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Μονάδα Mεταναισθητικής

Φροντίδας (ΜΜAΦ)

 Είναι ο χώρος υποδοχής των ασθενών μετά την αναισθησία για χειρουργική επέμβαση

 Κατά την άφιξή στην ΜΜΑΦ ο ασθενής εκτιμάται και δίδεται προφορική αναφορά από 

τον αναισθησιολόγο, ο οποίος συνοδεύει τον ασθενή στη υπεύθυνη νοσηλεύτρια.

 Σε κάθε ασθενή ⇒ παρακολούθηση των ζωτικών του σημείων: ΚΡ, ΑΠ, SpO2 

 Χορηγείται συμπληρωματικό οξυγόνο και θέρμανση με κουβέρτες θερμαινόμενου αέρα

 Διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός για απειλητικά συμβάματα (φάρμακα, λαρυγγοσκόπια, 

απινιδωτής, κλπ)



Κριτήρια εξόδου από την ΜΜΑΦ

Max = 10

Έξοδος από ΜΜΑΦ εάν ≥ 9 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Ικανοποιητική κινητικότητα-(*RA)

2. Επαρκή αντανακλαστικά- ικανοποιητική 

αναπνοή & βήχας

3. Αιμοδυναμική σταθερότητα

4. Επαρκές επίπεδο συνείδησης-επικοινωνίας

5. Ικανοποιητική οξυγόνωση

6. Επιπλέον: 

• Δεν αιμορραγεί (παροχετεύσεις, τραύμα, Ηb

πιθανή χειρουργική εκτίμηση)

• Δεν πονάει-συμπληρωματικά αναλγητικά

• Δεν έχει ναυτία/έμετο-συμπληρωματικά 

αντιεμετικά

ALDRETE SCORE 



Έξοδος από την ΜΜΑΦ

Εφόσον έχουν παρέλθει >20-30 min από την άφιξη του ασθενούς 

& την τελευταία παρεντερική δόση οπιοειδούς

 Συνοδεύεται από μετεγχειρητικές οδηγίες (αναλγητικά-αντιεμετικά –

συμπληρωματικό οξυγόνο-λοιπά φάρμακα/αγωγές/υγρά, κλπ)

Παραμένει στη ΜΜΑΦ όσο χρειάζεται

Μεταφορά στο θάλαμο ή σε ΜΑΦ/ΜΕΘ



Έξοδος του ασθενούς από το 

νοσοκομείο (day case surgery)

Επιπλέον: 

 Να έχει ανανήψει πλήρως 

 Να μην ζαλίζεται 

 Να περπατάει χωρίς βοήθεια

 Να ανέχεται τη λήψη τροφής και να έχει ουρήσει

 Έχουν δοθεί σαφείς ιατρικές οδηγίες γραπτώς

 Να υπάρχει ενήλικας να τον συνοδεύσει στο σπίτι



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ & ΜΤΧ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

 Μη επαρκής ανακούφιση του πόνου:

 αναπνευστική δυσχέρεια - μη αποτελεσματικός βήχας- εκκρίσεις - ατελεκτασίες & λοιμώξεις

 υπέρταση - ισχαιμία μυοκαρδίου - αρρυθμίες

 καθυστέρηση στην κινητοποίηση / λειτουργικής ανάνηψης ασθενούς

θρομβώσεις

παράταση μετεγχειρητικού ειλεού

παράταση νοσηλείας (ταλαιπωρία & κόστος)

 διαταραχές ύπνου 

δυσαρέσκεια, εκνευρισμό, κακή συνεργασία, απαισιοδοξία & κατάθλιψη



 Παρακεταμόλη

 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αναλγητικά 

 Μη οπιοειδή επικουρικά φάρμακα (α2 αγωνιστές, κεταμίνη, λιδοκαίνη, μαγνήσιο)

 Oπιοειδή αναλγητικά (τιτλοποίηση)

 Αντλίες συνεχούς έγχυσης ή Patient Controlled Analgesia (PCA)

 Υπαραχνοειδής εφάπαξ χορήγηση οπιοειδούς (μορφίνη) 

 Επισκληρίδιος καθετήρας - τοπικό αναισθητικό & οπιοειδές- (PCEA)

 Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί με ή χωρίς καθετήρες 

 Διήθηση χειρουργικού τραύματος με τοπικό αναισθητικό /

καθετήρες τραύματος & αντλίες συνεχούς έγχυσης

ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΤΧ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

ΜΗ 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ 

BLOCKS

ΝΕΥΡΑΞΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

Εισαγωγή στην έννοια της 

πολυδύναμης αναλγησίας



ΕΙΔΗ ΜΤΧ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

 Πολυδύναμη αναλγησία (multimodal analgesia)

 Συνδυασμός ≥2 αναλγητικών φαρμάκων, που δρουν σε διαφορετικά σημεία 

(στόχους) στο Περιφερικό και Κεντρικό ΝΣ (περιφερικοί-Υ, ΝΜ, εγκέφαλος)

 Βέλτιστο αποτέλεσμα (αναλγησία) με ελαχιστοποίηση δόσεων φαρμάκων       

& συνεπώς ελαχιστοποίηση παρενεργειών (κυρίως οπιοειδών) 

 Προληπτική αναλγησία (pre-emptive)

 Xoρήγηση αναλγητικών πριν το επώδυνο ερέθισμα (πριν το χειρουργικό 

τραύμα-τομή)



Άμεσες μετα-αναισθητικές / 

μετεγχειρητικές επιπλοκές

Ναυτία και έμετος

Υποθερμία και ρίγος

Από το Αναπνευστικό σύστημα 

Από το Κυκλοφορικό σύστημα



ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΣ

 Παράγοντες που επηρεάζουν

 Αναισθητικοί παράγοντες (οπιοειδή, υποξείδιο αζώτου)

 Eίδος χειρουργείου (κοιλίας, λαπαροσκοπικά, ΩΡΛ, gyn)

 Ηλικία (?)

 Φύλο (?)

 Κάπνισμα (?)

 Προϋπάρχον ιστορικό ή motion sickness

 Προβλήματα σχετιζόμενα με ναυτία & έμετο

 Δυσφορία 

 Αύξηση  πόνου

 Καθυστέρηση στην κινητοποίηση

 Ταχυκαρδία / αντανακλαστική βραδυκαρδία

 Εισρόφηση



ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΣ

 Πρόληψη σε ομάδες υψηλού κινδύνου / θεραπεία

 ανταγωνιστές των ντοπαμινεργικών υποδοχέων 

(μετοκλοπραμίδη, δροπεριδόλη)

 ανταγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης

(5HT3-antagonists: ονδανσετρόνη, γρανισετρόνη, 

τροπισετρόνη)

 κορτικοστεροειδή (δεξαμεθαζόνη)

 προποφόλη (ΤΙVA)

 αντιχοληνεργικά (κυκλιζίνη / σκοπολαμίνη)

 βελονισμός



ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΡΙΓΟΣ

 Ορισμοί: Θ < 36˚ C.  Θ<34˚ C = μέτρια υποθερμία, Θ< 32˚ C = σοβαρή υποθερμία. 

 Ομάδες υψηλού κινδύνου: ηλικιωμένοι & παιδιά 

 ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ

 χαμηλή θερμοκρασία χώρου (18-24°C)

 ανοικτό χειρουργικό τραύμα- έκθεση των σπλάγχνων στο περιβάλλον

 εισπνεόμενα αέρια χωρίς ύγρανση / θέρμανση

 ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και πλύσεων κοιλοτήτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 Αναισθησία 

αγγειοδιαστολή  ανακατανομή θερμότητας από πυρήνα προς περιφέρεια

Διαταραχή λειτουργίας θερμορυθμιστικών  κέντρων (υποθάλαμος/υπόφυση)

Απουσία φυσιολογικών θερμορυθμιστικών μηχανισμών, (πχ ρίγος)  



 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ

 Υποθερμία – αιμορραγία – οξέωση 

  ηπατικού μεταβολισμού  παράταση αναισθητικών φαρμάκων / καθυστερημένη αφύπνιση

 καθυστερεί την επούλωση του τραύματος 

 μετεγχειρητικές λοιμώξεις & φλεγμονές στο τραύμα

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 αποφυγή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στο χειρουργείο

 θερμαντικά στρώματα /κουβέρτες θερμού αέρα

 θέρμανση ενδοφλέβιων υγρών

 κάλυψη σπλάγχνων με ειδικές πλαστικές μεμβράνες

 θέρμανση/εφύγρανση εισπνεόμενων αερίων 

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ



ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΡΙΓΟΣ- μετά το χειρουργείο

 Υποθερμικός ασθενής αφυπνισμένος: 

 λειτουργία θερμορυθμιστικών μηχανισμών /περιφερική αγγειοσύσπαση /ρίγος. 

 Επιπτώσεις ρίγους

 Μεγάλη δυσφορία 

 Αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου /παραγωγή CO2

 Γαλακτική οξέωση 

 Διέγερση συμπαθητικού νευρικού συστήματος (↑ HR, BP, CO)

 Kίνδυνος υποξαιμίας & καρδιακής ισχαιμίας 

 Πρόληψη: δεν αφυπνίζουμε ασθενή υποθερμικό – εάν χρειαστεί: θερμαίνουμε & περιμένουμε

 Aντιμετώπιση

 Άμεση θέρμανση (κουβέρτες θερμού αέρα, ζεστός χώρος, ζεστά υγρά)

 Συμπληρωματικό οξυγόνο

 Φάρμακο που καταστέλλει το ρίγος 

πεθιδίνη 25 mg, κλονιδίνη 2μg/kg, τραμαδόλη, ονδανσετρόνη



Ρίγος χωρίς υποθερμία

 Πολλές φορές μτχ ρίγος χωρίς υποθερμία

 Σε περιοχική αναισθησία : υπαραχνοειδής ή επισκληρίδιος

 χορήγηση πτητικών αναισθητικών

 Αντιμετώπιση φαρμακευτική

 Πεθιδίνη (25 mg), κλονιδίνη, τραμαδόλη, ονδανσετρόνη

Πάντα χορήγηση οξυγόνου



Προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα: 

ΛΑΡΥΓΓΟΣΠΑΣΜΟΣ

 Ερεθισμός του λάρυγγα 

 αίμα, εκκρίσεις, αεραγωγός, LMA, αποσωλήνωση

 Εισπνευστικός συριγμός / έως πλήρης αδυναμία αερισμού 

 Αντιμετώπιση

 Αναρρόφηση, 100% οξυγόνο, αερισμός θετικής πίεσης με προσωπίδα 

 Διαζεπάμη (2,5-5 mg)

 Σουκινυλοχολίνη (10-25 mg)

 Σπάνια ενδοτραχειακή διασωλήνωση



Προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα: 

Απόφραξη αεραγωγού 
• Αιτίες : 

– πτώση της γλώσσας προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα

• έλλειψη επαρκούς μυϊκού τόνου

– αίμα ή εκκρίσεις.

• Συμπτώματα –σημεία

– Μερική απόφραξη:  θορυβώδης αναπνοή , εισολκή

– Πλήρης απόφραξη:  παράδοξη αναπνοή/σιγή στην ακρόαση 

• Αντιμετώπιση

– Έκταση κεφαλής,  chin lift & jaw thrust

– Aναρρόφηση των εκκρίσεων 

– Ρινοφαρυγγικός  vs

στοματοφαρυγγικός αεραγωγός

– Αντίδοτο νευρομυϊκού αποκλειστή



Προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα: 

ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ
 Αιτίες 

 Χαμηλή (21%) ή μη επαρκής συγκέντρωση εισπνεόμενου O2

 Διαταραχές V/Q

 Shunt σε πνευμονικές περιοχές με ατελεκτασίες

 Καταστολή αναπνοής & υποαερισμός (πχ οπιοειδή)

 Αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου (πχ ρίγος)

 Πρόληψη & αντιμετώπιση

 Αύξηση FiO2 (≥30%)

 Ναλοξόνη /φλουμαζενίλη

 Πιθανώς υποστήριξη με αερισμό με προσωπίδα/ LMA/ ΕΤΔ 

shunt

Dead 

space
normal



Προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα: 

ΥΠEΡΚΑΠΝΙΑ
 Υπερκαπνία: ↑ PaCO2 (>45 mmHg)

 Οφείλεται στον υποαερισμό (↓ RR, ↓ Vt) - οπιοειδή & υπολειπόμενη αναισθησία

 Συμπτώματα: 

 Διέγερση συμπαθητικού (πχ. ↑ HR, ↑ ΒΡ, αρρυθμίες-έως VF)

 Αναπνευστική Οξέωση (↓ pH)

 Ερυθρότητα (flushed skin-αγγειοδιαστολή) - θερμό υπεραιμικό δέρμα

 Σύγχυση, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, απάθεια, υπνηλία, βυθιότητα, κώμα

 Μυικές συσπάσεις, μυοκλονίες, τρόμος

 Αρχικά διέγερση αναπν. κέντρου - Μετά όμως: CO2 narcosis έως κώμα

 Η μεγάλη υπερκαπνία συνήθως συνοδεύεται κι από υποξαιμία

 Aντιμετώπιση

 Ενθαρρύνεται να παραμένει σε εγρήγορση & να παίρνει βαθιές αναπνοές

 Σε κεντρική καταστολή από οπιοειδή :  ναλοξόνη 1-4 mcg/kg IV

 Εάν καλό επίπεδο συνείδησης: μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός.

 Εάν όχι καλό επίπεδο συνείδησης: ΕΤΔ & ΙΡΡV



Προβλήματα από το αναπνευστικό 

σύστημα: ΑΤΕΛEΚΤΑΣΙΑ-ΛΟΙΜΩΞΗ

 Ατελεκτασίες (κυρίως βάσεων)

 Μείζονες επεμβάσεις κοιλίας/ θώρακα/ GA

 Αώλεια μυϊκού τόνου & άνοδος του διαφράγματος 

 Χειρουργικοί χειρισμοί, έλξη στο τοίχωμα

• Κίνδυνος για λοίμωξη του αναπνευστικού 

 Ατελεκτασίες

 Κατακράτηση εκκρίσεων

 Αδυναμία για απολεσματικό βήχα

 Κλινοστατισμός

• Πρόληψη 

 PEEP διεγχειρητικά/ διάνοιξη κυψελίδων

 Ήπιοι χειρουργικοί χειρισμοί

 Επαρκής μετεγχειρητική αναλγησία

 Ταχεία κινητοποίηση

 Περιεγχειρητική φυσικοθεραπεία  



Προβλήματα από το καρδιαγγειακό σύστημα: 

Yπόταση
 Πιθανές αιτίες

 1. υπολειπόμενη δράση αναισθητικών/αναλγητικών (1)

 απλή αντιμετώπιση με ανύψωση κάτω άκρων /υγρά ± εφεδρίνη

 2. υποογκαιμία λόγω αιμορραγίας (2)

 3. καρδιακή κάμψη (3)

 Συμπτώματα –σημεία υποογκαιμίας λόγω αιμορραγίας / αιμορραγικό schok (2)

 Ψυχρά και κολλώδη άκρα - ωχρότητα – σφυγμός ασθενής/νηματοειδής

 Ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υπόταση, διαταραχή επιπέδου συνείδησης

 Διούρηση ↓, Hb ↓, CVP ↓ 

 Αντιμετώπιση

 Άμεσα IV υγρά για αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου 

 Παράγωγα αίματος για αποκατάσταση αιμοσφαιρίνης

 Χειρουργείο για έλεγχο της αιμορραγίας



 KΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΜΨΗ

 Συμπτώματα καρδιακής κάμψης (3)

 Υπόταση

 Ταχυκαρδία

 ↑ KΦΠ

 πιθανώς εικόνα πνευμονικού οιδήματος  

(υγροί ρόγχοι,  αφρώδη ροδόχροα πτύελα)

 Αντιμετώπιση

 Θέση καθιστή / πόδια κατεβασμένα

 Stop υγρά

 Διουρητικά (πχ φουροσεμίδη)

 Πιθανώς ινότροπα (dobutamine)                                                                                      

& αγγειοδιασταλτικά φάρμακα  (πχ νιτρώδη)

Προβλήματα από το καρδιαγγειακό 

σύστημα: Yπόταση





Προβλήματα από το καρδιαγγειακό

σύστημα: αρρυθμίες

 Αρρυθμίες: αιτίες

 Ηλεκτρολυτικές  (?)/ οξεοβασικές διαταραχές

 Υποξαιμία / υπερκαπνία

 Πόνος (συνήθως ταχυκαρδία)

 Yπολειπόμενη δράση αναισθητικών φαρμάκων (συνήθως ΚΡ)

 Μυοκαρδιακή ισχαιμία. 

 Αντιμετώπιση: αναλόγως της αιτίας

 Όλες οι πιθανές αιτίες πρέπει να διερευνηθούν & να διορθωθούν. 

 Ιστορικό, κλινική εξέταση 

 Είδος χειρουργείου /  διεγχειρητική διαχείριση μπορούν να 

διαλευκάνουν κάποια σημεία  

 ΗΚΓ / ΑΠ/ ΚΡ

 Αρτηριακό δείγμα αίματος (αέρια, pH, ηλεκτρολύτες)





ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΩΣΗ ΣΚΛΗΡΑΣ 

ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

 Επιπλοκή των τεχνικών περιοχικής αναισθησίας/αναλγησίας 

 επίπτωση 0.5-1% ή και περισσότερο σε εκπαιδευτικά κέντρα

 Τρώση της σκληράς μήνιγγας 

 σκοπίμως στην υπαραχνοειδή τεχνική με βελόνες (22-27 G)

 χωρίς πρόθεση στην επισκληρίδια τεχνική 

με βελόναTuohy (16-18G)

ή σπανιότερα κατά την προώθηση του επισκληρίδιου καθετήρα 



ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΩΣΗ ΣΚΛΗΡΑΣ 

ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

 Αποτέλεσμα : εκροή ΕΝΥ (μικρή ή μεγάλη) από την οπή (μικρή ή μεγάλη) που δημιουργείται στη σκληρά μήνιγγα

 Εκροή ΕΝΥ: αποτελέσματα

 μείωση ενδοκράνιας πίεσης → τάση των αγγειακών και νευρικών δομών

 σύμπτωμα: έντονη κεφαλαλγία 

 Χαρακτήρες κεφαλαλγίας: ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ

 μπορεί να συνοδεύεται από 

 φωτοβοβία

 ναυτία και έμετο

 ζάλη 

 εμβοές

 σπάνια διπλωπία από τάση/πάρεση της VI εγκεφαλικής συζυγίας

 Άλλα χαρακτηριστικά

 πιο συχνή σε νέες ηλικίες

 παρουσιάζεται εντός 24-72h μετά την τρώση και υποχωρεί εντός 14 ημερών



 Συντηρητική αντιμετώπιση 

 Απλά αναλγητικά & Ενυδάτωση & Κλινοστατισμός

 Λήψη καφεϊνης

 Έγχυση φυσιολογικού ορού επισκληριδίως

 Γκαμπαπεντίνη / θεοφυλλίνη / υδροκορτιζόνη ???

 Επεμβατική αντιμετώπιση: epidural blood patch >90% επιτυχία

 Υπό πλήρη ασηψία λαμβάνονται 15-25 ml αίματος από τον ίδιο τον ασθενή 

 Εγχύονται στον επισκληρίδιο χώρο μέσω βελόνας Tuohy κοντά στη θέση της τρώσης

 Κίνδυνοι : Ερεθισμός μήνιγγας & φλεγμονή του κεντρικού νευρικού συστήματος

 Αναλυτική ενημέρωση και συγκατάθεση ασθενούς 

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΩΣΗ ΣΚΛΗΡΑΣ 

ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ



Ερωτήσεις;;



Σας ευχαριστώ


