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ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 Η ένδειξη για τη χειρουργική επέμβαση
τίθεται από τον υπεύθυνο Χειρουργό.
Την τελική ευθύνη της αναισθησίας για τη
συγκεκριμένη επέμβαση έχει ο
Αναισθησιολόγος που θα την χορηγήσει.
Συνεργασία με το διακριτό ρόλο εκάστου:
χειρουργού και Αναισθησιολόγου

ΟΡΙΣΜΟΣ
Προεγχειρητικής Αναισθησιολογικής Εκτίμησης
(preoperative assessment)
Είναι η απαραίτητη διαδικασία στην οποία υποβάλλεται
υποχρεωτικά κάθε ασθενής πριν από την αναισθησία (για
χειρουργική επέμβαση) ή την καταστολή (για πραγματοποίηση
διαγνωστικής ή θεραπευτικής επεμβατικής πράξης υπό
αναισθησιολογική παρακολούθηση), οπουδήποτε αυτή και εάν
γίνεται (σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο ή ιδιωτικό ιατρείο).
Νόμος: ΦΕΚ 1044/1997, «καθορισμός ελαχίστων ορίων (προδιαγραφών) για
ασφαλή αναισθησία»
&
Κατευθυντήριες Οδηγίες ΚΕΣΥ, 2018

Τι αφορά η Προεγχειρητική Αναισθησιολογική Εκτίμηση?

• Χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στο Χειρουργείο
• Επεμβατικές πράξεις υπό αναισθησιολογική
παρακολούθηση μέσα στο Χειρουργείο
(Monitored Anaesthesia Care, MAC)
• Διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις
ακόμη και άλλων ειδικοτήτων πλην χειρουργικών,
όπως Γαστρεντερολογία, Καρδιολογία, Ακτινολογία,
κ.λπ. που απαιτούν χορήγηση καταστολής
(procedural sedation).
• Μαιευτήριο: Ανώδυνος Τοκετός/Καισαρική τομή

Βασικός στόχος της προεγχειρητικής
αναισθησιολογικής εκτίμησης
είναι η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της
φυσικής κατάστασης του ασθενούς,
προκειμένου να προσέλθει στο χειρουργείο ή
την αίθουσα επεμβατικών πράξεων, στη
βέλτιστη δυνατή κατάσταση, που θα έχει ως
αποτέλεσμα την ελάττωση των
περιεγχειρητικών επιπλοκών και την καλύτερη
δυνατή έκβαση της επέμβασης.

Σκοπός της προεγχειρητικής
αναισθησιολογικής εκτίμησης
είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός του
αναισθησιολογικού πλάνου που πρόκειται
να ακολουθήσει ο αναισθησιολόγος
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Ιστορικό ασθενούς
Φυσική εξέταση
Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων
Κατάταξη ασθενούς και την εκτίμηση του
περιεγχειρητικού κινδύνου

Πού γίνεται η Προεγχειρητική
Αναισθησιολογική Εκτίμηση ?
 Για τα προγραμματισμένα (τακτικά)
χειρουργεία, γίνεται στο Ιατρείο
Προεγχειρητικής Αναισθησιολογικής Εκτίμησης.
 Για τα επείγοντα ή έκτακτα χειρουργεία μπορεί
να γίνει οπουδήποτε (Χειρουργείο, Αίθουσα
Ανάνηψης, ΤΕΠ, ΜΕΘ, νοσηλευτικό θάλαμο)
ανάλογα με το χρονικό περιθώριο που επιτρέπει
και επιβάλλει η κατάσταση του ασθενούς.

Τι περιλαμβάνει η προεγχειρητική αναισθησιολογική
εκτίμηση ? (Ι)
1. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του ασθενούς.
2. Βελτιστοποίηση συνυπαρχόντων νοσημάτων (π.χ.
αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, νευρικού, ενδοκρινικού,
κ.λπ.), με την αιτιολογημένη οσάκις απαιτείται
γνωμοδότηση και συνεργασία με άλλες συναφείς με το
νόσημα ιατρικές ειδικότητες.
3. Αντιμετώπιση πιθανών προβλέψιμων και αποτρέψιμων
προβλημάτων και επιπλοκών.
4. Εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού και εξειδικευμένου
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες της
επέμβασης.

Τι περιλαμβάνει η προεγχειρητική αναισθησιολογική
εκτίμηση ? (ΙΙ)
5. Γνωριμία του ασθενούς με τον Αναισθησιολόγο, η
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης προς αυτόν και
αισθήματος ασφάλειας, η ενημέρωσή του και η διευκρίνιση
τυχόν ερωτήσεων σχετικών με την αναισθησία.
6. Λήψη έγγραφης συναίνεσης / συγκατάθεσης ύστερα από
ενημέρωση του ασθενούς (informed consent), η οποία είναι
υποχρεωτική για οποιασδήποτε μορφής αναισθησία ή
καταστολή.
7. Εντολή για χορήγηση της κατάλληλης προαναισθητικής
αγωγής ή και άλλων φαρμάκων εφόσον κρίνεται αναγκαία.
8. Δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες για την προεγχειρητική
νηστεία.

Τι κάνει ο Αναισθησιολόγος κατά την
προαναισθητική εκτίμηση ?
Συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σε σχέση με:
• ιστορικό του ασθενούς
• παρούσα νόσο
• φυσική κατάσταση του ασθενούς
• εργαστηριακές εξετάσεις

Συνεργασία με άλλες ειδικότητες
Η Προεγχειρητική Εκτίμηση περιλαμβάνει τη
συμμετοχή και συνεργασία και άλλων
διαφορετικών ειδικοτήτων: χειρουργούς,
εργαστηριακούς, καρδιολόγους,
πνευμονολόγους, ακτινολόγους, κ.λπ.
Υπάρχουν διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες
και Συστάσεις γι’ αυτό.

Πρότυπο Έντυπο Προαναισθητικής Εκτίμησης

Η ελλιπής προαναισθητική εκτίμηση,
ο ανεπαρκής σχεδιασμός του πλάνου αναισθησίας
και τα λάθη κατά την προετοιμασία του ασθενούς
αποτελούν τις συχνότερες αιτίες που οδηγούν
σε αναβολές χειρουργείου ή επιπλοκές κατά τη διάρκεια
της αναισθησίας.

Τι προκαλεί η παράλειψη της προαναισθητικής εκτίμησης ?

Θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο για:
↑ περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα
↑ διάρκεια ενδονοσοκομειακής νοσηλείας
↑ δαπάνες νοσηλείας
↑ αναβολές χειρουργείου λόγω ελλιπούς
προετοιμασίας
Εκτός αυτών, αποτελεί δείκτη ποιότητας και μηχανισμό
αξιολόγησης του επιπέδου ενός Αναισθησιολογικού
Τμήματος/Κλινικής

Διαδικασία προαναισθητικής εκτίμησης και προετοιμασίας
Τα «βήματα» κατά τη διαδικασία της προαναισθητικής εκτίμησης και
προετοιμασίας είναι τα εξής:
(1) Μελέτη του ιατρικού φακέλου του ασθενούς.
(2) Γνωριμία και λήψη ιστορικού από τον ασθενή.
(3) Φυσική εξέταση κατά συστήματα.
(4) Συμπληρωματικές εξετάσεις (εφόσον απαιτούνται).
(5) Εκτίμηση από άλλες ιατρικές ειδικότητες (εφόσον απαιτείται).
(6) Ενημέρωση του ασθενούς.
(7) Λήψη έγγραφης συναίνεσης/συγκατάθεσης του ασθενούς
ύστερα από ενημέρωσή του (informed consent).
(8) Χορήγηση προαναισθητικής αγωγής.

Χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνονται με το Ιστορικό
• Παρούσα νόσος, για την οποία πρόκειται να υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση.
• Γνωστά υποκείμενα νοσήματα, που έχουν πρόσφατα
διαγνωσθεί ή εμφανίζονται σε χρόνια βάση.
• Λήψη Φαρμάκων ή ουσιών (αλκοόλ, εξαρτησιογόνες ουσίες,
κ.λπ.)
• Συμβάματα ή επιπλοκές σε προηγούμενα χειρουργεία

Τι περιλαμβάνει το Ιστορικό














Σωματομετρικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος) και ηλικία.
Ιστορικό αλλεργιών (φάρμακα, τροφή ή άλλα υλικά)
Κοινωνικό ιστορικό (συνήθειες ασθενούς, όπως
κάπνισμα, λήψη τοξικών ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ)
Επαγγελματικό ιστορικό (έκθεση σε επαγγελματικό περιβάλλον)
Οικογενειακό ιστορικό (αιφνίδιος θάνατος, κακοήθης υπερθερμία)
Ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων με χορήγηση αναισθησίας
(είδος αναισθησίας, προβλήματα ανάνηψης, τυχόν επιπλοκές)
Ιστορικό προηγούμενων μεταγγίσεων (τυχόν αντιδράσεις,
πολυμετάγγιση)
Ιστορικό τελευταίας λήψης τροφής per os
(επιτρέπονται προ αναισθησίας: διαυγή υγρά μέχρι και 2ώρες, μητρικό
γάλα 4 ώρες, ελαφρύ γεύμα ή γάλα 6 ώρες)
Λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή
(ιδιαίτερη προσοχή σε αντιπηκτικά & καρδιολογικά φάρμακα,
αντιεπιληπτικά, φ/α αναπνευστικού, κορτιζόνη, αντι-νεοπλασματικά
κ.ά.)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
• Ο αναισθησιολόγος παρατηρεί την όψη και τη
θρέψη του καθώς και την κατάσταση του
δέρματος και των βλεννογόνων του.
• Γίνεται καταγραφή του ύψους και του βάρους
του ασθενούς.
• Υπολογίζεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body
Mass Index, BMI) ως εξής:
BMI = Σωματικό βάρος (Kg) / Ύψος 2 (m)

Προεγχειρητική
Εκτίμηση:
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εκτίμηση αεραγωγού

(δυνατότητα αερισμού και διασωλήνωσης)

• Ο έλεγχος για δύσκολο αερισμό με μάσκα και
δύσκολη διασωλήνωση πρέπει να γίνεται σε
όλους τους ασθενείς που θα χρειαστούν
δυνητικά διαχείριση του αεραγωγού
• Συνδυασμός προγνωστικών στοιχείων

Παράδειγμα ασθενούς με δύσκολο αεραγωγό: κακοήθης παχυσαρκία
BMI=110,7, μεγάλη περίμετρος λαιμού και γενειάδα

ασθενής με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και δύσκολη
διαχείριση αεραγωγού

Ταξινόμηση κατά Mallampati του ανοίγματος του στόματος

Κατηγορία Ι: ορατά είναι η σκληρή υπερώα, η μαλθακή υπερώα, η
σταφυλή και τα παρίσθμια.
Κατηγορία ΙΙ: ορατά είναι η σκληρή υπερώα, η μαλθακή υπερώα και
μέρος της σταφυλής.
Κατηγορία ΙΙΙ: ορατά είναι μόνο η σκληρή υπερώα και η μαλθακή
υπερώα.
Κατηγορία ΙV: ορατή είναι μόνο η σκληρή υπερώα.

Φυσική εξέταση
1. Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, καρδιακή
συχνότητα)
2. Ακρόαση πνευμόνων – καρδιάς
3. Εκτίμηση αεραγωγού
4. Αδρή νευρολογική εκτίμηση
5. Εκτίμηση σημείων πιθανού νευρικού αποκλεισμού
(σπονδυλική στήλη, τράχηλος, άνω & κάτω άκρα)

Εξέταση ανά σύστημα
-Καρδιαγγειακό
-Αναπνευστικό
-Ουροποιητικό
-Γαστρεντερικό
-Ενδοκρινικό
-Μυοσκελετικό

-Νευρικό
-Ψυχιατρικές νόσοι
-Αιματολογικές νόσοι

καρδιαγγειακό σύστημα
• Εξέταση του περιφερικού σφυγμού, σφυγμού των
καρωτίδων, αρτηριακής πίεσης.
• Ακρόαση της καρδιάς.
• Λαμβάνονται πληροφορίες για το κατά πόσο ο
ασθενής πάσχει από αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμική
καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια,
βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια, διαταραχές
αγωγιμότητας.
• ΗΚΓφημα ηρεμίας γίνεται σε όλους τους ασθενείς

προ χειρουργείου.

Ερωτήσεις σε σχέση με το καρδιαγγειακό
σύστημα
• Πόση απόσταση μπορεί να διανύσει χωρίς να
λαχανιάσει? (εκτίμηση λειτουργικής ικανότητας)
• Με πόσα μαξιλάρια κοιμάται?
• Τί είδους φαρμακευτική αγωγή λαμβάνει?
• Έχει υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση ή
καρδιολογική επεμβατική πράξη (π.χ. ενδοπρόθεση
(stent) στα στεφανιαία αγγεία του, διαδερμική
αποκατάσταση καρδιακής βαλβίδας) ή φέρει
βηματοδότη ή/και απινιδωτή?

Εκτίμηση από Καρδιολόγο
• Ειδική καρδιολογική εκτίμηση μπορεί να απαιτηθεί σε ασθενείς με:
1.
2.
3.

Παθολογικά ευρήματα στο ΗΚΓ
Αρρύθμιστη υπέρταση
Στοιχεία από το ιστορικό που συνηγορούν για πιθανό καρδιαγγειακό νόσημα
(π.χ. δύσπνοια αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, οιδήματα κάτω άκρων)
4. Παιδιά ή νεαρά άτομα με ιστορικό αιφνίδιας απώλειας συνείδησης ή λιποθυμικού
επεισοδίου
5. Αλκοολικοί ή χρήστες τοξικών ουσιών
6. Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (βαρείς καπνιστές, ΧΑΠ, άσθμα,
κυφοσκωλίωση)
7. Συγγενείς διαμαρτίες
8. Κακοήθης παχυσαρκία (ΒΜΙ>42)
9. Εγκυμονούσες >4ο μήνα (εκτίμηση 1ου και 3ου τριμήνου)
10. Επαγγελματίες αθλητές (πιθανή χρήση αναβολικών)
11. Ασθενείς με Σ.Δ., μεταβολικά νοσήματα, νοσήματα κολλαγόνου

Καρδιολογική εκτίμηση σε ειδικές περιπτώσεις
12. Ασθενείς πολυτραυματίες ή με κάκωση θώρακος
13. Καρκινοπαθείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία
14. Ασθενείς που έχουν λάβει καρδιοτοξικά φάρμακα (π.χ. καρκινοπαθείς υπό ΧΜΘ με
καρδιοτοξικά φάρμακα όπως η αδριαμυκίνη)
15. Ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνου και χρόνια λήψη ανοσοκατασταλτικών
16. Ασθενείς με ιστορικό γνωστής/διαγνωσμένης καρδιαγγειακής νόσου, εμφράγματος
μυοκαρδίου, ΑΕΕ, στηθάγχης, μυοακαρδιοπάθειας, πνευμονικής υπέρτασης,
βαλβιδοπάθειας, καρδιακής ανεπάρκειας, με αρρυθμίες, φυσήματα, λιποθυμικά
επεισόδια, συγγενή καρδιαγγειακά νοσήματα.
17. Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση ή αγγειοπλαστική
στεφανιαίων
18. Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργική (πλην σαφηνεκτομής),
καρδιοχειρουργική, θωρακοχειρουργική ή νευροχειρουργική επέμβαση ή εκτεταμένη
και πολύωρη επέμβαση οποιασδήποτε ειδικότητας

αναπνευστικό σύστημα
Ιστορικό: Αναζητείται η παρουσία βρογχικού
άσθματος, χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας, πνευμονοπάθειας
περιοριστικού τύπου, δύσπνοιας, οξείας ή
χρόνιας λοίμωξης.
Επισκόπηση θώρακα
Ακρόαση πνευμόνων
Φάρμακα
Κάπνισμα

Εκτίμηση από Πνευμονολόγο
Μπορεί να απαιτηθεί σε ασθενείς που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
1. Ηλικία >70 ετών
2. Καπνιστές > 1 πακέτο/ημέρα
3. Κακοήθης παχυσαρκία (ΒΜΙ > 42)
4. Καρδιοθωρακική επέμβαση
5. Βρογχικό άσθμα
6. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
7. Σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο
8. Άλλη γνωστή/διαγνωσμένη αναπνευστική πάθηση (π.χ. διάμεσες
πνευμονοπάθειες, κυφοσκωλίωση, κυστική ίνωση, επαγγελματικά νοσήματα
των πνευμόνων, φυματίωση, συστηματικά νοσήματα με προσβολή
αναπνευστικού)
9. Ασθενείς με πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
αναπνευστικού

Εκτίμηση από Πνευμονολόγο
10. Ασθενείς με σημειολογία από το
αναπνευστικό (π.χ. ταχύπνοια, δύσπνοια
κυάνωση, ακροαστικά ευρήματα,
αύξηση βρογχικών εκκρίσεων)
11. Ασθενείς με παθολογικά ευρήματα στην
ακτινογραφία θώρακος
13. Σε εργαζόμενους σε περιβάλλον με
βλαπτικές ουσίες για το αναπνευστικό
σύστημα (καθαριστήρια ρούχων,
μεταλλεία, χρυσοχοεία, ορυχεία, χώρους
εξόρυξης/επεξεργασίας μαρμάρου,
αμιάντου, κλπ)

Εκτίμηση Νεφρικής Λειτουργίας
• Γενική εξέταση ούρων.
• Υπολογισμός κάθαρσης
κρεατινίνης.
• Εκτίμηση ωριαίας
διούρησης κατά την
περιεγχειρητική περίοδο
προκειμένου να
αποφευχθεί επιδείνωση
προϋπάρχουσας νεφρικής
ανεπάρκειας.

Νεφρική λειτουργία
 Νεφρική ανεπάρκεια με τις πιθανές επιπλοκές της (αναιμία,
διαταραχή πήξης, διαταραχές αιμοπεταλίων, οξεοβασικής
ισορροπίας και ηλεκτρολυτών, περιφερική νευροπάθεια).
 Λοίμωξη των νεφρών (π.χ. σπειραματονεφρίτιδα)
 Νεφρολιθίαση
• Η πλειοψηφία των ασθενών με νόσημα νεφρών έχει συνοδά
νοσήματα λόγω της υπάρχουσας αγγειοπάθειας και
ενδεχομένως αρρύθμιστη υπέρταση.
• Σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική
ανεπάρκεια, πρέπει να ληφθούν πληροφορίες για τον τύπο
και τη συχνότητα της αιμοκάθαρσης.

Εκτίμηση από Νεφρολόγο
• Σε ασθενείς µε παθολογικές τιµές κρεατινίνης ορού (ενήλικες
άρρενες >1.7 και θήλεις>1.6)
• Σε παρατεταµένη υπόταση ή καταπληξία
• Ασθενείς µε µεταµόσχευση νεφρού
• Ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση (αιµοκάθαρση,
περιτοναϊκή κάθαρση ή αιµοδιήθηση)
• Έγκυες µε προεκλαµψία
• Ασθενείς µε ύποπτο ιστορικό για νεφρολογική νόσο
(διαταραχές ηλεκτρολυτών, διαβητικοί, νοσήµατα
κολλαγόνου, λοίµωξη ουροποιητικού, νεοπλασία νεφρού,
κ.λπ.).

Γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ)
• Οι παθήσεις του ΓΕΣ μπορεί να ευθύνονται
για αναιμία, αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές
διαταραχές.
• Ειλεός *
• Αιμορραγία του ΓΕΣ*
* αυξημένος κίνδυνος για αναγωγή και
εισρρόφηση κατά την εισαγωγή στη γενική
αναισθησία και πρέπει ανάλογα να
τροποποιηθεί η τεχνική της.

Παθήσεις ήπατος και αναισθησία
Οι παθήσεις του ήπατος μπορεί να επηρεάσουν
δυσμενώς:
1. την πηκτικότητα (ελαττωμένη ή παθολογική
σύνθεση των παραγόντων πήξης)
2. την πρωτεϊνοσύνθεση (ελαττωμένα επίπεδα
λευκωματίνης)
3. το μεταβολισμό των φαρμάκων και τη σύνθεση της
χολής, τροποποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
φαρμακοκινητική των αναισθητικών παραγόντων.

Τι κίνδυνοι υπάρχουν στο χ/ο από
παθήσεις του ήπατος ?

• Αιμορραγικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της επέμβασης,
αλλά και άμεσα μετεγχειρητικά.
• Προσοχή σε ασθενείς με ηπατίτιδα Β και C (κίνδυνος
μόλυνσης του προσωπικού).
• Αποφρακτικός ίκτερος, ηπατική κίρρωση, νόσος Wilson
(διαταραχή του μεταβολισμού του χαλκού), διαταραγμένη
λειτουργία ινωδογόνου (δυσινωδογοναιμία) και
αιμοπεταλίων (θρομβασθένεια), κ.λπ.
• Μεταβολικές διαταραχές.
• Ο μεταστατικός καρκίνος ήπατος από καρκίνο ορθού μπορεί
να προδιαθέτει σε θρομβοεμβολικές επιπλοκές.

Αιματολογικές διαταραχές
Ο ασθενής μπορεί να πάσχει από συγγενή έλλειψη παραγόντων
πήξης ή από παθολογική λειτουργία των αιμοπεταλίων και
ινωδογόνου ή του τοιχώματος των αγγείων, λόγω νόσου ή
λήψης φαρμάκων.
• Αναιμία, συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ.
δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία)
• Διαταραχές πηκτικότητας (δυσινωδογοναιμία,
θρομβοκυτταροπενία, θρομβοκυττάρωση, θρομβασθένεια)
• Αιμοφιλία κ.ά σπανιότερα νοσήματα
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΌ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ)

Συγγενής έλλειψη του ενζύμου G-6-PD (Glucose6-phosphate-dehydrogenase)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αναφερόμενο ιστορικό αιμόλυσης μετά από
έκθεση σε ναφθαλίνη ή διατροφή με κουκιά ή
λήψη κάποιου φαρμάκου (ασπιρίνη, ΜΣΑΦ).

Ενδοκρινικό σύστημα
• Η ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, οι παθήσεις
θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών, οι διαταραχές του
άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης, τα σύνδρομα
πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (ΜΕΝ), το
καρκινοειδές και το φαιοχρωμοκύττωμα /
παραγαγγλίωμα.
• Πολλές φορές, οι ασθενείς μπορεί να μην γνωρίζουν
ότι πάσχουν από κάποια ενδοκρινική πάθηση για
αυτό κατά την προαναισθητική επίσκεψη πρέπει να
γίνονται στοχευμένες ερωτήσεις για την πιθανή
αποκάλυψή της.

Εκτίμηση Νευρικού Συστήματος
•
•
•
•

Βάδισμα του ασθενούς
Νοητική κατάσταση
Σημεία εστιακών διαταραχών
Τρόμος, ημικρανία, επιληψία, πάρεση νεύρου, παράλυση,
απομυελινωτική νόσος, νόσος Parkinson, ανεύρυσμα ή
αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, διαταραχές νευρομυικής
σύναψης, νεοπλασία (πρωτοπαθής ή μεταστατική),
προηγούμενος τραυματισμός του ΚΝΣ, λήψη φαρμάκων που
δρουν στο ΚΝΣ (αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά,
κατασταλτικά, ηρεμιστικά, κ.ά.)

Εκτίμηση από Νευρολόγο
• Aσθενείς µε γνωστό/διαγνωσµένο οξύ ή χρόνιο
νευρολογικό νόσηµα, µε ή χωρίς λήψη
αντιεπιληπτικών ή αντιπαρκινσονικών κ.λπ.
φαρµάκων νευρολογίας.
• Ασθενείς µε ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή
χειρ. επέµβασης στο κεντρικό ή το περιφερικό
νευρικό σύστηµα
• Ιστορικό συχνής και έντονης κεφαλαλγίας
• Παθολογικά ευρήµατα σε εργαστηριακό έλεγχο
(CT, MRI, ΗΕΓ)

Ψυχιατρικές διαταραχές
• Ασθενείς µε γνωστό/διαγνωσµένο οξύ ή
χρόνιο ψυχιατρικό νόσηµα, υπό ή χωρίς
φαρµακευτική αγωγή.
• Οργανικό ψυχοσύνδροµο.
• Σοβαρές διαταραχές συµπεριφοράς.
• Κατάχρηση φαρμάκων & εθισμός.

Νοσήματα του Μυοσκελετικού Συστήματος και
του Συνδετικού Ιστού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 Κυφοσκολίωση
(1) Ανατομικές δυσμορφίες που προκαλούν δυσκολία στην
εξασφάλιση του αεραγωγού π.χ. δυσκαμψία αυχένα, αλλά
και δυσκολία σε τεχνικές περιοχικής αναισθησίας.
(2) Η χρονιότητα των νοσημάτων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία πολλών οργάνων, όπως καρδιά, πνεύμονες,
νεφρούς.

Αλλεργίες
 Καταγραφή προηγούμενων αλλεργικών
αντιδράσεων / αναφυλαξίας σε φάρμακα ή ουσίες
όπως το ελαστικό κόμμι (latex).
 Αλλεργικές αντιδράσεις σε άλλα χειρουργεία.
 Ιδιαίτερη προσοχή στο είδος των αναφερόμενων
συμπτωμάτων, καθώς πολλές φορές, οι ασθενείς
υπερβάλουν ή υποεκτιμούν το θέμα της αλλεργίας.
 Δερματικό εξάνθημα, υπόταση, βρογχόσπασμος.
 Αναφυλακτική καταπληξία + Βρογχόσπασμος:
Θανατηφόρα επιπλοκή!!!

Εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς
Η αντοχή των ασθενών στην άσκηση αξιολογείται με βάση τα μεταβολικά
ισοδύναμα (ΜΕΤs)

ΜΕΤ: Metabolic Equivalent of Task
Εκφράζει το ενεργειακό κόστος μιας φυσικής δραστηριότητας.
1 ΜΕΤ = Το οξυγόνο που καταναλώνει ένας ενήλικας σε ηρεμία (= 3,5 mL/kg/min).
1-4 ΜΕΤ: Ελαφριές δραστηριότητες στο σπίτι, περπάτημα γύρω από το σπίτι,
περπάτημα για 1-2 τετράγωνα σε επίπεδο έδαφος με 3-5 km/h.
5-9 MET: Άνοδος 1ός ορόφου, περπάτημα σε λόφο, περπάτημα σε επίπεδο
έδαφος με >6 km/h, τρέξιμο σε μικρή απόσταση, ενδιάμεσες
δραστηριότητες (γκολφ, χορός, περπάτημα σε βουνό).
>10 ΜΕΤ: Έντονα, κοπιώδη σπορ (κολύμπι, τένις, ποδήλατο), βαριά εργασία.

Εργαστηριακές εξετάσεις
- Γενική αίματος (Hct, Hb, WBC, PLT)
- Βιοχημικός έλεγχος (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες
ηπατικά ένζυμα, θυρεοειδικές ορμόνες
λευκωματίνη
- Πηκτικότητα (PT, aPTT, INR, PLT, ινωδογόνο)
- Έλεγχος μεταδοτικών νοσημάτων (Ηπατίτιδα B, C, HIV)
- Γενική Ούρων

Εργαστηριακός έλεγχος αναπνευστικού
 Ακτινογραφία θώρακος: σε όλους τους ασθενείς
ηλικίας άνω των 75 ετών, σε ιστορικό ύποπτο για
πιθανή ανωμαλία ή εάν υπάρχει προηγούμενη
παθολογική ακτινογραφία θώρακος.
 Σπιρομέτρηση και ανάλυση αερίων αρτηριακού
αίματος: σε όλους τους ασθενείς με εμφάνιση
δύσπνοιας κατά την ήπια προσπάθεια και σε όσους
πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση
θωρακοτομής.

λήψη φαρμάκων
Φάρμακα
Καρδιααγγειακού

ΚΝΣ

Αντιδιαβητικά

Δραστική ουσία Διακοπή πριν την επέμβαση Βασικές Επιπλοκές από χρήση
Α-ΜΕΑ
10-24h
Υπόταση
ΑΥΑ ΙΙ
10-24h
Υπόταση
Διουρητικά
24h
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
υποογκαιμία
ΤΚΑ
2 wk
Υπέρταση
Αρρυθμίες
Αναστολείς ΜΑΟ 2 wk
Καταστολή, υπέρταση
Βενφλαξίνη
24-48h
Υπέρταση
Λίθιο
48-72h
Ενίσχυση δράσης των μηαποπολωτικών μυοχαλαρωτ.
Μετφορμίνη
24h
Γαλακτική οξέωση

Ορμονικά
Αντισυλληπτικά
σκευάσματα

4wk

Θρομβοεμβολικά
επεισόδια

Προαναισθητική λήψη φαρμάκων
Αντιπηκτικά / Αντιθρομβωτικά
• Προσοχή στους χρόνους ημίσειας ζωής του
κάθε σκευάσματος.
• Εκτίμηση κινδύνου αιμορραγικής επιπλοκής
έναντι θρομβωτικής επιπλοκής.

Προνάρκωση*
*Η χορήγηση προνάρκωσης δεν είναι απαραίτητη για όλους
τους ασθενείς

Σκοπός της προνάρκωσης είναι:
• Αγχόλυση, αμνησία, αναλγησία.
• Ελάττωση των εκκρίσεων.
• Αντιεμετική δράση και προφύλαξη των
πνευμόνων σε περίπτωση αναγωγής και
εισρόφησης κατά την αναισθησία.
• Πρόληψη της απάντησης του αυτονόμου
νευρικού συστήματος σε βλαπτικά ερεθίσματα.

Γνωριμία μεταξύ ασθενούςΑναισθησιολόγου
Σημαντική παράμετρος!
Ο ασθενής γνωρίζει και αποκτά σχέση
εμπιστοσύνης με τον Αναισθησιολόγο,
ενημερώνεται για το είδος της αναισθησίας
και τυχόν επιπλοκές από αυτή και διατυπώνει
πιθανά ερωτήματα και απορίες που
σχετίζονται με τη διαδικασία του
χειρουργείου και της αναισθησίας.

Δύο βασικές ερωτήσεις προς τον Αναισθησιολόγο

• 1η ερώτηση: είναι ο ασθενής στην καλύτερη
φυσική κατάσταση για αναισθησία και
χειρουργική επέμβαση ?
• 2η ερώτηση: ποιό είναι το ισοζύγιο κινδύνουοφέλους ?

Σύστημα ταξινόμησης του προεγχειρητικού κινδύνου
των ασθενών «ASA risk classification system»
• Διαμορφώθηκε κατόπιν αιτήματος της Αμερικανικής
Αναισθησιολογικής Εταιρείας (American Society of
Anesthesiologists, ASA), από επιτροπή ειδημόνων, το
1941.
• Αποτελεί προσπάθεια ποσοτικού προσδιορισμού
του κινδύνου που διατρέχει ο ασθενής σε σχέση με
την αναισθησία και τη χειρουργική επέμβαση.
• Η συγκεκριμένη ταξινόμηση στηρίζεται μόνο στο
ιατρικό ιστορικό

Ταξινόμηση των ασθενών που υποβάλλονται σε αναισθησία κατά
ASA (American Society of Anesthesiologists)
ASA 1

Υγιής

ASA 2

Ήπια συστηματική νόσος (ήπιο άσθμα, ρυθμισμένη αρτηριακή
υπέρταση)

ASA 3

Σοβαρή νόσος που περιορίζει τις δραστηριότητες (νεφρική
ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση)

ASA 4

Σοβαρή νόσος που αποτελεί συνεχή απειλή για τη ζωή

ASA 5

Ετοιμοθάνατος που πιθανό να πεθάνει με ή χωρίς την επέμβαση

ASA 6

Εγκεφαλικά νεκρός δότης οργάνων

“E”

Επείγουσα επέμβαση

Κλινικοί παράγοντες κινδύνου με βάση τον αναθεωρημένο
δείκτη Καρδιολογικού Κινδύνου (revised cardiac risk index)
Ισχαιμική νόσος του μυοκαρδίου (στηθάγχη, ιστορικό εμφράγματος)
Καρδιακή ανεπάρκεια
Ιστορικό παροδικού ή εμμένοντος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (με
νευρολογικό έλλειμμα)

Προεγχειρητικά επίπεδα κρεατινίνης ορού > 2 mg/dl ή κάθαρση κρεατινίνης < 60
ml/min/1,73 m2

Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης

Υπολογιζόμενος κίνδυνος για καρδιολογικό σύμβαμα ανάλογα με τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης
Χαμηλού κινδύνου <1%

Μέτριου κινδύνου 1-5%

Επιφανειακές επεμβάσεις
Επεμβάσεις μαστού
Οδοντιατρικές επεμβάσεις
Θυρεοειδεκτομή
Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
Επεμβάσεις καρωτίδας (σε
ασυμπτωματικό ασθενή) CAS, CEA
Πλαστική χειρουργική
Μικρές γυναικολογικές
επεμβάσεις
Μικρές ορθοπαιδικές επεμβάσεις
(π.χ. μηνισκεκτομή)
Μικρές ουρολογικές επεμβάσεις
(διουρηθρικές)

Ενδοπεριτοναϊκές επεμβάσεις
(π.χ.σπληνεκτομή,
διαφραγματοκήλη,
χολοκυστεκτομή)
Επεμβάσεις καρωτίδας (σε
συμπτωματικό ασθενή) CAS, CEA
Αγγειοπλαστική περιφερικών
αρτηριών
EVAR
Χειρουργική κεφαλής, τραχήλου
Μεγάλες ορθοπαιδικές και
νευροχειρουργικές επεμβάσεις
(π.χ. χειρουργική ισχίου,
σπονδυλικής στήλης)
Μεγάλες ουρολογικές και
γυναικολογικές επεμβάσεις
Μεταμόσχευση νεφρού
Μικρές ενδοθωρακικές
επεμβάσεις

CAS: carotid artery stenting, CEA: carotid endarterectomy, EVAR: endovascular aneurysm repair

Υψηλού κινδύνου >5%
Μεγάλες αγγειοχειρουργικές
επεμβάσεις
Ανοικτή επαναγγείωση άκρων,
ακρωτηριασμός, θρομβοεμβολεκτομή
Ηπατική χειρουργική
Οισοφαγεκτομή
Αποκατάσταση διάτρησης
εντέρου
Επινεφριδεκτομή
Ολική κυστεκτομή
Πνευμονεκτομή
Μεταμόσχευση καρδιάς,
πνευμόνων

Glance LG, et al. Ann Surg 2012; 255:
696-702

Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου σύμφωνα με: «NSQIP
Surgical Risk Calculator» (American College of Surgeons, ACS)

ΆΛΓΟΡΙΘΜΟΙ καρδιαγγειακής εκτίμησης και διαχείρισης
για ΜΗ-Καρδιοχειρουργική επέμβαση

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. EJA 2014; 31: 513-73

Έγγραφη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης
(informed consent)
• Δίδεται από τον ίδιο τον ασθενή ή άλλο
άτομο εξουσιοδοτημένο να συναινέσει, αφού
προηγουμένως γίνει ενημέρωσή του για τις
πιθανές επιπλοκές.
• Διευκρίνηση ερωτήσεων και αποριών.

Αιτίες αναβολής ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ χειρουργικής επέμβασης

• Ανεπαρκής προεγχειρητικός έλεγχος.
• Συνυπάρχουσα νόσος μη σωστά ρυθμιζόμενη.
• Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού που πρέπει να
αποδράμει.
• Πρόσφατη λήψη τροφής (κίνδυνος αναγωγής).
• Άρνηση συγκατάθεσης (informed consent).
• Αδυναμία εξασφάλισης της αναγκαίας ποσότητας
αίματος και παραγώγων του (pRBCs, FFPs, PLTs).
• Αδυναμία εξασφάλισης αναγκαίας κλίνης ΜΕΘ.

