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Αναγνώριση του πάσχοντος ασθενούς1
Εικόνα 1α Βαθμολογία έγκαιρης επαγρύπνησης
Μια βαθμολογία με μέσο όρο >5 (ή μια βαθμολογία 3 σε μία από τις παραμέτρους) αποτελεί ένδειξη για σύσταση «ομάδας εντατικής θεραπείας» ή  
«ομάδας για τον ασθενή υψηλού κινδύνου».

Σημειώσεις 
Το επίπεδο συνείδησης μπορεί να είναι μειωμένο 
λόγω καταστολής (π.χ. μετεγχειρητικά)  
και η αξιολόγηση πρέπει να προσαρμόζεται 
ανάλογα με την κατάσταση. 
Στην υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια 
ο κορεσμός του οξυγόνου πρέπει να είναι 
88%–92%. Οι ασθενείς θα συνεχίσουν  
να «βαθμολογούνται» αν ο κορεσμός είναι <92%, 
αλλά η βαθμολογία μπορεί  
να επαναπροσδιοριστεί (+ τεκμηριωθεί) από 
έναν ιατρό αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων. 
Η αποβολή ούρων δεν συμπεριλαμβάνεται  
στη βαθμολογία πρώιμης επαγρύπνησης,  
καθώς δεν είναι πάντα διαθέσιμη ως 
πληροφορία, αλλά σε μερικούς ασθενείς είναι 
αναγκαία η παρακολούθηση της αποβολής  
των ούρων.

Βαθμολογία 3 2 1 0 1 2 3

Συχνότητα αναπνοών/
λεπτό 

≤8 9–11 12–20 21–24 ≤25

Κορεσμός οξυγόνου (%) ≤91 92–93 94–95 ≥96
Χορήγηση οξυγόνου Ναι  Όχι 

Θερμοκρασία ≤35 35,1–36 36,1–38 38,1–39 ≥39
Συστολική ΑΠ (mmHg) ≤90 91–100 101–110 111–219 ≥220
Καρδιακή συχνότητα  

(σφ/λεπτό)
≤40 41–50 51–90 91–100 111–130 ≥130

Επίπεδο συνείδησης Προσα- 
νατολι- 
σμένος 

V, P, ή U

ΑΠ = αρτηριακή πίεση V = απαντά στις ερωτήσεις,  
P = αντιδρά στον πόνο, U = δεν αντιδρά στη φωνή 
ή στον πόνο (ή σε κωματώδη κατάσταση)

Εικόνα 1β Εκτίμηση του οξέως πάσχοντος 
ασθενούς

Αξιολόγηση + δράση Κριτήρια για την κλήση της ομάδας εντατικής θεραπείας

1. Α (airway) – 
Αεραγωγός

Βοηθήματα 
αεραγωγών θέση 
αναζωογόνησης

Απόφραξη αεραγωγού, επαπειλούμενος αεραγωγός (π.χ. κώμα)

2. Β (breathing) – 
Αναπνοή 

Οξυγόνο, αερισμός  
με μάσκα

Αναπνευστικό arrest, συχνότητα αναπνοών <8 ή >20 SaO2 
<90% με χορήγηση O2 50%  
PaO2< 8 kPa με χορήγηση O2 50%, PaCO2 >6,5 kPa, Ph<7,3

3. C (circulation)– 
Κυκλοφορία 

Υγρά 
Ινότροπα

Kαρδιακή ανακοπή, καρδιακή συχνότητα <40 ή >130 σφ/λεπτό, 
ΣΑΠ < 90 mmHg, pH <7,3, γαλακτικό οξύ > 2mmol/L, έλλειμμα 
βάσεως >–4, αποβολή ούρων <0,5 mL/kg/hr

4. D (disability)– 
Νευρολογική 
κατάσταση

Nευρολογική  
εκτίμηση 
Yπογλυκαιμία 
Bλάβη/τραύμα

GCS <12, πτώση της GCS >2 μονάδες 
Eπαναλαμβανόμενες ή παρατεταμένες επιληπτικές κρίσεις

Επανεκτίμηση

SaO2 = κορεσμός οξυγόνου
PaCO2 =  μερική πίεση διοξειδίου του 

άνθρακα
SBP = συστολική αρτηριακή πίεση 
GCS = κλίμακα Γλασκωβης για το κώμα 
ΗΚΓ = ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Άμεση 
αξιολόγηση 

και 
αντιμετώπιση

Παρακολουθήστε ζωτικά σημεία, SaO2 ± ΗΚΓ· εξετάστε το ενδεχόμενο να καλέσετε βοήθεια

Πλήρης εκτίμηση του ασθενούς· λήψη ιστορικού, πλήρης κλινική εξέταση, ελέγξτε πάλι τα διαγράμματα +  
τα αποτελέσματα

Βελτιώνεται ο ασθενής μετά την αρχική αντιμετώπιση; 

Έχει τεθεί η διάγνωση; 
Περαιτέρω διερεύνηση

Σχέδιο αντιμετώπισης

Εικόνα 1γ Κλινικά χαρακτηριστικά της υποκείμενης αναπνευστικής νόσου

Διαταραχή Κινήσεις του θώρακα Επίκρουση Αναπνευστικοί ήχοι Πρόσθετοι ήχοι 

Πύκνωση ↓ στην πάσχουσα πλευρά ↓ Aμβλύτητα Βρογχική αναπνοή Τρίζοντες 

Ατελεκτασία ↓↓ στην πάσχουσα πλευρά ↓ Αμβλύτητα Απουσία ή βρογχική 
αναπνοή

Απουσία 

Πλευριτική 
συλλογή 

↓ στην πάσχουσα πλευρά ↓↓ Υπαμβλύτητα Μειωμένοι Απουσία (±τριβή)

Πνευμοθώρακας ↓↓ στην πάσχουσα πλευρά Φυσιολογικός  
ή υπερσαφής

Απουσία ή μειωμένοι Απουσία 

Άσθμα/ΧΑΠ ↓ και στις δύο πλευρές 
Υπερδιάταση
Επικουρικοί μύες

Φυσιολογικός ή 
υπερσαφής 

Φυσαλιδώδης αναπνοή  
με παρατεταμένη εκπνοή 

Εκπνευστικός 
συριγμός 



Κεφ
άλαιο  1  

Αναγνώ
ριση του πάσχοντος ασθενούς

3 • Η μερική απόφραξη μειώνει τη ροή του αέρα, παρά την αυξημένη 
αναπνευστική προσπάθεια. Η αναπνοή είναι συχνά θορυβώδης, με 
«συριγμό» που υποδηλώνει απόφραξη του λάρυγγα και «ρόγχο» που 
υποδηλώνει ρινοφαρυγγική απόφραξη.

Τις περισσότερες φορές, απλά μέτρα επιλύουν την απόφραξη των αερα-
γωγών. Η αναρρόφηση αφαιρεί το αίμα, τον έμετο και τα ξένα σώματα. 
Η απόφραξη λόγω πτώσης της γλώσσας προς τα πίσω (δηλαδή, κατά τη 
διάρκεια του κώματος) μπορεί συνήθως να προληφθεί με χειρισμούς 
ανύψωσης της κάτω γνάθου ή με την εισαγωγή στοματοφαρυγγικού 
αεραγωγού (Guedel). Ενίοτε, απαιτείται ενδοτραχειακή διασωλήνωση 
ή, σπανίως, επείγουσα κρικοθυρεοειδετομή. 
Αναπνοή (Κεφάλαια 5, 11) Το πιο χρήσιμο πρώιμο σημείο που υποδηλώ-
νει ότι η αναπνοή είναι επηρεασμένη, είναι η συχνότητα αναπνοών <8 ή 
>20/min, ενώ η κεντρική κυάνωση αποτελεί όψιμο σημείο. Εξετάστε το 
βάθος και τον τύπο της αναπνοής, τη χρήση των επικουρικών μυών, την 
κοιλιακή αναπνοή και τη διάταση του θωρακικού τοιχώματος. Η παθολο-
γική διάταση, η αλλοιωμένη επίκρουση του θώρακα (π.χ. υπερ-τυμπανικός 
ήχος), η παρουσία θορύβου στους αεραγωγούς (π.χ. συριγμός) και η πα-
ρουσία ήχων κατά την αναπνευστική προσπάθεια μπορεί να καθορίσουν 
το αίτιο της υποκείμενης πνευμονικής νόσου (Εικόνα 1γ). Θα πρέπει να 
καταγράφονται ο κορεσμός του οξυγόνου (Saο2), μετρημένος με παλμικό 
οξύμετρο, και η συγκέντρωση του οξυγόνου κατά την εισπνοή (FiΟ2). Τα 
αέρια αρτηριακού αίματος (ABG) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον 
αερισμό καθώς και την οξυγόνωση (δηλαδή, φυσιολογικό Sao2 με υψηλό 
Paco2 λόγω κακού αερισμού). Ο Saο2 θα πρέπει να είναι >90% σε όλους 
τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Η αναπνευστική οξέωση (pH <7,3, 
Paco2 >6,7kPa) ή η υποξαιμία παρά τη θεραπεία με χορήγηση οξυγόνου 
υψηλής ροής (Sao2 <90%, Pao2 <8 kPa) απαιτεί επείγουσα παρέμβαση. Η 
θεραπεία εξαρτάται από το αίτιο [π.χ. η χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια (ΧΑΠ)] και εξετάζεται σε επόμενα κεφάλαια.
Κυκλοφορία (Κεφάλαια 5, 8) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
του κεντρικού και περιφερικού παλμού (δηλ. ρυθμό, συχνότητα, ισοτι-
μία), την ΑΠ, την περιφερική αιμάτωση (π.χ. θερμοκρασία άκρου), την 
παραγωγή ούρων και το επίπεδο συνείδησης. Αρχικά η ΑΠ διατηρείται 
με αντιρροπιστικούς μηχανισμούς (π.χ. αυξημένες περιφερικές αντιστά-
σεις). Η καρδιακή παροχή (ΚΠ) θα πρέπει να πέσει >20% (δηλ. ίση με 1 
λίτρο ταχείας απώλειας αίματος) για να έχουμε πτώση της ΑΠ. Ο νημα-
τοειδής ταχύς σφυγμός μαρτυρά πτωχή ΚΠ, ενώ ο έντονος απότομος 
σφυγμός υποδεικνύει σήψη. Ο χρόνος επαναγγείωσης των τριχοειδών 
αγγείων είναι συνήθως <2 δευτερόλεπτα και η παράταση αυτού υπο-
δηλώνει κακή αιμάτωση των ιστών. Η μεταβολική οξέωση (περίσσεια 
βάσης >–4) και το αυξημένο γαλακτικό ( >2 mmol/L) στα ABG μπορεί 
να οφείλονται στην υποξία των ιστών. Γενικά, κύρια αιτία καταπληξίας 
θεωρείται η υπογκαιμία, εκτός και αν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια 
[δηλαδή η αντιμετώπιση των υποτασικών ασθενών με ψυχρά άκρα και 
ταχυκαρδία γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (Κεφάλαια 9, 11)]. 
Νευρολογική κατάσταση Η νευρολογική κατάσταση καθορίζεται άμεσα 
με εξέταση των οφθαλμικών κορών και αξιολόγηση του επιπέδου συνεί-
δησης χρησιμοποιώντας απλά συστήματα (Εικόνα 1α) ή την Κλίμακα της 
Γλασκώβης (Κεφάλαια 3, 72). Αρχικά, πρέπει να αποκλείεται η υπογλυκαι-
μία, η ισχαιμία και ο τραυματισμός (π.χ. κάταγμα ισχίου) σε κάθε ασθενή. 
Πλήρης αξιολόγηση του ασθενούς Όταν σταθεροποιηθεί ο ασθενής 
και ζητηθεί βοήθεια, απαιτείται λήψη αναλυτικού ιστορικού και ενδελε-
χούς κλινικής εξέτασης. Ελέγχουμε τις πληροφορίες για τον ασθενή, τη 
θεραπεία, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα διαγράμματα του ασθενούς. 
Οι τάσεις των παραμέτρων σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές είναι 
συχνά πιο χρήσιμες από τις μεμονωμένες τιμές. Εάν η διάγνωση δεν έχει 
τεκμηριωθεί, προχωρήστε σε περαιτέρω εξετάσεις ανάλογα με την πε-
ρίπτωση. Καταγράψτε και κοινοποιήστε ένα σαφές σχέδιο διαχείρισης.

Η αντιμετώπιση του οξέως πάσχοντος ασθενούς συχνά συνεπάγε-
ται τη συνεργασία αρκετών ειδικοτήτων (π.χ. παθολόγοι, χειρουργοί, 
εντατικολόγοι), θα πρέπει όμως να είναι μια «απρόσκοπτη» διαδικασία 
στην οποία προέχουν η συνεργασία, η επικοινωνία και το συμφέρον 
του ασθενούς. Η θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κλινικές 
όπου η στελέχωση και η τεχνική υποστήριξη καλύπτουν τις ανάγκες 
του ασθενούς.

Στον οξέως πάσχοντα ασθενή, η εκτίμηση της διαταραχής της φυ-
σιολογικής κατάστασης και η άμεση αναζωογόνηση προηγούνται 
των διαγνωστικών εξετάσεων, διότι η ελλιπής λήψη ιστορικού, η 

μη ενδελεχής κλινική εξέταση και η περιορισμένη διερεύνηση συχνά 
εμποδίζουν την ταξινόμηση με βάση τη δυσλειτουργία των οργάνων-
στόχων. Η εν λόγω αρχική διαγνωστική αβεβαιότητα και η ανάγκη 
άμεσης υποστήριξης είναι αυτές που καθορίζουν την ιατρική της εντα-
τικής θεραπείας. 

Αναγνώριση του οξέως πάσχοντος ασθενούς
Η έγκαιρη αναγνώριση ότι η κατάσταση ενός ασθενούς επιδεινώνεται 
είναι σημαντική επειδή θα πρέπει να αρχίσουν άμεσες ενέργειες για τη 
διόρθωση της παθολογικής κατάστασης και για την πρόληψη βλάβης 
των ζωτικών οργάνων (π.χ. εγκεφάλου). Η βαρύτητα της κλινικής εικό-
νας μπορεί να είναι εμφανής από την απλή επισκόπηση του ασθενούς: 
όπως είναι: τα οξέα επικίνδυνα συμβάντα (π.χ. πνευμονική εμβολή)· η 
προσέλευση των ασθενών με γνωστή σοβαρή ασθένεια (π.χ. τμήμα 
επειγόντων περιστατικών)· ή σε προχωρημένη, διαλάθουσα την προσο-
χή, επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς που νοσηλεύεται σε 
θάλαμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να έχει ήδη προκληθεί βλάβη 
των οργάνων αλλά η άμεση δράση αποτρέπει περαιτέρω επιδείνωση. Η 
αδυναμία αναγνώρισης της προοδευτικής επιδείνωσης (π.χ. επιδείνωση 
των φυσιολογικών μεταβλητών) και η αδυναμία έναρξης προληπτικής 
δράσης αποτελούν την πιο συχνή και μη αποδεκτή αιτία αρνητικής 
έκβασης των συμβάντων.

Η αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε «κίνδυνο» (π.χ. 
μετεγχειρητικά) επιτρέπει την πρόβλεψη και πρόληψη των επιπλοκών. 
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε «κίνδυνο» πρέπει να παρακολουθούνται, 
να αναγνωρίζεται η επιδείνωση της κλινικής τους εικόνας και να αρχίζει 
η κατάλληλη αντιμετώπιση. Οι απλές φυσιολογικές παράμετροι όπως 
η θερμοκρασία, η αρτηριακή πίεση (ΑΠ), η καρδιακή συχνότητα, η συ-
χνότητα των αναπνοών, η αποβολή ούρων και το επίπεδο συνείδησης 
συσχετίζονται με τη θνησιμότητα. Διαταραχές σε μία, δύο, ή τρεις από τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους σχετίζονται με θνησιμότητα στις 30 ημέρες 
που αγγίζει το 4,4%, το 9,2% και το 21,3% αντίστοιχα. Τα συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται σε αυτές τις παραμέτρους 
(Εικόνα 1α) προάγουν την έγκαιρη αναγνώριση και πυροδοτούν τις 
παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην πρόληψη των καρδιακών ανακοπών 
και των εισαγωγών σε μονάδες αυξημένης φροντίδας.

Εκτίμηση του οξέως πάσχοντος ασθενούς 
Μια φυσιολογική απάντηση στην ερώτηση «Είστε καλά;» υποδεικνύει 
ότι ο αεραγωγός του ασθενούς είναι βατός και ότι αναπνέει, έχει πλήρη 
συνείδηση και είναι προσανατολισμένος. Καμία απάντηση (π.χ. κώμα) 
ή η δυσκολία αντίδρασης (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή) υποδηλώνει 
σοβαρή κατάσταση. Η άμεση αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτών των 
ασθενών με οξεία νόσο συνοψίζονται στην Εικόνα 1β. Στόχος είναι να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η επιβίωση των ασθενών και όχι η εύρεση 
της διάγνωσης. Η αξιολόγηση αρχίζει με την αναγνώριση και την ταυτό-
χρονη αντιμετώπιση των επειγόντων απειλητικών για τη ζωή καταστά-
σεων. Χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος ABC: Α (airway) – Aεραγωγός, Β 
(breathing) – Αναπνοή, C (circulation) – Κυκλοφορία, με αυτήν τη σειρά, 
επειδή η απόφραξη των αεραγωγών προκαλεί θάνατο ταχύτερα απ' ό,τι 
η διαταραγμένη αναπνοή, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί θάνατο 
ταχύτερα απ' ό,τι η κυκλοφορική καταπληξία. Επιτελούνται οι κατάλληλοι 
θεραπευτικοί χειρισμοί διάσωσης ή διερεύνησης (π.χ. απελευθέρωση 
των αεραγωγών, παροχέτευση του πνευμοθώρακα υπό τάση) κατά τη 
διάρκεια της κλινικής εξέτασης (δηλαδή, πριν από το επόμενο στάδιο). 
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης απλά συστήματα παρακολούθησης (π.χ. κορεσμός οξυγόνου, ΑΠ). 
Αεραγωγός (Κεφάλαια 5, 11) Η απόφραξη του αεραγωγού είναι επείγου-
σα ιατρική κατάσταση και αν δεν διορθωθεί άμεσα, οδηγεί σε υποξία, 
κώμα και θάνατο εντός λίγων λεπτών. Στα αίτια περιλαμβάνονται η 
εισρόφηση (π.χ. τροφή, νομίσματα, δόντια, έμετος), το οίδημα του 
λάρυγγα (π.χ. αλλεργία, εγκαύματα), ο βρογχόσπασμος και η απόφραξη 
του φάρυγγα από τη γλώσσα, όταν ο μειωμένος τόνος προκαλεί πτώση 
της γλώσσας προς τα πίσω σε κατεσταλμένο ασθενή.

 • Η πλήρης απόφραξη χαρακτηρίζεται από την απουσία ροής αέρα 
(αισθανόμαστε τη ροή του αέρα στο στόμα του ασθενούς), τη χρήση 
των επικουρικών αναπνευστικών μυών, την εισολκή των μεσοπλεύριων 
διαστημάτων κατά την εισπνοή, την παράδοξη κίνηση του κοιλιακού 
τοιχώματος και την απουσία αναπνοής στην ακρόαση του θώρακα.

Συμβουλή
Η παρακολούθηση των απλών φυσιολογικών παραμέτρων αναγνωρί-
ζει με αξιόπιστο τρόπο την πρώιμη επιδείνωση της κλινικής εικόνας.
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Αντιμετώπιση  
του βαρέως πάσχοντος ασθενούς2

1. Tακτική παρακολούθηση 
των αιμοδυναμικών παραμέτρων  
και της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Ολοκληρώνεται από την κλινική εξέταση,  
τη συνεχή επανεκτίμηση του σχεδίου 
φροντίδας του ασθενούς (γραπτές οδηγίες) 
και την προσαρμογή των οδηγιών. Σαφής 
ενημέρωση των υπόλοιπων φροντιστών 
σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου

2. Φροντίδα του αναπνευστικού συστήματος

Αλλοιωμένος αερισμός, μειωμένη απόχρεμψη, 
μυϊκή αδυναμία και αναπνευστική αδυναμία 
(ατελεκτασία) παρατηρούνται όταν ο ασθενής 
βρίσκεται σε ύπτια θέση. Η φροντίδα της 
αναπνευστικής λειτουργίας περιλαμβάνει την 
προτροπή για βήχα, για βαθιά εισπνοή και 
τις τεχνικές επιστράτευσης των κυψελίδων 
(π.χ. CPAP), την επίκρουση του θώρακα, την 
παροχέτευση σε όρθια θέση, την κινητοποίηση 
του ασθενούς (π.χ. να σηκώνεται όρθιος), τη 
χρήση βρογχοδιασταλτικών, τη βρογχική 
τουαλέτα, την αναρρόφηση και τη φροντίδα  
της τραχειοστομίας

3. Φροντίδα του καρδιαγγειακού

Η παρατεταμένη ακινησία επηρεάζει την 
αυτόνομη αγγειοκινητική απάντηση σε 
καθιστή και όρθια θέση με αποτέλεσμα 
τη σημαντική ορθοστατική υπόταση. Η 
διενέργεια της δοκιμασίας ανάκλισης μπορεί 
να φανεί χρήσιμη πριν από την κινητοποίηση 
του ασθενούς

4. Φροντίδα γαστρεντερικού 
/σίτισης

Η κατακεκλιμένη θέση προδιαθέτει σε 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και 
πνευμονία από εισρόφηση. Η τοποθέτηση 
των ασθενών στις 30ο κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας αποτρέπει τις παραπάνω 
επιπλοκές. Η πρώιμη εντερική σίτιση 
μειώνει τη φλεγμονή, το πεπτικό έλκος και 
την αιμορραγία από το γαστρεντερικό. Η 
ακινησία σχετίζεται με γαστρική στάση 
και δυσκοιλιότητα· είναι απαραίτητη 
η χορήγηση γαστροπροστασίας και 
καθαρτικών

5. Νευρομυϊκά

Η ακινησία (± η παρατεταμένη μυοχάλαση) και η 
καταστολή προάγουν την ατροφία των μυών, τη 
βράχυνση των αρθρώσεων και την πτώση των 
ποδιών. Μπορεί να χρειαστούν φυσικοθεραπεία και 
νάρθηκας

6. Άνεση και καθησυχασμός
Η νευρικότητα, η δυσφορία και το άλγος πρέπει 
να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με 
καθησυχασμό, απλά μέτρα, αναλγητικά και κατασταλτικά 
φάρμακα. Συγκεκριμένα, οι ενδοτραχειακοί ή οι 
ρινογαστρικοί σωλήνες, η διάταση του εντέρου ή 
της ουροδόχου κύστης, οι φλεγμαίνουσες κεντρικές 
γραμμές, οι επώδυνες αρθρώσεις και οι ουροκαθετήρες 
προκαλούν συχνά δυσφορία και πρέπει να ελέγχονται. 
Η χρήση ανεμιστήρων είναι αμφιλεγόμενη διότι μπορεί 
να διασπαρούν οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται 
στη σκόνη. Η παρουσία ρολογιών βοηθά τους ασθενείς 
να διατηρούν τους κιρκάδιους ρυθμούς (π.χ. εναλλαγή 
ημέρας/νύχτας)

7. Επικοινωνία με τον ασθενή
Η χρήση φαρμάκων που επηρεάζουν τη μνήμη 
καθιστά επιτακτική τη συνεχή ενημέρωση και 
καθησύχαση του ασθενούς. Ενισχύστε την 
αλληλεπίδραση με κατάλληλα επικοινωνιακά 
μέσα

8. Τυπικός ημερήσιος 
κατάλογος ελέγχου  
του ιατρού
Σίτιση
Φροντίδα κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα
Ήπια καθαρτικά
Θρομβοπροφύλαξη
Ενυδάτωση
Προφύλαξη από έλκη
Γλυκόζη αίματος

9. Προφύλαξη από θρομβοφλεβίτιδα 
Τραύμα, σήψη, χειρουργείο και ακινησία 
προδιαθέτουν στη θρόμβωση των κάτω άκρων.  
Η φαρμακευτική και μηχανική προφύλαξη αποτρέπει  
τη δυνητικά απειλητική για τη ζωή πνευμονική 
εμβολή 

10. Έλεγχος της λοίμωξης
ΤΟ ΠΛΎΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ είναι σημαντικό για την 
πρόληψη της μετάδοσης μικροοργανισμών μεταξύ των 
ασθενών. 
Συνιστώνται ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (π.χ. γάντια, μάσκες, στολές, 
αποστειρωμένο πεδίο) για όλες τις επεμβατικές 
διαδικασίες (π.χ. τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής 
γραμμής
Απομόνωση (± αερισμός αρνητικής πίεσης) για 
μεταδοτικές ασθένειες
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ  
(π.χ. ρουτίνας, μετά από εξιτήριο του ασθενούς)

11. Φροντίδα του δέρματος, γενική υγιεινή  
και υγιεινή του στόματος

Τα έλκη από πίεση οφείλονται στην εφαρμογή πίεσης τοπικά 
(π.χ. οστικές προεξοχές), στην τριβή, στη δυσθρεψία, στο 
οίδημα, στην ισχαιμία και στη βλάβη που σχετίζεται με 
βλάβη από την υγρασία και στη λύσης της συνέχειας ιστού 
του δέρματος. Αλλάξτε θέση στους ασθενείς κάθε 2 ώρες 
και προστατεύστε τις ευαίσθητες περιοχές. Υπάρχουν ειδικά 
κρεβάτια που ελαχιστοποιούν την πίεση επαφής και βοηθούν 
στην αλλαγή θέσης του ασθενούς. Σημαντικές είναι, επίσης, η 
γενική υγιεινή και η υγιεινή του στόματος

12. Ισορροπία υγρών, ηλεκτρολυτών και σακχάρου
Ελέγχετε τακτικά το ισοζύγιο υγρών + ηλεκτρολυτών
Η αντίσταση στην ινσουλίνη + η υπεργλυκαιμία 
αποτελούν συχνό εύρημα, αλλά η διατήρηση 
φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα 
(νορμογλυκαιμία) βελτιώνει την έκβαση

13. Φροντίδα επιθεμάτων και πληγών

Αλλάξτε τα επιθέματα των τραυμάτων όποτε είναι 
απαραίτητο. Αλλάξτε τα επιθέματα των κεντρικών 
αρτηριακών και φλεβικών γραμμών κάθε 48–72 ώρες

14. Φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα

Οι κεντρικές γραμμές πρέπει να ελέγχονται καθημερινά. 
Οι περιφερικές γραμμές πρέπει να αλλάζονται κάθε 
72–96 ώρες. Οι κεντρικές και αρτηριακές γραμμές δεν 
αλλάζονται ως διαδικασία ρουτίνας, αλλά αυξάνεται ο 
κίνδυνος λοίμωξης μετά >5 ημέρες

15. Φροντίδα της ουροδόχου κύστης

Οι ουροκαθετήρες μπορεί να προκαλέσουν επώδυνα 
έλκη της ουρήθρας και πρέπει να σταθεροποιούνται. 
Η έγκαιρη αφαίρεσή τους αποτρέπει την εμφάνιση 
ουρολοιμώξεων

16. Ώρες επισκεπτηρίου
Οι γνώμες διαφέρουν όσον αφορά στην ώρα του 
επισκεπτηρίου για τους συγγενείς. Μερικές μονάδες 
περιορίζουν τις επισκέψεις (π.χ. 2 φορές την ημέρα), 
άλλες πάλι προσφέρουν σχεδόν απεριόριστες ώρες

17. Επικοινωνία με τους συγγενείς
Τα μέλη της οικογένειας ενημερώνονται από 
διάφορους φροντιστές με διαφορετική προσέγγιση και 
γνώση ο καθένας. Οι ομάδες της εντατικής θεραπείας 
πρέπει να προσπαθούν να είναι συνεπείς με τις 
εκτιμήσεις τους και ειλικρινείς ως προς τους φόβους 
τους. Ένας ή δύο ιατροί θα πρέπει να είναι οι υπεύθυνοι 
για την ενημέρωση των συγγενών. Όλες οι συζητήσεις 
θα πρέπει να καταγράφονται. Η παρηγορική φροντίδα 
των συγγενών εκτιμάται πάντα και αποτρέπει τον θυμό, 
ενώ αποτελεί έναν από τους καλύτερους δείκτες καλής 
φροντίδας

Διάγραμμα 
φαρμακευτικής 
αγωγής
• Αντιβιοτικά
• Ινότροπα
• Κατασταλτικά κ.λπ.

Γραπτό  
θεραπευτικό 
πλάνο

Κατευθυντήριες αρχές
• Παροχή βέλτιστης και κατάλληλης φροντίδας
• Ανακούφιση από τη δυσφορία
• Συμπόνια και υποστήριξη
• Αξιοπρέπεια
• Ενημέρωση
• Φροντίδα και υποστήριξη των συγγενών  

και των φροντιστών του ασθενούς
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5Οργάνωση
Τα τμήματα εντατικής θεραπείας παρέχουν παρακολούθηση και θε-
ραπεία σε ασθενείς με δυνητικά αναστρέψιμες, απειλητικές για τη ζωή 
καταστάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους γενικούς 
θαλάμους. Η αντιμετώπιση των ασθενών και η μετακίνησή τους στα 
διάφορα τμήματα θα πρέπει να γίνεται με βάση τη στελέχωση και την 
τεχνική υποστήριξη ώστε να μπορούν να καλύψουν τη βαρύτητα της 
νόσου και τις κλινικές ανάγκες των εν λόγω ασθενών. Περιγράφονται 
πέντε τύποι ειδικών τμημάτων: α) επίπεδο 3: μονάδες εντατικής θερα-
πείας (ΜΕΘ)· (β) επίπεδο 2: ιατρικές/χειρουργικές μονάδες αυξημένης 
φροντίδας (ΜΑΦ), μονάδες μεταναισθητικής φροντίδας (ΜΜΑΦ), αί-
θουσες επείγουσας αναζωογόνησης· (γ) επίπεδο 1: τμήμα επειγόντων 
περιστατικών, μονάδα στεφανιαίας νόσου (δ) τακτικά γενικά ιατρεία 
(ε) τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Η ιατρική εντατικής θεραπείας (CCM) περιλαμβάνει την αρχική ανα-
ζωογόνηση, την παρακολούθηση, τη διερεύνηση και τη θεραπεία των 
βαρέως πασχόντων ασθενών που κατατάσσονται στα τμήματα επιπέδου 
2–3. Οι ασθενείς αυτοί απαιτούν συνήθως στενή παρακολούθηση και 
υποστήριξη από το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι ασθενείς επιπέδου 3 
βρίσκονται συχνά υπό μηχανικό αερισμό ή έχουν πολυοργανική ανε-
πάρκεια. Οι ασθενείς επιπέδου 2 μπορεί να χρειαστούν επεμβατική 
παρακολούθηση (δηλ. τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής), μη επεμβα-
τικό αερισμό, ινότροπη υποστήριξη ή θεραπεία υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας. Οι ασθενείς επιπέδου 1 απαιτούν συνήθως μη 
επεμβατική παρακολούθηση [π.χ. ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), κορε-
σμό οξυγόνου, αρτηριακή πίεση (ΑΠ)] και στενή παρατήρηση. Υπάρχει 
σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ασθενών των επιπέδων 1 και 
2. Η παροχή φροντίδας για τα επίπεδα 2 και 3 κυμαίνεται από ~2,5% των 
νοσοκομειακών κλινών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε >5–10% στις ΗΠΑ.

Κατευθυντήριες οδηγίες εισαγωγής και εξιτηρίου 
Η εντατική νοσοκομειακή θεραπεία μπορεί να είναι ακατάλληλη για 
ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Οι ασθενείς αυτοί είναι προτιμότερο 
να νοσηλεύονται σε θάλαμο κατάλληλο για τις ανάγκες τους και την 
πρόγνωση της νόσου. Πρέπει πάντα να τεκμηριώνεται η δυνατότητα 
αναζωογόνησης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εισαγωγής και εξιτηρίου 
από τη ΜΕΘ/ΜΑΦ διευκολύνουν την κατάλληλη χρήση των πόρων και 
αποτρέπουν την περιττή ταλαιπωρία ασθενών οι οποίοι δεν εμφανί-
ζουν προοπτική αναζωογόνησης. Στους παράγοντες που επιβάλλουν 
την εισαγωγή στη ΜΕΘ/ΜΑΦ συγκαταλέγονται η πρωταρχική διάγνω-
ση, η βαρύτητα της νόσου, η πιθανή έκβαση, οι συννοσηρότητες, το 
προσδόκιμο ζωής, η ποιότητα ζωής μετά το εξιτήριο και η επιθυμία 
του ασθενούς ή του συγγενή του. Η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εισαγωγή και κάθε περιστατικό πρέπει να αξιολογείται 
ξεχωριστά. Εάν δεν είμαστε σίγουροι, ο ασθενής θα πρέπει να χαίρει του 
δικαιώματος της αμφιβολίας και να λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία 
μέχρι να είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Το εξιτήριο πραγματοποιείται όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά 
σταθερός και δεν εξαρτάται από την παρακολούθηση με μόνιτορ και 
την αιμοδυναμική υποστήριξη. Αποφύγετε τα εξιτήρια τις νυχτερινές 
ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, ενώ είναι βασικό να χορηγήσετε λεπτομε-
ρείς γραπτές οδηγίες. Σε ασθενείς χωρίς ρεαλιστική ελπίδα ανάνηψης 
και μετά από συζήτηση με την οικογένεια, θα πρέπει να εκτιμάται το 
ενδεχόμενο απόσυρσης της θεραπείας. Όταν είναι εφικτό, θα πρέπει 
να συζητηθεί το θέμα της δωρεάς οργάνων. Επίσης, η θεραπεία θα 
πρέπει να είναι πάντα τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει στον ασθενή έναν 
αξιοπρεπή θάνατο (Κεφάλαιο 29).

Γενική υποστηρικτική φροντίδα
Η βέλτιστη φροντίδα παρέχεται από μια πολυδύναμη ομάδα ιατρών, 
νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, τεχνικών και άλλων επαγγελματικών. 
Η Εικόνα 2 αποτυπώνει σημαντικές πτυχές της γενικής αντιμετώπισης. 
Ο παρατεταμένος κλινοστατισμός προδιαθέτει σε αναπνευστικά (π.χ. 
ατελεκτασία), καρδιαγγειακά (π.χ., δυσαυτονομία), νευρολογικά (π.χ. 
μυϊκή ατροφία) και ενδοκρινικά (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) προ-
βλήματα. Εμφανίζονται επίσης διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών (π.χ. στα επίπεδα Na+, Κ+, Ca2+), δυσκοιλιότητα, λοίμωξη, 
φλεβική θρόμβωση και έλκη από πίεση. Πρέπει να τονιστεί εμφατικά 
η σημασία της πεπειραμένης νοσηλευτικής φροντίδας στη θεραπεία 
των εν λόγω ασθενών. Η αξιολόγηση, η συνεχής παρακολούθηση (± 
παρέμβαση), η χορήγηση φαρμάκων, η παροχή άνεσης (π.χ. αναλγησία, 

τουαλέτα), η καθησύχαση και η ψυχολογική υποστήριξη, η επικοινωνία, 
η προάσπιση, η περιποίηση του δέρματος, η σωστή τοποθέτηση (π.χ. 
για την πρόληψη της εισρόφησης, της ατελεκτασίας, των δερματικών 
ελκών από πίεση), η σίτιση και η πρώιμη ανίχνευση κλινικών επιπλοκών 
(π.χ. λοίμωξη της κεντρικής γραμμής) είναι στο σύνολό τους ζωτικής 
σημασίας νοσηλευτικοί ρόλοι με έντονη επίδραση στην έκβαση. Επιπλέ-
ον, οι νοσηλευτές παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στους συγγενείς, 
στους ιατρούς, στους φυσικοθεραπευτές και σε άλλους φροντιστές 
(π.χ. τεχνικοί).

Βαθμολογικές κλίμακες βαρύτητας της νόσου
Οι βαθμολογικές κλίμακες βαρύτητας της νόσου (SISS) προβλέπουν 
την έκβαση και αξιολογούν την περίθαλψη στις ΜΕΘ και στις ΜΑΦ. Δύο 
κλίμακες έχουν επικυρωθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως:

 • Η κλίμακα APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation) μελετά ασθενείς με μικτά προβλήματα και προβλέπει την 
έκβαση των ασθενών της ΜΕΘ ως ομάδας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για την πρόγνωση ης ατομικής έκβασης ενός ασθενούς. Η βαθμολογική 
κλίμακα βασίζεται στη διεργασία της πρωτοπαθούς νόσου, στις φυσι-
ολογικές εφεδρείες του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, 
το ατομικού αναμνηστικού (π.χ. χρόνια ηπατοπάθεια, καρδιαγγειακές, 
αναπνευστικές, νεφρικές και ανοσολογικές παθήσεις) και στη βαρύτητα 
της νόσου που καθορίζεται από τη χειρότερη τιμή των 12 μεταβλητών 
φυσιολογίας οξείας νόσου για τις πρώτες 24 ώρες, στα οποία περιλαμ-
βάνονται η θερμοκρασία του ορθού, η μέση ΑΠ, η καρδιακή συχνότητα, 
η αναπνευστική συχνότητα (RR), η αρτηριακή Pao2, το pH, το νάτριο και 
κάλιο του ορού, η κρεατινίνη, ο αιματοκρίτης, ο αριθμός των λευκών αιμο-
σφαιρίων και η κλίμακα Γλασκώβης (GCS· Κεφάλαιο 72). Η προβλεπόμενη 
θνησιμότητα, βάσει της διάγνωσης, έχει υπολογιστεί από μεγάλες βάσεις 
δεδομένων και επιτρέπει σε μεμονωμένες μονάδες να αξιολογούν την 
απόδοσή τους έναντι ΜΕΘ αναφοράς υπολογίζοντας τον προτυποποιη-
μένο λόγο θνησιμότητας (SMR = παρατηρούμενη θνησιμότητα ÷ προ-
βλεπόμενη θνησιμότητα) για την κάθε διαγνωστική ομάδα. Σε υψηλό 
SMR (>1,5) θα πρέπει να αναζητούνται οι θεραπευτικές αλλαγές για τη 
συγκεκριμένη νόσο.

 • Η κλίμακα SAPS (Simplified Acute Physiology Score) είναι παρόμοια 
με την κλίμακα APACHE II και με ανάλογη ακρίβεια. 
Κλίμακες με κατεύθυνση προς την αντίστοιχη παθολογία (PSSS, Pathology 
Specific Scoring Systems) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ΜΑΦ.

 • Η κλίμακα τραύματος (TS) αξιολογεί την κατάσταση του ασθενούς 
βάσει της αναπνευστικής συχνότητας (RR), της αναπνευστικής προ-
σπάθειας, της συστολικής ΑΠ, της τριχοειδικής επαναιμάτωσης και της 
κλίμακα GCS. Η TS σχετίζεται με την επιβίωση σε αμβλύ και διατιτραίνον 
τραύμα. Μια υψηλή τιμή δηλώνει την ανάγκη μεταφοράς σε μονάδα 
τραύματος. Αναθεωρημένη TS: χρησιμοποιεί μόνο την κλίμακα GCS, 
την RR και τη συστολική ΑΠ. Έχει καλύτερη προγνωστική αξία αλλά 
μικρότερη εφαρμοσιμότητα (λιγότερο κατάλληλη για τη διαλογή των 
ασθενών).

 • Η συντομευμένη κλίμακα τραύματος αξιολογεί τις πολλαπλές 
κακώσεις και τις συσχετίζει με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.

 • Άλλες PSSS: περιλαμβάνουν την παιδιατρική κλίμακα τραύματος, 
την κλίμακα νεογνών Apgar και την κλίμακα GCS (Κεφάλαιο 72).

Κόστος της εντατικής θεραπείας 
Ο υπολογισμός του κόστους είναι πολύπλοκος. Στις ΜΕΘ/ΜΑΦ, το πιο 
δια δεδομένο σύστημα είναι το Σύστημα Βαθμολόγησης Θεραπευτι-
κών Παρεμβάσεων (TISS), το οποίο βαθμολογεί τις συνολικές απαιτή-
σεις για φροντίδα, μετρώντας τη νοσηλευτική φροντίδα και τις παρεμ-
βάσεις. Το TISS έχει καλή συσχέτιση με το προσωπικό, τον εξοπλισμό 
και το κόστος των φαρμάκων και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
δείκτης νοσηλευτικής εξάρτησης. Η πλειονότητα (>50%) των δαπανών 
στις ΜΕΘ οφείλονται στο κόστος εργασίας (π.χ. συνεχής νοσηλευτική 
φροντίδα παρά την κλίνη). Τα φάρμακα, ο απεικονιστικός έλεγχος, οι 
εργαστηριακές εξετάσεις και οι προμήθειες αντιστοιχούν στο ~40% 
των δαπανών. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις των ημερήσιων («βασικών») 
δαπανών της ΜΕΘ κυμαίνονται από £800 έως £1.600 στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το κόστος των ΜΑΦ είναι ~50% του κόστους της ΜΕΘ και η 
περίθαλψη στα γενικά ιατρεία το ~20% του κόστους της ΜΕΘ. Οι Η.Π.Α. 
δαπανούν ~14%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ~9% του ακαθάριστου εγ-
χώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για την υγειονομική περίθαλψη, με τα κόστη 
για τις ΜΕΘ/ΜΑΦ να καλύπτουν το ~7% και 4–5% αντίστοιχα.


