 

- Τοποθετούμε τον θωρακικό σωλήνα με ελεγχόμενο τρόπο 

 

 

 

 

 

 

Περιεπεμβατική καταστολή και έλεγχος του πόνου για τον θωρακικό σωλήνα 

- Σε περίπτωση Πνευμοθώρακα υπό τάση, δεν υπάρχει χρόνος για καταστολή 

αφού ο ασθενής κινδυνεύει από Καρδιακή Ανακοπή 

- Ωστόσο, οι περισσότεροι Πνευμοθώρακες δεν είναι υπό τάση και μπορούν να 

περιμένουν 30-60 δευτερόλεπτα για καταστολή και  έλεγχο του πόνου 

- Καλύτερη περίπτωση η κεταμίνη - 1-2mg/kg iv/io ή 2-4mg/kg im - σε 30-60 

δευτερόλεπτα θα έχουμε έναν ήρεμο ασθενή με διασχιστική αμνησία που δεν θα 

κινηθεί κατά την τοποθέτηση του θωρακικού σωλήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 



[- 77 -] 

 

Κεφάλαιο 18ο : Ζάλη 

Διαλογή και Νοσηλευτικό σημείωμα - τα διαβάζουμε και επιβεβαιώνουμε ότι δεν 

θα μας ξεφύγει κάποιο άλλο σύμπτωμα όπως δυσαρθρία, αταξία, αδυναμία άκρων, 

συγκοπή κλπ 

Ελέγχουμε και σημειώνουμε τα μη φυσιολογικά ζωτικά σημεία 

Τι εννοεί ο ασθενής με τον όρο ζάλη; 

- Ζάλη = αίσθηση ότι το δωμάτιο ή το άτομο γυρίζει 

- Επικείμενη αίσθηση απώλειας συνείδησης = προσυγκοπτικό επεισόδιο 

o Διαφορετικός αλγόριθμος για την συγκοπή  

- Έλλειψη ισορροπίας / Αστάθεια βάδισης 

o Αλγόριθμος ζάλης με ανάγκη για εκτεταμένη διερεύνηση  

- Γενικευμένη Αδυναμία - Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο; Ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές; χαμηλή Αιμοσφαιρίνη; 

- Διαφορετικός αλγόριθμος αν είναι αδυναμία χωρίς ζάλη 

Ρωτάμε τον ασθενή “Τί εννοείτε με τον όρο Ζάλη;” “Αισθάνεστε σαν να 

γυρίζει το δωμάτιο ή σαν να είστε έτοιμος να λιποθυμήσετε;” “Αισθάνεστε 

σαν να χάνετε την ισορροπία σας;” 

Ιστορικό της Ζάλης 

- Αιφνίδια ή σταδιακή εγκατάσταση; 

- Πρόσφατης έναρξης ή είναι από εβδομάδων ή μηνών; 

- Αίσθημα συνεχές ή μόνο επεισόδια που τερματίζουν; 

- Προηγούμενο ιστορικό ζάλης στο παρελθόν; 

- Τι την ανακουφίζει ή την επιδεινώνει; 

o Αλλάζει με την στάση του σώματος ή της κεφαλής; 

- Άλλα νευρολογικά συμπτώματα; 

o Αδυναμία άκρων, αταξία, δυσαρθρία 

- Απώλεια ακοής ή εμβοές ώτων; 

Πιο σημαντική ερώτηση - Είναι ίλιγγος περιφερικού ή κεντρικού τύπου; 

- Περιφερικός Ίλιγγος - εξαιτίας δυσλειτουργίας στο αυτί / έσω ους - 

συνηθέστερα καλοήθεις αιτίες - καλοήθης παροξυσμικός Ίλιγγος θέσεως ο 

πιο συχνός 

- Κεντρικός Ίλιγγος - δυσλειτουργία του ΚΝΣ, προκαλούμενη από κάποιο 

αίτιο που εμποδίζει την αιματική ροή - όγκος, μάζα, ενδοκράνια αιμορραγία, 

διαχωρισμός καρωτίδας - σοβαρή υποκείμενη παθολογία 

 

Γενικά, όσο χειρότερα αισθάνεται ο ασθενής, όσο πιο αιφνίδια η έναρξη, 

και αν είναι επεισόδια ζάλης αντί για συνεχής ζάλη - υπέρ του 

περιφερικού Ιλίγγου 
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Περιφερικός vs Κεντρικός ίλιγγος – Rosen’s 7th ed 

Χαρακτηριστικό Περιφερικός Ίλιγγος Κεντρικός Ίλιγγος 

Έναρξη Αιφνίδια συνήθως σταδιακή 

Ένταση Υψηλή χαμηλή 

Διάρκεια δευτερόλεπτα έως λεπτά συνήθως εβδομάδες - μήνες 

Νυσταγμός Οριζόντιος οριζόντιος, κάθετος ή κυκλικός 

Θέση Κεφαλής επιδείνωση σε κάποιες θέσεις ΔΕΝ επηρεάζεται από τις κινήσεις 

Νευρολογικά 

ευρήματα 

Κανένα συνήθως παρόντα 

Ακουστικά 

ευρήματα 

πιθανά ελαττωμένη ακοή  

ή εμβοές 

κανένα 

Εξέταση - κάνουμε μια πλήρη εξέταση συμπεριλαμβανομένου του ωτός και του έξω 

ακουστικού πόρου (ξένο σώμα, προπέτεια τυμπανικής μεμβράνης κλπ) 

- Νευρολογική εξέταση - εστιάζουμε στην εξέταση της Παρεγκεφαλίδας (σημείο 

δάχτυλου-ρινός, γρήγορες κινήσεις εναλλαγής, παρέκκλιση υπτιαστή - σημείο 

Barre και βάδιση) 

- Συζυγείς οφθαλμικές κινήσεις - ΑΝ επιτείνουν το αίσθημα ζάλης του ασθενή 

ενώ αντίθετα η ζάλη εξαλείφεται με την προσήλωση του βλέμματος, αυτό 

συνιστά καλοήθη ίλιγγο θέσεως 

-  

Ασθενείς με καλοήθη ίλιγγο θέσεως ίσως έχουν δυσκολία στο περπάτημα 

και θετικό Romberg, αλλά όχι νευρολογικά ελλείμματα και  

Χειρισμός Dix Hallpike - σηκώνουμε το κεφάλι του ασθενή από το κρεβάτι, του λέμε 

να πέσει προς τα πίσω και γυρίζουμε το κεφάλι του προς μία πλευρά, παρατηρούμε 

για συμπτώματα ή νυσταγμό - αν είναι θετικά, αυτό συνιστά καλοήθη ίλιγγο θέσεως 

(η ζάλη λόγω καλοήθους ίλιγγου θέσεως συνήθως εκλύεται από τις συζυγείς 

οφθαλμικές κινήσεις και λύνεται με την προσήλωση του βλέμματος) 
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Διαφορική Διάγνωση της ζάλης 

Κεντρικός Ίλιγγος 

- Όγκος / Μάζα / ενδοκράνια Αιμορραγία - ιστορικό ύποπτο για κεντρικού 

τύπου ίλιγγο. Μπορεί να ανευρίσκεται (ή και όχι) νευρολογικό έλλειμμα 

- Διαχωρισμός καρωτίδας ή σπονδυλικής αρτηρίας - απαιτητική διάγνωση που 

πρέπει να εκμαιεύσει κανείς από το ιστορικό. Μπορεί να προκληθεί ακόμα και 

από έλασσον τραύμα της κεφαλής ή του τραχήλου. Ίσως συνυπάρχει 

τραχηλικός πόνος και νευρολογικά συμπτώματα - CT Εγκεφάλου χωρίς 

σκιαγραφικό ακολουθούμενη από CT-αγγειογραφία Τραχήλου 

- Ανεπάρκεια σπονδυλοβασικής αρτηρίας  - ηλικιωμένοι ασθενείς με ίλιγγο 

αιφνίδιας έναρξης και ιστορικό αθηροσκλήρωσης. Τα συμπτώματα 

συνδέονται περισσότερο με κινήσεις της κεφαλής παρά με κινήσεις του 

λοιπού σώματος. Συνήθως συνοδεύονται από κεφαλαλγία και νευρολογικό 

έλλειμμα ή συγκοπή 

- Έμφρακτο της Παρεγκεφαλίδας - Ζάλη και νευρολογικό έλλειμμα ή κάθε 

ασθενής που είναι ύποπτος για κεντρικού τύπου ίλιγγο. Θα μπορούσε να έχει 

ένα νευρολογικό έλλειμμα από την παρεγκεφαλίδα ή μη φυσιολογικό 

περπάτημα. Η MRI είναι η εξέταση εκλογής μετά από μία CT Εγκεφάλου 

χωρίς σκιαγραφικό (Δες εξέταση HiNTS) 

- Λοίμωξη - Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα. Ο ασθενής έχει 

εμπύρετο και όψη πάσχοντος με ζάλη. Ίσως να συνυπάρχει αυχενική 

δυσκαμψία ή μηνιγγισμός. Ενδείκνυται CT Εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό 

ακολουθούμενη από ΟΝΠ και επιθετική αντιβιοτική / αντιική θεραπεία. 

Περιφερικός Ίλιγγος 

- Παροξυσμικός καλοήθης ίλιγγος θέσεως - είναι αυτό που συνήθως εννοούμε 

όταν λέμε ίλιγγος. Το όνομά του περιγράφει τί ακριβώς είναι - καλοήθης, με 

παροξυσμούς ή επεισόδια, σχετιζόμενος με την θέση 

- Οξεία Μέση Ωτίτιδα - ασθενής με έντονη ωταλγία, με προπέτεια της 

τυμπανικής μεμβράνης και συμπτώματα ίωσης. Σπάνια σε ενήλικους 

- Λαβυρινθίτιδα - ασθενής με ζάλη και απώλεια ακοής. Ήπιες περιπτώσεις - 

αντιμετωπίζονται σε εξωτερική βάση με αντιβιοτικά, ενώ οι βαρύτερα 

πάσχοντες εισάγονται για λήψη iv αντιβίωσης. Συνήθως έχουν προηγούμενα 

συμπτώματα Λοίμωξης του Ανώτερου Αναπνευστικού ή ο ασθενής λαμβάνει 

ωτοτοξικά φάρμακα (πχ αμινογλυκοσίδες). Σκεφτείτε την ΩΡΛ εκτίμηση 

- Περιλεμφικό συρίγγιο - αιφνίδιας έναρξης ζάλη και απώλεια ακουστικής 

οξύτητας που επιδεινώνεται με τον χειρισμό Valsalva. Αιτίες - συγγενές, 

βαρότραυμα, δυνατός βήχας, τάση για έμετο, απευθείας τραύμα στο αυτί. 

Σκεφτείτε την ΩΡΛ εκτίμηση 

- Νόσος Meniere - Τρίπτυχο ζάλης, περιοδικής απώλειας ακοής και εμβοών με 

εξάρσεις και υφέσεις σε περίοδο ετών 

- Ξένο σώμα στον έξω ακουστικό πόρο - οτιδήποτε ερεθίζει την τυμπανική 

μεμβράνη μπορεί να προκαλέσει ζάλη 

Εργαστηριακές Εξετάσεις - συνήθως χαμηλής αξίας στην ζάλη, αλλά σε 

μεγαλύτερους ασθενείς σκεφτείτε - WBC, αδρό βιοχημικό έλεγχο, ουρικό οξύ, 

εξετάσεις πηκτικότητας (αν λαμβάνει αντιπηκτικά), ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 

λοιμώξεις Ουροποιητικού κλπ 
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Απεικόνιση - ΔΕΝ χρειάζεται στον Περιφερικού τύπου ίλιγγο, ενώ αν 

υποψιαζόμαστε Κεντρικού τύπου Ίλιγγο ξεκινάμε με CT Εγκεφάλου χωρίς 

σκιαγραφικό 

Η CT Εγκεφάλου ΔΕΝ είναι ευαίσθητη για απεικόνιση εμφράκτου στην 

παρεγκεφαλίδα ή στην οπίσθια κυκλοφορία (τα οστά του Κρανίου 

προκαλούν σκέδαση) - Η MRI είναι η εξέταση εκλογής 

 

 Εξέταση HiNTS: Head impulse Testing, Nystagmus, Test of Skew  

- Head Impulse test → Δοκιμασία ώθησης κεφαλής 

- Nystagmus → Αξιολόγηση του είδους του νυσταγμού και κατεύθυνση αυτού 

(οριζόντιος, κάθετος) 

- Test of Skew → Ζητάμε από τον ασθενή να κοιτάει τη μύτη μας. Αν 

καλύπτοντας το ένα μάτι του ασθενούς και αίροντας την κάλυψη ο οφθαλμός 

χρειαστεί να διορθώσει τη θέση του, είναι θετικό→ κεντρικού τύπου 

- Σε κάποιες εργασίες δείχνουν να υπερτερεί της MRI στην διάγνωση του 

οπίσθιου ΑΕΕ - Δες https://emcrit.org/emcrit/posterior-stroke/ 

Φάρμακα 

- Dimenhydrate - Βραχυχρόνια θεραπεία ιλίγγου  

o Δόση - 120mg x 2 επί 3 ημέρες 

- Βetahistine  - Για μακροπρόθεσμη θεραπεία 

o Δόση - 8-16 mg x 2-3 φορές την ημέρα 

- διαζεπάμη  - βενζοδιαζεπίνη 

o Δόση - 5mg po x 3, δυνατό κατασταλτικό - δώστε οδηγίες (ΟΧΙ 

αλκοόλ, οδήγηση κλπ) 

- ονδασετρόνη - αντιεμετικό - μπορεί να χρησιμοποιείται ως αντιεμετικό, αν 

χρειάζεται 

o Δόση - 4–8mg po x 4 

- Χειρισμός Epley - μπορεί να είναι βοηθητικός σε ασθενείς που έχουν 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια ιλίγγου ή δεν έχουν βοηθηθεί από φάρμακα  

- Τον κάνουμε στους ασθενείς ή τους παροτρύνουμε να δουν αντίστοιχα video 
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Κεφάλαιο 19ο : Περιεπεμβατική Καταστολή 

Μέρος 1ο : Προετοιμασία 

 
 
Καταστολή  - Αναισθησία, καταστολή, αναλγησία και/ή αμνησία για να επιτελέσουμε 
ενέργειες στο ΤΕΠ (ανάταξη καταγμάτων, διάνοιξη και παροχέτευση αποστημάτων, 
τοποθέτηση θωρακικών σωλήνων) 
Ιατρικό Ιστορικό - Καρδιολογικό, κολπική μαρμαρυγή, ΑΥ, άπνοια ύπνου (ροχαλητό 
στον ύπνο), φαρμακευτικές αλλεργίες, αντιδράσεις στην αναισθησία κατά το 
παρελθόν ή γνωστός δύσκολος αεραγωγός 
NPO (Nil per os) status - Τελευταίο γεύμα / τελευταία λήψη υγρών  

- Καθιερωμένη πρακτική για προγραμματισμένο χειρουργείο  

- Διαφορετική πρακτική μεταξύ διαφορετικών Νοσοκομείων - ακολουθούμε τις 

οδηγίες του εκάστοτε Νοσοκομείου 

- Όχι μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα στο να έχει φάει / πιεί πριν από  2 – 4 

– 6 ώρες 

- Εύλογη προσέγγιση - μεγάλο γεύμα πριν την προσέλευση στα ΤΕΠ → 2 ώρες 

αναμονή, μόνο υγρά → 1-2 ώρες αναμονή 

 
Φυσική Εξέταση - εστιάζουμε στην εξέταση του Αεραγωγού – κοιτάμε για σημεία 
δύσκολου Αεραγωγού - Βλέπε LEMON LAW 
Τελική απόφαση - συνυπολογίζουμε όλα τα προηγούμενα και λαμβάνουμε μια 
απόφαση περί του αν η αναισθησία είναι καταλληλότερη στα ΤΕΠ ή στην αίθουσα 
του χειρουργείου 

- Για παράδειγμα, αθλητής 17 ετών με εξάρθρημα ώμου (καλό status για 

παροχή αναισθησίας στα ΤΕΠ) 

- Ενώ, 85χρονος άντρας με ΚΜ, ΑΥ, Άπνοια ύπνου και εξάρθρημα ισχίου 

(πολλαπλές συννοσηρότητες - χρειάζεται βαθύτερη καταστολή) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά ιδρύματα περιορίζουν την παροχή περιεπεμβατικής 
καταστολής στα ΤΕΠ για συγκεκριμένες κατηγορίες ASA=Αmerican 
Society of Anesthesiologists (1-6 physical status Classification) - 
ακολουθήστε τις οδηγίες του ιδρύματός σας 
 

Βάθος καταστολής - ΔΕΝ είναι σημαντικό να απομνημονεύουμε επίπεδα, αλλά 
μπορεί να βοηθήσει στο να αποφασίσουμε ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε 

- Ήπια καταστολή (Αγχόλυση) - O ασθενής είναι κατεσταλμένος ΑΛΛΑ 

διατηρεί καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία 

o πχ περιποίηση και συρραφή τραύματος σε διεγερτικό ασθενή με λίγα 

mg μιδαζολάμης, αλλαγή σε απόστημα βουβωνικής χώρας με 

φαιντανύλη 

- Μέτρια καταστολή - το επίπεδο καταστολής που συνήθως επιδιώκουμε -

μειωμένο επίπεδο συνείδησης ΑΛΛΑ απαντά σε λεκτικό ή απαλό απτικό 

ερέθισμα 

o Καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία διατηρούνται 

o Για παράδειγμα, ανάταξη εξαρθρήματος ώμου με την χρήση 

ετομιδάτης ή μιδαζολάμης /φαιντανύλης /προποφόλης  

- Βαθιά καταστολή - βαθύ επίπεδο αναισθησίας - δεν αντιδρά εύκολα αλλά 

ανταποκρίνεται σε επαναλαμβανόμενα επώδυνα ερεθίσματα 
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o πχ ανάταξη εξαρθρήματος ισχίου με την χρήση προποφόλης  

 
Ο όρος βαθιά καταστολή στα ΤΕΠ, ακούγεται τρομακτικός. Είναι συχνά 
όμως απαραίτητο να βαθύνουμε το επίπεδο της καταστολής για να 
επιτύχουμε την παρέμβαση που θέλουμε 
 
 

- Γενική Αναισθησία - η μόνη περίπτωση που την εφαρμόζουμε στα ΤΕΠ 

είναι η RSI (Rapid Sequence Intubation) (=Ταχεία Εισαγωγή στην 

Αναισθησία)  

- Διασχιστική αναισθησία - μια  κατάσταση βαθιάς αναισθησίας/διασχιστικής 

αμνησίας και αναλγησίας με διατήρηση των αντανακλαστικών της αναπνοής 

και της αυτόματης αναπνοής – μοναδικό φάρμακο η κεταμίνη (Ο ασθενής 

φαίνεται ότι βλέπει γιατί έχει τα μάτια ανοιχτά, αλλά δεν αντιλαμβάνεται πόνο 

και δεν επικοινωνεί. Σαν να ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά) 

 
Προετοιμασία για την καταστολή 

- Συγκατάθεση για την καταστολή και / ή την διαδικασία. Συνήθως  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

απαραίτητη για την ήπια καταστολή , ενώ για την μέτρια ΕΙΝΑΙ 

- Εξηγούμε επιγραμματικά στον ασθενή τους κινδύνους, τα οφέλη και τις 

εναλλακτικές επιλογές που του δίνονται μέσα από την περιεπεμβατική 

καταστολή: “Θα σας χορηγήσουμε φάρμακα για καταστολή, προκειμένου να 

προβούμε στην χ διαδικασία. Θα σας δώσουμε κάποιο φάρμακο που θα σας 

κάνει να μην θυμάστε τίποτα μετά. Πιθανά να ξυπνήσετε λίγο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας και να αντιλαμβάνεστε την διαδικασία αλλά δεν θα 

σας ενοχλεί τίποτα. Κατά την διάρκεια αυτής θα αναπνέετε μόνος σας και θα 

σας παρακολουθούμε στενά. Το πλεονέκτημα της καταστολής είναι ότι θα 

αισθάνεστε ωραία και χαλαρωμένος προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία 

και το πιο πιθανό δεν θα θυμάστε τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν. 

Αυτό είναι κάτι που κάνουμε συχνά στα ΤΕΠ και με το οποίο είμαστε πολύ 

εξοικειωμένοι. Ωστόσο, όπως και με κάθε διαδικασία αναισθησίας ή 

καταστολής, υπάρχουν κίνδυνοι αλλά είναι πολύ μικροί. Ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος είναι ότι θα μπορούσατε να σταματήσετε να αναπνέετε σε σημείο 

που να πρέπει να σας βοηθήσουμε ή ακόμα και να τοποθετήσουμε έναν 

σωλήνα μέσα στον λαιμό σας ή ακόμα και κάποιο άλλο μη αναμενόμενο 

σύμβαμα. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εισρόφησης όταν κατά τις αναπνευστικές 

κινήσεις το περιεχόμενο του στομαχιού σας μπει μέσα στα πνευμόνια σας, 

αλλά κι αυτό είναι σπάνιο. Πολύ πιο συχνό είναι να έχετε ναυτία ή υπνηλία 

όταν θα ξυπνήσετε από την καταστολή. Η εναλλακτική σε αυτή την διαδικασία 

είναι να χρησιμοποιήσουμε μόνο τοπική αναισθησία ή καθόλου καταστολή. 

Έχετε καμία απορία;” 

 
Αν δώσουμε κεταμίνη σε παιδί, προειδοποιούμε τους γονείς ότι  
πιθανά θα έχει νυσταγμό και την πιθανότητα να έχει κάπως περίεργη 
συμπεριφορά (Δείτε το video “David after Dentist” στο youtube - αυτή 
είναι μια ήπια αλλά αστεία ξαφνική αντίδραση). Το περιγράφουμε  σαν 
εφιάλτη. Μπορεί να θεραπευτεί με μικρές δόσεις μιδαζολάμης 
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Προετοιμασία του εξοπλισμού - το πιο βασικό στάδιο - χρειάζεται μόνο οξύμετρο 
για την ήπια καταστολή, αλλά όλα τα παρακάτω ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για μεγαλύτερο 
βάθος καταστολής 

- ΔΕΝ αφήνουμε τίποτα στην τύχη 

- Μνημοτεχνικά: ABCDE PO  

o Airway (Αεραγωγός) 

o Breathing (Αναπνοή) 

o Cardiac Monitor (Καρδιολογικό Monitor) 

o Drugs (Φάρμακα) 

o End-tidal CO2 (Τελοεκπνευστικό CO2) 

o Paralytics (Μυοχαλαρωτικά) 

o Οxygen (Οξυγόνο) 

- Airway (Αεραγωγός) - Σετ διασφάλισης Αεραγωγού παρά την κλίνη του 

ασθενή, όλος ο εξοπλισμός να είναι εύκολα προσβάσιμος και ελεγμένος, 

σωστό λαρυγγοσκόπιο, κατάλληλο μέγεθος σωλήνα, στυλεοί κλπ 

- Breathing (Αναπνοή) - κατάλληλο μέγεθος προσωπίδας συνδεδεμένης με το 

O2, αναρρόφηση διαθέσιμη που να λειτουργεί 

- Cardiac (Καρδιολογικό Monitor) - πλήρες καρδιολογικό monitoring 

συνδεδεμένο με τον ασθενή που να περιλαμβάνει ΗΚΓ, οξύμετρο, και 

καταγραφή της αρτηριακής πίεσης 

- Drugs (Φάρμακα) - Αναρροφούμε τα φάρμακα της περιεπεμβατικής 

καταστολής 2πλό και 3πλο ελέγχουμε την δοσολογία επιβεβαιώνοντας το 

σωστό βάρος σε κιλά 

- End-tidal CO2 (τελοεκπνευστικό CO2) - Τοποθετούμε έναν Καπνογράφο 

στον ασθενή και επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε καλή κυματομορφή στο monitor 

- Paralytics (Μυοχαλαρωτικά) - Έχουμε τον εξοπλισμό για την RSI με τα 

μυοχαλαρωτικά φάρμακα και τα υπολογίζουμε εκ των προτέρων (τα έχουμε 

έτοιμα, δεν τα αναρροφάμε εκείνη την ώρα), πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 

για RSI όταν πραγματοποιούμε καταστολή 

- Oxygen (Οξυγόνο) - Τοποθετούμε τον ασθενή σε Ο2 υψηλής ροής λίγα 

λεπτά πριν την διαδικασία και το διατηρούμε κατά την διάρκεια ΟΛΗΣ της 

διαδικασίας 

         
Η χορήγηση υψηλής ροής Ο2 ΔΕΝ επηρεάζει το monitoring του 
τελοεκπνευστικού CO2 
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Κεφάλαιο 20ο : Περιεπεμβατική Καταστολή 

Μέρος 2ο : Φάρμακα 

 

Χρήση του Ο2 κατά την διαδικασία της καταστολής 

- Χρησιμοποιούμε Ο2 υψηλής ροής (προοξυγόνωση) και παρακολουθoύμε το 

τελοεκπνευστικό CO2 σε κάθε ασθενή στον οποίο κάνουμε καταστολή. 

Μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι προλαμβάνει τον 

αποκορεσμό και την ανάγκη παρέμβασης στον αεραγωγό του ασθενή. Δίνει 

στον ασθενή έναν προσωρινό αποθηκευτικό χώρο όπου μπορεί ο τελευταίος 

να είναι απνοϊκός αλλά να μην ρίξει τον κορεσμό του. H κλινική εξέταση και η 

παρατήρηση ΔΕΝ είναι αρκετά ευαίσθητες για να εντοπίσουμε την άπνοια - 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το τελοεκπνευστικό CO2 σαν δείκτη που θα 

μας δείξει σε δευτερόλεπτα ότι ο ασθενής γίνεται απνοϊκός 

- Άλλη θεωρία - όχι O2 κατά την διάρκεια της καταστολής γιατί “θέλουμε να 

ξέρουμε πότε ο ασθενής μας γίνεται απνοϊκός”. Εφαρμοζόταν περισσότερο 

όταν δεν ήταν τόσο διαδεδομένος/διαθέσιμος ο καπνογράφος. Το πρόβλημα 

είναι ότι, χωρίς επαρκή προοξυγόνωση ο ασθενής μπορεί να αποκορεστεί 

ΠΟΛΥ γρήγορα - η SatO2 πέφτει στο 95% και η αμέσως επόμενη τιμή μπορεί 

να είναι 85% ή ακόμα λιγότερο. Η υποξία έχει πολύ αρνητική έκβαση !  

 

Παρεμβάσεις στον Αεραγωγό - πηγαίνουμε από πάνω προς τα κάτω 

- Λεκτικό / Απτικό ερέθισμα - λέμε το όνομα του ασθενή ή ασκούμε τριβή στο 

στέρνο του 

- Επανατοποθετούμε τον Αεραγωγό - ειδικά αν ο ασθενής έχει θορυβώδη 

αναπνοή. Ανάσπαση πώγωνα - με τα δύο χέρια, τοποθετούμε τα δάχτυλά 

μας πίσω από την γωνία της κάτω γνάθου και την σηκώνουμε προς το ταβάνι 

- πονάει! 

 

 

 

 

 

- Αερισμός με μάσκα και αυτοδιατεινόμενο ασκό (BVM) - αερίζουμε τον ασθενή 

χρησιμοποιώντας την BVM συνδεδεμένη με το O2, βάζουμε ένα άτομο να 

κρατάει την μάσκα στη θέση της και το άλλο άτομο να πιέζει τον ασκό - 

τεχνική αερισμού με ένα η με δύο άτομα - η τελευταία πιο αποτελεσματική και 

λιγότερο κουραστική. 

 Δείτε ένα σύντομο video στο website του Reuben Strayer 
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H κεταμίνη μπορεί να προκαλέσει παροδικό λαρυγγόσπασμο, 

συνήθως στα παιδιά - αλλά είναι σπάνιο (περίπου 1 στα 1000) και 

συνήθως ανταποκρίνεται στον αερισμό με BVM, ωστόσο πρέπει να 

είμαστε έτοιμοι να κάνουμε RSI αν επιμένει ή είναι σοβαρός 

- Διασωλήνωση με RSI - ΠΑΝΤΑ το τελικό βήμα σε ασθενή που δεν 

οξυγονώνεται και δεν αερίζεται. Είναι αναγκαίο να είμαστε έτοιμοι να το 

κάνουμε σε κάθε διαδικασία καταστολής. Αυτό σημαίνει ότι το να έχουμε τα 

μυοχαλαρωτικά και τον κατάλληλο εξοπλισμό (του κατάλληλου μεγέθους) 

παρά την κλίνη του ασθενή από πριν, θα σώσει την ζωή του ασθενή μας κι 

εμάς τους ίδιους 

 

H ετομιδάτη μπορεί να προκαλέσει σπασμό των μασητήρων που 

πιθανά να χρειαστεί RSI, αλλά είναι επίσης σπάνιο 

 

Φάρμακα καταστολής 

- Ήπια καταστολή - Τοποθετούμε ένα παλμικό οξύμετρο στον ασθενή ενόσω 

χορηγούμε: 

o Μιδαζολάμη - βενζοδιαζεπίνη, θα επιφέρει υπνηλία στον ασθενή και 

θα δράσει αγχολυτικά 

▪ Δόση : 0.02 - 0.1mg/kg έως 2-3mg/kg iv σε ενήλικες 

▪ max 5mg iv τη φορά - μπορεί να προκαλέσει υπόταση και 

αναπνευστική καταστολή 

o Φαιντανύλη - οπιοειδές ταχείας έναρξης και βραχείας διάρκειας 

▪ Δόση : 1mcg/kg iv, μπορούμε να επαναλάβουμε κάθε 5λεπτά 

όταν χρειάζεται - μικρότερη πιθανότητα υπότασης και 

απελευθέρωσης ισταμίνης σε σχέση με την μορφίνη 

o Μορφίνη - οπιοειδές μακρύτερης διάρκειας δράσης 

▪ Δόση : 0.1mg/kg iv, οι περισσότεροι κλινικοί χρησιμοποιούν τα 

8mg iv ως max δόση, μπορεί να προκαλέσει ναυτία - εμετό - 

υπόταση 

- Μέτρια καταστολή  

o Μιδαζολάμη + φαιντανύλη - η λιγότερο καλή επιλογή - δύσκολο να 

τιτλοποιηθεί, ειδικά η μιδαζολάμη, στην οποία οι ασθενείς έχουν 

ποικίλη απάντηση. Δίνουμε τη συνηθισμένη δόση φαιντανύλης πρώτα, 

στη συνέχεια χορηγούμε την μιδαζολάμη στην δόση που 

προαναφέρθηκε. Η μιδαζολάμη θέλει περίπου 3-5 λεπτά για να 

δράσει, οπότε πρέπει να είμαστε υπομονετικοί - θα καταστείλει τον 

ασθενή για περίπου 1 ώρα και θα είναι υπνηλικός για ένα διάστημα 

▪ Προσοχή : Ο συνδυασμός μιδαζολάμης/φαιντανύλης προκαλεί 

μεγαλύτερη υπόταση και αναπνευστική καταστολή από άλλους 

παράγοντες με μεγάλο χρόνο αναστροφής της δράσης τους 

o Ετομιδάτη - πολύ βραχείας δράσης ΜΗ βαρβιτουρικό κατασταλτικό 

▪ Δόση : 0.1mg/kg iv (1/3 της δόσης για RSI). Εξασφαλίζει 

καταστολή για 3-5 λεπτά, δηλαδή χρησιμοποιείται για πολύ 

σύντομες πράξεις - αλλά ο ασθενής ξυπνά σε πλήρη 

εγρήγορση και προσανατολισμένος. Παρέχει καλή μυϊκή 

χάλαση 
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▪ Προσοχή : Μπορεί να προκαλέσει σπασμό των μασητήρων 

που ίσως χρειαστεί RSI (σπάνια), ενώ πιο συχνά προκαλεί 

μυόκλονο (κινήσεις των άκρων) που ίσως εκληφθούν σαν 

επιληψία, ΔΕΝ έχει αναλγητικές ιδιότητες, ΔΕΝ την 

χορηγούμε αργά - δεν θα επιτευχθεί η πλήρης δράση της 

(χορηγούμε σε 10-20 δευτερόλεπτα, ΟΧΙ σε 2 λεπτά) 

 

- Βαθιά καταστολή - πολλά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν βαθιά 

καταστολή, αλλά η προποφόλη είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο 

o Προποφόλη - υπναγωγό κατασταλτικό, με γρήγορο on/off (γρήγορη 

έναρξη και διάρκεια δράσης). Aπώλεια αισθήσεων εντός λίγων 

καρδιακών παλμών - επαναφορά σε 2 με 3 λεπτά με τον ασθενή 

εντελώς ξύπνιο. Είναι πολύ εύκολο να τιτλοποιήσουμε στο σωστό 

επίπεδο καταστολής. Προκαλεί πολύ καλή μυοχάλαση για κάτι όπως 

μια ανάταξη εξαρθρήματος Ισχίου 

▪ Δόση : 1mg/kg iv, μπορεί να γίνει επανάληψη χορήγησης στο 

1/4 και 1/2 της αρχικής δόσης, όσο χρειάζεται για να 

διατηρηθεί το επιθυμητό επίπεδο καταστολής  

▪ Πολύ γνωστή η πρόκληση υπότασης και άπνοιας, ωστόσο 

συνήθως παροδική, δεδομένου του πόσο γρήγορα 

μεταβολίζεται. Όπως πάντα, να είστε έτοιμοι να παρέμβετε 

στον αεραγωγό μέχρι και με RSI. Δεν έχει καθόλου 

αναλγητικές ιδιότητες 

- Διασχιστική καταστολή - κεταμίνη 

o κεταμίνη - παράγωγο της PCP (=Phencyclidine) - Διασχιστικός 

παράγοντας που εξασφαλίζει μερικό έλεγχο του πόνου και προκαλεί 

αμνησία ενώ διατηρεί το αντανακλαστικό της αναπνοής. Αποσυνδέει 

το μυαλό από το σώμα. Καταστολή για 20-30 λεπτά όταν χορηγηθεί iv, 

για 30-40 λεπτά όταν χορηγηθεί im. Έναρξη δράσης σε 30-60 

δευτερόλεπτα στην iv χορήγηση, μεγαλύτερη στην im.  

▪ Δόση : 1-2mg/kg iv, 2-4mg im  

• ΑΡΓΗ χορήγηση, προκαλεί άπνοια αν χορηγηθεί πολύ 

γρήγορα  

▪ Προσοχή : Προκαλεί νυσταγμό (προειδοποιούμε τους γονείς 

παιδιατρικών ασθενών γι’ αυτό), την αποφεύγουμε σε ασθενείς 

με ΑΥ και ΣΝ (προκαλεί υπέρταση), θεωρητικά την 

αποφεύγουμε σε ΚΕΚ (αυξάνει την ενδοκράνια πίεση) αλλά 

αυτό είναι αμφισβητήσιμο και μάλλον έχει καταρριφθεί, σπάνια 

προκαλεί λαρυγγόσπασμο - συχνά ανταποκρίνεται στον 

αερισμό με BMV αλλά ίσως χρειαστεί RSI, μπορεί να 

προκαλέσει έμετο κάτι που θεραπεύεται εύκολα με 

ονδασετρόνη  

▪ Άμεση αντίδραση : ζωντανά όνειρα κατά την διάρκεια 

καταβολισμού του φαρμάκου - συνήθως καλά όνειρα αλλά 

μπορεί να είναι και εφιάλτες και να προκαλέσουν μεγάλο άγχος 

στον ασθενή και την οικογένειά του. Πιο συχνό σε ενήλικες 

παρά σε παιδιά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε 

καθοδηγούμενες εικόνες - πριν χορηγήσουμε κεταμίνη 

προκαλούμε τον ασθενή να σκεφτεί κάτι όμορφο. Δεν είναι 
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αποδεδειγμένο αλλά σχετικά καλά αποδεκτό. Στα παιδιά τους 

λέμε  να σκεφτούν κάτι που τους αρέσει την ώρα που 

χορηγούμε την κεταμίνη. Θα εκπλαγούμε βλέποντας πόσο 

καλά λειτουργεί αυτό 

• Το να χορηγήσουμε κάτι γι’ αυτό - συνήθως μικρές 

δόσεις μιδαζολάμης - συνήθως βοηθά την οικογένεια 

του ασθενή κι εμάς τους ίδιους 

o «Κετοφόλη» - συνδυασμός κεταμίνης και προποφόλης- θεωρείται ότι 

αναστρέφουν η μια τις παρενέργειες της άλλης - η ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ 

προκαλεί υπόταση αλλά είναι αντιεμετικό, ενώ η ΚΕΤΑΜΙΝΗ προκαλεί 

υπέρταση και τάση για έμετο. Η βιβλιογραφία δεν αποδεικνύει κλινικά 

σημαντικά αποτελέσματα. Φτιάχνουμε ένα μίγμα 1:1 στην ίδια σύριγγα 

και την χορηγούμε όπως θα χορηγούσαμε την προποφόλη  
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Κεφάλαιο 21ο : Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

και παροδικό ΑΕΕ 

 

 

ΑΕΕ - προκαλείται από έναν οξύ θρόμβο σε μια εγκεφαλική αρτηρία (ισχαιμικό ΑΕΕ) 

ή από αιμορραγία μιας εγκεφαλικής αρτηρίας (αιμορραγικό ΑΕΕ) 

- Αίτια ισχαιμικού ΑΕΕ - εμβολή θρόμβου (Κολπική Μαρμαρυγή), σηπτικό 

έμβολο από καρδιακή βαλβίδα, εμβολή θρόμβου από εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωση σε άτομα με ανοιχτό βοτάλειο πόρο 

- Αιτίες αιμορραγικού ΑΕΕ - Ραγέν ανεύρυσμα ή αιμορραγία από αρτηρίες 

αθηροσκληρωτικές (λόγω π.χ. χρόνιας αρτηριακής υπέρτασης) 

 

Ορισμός ΑΕΕ - αιφνίδια εγκατάσταση νευρολογικού ελλείμματος 

 

Ορισμός παροδικού ΑΕΕ - αιφνίδια εγκατάσταση νευρολογικού ελλείμματος που 

βελτιώνεται άμεσα 

- Παλαιός ορισμός ΑΕΕ - τα συμπτώματα έπρεπε να διαρκούν τουλάχιστον 24 

ώρες 

- Έχουμε μόνο 4.5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων για να 

διενεργήσουμε θρομβόλυση !  

- Τα περισσότερα συμπτώματα του παροδικού ΑΕΕ υποστρέφουν σε 30-60 

λεπτά 

 

Προνοσοκομειακές ενέργειες  

- Παίρνουμε καλό ιστορικό - πότε ακριβώς ξεκίνησαν τα συμπτώματα; Πότε 

ήταν η τελευταία φορά που ο ασθενής φαινόταν φυσιολογικός; 

 

Παράθυρο θρομβόλυσης - 4.5 ώρες από την εγκατάσταση των 

συμπτωμάτων. Ασθενείς που “ξυπνούν” με συμπτώματα γενικά δεν είναι 

υποψήφιοι για θρομβόλυση  

 

- Είναι παλαιότερο ή νέο το νευρολογικό έλλειμμα; 

- Ρωτάμε συγγενείς ή άτομα που μένουν μαζί για να βοηθήσουν με το ιστορικό, 

αν είναι δυνατόν 

- Είμαστε επιθετικοί με την διαχείριση του Αεραγωγού - Time is Brain! 

Κάνουμε stick σακχάρου - η υπογλυκαιμία μπορεί να μιμείται ΑΕΕ 

 

(Θεωρία - Μια περιοχή του εγκεφάλου επιβαρυμένη από προηγούμενο 

ΑΕΕ είναι πιο επιρρεπής στην υπογλυκαιμία και προκαλεί νευρολογικά 

ελλείμματα κατά την διάρκεια αυτής) 
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Ενεργοποιούμε το πρωτόκολλο του ΑΕΕ (αν είναι εφαρμόσιμο) - πρέπει να τρέξουμε 

γρήγορα τα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα και να καλέσουμε το 

συντομότερο τον εφημερεύοντα νευρολόγο 

 

Προτεραιότητες στα ΤΕΠ (Αν δεν έχουν γίνει ήδη καθοδόν από την ομάδα 

διάσωσης/ΕΚΑΒ) 

1) Παίρνουμε καλό Ιστορικό 

o Πότε ακριβώς ξεκίνησαν τα συμπτώματα: Η δυσαρθρία; Η σύγχυση; 

Κάποιο κινητικό έλλειμμα; Κάποιος πονοκέφαλος ή τραυματισμός; 

Κάποια πτώση; 

o Ιστορικό ΑΥ, ΣΔ, προηγούμενου ΑΕΕ; Ιστορικό Χειρουργείων 

(ιδιαίτερα κάποιο πρόσφατο Χειρουργείο τις τελευταίες 14 ημέρες, 

Χειρουργείο Σπονδυλικής Στήλης ή Εγκεφάλου τους τελευταίους 3 

μήνες), αν παίρνει κάποιο αντιθρομβωτικό 

2) Κάνουμε μια γρήγορη νευρολογική εκτίμηση 

- Προνοσοκομειακή κλίμακα ελέγχου για εγκεφαλικό Cincinnati (ΒΕFAST) - 

εξέταση υψηλής ευαισθησίας 

o Βalance, Ισορροπία - απώλεια ισορροπίας, ζάλη, κεφαλαλγία 
o Εyes, Όραση - απώλεια όρασης 
o Face, Πρόσωπο - Πτώση γωνίας στόματος - ζητάμε από τον ασθενή 

να χαμογελάσει, θετικό εάν υπάρχει ασσυμετρία 
o Arms, Χέρια - Δοκιμασία Barre, θετικό εάν υπάρχει ασυμμετρία ή η μια 

πλευρά αποκλίνει 
o Speech, Ομιλία - Δυσαρθρία;  
o Time, Χρόνος - ποιός είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης; 

 

3) Κάνουμε ένα stick σακχάρου! 

o Αν είναι χαμηλό, θεραπεύουμε και ελέγχουμε το αποτέλεσμα, ενώ αν 

είναι πάνω από 400mg/dl ίσως αποτελεί αντένδειξη για θρομβόλυση  

4) iv πρόσβαση / ΗΚΓ! 

o ΔΕΝ καθυστερούμε την CT προσπαθώντας να επιτύχουμε την iv 

πρόσβαση. Αν ο ασθενής είναι δύσκολος, παίρνουμε να έχουμε στον 

Αξονικό μια ενδοοστική γραμμή, μήπως χρειαστεί  

o Εργαστηριακά  γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, πήξη κλπ 

5) CT εγκεφάλου ΧΩΡΙΣ σκιαγραφικό 

o Εμείς οι ίδιοι κοιτάμε για αίμα (λευκό χρώμα) και μιλάμε απευθείας 

στον Ακτινολόγο. Αναβάλλουμε μέχρι να έχουμε τιμή κρεατινίνης, αν ο 

ασθενής έχει ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας. Ελέγχουμε μήπως δεν 

έχουμε ήδη στείλει 

o Ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία δεν είναι υποψήφιοι για 

θρομβόλυση. Αν δούμε αιμορραγία στην CT, επαναλαμβάνουμε με 

CT αγγειογραφία ΜΕ σκιαγραφικό (βοηθά να συμπεράνουμε ποιό 

είναι το αγγείο που αιμορραγεί) 

 

Το μόνο που μπορεί να καθυστερήσει την μετάβαση του ασθενή στον 

Αξονικό είναι για την εξασφάλιση του αεραγωγού του - εκτιμάμε το 

επίπεδο συνείδησής του ! Πρέπει να συνοδεύουμε αυτούς τους ασθενείς 

στον Αξονικό με εξοπλισμό εξασφάλισης/διαχείρισης αεραγωγού 
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Πίσω στα ΤΕΠ 

- Επαναλαμβάνουμε την νευρολογική μας εξέταση και καταγράφουμε 

αναλυτικά την πλήρη NIH κλίμακα για τα ΑΕΕ (NIHSS) - βοηθάμε να 

μιλήσουμε την ίδια γλώσσα με τους νευρολόγους - πολύ χαμηλά ή πολύ 

υψηλά scores στην κλίμακα αυτή ίσως αποτελεί αντένδειξη για θρομβόλυση 

 

Σημαντικό να επαναλάβουμε την νευρολογική εξέταση, γιατί αν τα 

συμπτώματα βελτιώνονται τότε θα μπορούσε να είναι ένα παροδικό 

ΑΕΕ 

 

 

Θρομβόλυση 

- Ασθενής με πρόσφατο ισχαιμικό ΑΕΕ, εντός του θεραπευτικού παράθυρου 

των 4.5 ωρών, εμμένον νευρολογικό έλλειμμα, φυσιολογικό σάκχαρο και 

φυσιολογική CT χωρίς σκιαγραφικό 

- Θρομβόλυση - αμφιλεγόμενη σχετικά με την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητά της. Ελέγχουμε την απάντηση του Αξονικού = την 

κάνουμε. Δίνουμε αλτεπλάση (t-Pa = tissue Plasminogen Activator) - αυξάνει 

την μετατροπή του πλασμινογόνου σε πλασμίνη, η πλασμίνη καταστέλλει την 

μετατροπή του φιμπρινογόνου σε φιμπρίνη στην περιοχή του θρόμβου. Δεν 

δρα απευθείας στον θρόμβο, αλλά επιταχύνει την λύση του 

 

Αντενδείξεις Θρομβόλυσης  

- 4 κατηγορίες - ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, σοβαρή 

υπέρταση, ιστορικό επιληψίας ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας και διάφορα 

άλλα 

- Αυξημένος Κίνδυνος Αιμορραγίας: 

o Χειρουργείο ή τραύμα τις τελευταίες 14 ημέρες 

o Χειρουργείο στον εγκέφαλο ή την σπονδυλική στήλη τους τελευταίους 

3 μήνες 

o Προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας 

o Ιστορικό όγκου ή ανευρύσματος στον Εγκέφαλο 

o Ενεργή εσωτερική Αιμορραγία 

o Πρόσφατη παρακέντηση σε κάποιο μη συμπιέσιμο σημείο 

o Αιμοπετάλια κάτω από 100.000 

o INR πάνω από 1.7 (αμφιλεγόμενο - μερικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση 

warfarin/acenocumarol είναι αντένδειξη ανεξαρτήτως του INR) 

- Σοβαρή Υπέρταση: AΠ > 185/110 παρά την επιθετική θεραπεία 

o Χρησιμοποιούμε ένα τιτλοποιούμε iv φάρμακο όπως λαβατελόλη ή 

εσμολόλη για να ελαττώσουμε την ΑΠ του ασθενή όχι περισσότερο 

από 20% την 1η ώρα 

- Ιστορικό επιληψίας ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας: 

o Οι ασθενείς μπορεί να έχουν νευρολογικά ελλείμματα μετά από μια 

επιληπτική κρίση (Παράλυση Todd) 

o Ιστορικό Επιληψίας; Δήγμα στην γλώσσα; Απώλεια ούρων; 
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o Αιφνίδια εγκατάσταση κεφαλαλγίας θα μπορούσε να οφείλεται σε 

υπαραχνοειδή Αιμορραγία - 3 ερωτήσεις: 

▪ Ήταν αιφνίδια η έναρξή της; 

▪ Ήταν ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής σας; 

▪ Ήταν το μέγιστο της κεφαλαλγίας στην έναρξή της; 

o ΑΝ σε 1 από τις 3 ερωτήσεις η απάντηση είναι θετική, σκεφτόμαστε 

σοβαρά την υπαραχνοειδή Αιμορραγία 

o Θυμόμαστε ότι η CT Εγκεφάλου μπορεί να είναι αρνητική τις πρώτες 

ώρες μετά από υπαραχνοειδή αιμορραγία και ότι η τελευταία αποτελεί 

απόλυτη αντένδειξη για θρομβόλυση 

- Διάφορες αντενδείξεις: 

o Εγκυμοσύνη ή Θηλασμός 

o Γλυκόζη αίματος >400mg/dl 

Διευρυσμένο παράθυρο θρομβόλυσης (4,5 ώρες από την εγκατάσταση των 

συμπτωμάτων vs 3 ώρες) 

Αντενδείξεις για το εκτεταμένο παράθυρο θρομβόλυσης 

- Ηλικία >80 

- Ιστορικό προηγούμενου ΑΕΕ και ΣΔ 

- Πάνω από το 1/3 της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας εμπλέκεται στο ΑΕΕ από 

την CT εγκεφάλου 

- Οποιαδήποτε λήψη αντιπηκτικών, ανεξαρτήτως του INR 

 

Χρήση Θρομβολυτικών - συχνότερο το TPA 

- Τοποθετούμε 2 περιφερικές γραμμές αν είναι δυνατό (1 για το TPA και η άλλη 

για την χορήγηση άλλων φαρμάκων) 

- Δόσεις:  

o 0.9mg/kg (max 90mg) 

o 10% χορηγείται bolus 

o 90% χορηγείται μέσα στην επόμενη ώρα 

▪ Ελέγχουμε ξανά την δόση με την υπόλοιπη ομάδα 

- Ουροκαθετήρας; 

o Το μεγαλύτερο κομμάτι της βιβλιογραφίας υποστηρίζει να 

αποφεύγουμε την τοποθέτηση ουροκαθετήρα όταν χορηγούμε TPA 

o Τα περισσότερα πρωτόκολλα για ΑΕΕ το θέλουν 

o Θεωρητικά - ο ασθενής μπορεί να κάνει αιμορραγική κυστίτιδα 

o Αν ο ασθενής δεν μπορεί να ουρήσει μόνος του, τοποθετούμε 

ουροκαθετήρα ΠΡΙΝ την χορήγηση του TPA 

o Αν δεν είμαστε σίγουροι, συνυπολογίζουμε τον κίνδυνο της λοίμωξης 

από το κατώτερο ουροποιητικό από την τοποθέτησή του 

    - Εισαγωγή στην ΜΕΘ 

ΜΗ αιμορραγικό αλλά δεν είναι υποψήφιος για TPA - συμβουλευόμαστε 

νευρολόγο, επεμβατικό ακτινολόγο αν υπάρχει (πιθανά να μπορεί να εντοπίσει τον 

θρόμβο και να κάνει ενδαρτηριακή έγχυση TPA) 

Aιμορραγικό ΑΕΕ - συμβουλευόμαστε νευροχειρουργό για πιθανή παρέμβαση, 

αντιστρέφουμε την όποια χρήση αντιπηκτικών, ρυθμίζουμε την Αρτηριακή Πίεση 

<180/110mmHg αλλά χωρίς να πέσει κάτω από το 20% την 1η ώρα, τον 

διακομίζουμε αν χρειάζεται στους νευροχειρουργούς για παρακολούθηση 
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Παροδικό ΑΕΕ - τα συμπτώματα υποστρέφουν και δεν επανέρχονται, αρνητική CT 

εγκεφάλου - δίνουμε ασπιρίνη 325mg po, ΑΝ δεν είναι αλλεργικός, και εισαγωγή για 

περαιτέρω διερεύνηση (MRI, Echo, Triplex καρωτίδων)  

Παράλυση Bell - μιμείται το ΑΕΕ, μονόπλευρη πάρεση μυών προσώπου. 

Ανικανότητα να κλείσει το μάτι ΧΩΡΙΣ άλλη νευρολογική σημειολογία, μπορεί να έχει 

συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης, ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνει την ρυτίδωση του 

μετώπου ή διαφορετικά θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα κεντρικό ΑΕΕ  

(ΜΗ συμμετοχή του μετώπου = Αυξάνει πιθανότητα για ΑΕΕ) 

- CT δεν χρειάζεται για την Διάγνωση - συνήθως ιογενούς προέλευσης 

- Τα στεροειδή είναι αποτελεσματικά: prednisone 60mg po ημερησίως για 6 

ημέρες, σταδιακή μείωση ανά10mg ημερησίως για τις επόμενες 4 ημέρες 

- Αντιικά με μικρότερη αποτελεσματικότητα 

o acyclovir - 400mg po 5 φορές ημερησίως για 10 ημέρες 

o valacyclovir - 500mg po δις ημερησίως για 5 ημέρες 

o Τοποθετούμε σταγόνες για εφύγρανση των οφθαλμών το πρωί και το 

βράδυ  
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Κεφάλαιο 22ο : Υπονατριαιμία 
 
 
Υπονατριαιμία: Na ορού <135mEq/l 

- To σημείο απόφασης - σπασμοί/λήθαργος, μειωμένο επίπεδο συνείδησης του 

ασθενή; 

o Αν ναι, πηγαίνουμε στην επείγουσα αντιμετώπιση 

o Αν όχι, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ (δεν προσπαθούμε να ξεκινήσουμε 

την θεραπεία της υπονατριαιμίας στα ΤΕΠ) 

Συμπτώματα 
- Μπορεί να είναι ασαφή και μη ειδικά 

- Αδυναμία, κούραση, πονοκέφαλος, σύγχυση κλπ 

- Μπορεί να είναι ασυμπτωματική και να ανακαλύφθηκε τυχαία κατά την 

διάρκεια ελέγχου για άλλο λόγο 

- Συνήθης ασθενής - μεγάλος σε ηλικία ασθενής με “αδυναμία” που είναι σε 

εγρήγορση και προσανατολισμένος με Na =130 mEq/l 

o Αυτός ο ασθενής αντιπροσωπεύει την μεγάλη πλειοψηφία των 

ασθενών με υπονατριαιμία στα ΤΕΠ 

Διαχείριση – ασθενής σε εγρήγορση και προσανατολισμένος  
 
1ο βήμα - περιορισμός λήψης ύδατος 

- Δίνουμε οδηγία στον νοσηλευτή να μην φάει τίποτα ο ασθενής 

- Λέμε στον ασθενή να περιορίσει την λήψη ύδατος 

2ο βήμα - ανακαλύπτουμε αν η υπονατριαιμία είναι οξεία ή χρόνια 
- Βλέπουμε το ιατρικό του ιστορικό 

- Αν ο ασθενής έχει 3 σετ εξετάσεων τους τελευταίους 3 μήνες με τα ίδια 

επίπεδα Νατρίου, τότε δεν ανησυχούμε 

o Μπορούμε να του δώσουμε εξιτήριο, αν ο ασθενής δεν χρειάζεται 

εισαγωγή για κάποιον άλλο λόγο 

- Αν αυτό είναι κάτι καινούριο για τον ασθενή, τότε πηγαίνουμε στο επόμενο 

βήμα 

3ο βήμα - βρίσκουμε το πιθανό αίτιο της υπονατριαιμίας 
- Αίτια υπονατριαιμίας 

- Τα φάρμακα είναι μια συχνή αιτία 

o Υδροχλωροθειαζίδη και SSRIs είναι συχνές αιτίες 

▪ SSRIs: φλουοξετίνη, σερτραλίνη 

- MDMA (Methylenedioxymethamphetamine) (το επονομαζόμενο “έκσταση”) 

είναι ακόμα μια αιτία - οι ασθενείς πίνουν πολύ νερό και προκαλείται 

απρόσφορη έκκριση ADH 

o Η απρόσφορη έκκριση ADH οδηγεί σε αυξημένη κατακράτηση νερού 

και αραίωση των επιπέδων Να 

- Απώλεια όγκου 

o Έμετοι και Διάρροιες 

- Καταστάσεις που προκαλούν διαταραχή στην ομοιόσταση του ύδατος 

o Σοβαρή Ηπατική Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια 

- Νεφρική Ανεπάρκεια 

- Ενδοκρινικά Αίτια 

o Υποθυρεοειδισμός και επινεφριδιακή ανεπάρκεια 

- Υπερκατανάλωση μπίρας (“beer potomania”) 
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o Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - το αλκοόλ στερείται 

ηλεκτρολυτών οπότε η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ 

χωρίς την ταυτόχρονη κατανάλωση στερεάς τροφής μπορεί να μειώσει 

πολύ τα επίπεδα του Να  

- Νεοπλασίες 

o Ο καρκίνος του Πνεύμονα είναι γνωστή αιτία υπονατριαιμίας 

o Ρωτάμε για (απροσδόκητη απώλεια Σωματικού Βάρους, 

νυχτερινοί ίδρωτες, αυξημένη κόπωση, ανεξήγητα οστικά ή μυϊκά 

άλγη, νέος πόνος στην ράχη σε ηλικιωμένο ασθενή)  

4ο βήμα - Εισάγουμε τον ασθενή και ΔΕΝ του κάνουμε ΤΙΠΟΤΑ 
 
Η πολύ γρήγορη επιδιόρθωση του Να μπορεί να οδηγήσει σε Κεντρική 
απομυελίνωση της γέφυρας που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη 
νευρολογική βλάβη και θάνατο 
 

- Δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε τα επίπεδα του Να στα ΤΕΠ - ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΜΟΝΟ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ! 

- Αντιστεκόμαστε στην πρόκληση να ενυδατώσουμε έστω και λίγο με N/S 0.9% 

- ακόμα κι αυτό μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα Να πολύ γρήγορα 

- Η ομάδα που θα υποδεχτεί τον ασθενή στην κλινική μπορεί να επιθυμεί να 

στείλει επίσης ηλεκτρολύτες ούρων, ωσμωτικότητα κλπ για περαιτέρω έλεγχο 

Διαχείριση υπονατριαιμίας σε βαρέως πάσχοντα - ο ασθενής είναι συγχυτικός, 
με επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης ή με ενεργούς σπασμούς 

- Πολύ διαφορετικός ασθενής 

- Χορήγηση υπέρτονου ορού μέχρι ο ασθενής να ανακτήσει ένα φυσιολογικό 

επίπεδο συνείδησης 

- Χρειάζεται να ανέβει το Να μόνο 3-5 μονάδες για να συμβεί αυτό 

o Υπέρτονο διάλυμα - 3% 

▪ 3ml/kg iv με max τα 100ml, θεωρητικά 

▪ Συχνές επαναλαμβανόμενες δόσεις μέχρι max 10 λεπτά ή 

μέχρι να ανακτήσει φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης ή να 

σταματήσουν οι σπασμοί 

▪ Προτιμάται η κεντρική γραμμή αλλά μπορεί επίσης να γίνει και 

με μια ΚΑΛΗ περιφερική φλέβα iv (στο αντιβράχιο, όχι φλέβα 

πολύ μικρής διαμέτρου στην άκρα χείρα) 

- Διττανθρακικά 

o Ένα υποκατάστατο του υπέρτονου διαλύματος 

o Ισοδύναμο με υπέρτονο διάλυμα 11% 

o 1 φιαλίδιο είναι συνήθως 50ml αλλά περιέχει περισσότερο Να από το 

διάλυμα 3% 

o 1 φιαλίδιο των 50ml υπέρτονου διαλύματος περιέχει περίπου τόσο Να 

όσο 210ml υπέρτονου διαλύματος 3%  

o Εγχύστε το πιο αργά, αφού αυτό έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση από 

το διάλυμα 3% 

 
- Βενζοδιαζεπίνες  

o Δίνουμε διαζεπάμη ή μιδαζολάμη σε περίπτωση που η υπονατριαιμία 

δεν είναι αυτή που προκαλεί τους σπασμούς, αλλά πρόκειται για κρίση 

επιληψίας 
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Εάν έχουμε έναν ασθενή με σπασμούς που δεν ανταποκρίνεται στις 
βενζοδιαζεπίνες, σκεφτόμαστε σαν πιθανή αιτία την υπονατριαιμία 
 

- Ασθενής με χαμηλό Να (πχ 115mEq/l) αλλά με ελάχιστα επηρεασμένο 

επίπεδο συνείδησης και χωρίς σπασμούς  

o Δίνουμε υπέρτονο διάλυμα 3% - 100ml σε 1 ώρα 

o Θα αυξήσει το Να κατά 2 μονάδες 

Πόσο μπορούμε να αυξήσουμε το Να με ασφάλεια; 
- Κανόνας των 6  

o 6 μονάδες για Σοβαρά Συμπτώματα, μετά Stop 

▪ Εάν διορθώσουμε κατά 6 μονάδες σε 6 ώρες, Stop για 24 

ώρες για να αποφύγουμε υπερδιόρθωση 

o 6 μονάδες την ημέρα είναι το Ασφαλές όριο 

▪ Ειδικά για την χρόνια υπονατριαιμία - ΔΕΝ διορθώνουμε 

περισσότερο από 6 μονάδες σε 24 ώρες! 
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Κεφάλαιο 23ο : Υπερκαλιαιμία 
 
 

Υπερκαλιαιμία: Υψηλό κάλιο ορού 

- 1η αιτία - ψευδοϋπερκαλιαιμία 

o Εξαιτίας αιμόλυσης του δείγματος 

o Λύση ερυθρών αιμοσφαιρίων από πρόσκρουση στα τοιχώματα του 

σωληναρίου  

o Αυτό οδηγεί σε ψευδή αύξηση του καλίου 

ΠΑΝΤΑ ελέγχουμε για αιμόλυση πριν να επέμβουμε ΚΑΙ σκεφτόμαστε 
βάση της Κλινικής Εικόνας - τιμή Κ=5.2 (ανώτατο όριο το 5) με 2+ 
αιμόλυση (μεγάλη αιμόλυση) δεν είναι ανησυχητική, ενώ τιμή Κ=8 με 1+ 
αιμόλυση (δηλαδή ήπια αιμόλυση) είναι πολύ ανησυχητική  

1ο βήμα - Ελέγχουμε τον ασθενή για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι 
αιμοδυναμικά σταθερός (ABCs, νευρολογική κατάσταση) 

- Επόμενο βήμα - κάνετε ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών 

o Ελέγχουμε για ΗΚΓ αλλοιώσεις 

o 1ο σημάδι - υψικόρυφα Τ επάρματα 

o Εξέλιξη σε ευρέα QRS  

o πολύ υψηλές τιμές - ημιτονοειδές κύμα  

  

 

 

 

 

 

 

Μόνο το 20-30% των ασθενών με σοβαρή υπερκαλιαιμία θα 
εμφανίσουν ΗΚΓ αλλοιώσεις. Παρά το ό,τι φαίνεται στο διάγραμμα, δεν 
μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τα επίπεδα του καλίου 
βασιζόμενοι μόνο στο ΗΚΓ 

Συμπτώματα  Υπερκαλιαιμίας 

- Μπορεί να είναι μη ειδικά 

- Ναυτία, έμετοι, αδυναμία, κόπωση, επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης 
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Αίτια υπερκαλιαιμίας 

- Τις περισσότερες φορές - Νεφρική Ανεπάρκεια 

- Φάρμακα: σπιρονολακτόνη, β-αναστολείς, κυκλοσπορίνη, ένδεια ινσουλίνης 

(συνήθως στην Διαβητική Κετοξέωση), συνθλιπτικές κακώσεις 

(ραβδομυόλυση) 

Θεραπεία υπερκαλιαιμίας 

Μνημοτεχνικό - C BIG K DIE Μηχανισμός 

Calcium (ασβέστιο) σταθεροποιεί την Καρδιακή 
μεμβράνη 

Beta Agonists/Bicarbonate 

(β-Αγωνιστές / Διττανθρακικά) 

επαναπροσλαμβάνει το Κ  στα 
κύτταρα, το κάλιο «μπαίνει» μέσα 

στα κύτταρα 

Insulin (Ινσουλίνη) το ίδιο 

Glucose (Σάκχαρο) το ίδιο 

Kayexalate (polystyrene sulfonate) & 
Lasix(or LasiKs, furosemide) 

( & φουροσεμίδη) 

το πρώτο απομακρύνει το Κ από τον 
οργανισμό (προκαλεί διάρροια) ενώ 
η φουροσεμίδη μέσω καλιούρησης 

DIE - Dialysis (Αιμοκάθαρση) απομακρύνει το Κ από τον 
οργανισμό οριστικά 

- Ασβέστιο 

o Γλυκονικό Ασβέστιο - ξεκινάμε με 3 αμπούλες iv 

o Χλωριούχο Ασβέστιο - περιέχει 3 φορές περισσότερο Ασβέστιο, 

πρέπει να χορηγείται από κεντρική ή από καλή περιφερική γραμμή 

(18gauge, ΟΧΙ από μικρή περιφερική φλέβα) 

o Μηχανισμός - σταθεροποιεί την Καρδιακή μεμβράνη, προστατεύει από  

Καρδιακή Ανακοπή λόγω υπερκαλιαιμίας 

Το Ασβέστιο είναι η πιο σημαντική θεραπευτική παρέμβαση που θα 
δώσουμε πρώτα και ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς, ιδίως σε αυτούς που έχουν ΗΚΓ αλλοιώσεις, αλλά το ασβέστιο 
είναι πολύ ασφαλές στην χορήγησή του έτσι κι αλλιώς 

O πιο διφορούμενος θεωρητικά κίνδυνος είναι η δημιουργία «πέτρινης 
καρδιάς» όταν χορηγείται ασβέστιο σε ασθενείς με τοξικό δακτυλιδισμό. 
Δεν θα καθυστερήσουμε την χορήγηση ασβεστίου, εάν δε γνωρίζουμε 
ότι λαμβάνει δακτυλίτιδα. H δράση της δακτυλίτιδας μπορεί να 
αναστραφεί με την χρήση αντισωμάτων  

 

- β-αγωνιστές - εκνέφωμα 1 ώρας θα ελαττώσει το Κ περίπου 0.5mEq - δεν 

χρειάζεται iv χορήγηση 
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o Μηχανισμός - επαναπρόσληψη  Κ μέσα στα κύτταρα 

- Διττανθρακικά - έχουν έννοια μόνο αν ο ασθενής είναι οξεωτικός - ΔΕΝ τα 

χορηγούμε σε ασθενείς με Διαβητική Κετοξέωση εκτός αν είναι βαρέως 

πάσχοντες - θεραπεύοντας την ΔΚΟ θα ελαττωθεί το κάλιο  

o Μηχανισμός - επαναπρόσληψη Κ μέσα στα κύτταρα (ΑΝ είναι 

οξεωτικός)  

- Ινσουλίνη/Γλυκόζη - 10iu κανονικής Ινσουλίνης iv σε 250 ml D/W 5% - 

ελέγχουμε πρώτα το σάκχαρο αίματος πριν χορηγήσουμε την γλυκόζη. 

Πιθανά να μην χρειάζεται ινσουλίνη σε ΜΗ Διαβητικούς ασθενείς ή σε 

κάποιον ασθενή χωρίς υψηλό σάκχαρο αίματος αλλά λίγο κακό θα προκληθεί  

από την συγχορήγηση ινσουλίνης/γλυκόζης 

o Μηχανισμός - επανεισάγει το Κ μέσα στα κύτταρα (Η ινσουλίνη 

χρειάζεται για να εισάγει την γλυκόζη μέσα στα κύτταρα)  

- polystyrene sulfonate (Kayexalate) - δεσμεύει τη ρεσίνη που θεωρητικά 

δεσμεύει το Κ αλλά ο πιθανότερος μηχανισμός είναι η πρόκληση διάρροιας - 

μέσω της οποίας απεκκρίνεται το κάλιο. Δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία να 

το υποστηρίζει και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως νέκρωση 

εντέρου ενώ κάνει πολλή ώρα να δράσει. Δόση : 15g po ή 30g pr 

o Μηχανισμός - απομακρύνει το κάλιο από τον οργανισμό μέσω  

διάρροιας 

- Φουροσεμίδη - διουρητικό της αγκύλης που απομακρύνει το κάλιο μέσω 

διούρησης, θέλει ώρες για να δράσει. Μπορεί να επιδεινώσει την νεφρική 

λειτουργία - να χορηγείται με προσοχή εκτός αν ο ασθενής είναι ήδη σε 

Αιμοκάθαρση 

o Δόση : 40mg iv ή ημερήσια po δόση όση και η iv 

o Μηχανισμός - απομακρύνει το κάλιο από τον οργανισμό μέσω 

διούρησης 

- Αιμοκάθαρση - το τελευταίο βήμα σε κάθε ασθενή με σοβαρή υπερκαλιαιμία, 

ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς που κάνουν ήδη αιμοκάθαρση - κάνουμε 

προηγουμένως όλα τα άλλα βήματα μέχρι να ετοιμαστεί ο ασθενής για την 

αιμοκάθαρση 

Αν έχουμε μέτρια υπερκαλιαιμία (6.0 ΧΩΡΙΣ ΗΚΓ αλλοιώσεις) μπορούμε να 
ξεκινήσουμε με έναν εισπνεόμενο β-αγωνιστή και την χορήγηση ινσουλίνης/γλυκόζης 
- ΔΕΝ χρειάζεται να υπερφορτώνουμε τον ασθενή με πολλαπλές θεραπευτικές 
παρεμβάσεις αν δεν είναι βαρέως πάσχων 
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Κεφάλαιο 24ο : ΟΡΧΕΟΔΥΝΙΑ 

 

Η πιο σημαντική διάγνωση για να αποκλείσουμε - συστροφή όρχεως 

- Δεν αφήνουμε τον ασθενή να περιμένει για πολλή ώρα στην αίθουσα 

διαλογής 

- ΧΡΟΝΟΣ = ΟΡΧΕΙΣ 

Η πρώτη απόφαση - Εξαρτάται αν ο ασθενής είναι σε εμφανή ή μη δυσφορία: 

- Ασθενής χωρίς δυσφορία - μπορούμε να λάβουμε πλήρες Ιστορικό και να 

κάνουμε Κλινική Εξέταση 

- Ασθενής με δυσφορία - γρήγορο Ιστορικό και Κλινική Εξέταση, US, εκτίμηση 

από Ουρολόγο 

 

Συνήθης ηλικία για συστροφή 

- Δικόρυφη κατανομή - νεογνά και έφηβοι (ηλικία 14 ετών) 

- Ωστόσο, το 30% των συστροφών είναι πάνω από 21 ετών 

 

Ανατομικές Αιτίες για συστροφή 

- Παραμόρφωση τύπου “πλήκτρου καμπάνας “  - ο όρχις δεν προσφύεται 

προσθίως στο όσχεο όπως συνήθως 

- Αυτό επιτρέπει στον όρχι να συστραφεί από μόνος του → ισχαιμία όρχεως 

 

Ιστορικό 

- Έναρξη του πόνου - Τί έκανε ο ασθενής όταν ξεκίνησε ο πόνος; 

- Τί ανακουφίζει ή επιδεινώνει τον πόνο; 

- Αιφνίδια ή σταδιακή εγκατάσταση του πόνου; 

- Συνεχής ή διαλείπων πόνος; 

- Πυρετός; Δυσουρικά ενοχλήματα; Κοιλιακό άλγος; 

- Συμμετοχή του πέους; Εκκρίσεις; Κακώσεις; Δερματικές λύσεις; Πόνος στο 

Ορθό; 

- Φάρμακα, προηγούμενο Ιατρικό και Χειρουργικό Ιστορικό, Αλλεργίες 

 

Δεν υποεκτιμάμε την συστροφή ως διάγνωση επειδή δεν υπήρξε 

σαφές ιστορικό κάκωσης στον όρχι. Ο μηχανισμός μπορεί να είναι 

χαμηλής ενέργειας ή να μην υπάρχει καν ενώ η συστροφή μπορεί να 

συμβεί και κατά την διάρκεια του ύπνου (σπασμός του κρεμαστήρα 

κατά την διάρκεια του REM ύπνου) 

 

Κλινική Εξέταση 

- Κάνουμε μια γρήγορη εξέταση από την κορυφή ως τα νύχια 

- Δεν αγνοούμε την Κοιλιά! Ο πόνος στον όρχι ίσως είναι αντανακλαστικός από 

την κοιλιά 

- Εξετάζουμε την βουβωνική περιοχή για μάζες, οίδημα, κήλες 
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- Προσπαθούμε να έχουμε τον ασθενή όρθιο για να εξετάσουμε τους όρχεις 

- Εξετάζουμε την θέση του κάθε όρχι 

o Θα πρέπει να είναι εντελώς κάθετη - αν ο όρχις είναι σε κάποια 

γωνίωση, σκεφτόμαστε ισχυρά την συστροφή 

- Ελέγχουμε το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα 

o Κυλάμε το δάχτυλό μας στην έσω επιφάνεια του Μηρού - θα πρέπει 

να δούμε τον ομόπλευρο όρχι να συσπάται 

o Η απουσία του αντανακλαστικού του κρεμαστήρα συνιστά ισχυρά ως 

διάγνωση την συστροφή 

- Ψηλαφάμε τον κάθε όρχι ξεχωριστά 

o Ξεκινάμε από τον μη πάσχοντα όρχι - δεν ενοχλεί τον ασθενή και μας 

αφήνει να κάνουμε καλύτερη εξέταση 

o Αφήνουμε τον ασθενή να μας δείξει πού πονάει 

o Ψηλαφάμε ολόκληρο τον όρχι 

o Η επιδιδυμίδα βρίσκεται οπισθίως περίπου στα 2/3 της απόστασης 

από την κορυφή του όρχεως  

- Σημείο Prehn’s 

o Η ανύψωση των όρχεων ανακουφίζει από τον πόνο τον ασθενή 

o Συνιστά Επιδιδυμίτιδα (ελαττώνει την τάση στην Επιδιδυμίδα)  

 

ΔΕΝ χρησιμοποιούμε το σημείο Prehn’s ως το μοναδικό σημείο για 

να αποκλείσουμε την συστροφή. 30% των ασθενών με συστροφή  

έχουν θετικό σημείο Prehn’s ! 

 

- Ελέγχουμε για Υδροκήλη (συλλογή υγρού) και Κιρσοκήλη (διατεταμένες 

φλέβες του όσχεου) 

 

Ασθενής με μεγάλη δυσφορία και/ή ισχυρή υποψία για συστροφή; 

- ΧΡΟΝΟΣ = ΟΡΧΕΙΣ 

- Καλούμε για US και Ουρολόγο ταυτόχρονα 

- Δεν καθυστερούμε - το ποσοστό διάσωσης του όρχεως ελαττώνεται στις 4 

ώρες 

- Η συστροφή είναι μια κλινική διάγνωση αλλά λίγοι ουρολόγοι θα οδηγήσουν 

τον ασθενή στο Χειρουργείο χωρίς US οπότε βάζουμε τον ασθενή μας στην 

1η γραμμή 

 

Κάνουμε US και Ουρολογική εκτίμηση σε όλους τους ασθενείς με 

πόνο στους όρχεις. O US μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικός σε έναν 

ασθενή που o όρχις συστρέφεται και επανακάμπτει. Ο ασθενής πρέπει 

να οδηγηθεί στο Χειρουργείο αν η διάγνωση και / ή ο US είναι 

διφορούμενα 

 

Χορηγούμε στον ασθενή αναλγησία 
- iv μορφίνη, φαιντανύλη 
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Άλλες διαγνώσεις 

Επιδιδυμίτιδα - φλεγμονή της Επιδιδυμίδας 

- Συνήθης αιτία Neisseria Gonnorghoeae / Chlamydia, σπάνια άσηπτη 

καλλιέργεια ούρων 

- Ο πόνος μπορεί να είναι αιφνίδιος ή σταδιακός - μπορεί να μιμηθεί συστροφή 

- Ελέγχουμε τα ούρα, στέλνουμε Καλλιέργεια για Neisseria Gonorrhea / 

Chlamydia, κάνουμε US 

- Γενικά -  Άντρες<35ετών → σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - 

 Άντρες >35ετών → Εντερόκοκκοι (E.Coli) 

- Θεραπεία 

o Έλεγχος του πόνου - ιβουπροφαίνη  400-800mg po 3φορές την 

ημέρα, οπιοειδή για πολύ έντονο άλγος 

o Ανύψωση του όσχεου - 2 πακέτα μεγάλων γαζών σφιχτά δεμένων 

o Αντιβιοτικά 

▪ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - κεφτριαξόνη 250mg im 

και δοξυκυκλίνη 100mg po x2 καθημερινά επί 10ημέρες, 

αζιθρομυκίνη 1g άπαξ  

▪ Εντερόκοκκοι - λεβοφλοξασίνη  500mg po καθημερινά επί 

10ημέρες 

Δεν προκαλούμε ζημιά όταν θεραπεύουμε τον ασθενή με κεφτριαξόνη, 

δοξυκυκλίνη και λεβοφλοξασίνη για να καλύψουμε όλες τις 

περιπτώσεις αν η αιτία είναι ασαφής ή αν τα αποτελέσματα για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα καθυστερούν να βγουν 

 

Συστροφή ορχικής απόφυσης (Κύστη Morgagni) 

- Ένα μικρό τμήμα του όρχεως που δεν έχει λειτουργική σημασία 

- Μπορεί να συστραφεί και να προκαλέσει πόνο 

- Βρίσκεται κοντά στην Επιδιδυμίδα - μπορεί να μιμηθεί Επιδιδυμίτιδα στον US 

- “Κλασσικό” σημείο - σημείο της μπλε τελείας κοντά στην Επιδιδυμίδα  

- Θεραπεία - αναλγησία, υποστήριξη του όσχεου, αντιβιοτικά αν ο US είναι 

διφορούμενος ή αποδεικνύει Επιδιδυμίτιδα 

 

Κιρσοκήλη/Υδροκήλη - παρακολούθηση από Ουρολόγο 

- Υδροκήλη - συλλογή υγρού στον όρχι 

o μικρή ποσότητα υγρού στον όρχι μπορεί να είναι φυσιολογική 

- Κιρσοκήλη - διάταση των ορχικών φλεβών 

- Προκαλεί αμβλύ άλγος  

 

Ορχικές μάζες  

- Συχνότερα ανευρίσκονται με την εξέταση ή τον US  

- Παρακολούθηση από Ουρολόγο (επείγον vs Εξωτερικά Ιατρεία) 

- Ο Ουρολόγος θα στείλει εργαστηριακές εξετάσεις 

o b-hCG (παράγεται από κάποιους όγκους) 

o Alpha Feto-protein (σύνηθες test) 

o LDH 
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Βουβωνοκήλη  

- Πρώτη ερώτηση - η Κήλη ανατάσσεται; 

- Αν ανατάσσεται - τακτική παρακολούθηση από Γενικό Χειρουργό / 

ενημέρωση για άμεση επανεξέταση όταν αυτή δεν ανατάσσεται ή προκαλεί 

έντονο πόνο κατά την ανάταξη 

- Αν η Κήλη δεν ανατάσσεται, συμβουλευόμαστε Γενικό Χειρουργό 

o Μη ανατασσόμενη Κήλη 

o Συστραφείσα Κήλη 

o Αν η Κήλη είναι μη ανατασσόμενη για λιγότερο από 4ώρες, 

προσπαθούμε να βάλουμε τον ασθενή σε αντί -Trendelenburg θέση 

χρησιμοποιώντας αναλγησία πριν 

o Συμβουλευόμαστε έναν Γενικό Χειρουργό πριν πραγματοποιήσουμε 

αυτόν τον χειρισμό 

Παρωτίτιδα 

- Ιογενής Λοίμωξη που έχει σχεδόν εξαλειφτεί λόγω του Εμβολιασμού 

- Προκαλεί πόνο και οίδημα στον όρχι 

- Υποστηρικτική φροντίδα, έλεγχος του πόνου 

 

Γάγγραινα Fournier - επείγουσα Χειρουργική διάγνωση 

- Επιθετική εν τω βάθει λοίμωξη της περιοχής 

- Πιο συχνή σε ανοσοκατεσταλμένους και σακχαροδιαβητικούς 

- Αποχρωματισμός του δέρματος, κριγμός, ευαισθησία 

- Κάνουμε ΑΜΕΣΑ CT Κοιλίας / Πυέλου με iv σκιαγραφικό 

- Αντιβίωση - πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και κλινδαμυκίνη  

 

Χειροκίνητη ανάταξη συστροφής 

- Αν ο ασθενής έχει συστροφή και ο Ουρολόγος αργεί ή/και αν την έχει ήδη 

πολλή ώρα, πιθανά να πρέπει να κάνουμε προσπάθεια ανάταξης 

- Χειρισμός “Ανοίγουμε το βιβλίο” - στρέφουμε τον όρχι προς τον ομόπλευρο 

μηρό 

- Η συστροφή μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 180 - 270 μοίρες 

- Ο χειρισμός “Ανοίξτε το βιβλίο” δουλεύει μόνο αν ο όρχις έχει συστραφεί προς 

τα έσω 

- Το 30% των παιδιών σε μία μελέτη είχαν συστροφή προς τα έξω  

- Προσπαθούμε να την ανατάξουμε - επιτυχής αν ελαττωθεί ο πόνος, 

επαναλαμβάνουμε τον US. Προγραμματισμός για χειρουργείο σε μη 

επείγουσα βάση για να εξασφαλιστεί ότι ο όρχις δεν θα επανασυστραφεί 

- Αν ο πόνος επιδεινώνεται, κάνουμε χειρισμό προς την άλλη κατεύθυνση 

- Δεν καταστέλουμε πλήρως τον ασθενή - χρειάζεται να είναι ξύπνιος για να δει 

αν βελτιώνεται ο πόνος 
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Κεφάλαιο 25ο : Μη Επεμβατικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) 

 

 

Μη επεμβατικός αερισμός 

- Παρέχει θετικές πιέσεις στον ασθενή μέσω μάσκας που προσφύεται σφιχτά 

στο πρόσωπό του 

 

CPAP - Συνεχής θετική πίεση 

- Παρέχει μία συνεχόμενη σταθερή πίεση που δεν μεταβάλλεται σε σχέση με 

τις αναπνοές του ασθενούς 

o Παράδειγμα - CPAP σε μία πίεση των 10 cmH20 

BiPAP - Διφασική θετική πίεση 

- Παρέχει μία προκαθορισμένη πίεση καθ’ όλη την περίοδο και η πίεση αυτή 

αυξάνει πάνω από το σημείο αυτό με κάθε εισπνοή 

- Συχνά ο όρος BiPAP χρησιμοποιείται για να καλύψει όλα τα είδη του μη 

επεμβατικού αερισμού 

o Παράδειγμα - BiPAP σε ρύθμιση 10/5 (στήλης ύδατος) = Πίεση 5 κατά 

την εκπνοή, 10 όταν ο ασθενής εισπνέει 

BiPAP vs. CPAP 

- Χωρίς διαφορές σε κλινικά σημαντικές εκβάσεις στις μελέτες 

- BiPAP ίσως να είναι πιο ανεκτή γιατί αφήνει τον ασθενή να «ξεκουραστεί» 

μεταξύ των αναπνοών 

- CPAP είναι πιο εύκολο να μεταφερθεί (χρησιμοποιείται πιο πολύ στην 

επείγουσα ιατρική) 

 

Πώς λειτουργεί ο μη επεμβατικός αερισμός 

- Aνοίγει μικρούς αεραγωγούς 

- Έτσι μειώνονται οι ατελεκτασίες, γεγονός το οποίο βελτιώνει την πνευμονική 

ευενδετότητα και μειώνεται με αυτόν τον τρόπο το έργο της αναπνοής 

- Για το πνευμονικό οίδημα - δεν απομακρύνει το υγρό έξω από τους 

πνεύμονες 

o Αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση → μειώνει έτσι τη φλεβική επιστροφή 

o Μειώνει το προφόρτιο και το μεταφόρτιο 

 

Ενδείξεις χορήγησης ΜΕΜΑ 

- Κάθε ασθενής με αναπνευστική δυσχέρεια που δεν ανταποκρίνεται σε απλές 

παρεμβάσεις όπως η χορήγηση σαλβουταμόλης 

- Κοινές ενδείξεις - ΧΑΠ, Άσθμα, ΚΑ, ΟΠΟ, Πνευμονία 

- Ως μέσο προ-οξυγόνωσης προ της διασωλήνωσης 

- Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τη διάγνωση για να ξεκινήσουμε ΜΕΜΑ - Βάζουμε 

πρώτα και ρωτάμε μετά - τον χρησιμοποιούμε πρώιμα και συχνά 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άτομα με εντολή για μη 

αναζωογόνηση/διασωλήνωση για να μειώσει το αίσθημα δίψας για αέρα ή/και 
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να αγοράσουμε χρόνο μέχρι να ξεκαθαριστεί το στάτους γύρω από την 

αναζωογόνηση 

 

Πότε  ΔΕΝ χρησιμοποιούμε ΜΕΜΑ: 

- Άτομα χωρίς επίπεδο επικοινωνίας ή με επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης - 

κίνδυνος εισρόφησης 

- Υπόταση - η μείωση της ενδοθωρακικής πίεσης μπορεί να μείωση την ΑΠ 

- Εάν μειώνεται το επίπεδο επικοινωνίας, προχωράμε στην διασωλήνωση  

 

Προσοχή! Η BiPAP δεν έχει back up ρύθμιση να δίνει πιέσεις ένα ο 

ασθενής είναι απνοϊκός - υποστηρίζει την  αναπνοή του ασθενούς / δεν 

την εξασφαλίζει  

 

Πώς χρησιμοποιείται ο ΜΕΜΑ 

- Παίρνουμε το μηχάνημα - ιδανικά είναι διαθέσιμο στα ΤΕΠ αλλά το ζητάμε  

από την αρχή της βάρδιας εάν δεν είναι 

- Έχουμε έτοιμο τον εξοπλισμό για τη διαχείριση του αεραγωγού εάν 

επιδεινωθεί ο ασθενής 

- Δεν το τοποθετούμε απευθείας πάνω στον ασθενή 

o Αυτό θα προκαλέσει ταραχή στον ασθενή 

- Καθοδηγούμε τον ασθενή 

o «Θα σε βοηθήσουμε να αναπνεύσεις καλύτερα με το να σου βάλουμε 

μία μάσκα. Θα φυσήξει αέρα στο πρόσωπο σου και αρχικά θα νιώσεις 

πολύ άβολα, αλλά θα σε ηρεμήσει και θα αναπνέει και αυτό για εσένα, 

σου υπόσχομαι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα» 

- Βάζουμε τη μάσκα πάνω στο πρόσωπο χωρίς να τη συνδέσουμε στο 

μηχάνημα 

- Την τοποθετούμε σφιχτά πάνω στο πρόσωπο του με έναν βοηθό στην άλλη 

πλευρά του ασθενούς 

- Ρυθμίζουμε την BiPAP αρχικά σε 0/0 βάζοντας το FiO2 στο 100% 

o Χορηγούμε καθαρό οξυγόνο αρχικά για να εξοικειωθεί με την αίσθηση 

- Ξεκινάμε με 0/2 και κάνε εναλλαγές αυξάνοντας τα νούμερα κατά 1-2 

o Σταδιακή αύξηση κάθε 10-15 δευτερόλεπτα 

o Αρχικός στόχος 10/5 

o Μπορεί να φτάσει ως 20/10 ακόμα και 25/10 

- Συνέχεια πρέπει να καθησυχάζουμε τον ασθενή 

- ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ δόση φαιντανύλης 

o Μπορεί να βοηθήσει το αίσθημα δίψας για αέρα 

o 12,5 ως 25 mcg φαιντανύλης iv 

o Είμαστε έτοιμοι για διασωλήνωση 

- Κεταμίνη και DSI (Delayed Sequence Intubation) - Αποτελεί το επόμενο βήμα 

για εξασφάλιση αεραγωγού - Όλες οι λεπτομέρειες στο emcrit.org 

 

 

 

Σημεία κλειδιά: 

1.Εκπαίδευση και καθησυχασμός του ασθενούς 

2.Αρχική ρύθμιση μηχανήματος στο 10/5 ή και υψηλότερα εάν κρίνεται απαραίτητο 
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Κεφάλαιο 26ο : Ψυχιατρική κλινική εκτίμηση 

 

Πρώτο βήμα = «Ασφάλεια σκηνής» 

- Ασφάλεια προσωπικού και ασθενούς 

- Αν είναι δυνατόν, να αφαιρούνται τα ρούχα του ασθενούς και να φορέσει 

ιματισμό του νοσοκομείου 

- Τα προσωπικά είδη του ασθενούς να φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο 

- Έτσι ο ασθενής δε μπορεί να φύγει αιφνίδια 

- Εάν κριθεί απαραίτητο, ένα άτομο της ασφάλειας να προσέχει τον ασθενή 

 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε την τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με τις ακούσιες 

εισαγωγές 

 

Κοιτάμε το διάγραμμα 

- Εντοπίζουμε μη φυσιολογικά ζωτικά σημεία 

o Ιδίως πυρετό, ταχυκαρδία, χαμηλό κορεσμό οξυγόνου 

- Πλήρης καταγραφή ατομικού αναμνηστικού 

- Είναι αυτοκτονικός ιδεασμός (ΑΙ) ή ο ασθενής συμπεριφέρεται αλλόκοτα   

(Διαταραχή επιπέδου επικοινωνίας > αυτοκτονικός ιδεασμός) 

- Συστηνόμαστε, καθόμαστε κάτω και ακούμε τον ασθενή 

- Για ασφάλεια, καθόμαστε μεταξύ του ασθενούς και της πόρτας 

- Δεν παγιδευόμαστε στο εξεταστήριο 

- Ρωτάμε για ποιόν λόγο βρίσκονται στα επείγοντα 

- Να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, αλλά να είμαστε άμεσοι εάν δεν μιλήσει 

- Εάν δε μιλάει, ρωτάμε απευθείας «Θέλεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου ή σε 

κάποιον άλλον;», «Θέλεις να πεθάνεις;» 

- Εάν ο ασθενής έχει ΑΙ, ρωτάμε άμεσα πώς σχεδιάζει να το κάνει 

 

Δεν πρόκειται να κάνουμε έναν ασθενή να θέλει να αυτοκτονήσει 

ούτε θα του μπουν ιδέες με το να τον ρωτήσουμε - Είναι αναγκαίο να 

γίνουν αυτές οι ερωτήσεις  

 

Εξέταση και ιστορικό (Ειδικά για τη ψυχιατρική) 

- Δίνουμε σημασία στην γλώσσα του σώματος του ασθενούς 

o Υπεκφεύγει; 

- Είναι σε ένταση; 

- Είναι ληθαργικός ή με καταθλιπτικό συναίσθημα; 

- Είναι αδιάφορος ως προς τις ερωτήσεις για πιθανό αυτοκτονικό ιδεασμό; 

- Εάν υπάρχει σχέδιο να βλάψει τον εαυτό του - πόσο έτοιμος και πρόθυμος 

είναι να το πραγματοποιήσει; 

o Δεν έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος - αλλά το κατά πόσο πιστεύει ο 

ασθενής ότι θα πάθει κακό 

- Ρωτάμε για κοινωνικό και ψυχιατρικό ιστορικό 
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- Κοινωνικό ιστορικό - Με ποιόν μένει ο ασθενής; Υπάρχει υποστηρικτικό 

περιβάλλον; Υπάρχουν στρεσογόνοι παράγοντες; Ναρκωτικά και αλκοόλ; 

o Ρωτάμε για ύπαρξη όπλων στο σπίτι - Μεγάλος κίνδυνος για 

ολοκλήρωση αυτοκτονίας 

o Ψυχιατρικό ιστορικό - προηγούμενη νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή 

Πλήρες ιατρικό ιστορικό - Φάρμακα, αλλεργίες, ατομικό αναμνηστικό, προηγούμενα 

χειρουργεία 

Καλή σύνοψη συμπτωμάτων - Επικεντρωνόμαστε στο νευρολογικό και 

ενδοκρινολογικό σύστημα 

Πλήρης κλινική εξέταση 

- Επικεντρωνόμαστε στην νευρολογική εξέταση και στην εκτίμηση του 

επιπέδου συνείδησης (Προσανατολισμένος σε χώρο/χρόνο/πρόσωπο;) 

- Κάποιοι προτείνουν την εκτέλεση Mini-Mental test σε κάθε ασθενή 

o Ίσως να μην είναι απαραίτητο, αλλά να έχει γίνει εκτίμηση της 

γνωσιακής λειτουργίας και του επιπέδου επικοινωνίας του ασθενούς 

- Δίνουμε προσοχή στην σύγχυση και στο μεταβαλλόμενο επίπεδο συνείδησης 

Εργαστηριακές εξετάσεις - Χαμηλής διαγνωστικής αξίας ιδίως σε νέους υγιείς 

ασθενείς, αλλά συχνά απαιτείται από τη ψυχιατρική κλινική προ της εισαγωγής -  

ίσως ανευρεθούν ιατρικές παθήσεις που συμβάλλουν ή προκαλούν ψυχιατρική νόσο 

Τυπικός εργαστηριακός έλεγχος με πιθανές εξηγήσεις 

- WBC - Αναιμία 

- Βιοχημικός έλεγχος (Υπονατριαιμία, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας κλπ) 

- TSH - Υποθυρεοειδισμός (μιμείται κατάθλιψη) 

- Επίπεδα παρακεταμόλης - πολύ σημαντικό - Υπερδοσολογία συχνά 

ασυμπτωματική και θανατηφόρος 

- Επίπεδα αιθανόλης (general tox workup) 

- Επίπεδα σαλικυλικών - (Σύνδρομο τοξίκωσης: Ταχύπνοια, και αναπνευστική 

αλκάλωση, εμβοές ώτων,MO με αυξημένο ΧΑ, διαταραχή στη λειτουργία 

αιμοπεταλίων, υπερθερμία) 

- Γενική ούρων, τοξικολογικός έλεγχος ούρων - Λοίμωξη ουροποιητικού, 

ναρκωτικά 

- β-hCG ούρων - Γυναίκες = Έγκυες μέχρι αποδείξεως του εναντίου  

- ΗΚΓ- αρρυθμίες (ίσως αποτελέσουν αντένδειξη στη χορήγηση κάποιων 

ψυχιατρικών φαρμάκων, διάγνωση υπερδοσολογίας με τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά) 

- Ηπατική βιοχημεία - προαιρετικό - έλεγχος για ηπατική νόσο; 

 

Δώσε σημασία στα    

- Το πιο σημαντικό είναι η ανεύρεση των ασθενών που έχουν υποκείμενο 

νόσημα το οποίο τους προκαλεί ψυχιατρική νόσο 

- Προσοχή σε νέους και ηλικιωμένους ασθενείς που ξαφνικά έχουν 

ψυχιατρικές εκδηλώσεις χωρίς προηγούμενο ιστορικό 
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o Παράδειγμα - νεαρός ασθενής αρχίζει ξαφνικά να συμπεριφέρεται 

παράξενα - μπορεί να είναι ερπητική μηνιγγίτιδα, ηλικιωμένος ασθενής 

με αυτοκτονικό ιδεασμό - μπορεί να είναι εγκεφαλική αιμορραγία 

      

Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων, ηλικία άνω των 40, οπτικές 

ή απτικές ψευδαισθήσεις, κυμαινόμενο επίπεδο συνείδησης 

(ντελίριο) 

- Άτομα με πρέπει να υποβληθούν σε CT εγκεφάλου και σε ΟΝΠ για 

αποκλεισμό ενδοκράνιας μάζας ή αιμορραγίας καθώς και μηνιγγίτιδας 

 

Σημαντικό - πρέπει να πείσουμε τον ασθενή ότι θα είμαστε ο τελευταίος ιατρός που 

θα τον εκτιμήσει - ίσως έχει περάσει καιρός από τότε που επισκέφτηκε ιατρό άλλης 

ειδικότητας 

Διαχείριση  

Άτομο με γνωστή ψυχιατρική νόσο που συμπεριφέρεται παράξενα - Εάν οι 

εξετάσεις βγουν φυσιολογικές και η γνωσιακή του λειτουργία είναι ανεπηρέαστη, 

μπορεί να εξέλθει εάν δεν επιθυμεί να νοσηλευτεί - Να ενημερωθεί η κοινωνική 

υπηρεσία 

Αυτοκτονικός ιδεασμός / Επιθυμία για ανθρωποκτονία - Πρέπει να εκτιμηθεί από 

ψυχίατρο στα επείγοντα 

- Εάν ο ψυχίατρος κάνει σύσταση για εισαγωγή - Δίνουμε βενζοδιαζεπίνες 

μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή - Παροχή φαγητού και νερού επίσης 

- Εάν ο ψυχίατρος δε θεωρεί ότι χρήζει εισαγωγής - Βεβαιωνόμαστε ότι ο 

ασθενής δεν άλλαξε τα λεγόμενα του στον ψυχίατρο ή ότι ο ψυχίατρος έχει 

πλήρη εικόνα για τη παρούσα νόσο του ασθενούς 
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Εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονικότητας 

Dr.Rob Orman lecture, 2011 

Εκτίμηση του αυτοκτονικού ασθενούς: 

• Αρχικά βασίζεται στην κλινική εκτίμηση του ιατρού, ενώ φοράει ΜΑΠ 

• Τρία (Απώλεια λογικής σκέψης, ιδεασμός, οργανωμένο πλάνο) 

 
Α

υ
ξη

μ
έν

ο
ς 

κ
ίν

δ
υ
ν
ο

ς 
 

 
Εκλυτικός 
παράγοντας 

Οξύ στρες; Απώλεια εργασίας, αγαπημένου 
προσώπου, επέτειος απώλειας; Πρόσφατη 
νοσηλεία σε ψχ κλινική ή απόπειρα 
αυτοκτονίας. Έφηβοι: απογοήτευση, ντροπή, 
αυτοκτονία φίλου 

Απώλεια 
κριτικής 
σκέψης 

 
Ψύχωση, ταραχή, έντονο άγχος 

 
 
Ηλικία 

Δεν είναι προστατευτικός παράγοντας, 
υψηλότερος κίνδυνος σε 15-24 και >65 ετών. 
Τρίτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 15-24. 
Μεγαλύτερες ηλικίες χρησιμοποιούν πιο 
βίαια/θανατηφόρα μέσα, δεν προειδοποιούν 

Πρόσβαση στα 
μέσα 

Έχουν πρόσβαση σε όπλα;  

 
Προηγούμενες 
προσπάθειες 

x38 φορές τον κίνδυνο για αυτοκτονία. 
Υψηλότερος κίνδυνος εάν η προηγούμενη 
προσπάθεια ήταν <1 έτος ή με πιο 
θανατηφόρο μηχανισμό 

Προηγούμενη 
νοσηλεία σε ψχ 
κλινική 

Μεγαλύτερος κίνδυνος εάν έχει νοσηλευτεί ή 
αν έχει λάβει ψυχιατρική φροντίδα 

Κατάχρηση 
αλκοόλ/ναρκω- 
τικών 

50% θανάτων επιπλέκονται με κατάχρηση 
αλκοόλ. Αυξάνει παρορμητικότητα. Εάν 
νηφάλιος δεν έχει αυτοκτονικό ιδεασμό 
χρήζει παρακολούθησης σε εξωτερική βάση 

Κατάθλιψη, 
απελπισία 

Μείζονα κατάθλιψη αυξάνει x20 τον κίνδυνο 

αυτοκτονίας. Το αίσθημα απελπισίας είναι 
και δείκτης της σοβαρότητάς της κατάθλιψης 

Ασθένεια Η ύπαρξη ασθένειας μειώνει λειτουργικότητα, 
προκαλεί κατάθλιψη και αίσθημα απελπισίας. 
Υψηλού κινδύνου: Επιληψία, κακοήθεια, 
νευρολογικά νοσήματα 

 
 
Ιδεασμός 

 Ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι μείζονας 
προάγγελος για απόπειρα/ολοκλήρωση 

αυτοκτονίας. Άρνηση ΑΙ δεν σημαίνει 
μηδαμινό ρίσκο (Σε μελέτη το 78% των 
εισαχθέντων για απόπειρα αυτοκτονίας είχαν 
αρνηθεί ΑΙ στην τελευταία ψυχιατρική 
εκτίμηση) 

Έλλειψη 
υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος 

Έλλειψη αντιλαμβανόμενου υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος. Συμπληρωματικό ιστορικό 
από φίλους και οικογένεια είναι σημαντικό 
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Οργανωμένο 
σχέδιο ή με 
σοβαρό σκοπό 

Όσο πιο λεπτομερές και θανατηφόρο το 
σχέδιο → μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Η 

θέληση για θάνατο πιο σημαντική από τη 
μέθοδο. Εάν δεν αποπειράθηκαν, γιατί; 

(προστατευτικοί παράγοντες) 

Υποστηρικτικό 
πλαίσιο 

Οικογένεια, φίλοι, θρησκεία. Έγγαμοι με 
παιδιά είναι προστατευτικός παράγοντας 

Επίγνωση Καλή επίγνωση και προσαρμοστικότητα 

Σκέψη για 
μέλλον 

Να σκέφτεται και να περιμένει μελλοντικά 
γεγονότα 

Δέσμευση Δέσμευση ως προς τη θεραπευτική 
προσέγγιση. Ανοιχτός στη συμμετοχή, 

αξιολόγηση και θεραπευτική σχέση. Δεν 
αποκρύπτει πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[- 110 -] 

 

Κεφάλαιο 27ο : Οφθαλμολογικές Παθήσεις 

 

 

Οπτική Οξύτητα - Το ζωτικό σημείο του οφθαλμού 

- Να έχει εκτιμηθεί αρχικά στη διαλογή 

- Εάν όχι, να γίνεται άμεσα στο ΤΕΠ μέσω πίνακα οπτικής οξύτητας 

- Εάν ο ασθενής δε βλέπει τίποτα, μπορεί να διακρίνει δάκτυλα, φως ή κίνηση; 

- Αν ο ασθενής δεν έχει γυαλιά ή φακούς επαφής, χρησιμοποιήστε το 

στενοπικό διάφραγμα για να διορθώσετε την οπτική του οξύτητα 

 

Εξαίρεση στην άμεση εκτίμηση της οφθαλμικής οξύτητας αποτελεί το 

χημικό έγκαυμα του οφθαλμού - πλύσεις με άφθονη ποσότητα νερού ΤΟ 

ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ 

 

Ιστορικό 

- Υπήρξε τραυματισμός του οφθαλμού, ξένο σώμα ή χημικό έγκαυμα; 

- Τα συμπτώματα εγκαταστάθηκαν σταδιακά ή αιφνίδια; 

- Υπάρχει ερυθρότητα ή εκκρίσεις οφθαλμού; Ο ασθενής ξύπνησε με δυσκολία 

στο να ανοίξει τα μάτια του; 

- Υπάρχει απώλεια όρασης; 

- Υπάρχει προηγούμενο ιατρικό ιστορικό - χρήση φακών επαφής;  

- (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!) 

- Φοράει γυαλιά; Πότε επισκέφτηκε τελευταία φορά οφθαλμίατρο; 

- Πλήρης καταγραφή λοιπών οφθαλμολογικών παθήσεων όπως επίσης 

συνολικό ατομικό αναμνηστικό, χειρουργεία, φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες 

κλπ 

 

Εξέταση 

- Εξωτερική εξέταση - Σύγκριση των  δύο οφθαλμών - ερυθρότητα, αιμορραγία 

σκληρού χιτώνα, ερυθρότητα επιπεφυκότα, βλεφαρόπτωση 

- Ελέγχουμε την κινητικότητα των οφθαλμικών μυών (“H” test), την 

προσαρμογή σε όλες τις θέσεις  

- Ψηλαφούμε τον βολβό του οφθαλμού για ευαισθησία/οίδημα 

- Οφθαλμοσκόπηση - ελέγχουμε το αντανακλαστικό της κόρης, για αιμορραγία 

σκληρού χιτώνα, ύφαιμα (αίμα στον πρόσθιο θάλαμο) 

- Ελέγχουμε για κηλίδες στoν κερατοειδή χιτώνα (διηθήματα/έλκη) - σημαντικό 

στα άτομα που φοράνε φακούς επαφής  

- Αναστρέφουμε τις βλεφαρίδες - ελέγχουμε για παρουσία ξένου σώματος σε 

άνω και κάτω βλέφαρα -  με ένα νωπό βαμβάκι κάνουμε σάρωση στη 

περιοχή των βλεφάρων καθώς αποτελεί συχνή θέση για ξένα σώματα 

 

Τοπική αναισθησία 

- Το οφθαλμικό τραύμα μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επώδυνο 
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- 1-2 σταγόνες τετρακαϊνης για μείωση του άλγους και διευκόλυνση της 

εξέτασης 

- Εξηγούμε στον ασθενή ότι στην αρχή θα έχει αίσθημα καύσους αλλά θα είναι 

παροδικό 

- Δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί για το σπίτι γιατί οι μεγάλες ποσότητες που 

ίσως απαιτηθούν είναι δυνατόν να καθυστερήσουν την επούλωση 

 

Βυθοσκόπηση 

- Έλεγχος για οίδημα οπτικής θηλής και εικόνα ενδεικτική για απόφραξη της 

κεντρικής αρτηρίας/φλέβας του αμφιβληστροειδή  

- Άμεσο οφθαλμοσκόπιο - είναι πολύ ευκολότερο στην χρήση 

- Υπάρχουν διάφορα βίντεο στο embasic.org για το πώς γίνεται αυτή η 

εξέταση 

 

Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία 

- Θέλει αρκετή εξάσκηση - εκτελέστε την σε κάθε ασθενή για εμπειρία 

- embasic.org για επεξηγηματικά βίντεο 

- Διασφάλιση λυχνίας για αποφυγή βλάβης μηχανήματος 

 

Εξέταση με φλουορεσκεΐνη 

- Χρειάζονται ταινίες οφθαλμικής φλουορεσκεΐνης, φυσιολογικός ορός και ειδική 

λάμπα (wood’s lamp) 

- Αφαίρεση φακών επαφής (Αφήνει μόνιμη χρώση στους φακούς) 

- Τοποθετούμε την ταινία πάνω από τον οφθαλμό του ασθενή, ρίχνουμε λίγες 

σταγόνες φυσιολογικού ορού πάνω στη ταινία και τον αφήνουμε να μπει μέσα 

στον οφθαλμό και να διαχυθεί με τις κινήσεις του οφθαλμού 

- Σε σκοτεινό δωμάτιο και με την χρήση της ειδικής λάμπας (μπλε φως) 

εξετάζουμε για πυκνές, σκουρόχρωμες βλάβες που υποδηλώνουν επιθηλιακή 

διάβρωση του κερατοειδούς χιτώνα 

- Κάθετες βλάβες = πιθανό ξένο σώμα στο άνω βλέφαρο 

- Δενδριτικού τύπου βλάβες = ερπητική λοίμωξη οφθαλμού 

- Σημείο Seidel (Seidel’s sign) = «Ποτάμι» φλουορεσκεΐνης - υποδηλώνει 

ανοιχτό τραύμα  

Σε εξέταση ρουτίνας με φλουορεσκεΐνη δεν θα χρειαστεί άμεση επαφή 

του οφθαλμού με την ταινία. Σε υψηλή υποψία ή σε εμφανές τραύμα ίσως 

χρειαστεί όταν αναζητούμε το σημείο Seidel 

              
Διάβρωση κερατοειδούς   Δενδριτική βλάβη        Seidel’s sign  

Ενδοφθάλμια πίεση 

- Πραγματοποιείται  αφού έχει αποκλειστεί η άμεση ρήξη του βολβού   
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- Πρώτα, χορήγηση τοπικού αναισθητικού 

- Ελέγχουμε ότι λειτουργεί το τονόμετρο 

- Η φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση είναι 10- 20 mmHg 

Στο τέλος πραγματοποιούμε πλήρη φυσική εξέταση του ασθενούς 

 

Συνήθεις διαγνώσεις και η θεραπεία τους 

Τραύμα κερατοειδούς- Προκαλείται από ξένο σώμα, αμβλύ τραυματισμό, ενώ κατά 

τη χρώση με φλουορεσκεΐνη θα πάρει ένα σκούρο χρώμα 

- Θεραπεία - Αναλγησία και αντιβιοτικά 

o Αναλγησία - Τετρακαΐνη/προπαρακαΐνη στα ΤΕΠ, οδηγίες εξόδου με 

παρακεταμόλη, παρακεταμόλη/κωδείνη 

o Αντιβιοτικά - οι χρήστες φακών επαφής θα πρέπει να λάβουν 

χημειοπροφύλαξη κατά της Pseudomonas και να απορρίψουν τους 

φακούς τους 

▪ σιπροφλοξασίνη 

▪ οφλοξασίνη 

▪ τομπραμυκίνη 

 

Χρήστες φακών επαφής → να παραπέμπονται για οφθαλμολογική 

εξέταση εάν εμφανίζουν λευκωπά διηθήματα στον κερατοειδή  

Μη χρήστες φακών επαφής → τοπική εφαρμογή αντιβιοτικής 

κρέμας (ερυθρομυκίνη) 

 

Αιμορραγία επιπεφυκότα - Συνήθως είναι καλοήθους αιτιολογίας. Προκαλεί τρόμο 

στον ασθενή 

o Πρέπει να είναι ανώδυνη. Αν είναι επώδυνη,  

ψάξτε για σοβαρότερες καταστάσεις 

o Μπορεί να είναι τυχαία, ή να ακολουθεί έμετο ή 

βήχα 

o Εάν η εξέταση είναι φυσιολογική,  οδηγίες 

εξόδου. Διαβεβαιώνουμε τον ασθενή ότι θα 

απορροφηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων 

o Εάν λαμβάνει ασενοκουμαρόλη, έλεγχος INR 

και επανεκτίμηση 
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Ύφαιμα 

o Συνήθως επιπλοκή τραύματος / αυτόματο σε 

άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο 

o Το αίμα συγκεντρώνεται στον πρόσθιο θάλαμο 

o Ύφαιμα και άμεση ρήξη οφθαλμικού βολβού → 

επείγουσα οφθαλμολογική εκτίμηση 

o Κλίση κεφαλής 30 μοίρες και οδηγίες από 

οφθαλμιάτρους 

- Εισαγωγή συνήθως 

 

Παγίδευση οφθαλμικών μυών 

- Συνήθως μετά από άμεσο τραυματισμό στον οφθαλμικό κόγχο - ο ασθενής 

παραπονείται για διπλωπία 

- Μπορεί να έχει έλλειμμα στην κινητικότητα των οφθαλμικών μυών  

- CT οφθαλμικών κόγχων για διάγνωση 

- Θέλει εκτίμηση από οφθαλμίατρο, ΩΡΛ ή γναθοχειρουργό και αναλόγως 

παραπομπή 

-  

Οπισθοβολβικό αιμάτωμα 

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επείγουσα κατάσταση 

- Υποψία επί δομών πέριξ οφθαλμικού κόγχου υπό τάση ή επί αυξημένης 

ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από τραύμα 

- Χρήζει άμεσης αποσυμπίεσης → κίνδυνος απώλειας όρασης 

- Τεχνική πλάγιας κανθοτομής παρακάτω στο κείμενο 

 

Χημικό έγκαυμα 

- Σημαντικό - Τι ουσία ήταν (η βάση είναι χειρότερη του οξέος) 

- Θέλει άμεσα πλύση για μεγάλη διάρκεια με νερό ή φυσιολογικό ορό, μέχρι το 

pH να είναι 6,5-7,5 

- Χορήγηση τοπικού αναισθητικού 

- Εξαίρεση στην πλύση με νερό τα στοιχειακά μέταλλα (νάτριο/κάλιο), το ξερό 

lime, το σουλφυρικό οξύ  (στεγνό καθάρισμα) → Το νερό μπορεί να 

επιδεινώσει το έγκαυμα - Αρχικά θέλει αφαίρεση της ουσίας 

 

Ξένο σώμα - επί αμφιβολίας ύπαρξης αυτού, CT οφθαλμικού κόγχου. US ίσως πιο 

ευαίσθητη εξέταση αλλά η αξονική θα αποκαλύψει καλύτερα τυχόν επιπλοκές αυτού 

Επιπεφυκίτιδα 

- Μπορεί να είναι ιογενής ή βακτηριακή 

- Στην βακτηριακή συνήθως έχουμε πυώδες έκκριμα, ενώ στην ιογενή υδαρές 

- Δεν είναι πάντα εύκολο να τις ξεχωρίσουμε 

- Αντιβιοτικά - ίδια προσέγγιση με τραύμα κερατοειδούς 

- Παραπομπή σε οφθαλμίατρο εάν κάνει χρήση φακών επαφής 

- Υπεροξεία επιπεφυκίτιδα  - συνήθως προκαλείται από Neisseria gonorrhoeae 

- εντός 12 ωρών από επαφή - άφθονο πυώδες έκκριμα με αιφνίδια έναρξη - 



[- 114 -] 

 

χρήζει εισαγωγής, τοπικών και ενδοφλέβιων αντιβιοτικών. Προσοχή για 

διάτρηση 

 

Λοίμωξη από απλό έρπητα 

- Άλγος που μπορεί να συνοδεύεται από φυσαλιδώδες εξάνθημα στην 

κατανομή του 2ου κλάδου του τριδύμου 

- Δενδριτικού τύπου αλλοιώσεις στον κερατοειδή κατά τη  χρώση με 

φλουορεσκεΐνη  

- Χρήζει οφθαλμολογικής εκτίμησης 

 

 

Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας 

- Συνήθως ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με αιφνίδιο άλγος και ετερόπλευρη 

απώλεια όρασης 

- Η διάγνωση θα τεθεί μετά τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στα δύο μάτια) 

- Θεραπεία → Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης 

o τιμολόλη και πιλοκαρπίνη σε οφθαλμικές σταγόνες 

o Μετά την οφθαλμολογική εκτίμηση, πρεδνιζολόνη και ακεταζολαμίδη iv 

 

Όχι ακεταζολαμίδη σε άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο 

 

 

Απόφραξη κεντρικής αρτηρίας / φλέβας αμφιβληστροειδούς 

- Συνήθως προκαλείται από θρόμβο 

- Ανώδυνη ετερόπλευρη απώλεια όρασης με κερασόχρωη ωχρά κηλίδα ή 

ωχρότητα αμφιβληστροειδούς κατά τη βυθοσκόπηση 

- Κίνδυνος εμβολής θρόμβου - όπως στη κολπική μαρμαρυγή 

- Θεραπεία 

o Διαλείπουσα μάλαξη βολβού για λύση του θρόμβου 

o Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τιμολόλη, πιλοκαρπίνη, 

ακεταζολαμίδη 

o Επανεισπνοή σε χάρτινη σακούλα για αύξηση CO2 και μείωση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης 

o Ίσως χρειαστεί παρακέντηση του πρόσθιου θαλάμου 

o Ενδουαλοειδική έγχυση tPA έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν αποτελεί 

standard θεραπεία 
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            Απόφραξη κεντρικής  αρτηρίας        και          φλέβας αμφιβληστροειδούς 

 

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 

- Ο ασθενής παραπονείται για μαύρα στίγματα στην όραση 

- Μπορεί να γίνει η διάγνωση υπερηχογραφικά, αλλά έχει μικρή ευαισθησία 

- Επί υποψίας, οφθαλμολογική εκτίμηση 

 

 

Πλάγια Κανθοτομή 

- Επί υποψίας οπισθοβολβικού αιματώματος 

- Εάν γίνει χωρίς εντέλει να υπάρχει λόγος, θα αυτοϊαθεί. Εάν δε γίνει ενώ ο 

ασθενής έχρηζε παρέμβασης → μόνιμη απώλεια όρασης 

- Τοπική αναισθησία με λιδοκαΐνη, συνεχής επανεκτίμηση, βλέπει καλύτερα; 

- Η διαδικασία 

o Απολίνωση έξω κανθού για 30-60 δευτερόλεπτα για να απαγγειωθεί 

o Πλάγια τομή με ψαλίδι 

o Τομή τενόντων άνωθεν και κάτωθεν, έλεγχος όρασης και 

ενδοφθάλμιας πίεσης 

o Εάν δεν βελτιώνεται, επανάληψη με πιο επιθετική και μεγάλη τομή 

 

 
 
Links  
 
Slit lamp exam- 24 minutes but excellent and great videos of actual exams- worth 
watching the whole thing  
 
https://www.youtube.com/watch?v=w9wMJ6job_0  
 
Funduscopic exam- kind of cheesy but effective  
https://www.youtube.com/watch?v=wPzCA9k8GRQ  
 
Pan-ophthalmoscope-  
https://www.youtube.com/watch?v=a9rhPWqV_ac  
 
Ocular ultrasound- from the ultrasound podcast  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wPzCA9k8GRQ
https://www.youtube.com/watch?v=a9rhPWqV_ac
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http://www.ultrasoundpodcast.com/2012/04/episode-26-ocular-ultrasound-with-chris-
fox/  
 
Lateral Canthotomy on a cadaver  
 
http://www.youtube.com/watch?v=cAYBGW3c95M 

 
 
 

Κεφάλαιο 28ο :  Επιληπτικοί σπασμοί 

 

- Πλήρης καταγραφή ζωτικών, ιστορικού από διαλογή, ΕΚΑΒ 

Ασθενής που δεν έχει σπασμούς κατά τη προσέλευση στα ΤΕΠ 

- Ιστορικό συμβάντος 

- Προηγήθηκε κεφαλαλγία, διαταραχές στην όραση ή αύρα; 

- Υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή φαρμακευτική αγωγή για επιληψία; 

- Είχε προηγηθεί τραυματισμός ή εμπύρετο; 

- Υπήρχαν μάρτυρες, τι είδαν; 

- Ήταν χαλαρός ή σφιγμένος παντού όταν έκανε τους σπασμούς; 

- Τα μάτια ήταν ανοιχτά ή κλειστά; 

- Πόση ώρα διήρκησε η κρίση; 

- Γενικευμένοι ή εστιακοί σπασμοί; 

- Απώλεια ούρων ή/και κοπράνων; 

- Υπήρξε μετακριτική φάση; 

 

Ασθενής με συγκοπτικό επεισόδιο, δύναται να βιώσει λίγες 

μυοκλονίες που δεν γενικεύονται και δεν είναι επιληπτικοί σπασμοί. 

Από την άλλη, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η κρίση αυτή δεν ήταν 

συγκοπή. Ως συγκοπή ορίζεται η αιφνίδια απώλεια της  συνείδησης 

και του αγγειακού τόνου (postural tone) με γρήγορη ανάκαμψη στο 

φυσιολογικό 

 

ΗΚΓ σε όλους 

 

Ιατρικό Ιστορικό 

- Πλήρες ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργεία, αλλεργίες κλπ 

- Ιδιαίτερη προσοχή στη φαρμακευτική αγωγή 

- Χρήση ναρκωτικών ουσιών; 

- Προηγούμενες εξετάσεις 

 

Φυσική Εξέταση - Πλήρης, εκτιμούμε για τραύμα και κάνουμε νευρολογική εξέταση 
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Κατηγορίες σπασμών 

Πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς 

- Πρωτοπαθείς - Επιληψία 

- Δευτεροπαθείς - Υπάρχει εκλυτικός παράγοντας (Μηνιγγίτιδα, όγκος κλπ) 

 

Γενικευμένοι ή εστιακοί 

- Γενικευμένοι - Συμμετέχουν και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια και ολόκληρο 

το σώμα 

o Τονικοί/Κλονικοί - Το πιο σύνηθες (εναλλαγή σύσπασης και 

χαλάρωσης) 

o Αφαιρετικοί - κυρίως στα παιδιά - προσήλωση βλέμματος για 5-30 

δευτερόλεπτα 

- Εστιακοί - Συμμετέχει το ένα ημισφαίριο ή τμήμα αυτού (κροταφικός, 

μετωπιαίος, ινιακός, βρεγματικός λοβός) 

o Απλοί (χωρίς απώλεια επιπέδου συνείδησης) 

o Σύνθετοι (απώλεια επιπέδου συνείδησης) - έχουμε δευτεροπαθή 

γενίκευση των σπασμών 

 
Διαφορική Διάγνωση (AEIOU TIPS) 

 
- Alcohol = Αλκοόλ / Acidosis = Οξέωση 

- Electrolytes = Ηλεκτρολύτες 

- Ιnsulin = Ινσουλίνη / Ischemia = Iσχαιμία 

- Oxygen = Οξυγόνο 

- Uremia = Ουραιμία 

- Toxines / Trauma / Τemperature = Τοξίνες / Τραύμα / Θερμοκρασία 

- Ιnfection = Λοίμωξη 

- Psych = Ψυχιατρική νόσος,  Polypharmacy= Πολυφαρμακία 

- Stroke= ΑΕΕ, Space occupying lesion= Χωροκατακτητική εξεργασία, SAH = 

Υπαραχνοειδής εγκεφαλική αιμορραγία  

 
Συμπυκνωμένη λίστα διαφορικής διάγνωσης - ΤΙΝΕ 
 

- Trauma / Toxins - Τραύμα/Τοξίνες 

- Infection - Λοίμωξη 

- Neurologic - Νευρολογικά αίτια 

- Electrolytes - Ηλεκτρολύτες 

 
Να θυμόμαστε την πάρεση του Todd. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να 

εμφανίσουν εστιακά νευρολογικά ελλείμματα μετά από κρίση 

επιληψίας. Δεν είναι ΑΕΕ. Εάν ασθενής με ΑΕΕ έχει ιστορικό 

σπασμών, τότε είναι αντένδειξη για θρομβόλυση. 

 

Ψευδοσπασμοί - Υπάρχει νέος ορισμός «Ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις» 

- Ακούσιος τρόπος απάντησης του ατόμου στο στρες 

- Δεν προσποιείται την κρίση αυτή ούτε μπορεί να την ελέγξει  

- Οι σπασμοί είναι ασύντακτοι, άρρυθμοι 
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- Ο μάρτυρας θα το αντιληφθεί ως σπασμό. Υπέρ ψυχογενούς κρίσης είναι τα 

ερμητικά κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, αντί να είναι ανοιχτά. 

Ο ασθενής θα είναι γενικά πολύ σφιγμένος αντί να είναι χαλαρός 

- Το δήγμα γλώσσας θα απουσιάζει 

- Επίσης - δεν θα υπάρξει μετακριτική φάση - ο ασθενής θα αποκτήσει άμεσα 

επίπεδο επικοινωνίας αφού σταματήσει το επεισόδιο (δεν υφίστανται 

γενικευμένοι τονικό/κλονικοί σπασμοί χωρίς μετακριτική φάση) 

- Μπορεί να πάρει χρόνια ως την τελική διάγνωση. Σημαντικό να μην γίνουμε 

επικριτικοί απέναντι του. 

Ένα 10-30% ατόμων με ψευδοσπασμούς έχουν και κάποια επιληπτική 

διαταραχή στο ΗΕΓ, άρα οι δύο παθήσεις μπορούν να συνυπάρξουν. 

Διερεύνηση και Θεραπεία - Ασθενής που δεν εμφανίζει σπασμούς στα ΤΕΠ, είναι σε 

εγρήγορση με συνείδηση 

- Πρόσφατης έναρξης σπασμοί, χωρίς άλλη εμφανή αιτία, όπως 

τραύμα/μηνιγγίτιδα 

o Εργαστηριακά - WBC, Βιοχημικός, β-hCG ούρων,+/- ΗΚΓ 

o Τοξικολογική εξέταση ούρων, αμφίβολο αν είναι απαραίτητη εξέταση 

o Dx - (το σκεφτόμαστε εάν είναι διαβητικός)  

o CT εγκεφάλου - Διερεύνηση για μάζα  

- Ασθενής με γνωστή επιληψία - χωρίς υποψία για δευτεροπαθές αίτιο 

o Δεν απαιτείται ιδιαίτερη διερεύνηση. β-hCG ούρων υποχρεωτικά 

o Παράλειψη κάποιας δόσης της σταθερής αντιεπιληπτικής αγωγής; 

o Υπάρχει υποκείμενος ψυχολογικός παράγοντας που πυροδότησε το 

συμβάν; 

o Δεν χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος, εκτός κι αν δεν έχει υποβληθεί 

ποτέ ξανά στο παρελθόν 

o Επίπεδα φαρμάκου στο αίμα - Φαινυντοίνη, Λίθιο 

o Σκέψου τη χορήγηση αντιεπιληπτικής αγωγής στα ΤΕΠ 

▪ Λεβεκετιράμη - 500 mg iv 

▪ Φαινυντοϊνη - 20mg/kg  

o Ανανέωση της φαρμακευτικής αγωγής (για έως μία εβδομάδα, ώστε 

να επανεκτιμηθεί) 

 

- Διαχείριση του ασθενούς χωρίς ενεργούς σπασμούς 

o Πρόσφατης έναρξης 

▪ Εξιτήριο με επανεκτίμηση από νευρολόγο ή οικογενειακό ιατρό 

▪ Συνήθως δεν θα αρχίσει την αντιεπιληπτική αγωγή πριν το 2ο ή 

3ο επεισόδιο 

 

Σαφείς οδηγίες εξόδου, με ιδιαίτερη έμφαση αποφυγής 

δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες επί επιληψίας, 

πχ οδήγηση, χειρισμός βαρέων μηχανημάτων. Αποφυγή χρήσης 

μπανιέρας, ενώ κατά τη διάρκεια του ντους να υπάρχει καρέκλα, 

για αποφυγή πτώσεων 
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Θεραπεία ενεργών σπασμών 

Κανόνας #1 *** Όλοι οι σπασμοί οφείλονται σε υπογλυκαιμία μέχρι αποδείξεως 

του εναντίον *** 

- Εάν δεν υπάρχει μηχάνημα για μέτρηση τριχοειδικού σακχάρου αίματος, 

δώσε 1-2 amp  D/W 35% 

Κανόνας#2 - Οι ασθενείς με σπασμούς πεθαίνουν από υποξία 

- Μάσκα μη επανεισπνοής στα 15l/min, ταυτόχρονα ρινική κάνουλα για έξτρα 

οξυγόνο και για απνοϊκή οξυγόνωση εάν απαιτηθεί RSI  

- Η παλμική οξυμετρία δεν είναι αξιόπιστη κατά τη διάρκεια των σπασμών - επί 

σημείων κυάνωσης → RSI 

Κανόνας #3 - Οι σπασμοί θεραπεύονται με βενζοδιαζεπίνες, βενζοδιαζεπίνες 

και βενζοδιαζεπίνες 

- Μιδαζολάμη - 10 mg IM 

- Διαζεπάμη - 5-10 mg IV δεν προτιμάται λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας 

ζωής 

 

Επί αδυναμίας καθετηριασμού περιφερικής φλέβας, εξασφαλίζουμε 

ενδοοστική πρόσβαση 

 

 

Διαφορική Διάγνωση - Μετά το πρώτο bolus βενζοδιαζεπινών , σκεφτόμαστε 

δευτεροπαθή αίτια 

- Εργαστηριακά - WBC, Βιοχημικός έλεγχος, κρεατινική κινάση, Ηπατικά 

ένζυμα, παρακεταμόλη, ασπιρίνη, επίπεδα αιθανόλης, β-hCG, τοξικολογική 

ούρων 

- ΗΚΓ- Δύσκολο επί σπασμών. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά προκαλούν 

διεύρυνση του QRS 

- CT εγκεφάλου - Για πρωτοεμφανιζόμενους σπασμούς 

 

Θεραπεία Status Epilepticus - Συνεχιζόμενοι σπασμοί για πάνω από 5 λεπτά ή 

επαναλαμβανόμενοι σπασμοί χωρίς να επανέρχεται πλήρως (Προσοχή! Πιο σοβαρή 

κατάσταση) 

Δύο δόσεις βενζοδιαζεπινών με μεσοδιάστημα 5-10 λεπτά 

Αντιεπιληπτικά φάρμακα 

- Φαινυντοϊνη - 20 mg/kg iv, max 1gr 

o Ρυθμός έγχυσης 50 mg/λεπτό 

- Λεβεκετιράμη - 30 mg/kg iv, max 4500mg/dose 

- Βαλπροϊκό οξύ - 30 mg/kg iv, max 3000mg/dose 

- Λακοσαμίδη - 200-400mg iv 

- Φαινοβαρβιτάλη - 20 mg/kg iv→ Πιθανότητα άπνοιας, προετοιμαζόμαστε για 

RSI 
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RSI στο status 

- Φάρμακα -  ετομιδάτη, κεταμίνη, προποφόλη (ίσως το ιδανικό) 

- Μυοχάλαση - Αμφισβητείται 

o Σουκινυλοχολίνη - Επιτρέπει τη νευρολογική εξέταση στα 5-10 λεπτά, 

στα αρνητικά η υπερκαλιαιμία, η κακοήθης υπερθερμία κλπ 

o Ροκουρόνιο - Χωρίς τα αρνητικά της σκολίνης, αλλά δεν επιτρέπει τη 

νευρολογική εξέταση για τα επόμενα 30-45 λεπτά 

- Κάποιοι προτιμούν να μπορούν να επανεκτιμήσουν νευρολογικά τον ασθενή 

σύντομα, για αυτό και χρησιμοποιούν την σκολίνη. Εάν υπάρχει πρόσβαση 

σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) και εισαγωγή σε ΜΕΘ, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και το ροκουρόνιο 

- Όλοι πρέπει να υποβληθούν σε ΗΕΓ και νευρολογική εκτίμηση 

Φάρμακα τρίτης γραμμής - Αντλία μιδαζολάμης, προποφόλης, βαλπροϊκού οξέος - 

Νευρολογική συνεκτίμηση 

 

 

Σπασμοί λόγω υπονατριαιμίας 

- Θα γίνει φανερό με τα εργαστηριακά αποτελέσματα 

- Τη σκεφτόμαστε σε άτομα με ψυχογενή πολυδιψία, χρόνια υπονατριαιμία 

- Υπέρτονο 3% 

o Χρειάζεται μικρή ποσότητα για να παύσουν οι σπασμοί 

o 2-3ml/kg 3% N/S , μέσα από μια μεγάλη περιφερική γραμμή 

o Με τη παύση των σπασμών, επανέλεγχος νατρίου και αναπλήρωση 

νατρίου τις επόμενες ημέρες 
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Θεραπευτικός αλγόριθμος status epilepticus 
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Κεφάλαιο 29ο : Αναφυλαξία- Διάγνωση και Θεραπεία 

 

Αρχική εκτίμηση - Γρήγορη εκτίμηση αεραγωγού, αερισμού και κυκλοφορίας 

(ABCs) 

Τρίγωνο αξιολόγησης (ABC): 

- Appearance = Όψη ασθενούς 

- Work of Breathing = Έργο αναπνοής 

- Color = Χρώμα; Υποξία; Ωχρότητα; 

Ζωτικά σημεία - Προσοχή σε υποξία και υπόταση 

 

Ιστορικό - αφού έχει εξασφαλιστεί η αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς 

- Έναρξη συμπτωμάτων - τι είχε προηγηθεί; 

- Έκθεση σε γνωστό ή πιθανό αλλεργιογόνο;  έντομα και τροφές τα πιο 

κοινά 

- Δυσκολία αναπνοής;  κάποιοι αναφέρουν «γαργαλητό» ή αίσθημα 

«σφιξίματος» στον λαιμό - επί ήρεμης αναπνοής, χωρίς εισπνευστικό 

συριγμό, καθησυχαζόμαστε 

- Συμπτώματα από το δέρμα - κνησμός, εξάνθημα, ερύθημα, οίδημα 

 

Εάν ο ασθενής μπορεί να εκφωνήσει ένα υψίφωνο «ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ», τότε το 

οίδημα λάρυγγα είναι σχετικά απίθανο 

 

- Συμπτώματα από ΓΕΣ - Επίμονο κοιλιακό άλγος ή έμετοι αποτελούν 

κριτήρια αναφυλαξίας 

 

Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό - Φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, χειρουργεία κλπ. 

Πρόσφατη έναρξη φαρμάκου ή τροποποίηση δοσολογίας; 

 

Φυσική εξέταση - Ξεκινάμε με τον αεραγωγό 

- Πρόσωπο - οίδημα, ερύθημα 

- Στοματοφάρυγγας - οίδημα, ερύθημα, check Mallampati, άνοιγμα στόματος, 

εκφώνηση υψίφωνου «ΙΙΙΙΙΙ» 

- Αναπνευστικό ψιθύρισμα - Καθαρό ή πρόσθετοι παθολογικοί ήχοι όπως 

συριγμός; 

- Δέρμα - εξάνθημα, κνίδωση (πάντα κοιτάμε και την πλάτη) 

- Υπόλοιπη λεπτομερής εξέταση 
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Θεραπευτική προσέγγιση ήπιων αλλεργικών αντιδράσεων (Ανεύρεση μόνο 

δερματικών συμπτωμάτων, φυσιολογικά και σταθερά ζωτικά σημεία, χωρίς κριτήρια 

αναφυλαξίας) 

- Αντιισταμινικά - dimetindene maleate, 4 - 8mg iv 

- Αναστολείς H1 υποδοχέων - ρανιτιδίνη, 50mg iv 

- Στεροειδή, δρουν μετά από 4-6 ώρες,  

o Πρεδνιζόνη, 50mg po (1mg/kg στα παιδιά)  

o Υδροκορτιζόνη 200mg 

o μεθυλπρεδνιζολόνη 40-125 mg iv (1mg/kg iv) 

 

Τα κορτικοειδή έχουν την ίδια βιοδιαθεσιμότητα είτε χορηγούνται iv είτε 

po. Η iv χορήγηση προτιμάται όταν ο ασθενής έχει δυσκολία στην 

κατάποση 

 

Τα παραπάνω φάρμακα δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση της 

αναφυλαξίας. Εκεί τα φάρμακα εκλογής είναι αδρεναλίνη, αδρεναλίνη 

και αδρεναλίνη 

 

Διαγνωστικά κριτήρια αναφυλαξίας 

Συνδυασμός από: 

- Ευρήματα από δέρμα (ερύθημα, κνησμός, πομφοί κλπ) 

- Χαμηλή αρτηριακή πίεση 

- Αναπνευστική δυσχέρεια - εισπνευστικός συριγμός, δύσπνοια, εκπνευστικός 

συριγμός 

- Εμμένοντα συμπτώματα από ΓΕΣ - κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι 

 

Τα ευρήματα από το δέρμα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν εάν ο 

ασθενής έχει εκτεθεί σε γνωστό αλλεργιογόνο και ταυτόχρονα 

συνυπάρχει χαμηλή ΑΠ, αναπνευστική δυσχέρεια ή ΓΕΣ συμπτώματα 

 

Αδρεναλίνη 

- Υποδόρια - Όχι πια 

- Ενδομυϊκά (im) - 0,5mg στον ενήλικα, 0,01mg/kg στα παιδιά. Ανά 5 λεπτά 

έως 3 φορές 

 

Συγκεντρώσεις αδρεναλίνης 

- 1:1000 - Η διάλυση για την ενδομυϊκή χορήγηση (1mg/ml) 

- 1:10000 - Για ασθενείς σε ανακοπή (0,1mg/ml) 

- Ενδοφλέβια (iv) - Σε ασθενείς που δε βελτιώνονται κλινικά με την ενδομυϊκή 

χορήγηση αδρεναλίνης 

o Δύο τρόποι χορήγησης, bolus ή σε αντλία 

o Bolus 
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▪ 10 ml N/S (φυσιολογικού ορού), αφαιρούμε το 1 ml 

▪ 1 ml αδρεναλίνης στα 9 ml N/S (1:10.000) 

▪ Χορηγούμε 1-2 ml, ανά 2-3 λεπτά μέχρι τη κλινική βελτίωση 

του ασθενούς 

▪ Μαθηματικά : 

• Aδρεναλίνη 1:10.000 = 1mg αδρεναλίνης σε 10 ml  

= 0,1mg/ml   

ή αλλιώς 1000 μικρογραμμάρια (mcg) σε 10 ml = 

100mcg/ml 

o Αντλία αδρεναλίνης 

▪ 1 amp αδρεναλίνης (1mg) 

▪ Την προσθέτουμε σε 1 λίτρο N/S 

▪ Ρυθμός έγχυσης 60 ml/ώρα, τιτλοποιούμε ανά 60ml/h  

(ή απευθείας στα 600ml/ώρα) 

▪ Μαθηματικά 

• 1 amp αδρεναλίνης =1 mg αδρεναλίνης =1000 mcg 

αδρεναλίνης 

• 1000 mcg αδρεναλίνης σε 1000 ml N/S = 1 mcg/ml 

▪ Συνήθης ρυθμός έγχυσης στα 2-20mcg/λεπτό 

• 1mcg/λεπτό = 1ml/λεπτό = 60 ml/ώρα 

 

Πάντα βάζουμε ετικέτες με την ακριβή ουσία, δοσολογία και 

ημερομηνία πάνω στις σύριγγες ή στους ορούς 

 

Ειδικές καταστάσεις 

- Ασθενής που λαμβάνει b-blockers - μπορούν να περιορίσουν τη δράση της 

αδρεναλίνης. Χρειάζεται γλουκαγόνο 

o Γλουκαγόνο - 1mg im ή iv σε αργή bolus έγχυση μέσα σε 5 λεπτά. 

Επειδή συχνά προκαλεί έμετο, δίνουμε αντιεμετικό, για παράδειγμα 

ονδασετρόνη  

Υγρά - Δίνουμε bolus υγρά 1-2 λίτρα N/S.(20ml/kg). Η αναφυλαξία προκαλεί 

αγγειοδιαστολή 

Αγγειοσυσπαστικά - Εάν η αδρεναλίνη αποτύχει, τότε έναρξη νοραδρεναλίνης  

Διαχείριση ασθενούς 

- Ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις - Μόνο δερματικά ευρήματα, χωρίς να 

πληρούνται τα κριτήρια της αναφυλαξίας 

- Οδηγίες εξόδου με φαρμακευτική αγωγή 

o Αντιισταμινικά, δύο - τρεις φορές την ημέρα για όσο διαρκεί ο κνησμός 

o Πρεδνιζόνη, 50 mg po την ημέρα για 5 ημέρες 

o Ρανιτιδίνη, 150 mg δύο φορές την ημέρα για 5-7 ημέρες 

 

- Ασθενής που έλαβε αδρεναλίνη - παρακολούθηση στα ΤΕΠ για 

τουλάχιστον 4-6 ώρες, προσοχή σε φαινόμενο rebound  

- Οδηγίες εξόδου με EpiPen - Συνταγογραφούμε τουλάχιστον 2, τις οποίες 

πρέπει να έχει πάντα μαζί του 
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Δίνουμε σαφείς οδηγίες για το πώς χρησιμοποιείται η EpiPen. 

Επανεκτίμηση από οικογενειακό ιατρό. Επί νέας πιθανής 

αναφυλαξίας, άμεση χορήγηση EpiPen 

 

Κεφάλαιο 30ο : Μονοαρθρίτιδα 

 

Ανατομία 

Τρία είδη αρθρώσεων : Συνάρθρωση (ραφές οστέινου κρανίου), Αμφιάρθρωση 

(ηβική σύμφυση), Διάρθρωση ( ώμος, γόνατο κλπ) 

Εκφυλιστική αρθρίτιδα (Οστεοαρθρίτιδα) 

- Η πιο κοινή μορφή στους ενήλικες. Παράγοντες κινδύνου η παχυσαρκία και ο 

προηγούμενος τραυματισμός. Το τραύμα, η φυσική δραστηριότητα καθώς και 

οι αλλαγές του καιρού μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα 

- Οστεόφυτα : Οζίδια Bouchard’s στις εγγύς φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις και 

οζίδια Heberden’s στις άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις 

- Θεραπεία: ΜΣΑΦ, ανάπαυση και παγοθεραπεία επί παροξύνσεων, ενώ 

παρακεταμόλη, ενδυνάμωση και απώλεια βάρους για χρόνια συμπτώματα 

 

Αρθροπάθεια από κρυστάλλους 

Ουρική αρθρίτιδα 

- Προκαλείται από τον σχηματισμό κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου. 

Παράγοντες κινδύνου οι θειαζίδες και η λήψη αλκοόλ 

- Το πιο συχνό σημείο εμφάνισης η πρώτη μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση και 

ακολουθούν γόνατο, σφυρά και ταρσοί 

- Οι ασθενείς προσέρχονται με οίδημα, ερυθρότητα, αυξημένη θερμοκρασία και 

άλγος κατά τις κινήσεις στην προσβεβλημένη άρθρωση 

- Ο προσδιορισμός των επιπέδων του ουρικού οξέος στο αίμα δεν είναι 

διαγνωστικός. Η οριστική διάγνωση θα τεθεί με την παρακέντηση υγρού από 

την άρθρωση και την παρουσία στο μικροσκόπιο κρυστάλλων εντός αυτού, 

όπου το σχήμα τους στο μικροσκόπιο προσομοιάζει με βελόνες 

- Θεραπεία : 1ης γραμμής = κολχικίνη ή ΜΣΑΦ (ναπροξένη, ιβουπροφαίνη. 

ινδομεθακίνη), 2ης γραμμής = γλυκοκορτικοειδή  

 

Ψευδο-ουρική αρθρίτιδα 

- Προκαλείται από την εναπόθεση στην άρθρωση πυροφοσφωρικού 

ασβεστίου. Συχνά στις ακτινογραφίες εικόνα χονδρασβέστωσης. Συνοδός 

ασβέστωση του αρθρικού θυλάκου και των παρακείμενων συνδέσμων 

- Παρόμοια κλινική εικόνα με ουρική αρθρίτιδα. Η οριστική διάγνωση μέσω 

παρακέντησης της άρθρωσης και ανεύρεσης ρομβοειδών, ασθενώς θετικών 

κρυστάλλων αρθρικό υγρό 

- Θεραπεία : Κυρίως με ΜΣΑΦ και γλυκοκορτικοειδή (ίσως η κολχικίνη εδώ 

αναποτελεσματική) 
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Σηπτική αρθρίτιδα - Τρεις οδοί διασποράς: 1) Αιματογενής διασπορά, 2) Άμεσος 

ενοφθαλμισμός, 3) Διασπορά κατά συνέχεια ιστών. 

Σηπτική αρθρίτιδα παιδιών 

- Κατά κύριο λόγο οφείλεται σε αιματογενή διασπορά και στο 80-90% των 

περιπτώσεων επιπλέκει τα κάτω άκρα (γόνατα και ισχία τα πιο συχνά). 

Μπορεί να οδηγήσει σε άσηπτη νέκρωση, ιδίως όταν πρόκειται για < 1 έτους 

- Κλινική εικόνα μη ειδική, ιδίως στο παιδί που ακόμα δε μιλάει («Κουτσαίνει», 

μειωμένο εύρος κίνησης, “ψευδό-παράλυση”, πυρετός, σήψη, 

ευερεθιστότητα). Ερύθημα, αυξημένη θερμοκρασία και οίδημα είναι συχνά. Ο 

πυρετός απουσιάζει στο 1/3 των περιπτώσεων 

- Λευκά αιμοσφαίρια < 15.000 στο ½ των περιπτώσεων. Ερυθρά αιμοσφαίρια 

και ΤΚΕ, μη διαγνωστικά. Οι ακτινογραφίες έχουν θέση για αναγνώριση 

πιθανού κατάγματος ή άλλης οστικής ανωμαλίας. Αρθρικό υγρό, για γενική, 

καλλιέργεια, Gram χρώση. Καλλιέργειες αίματος επίσης θα πρέπει να 

λαμβάνονται 

 

 

< 2 μηνών St. aureus, Group B strep, 
Gram(-) 

Βανκομυκίνη  
+ κεφοταξίμη 

2 μηνών- 5 ετών St. aureus, Group A strep, 
Streptococcus pneumoniae 

Κλινδαμυκίνη 
 ή βανκομυκίνη 

>5 ετών St. aureus, Group A strep, 
Neisseria Gonorrhoeae 

Κλινδαμυκίνη  
ή βανκομυκίνη  
+ κεφτριαξόνη 

 

- Η χορήγηση αντιβιοτικών iv πρέπει να γίνεται μετά από επιλογή και 

καθορισμό του πιο συχνά ευρισκόμενου παθογόνου / ηλικιακή ομάδα 

- O Neisseria Gonorrhoeae μπορεί επίσης να προσβάλλει νεογνά. Ασθενείς με 

δρεπανοκυτταρική νόσο είναι ευάλωτοι στη λοίμωξη από Salmonella και θα 

πρέπει να θεραπεύονται με 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνη 

- Χρήζουν ορθοπαιδικής εκτίμησης και εισαγωγής 

 

Μη γονοκοκκική σηπτική αρθρίτιδα ενηλίκων 

- Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν χρήση iv ναρκωτικών, HIV, ΣΔ, 

ανοσοκαταστολή, χρόνια αρθρίτιδα και προσθετικές αρθρώσεις. Συνηθέστερη 

οδός η αιματογενής 

- Κυρίως Gram+ οργανισμοί (>75-90% των περιπτώσεων), με υπεροχή του 

Staph. aureus, ενώ Gram - οργανισμοί και βάκιλλοι αφορούν το 10-20% των 

περιπτώσεων. Η Pseudomonas aeruginosa και ο Staph.aureus είναι πιο 

συχνοί στους χρήστες iv ουσιών 

- Η απουσία παραγόντων κινδύνου και κλινικών ευρημάτων (οίδημα, 

ερυθρότητα, άλγος και αυξημένη θερμοκρασία) δεν μπορούν με ασφάλεια να 

αποκλείσουν την νόσο 

o Η ύπαρξη δερματικής φλεγμονής πάνω από γνωστή προσθετική 

άρθρωση θέτει υψηλή υποψία για ΣΑ 

o Η απουσία πόνου κατά την κίνηση της άρθρωσης αποκλείει την ΣΑ 
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- Λευκά αιμοσφαίρια, CRP, TKE παρομοίως δεν μπορούν να κάνουν rule-in ή 

rule-out της νόσου 

- Ερμηνεύοντας τα λευκά αιμοσφαίρια του αρθρικού υγρού 

o Εάν <1700, τότε η πιθανότητα για ΣΑ είναι πολύ μικρή 

o Εάν >50.000, τότε η πιθανότητα σηπτικής αρθρίτιδας είναι πολύ 

υψηλή 

o Εάν μεταξύ των δύο παραπάνω τιμών, μη διαγνωστικό 

- Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική αρθροτομή με έκπλυση και χειρουργικό 

καθαρισμό, αν και από διάφορους συγγραφείς προτείνεται η εκκενωτική 

παροχέτευση και μόνο του υγρού. Ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών 

- Η λοίμωξη της προσθετικής άρθρωσης χωρίζεται σε πρώιμη, καθυστερημένη 

και όψιμη. Λευκά της τάξης των 1700 στο αρθρικό υγρό είναι αρκετά για να 

τεθεί η διάγνωση της λοίμωξης. Η θεραπεία περιλαμβάνει αφαίρεση της 

πρόθεσης, αντιβιοτικά ενθέματα ενδοαρθρικά και ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Επί 

υποψίας ΣΑ σε προσθετική άρθρωση, κρίνεται αναγκαία η ορθοπαιδική 

εκτίμηση 

 

Γονοκοκκική σηπτική αρθρίτιδα 

- Το πιο συχνό είδος λοίμωξης των αρθρώσεων σε σεξουαλικώς ενεργά άτομα. 

Δεν προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή της άρθρωσης σε σχέση με τη μη 

γονοκοκκική ΣΑ. Σε ένα 0,5-3% των ασθενών θα εκδηλωθεί συστηματική 

γονοκοκκική λοίμωξη 

- Δύο μυοσκελετικά σύνδρομα που συσχετίζονται με τη συστηματική 

γονοκοκκική λοίμωξη 

o Διάσπαρτη γονοκοκκική λοίμωξη : Βακτηριαιμία, διάχυτη 

μεταναστευτική αρθραλγία, υμενίτιδα και δερματικές βλάβες. Δε 

συσχετίζεται άμεσα με πυώδη αρθρίτιδα, αλλά μπορεί να 

συνυπάρχουν. 

o Εντοπισμένη πυώδης σηπτική αρθρίτιδα, συχνότερα ολιγοαρθρική 

παρά μονοαρθρική 

- Το αρθρικό υγρό και οι καλλιέργειες αίματος είναι θετικά σε ένα ποσοστό 10 -

50%, οπότε θα πρέπει να ληφθούν καλλιέργειες κολπικές, ουρηθρικές, 

πρωκτικές και στοματοφαρυγγικές προκειμένου να απομονωθεί το παθογόνο. 

Τα λευκά του αρθρικού υγρού συνήθως χαμηλότερα σε σχέση με τη μη 

γονοκοκκική ΣΑ 

- Η θεραπεία περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση 3ης γενιάς 

κεφαλοσπορινών (πχ κεφτριαξόνη) 
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Κεφάλαιο 31ο : Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

(Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της GOLD 2021) 

 

Σημείωση διαλογής : Από διημέρου επιδεινούμενη δύσπνοια, μη υφιόμενη με 

νεφελοποίηση, χωρίς προκάρδιο άλγος 

Ζωτικά σημεία: Σφύξεις 70/λεπτό, ΑΠ=140/80mmHg, Αναπνοές 28/λεπτό, 

Sat02=98% σε μάσκα μη επανεισπνοής, Θερμοκρασία=36,6°C 

 

Διαφορική διάγνωση δύσπνοιας 

- Καρδιολογικά - ΟΕΜ, στηθάγχη, απορρύθμιση ΚΑ, αρρυθμία, 

περικαρδίτιδα, πλευριτική συλλογή, μυοκαρδίτιδα 

- Αγγειακά - Αορτικός διαχωρισμός, πνευμονική υπέρταση, πνευμονική 

εμβολή, στένωση αορτικής βαλβίδας 

- Πνευμονικά - ΧΑΠ, άσθμα, πνευμονία, καρκίνος, απόστημα, θλάση, 

ARDS 

- Αεραγωγός - Απόφραξη, επιγλωττίτιδα, λαρυγγίτιδα 

- Εξωπνευμονικά - Πνευμοθώρακας, Πλευριτική συλλογή 

- Μυοσκελετικά/Διάφραγμα - Τραύμα, σύνδρομο Guillain-Barre, 

μυασθένεια Gravis 

- ΚΝΣ - ΑΕΕ, χρήση οπιοειδών, τοξίκωση 

- Συστηματικά - Αναιμία, σήψη, ΔΚΟ, οξέωση, τοξίκωση 

 

Τρίγωνο αξιολόγησης ( ABC) 

- A, Appearance - Εμφάνιση / Συνολική εμφάνιση ασθενούς 

προσανατολισμένος, άνετος 

- Β, Work of Breathing - Έργο αναπνοής (Ολοκληρώνει προτάσεις, μιλάει 

κοφτά;) 

- C - Color, Χρώμα δέρματος - Υποξία; Ωχρότητα; 

 

Ζωτικά Σημεία - Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ταχύπνοια, την ταχυκαρδία, την 

υποξία και την υπόταση 

Παρούσα Νόσος - Δίνει πολλές πληροφορίες για τον ασθενή που δυσπνοεί 

- Προσπάθεια διαφοροδιάγνωσης από καρδιολογικά αίτια - Υπάρχει 

πόνος στο στήθος; (ΟΕΜ, στηθάγχη) 

- Έναρξη συμπτωμάτων - Πότε ακριβώς άρχισε; Ήταν αιφνίδια ή σταδιακή η 

έναρξη; 

- Διάρκεια/Εξέλιξη συμπτωμάτων - επιδεινώνεται από τότε που εμφανίστηκε; 

- Προηγούμενα επεισόδια - Υπήρξαν παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν; 

Πότε; 

- Αποκλεισμός άλλων αιτιών - Αλλάζει με τη στάση (Χρόνια ΚΑ, 

περικαρδίτιδα), υπήρξε ιστορικό πτώσης (άλγος θωρακικού τοιχώματος), 

οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό ΠΕ, ετερόπλευρο οίδημα κάτω άκρου (ΠΕ), 
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βήχας/πυρετός/πτύελα (Βρογχίτιδα, πνευμονία), λήψη αντιπηκτικών 

(αναιμία), εξανθήματα (αλλεργικό, μηνιγγιτιδοκοκκικό) 

- Δυσκολία στην αναπνοή; - Οι περισσότεροι περιγράφουν αίσθημα 

«γαργαλητού» ή πίεσης στον λαιμό - Δεν είναι τόσο ανησυχητικό αν 

αναπνέουν ήρεμα και χωρίς συριγμό 

- Συμπτώματα από το δέρμα - Κνησμός, εξάνθημα, ερύθημα, οίδημα 

 

Οι πληροφορίες από την οικογένεια ή από το ΕΚΑΒ μπορεί να είναι 

πολύτιμες. Χρειάζεται υπομονή  κατά την λήψη του ιστορικού 

 

Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό - Προηγούμενη διασωλήνωση, εισαγωγή σε 

νοσοκομείο/ΜΕΘ; Φάρμακα (Λαμβάνουν επί του παρόντος κορτικοειδή;), 

Οξυγονοθεραπεία κατ’οίκον; Αλλεργίες, προηγούμενα χειρουργεία κλπ 

 

Φυσική εξέταση - Γρήγορη εξέταση του αεραγωγού, του αερισμού, της κυκλοφορίας 

και του επιπέδου επικοινωνίας 

- Κεφαλή/Πρόσωπο - αεραγωγός (Mallampati, οίδημα, οδοντοστοιχίες, 

μνημονικό LEMON), σφαγίτιδες 

- Πνεύμονες - Αναπνευστική προσπάθεια, επικουρικοί μύες, κοιλιακή αναπνοή, 

ψιθύρισμα (συριγμός ή σιωπηλός θώρακας;) 

- Καρδιαγγειακό - Φυσήματα, οίδημα κάτω άκρων, περιφερικές σφύξεις, 

καρδιακή συχνότητα/ρυθμός 

- Άκρα - αμφοτερόπλευρο οίδημα με εντύπωμα, ψυχρά ή θερμά, ετερόπλευρο 

οίδημα 

- Εξέταση δέρματος - πετέχειες, πομφοί, ωχρότητα 

- Δακτυλική εξέταση - εάν έχουν αναιμία, χωρίς εμφανή εστία 

- Λοιπή εξέταση - να είναι πλήρης, ιδίως επί αιμοδυναμικής σταθερότητας 

 

Διαγνωστικά μέσα 

Δεν παραγγέλνουμε όλες τις εξετάσεις 

 

- Εργαστηριακά - BNP, VBGs, Γενική αίματος, αδρός βιοχημικός έλεγχος, 

τροπονίνη 

- ΗΚΓ- αρρυθμία, ταχυκαρδία, ΟΣΣ, υπερτροφία και strain δεξιάς κοιλίας 

- Ro θώρακος - Αξιολογούμε για πνευμονία, πνευμοθώρακα, καρδιακή 

ανεπάρκεια, παρουσία bullae, παγίδευση αέρα 

- POCUS : Πνευμοθώρακας, περικαρδιακή συλλογή, πλευριτική συλλογή, 

απορρύθμιση ΚΑ, δεξιά κοιλία 

 

 

Θεραπεία 

- Αλβουτερόλη - Προσωρινή ανακούφιση. Είναι β2 αγωνιστής που προκαλεί 

βρογχοδιαστολή - Δίνεται ανά 20 λεπτά ή σε συνεχή νεφελοποίηση 

- Ιπρατρόπιο  - Βραχείας δράσης εισπνεόμενο αντιχολινεργικό  
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- Οξυγόνο - Τιτλοποιούμε έως ότου SatΟ2=90-95% ή μέχρι εκεί που είναι το 

baseline τους 

- Κορτικοειδή - Συνήθως χρειάζεται 4-6 ώρες για να δράσουν 

o Πρεδνιζόνη 40mg po 

o Μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg iv (1mg/kg iv) 

 

po & iv έχουν την ίδια βιοδιαθεσιμότητα. Βάζουμε iv όταν ο ασθενής 

έχει δυσκολία στην κατάποση 

 

- Αντιβιοτικά - Ενδείξεις χορήγησης αντιβιοτικών είναι οι: 1) επιδείνωση 

δύσπνοιας 2) αυξημένη αποβολή πτυέλων 3) πυώδη πτύελα. Έναρξη 

αντιβίωσης όταν και τα τρία παρόντα ή όταν παρόντα τα δύο από τα τρία με 

το ένα να είναι τα πυώδη πτύελα 

Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή: 

o Η αρχική εμπειρική χορήγηση περιλαμβάνει 

αμινοπενικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, μακρολίδη ή τετρακυκλίνη 

o Η πρόσφατη λήψη άλλου αντιβιοτικού (<3 μήνες) 

o Σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, προηγούμενες νοσηλείες ή 

διασωλήνωση, προσθήκη αντιψευδομοναδικού αντιβιοτικού 

o Η διάρκεια να μην υπερβαίνει τις 7 ημέρες 

 

- Μη επεμβατικός αερισμός (BiPAP/CPAP) 

o Πρέπει να αποφύγουμε ή να καθυστερήσουμε την διασωλήνωση σε 

αυτούς τους ασθενείς 

o Πρώιμη έναρξη ΜΕΜΑ, πριν ο ασθενής γίνει υπερκαπνικός ή 

συγχυτικός 

 

Διαχείριση ασθενούς 

- ΜΕΘ: Όλοι οι ασθενείς που φέρουν ΜΕΜΑ ή διασωληνώθηκαν 

- Κλινική: Κάθε ασθενής με συννοσηρότητες που δε θα διορθωθούν στα ΤΕΠ ή 

εάν ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει κορεσμό παρά την αγωγή 

- Σπίτι: Ήπια παρόξυνση που ελέγχεται με εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά 

- Εάν χρήζει οξυγονοθεραπείας κατ’ οίκον, τότε συνταγογραφούμε οξυγόνο. 

 

Οδηγίες εξόδου 

- Συνέχιση κορτικοειδών για σύνολο 5 ημερών 

o Πρεδνιζόνη 40mg po  

- Συνέχιση κατ’ οίκον νεφελοποίησης 

o Αλβουτερόλη  

o Ιπρατρόπιο  

o Σαλμουτερόλη 

 

 

 

 

 

 



[- 131 -] 

 

Κεφάλαιο 32ο : Πνευμονική εμβολή I - Παράγοντες κινδύνου, 

Συμπτώματα και Διαγνωστικός αλγόριθμος 

 

- Παθοφυσιολογία -  Η Π.Ε. συνήθως προκαλείται όταν ένας θρόμβος που 

έχει σχηματιστεί στις εν τω βάθει φλέβες των κάτω άκρων ή της πυέλου 

αποσπαστεί και εμβολίσει το πνευμονικό αγγειακό δίκτυο (θρόμβοι από 

φλέβες των άνω άκρων προκαλούν πιο ήπιες διαταραχές) 

- Ο θρόμβος εμβολίζει την πνευμονική αρτηρία → αύξηση πνευμονικών 

αγγειακών αντιστάσεων → μείωση του προφόρτιου 

- Το τμήμα του πνεύμονα που αρδεύεται από τη σύστοιχη αρτηρία δεν 

οξυγονώνεται επαρκώς → υποξία και θωρακικό άλγος 

- Ο θρόμβος προκαλεί μηχανική απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας → 

αυξάνει η πίεση στη δεξιά καρδία → αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια → 

Υπόταση και shock 

 

Τριάδα του Virchow - Υπερπηκτικότητα, στάση και αγγειακή βλάβη 

- Υπερπηκτικότητα - Συνήθως λόγω κληρονομικών παθήσεων, όπως νόσος 

του παράγοντα V Leiden, ανεπάρκεια πρωτεϊνών S και C, επίσης κακοήθεια 

- Στάση - Η παρατεταμένη κατάκλιση  

- Αγγειακή βλάβη - η οποία ευοδώνει τον σχηματισμό θρόμβου. Ενώ το τραύμα 

προδιαθέτει σε σχηματισμό θρόμβων, δεν είναι προαπαιτούμενο 

- Μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (>60 ετών) έχουν γηρασμένο αγγειακό δίκτυο, πιο 

ευάλωτο για σχηματισμό θρόμβων 

 

Δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόντες και οι 3 παράγοντες για να 

προκληθεί ΠΕ. Η κλασική αυτή τριάδα είναι παρούσα στο 15% των 

περιπτώσεων 

 

Μείζονες παράγοντες κινδύνου 

- Κληρονομικές διαταραχές πήξης 

- Πρόσφατο χειρουργείο / τραύμα 

- Κύηση 

- Αντισυλληπτικά δισκία (ή εν γένει η λήψη οιστρογόνων) 

- Ενεργός κακοήθεια 

- Ιστορικό προηγούμενης εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής 

εμβολής  

- Ηλικία >60 ετών 

- Αυτοάνοσα νοσήματα (ιδίως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ΣΕΛ) 

 

Συμπτώματα ΠΕ - Η κλασική τριάδα είναι αιμόπτυση (παρούσα στο 2,9% των 

περιπτώσεων), θωρακικό άλγος (47%) και δύσπνοια (79%) 

- Θωρακικό άλγος πλευριτικού τύπου - Οξύ άλγος σαν μαχαιριά, το οποίο 

επιδεινώνεται στη βαθιά αναπνοή, στον βήχα ή κατά την ομιλία 
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Διαταραχές ζωτικών σημείων - ταχυκαρδία, υποξία, υπόταση (το τελευταίο 

υποδηλώνει σοβαρή κατάσταση) 

Οι παράγοντες κινδύνου, η κλινική εικόνα και τα ζωτικά σημεία, πρέπει 

όλα να συνυπολογίζονται όταν έχουμε ασθενή με υποψία ΠΕ 

 

“Gestalt” -  Μία δομημένη προσέγγιση ότι ο ασθενής έχει τη νόσο, με βάση το pretest 

probability σε συνδυασμό με τη κλινική εμπειρία του ιατρού και τη διαθέσιμη κλινική 

πληροφορία - Με λίγα λόγια, αν θεωρούμε ότι έχει, έχει μέχρι αποδείξεως του 

εναντίον 

- Ασθενής υψηλού κινδύνου (θεωρητικό παράδειγμα) - Μία έγκυος γυναίκα, 

με γνωστή έλλειψη παράγοντα V Leiden, μόλις αποβιβάστηκε από πολύωρη 

αεροπορική πτήση. Έχει ετερόπλευρο οίδημα κάτω άκρων και αναφέρει 

θωρακικό άλγος, αιμόπτυση, αίσθημα δύσπνοιας. Κλινικά ανευρίσκεται 

υποξία, υπόταση και ταχυκαρδία 

- Ασθενής μετρίου κινδύνου (Συζητήσιμο) - 25-χρονη γυναίκα που λαμβάνει 

αντισυλληπτικά δισκία, ένιωσε ένα οξύ θωρακικό άλγος που κράτησε για λίγες 

ώρες με συνοδό αίσθημα δύσπνοιας που τώρα έχει υφεθεί και κλινικά 

ανευρίσκεται μια ταχυκαρδία στις 105 σφύξεις/λεπτό 

- Ασθενής χαμηλού κινδύνου - Θωρακικό άλγος διαρκείας ολίγων λεπτών σε 

γυναίκα 20 χρόνων χωρίς παράγοντες κινδύνου για ΠΕ (ούτε αντισυλληπτικά 

δισκία) χωρίς κάποια διαταραχή στα ζωτικά σημεία 

 

Η τεχνική Gestalt μπορεί να έχει υψηλή ακρίβεια ακόμα και σε 

νεότερους ιατρούς. Μια μελέτη έχει δείξει ότι 1ετεις ειδικευόμενοι 

είχαν 71% ακρίβεια στη διάγνωση για ΠΕ, 2ετείς και 3ετεις είχαν 74% 

ενώ οι 4ετείς είχαν 78% ακρίβεια στις διαγνώσεις τους 

 

Scores και κανόνες για διαστρωμάτωση κινδύνου στην ΠΕ 

PERC rule 

- Βήμα πρώτο - Είναι ο ασθενής χαμηλού κινδύνου με βάση την Gestalt 

o Εάν μεσαίου ή υψηλού κινδύνου, άμεσα απεικονιστική εξέταση (CT 

ή V/Q) 

- Βήμα δεύτερο - Εάν χαμηλού κινδύνου, βάση Gestalt, xρησιμοποιούμε τον 

κανόνα PERC 

o Μνημονικός κανόνας BREATHS 

▪ Αίμα (Blood) στα πτύελα (αιμόπτυση) 

▪ Οξυγόνο στον αέρα (Room air) < 95% 

▪ Λήψη οιστρογόνων (Estrogen) ή άλλων αντισυλληπτικών 

δισκίων 

▪ Ηλικία (Age) > 50 ετών 

▪ Θρόμβωση (Thrombosis) - είτε ΠΕ/ΕΒΦΘ στο παρελθόν είτε 

τρέχουσα υποψία για ΕΒΦΘ 

▪ Χειρουργείο (Surgery) ή τραύμα τις τελευταίες 4 εβδομάδες 
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- Βήμα τρίτο  

o Εάν όλα τα παραπάνω είναι αρνητικά, τότε σταματάμε τον 

διαγνωστικό αλγόριθμο για ΠΕ 

o Εάν έστω και ένα από τα παραπάνω είναι θετικό, τότε στέλνουμε D-

Dimers: 

▪ Εάν D-dimers αρνητικά, σταματάμε τον διαγνωστικό αλγόριθμο 

για ΠΕ 

▪ Εάν D-dimers θετικά, τότε προχωράμε σε απεικόνιση 

 

Υπάρχουν διάφορα scores στη βιβλιογραφία - Well’s, αναθεωρημένα κριτήρια 

Γενεύης, δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά στον χώρο των ΤΕΠ 

 

Διαγνωστικός αλγόριθμος για ΠΕ (αφού έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο 

διαγνωστικό εργαλείο ή score ή κανόνας) 

- Ro θώρακος - Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν θωρακικό άλγος ή αίσθημα 

δύσπνοιας - Ψάχνουμε για πνευμοθώρακα, πνευμονία, πλευριτική συλλογή, 

μάζα πνεύμονα κλπ 

- ΗΚΓ - Ψάχνουμε για σημεία ισχαιμίας, ΟΕΜ. Το κλασικό σημείο S1Q3T3 έχει 

ευαισθησία 20% 

- Εργαστηριακές εξετάσεις  

o Γενική αίματος - ψάχνουμε για αναιμία ως αιτία του θωρακικού 

άλγους, υψηλά λευκά αιμοσφαίρια, χαμηλά αιμοπετάλια 

o Βιοχημικό πάνελ - Κρεατινίνη, σε περίπτωση που χορηγηθεί iv 

σκιαγραφικό για CTPA 

o Χρόνοι πήξεως - Δεν είναι απαραίτητοι. Κάποιοι θέλουν baseline 

μέτρηση σε περίπτωση που χορηγηθεί θρομβόλυση. Ακόμα και σε 

αυτή τη περίπτωση, έχει νόημα εάν λαμβάνει ήδη κουμαρινικό 

αντιπηκτικό  

o β-hCG - σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 

o Τροπονίνη - Χρήσιμη επί ΠΕ για διαστρωμάτωση κινδύνου 

▪ Προσοχή! Υπάρχει «διαμάχη» ως προς το πότε πρέπει να 

ληφθεί, δηλαδή προ ή μετά τη διάγνωση της ΠΕ 

o D-Dimers - Να έχει προηγηθεί πρώτα διαγνωστική προσέγγιση 

βάση κάποιου κανόνα ή score. Μόνο σε άτομα χαμηλού 

κινδύνου! Πολύ υψηλή ευαισθησία για ΠΕ(>95%), αλλά πολλές 

φορές τα ψευδώς θετικά μπερδεύουν. Επίσης, αυξάνονται 

φυσιολογικά στην κύηση, οπότε δεν έχουν θέση επί εγκυμοσύνης και 

υποψίας για ΠΕ 

 

Απεικόνιση 

- Αξονική αγγειογραφία πνευμονικής αρτηρίας / CTPA 

o Γρήγορη - σχετικά εύκολο να γίνει στα περισσότερα ΤΕΠ, μεγάλη 

διαγνωστική ακρίβεια, ενώ παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για 

πιθανή αιτία του θωρακικού άλγους ή της δύσπνοιας 

o Περιορισμοί - Άτομα με ΧΝΝ, νοσογόνο παχυσαρκία (οι αξονικοί 

τομογράφοι έχουν ένα πεπερασμένο όριο βάρους), εγκυμοσύνη 
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- Σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης (V/Q scan) - Ανιχνεύει περιοχές του 

πνεύμονα που αερίζονται αλλά δεν αιματώνονται, ενδεικτικό ΠΕ 

o Περιορισμοί - λιγότερο ακριβές σε σχέση με CTPA, δεν ανιχνεύει 

εναλλακτικές διαγνώσεις, η ακτινογραφία θώρακος πρέπει να είναι 

εντελώς φυσιολογική για να γίνει η εξέταση 

o Έχει διαγνωστική αξία μόνο εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό 

- POCUS κάτω άκρων - σε ασθενή με σημεία και συμπτώματα ΠΕ, θρόμβος 

στα πόδια ισοδυναμεί με θρόμβο στην πνευμονική αρτηρία - αλλά, ένα 

αρνητικό U/S δεν αποκλείει την ύπαρξη θρόμβου - μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην εγκυμοσύνη 

 

Απεικόνιση στην εγκυμοσύνη 

- CTPA 

o Πλεονεκτήματα - Στην εγκυμοσύνη, ακόμα και μια CT κοιλίας έχει 

χαμηλό κίνδυνο για το έμβρυο. Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία να μην 

απεικονίσει κοιλία 

o Μειονεκτήματα - Προβληματισμοί σχετικά με την ακτινοβολία προς το 

έμβρυο αλλά και τη μητέρα, αρκετές μη διαγνωστικές αξονικές λόγω 

φυσιολογικών μεταβολών κατά την κύηση (μεταβολές σε όγκο αίματος 

και καρδιακή παροχή) 

- V/Q scan 

o Πλεονεκτήματα - εάν η Ro θώρακος είναι φυσιολογική, τότε έχει 

υψηλότερη διαγνωστική αξία σε σχέση με CTPA καθώς επίσης και 

χαμηλότερη έκθεση σε ακτινοβολία 

o Μειονεκτήματα - δεν είναι τόσο ακριβής όσο η CTPA, ενώ η 

ραδιενεργός ουσία που χρησιμοποιείται συγκεντρώνεται στην 

ουροδόχο κύστη, που είναι δίπλα στην εγκυμονούσα μήτρα 

 

Ακολουθούμε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου για τη 

διαχείριση εγκύων με υποψία ΠΕ 

Η ΠΕ είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση στην εγκυμοσύνη. Όσο 

δύσκολος και αν είναι ο διαγνωστικός αλγόριθμος, πρέπει να 

γίνει για να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί 
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Κεφάλαιο 33ο : Πνευμονική Εμβολή II – Διαστρωμάτωση 
κινδύνου και Θεραπεία 

 
 
Διαστρωμάτωση κινδύνου της ΠΕ 

- Μη μαζική - «μικρή ΠΕ» 

o Είναι η ΠΕ που δεν προκαλεί υπόταση ή αιμοδυναμική αστάθεια ή 

σημεία υπερφόρτωσης δεξιάς καρδίας 

- Υπό-μαζική -  Είναι η πνευμονική εμβολή με σημεία υπερφόρτωσης της 

δεξιάς κυκλοφορίας ΧΩΡΙΣ όμως υπόταση ή αιμοδυναμική αστάθεια 

o Σημεία υπερφόρτωσης δεξιάς κυκλοφορίας 

o Αυξημένη τροπονίνη ή BNP 

o Υπερηχογραφικά σημεία 

o Αυξημένο μέγεθος δεξιάς κοιλίας (RV:LV>0,9) 

o Παράδοξη κινητικότητα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

(ΜΚΔ «μπαίνει μέσα» στην αριστερή κοιλία) 
- Μαζική - Η ΠΕ με υπόταση (ΣΑΠ<90 mmHg) ή με καρδιοαναπνευστική 

ανακοπή ή βαρέως πάσχων ασθενής 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράδοξη κινητικότητα του ΜΚΔ και πολύ αυξημένο μέγεθος δεξιάς κοιλίας 
 
 
Θεραπεία της ΠΕ 

- Μη μαζική - Αντιπηξία 

o Το πιο σύνηθες - ενοξαπαρίνη, είναι μια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού 

βάρους (ΗΧΜΒ) σε δόση 1 mg/kg υποδόρια δύο φορές την ημέρα ή 

1,5 mg/kg μία φορά την ημέρα. Πιο σπάνια φονταπαρινούξη 

o Κουμαρινικό αντιπηκτικό, ασενοκουμαρόλη. Έναρξη μετά τη 

χορήγηση ΗΧΜΒ 

Εάν γίνει απευθείας έναρξη με ασενοκουμαρόλη, τότε θέλει υψηλές 
δόσεις γιατί μπορεί να χρειαστούν από ημέρες έως εβδομάδες για 
θεραπευτικά επίπεδα (ΗΧΜΒ πολύ πιο άμεσα) 
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- Υπό-μαζική - Αντιπηξία 

o Αντλία ηπαρίνης - Μπορεί να γίνει διακοπή επί κλινικής επιδείνωσης 

του ασθενούς και ένδειξη θρομβόλυσης 

▪ 80 μονάδες/kg ως bolus και ύστερα 18μονάδες/kg/ώρα σε 

αντλία 

o Θρομβόλυση; 

▪ Χορηγούμε θρομβολυτικά στη μισή δόση για την υπομαζική 

ΠΕ σε νέους και υγιείς ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες 

κινδύνου για αιμορραγία 

Ασθενείς με υπομαζική ΠΕ χρήζουν παρακολούθησης είτε σε ΜΕΘ 
είτε σε ΜΑΦ εάν πρόκειται να λάβουν θρομβόλυση 
 
 

- Μαζική ΠΕ -  Πνευμονική εμβολή με υπόταση (έστω και μη εμμένουσα) ή 

που προκάλεσε ανακοπή, τότε θρομβόλυση 

o Σε ανακοπή - Δεν υπάρχει συμφωνία στη δοσολογία, 50-100mg 

ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (TPA) bolus iv +/- αντλία 

έγχυσης - ίσως το καλύτερο είναι 100mg iv bolus εντός 1 λεπτού 

o Ασθενής που δεν βρίσκεται σε ανακοπή -  Εάν είχε γίνει έναρξη 

αντλίας ηπαρίνης - STOP και 100mg TPA - 10mg bolus και τα 

υπόλοιπα 90mg iv σε 2 ώρες 

Αντιπηξία πριν τη διενέργεια CT 
- Ασθενείς χαμηλού κινδύνου για ΠΕ - Δεν χρήζουν αντιπηξίας προ της CT, εάν 

και εφόσον αυτή διενεργηθεί σε λογικά χρονικά πλαίσια 

- Μέτριου κινδύνου για ΠΕ - Γκρίζα ζώνη, αυτοί οι ασθενείς έχουν πιθανότητα 

να έχουν ΠΕ<50%, η χορήγηση ΗΧΜΒ δεν θα λύσει τον θρόμβο (ίσως 

σταματήσει την επέκταση του) 

- Υψηλού κινδύνου για ΠΕ και αιμοδυναμικά ασταθείς - Έναρξη ηπαρίνης προ 

της CT και θρομβόλυση στον αξονικό, ίσως χρειαστεί να θρομβολυθεί και 

πριν τη διενέργεια της CT, εάν είναι πολύ ασταθής - ιδίως επί σημείων 

υπερφόρτωσης της δεξιάς κοιλίας στο US 

Εισαγωγή ή όχι; -  Συνήθως εισάγονται όλοι για παρακολούθηση. Νεότερα 
δεδομένα επιτρέπουν την έναρξη ΗΧΜΒ ή νεότερων αντιπηκτικών στις μη μαζικές 
ΠΕ 
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Κεφάλαιο 34ο : Ασυμπτωματική Υπέρταση 
 

 
Ασυμπτωματική υπέρταση - Υψηλή αρτηριακή πίεση, χωρίς εμφανή βλάβη σε 
τελικά όργανα στόχους 
 
Κανόνας#1 – ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ 

- Πρέπει ο ασθενής να ηρεμήσει, όπως και οι υπόλοιποι γύρω του (και το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό) 

- Παίρνουμε καλό ιστορικό και κάνουμε καλή κλινική εξέταση 

o Τι έφερε τον ασθενή στα ΤΕΠ; 

o Είχε κεφαλαλγία και έτυχε να μετρήσει την πίεση του; 

o Κατά τον καθημερινό έλεγχο της πίεσης ανευρέθη αυτή η αύξηση; 

- Λεπτομερής εξέταση 

o Κεφαλαλγία 

o Δυσαρθρία, αταξία, αδυναμία στα άκρα, διαταραχές αισθητικότητας, 

πτώση γωνίας στόματος, διαταραχές στην όραση; 

o Θωρακικό άλγος, δύσπνοια, δύσπνοια στην κόπωση; 

o Αιματουρία; 

*Κεφαλαλγία* 
- Οι ασθενείς πολλές φορές υποστηρίζουν ότι έχουν υψηλή πίεση και γι’αυτό 

έχουν κεφαλαλγία 

- Αυτό δεν έχει αποδειχτεί - Το αντίθετό συμβαίνει. Οι ασθενείς βιώνουν μία 

κεφαλαλγία που οδηγεί σε αύξηση της ΑΠ 

- Προσοχή στα κόκκινα σημαιάκια  

o Συμπτώματα ΑΕΕ; 

▪ Δυσαρθρία 

▪ Μυϊκή αδυναμία 

▪ Πτώση γωνίας στόματος 

▪ Αταξία 

o Υπαραχνοειδής αιμορραγία; 

▪ Η κεφαλαλγία αιφνίδια και χειρότερη κατά την έναρξη 

▪ Η χειρότερη κεφαλαλγία που μπορούν να θυμηθούν 

Ρωτάμε έμμεσα τον ασθενή για προηγούμενες κεφαλαλγίες και τον 
χαρακτήρα αυτών - όχι απευθείας αν είναι η χειρότερη της ζωής του 
 

Φυσική εξέταση - Εστίαζουμε στην νευρολογική εξέταση 
- Πλήρης φυσική εξέταση, μαζί με την νευρολογική εξέταση 

 
Σε αυτό το σημείο - Είναι πραγματικά ασυμπτωματική υπέρταση; 

- Εάν κατά τη φυσική εξέταση ανευρεθεί κάτι που παραπέμπει σε βλάβη 

οργάνου στόχου, τότε διαγνωστικός αλγόριθμος 

- Εάν είναι αληθώς ασυμπτωματική η υπέρταση, τότε δεν θεραπεύεται αυτή 

στα ΤΕΠ 

o Εάν εξελίσσεται αργά στο χρόνο, τότε θα πρέπει να διορθωθεί και 

αργά στον χρόνο. Εάν οι επιπλοκές της υπέρτασης συμβούν αιφνίδια 

και οξέως, τότε πρέπει άμεσα να διορθωθεί 

Κανόνας #2 - Κάνουμε τις ελάχιστες παρεμβάσεις 
- Παθοφυσιολογία της ασυμπτωματικής υπέρτασης - Ο εγκέφαλος «προτιμά» 

μια ρύθμιση της πίεσης στον χρόνο. Επί υψηλής αρτηριακής πίεσης, ο 
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εγκέφαλος προκαλεί αγγειοσύσπαση στα εγκεφαλικά αγγεία, ώστε σε βάθος 

χρόνου η πίεση να παραμένει σταθερή 

o Εάν γίνει απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης, τα αγγεία στον 

εγκέφαλο θα παραμένουν σε αγγειοσύσπαση → μείωμένη άρδρευση 

στον εγκέφαλο → ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο 

o Έτσι, δεν μειώνουμε απότομα την αρτηριακή πίεση στην 

ασυμπτωματική υπέρταση 

Εργαστηριακές εξετάσεις - Δεν είναι απαραίτητες 
- Ναι στο ΗΚΓ, ιδίως επί γνωστού καρδιολογικού ιστορικού 

- Τα εργαστηριακά είναι χρήσιμα όταν θα αποφασιστεί έναρξη αντιυπερτασικής 

αγωγής από το στόμα 

Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής από το στόμα 
- Εάν έχει πρόσβαση σε οικογενειακό ιατρό, τότε μπορούμε να μην κάνουμε 

έναρξη αγωγής (ή και σε συνεννοήση με τον ιατρό του) 

- Εάν είναι αμφίβολη η πρόσβαση του σε δομή πρωτοβάθμιας υγείας, τότε 

έναρξη αγωγής από τα ΤΕΠ 

o Έλεγχος βασικού βιοχημικού πάνελ - Απαραίτητα κάλιο, νάτριο και 

κρεατινίνη προ της έναρξης της αγωγής 

▪ Εάν έχει επηρεασμένη κρεατινίνη, όχι ΑΜΕΑ Ή ΑΥΑ 

▪ Επί καλής νεφρικής λειτουργίας, ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ 

Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής 
Βλέπουμε τις πλήρεις οδηγίες του ERC για την διαχείριση της υπέρτασης, εδώ :  

- Συνήθως θα λάβουν διπλή αγωγή με συνδυασμό ΑΜΕΑ-ΑΥΑ + ΑΔΑ ή 

θειαζιδικό διουρητικό 

- Οι μαύροι ασθενείς, καλύτερα ΑΔΑ ή θειαζιδικό διουρητικό 

- Σε πιο υψηλές τιμές, θα απαιτηθεί τριπλός συνδυασμός με ΑΜΕΑ/ΑΥΑ + 

ΑΔΑ+ θειαζιδικό διουρητικό 

Στα ΤΕΠ δεν δύναται να γίνει πλήρης διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
του κάθε ασθενούς με ασυμπτωματική υπέρταση. Θα γίνει έναρξη αγωγής και 
τιλοποίηση / προσαρμογή της δόσης με τον θεράποντα ιατρό 
 

- Παρακάτω, ενδεικτικά δισκία και δόσεις 

o λισινοπρίλη (ΑΜΕΑ) - 10mg, 1 φορά/ημέρα (όχι επί υψηλής 

κρεατινίνης) 

▪ Πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ο ξηρός βήχας (άμεσα ή μετά 

από χρόνια σε αγωγή) 

▪ Πολύ σπάνια, αλλά σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια το 

αγγειοίδημα (οίδημα γλώσσας και χειλιών). Άμεσα στο ΤΕΠ 

o υδροχλωροθειαζίδη - 25 mg/ημέρα. Στην Ελλάδα σπάνια χορηγείται 

μόνη της. Συνήθως σε διπλό συνδυασμό με ΑΜΕΑ/ΑΥΑ ή ΑΔΑ 

▪ Όχι επί χαμηλού νατρίου 

▪ Οι νεαρότερης ηλικίας ασθενείς δε το προτιμούν, λόγω της 

αυξημένης διούρησης που προκαλεί 

- Γενικά, από το ΤΕΠ χορηγούμε για το σπίτι αγωγή για λίγες ημέρες 

Πότε «κρατάμε» μια ασυμπτωματική υπέρταση στο ΤΕΠ; 
- Εάν ΣΑΠ>240 mmHg, τότε μάλλον κάτι άλλο συντρέχει 
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Συμβουλευτική ασθενούς 
- Διαβεβαίωση και καθησυχασμός ότι δεν θα του προκαλέσει κακό η υπέρταση 

του επί του παρόντος 

- Εκπαίδευση στο ότι θέλει μήνες ή και χρόνια για να προκληθεί βλάβη στα 

όργανα-στόχο 

- Εξασφάλιση ότι κατανόησε πως μια γρήγορη μείωση της ΑΠ θα προκαλέσει 

μεγαλύτερη βλάβη από την ίδια την υπέρταση 

- Σαφείς οδηγίες εξόδου και επανεκτίμησης σε επείγουσα βάση (θωρακικό 

άλγος, νευρολογική σημειολογία κλπ) 
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Κεφάλαιο 35ο : Υπερδοσολογία παρακεταμόλης 
 
 

 
Γεγονός 
Η παρακεταμόλη αποτελεί συστατικό πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων 
 
Μηχανισμός Δράσης 

- Θεραπευτικές δόσεις - Το 90% μεταβολίζεται στο ήπαρ σχηματίζοντας 

γλυκουρονίδια και θειικές ενώσεις, ενώ στη συνέχεια αποβάλλεται με τα ούρα. 

Ένα 10% μεταβολίζεται μέσω του ηπατικού κυτοχρώματος P450 στον τοξικό 

υδροξυλιωμένο μεταβολίτη Ν-ακετυλ-ρ-βενζοκινονεϊμίνη (NAPQI), o οποίος 

αδρανοποιείται από την ηπατική γλουταθειόνη  

- Τοξικές δόσεις - Περισσότερη παρακεταμόλη θα μεταβολιστεί μέσω του P450 

→ Περισσότερα μόρια NAPQI θα παραχθούν με γρήγορη εξάντληση των 

ηπατικών αποθεμάτων γλουταθειόνης → Ηπατική βλάβη 

 
Ιστορικό 

- Οξεία ή χρόνια έκθεση; 

- Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν όλες τις τοξικώσεις 

o Τι έλαβε; 

o Δόση - Δοσολογία ανά ταμπλέτα και αριθμό ταμπλετών 

o Πότε; 

o Ήταν απόπειρα αυτοκτονίας; 

o Άπαξ ή επαναλαμβανόμενες λήψεις; 

o Έλαβε τίποτα άλλο; 

o Συννοσηρότητες; 

- Χρόνιος αιθυλισμός - Αποτελεί παράγοντα κινδύνου σε αυτούς που 

λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες υπερθεραπευτικές δόσεις παρακεταμόλης 

- Φαρμακευτική αγωγή που περιπλέκει υπερδοσολογία 

o Φάρμακα που επάγουν CYP - Αντιεπιληπτικά (καρβαμαζεπίνη, 

φαινοβαρβιτάλη), αντιφυματικά (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη) 

o Άλλα - Τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, ζιδοβουδίνη, φυτικά 

συμπληρώματα 

 
 
Συχνά η παρακεταμόλη είναι κρυμμένη σε διάφορα σκευάσματα (πχ 
παρακεταμόλη/κωδείνη) 
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Σημεία/Συμπτώματα, Φυσική εξέταση (ΦΕ) και εργαστηριακά ευρήματα ανά στάδιο 
- Τα ζωτικά σημεία - μη ειδικά 

Στάδιο Σημεία/Συμπτώματα/ΦΕ Εργαστηριακά 

Στάδιο I  
(30 λεπτά έως 24 ώρες μετά) 

Ασυμπτωματικοί, ίσως με 
ναυτία/έμετο, εφίδρωση, 
ληθαργικότητα 

Φυσιολογικά 

Στάδιο ΙΙ  
( 24-72 ώρες) 

Ίσως παροδικά, κλινική 
βελτίωση. Άλγος ΔΥ και 
ηπατομεγαλία 

PT, ολικής 
χολερυθρίνης, 

πιθανή ολιγουρία 

 
 
 
 
Στάδιο III  
(72-96 ώρες) 

Ίκτερος, σύγχυση, 
διαταραχές ηπατικής 
βιοχημείας, 
εγκεφαλοπάθεια, 
εγκεφαλικό οίδημα, 
αιμορραγική διάθεση, 
πολυοργανική 
ανεπάρκεια, οξεία 
αναπνευστική 
ανεπάρκεια 

AST/ALT 

Συχνά>10000IU/ml 
Υπεραμωνιαιμία 

PT/INR 
Υπογλυκαιμία 

Γαλακτική οξέωση 
Ολική 
χολερυθρίνη>4mg/dl 
 

Στάδιο IV  
 
(έναρξη μετά την 4η ημέρα 
έως και 2 εβδομάδες μετά) 

Πλήρης κλινική 
αποκατάσταση, σταδιακή 
αποκατάσταση ήπατος 
και ιστολογικά 

 

 
 

Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
- Επίπεδα παρακεταμόλης στο αίμα - Λαμβάνονται μετά τις 4 ώρες λήψης ή 

εάν η λήψη έγινε >4 ώρες πριν 

- Βιοχημικό πάνελ (ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, νεφρική λειτουργία) 

- Αρτηριακά/Φλεβικά αέρια αίματος (Μεταβολική οξέωση) 

- Χρόνοι πήξης, ηπατική βιοχημεία, αμμωνία (Σημεία ηπατοτοξικότητας) 

- Γενική αίματος 

- b-hCG (εξέταση ρουτίνας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας) 

- ΗΚΓ 

Σε άτομα με χρόνια λήψη παρακεταμόλης που εμφανίζουν 
οποιοδήποτε σημείο/σύμπτωμα ηπατοτοξικότητας, παραγγελία 
επιπέδων παρακεταμόλης και AST, ανεξάρτητα του πότε έγινε η 
υπερδοσολογία (ο κίνδυνος ηπατοτοξικότητας είναι μεγαλύτερος επί 
χρόνιας λήψης σε σχέση με μια μεμονωμένη άπαξ υπερδοσολογία) 
 
 

 
Φαρμακευτική διαχείριση 

- ABCs 

o O2 και υγρά  

o Μη επεμβατικό monitoring 

- Ενεργός άνθρακας - 1g/kg έως 50 gr po μέσα σε μία ώρα από την λήψη 

- Ν-ακετυλκυστείνη( NAC), ενδείξεις χορήγησης 

o Επίπεδα παρακεταμόλης πάνω από την θεραπευτική γραμμή του 

νομογράμματος (εικ.1) 
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o Όταν η άπαξ λήψη ήταν >150gr/kg ή συνολικά 7,5gr σε έναν ασθενή 

όπου δεν είναι δυνατή η λήψη επιπέδων τις πρώτες 8 ώρες 

o Ασθενής με άγνωστη ώρα λήψης και επίπεδα παρακεταμόλης > 

10mcg/ml 

o Ασθενής με οποιαδήποτε ποσότητα λήψης και σημεία ηπατικής 

βλάβης 

o Ασθενής που προσέρχεται όψιμα > 24 ώρες και έχει εργαστηριακά 

ευρήματα ηπατικής βλάβης 

 
Το νομόγραμμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να 
αναγνωρίσουμε τον ασθενή που χρήζει NAC μετά από άπαξ 
υπερδοσολογία παρακεταμόλης 
 
 

- Πρωτόκολλο 72 ωρών (po) - Δόση φόρτισης 140mg/kg po, ύστερα 70mg/kg 

po ανά 4 ώρες για 17 συνολικά δόσεις 

- Πρωτόκολλο 21 ωρών (iv) -  Δόση φόρτισης 150mg/kg εντός μίας ώρας, 

ύστερα 4ώρη έγχυση 12,5mg/kg/h, και μετά 16ώρη έγχυση 6,25 mg/kg/h 

Η NAC είναι ασφαλής και κατά την κύηση. Διαπερνάει τον 
πλακούντα και για αυτόν τον λόγο προτιμάται η iv χορήγηση 
 
Διαχείριση ασθενών 

- Όσοι λάβουν NAC → εισαγωγή 

o Ασθενείς ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα → εισαγωγή σε 

παθολογική κλινική για παρακολούθηση 

o Ασθενείς με σημεία σοβαρής ηπατοτοξικότητας ή ηπατικής 

ανεπάρκειας → Εισαγωγή σε ΜΕΘ/ΜΑΦ 

Πάντα σε όλες τις δηλητηριάσεις, ενημερώνεται το κέντρο 
δηλητηριάσεων. Πλήρης καταγραφή ασθενούς με ζωτικά σημεία, 
κλινική εικόνα κλπ. Παράλληλα, επί εκούσιας λήψης και 
υπερδοσολογίας, ψυχιατρική  εκτίμηση 
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Κεφάλαιο 36ο : Υπερδοσολογία ασπιρίνης 
 
 

 
Γεγονός 
Ασπιρίνη ή αλλιώς ακετυλοσαλικυλικό οξύ → Υδρολύεται σε σαλικυλικό στο έντερο, 
το ήπαρ και τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
 
Ιστορικό 

- Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν όλες τις τοξικώσεις 

o Τι έλαβε; 

o Δόση - Δοσολογία ανά ταμπλέτα και αριθμό ταμπλετών 

o Πότε; 

o Ήταν απόπειρα αυτοκτονίας; 

o Άπαξ ή επαναλαμβανόμενες λήψεις; 

o Έλαβε τίποτα άλλο; 

o Συννοσηρότητες; 

- Σημεία και συμπτώματα 

o Ναυτία/έμετος, εμβοές ώτων, απώλεια ακοής, διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης, δύσπνοια, υπέρπνοια, εφίδρωση 

- Ατομικό ιστορικό/Φαρμακευτική αγωγή 

o Υπάρχουν υποκείμενες παθήσεις οι οποίες χρήζουν αγωγής με 

ασπιρίνη; 

Εξέταση 
- Γενικά - Είναι ξύπνιος και προσανατολισμένος σε χώρο, χρόνο, πρόσωπο; 

Διέγερση; Σύγχυση; 

- Ζωτικά σημεία - Ταχύπνοια, υπερθερμία, υπόταση ή ταχυκαρδία; 

- Πνεύμονες - Υπέρπνοια; Υγροί ρόγχοι ή σημεία πνευμονικού οιδήματος; 

- Ουρογεννητικό - Ολιγουρία; 

Εργαστηριακά 
- Επίπεδα σαλικυλικού οξέος - 10-30 mg/dl = θεραπευτικά; >40mg/dl = 

τοξικότητα 

- Οξεοβασική ισορροπία - χάσμα ανιόντων, υπογλυκαιμία, υποκαλιαιμία  

- Αρτηριακά αέρια αίματος - οι περισσότεροι ασθενείς έχουν πρωτοπαθή 

αναπνευστική αλκάλωση και πρωτοπαθή μεταβολική οξέωση 

- ΗΚΓ - ίσως αποκαλύψει λήψη και άλλης ουσίας, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

→ Διεύρυνση QRS, παράταση QTc, ψηλό έπαρμα R στην aVR 

- Επίπεδα παρακεταμόλης αίματος - συχνά λαμβάνεται σκοπίμως, ιδίως στα 

πλαίσια απόπειρας αυτοκτονίας 

 
Σε όλες τις εκούσιες φαρμακευτικές λήψεις: ΗΚΓ και επίπεδα 
παρακεταμόλης 
 

 
Απεικόνιση 

- CT εγκεφάλου - Εάν ο ασθενής προσέρχεται με διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης, χωρίς εμφανή δευτεροπαθή αιτιολογία, για παράδειγμα 

υπογλυκαιμία 

- CT πνευμόνων - Εάν ο ασθενής παραπονιέται για δύσπνοια ή επί 

ευρημάτων κατά τη κλινική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος 
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Διαχείριση 

- ABCs  

o Ο2, όπου είναι απαραίτητο 

o Αναπλήρωση υγρών : Κρυσταλλοειδή με ρυθμό 10-15 ml/kg/ώρα τις 

πρώτες 2-3 ώρες και έπειτα τιτλοποίηση ώστε να υπάρχει μια 

διούρηση 1-2 ml/kg/ώρα 

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση επί αυξημένου CO2 (Η διασωλήνωση 
μπορεί να επιδεινώσει την οξέωση και να οδηγήσει σε τοξικότητα του 
ΚΝΣ) 
 

- Ενεργός άνθρακας - 1gr/kg έως 50gr po (μόνο σε οξεία φάση) 

- Γλυκόζη - Προσθήκη 50 -100gr γλυκόζης σε κάθε λίτρο ορού 

 
Η γλυκόζη δίνεται ανεξαρτήτως της γλυκόζης του αίματος, καθώς 
μπορεί ο ασθενής να εμφανίζει νευρογλυκοπενικά συμπτώματα, παρά 
τις φυσιολογικές τιμές 
 

- Διττανθρακικά - 1-2mEq/kg iv bolus, έπειτα έγχυση 100-150mEq σε 1 λίτρο 

D/W 5%. Τιτλοποίηση έως ότου το ph (ούρων) να είναι 7,5-8 

- Κάλιο - Τα διττανθρακικά οδηγούν σε μείωση του καλίου, οπότε προσθήκη 

καλίου στους ορούς 

Ένα αλκαλωτικό ph δεν αποτελεί αντένδειξη για την χορήγηση 
διττανθρακικών 
 

Αιμοδιάλυση/Αιμοκάθαρση 
- Ενδείξεις 

o Επίπεδα σαλικυλικού οξέος στο αίμα > 100mg/dl επί οξείας φάσης - 

>50mg/dl σε χρόνιες καταστάσεις 

o Ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

o Ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια 

o Πνευμονικό ή εγκεφαλικό οίδημα 

o Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης 

o Κλινική επιδείνωση παρά τις βέλτιστες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Παρακολούθηση ασθενούς 
- Συνεχές monitoring 

- Μέτρηση επιπέδων σαλικυλικού στο αίμα ανά 1-2 ώρες μέχρι να: 

o Αρχίσουν να μειώνονται 

o Η τελευταία μέτρηση να δείχνει επίπεδα <40mg/dl 

o Ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός με φυσιολογική αναπνευστική 

συχνότητα και φυσιολογικό βάθος αναπνοών 

- Συνεχείς μετρήσεις βιοχημικού πάνελ, ABGs, και ph ούρων κάθε 1-2 ώρες 

Μέτρηση επιπέδων μέχρι να αρχίσουν να μειώνονται. Συχνό λάθος, 
εισαγωγή ασθενούς με «θεραπευτικά» επίπεδα, ενώ στην 
πραγματικότητα συνεχίζουν και αυξάνονται 
 

Διαχείριση ασθενούς 
- Οξεία τοξίκωση - εισαγωγή για παρακολούθηση επικείμενου πνευμονικού 

οιδήματος, συμπτωμάτων από το ΚΝΣ, οξέωσης, ηλεκτρολυτικών 
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διαταραχών, αφυδάτωσης, επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας και 

αυξανόμενων επιπέδων σαλικυλικού οξέος 

- Χρόνια τοξίκωση - Υψηλή θνητότητα 

- Τοξίκωση σε παιδία - Εισαγωγή! 
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Παράρτημα 1 

Λίστα με τις εμπορικές ονομασίες κοινώς 

χρησιμοποιούμενων φαρμάκων στα ΤΕΠ 

 

- Αεραγωγός / Καταστολή / ταχεία εισαγωγή στην Αναισθησία (RSΙ) 

o Προποφόλη → Diprivan 1% 10mg/ml, 2% 20mg/ml, Propofol 1%& 2%  

o Ετομιδάτη → Hypnomidate 20mg/10ml 

o Μιδαζολάμη → Dormicum 15mg/3ml ή 50mg/10ml, Midazolam 1mg/ml 

Dormixal 

o Ketamine → Ketamina 50mg/5ml 

o Φαιντανύλη → Fentanyl 50mcg/ml 

o Λιδοκαίνη → Lidocaine 2%, Xylocaine 2% 20mg/ml 

o Ροκουρόνιο → Esmeron 10mg/ml 

o Sugammadex → Bridion 100mg/ml (Αναστρέφει τη μυϊκή χάλαση από 

το ροκουρόνιο) 

 

- Αγγειοσυσπαστικά 

o Νοραδρεναλίνη (Νορεπινεφρίνη) → Levophed 2mg/ml, Noradren 

8mg/4ml 

o Αδρεναλίνη → Adrenaline 1 mg/ml (1:1000) 

o Βαζοπρεσσίνη → Empressin 40IU/2ml 

 

- Αναπνευστικό, σε νεφελοποίηση 

o Σαλβουταμόλη → Aerolin (2,5/5 mg) 

o Βρωμιούχο ιπρατρόπιo → Atrovent (250mcg) 

o Συνδυασμός και των δύο → Berovent (0,5+2,5 mg) 

 

- Αναφυλαξία 

o Αδρεναλίνη 

o Μηλεινική Διμενθιδένη → amp Fenistil 4mg 

o Μεθυλπρεδνιζολόνη → Solumedrol 

o Δεξαμεθαζόνη → Dexaton 

o Υδροκορτιζόνη → Solucortef 

o Πρεδνιζόνη → Prezolon 

o Ρανιτιδίνη → Zantac 

 

- Αντιθρομβωτικά 

o Αντιαιμοπεταλιακά 

▪ Ασπιρίνη → Salospir (80,100,325 mg) 

▪ Κλοπιδογρέλη → Plavix, Clovelen, Grepid (75mg) 

▪ Τικαγρελόρη → Brilique (90mg) 

▪ Πρασουγρέλη → Efient (10mg) 

 

o Αντιπηκτικά 
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▪ Ασενοκουμαρόλη →Sintrom (4mg) 

▪ Dabigatran → Pradaxa (150,110mg) 

▪ Rivaroxaban → Xarelto (20,15mg) 

▪ Apixaban → Eliquis (2,5/5mg) 

▪ Κλασική ηπαρίνη 

▪ Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ) 

• Ενοξαπαρίνη → Clexane 

(2000,4000,6000,12000,15000,30000iu) 

• Τινζαπαρίνη → Innohep 

(2500,3500,4500,8000,10000iuκλπ) 

▪ Fondaparinux → Arixtra (2,5/7,5mg) 

 

- Αντιβιοτικά 

o Αμοξυκιλλίνη → Tabs Amoxil (500mg/1gr) 

o Αμπικιλλίνη/Κλαβουλανικό οξύ →Tabs Augmentin (625mg ή 1000mg) 

o Πιπερακκιλίνη/Ταζομπακτάμη → Tazocin (4,5gr) iv 

o Κεφοταξίμη → Claforan (1gr) iv 

o Κεφτριαξόνη→ Rocephin ή Bresec (1gr) iv 

o Αζιθρομυκίνη →Tabs Zithromax (250mg) 

o Δοξυκικλίνη → Tabs Vibramycin (100mg) 

o Σιπροφλοξασίνη → Ciproxin (500mg) iv/tabs 

o Λεβοφλοξασίνη → Tabs Tavanic (500mg) 

o Μοξιφλοξασίνη → Avelox (400mg) tabs/iv 

o Βανκομυκίνη → Voncon ή Voxin (500/1000 mg) iv 

o Κλινδαμυκίνη → Dalacin (600mg) iv/tabs 

o Μεροπενέμη → Meronem (1 ή 2gr) iv 

o Μετρονιδαζόλη → Flagyl (500mg) tabs/iv 

 

- Βενζοδιαζεπίνες 

o Diazepam → Stedon 10mg/2ml 

o Alprazolam → Tabs Xanax ( 0,25,0,5, 1, 2 mg) 

o Midazolame → Dormicum 15mg/3ml ή 50mg/10ml 

o Αντίδοτο σε υπερδοσολογία: flumazenil → Anexate 1mg/10 ml 

 

- Επιληψία 

o Μιδαζολάμη → Dormicum (Βλέπε πιο πάνω) 

o Φαινυντοίνη → Epanutin (250mg/5ml) 

o Βαλπροικό οξύ → Depakine (400mg/vial) 

o Λεβεκιτεράμη → Keppra (100mg/ml, vial 5ml) 

o Λακοσαμίδη → Vimpat (10mg/ml) 

o Προποφόλη → Βλέπε πιο πάνω 

 

- Ίλιγγος/ Αντιεμετικά 

o Διμενυδράτη → Tabs Vomex A (200mg) 

o Βηταίστίνη → Tabs Antivom, Ribrain (12,16mg) 

o Ονδασετρόνη → Ondansetron (4,8 mg) (iv/tabs) 
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o Μετοκλοπραμίδη → Primperan (10mg) iv/tabs 

 

- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) 

o Παρεκοξίμπη → Dynastat 40mg iv/im 

o Δικλοφαινάκη → Voltaren 50,75,100 mg im 

o Ιβουπροφαίνη → Brufen, Nurofen 400,600 mg (tabs) 

 

- Οπιοειδή/Αναλγητικά 

o Φαιντανύλη → Fentanyl 50mcg/ml 

o Μορφίνη → Morphina 10mg/ml 

o Παρακεταμόλη + Κωδείνη → Tabs Lonarid-N 

o Αντίδοτο σε υπερδοσολογία οποιειδών (και ηρωίνης): Ναλοξόνη→ 

Narcan ή Naloxon 0,4 mg/ml 

 

- Στυτική Δυσλειτουργία, προσοχή σε θωρακικό άλγος, αντένδειξη η 

χορήγηση νιτρωδών επί πρόσφατης λήψης των παρακάτω: 

o Σιλδανεφίλη → Viagra (24 ώρες) 

o Ταδαλαφίλη → Cialis (72 ώρες) 

o Βαρδεναφίλη → Levitra (ώρες) 

 

 

 


