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ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΙ

• Η αναισθησία ορίζεται ως η αναστρέψιμη, 
προκαλούμενη από φάρμακα, 
νευροφυσιολογική κατάσταση (γενική ή 
περιοχική), που κάνει ανεκτή από τον ασθενή 
μία συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση σε 
όλη τη διάρκειά της, ή είναι η πράξη που 
προκαλεί μία τέτοια κατάσταση 

ΟΡΙΣΜΟΙ

• Ο όρος αναισθησία σημαίνει απουσία όλων των 
αισθητηριακών αντιλήψεων είτε σε ολόκληρο το 
σώμα, ενώ ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης –
γενική αναισθησία– είτε μόνον σε μια ορισμένη 
περιοχή του σώματος, ενώ ο ασθενής έχει συνείδηση 
–περιοχική αναισθησία.

• Η αναισθησία αποτελεί ιατρική πράξη, που 
επιτυγχάνεται είτε με τη συστηματική χορήγηση 
φαρμάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
κατά τη γενική αναισθησία, είτε με επιλεγμένη 
χορήγηση στο περιφερικό νευρικό σύστημα κατά την 
περιοχική αναισθησία.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

• Η ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι μια 
ταχέως αναπτυσσόμενη ιατρική ειδικότητα, που 
ξεκίνησε με κύριο σκοπό τη χορήγηση 
αναισθησίας, αναλγησίας, ή καταστολής σε 
χειρουργικούς ασθενείς

• Σήμερα η ειδικότητα της αναισθησιολογίας έχει 
επεκταθεί σε όλη την περιεγχειρητική
αντιμετώπιση και φροντίδα των ασθενών που 
υποβάλλονται σε χειρουργικές, μαιευτικές, 
θεραπευτικές ή διαγνωστικές επεμβάσεις
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

• Ο όρος αναισθησιολογία προτάθηκε για τη 
νέα ειδικότητα το 1902 στην Αμερική από τον 
MJ Seiffert

• Μόλις το 1945 η Αμερικανική Εταιρεία 
Αναισθητιστών (American Society of 
Anaesthetists) μετονομάσθηκε σε 
Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων 
(American Society of Anaesthesiologists, ASA).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

• Στην Αγγλία το 1932 ιδρύθηκε η Εταιρεία 
Αναισθησιολόγων Μεγάλης Βρετανίας και 
Ιρλανδίας (Association of Anaesthetists of
Great Britain and Ireland), και το 1947 η Σχολή 
Αναισθησιολόγων (Faculty of Anaesthetists)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

• Στην Ελλάδα η ειδικότητα της 
αναισθησιολογίας αναγνωρίστηκε από την 
πολιτεία ως ξεχωριστή ειδικότητα το 1953, και 
έγιναν στην Αθήνα οι πρώτες εξετάσεις για 
την ειδικότητα με πρόεδρο τον Άγγλο 
καθηγητή αναισθησιολογίας Thomas Cecil
Gray με επτά υποψήφιους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

• 1955 ίδρυση της Ελληνικής 
Αναισθησιολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) από τους 
είκοσι τότε ειδικευμένους αναισθησιολόγους

• 1982 ίδρυση της Εταιρείας Αναισθησιολογίας 
και Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδος
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η αναισθησιολογία σήμερα θεωρείται η ιατρική ειδικότητα που 
περιλαμβάνει :
• την αξιολόγηση, γνωμάτευση και προετοιμασία των εξωτερικών 

και εσωτερικών ασθενών, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε 
αναισθησία

• την ανακούφιση και την πρόληψη του πόνου και του stress των 
επεμβάσεων καθώς και την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, 
κατά τη διάρκεια και μετά από αυτές τις επεμβάσεις

• την παρακολούθηση (monitoring), υποστήριξη και διατήρηση των 
ζωτικών λειτουργιών και την αποκατάσταση της ομοιοστασίας κατά 
την περιεγχειρητική περίοδο

• τη διαχείριση των βαρέως πασχόντων ασθενών
• τη διάγνωση και θεραπεία του οξέος και χρόνιου πόνου
• την κλινική διαχείριση και διδασκαλία της καρδιοπνευμονικής 

αναζωογόνησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο κύριος τομέας κλινικής πρακτικής των αναισθησιολόγων 
είναι τα χειρουργεία, όπου πρώτοι αυτοί βελτίωσαν 
εντυπωσιακά την ασφάλεια των ασθενών από τις αρνητικές 
επιδράσεις των χειρουργικών επεμβάσεων.
Αναπτύχθηκαν αυτόνομες υπο─ειδικοτήτες της 
αναισθησιολογίας. Οι κυριότερες υπο─ειδικότητες είναι οι 
ακόλουθες:
• Μαιευτική αναισθησία,
• Παιδοαναισθησία,
• Καρδιοαναισθησία,
• Νευροαναισθησία,
• Αναισθησία για επεμβάσεις βραχείας νοσηλείας.

Ιατρική Ειδικότητα της 
Αναισθησιολογίας

Η αναισθησιολογία έγινε ο πυρήνας ανάπτυξης 
νέων ειδικοτήτων όπως:

• της Εντατικής Θεραπείας,

• της Επείγουσας Ιατρικής,

• του Οξέος Μετεγχειρητικού Πόνου,

• του Χρόνιου Πόνου,

• της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Αναισθησιολογία και 
Περιεγχειρητική Ιατρική

• Εξωτερικό αναισθησιολογικό ιατρείο για αξιολόγηση ασθενών 
υψηλού κινδύνου

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
• Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
• Μαιευτήριο
• Γαστρεντερολογικό-ενδοσκοπικό τμήμα
• Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα (διαγνωστικές επεμβάσεις στο 

μαγνητικό και αξονικό τομογράφο, επεμβατική ακτινολογία, κλπ)
• Ακτινοθεραπευτικό τμήμα
• Εργαστήριο καρδιακών καθετηριασμών
• Λιθοτρύπτης
• Οδοντιατρικό τμήμα
• Υπηρεσίες οξέος πόνου
• Κλινική χρόνιου πόνου
• Ασθενοφόρα στις προνοσοκομειακές υπηρεσίες
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Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

• Οι αρχαίοι λαοί χρησιμοποιούσαν τα φύλλα της 
παπαρούνας, τα φύλλα της κοκαΐνης και τις ρίζες 
του μανδραγόρα για να δημιουργήσουν 
συνθήκες, που θα βοηθούσαν να διεξαχθούν 
χειρουργικές επεμβάσεις με σχετική ευκολία

• Στους Ελληνο-Ρωμαϊκούς χρόνους, πρώτος ο 
Διοσκουρίδης αναφέρθηκε στις ναρκωτικές 
επιδράσεις του μανδραγόρα σε χειρουργικές 
επεμβάσεις

• Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος αρχαίος 
Έλληνας γιατρός, που διαχειρίστηκε τον 
αεραγωγό με διασωλήνωση παρακάμπτοντας 
απόφραξη του φάρυγγα και διευκολύνοντας 
τη ροή αέρα στους πνεύμονες

Η Γέννηση της Αναισθησίας

• Στις 16 Οκτωβρίου του 1846, έλαβε χώρα η 
πρώτη ανώδυνη χειρουργική επέμβαση με 
αιθέρα στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Ο οδοντίατρος 
William Thomas Green Morton (1819-1868), 
ήταν ο αναισθησιολόγος. Χορήγησε 
δι─αιθυλικό─αιθέρα για την αφαίρεση ενός 
όγκου της γνάθου στο Γενικό Νοσοκομείο της 
Μασαχουσέτης.

• Ο William Morton θεωρείται ο πατέρας της 
σύγχρονης αναισθησίας. Αυτό το γεγονός 
αναπαράστησε ο ζωγράφος Robert Hinckley
(1853-1941) σ’ ένα διάσημο πίνακα, που είναι 
σήμερα αναρτημένος στην ιατρική 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Harvard
στη Βοστώνη, και θεωρείται ως η πιο ευρέως 
γνωστή ζωγραφική για την ιατρική της 
σύγχρονης εποχής
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Γενική Αναισθησία - Φάρμακα και 
Τεχνικές

• Η γενική αναισθησία μπορεί να οριστεί ως η 
αναστρέψιμη κατάσταση που επάγεται 
φαρμακευτικά και οδηγεί σε απώλεια της 
συνείδησης, αμνησία, αναλγησία και ακινησία, 
ενώ παράλληλα διατηρείται η φυσιολογική 
ομοιόσταση του ασθενούς.

• Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές συχνά 
απαιτούν την κατάργηση του μυϊκού τόνου, 
οπότε απαιτείται η χορήγηση συνδυασμού 
φαρμάκων: γενικών αναισθητικών, οπιοειδών
και νευρομυϊκών αποκλειστών.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η γενική αναισθησία χρησιμοποιεί φάρμακα –τα γενικά αναισθητικά–
τα οποία δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και προκαλούν 
απώλεια της συνείδησης. Τα γενικά αναισθητικά ανάλογα με το εάν 
χρησιμοποιούν σαν οδό εισόδου τους στον οργανισμό τους 
πνεύμονες ή την κυκλοφορία του αίματος διακρίνονται σε:
• εισπνεόμενα αναισθητικά 

αέρια αναισθητικά
πτητικά αναισθητικά

• ενδοφλέβια αναισθητικά 

Εκτός από τα γενικά αναισθητικά κατά τη γενική αναισθησία μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν και νευρομυϊκοί αποκλειστές με στόχο:
• τη διευκόλυνση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης,
• τη βελτίωση των χειρουργικών συνθηκών

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• Τα πτητικά αναισθητικά, είναι υγρά σε 
θερμοκρασία και πίεση δωματίου και 
εξατμίζονται (μετατρέπονται σε ατμό) εύκολα 
με τη βοήθεια ειδικών συσκευών, των 
εξαερωτήρων 

• Τα αέρια αναισθητικά υγροποιούνται υπό 
πίεση και αποθηκεύονται σε οβίδες, όπου 
βρίσκονται και στις δυο μορφές, και από τις 
οποίες εξέρχονται σε αέριο μορφή

ΠΤΗΤΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• Τα πτητικά αναισθητικά που κυρίως 
χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη κλινική 
πράξη είναι το δεσφλουράνιο, το 
ισοφλουράνιο και το σεβοφλουράνιο
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ΑΕΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Υποξείδιο του Αζώτου

• Το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) ήταν ο 
πρώτος αναισθητικός παράγοντας που 
ανακαλύφθηκε και χρησιμοποιήθηκε το 1844. 
Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως 
βασικό στοιχείο της γενικής αναισθησίας

• Το Ν2Ο έχει ήπιες αναλγητικές ιδιότητες 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• Η ενδοφλέβια οδός αποτελεί σήμερα τον 
πλέον κοινό τρόπο χορήγησης των 
αναισθητικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για εισαγωγή και/ή 
συντήρηση της γενικής αναισθησίας

• Η ταχεία έναρξη δράσης των ενδοφλέβιων 
αναισθητικών σχετίζεται με την ταχεία 
επίτευξη υψηλής συγκέντρωσης του 
φαρμάκου στο όργανο στόχο (τον εγκέφαλο)

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

• Υπερδοσολογία

• Υπερευαισθησία

• Μεταβολικές επιδράσεις

• Τοπικές επιπλοκές στο σημείο της ένεσης
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Σημαντικότερες χρήσεις ΕΦ αναισθητικών
• Εισαγωγή στην αναισθησία
• Συντήρηση αναισθησίας
προποφόλη με συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση.
• ΕΦ καταστολή Για μη επεμβατικές ή ελάχιστα επεμβατικές 

διαγνωστικές, θεραπευτικές ή χειρουργικές πράξεις
• Έλεγχος σπασμών
1. Οι βενζοδιαζεπίνες (διαζεπάμη, μιδαζολάμη, λοραζεπάμη) 

αποτελούν τα φάρμακα πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση 
επιληπτικών σπασμών

2. Τα βαρβιτουρικά (θειοπεντάλη, μεθοεξιτάλη) και η προποφόλη
έχουν καθιερωθεί στη θεραπεία ανθεκτικών επιληπτικών 
σπασμών (status epilepticus)

Τρόποι χορήγησης ΕΦ αναισθητικών

Τα ενδοφλέβια αναισθητικά μπορεί να 
χορηγηθούν σε:

• εφάπαξ ΕΦ δόσεις (bolus)

• επαναληπτικές ΕΦ δόσεις

• συνεχή ΕΦ έγχυση

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ

• ΜΗ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ (βενζοδιαζεπίνες)

• ΟΠΙΟΕΙΔΗ

• ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ

• ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• Τα βαρβιτουρικά είναι μια μεγάλη κατηγορία 
φαρμάκων, είναι παράγωγα του 
βαρβιτουρικού οξέος, και δρουν στους 
υποδοχείς GABA

• Η εισαγωγή της θειοπεντάλης το 1935 στην 
κλινική πράξη σήμανε ουσιαστικά την έναρξη 
της ενδοφλέβιας αναισθησίας
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ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΜΗ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

• Ετομιδάτη

• Κεταμίνη

• Προποφόλη

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ

• Λόγω των θετικών φαρμακολογικών 
χαρακτηριστικών τους (υψηλό θεραπευτικό 
εύρος και ελάχιστες παρενέργειες) 
κατατάσσονται στα φάρμακα επιλογής για 
αναισθησία και ΕΦ καταστολή σε σχέση με τα 
βαρβιτουρικά

• Μιδαζολάμη

• Λοραζεπάμη

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ

Κλινικές χρήσεις βενζοδιαζεπινών
Οι φαρμακολογικές δράσεις των Βενζοδιαζεπινών στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνουν:
• αγχόλυση, αμνησία
• ύπνωση
Ιδεώδεις για:
• προνάρκωση
• εισαγωγή στην αναισθησία
• ΕΦ καταστολή για ενδοσκοπικές και διαγνωστικές 

επεμβάσεις
• καταστολή των ασθενών σε μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής στις ΜΕΘ

Μιδαζολάμη

• Η μιδαζολάμη (Dormicum) είναι η ΕΦ 
βενζοδιαζεπίνη με τη βραχύτερη διάρκεια 
δράσης μετά από εφάπαξ ΕΦ δόση

Τα τελευταία χρόνια η χρήση της μιδαζολάμης έχει 
αυξηθεί κατά

• τη γενική αναισθησία

• την περιοχική αναισθησία

• την ΕΦ καταστολή σε επεμβατικές όπως και σε 
μη διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις
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Φλουμαζενίλη

• Η φλουμαζενίλη (Anexate) είναι ένας ειδικός 
ανταγωνιστής των υποδοχέων των 
βενζοδιαζεπινών

• Η φλουμαζενίλη είναι χρήσιμη και στη 
διαφορική διάγνωση του κώματος μετά από 
υπερδοσολογία φαρμάκων

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ

• Ο όρος οπιοειδές αναφέρεται σε κάθε 
φαρμακευτική ουσία που έχει αγωνιστική 
δράση στους ενδορφινικούς υποδοχείς

Μορφίνη

• Η μορφίνη είναι το βασικό ενεργό συστατικό του 
οπίου, που συνετέθη χημικά το 1952, αν και η 
ονομασία της είναι παλαιότερη (Sertuner, 1815). Η 
ονομασία της προέρχεται από τον θεό των ονείρων 
Μορφέα. Η μορφίνη θεωρείται ο πρότυπος 
αγωνιστής των οπιοειδών, με τον οποίο συγκρίνονται 
όλα τα υπόλοιπα και η ισχύς της λαμβάνεται σαν βάση 
για τον υπολογισμό της ισχύος των άλλων οπιοειδών

• Εφόσον η ισχύς της μορφίνης είναι 1 των υπόλοιπων 
οπιοειδών είναι: της πεθιδίνης = 1/10, της φεντανύλης
= 100, της ρεμιφεντανύλης = 250.

Πεθιδίνη

Η πεθιδίνη είναι ένας συνθετικός αγωνιστής των 
οπιοειδών, που συνετέθη πριν τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Έχει το ένα δέκατο της ισχύος 
της μορφίνης.
Κλινικές χρήσεις πεθιδίνης
• Η κύρια κλινική χρήση της πεθιδίνης είναι κατά 

τη μετεγχειρητική περίοδο και στον τοκετό, λόγω 
της μικρότερης αναπνευστικής καταστολής που 
προκαλεί στο νεογνό

• Η πεθιδίνη είναι αποτελεσματική στο να 
καταστείλει το μετεγχειρητικό ρίγος
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Φεντανύλη

• Η φεντανύλη (Fentanyl) είναι ένας συνθετικός 
αγωνιστής των οπιοειδών. Η φεντανύλη είναι 
το πιο συχνά χορηγούμενο οπιοειδές κατά τη 
γενική αναισθησία

Ρεμιφεντανύλη

• Η ρεμιφεντανύλη (Ultiva) είναι το νεώτερο 
υπερβραχείας διάρκειας δράσης οπιοειδές, 
παράγωγο της φεντανύλης

• Η συγκέντρωση στο πλάσμα της ρεμιφεντανύλης
μειώνεται πολύ γρήγορα κατά 50% και 
ανεξάρτητα της διάρκειας του χρόνου έγχυσης. 
Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει να χορηγείται η 
ρεμιφεντανύλη σε συνεχείς ΕΦ εγχύσεις χωρίς 
κίνδυνο αθροιστικών φαινομένων, όπως 
συμβαίνει με τα άλλα οπιοειδή

Ναλοξόνη

• Η ναλοξόνη (Naloxone), είναι ανταγωνιστής 
των φυσικών και συνθετικών οπιοειδών

• Η ναλοξόνη έχει άμεση έναρξη δράσης και 
διάρκεια δράσης 30-60 min, δηλαδή 
βραχύτερη από αυτή του αγωνιστή

Κλινικές χρήσεις

• Εφάπαξ δόση

• Συνεχής έγχυση

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ

• Οι νευρομυϊκοί αποκλειστές (ΝΜΑ) 
εισήχθησαν στην κλινική πράξη το 1942

• Έκτοτε, οι ΝΜΑ εξελίχθησαν και 
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βελτίωση 
των χειρουργικών συνθηκών και τη 
διευκόλυνση της ενδοτραχειακής
διασωλήνωσης
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΩΝ

Οι νευρομυϊκοί αποκλειστές δρουν ως 
ανταγωνιστές της ακετυλοχολίνης στους 
νικοτινικούς υποδοχείς των σκελετικών μυών, 
προκαλώντας μυϊκή παράλυση 

Οι ΝΜΑ διακρίνονται σε δύο τύπους

• Αποπολωτικούς

• Μη αποπολωτικούς

ΑΠΟΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ

• Ο μοναδικός αποπολωτικός ΝΜΑ στην κλινική 
πράξη είναι η σουκινυλοχολίνη. 

• Η ταχεία έναρξη δράσης της σουκινυλοχολίνης
την καθιστά ιδανικό παράγοντα όταν απαιτείται 
επείγουσα ταχεία εξασφάλιση του αεραγωγού 
με ενδοτραχειακή διασωλήνωση.

• Η σουκινυλοχολίνη μεταβολίζεται ταχέως από 
την ψευδοχολινεστεράση του πλάσματος και η 
διάρκεια δράση της είναι μικρή (< 10 min). 

ΜΗ ΑΠΟΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ

Οι μη αποπολωτικοί ΝΜΑ διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες:

• αμινοστεροειδή

• βενζυλισοκινολίνες

Οι μη αποπολωτικοί ΝΜΑ διαφέρουν ως προς:

• τον μεταβολισμό

• την ισχύ

• το χρόνο έναρξης δράσης

• τη διάρκεια δράσης

Βενζυλισοκινολίνες

• Ατρακούριο (Tracrium®) 

• Cis─ατρακούριο (Nimbex®)

• Μιβακούριο (Mivacron®)
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Αμινοστεροειδή

• Πανκουρόνιο Δεν χρησιμοποιείται πλέον, 
αλλά έχει μόνον ιστορική σημασία ως ο 
πρώτος αμινοστεροειδής ΝΜΑ.

• Ροκουρόνιο (Esmeron®)

• Βεκουρόνιο (Norcuron®)

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ 
ΑΠΟΠΟΛΩΤΙΚΩΝ ΝΜΑ

ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέχρι πρόσφατα η μοναδική επιλογή για τη 
φαρμακευτική αναστροφή των μη 
αποπολωτικών ΝΜΑ ήταν τα 
αντιχολινεστερασικά φάρμακα:

• νεοστιγμίνη

• πυριδοστιγμίνη

• Τα τελευταία χρόνια εισήχθη στην κλινική 
πρακτική το sugammadex, το οποίο αποτελεί 
τον ειδικό ανταγωνιστή του ροκουρονίου και 
σε κάποιο βαθμό του βεκουρονίου

ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η γενική αναισθησία περιλαμβάνει:

• την εισαγωγή στην αναισθησία

• τη συντήρηση της αναισθησίας

• την ανάνηψη από την αναισθησία

Εκτός από τις τρεις αυτές φάσεις που χαρακτηρίζουν τη 
γενική αναισθησία κάθε αναισθητική τεχνική 
περιλαμβάνει και:

• την προαναισθητική αξιολόγηση και προετοιμασία

• την προνάρκωση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η εισαγωγή στη γενική αναισθησία είναι η φάση κατά 
την οποία αρχίζει η διεργασία της αναισθησίας, η οποία 
πρέπει να είναι γρήγορη και ευχάριστη, ώστε ο ασθενής 
να μην αισθάνεται τα βλαπτικά ερεθίσματα.
Η εισαγωγή στην αναισθησία επιτυγχάνεται με:
• χορήγηση ενός γενικού αναισθητικού παράγοντα, που 

μπορεί να είναι:
✓ είτε ενδοφλέβιος
✓ είτε πτητικός (κυρίως σεβοφλουράνιο)
• χορήγηση οξυγόνου 100%,
• υποστήριξη του αερισμού του ασθενούς

Η εισαγωγή στην αναισθησία είναι περίοδος 
υψηλού κινδύνου για τον ασθενή επειδή

• συμβαίνουν οξείες μεταβολές (καταστολή ή διέγερση) στις 
λειτουργίες της αναπνοής και της κυκλοφορίας

• η λαρυγγοσκόπηση και η τραχειακή διασωλήνωση μπορεί 
να προκαλέσουν έντονες καρδιαγγειακές αντιδράσεις

• στην περίπτωση που ο ασθενής, για τις ανάγκες της 
επέμβασης χρειαστεί να τοποθετηθεί σε θέση άλλη από 
την ύπτια (π.χ. θέση λιθοτομής, πρηνής, Trendelemburg, 
πλαγία, κλπ), ενδέχεται η θέση αυτή να επηρεάσει 
αρνητικά την καρδιαγγειακή λειτουργία 

• μπορεί να προκληθεί εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 
λόγω της απώλειας των προστατευτικών αντανακλαστικών 
του αεραγωγού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η συντήρηση της αναισθησίας είναι η φάση κατά την οποία ο 
ασθενής διατηρείται κοιμισμένος όσο χρόνο χρειάζεται να 
διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση
Φάρμακα συντήρησης αναισθησίας
Η συντήρηση της αναισθησίας βασίζεται στη χορήγηση:
• γενικών αναισθητικών, εισπνεόμενων ή ενδοφλέβιων 

(προποφόλη)
• ενδοφλέβιων οπιοειδών, όπως μορφίνης, πεθιδίνης, 

φεντανύλης, ρεμιφεντανύλης
• νευρομυϊκών αποκλειστών, εάν το απαιτεί η επέμβαση 

(π.χ. χειρουργική κοιλιάς)
• οξυγόνου, σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή του 

ατμοσφαιρικού αέρα

Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της 
αναισθησίας - Οφείλονται

στις φαρμακολογικές ανεπιθύμητες επιδράσεις 
(κατασταλτικές ή άλλες) των αναισθητικών και 
άλλων φαρμάκων, που μπορεί να αφορούν:
• το μυοκάρδιο και την καρδιακή λειτουργία 
• την αναπνοή 
• τα προστατευτικά αντανακλαστικά των 

αεραγωγών 
• την κινητικότητα του κροσσωτού αναπνευστικού 

επιθηλίου
• την παραγωγή δακρύων
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Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της 
αναισθησίας - Οφείλονται

στους αναισθητικούς και χειρουργικούς 
χειρισμούς, που μπορεί να προκαλέσουν:

• έντονη συμπαθητική διέγερση (υπέρταση, 
ταχυκαρδία)

• έντονη παρασυμπαθητική διέγερση 
(βραδυκαρδία)

• ή/και απώλεια αίματος (υπόταση και 
ταχυκαρδία)

Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της 
αναισθησίας 

• Ο ρόλος του αναισθησιολόγου δεν περιορίζεται 
μόνο στη χορήγηση φαρμάκων, υγρών και αίματος, 
αλλά επεκτείνεται και στη συνεχή παρακολούθηση 
(monitoring) της αναπνευστικής και καρδιαγγειακής 
λειτουργίας, με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη 
αντιμετώπιση τυχόν παρενεργειών ή επιπλοκών

ΑΝΑΝΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

• Η ανάνηψη από την αναισθησία είναι η φάση που χαρακτηρίζεται 
από τη διακοπή της αναισθησίας και την αφύπνιση του ασθενούς.

• Η ανάνηψη αρχίζει με το τέλος της επέμβασης και διαρκεί μέχρις 
ότου ο ασθενής επανακτήσει τις αισθήσεις του και όλες τις 
λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί από τα αναισθητικά. 

Κατά τη φάση της ανάνηψης:
• διακόπτεται η χορήγηση ενδοφλέβιων και πτητικών αναισθητικών, 

ώστε να αρχίσει να μειώνεται η στάθμη των αναισθητικών 
φαρμάκων στο αίμα και στον εγκέφαλο για να γίνει η αφύπνιση 
του ασθενούς

• χορηγούνται ειδικά αντίδοτα (νεοστιγμίνη και ατροπίνη) για να 
αποκατασταθεί η δραστηριότητα της νευρομυϊκής σύναψης 
(εφόσον έχουν χορηγηθεί μυοχαλαρωτικά)

ΑΝΑΝΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Όπως η εισαγωγή στην αναισθησία έτσι και η αφύπνιση 
είναι περίοδος υψηλού κινδύνου. 
• ανεπαρκής αερισμός και οξυγόνωση (λόγω κεντρικής 

ή περιφερικής δράσης φαρμάκων) που οδηγεί σε:
υποοξυγοναιμία
υπερκαπνία

• αυξημένες απαιτήσεις σε οξυγόνο λόγω:
ρίγους και αγγειοσύσπασης από την απώλεια 

θερμότητας,
ταχυκαρδίας ή υπέρτασης από την επάνοδο του 

πόνου
• υπερφόρτωση του αγγειακού δένδρου από τυχόν 

χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών κατά την εγχείρηση
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ΑΝΑΝΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

απόφραξη του αεραγωγού λόγω είτε:
• πρόωρης αφαίρεσης του ενδοτραχειακού σωλήνα πριν 

επανέλθουν τα προστατευτικά φαρυγγικά αντανακλαστικά
• ερεθισμού των λαρυγγικών αντανακλαστικών και 

λαρυγγόσπασμου από την αφαίρεση του ενδοτραχειακού
σωλήνα

συμπαθητική διέγερση, με αποτέλεσμα υπέρταση, 
ταχυκαρδία, αρρυθμίες, από:
• την αποδιασωλήνωση
• την επάνοδο του πόνου
• πιθανό κυψελιδικό υποαερισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

✓Με αυτόματη αναπνοή, οπότε ο ασθενής διατηρεί τη 
δική του αναπνοή, και η χορήγηση του αναισθητικού 
μίγματος ή μόνον του οξυγόνου γίνεται μέσω:

• αναισθητικής προσωπίδας (μάσκας)
• λαρυγγικής μάσκας
• ενδοτραχειακού σωλήνα

✓Με ελεγχόμενο αερισμό, όταν χορηγούνται ΝΜΑ που 
επιβάλλουν:

• ενδοτραχειακή διασωλήνωση
• μηχανικό αερισμό

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΑΕΡΙΣΜΟ

• Η γενική αναισθησία με ενδοτραχειακή διασωλήνωση 
και ελεγχόμενο αερισμό είναι η συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη τεχνική γενικής αναισθησίας η οποία 
απαιτεί συνδυασμό ενδοφλέβιων ή πτητικών 
αναισθητικών, νευρομυϊκών αποκλειστών και οπιοειδών.

• Εφόσον στον ασθενή έχουν χορηγηθεί ΝΜΑ απαιτείται η 
υποστήριξη του πνευμονικού αερισμού τεχνητά μέσω του 
ενδοτραχειακού σωλήνα, είτε:

➢ με μηχανικά μέσα (αναπνευστήρες)
➢ με χειροκίνητη υποστήριξη της αναπνοής (περιοδική 

πίεση του αποθεματικού ασκού του αναπνευστικού 
συστήματος) από τον αναισθησιολόγο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

• Η αδυναμία υποστήριξης του αεραγωγού και 
του αερισμού για περισσότερο από μερικά 
λεπτά οδηγεί σε εγκεφαλική βλάβη και 
θάνατο

• Το 25-52 % όλων των θανάτων για τους 
οποίους είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η 
αναισθησία οφείλονται σε αδυναμία 
επιτυχούς υποστήριξης του αεραγωγού
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

✓χειρισμοί απελευθέρωσης των ανώτερων 
αεροφόρων οδών

✓τοποθέτηση τεχνητού αεραγωγού

✓τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας

✓ενδοτραχειακή διασωλήνωση

✓χειρουργική εξασφάλιση του αεραγωγού

Χειρισμοί Απελευθέρωσης του 
Ανώτερου Αεραγωγού

• Έκταση της κεφαλής και του αυχένα και ανύψωση 
της κάτω γνάθου (head tilt─chin lift).

Η θέση αυτή, που επίσης αποκαλείται «εισπνοή του 
πρωινού αέρα» (sniffing the morning breeze), αυξάνει 
την επιμήκη έκταση του ανώτερου αεραγωγού και 
μειώνει την απόφραξή του 
• Ανάσπαση της κάτω γνάθου με τα δύο χέρια προς τα 

πάνω και πίσω (jaw thrust).
Η θέση αυτή αυξάνει τη διάμετρο του και 
οπισθοϋπερώϊου αεραγωγού καθώς η μαλακή υπερώα, 
η οποία συνδέεται με τη γλώσσα μέσω των παρισθμίων, 
μετακινείται προς τα εμπρός 

Χειρισμοί απελευθέρωσης του ανώτερου 
αεραγωγού. Α = head tilt─chin lift. Β = jaw thrust.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

• ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

• ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

• ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

• ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

• ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ

• ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

61 62

63 64



ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 17

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Οι προσωπίδες αναισθησίας χρησιμοποιούνται για τη μη επεμβατική 
παροχή οξυγόνου όπως και αναισθητικών αερίων ή/και ατμών στον 
ασθενή κατά τη γενική αναισθησία. 
Οι χρήσεις της προσωπίδας είναι:
• η προ─οξυγόνωση πριν από την εισαγωγή της αναισθησίας
• η εισπνοή οξυγόνου και αναισθητικών αερίων ή/και ατμών κατά 

την εισαγωγή της αναισθησίας
• η υποστήριξη του αερισμού με προσωπίδα και ασκό πριν από τη 

διασωλήνωση
• η χορήγηση οξυγόνου και αναισθητικών αερίων ή/και ατμών κατά 

την συντήρηση της αναισθησίας
• η υποστήριξη του αερισμού με προσωπίδα και ασκό του ασθενούς 

χωρίς συνείδηση και κατά την αναζωογόνηση
• ο μη επεμβατικός αερισμός στην αναπνευστική ανεπάρκεια

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Τα μεγέθη των προσωπίδων που ταιριάζουν 
στους περισσότερους ενήλικες είναι:

✓ για τις γυναίκες το μέγεθος 3 ή 4

✓ για τους άνδρες το μέγεθος 4 ή 5

✓ Τα μεγέθη για βρέφη και παιδιά είναι 00, 0, 1 
και 2

Προσωπίδες αναισθησίας:

Α = Παραδοσιακή μαύρη προσωπίδα από 
καουτσούκ 

Β = Επαναχρησιμοποιήσιμη διαφανής 
προσωπίδα από σιλικόνη

Γ = Προσωπίδες για βρέφη και παιδιά τύπου 
Rendell-Baker/Soucek

Χειρισμοί συγκράτησης της προσωπίδας αναισθησίας 
στο πρόσωπο του ασθενούς:
Α= Τεχνική με το ένα χέρι. 
Β και Γ = Τεχνικές με τα δύο χέρια.
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ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

• Προκειμένου να διατηρηθεί η βατότητα του 
αεραγωγού μετά την εφαρμογή των 
κατάλληλων χειρισμών, χρειάζεται να 
εισαχθεί ένας τεχνητός στοματο─ ή 
ρινο─φαρυγγικός αεραγωγός. 

• Και οι δύο συσκευές διατηρούν ανοιχτό τον 
ανώτερο αεραγωγό εμποδίζοντας τη γλώσσα 
να ακουμπήσει στο οπίσθιο φαρυγγικό 
τοίχωμα.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός

• Ο στοματοφαρυγγικός αεραγωγός ή 
αεραγωγός τύπου Guedel (Guedel airway) 
είναι ένας καμπύλος πεπλατυσμένος σωλήνας 
από σκληρό πλαστικό

• Οι στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί διατίθενται 
σε διάφορα μεγέθη, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από νεογνά μέχρι 
μεγαλόσωμους ενήλικες

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός

• Ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός είναι στρογγυλός 
σωλήνας από μαλακό πλαστικό, ο οποίος 
εισάγεται εντός της ρινικής οδού για να 
εξασφαλίσει ανοικτό τον ανώτερο αεραγωγό. 
Ενδείκνυται

• είτε όταν το στόμα δεν ανοίγει καλά 

• ή όταν ο ασθενής δεν ανέχεται τον 
στοματοφαρυγγικό αεραγωγό, όπως π.χ. κατά τη 
φάση της ανάνηψης.

Διάφορα μεγέθη τεχνητών αεραγωγών. 
Α = Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί τύπου Guedel
Β = Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με παραμάνα που 
τους εμποδίζει να εισχωρήσουν βαθειά στη μύτη
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ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

• Η λαρυγγική μάσκα (ΛΜ) είναι μια 
υπεργλωττιδική συσκευή για τον αεραγωγό, η 
οποία αναπτύχθηκε από τον Βρεττανό
αναισθησιολόγο Α. Brain και είναι σε χρήση 
από το 1988 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι λαρυγγικής μάσκας. 
Α = Κλασσική ΛΜ. 
Β = ΛΜ Fastrach με τον ειδικό ΕΤΣ. 
Γ = ProSeal ΛΜ. 
Δ = Supreme ΛΜ. 
Ε = i─gel ΛΜ.

Μεγέθη λαρυγγικής μάσκας

Τα μεγέθη ΛΜ που χρησιμοποιούνται στην 
κλινική πράξη είναι:

• 3, 4 και 5 για τους ενήλικες

• 1, 2 και 2.5 για τα νεογνά και τα παιδιά
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Τοποθέτηση Λαρυγγικής Μάσκας

Εισαγωγή λαρυγγικής μάσκας. Α = Συγκράτηση της ΛΜ όπως ένα στυλό. Β = Προώθηση της 
ΛΜ κατά μήκος της σκληρής υπερώας. Γ = Προώθηση της ΛΜ με ελαφρά πίεση προς τον 
υποφάρυγγα μέχρι να συναντήσει αντίσταση και να μην προωθείται περαιτέρω. Δ = 
Πλήρωση του αεροθαλάμου της ΛΜ με αέρα.

EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

• Ο ενδοτραχειακός σωλήνας
• Στοχεύει στην εξασφάλιση και διατήρηση 

ανοικτού του ανώτερου αεραγωγού για την 
επαρκή ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του 
άνθρακα. 

• Εισάγεται μέσω του στόματος 
(στοματοτραχειακός) ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις μέσω της μύτης (ρινοτραχειακός).

• Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες (ΕΤΣ) διαφέρουν ως 
προς το υλικό, το μέγεθος και το εάν φέρουν ή 
όχι αεροθάλαμο.

EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

• Υλικό ενδοτραχειακών σωλήνων Οι 
ενδοτραχειακοί σωλήνες είναι 
κατασκευασμένοι από μη τοξικό, μη 
ερεθιστικό, διαφανές υλικό.

• Οι περισσότεροι ΕΤΣ κατασκευάζονται από 
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).

• Οι ΕΤΣ φέρουν επιμήκη ακτινοσκιερή γραμμή, 
για να μπορεί να καθοριστεί ακτινογραφικά η 
θέση τους σε σχέση με την τρόπιδα. 

EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Μέγεθος ενδοτραχειακών σωλήνων
• Το μέγεθος των ΕΤΣ καθορίζεται από την εσωτερική 

τους διάμετρο (ΙD = internal diameter) σε mm που 
αναγράφεται σε κάθε σωλήνα. Το κατάλληλο μέγεθος 
του στοματοτραχειακού σωλήνα είναι για τις 
γυναίκες ΙD 7.0-7.5 mm και για τους άνδρες ΙD 7.5-9 
mm.

• Για τη ρινοτραχειακή διασωλήνωση χρησιμοποιούνται 
ρινοτραχειακοί σωλήνες μικρότερης κατά 1-2 mm ΙD 
διαμέτρου.

• Στα παιδιά το μέγεθος υπολογίζεται σύμφωνα με την 
εξίσωση: διάμετρος ΕΤΣ (mm) = [ηλικία (έτη) / 4] + 4.
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EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Στους ενήλικες χρησιμοποιούνται κατά την 
αναισθησία ενδοτραχειακοί σωλήνες που 
διαθέτουν αεροθάλαμο (cuff), ο οποίος:

• απομονώνει και προστατεύει την τραχεία και 
το βρογχικό δέντρο από εισρόφηση γαστρικού 
περιεχομένου, αίματος, εκκρίσεων ή άλλων 
υγρών

• αποτρέπει τη διαρροή αναισθητικών αερίων 
κατά το μηχανικό αερισμό θετικών πιέσεων 

Είδη ενδοτραχειακών σωλήνων με αεροθάλαμο 
Α = Απλός ΕΤΣ τύπου Murphy
Β = ΕΤΣ τύπου RAE
Γ = ΕΤΣ σπιράλ
Δ = ΕΤΣ διπλού αυλού. (Με βέλος σημειώνεται η 
πλάγια οπή Murphy και σε μεγέθυνση η ενίσχυση 
του ΕΤΣ σπιράλ)

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ

Το λαρυγγοσκόπιο είναι όργανο που χρησιμοποιείται για 
την εκτέλεση λαρυγγοσκόπησης, δηλαδή την έκθεση της 
γλωττίδας σε άμεση ορατότητα για την εισαγωγή του 
ενδοτραχειακού σωλήνα.

Μέρη λαρυγγοσκοπίου Τα λαρυγγοσκόπια 
αποτελούνται από:

• λαβή, που περιέχει μπαταρίες ως πηγή φωτισμού 
(ψυχρού ή με λαμπάκι)

• γλωσσοπίεστρα, που εναλλάσσονται στη λαβή, 
κλειδώνουν έτσι ώστε να παρέχουν φως για την 
ορατότητα του αεραγωγού

Είδη γλωσσοπίεστρων λαρυγγοσκοπίων
Α = Macintosh. 
Β = Magill. 
Γ = Miller.
Δ = Wisconsin. 
Ε = McCoy (τα βέλη δείχνουν τη φορά κάμψης του 
άκρου και του μοχλού του γλωσσοπίεστρου).
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α = Λαβίδα Magill με αποστρογγυλεμένα άκρα διαφόρων 
μεγεθών

Β = Εύκαμπτος στειλεός─οδηγός (malleable stylet) του 
ενδοτραχειακού σωλήνα

Γ = Κηρίο (gum─elastic bοugie) εισαγωγής του ενδοτραχειακού
σωλήνα

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Γενική αναισθησία
Οι ενδείξεις ενδοτραχειακής διασωλήνωσης κατά 
τη γενική αναισθησία είναι οι ακόλουθες.
➢Εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού και 

του αερισμού σε επεμβάσεις με μυοχάλαση και 
μηχανικό αερισμό 

➢Προφύλαξη του αεραγωγού από εισρόφηση
γαστρικού περιεχομένου:

σε ασθενείς που έλαβαν πρόσφατα τροφή ή έχουν 
γεμάτο στομάχι

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Επείγουσα Ιατρική
• Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
• Ανεπαρκής οξυγόνωση και αερισμός
• Προφύλαξη του αεραγωγού σε ασθενή σε κώμα και με απώλεια των 

προστατευτικών φαρυγγικών αντανακλαστικών
• Ανάγκη εξειδικευμένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
Εντατική Θεραπεία
Ενδείξεις ότι χρειάζεται υποστήριξη της αναπνοής:
• οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
• βαρέως πάσχοντες με αιμοδυναμική αστάθεια
• μετεγχειρητικοί ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις
• αυξημένη ενδοκράνια πίεση
• shock οποιασδήποτε αιτιολογίας (καρδιογενές, σηπτικό, ολιγαιμικό) 
Ανάγκη συχνών αναρροφήσεων της τραχείας σε ασθενείς με υπερβολικά πολλές 
εκκρίσεις και αδυναμία απομάκρυνσής τους:
• βρογχίτιδα
• βρογχεκτασία
• νευρομυϊκές νόσους με αδυναμία αποτελεσματικού βήχα
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Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

• Εξοπλισμός

• Θέση της κεφαλής του ασθενούς

• Προοξυγόνωση

• Φάρμακα

• Απελευθέρωση του αεραγωγού και αερισμός 
του ασθενούς με την προσωπίδα

Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

Απαραίτητη για την άμεση λαρυγγοσκόπηση και 
την ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι η 
προσεκτική προετοιμασία του εξοπλισμού και 
του ασθενούς και η εξασφάλιση βοήθειας από 
εκπαιδευμένο άτομο

Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

Θέση της κεφαλής του ασθενούς

• Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς είναι 
σημαντική για τη μεγιστοποίηση των 
πιθανοτήτων επιτυχίας της διασωλήνωσης 

• Η σωστή θέση της κεφαλής είναι η θέση 
όσφρησης (sniffing position)

Άξονες Διασωλήνωσης
Α = Θέση κεφαλής με μη ευθυγραμμισμένους άξονες
Β = Θέση κεφαλής με ευθυγράμμιση των αξόνων με την 
τοποθέτηση ενός μαξιλαριού κάτω από την ινιακή χώρα
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Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

Προοξυγόνωση

• Πριν από τη χορήγηση των φαρμάκων για την 
εισαγωγή στην αναισθησία, ζητείται από τον ασθενή 
να αναπνεύσει 100% οξυγόνο μέσω της προσωπίδας 
για 3 min περίπου. 

• Η προοξυγόνωση έχει στόχο την αντικατάσταση του 
αζώτου, το οποίο υπάρχει στους πνεύμονες, με 
οξυγόνο και κατά συνέπεια την αύξηση του χρόνου 
που ο ασθενής μπορεί να μείνει σε άπνοια χωρίς να 
γίνει υποξυγοναιμικός.

Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

Φάρμακα
Η λαρυγγοσκόπηση και η εισαγωγή του ενδοτραχειακού
σωλήνα είναι επώδυνες ιατρικές πράξεις 
Απαιτείται η χορήγηση ενός γενικού αναισθητικού για να 
κοιμηθεί ο ασθενής, ενός οπιοειδούς για αναλγησία και ενός 
νευρομυϊκού αποκλειστή προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη 
διαδικασία και να αποφευχθεί:
• ο τραυματισμός των μαλακών μορίων
• η έκλυση ανεπιθύμητων αντανακλαστικών:

καρδιαγγειακών (ταχυκαρδίας, υπέρτασης, αρρυθμιών),
αναπνευστικών (λαρυγγόσπασμος, βρογχόσπασμος)

Προετοιμασία για Ενδοτραχειακή
Διασωλήνωση

Πριν χορηγηθεί ο νευρομυϊκός αποκλειστής, 
πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να 
υποστηριχθεί ο αερισμός του ασθενούς με την 
προσωπίδα
Στη συνέχεια χορηγείται ο νευρομυϊκός
αποκλειστής και στο διάστημα της άπνοιας μέχρι 
την εμφάνιση της μέγιστης δράσης του:
1. απελευθερώνεται ο αεραγωγός του ασθενούς με ανάσπαση 

της κάτω γνάθου με το ένα χέρι του χειριστή
2. ο ασθενής αερίζεται με το άλλο χέρι του χειριστή 
3. χρησιμοποιείται ένας στοματοφαρυγγικός αεραγωγός εάν 

δεν επιτυγχάνεται επαρκής αερισμός

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ

• Μόλις επιτευχθεί το κατάλληλο βάθος νευρομυϊκού
αποκλεισμού διενεργείται η άμεση λαρυγγοσκόπηση 
με τα συμβατικά λαρυγγοσκόπια. Ο στόχος της άμεσης 
λαρυγγοσκόπησης είναι η άμεση επισκόπηση της 
γλωττίδας με τη βοήθεια λαρυγγοσκοπίου προκειμένου 
να διευκολυνθεί η διασωλήνωση της τραχείας.
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Ανατομία του ανώτερου αεραγωγού
Α = Οβελιαία τομή του ανώτερου αεραγωγού
Β = Λαρυγγοσκοπική άποψη της εισόδου του λάρυγγα 

κατά την εισπνοή

Ταξινόμηση λαρυγγοσκόπησης κατά 
Cormack─Lehane

Επιπλοκές της άμεσης 
λαρυγγοσκόπησης

• Κακώσεις ή μετατόπιση δοντιών

• Αιμοδυναμικές μεταβολές

Αντανακλαστική υπέρταση και ταχυκαρδία

Αρρυθμίες

• Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου

Τεχνικές Ενδοτραχειακής
Διασωλήνωσης

Οι συνηθέστερες τεχνικές ενδοτραχειακής
διασωλήνωσης κατά την αναισθησία είναι:

➢ η στοματοτραχειακή διασωλήνωση

➢ η ρινοτραχειακή διασωλήνωση

➢ η ταχεία εισαγωγή και ταχεία διασωλήνωση 
σε επείγοντα περιστατικά

➢ η διασωλήνωση με ινοοπτικό βρογχοσκόπιο 
σε ασθενή με δύσκολη διασωλήνωση
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Στοματοτραχειακή διασωλήνωση

Η περισσότερο χρησιμοποιούμενη οδός 
διασωλήνωσης είναι η στοματοτραχειακή, κατά την 
οποία ο ενδοτραχειακός σωλήνας διέρχεται από το 
στόμα για να εισέλθει μέσα από τις φωνητικές χορδές 
σε κατάλληλο βάθος μέσα στην τραχεία

• Εισαγωγή του στοματοτραχειακού σωλήνα

• Επιβεβαίωση της θέσης του ενδοτραχειακού σωλήνα

• Προσεκτική σταθεροποίηση του ενδοτραχειακού σωλήνα με 
αυτοκόλλητη ταινία ή επίδεσμο ώστε να μη μετακινηθεί σε 
τυχόν αλλαγή της θέσης του ασθενούς

Αποδιασωλήνωση της Τραχείας

Η αφαίρεση του ενδοτραχειακού σωλήνα 
γίνεται αφού ο ασθενής:

1. έχει επαρκή φαρυγγικά αντανακλαστικά

2. έχει ανανήψει από την επίδραση της γενικής 
αναισθησίας, κατασταλτικών φαρμάκων ή 
κώματος

3. δεν διατρέχει κίνδυνο εισρόφησης

4. έχει επαρκή αερισμό των πνευμόνων

Αποδιασωλήνωση της Τραχείας

Πριν αφαιρεθεί ο ενδοτραχειακός σωλήνας πρέπει 
να:
1. αναρροφηθεί ο φάρυγγας για να μην 

εισροφηθούν στην τραχεία τυχόν εκκρίσεις που 
βρίσκονται στο φάρυγγα

2. γίνει αναρρόφηση δια του ενδοτραχειακού
σωλήνα, εάν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
εκκρίσεις στο τραχειοβρογχικό δένδρο

3. αφαιρεθεί ο αέρας από τον αεροθάλαμο
4. αφαιρεθεί γρήγορα και ήρεμα ο ΕΤΣ κατά τη 

φάση της εισπνοής
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OΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Σύμφωνα με την ASA ως δύσκολος αεραγωγός ορίζεται η 
κλινική κατάσταση κατά την οποία ένας συμβατικά 
εκπαιδευμένος αναισθησιολόγος αντιμετωπίζει : 
• δυσκολία στον αερισμό με προσωπίδα του ανώτερου 

αεραγωγού
• δυσκολία στη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της 

τραχείας 
• ή τον συνδυασμό των δύο 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Ταξινόμηση στοματοφαρυγγικού
αεραγωγού κατά Mallampati

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

• Η πρόοδος στην τεχνολογία των οπτικών ινών 
και των video οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων 
συσκευών και νέων τεχνικών για τη 
διαχείριση του αεραγωγού, όπως:

✓ τα ινοοπτικά βρογχοσκόπια

✓ ο ινοοπτικός στειλεός διασωλήνωσης

✓ τα video και οπτικά λαρυγγοσκόπια 

Ινοοπτικά, video και οπτικά λαρυγγοσκόπια
Α = Ινοοπτικός στειλεός διασωλήνωσης μέσα από 
ενδοτραχειακό σωλήνα
Β = video λαρυγγοσκόπιο GlideScope®
Γ = video λαρυγγοσκόπιο McGrathScope®
Δ = οπτικό λαρυγγοσκόπιο Airtraq®.
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Εξοπλισμός Χειρουργικής 
Εξασφάλισης του Αεραγωγού

Οι χειρουργικές τεχνικές εξασφάλισης του 
αεραγωγού περιλαμβάνουν:

• τις τεχνικές κρικοθυρεοειδοτομής

• τη διαδερμική τραχειοστομία με διαστολέα

• τη χειρουργική τραχειοστομία

Εξοπλισμός χειρουργικής εξασφάλισης του αεραγωγού

Α = σετ κρικοθυρεοειδοτομής με βελόνα και καθετήρα
Β = σετ διαδερμικής τραχειοστομίας

Περιοχική Αναισθησία 
Φάρμακα & Τεχνικές

Η περιοχική αναισθησία –σε αντίθεση με τη γενική 
αναισθησία– καταστέλλει τη μετάδοση των νευρικών 
ώσεων 
• είτε στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού,
• είτε στο περιφερικό νευρικό σύστημα με την 

επιλεκτική χορήγηση τοπικών αναισθητικών 
αντίστοιχα 

• Προκαλείται ελεγχόμενη και αναστρέψιμη απώλεια 
της αντίληψης του επώδυνου ερεθίσματος σε 
συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, όπου εκτελείται 
η χειρουργική επέμβαση και ενώ ο ασθενής διατηρεί 
τη συνείδησή του

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Τα τοπικά αναισθητικά είναι φάρμακα τα οποία 
προκαλούν αναστρέψιμη και προβλέψιμη 
αναστολή της νευρικής μεταβίβασης στην 
περιοχή στην οποία χορηγούνται, χωρίς να 
επηρεάζουν τη συνείδηση. 

Δρουν αποκλείοντας τα κανάλια νατρίου

Διακρίνονται σε

• αμινοεστέρες

• αμινοαμίδια
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Αμινοεστέρες

Οι αμινοεστέρες είναι σχετικά ασταθείς ενώσεις 
που κυκλοφορούν στο εμπόριο ως όξινα 
διαλύματα. Στους αμινοεστέρες ανήκουν:

• η προκαΐνη (Novocaine)

• η χλωροπροκαΐνη

• η τετρακαΐνη

• η κοκαΐνη

• η βενζοκαΐνη

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

• Αμινοαμίδια Τα αμινοαμίδια είναι σταθερές ενώσεις, 
οι οποίες δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

• Στα αμινοαμίδια περιλαμβάνονται τα πλέον ευρέως 
χρησιμοποιούμενα ΤΑ, όπως:

1. η λιδοκαΐνη (Lignocaine®)
2. η ετιδοκαΐνη (Duranest)
3. η πριλοκαΐνη (Citanest®)
4. η μεπιβακαΐνη (Carbocaine™)
5. η μπουπιβακαΐνη (Marcaine™) 
6. η λεβομπουπιβακαΐνη (Chirocaine)
7. η ροπιβακαΐνη (Naropeine™)

ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Κατά την περιοχική αναισθησία ο αποκλεισμός του νευρικού 
ερεθίσματος μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα του περιφερικού 
νευρικού συστήματος από το νωτιαίο μυελό μέχρι τις νευρικές 
απολήξεις, όπως:
➢ στο νωτιαίο μυελό ή τις νωτιαίες ρίζες είτε με:

επισκληρίδιο αναισθησία
ραχιαία αναισθησία

➢ στα μεγάλα νευρικά πλέγματα με:
αποκλεισμό τους, όπως π.χ. του βραχιονίου πλέγματος

➢ στα περιφερικά νεύρα με:
αποκλεισμό τους, όπως π.χ. του ισχιακού νεύρου

➢ στις νευρικές απολήξεις είτε με:
τοπική αναισθησία
επιφανειακή αναισθησία

ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχικής αναισθησίας είναι η 
εξαιρετική αναλγησία που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να 
επεκταθεί και στη μετεγχειρητική περίοδο, χωρίς ταυτόχρονη 
καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Συνδυασμένη γενική και περιοχική αναισθησία
Σε ορισμένες περιπτώσεις πολύωρων επεμβάσεων ιδιαίτερα στην 
άνω κοιλιά ή το θώρακα, οι περιοχικές τεχνικές μπορούν να 
συνδυαστούν με ελαφρά γενική αναισθησία, η οποία περιορίζει τις 
ανάγκες σε αναλγητικά και νευρομυϊκούς αποκλειστές

Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιοχικές τεχνικές 
αναισθησίας απαιτούνται οι ίδιες προδιαγραφές υποδομής και 
monitoring που ισχύουν και για τη γενική αναισθησία
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΝΕΥΡΑΞΟΝΙΚΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Οι κεντρικοί νευραξονικοί αποκλεισμοί 
επιτυγχάνονται στο επίπεδο του νωτιαίου 
μυελού, με τη χορήγηση τοπικού αναισθητικού

• είτε στον υπαραχνοειδή χώρο (ραχιαία ή 
υπαραχνοειδής αναισθησία)

• είτε στον επισκληρίδιο χώρο (επισκληρίδιος
αναισθησία ή αναλγησία)

Α = Είσοδος της βελόνας της ραχιαίας αναισθησίας στον 
υπαραχνοειδή χώρο (βέλος) με έξοδο εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
(ΕΝΥ)
Β = Είσοδος της βελόνας της επισκληρίδιου αναισθησίας στον 
επισκληρίδιο χώρο (βέλος) έξω από τη σκληρά μήνιγγα αφού 
τρυπήσει τον ωχρό σύνδεσμο

Επισκληρίδιος χώρος

• Ο επισκληρίδιος χώρος βρίσκεται μεταξύ της 
σκληράς μήνιγγας και του οστέινου 
τοιχώματος του σπονδυλικού σωλήνα

• Η πίεση στον επισκληρίδιο χώρο θεωρείται 
ότι είναι αρνητική, φαινόμενο που βοηθά 
στην αναγνώριση του χώρου από τον 
αναισθησιολόγο με την τεχνική «της 
απώλειας της αντίστασης»

Ενδείξεις Νευραξονικής Περιοχικής
Αναισθησίας

Η νευραξονική περιοχική αναισθησία (ραχιαία 
και επισκληρίδιος) ενδείκνυται για χειρουργικές 
επεμβάσεις κάτω από τον ομφαλό, όπως:

❖ η καισαρική τομή

❖ η χειρουργική των κάτω άκρων

❖ η χειρουργική του περινέου

❖ η χειρουργική της κάτω κοιλίας
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Ενδείξεις Νευραξονικής Περιοχικής Αναισθησίας

Η επισκληρίδιος αναισθησία/αναλγησία εφαρμόζεται σε πολλές 
άλλες περιπτώσεις, όπως:

➢ στη μαιευτική, για την παροχή αναλγησίας κατά το φυσιολογικό 
τοκετό,

➢ σε συνδυασμό με τη γενική αναισθησία, με στόχο να μειωθούν οι 
απαιτήσεις σε οπιοειδή και μυοχαλαρωτικά αλλά και για να 
παραμείνει ο επισκληρίδιος καθετήρας για την παροχή 
μετεγχειρητικής αναλγησίας στις:

επεμβάσεις της άνω και κάτω κοιλίας

αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

ασθενείς υψηλού κινδύνου

➢ αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, με την έγχυση αναλγητικών και 
στεροειδών στον επισκληρίδιο χώρο

➢ αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα με συνεχή έγχυση

Αντενδείξεις Νευραξονικής
Περιοχικής Αναισθησίας

Οι απόλυτες αντενδείξεις περιλαμβάνουν:
• έλλειψη συναίνεσης και άρνηση του ασθενούς
• μη συνεργάσιμος ασθενής
• διαταραχές πηκτικότητας ή θεραπευτική αντιπηκτική 

αγωγή 
• φλεγμονή κοντά στο σημείο της παρακέντησης
• σοβαρή υποογκαιμία
• αυξημένη ενδοκράνια πίεση λόγω κινδύνου 

εγκολεασμού του εγκεφαλικού στελέχους
• σοβαρή στένωση της αορτικής ή μιτροειδούς 

βαλβίδας

Διαφορές Ραχιαίας και 
Επισκληρίδιου Αναισθησίας

Οι διαφορές μεταξύ ραχιαίας και επισκληρίδιου
αναισθησίας αφορούν:

• το επίπεδο της παρακέντησης

• την τεχνική

• τη δοσολογία των φαρμάκων

• τη διάρκεια δράσης του αποκλεισμού

Επίπεδο της παρακέντησης

Η επισκληρίδιος μπορεί να χορηγηθεί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο της σπονδυλικής στήλης:
✓ θωρακικό
✓ οσφυϊκό
✓ ιεροκοκκυγικό
Η ραχιαία μπορεί να χορηγηθεί μόνον κάτω από το 
Ο2-3 διάστημα:
πάνω από αυτό το επίπεδο υπάρχει ο κίνδυνος 
τραυματισμού του νωτιαίου μυελού, ο οποίος 
συνήθως σταματάει στο ύψος του Ο1 σπονδύλου

121 122

123 124



ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 32

Τεχνικές

Η ραχιαία:

➢ είναι η πιο εύκολη τεχνική

➢ προκαλεί άμεση έναρξη του αποκλεισμού

➢ επιτυγχάνει ευκολότερο έλεγχο του ύψους της αναισθησίας

➢ ο νευρικός αποκλεισμός είναι έντονος

Η επισκληρίδιος:

➢ απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα

➢ χρειάζεται συνήθως 20-40 min, για να επιτευχθεί πλήρης 
αισθητικός και κινητικός αποκλεισμός

➢ μπορεί να αφήσει περιοχές στο χειρουργικό πεδίο με ανεπαρκή 
αναισθησία

➢ μπορεί να μην επιτύχει έντονο κινητικό αποκλεισμό

Διάρκεια δράσης αποκλεισμού

• Η ραχιαία διαρκεί μόνο 1-3 ώρες, ανάλογα με 
το ΤΑ που χρησιμοποιείται, και επομένως δεν 
ενδείκνυται για πολύωρες επεμβάσεις

• Η επισκληρίδιος μπορεί να διαρκέσει πολλές 
ώρες με την τοποθέτηση καθετήρα στον 
επισκληρίδιο χώρο και τη χορήγηση 
επαναληπτικών δόσεων

Πλεονεκτήματα Νευραξονικών
Αποκλεισμών

Η εφαρμογή των νευραξονικών αποκλεισμών έχει 
πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, όπως:

1. μειωμένη απώλεια αίματος μετά από 
ορθοπεδικές και ουρολογικές επεμβάσεις

2. μείωση της συχνότητας της εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωσης

3. μείωση της εμφάνισης μετεγχειρητικής 
νοητικής δυσλειτουργίας σε γηριατρικούς 
ασθενείς

4. μείωση της θνησιμότητας κατά 2.5 %

Πλεονεκτήματα Νευραξονικών
Αποκλεισμών

Η μετεγχειρητική επισκληρίδιος αναλγησία σχετίζεται 
με επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως:
• εξαιρετική ποιότητα αναλγησίας χωρίς να απαιτείται η 

συστηματική χορήγηση οπιοειδών
• καλύτερη αναλγησία που επιτρέπει στον ασθενή να 

αναπνέει καλύτερα
• μείωση της συχνότητας περιεγχειρητκών

καρδιαγγειακών συμβαμάτων (ισχαιμικών επεισοδίων 
και αρρυθμιών) επειδή μειώνεται η δραστηριότητα 
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και το 
περιεγχειρητικό stress

• θετικές επιδράσεις στο γαστρεντερικό από τη 
θωρακική επισκληρίδιο, εφόσον διατηρηθεί η 
αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς
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Επιπλοκές Νευραξονικών
Αποκλεισμών

Οι επιπλοκές των νευραξονικών αποκλεισμών 
οφείλονται σε:

✓ επίδραση στο καρδιαγγειακό

✓ τραυματισμό ή κάκωση

✓ λοιμώξεις

✓ χορήγηση αντιπηκτικών ή 
αντιαμοπεταλιακών

ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

• Η ραχιαία ή υπαραχνοειδής αναισθησία είναι 
η περιοχική τεχνική χορήγησης τοπικού 
αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο (στο 
ΕΝΥ) της οσφυϊκής περιοχής, όπου 
αποκλείεται η νευρική μεταβίβαση στις 
νωτιαίες ρίζες της συγκεκριμένης περιοχής 
προκαλώντας κινητικό, αισθητικό και 
συμπαθητικό αποκλεισμό.

ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές: 
• η τεχνική να είναι απόλυτα άσηπτη (αποστειρωμένη 

μπλούζα και γάντια)
• η προετοιμασία τόσο του ασθενούς, όσο και οι 

σχετικές με την αναισθησία συνθήκες, πρέπει να είναι 
ίδιες με αυτές που επικρατούν κατά τη γενική 
αναισθησία, γιατί μπορεί: 

1. είτε να χρειαστεί να χορηγηθεί και γενική 
αναισθησία. εάν παρέλθει η δράση της περιοχικής
αναισθησίας πριν από το τέλος της επέμβασης

2. είτε να πρέπει να διασωληνωθεί ο ασθενής σε 
περίπτωση εμφάνισης επιπλοκών
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ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ο χώρος πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένος:

• για monitoring του ασθενούς

• να έχει μηχάνημα αναισθησίας για χορήγηση γενικής 
αναισθησίας εάν χρειαστεί

• να έχει διαθέσιμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για:

1. χορήγηση οξυγόνου

2. υποστήριξη του αεραγωγού

3. διασωλήνωση της τραχείας

4. τεχνητό αερισμό των πνευμόνων

5. αναζωογόνηση

ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Πρέπει ο ασθενής:

• να είναι νηστικός

• να έχει ενδοφλέβια γραμμή για τη χορήγηση 
υγρών και αγγειοσυσπαστικών, εάν χρειαστεί

• να παρακολουθούνται (monitoring) τα ζωτικά 
του σημεία, όπως και κατά τη γενική 
αναισθησία

Τεχνική Ραχιαίας Αναισθησίας

Θέση ασθενούς

• Για τη χορήγηση ραχιαίας αναισθησίας ο 
ασθενής τοποθετείται σε καθιστή ή πλάγια 
θέση και με κάμψη της πλάτης ή του αυχένα, 
έτσι ώστε να διευρύνονται το μεσοσπονδύλια 
διαστήματα. 
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EΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η επισκληρίδιος αναισθησία είναι η περιοχική
τεχνική χορήγησης τοπικού αναισθητικού έξω 
από τη σκληρά μήνιγγα στον επισκληρίδιο
χώρο, όπου προκαλεί κατά σειρά κινητικό, 
αισθητικό και συμπαθητικό αποκλεισμό.

Τεχνική Eπισκληρίδιου Αναισθησίας
Οι βασικές αρχές προετοιμασίας και τοποθέτησης του ασθενούς 
καθώς και αντισηψίας κατά την επισκληρίδιο αναισθησία είναι οι 
ίδιες με αυτές της ραχιαίας αναισθησίας

Διαφορετικός εξοπλισμός

Προσπέλαση
Η προσπέλαση στον επισκληρίδιο χώρο μπορεί να γίνει σε 
οποιοδήποτε επίπεδο της σπονδυλικής στήλης, ανάλογα με την 
περιοχή της επέμβασης. 
➢ επεμβάσεις στα κάτω άκρα ή την πύελο, η επισκληρίδιος γίνεται 

στην οσφυϊκή μοίρα
➢ επεμβάσεις στο θώρακα ή την άνω κοιλία, η επισκληρίδιος γίνεται 

αντίστοιχα στη μέση ή την κατώτερη θωρακική σπονδυλική στήλη
Αναγνώριση του επισκληρίδιου χώρου Η αναγνώριση του 
επισκληρίδιου χώρου γίνεται με τη μέθοδο της «απώλειας της 
αντίστασης»
Δοκιμαστική δόση τοπικού αναισθητικού με 3-4 ml λιδοκαΐνης 1.5-2% 
με αδρεναλίνη 1:200.000

Εισαγωγή επισκληρίδιου καθετήρα για συνεχή 
επισκληρίδιο αναισθησία/αναλγησία

Εφόσον η επέμβαση προβλέπεται πολύωρη, τότε διαμέσου της 
βελόνας Tuohy τοποθετείται καθετήρας στον επισκληρίδιο
χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται είτε συνεχής έγχυση ΤΑ ή και 
οπιοειδούς, είτε χορήγηση διακεκομμένων δόσεων. Με τον 
τρόπο αυτόν παρατείνεται για όσο χρειαστεί η διάρκεια της 
αναισθησίας και επιτυγχάνεται μετεγχειρητική αναλγησία.

Αφαίρεση του επισκληρίδιου
καθετήρα

• Ο επισκληρίδιος καθετήρας μπορεί να μείνει στη θέση του 
για 4-5 ημέρες, μέχρις ότου ο ασθενής είναι σε θέση να λάβει 
αναλγητικά από το στόμα

• Οι κανόνες που ισχύουν για την τοποθέτηση του καθετήρα 
(αντισηψία, αντιπηκτικά), ισχύουν και για την αφαίρεσή του 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

• Ο αποκλεισμός νευρικών στελεχών και 
πλεγμάτων αφορά την έγχυση τοπικού 
αναισθητικού γύρω από ένα στελεχιαίο νεύρο 
ή ένα νευρικό πλέγμα οπότε αποκλείεται η 
περιοχή που νευρώνεται από αυτά.

• Για τον εντοπισμό των νεύρων 
χρησιμοποιείται νευροδιεγέρτης ή υπέρηχοι.

Προαναισθητική Αξιολόγηση και 
Προετοιμασία

• Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία «η χορήγηση 
αναισθησίας συνιστά ιατρική πράξη, την τελική 
ευθύνη της οποίας έχει ο υπεύθυνος 
αναισθησιολόγος και στην οποία προβαίνει αφού 
προηγουμένως έχει υποχρεωτικά αξιολογήσει τον 
ασθενή του»

• Η προαναισθητική αξιολόγηση στοχεύει στον 
εντοπισμό και τη μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται με τη χειρουργική επέμβαση και την 
αναισθησία καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας 
και της ποιότητας των περιεγχειρητικών φροντίδων

Προαναισθητική Αξιολόγηση και 
Προετοιμασία

Η προαναισθητική αξιολόγηση βασίζεται στην εξέταση 
των πληροφοριών από τρεις βασικές πηγές:

• το προηγούμενο και παρόν ιατρικό και 
αναισθησιολογικό ιστορικό του ασθενούς

• την κλινική φυσική εξέταση

• τον εργαστηριακό έλεγχο και τις αξιολογήσεις των 
ειδικών

Μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών είναι πολύ 
σημαντική η ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης του 
ασθενούς κατά την ASA (Αμερικανική Εταιρεία 
Αναισθησιολογίας)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ASA

Η ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης κατά ASA 
είναι μια υποκειμενική αξιολόγηση της συνολικής 
υγείας του ασθενούς που βασίζεται σε πέντε 
κατηγορίες: 

• κατηγορία Ι: υγιής ασθενής, μη καπνιστής

• κατηγορία ΙΙ: ασθενής με ήπια συστηματική 
νόσο 

• κατηγορία ΙΙΙ: ασθενής με σοβαρή συστηματική 
νόσο, που προκαλεί λειτουργικό περιορισμό
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ASA

κατηγορία ΙV: ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο, που συνιστά 
συνεχή απειλή για τη ζωή:
• πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (< 3 μήνες)
• αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
• stents για στεφανιαία νόσο
• σε εξέλιξη καρδιακή ισχαιμία ή σοβαρή δυσλειτουργία καρδιακής 

βαλβίδας
• σοβαρή μείωση του κλάσματος εξώθησης
• σήψη
• διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
• οξεία ή νεφρική νόσος τελικού σταδίου (που δεν υποβάλλεται σε 

προγραμματισμένη αιμοκάθαρση)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ASA

κατηγορία V: ασθενής, που δεν αναμένεται να ζήσει 
περισσότερο από 24 ώρες με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση:
• ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής ή θωρακικής αορτής
• μαζικό τραύμα
• ενδοκρανιακή αιμορραγία
• ισχαιμία του εντέρου
• παρουσία καρδιακής νόσου
• δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων

Αργότερα προστέθηκε και έκτη κατηγορία (VI) για τους 
ασθενείς με εγκεφαλικό θάνατο των οποίων τα όργανα 
πρόκειται να αφαιρεθούν για μεταμόσχευση

ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

• Η αξιολόγηση τυχόν συνυπαρχουσών παθολογικών νόσων, οι 
οποίες είναι δυνατόν να αυξήσουν τον περιεγχειρητικό
κίνδυνο

• Η αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων και γνωματεύσεων 
άλλων ιατρικών ειδικοτήτων για συνυπάρχοντα προβλήματα

• Η αξιολόγηση των χειρουργικών και αναισθητικών κινδύνων 

• Η επικοινωνία του αναισθησιολόγου με τον ασθενή με σκοπό 
να κατευνάσει τον φόβο και το άγχος

• Η επιλογή της κατάλληλης αναισθητικής τεχνικής

• Η συζήτηση και ενημέρωση του ασθενούς προκειμένου να 
γίνει κοινή λήψη αποφάσεων

• Η εξασφάλιση της συναίνεσης του ασθενούς για την 
αναισθησία ύστερα από τη λεπτομερή ενημέρωσή του

Προεγχειρητικές Εξετάσεις

• Ο αναισθησιολόγος μετά την αξιολόγηση των 
πληροφοριών, τη συνέντευξη με τον ασθενή, τη 
φυσική εξέταση, και το είδος και τη βαρύτητα της 
προβλεπόμενης επέμβασης και αναισθησίας, ζητά 
επιλεγμένες προεγχειρητικές εξετάσεις. 

• Οι εξετάσεις αυτές έχουν στόχο να καθοδηγήσουν 
τις αποφάσεις για την περιεγχειρητική
βελτιστοποίηση και διαχείριση του ασθενούς.
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ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Σχετικά με τα υγρά οι πρόσφατες ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν:

• Nηστεία 2 ωρών για τα καθαρά υγρά, που είναι 
επαρκής για να εξασφαλίσει άδειο στομάχι για 
την πλειοψηφία των προγραμματισμένων 
χειρουργικών επεμβάσεων

• Απαγορεύεται η λήψη στερεάς τροφής για 6 
ώρες πριν από χειρουργικές επεμβάσεις σε 
ενήλικες και παιδιά

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ο εξοπλισμός ο οποίος απαιτείται για τη χορήγηση 
γενικής ή περιοχικής αναισθησίας περιλαμβάνει:
• το μηχάνημα αναισθησίας
• τα monitors για την παρακολούθηση του μηχανήματος 

αναισθησίας
• τα monitors για την παρακολούθηση του ασθενούς
O παραπάνω εξοπλισμός απαρτίζει τη μονάδα 
χορήγησης αναισθησίας

Ως μηχάνημα αναισθησίας ορίζεται το σύνολο των 
οργάνων και συσκευών που ελέγχουν την ανταλλαγή των 
αερίων και τα παρέχουν στον ασθενή σε ακριβή όγκο, 
ροή και συγκέντρωση

Περιεγχειρητικό Monitoring

• Το monitoring είναι η παρατήρηση, 
παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία 
και αξιολόγηση των βιολογικών, 
φυσιολογικών και μη, φαινομένων.

• Στόχος του είναι η άμεση αναγνώριση τυχόν 
προβλήματος ή επικίνδυνης επιπλοκής, 
προκειμένου να εκτιμάται έγκαιρα η 
σοβαρότητα της κατάστασης και να 
αντιμετωπίζεται κατάλληλα.
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Περιεγχειρητικό Monitoring

Το περιεγχειρητικό monitoring επιτυγχάνει το 
στόχο αυτό γιατί:
• εξασφαλίζει έγκαιρη προειδοποίηση δυνητικά 

επικίνδυνων καταστάσεων με συστήματα 
συναγερμού (alarms), τα οποία προειδοποιούν 
όταν οι τιμές των μετρήσεων ξεφύγουν από τα 
προκαθορισμένα ανώτερα ή κατώτερα όρια 
(όταν π.χ. η καρδιακή συχνότητα είναι < 45 
σφ.min-1 ή > 100 σφ.min-1)

• υπολογίζει παραμέτρους που δεν είναι δυνατόν 
να μετρηθούν με τις ανθρώπινες αισθήσεις

Περιεγχειρητικό Monitoring

Το περιεγχειρητικό monitoring, διακρίνεται σε: 

Προεγχειρητικό monitoring:

• το οποίο αφορά την περίοδο πριν την επέμβαση, όπως π.χ. το 
προηγούμενο 24άωρο προκειμένου να ανιχνευτούν δυνητικά 
επιβαρυντικές για τον ασθενή καταστάσεις, που θα πρέπει να 
διορθωθούν πριν την αναισθησία και την επέμβαση 

Διεγχειρητικό monitoring:

• κατά την εισαγωγή, τη συντήρηση της αναισθησίας και την 
αφύπνιση του ασθενούς 

Μετεγχειρητικό monitoring:

• το οποίο εφαρμόζεται σε ασθενείς με προβλήματα 
οξυγόνωσης, αιμοδυναμική αστάθεια, κλπ. στην αίθουσα 
ανάνηψης, στη ΜΕΘ, στη ΜΑΦ ή το νοσηλευτικό όροφο

Περιεγχειρητικό Monitoring
Ανάλογα με τη σκοπιμότητά του το monitoring διακρίνεται 
σε:

• Βασικό ή ελάχιστο monitoring:
το οποίο χρησιμοποιείται σε ασθενείς χωρίς μείζονα 
προβλήματα, οι οποίοι υποβάλλονται σε αναισθησία 
(περιοχική ή γενική) για επεμβάσεις μικρής ή μέτριας 
βαρύτητας

• Εξειδικευμένο monitoring:
το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε ασθενείς με μείζονα 
συστηματικά προβλήματα ή σε ασθενείς με μέτρια 
προβλήματα οι οποίοι υποβάλλονται σε μείζονες 
επεμβάσεις. 
Επίσης, το monitoring μπορεί να χρησιμοποιεί μη 
επεμβατικές ή επεμβατικές τεχνικές

Διεγχειρητικό monitoring 

• Όλες οι διεθνείς προδιαγραφές για το ελάχιστο 
διεγχειρητικό monitoring τονίζουν την ανάγκη να 
υπάρχει αυστηρά αδιάλειπτη παρουσία ενός καλά 
εκπαιδευμένου αναισθησιολόγου δίπλα στον 
ασθενή κατά τη διάρκεια της γενικής ή περιοχικής
αναισθησίας ή καταστολής

• Ο αναισθησιολόγος επωμίζεται σε συνεχή βάση την 
ευθύνη του ασθενούς χρησιμοποιώντας τις κλινικές 
του δεξιότητες καθώς και τον εξοπλισμό monitoring. 
Ο εξοπλισμός monitoring αφορά την 
παρακολούθηση τόσο του αναισθησιολογικού 
εξοπλισμού όσο και του ασθενούς
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Διεγχειρητικό monitoring 

Το monitoring του ασθενούς κατά την αναισθησία αφορά 
κλινικές και μη κλινικές μεθόδους για την παρακολούθηση

της κυκλοφορίας, με:

• την εκτίμηση του περιφερικού σφυγμού με ψηλάφηση και με 
παρακολούθηση της κυματομορφής του πληθυσμογράφου 
του σφυγμικού οξύμετρου ή της κυματομορφής της 
αρτηριακής πίεσης που λαμβάνεται κατά την επεμβατική 
μέτρησή της

• το προκάρδιο ή οισοφάγειο στηθοσκόπιο για τον έλεγχο των 
καρδιακών ήχων

• τη συνεχή παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος και της ΚΣ με 
ηλεκτροκαρδιοσκόπιο

• το σφυγμομανόμετρο για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Διεγχειρητικό monitoring 
της οξυγόνωσης, με:

αναλυτή της συγκέντρωσης του εισπνεόμενου οξυγόνου (FIO2),

τον συνεχή μη επεμβατικό έλεγχο του κορεσμού του αίματος σε Ο2 με το 
σφυγμικό οξύμετρο,

του αερισμού, με:

την παρακολούθηση της έκπτυξης του θώρακα

την ακρόαση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος

την παρακολούθηση των κινήσεων του αποθεματικού ασκού (reservoir bag) 
του κυκλώματος αναισθησίας

τη μέτρηση των εκπνεόμενων όγκων

τη μέτρηση των πιέσεων των αεραγωγών

τη συνεχή μέτρηση και απεικόνιση του εκπνεόμενου CO2 με την 
καπνογραφία

του νευρομυϊκού αποκλεισμού, με:

νευροδιεγέρτη, εφόσον χρησιμοποιούνται νευρομυϊκοί αποκλειστές

της θερμοκρασίας με:

θερμόμετρο, για επεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 30 min.

MONITORING ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ MONITORING
Μη Επεμβατικές Μέθοδοι Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης
Monitoring του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING
Το επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring περιλαμβάνει τις 
μετρήσεις:
✓ της αρτηριακής πίεσης
✓ της κεντρικής φλεβικής πίεσης
✓ των πιέσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας
✓ της καρδιακής παροχής
✓ του διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος
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ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 
MONITORING

Για τη μέτρηση και καταγραφή των επεμβατικών πιέσεων 
απαιτείται: 

• Ένας καθετήρας που εισάγεται στο αγγείο, η πίεση του 
οποίου χρειάζεται να μετρηθεί:

➢ για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, εισάγεται 
συνήθως στην κερκιδική αρτηρία βραχύς καθετήρας 
μικρής διαμέτρου

➢ για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και της 
πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας απαιτούνται ειδικοί 
καθετήρες και καθετηριασμός μιας κεντρικής φλέβας 
(έσω σφαγίτιδα ή υποκλείδιος φλέβα)

Monitoring της οξυγόνωσης

• Η σφυγμική οξυμετρία μετρά μη επεμβατικά 
και σε συνεχή βάση στο επίπεδο των 
αρτηριολίων τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης 
με οξυγόνο (SpO2)
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MONITORING ΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

• ΚΑΠΝΟΜΕΤΡΙΑ — ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΠΝΟΜΕΤΡΙΑ — ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ

• Καπνομετρία είναι η μέτρηση της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα 
στα αναπνεόμενα αέρια, ενώ καπνογραφία
είναι η καταγραφή της κυματομορφής της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα 
στο χρόνο

ΜΟNITORING ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

• MONITORING ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

MONITORING ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Στο τέλος της αναισθησίας και εφόσον 
χρησιμοποιήθηκαν νευρομυϊκοί αποκλειστές, ο 
αναισθησιολόγος πρέπει να ελέγξει ότι δεν υπάρχει 
υπολειπόμενος νευρομυϊκός αποκλεισμός.

• Η αναστροφή της δράσης των νευρομυϊκών
αποκλειστών πρέπει να ελέγχεται με τη χρήση 
περιφερικού νευροδιεγέρτη.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνεται στο απαραίτητο διεγχειρητικό
monitoring και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή ο 
οποίος υποβάλλεται σε γενική αναισθησία για χρόνο 
μεγαλύτερο από 30 min.

• Η θερμοκρασία του σώματος συνήθως ελαττώνεται 
από 1 ως 4οC κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. 
Ακόμα και η ήπια υποθερμία σχετίζεται με σοβαρές 
επιπλοκές

• Η μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος είναι απαραίτητη 
για την:

✓ αποφυγή υποθερμίας
✓ έγκαιρη αναγνώριση κακοήθους υπερπυρεξίας

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Η μέτρηση της εισπνεόμενης συγκέντρωσης των 
πτητικών αναισθητικών είναι σημαντική καθώς 
σε περίπτωση κακής λειτουργίας των δεικτών 
του εξατμιστήρα προφυλάσσει από:

• υπερδοσολογία

• υποδοσολογία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

• Για τον έλεγχο του βάθους της γενικής 
αναισθησίας χρησιμοποιείται ο διφασματικός
δείκτης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 
(bispectral index, BIS), ο οποίος μετρά την 
ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και 
το επίπεδο καταστολής. 

• Τιμή του BIS μεταξύ 40-60 θεωρείται 
αποδεκτή για το βάθος της γενικής 
αναισθησίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το BIS είναι χρήσιμο για:

• την ανίχνευση διεγχειρητικής επανόδου της 
συνείδησης

• τη βελτίωση της τιτλοποίησης των υπνωτικών 
ώστε να αποφεύγονται υπέρ- ή υπό-δοσολογίες,

• την ταχύτερη ανάνηψη

• τη στοχευμένη επιλογή αναισθητικής 
παρέμβασης με υπνωτικά, αναλγητικά, 
αγγειοδραστικά φάρμακα
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Παρακολούθηση στην Αίθουσα Ανάνηψης 
κατά την Άμεση Μετεγχειρητική Περίοδο

• Κάθε ασθενής που υποβάλλεται σε κάποια 
τεχνική αναισθησίας πρέπει να 
παρακολουθείται και να υποστηρίζεται στην 
Αίθουσα Ανάνηψης (ΑΑ) ή Μονάδα Μετα-
Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ, PACU = Post
Anaesthesia Care Unit). 

• Στην αίθουσα ανάνηψης οι ασθενείς 
παραμένουν για χρονικό διάστημα που 
εξαρτάται από τη γενική τους κατάσταση και τις 
ανάγκες που προκλήθηκαν από την επέμβαση 
και την αναισθησία. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Η περίοδος της μεταφοράς του ασθενούς από το χειρουργείο 
στην αίθουσα ανάνηψης είναι χρόνος αυξημένου κινδύνου 
ανάλογα με την απόσταση και την κατάσταση του ασθενούς. 
Πριν τη μεταφορά πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς 
είναι αιμοδυναμικά σταθεροί. Είναι σημαντικό ότι κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς στην AA όλοι οι ασθενείς 
μεταφέρονται με :

• ειδικό φορείο

• συνεχή χορήγηση Ο2

• πλήρες monitoring των ζωτικών σημείων, 
συμπεριλαμβανομένης της καπνογραφίας για τους ασθενείς 
που έχουν ενδοτραχειακό σωλήνα ή υπεργλωττιδική συσκευή 
του αεραγωγού

• συνοδεία προσωπικού με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Η παρακολούθηση του ασθενούς στην ΑΑ 
γίνεται κλινικά και με τη βοήθεια monitors. 
Πραγματοποιείται αξιολόγηση:

• του αεραγωγού

• της αναπνοής

• της οξυγόνωσης

• της κυκλοφορίας

• του επιπέδου συνείδησης
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Τα κριτήρια για τη μεταφορά του ασθενούς από την AA δεν 
είναι τυποποιημένα, συνήθως όμως αφορούν: 
• την επαναφορά του επιπέδου συνείδησης με πλήρη 

προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο
• την παρουσία σταθερών ζωτικών σημείων για τουλάχιστον 

30 min
• τη διατήρηση ελεύθερου αεραγωγού με παρόντα τα 

προστατευτικά αντανακλαστικά του λάρυγγα και του 
φάρυγγα

• ικανοποιητική καρδιαγγειακή, πνευμονική και νεφρική 
λειτουργία

• την έλλειψη επιπλοκών από την εγχείρηση (π.χ. 
συνεχιζόμενη αιμορραγία)

• την ικανότητα για αναζήτηση βοήθειας αν χρειαστεί

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

• ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ

• ΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

• ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Έχει αποδειχτεί ότι οι τιμές αιμοσφαιρίνης που 
γίνονται καλά ανεκτές είναι:

• μέχρι 7 g/dl για τους χειρουργικούς ασθενείς 
γενικά 

• μέχρι 8 g/dl για τους ηλικιωμένους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου 

• 9-10 g/dl για ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση
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