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1 Η ζωή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος Επει-
γόντων Περιστατικών και σε κάποιους από τους άγραφους κανόνες που το 
διέπουν. Οι δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές που αφορούν σε Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών έχουν δημιουργήσει πολλές λανθασμένες εντυπώσεις 
σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στα εν λόγω Τμήματα. Για παράδειγμα, δεν 
είναι σκόπιμο να προσθέτουμε τη λέξη «αμέσως» στο τέλος κάθε πρότασης, 
και κανείς δεν μπέρδεψε κάποιον από τους συγγραφείς του παρόντος με τον 
ηθοποιό George Clooney!

Τι συμβαίνει όταν ένας ασθενής φτάνει  
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών;
Τηλέφωνο άμεσης ειδοποίησης 
Είναι γνωστό ως «κόκκινο τηλέφωνο» ή και ως «Βat-phone». Πρόκειται για 
μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιεί το Συντονιστικό 
Κέντρο των ασθενοφόρων προκειμένου να ειδοποιήσει το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών για τη διακομιδή ασθενών που πιθανότατα χρήζουν άμεσης 
αναζωογόνησης.

Ασθενείς με οξέα προβλήματα υγείας

Γενικός 
Ιατρός

Διαλογή

Κοινότητα
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2
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υπερεπείγουσα 
κατάσταση/
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3
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Διαλογή 
Η έννοια της διαλογής προέρχεται από τη στρατιωτική ιατρική («κάνοντας το 
καλύτερο για τους περισσότερους»). Αυτό διασφαλίζει την αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων και ότι δίνεται προτεραιότητα 
στην παροχή φροντίδας στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Συνήθως, τη διαλογή των ασθενών αναλαμβάνουν έμπειροι νοσηλευτές ενώ 
οι εξειδικευμένοι ιατροί ασχολούνται με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ασθενών. Η άμεση εκτίμηση και η γρήγορη θεραπεία από το εξειδικευμένο 
προσωπικό μπορεί να είναι αποτελεσματική για τις καταστάσεις που είναι 
απειλητικές για τη ζωή αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της υποεκτίμησης της 
ακριβούς διάγνωσης των βαρέως πασχόντων ασθενών.

Υποδοχή/γραμματεία
Το προσωπικό στον χώρο υποδοχής είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 
του ΤΕΠ. Καταγράφει τους ασθενείς στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νο-
σοκομείου, συλλέγει παλαιότερα στοιχεία των ασθενών και παρακολουθεί 
την αίθουσα αναμονής. Πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί «δύσκολους» και 
«απαιτητικούς» ασθενείς, και έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει άμεσα στην 
αίθουσα αναμονής τον ασθενή που πάσχει ή αυτόν που η κατάσταση της 
υγείας του επιδεινώνεται.

Αίθουσα αναμονής
Οι ενήλικες και οι παιδιατρικοί ασθενείς θα πρέπει να έχουν ξεχωριστές 
αίθουσες αναμονής, ενώ παράλληλα προτείνεται ένας χώρος ανάπαυσης 
και ψυχαγωγίας. Η επιθετικότητα και η δυσαρέσκεια των ασθενών που περι-
μένουν έχει σχεδόν εξαλειφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με την καθιέρωση της 
4ωρης φροντίδας: όλοι οι ασθενείς πρέπει να εξυπηρετούνται και να φεύγουν 
από το ΤΕΠ μέσα σε διάστημα 4 ωρών.

Χωροταξία του ΤΕΠ
Αίθουσα αναζωογόνησης
Χρησιμοποιείται για βαρέως πάσχοντες και μη σταθεροποιημένους ασθενείς 
με απειλητική για τη ζωή τους κατάσταση. Βρίσκονται υπό συνεχή παρακο-
λούθηση με προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπάρχει άφθονος 
χώρος γύρω τους ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό να παρέχει τη φροντίδα. 
Στην αίθουσα αυτή μπορεί να γίνει και ακτινολογικός έλεγχος.

Χώρος ασθενών σε επείγουσα κατάσταση 
Είναι χώρος για ασθενείς και τραυματίες, οι οποίοι όμως δεν χρήζουν αναζωο-
γόνησης. Συνήθως στον χώρο αυτό αντιμετωπίζονται παθολογικοί ασθενείς 
και ηλικιωμένοι ασθενείς μετά από πτώσεις.

Αίθουσα ασθενών σε ημι-επείγουσα κατάσταση 
(αίθουσα ελάσσονος τραύματος)
Στην περιοχή αυτή παρακολουθούνται ασθενείς με τραυματισμούς των 
άκρων και «περιπατητικοί ασθενείς» με μη απειλητικές για τη ζωή κακώσεις 
και τραύματα. Οι ελαφρά ασθενείς δεν θα έπρεπε να προσέρχονται στον 
χώρο αυτό (αν και αυτό συνεχίζεται για διάφορους λόγους).

Υπάρχει μία εσφαλμένη αντίληψη ότι οι ασθενείς σε αυτήν την περιοχή 
είναι παρόμοιοι ως προς τη βαρύτητα με τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν οι 
γενικοί ή οι οικογενειακοί ιατροί. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει ποσοστό 
εισαγωγής περίπου 5% και εκτιμώμενη θνησιμότητα σε ασθενείς με χαμηλή 
επικινδυνότητα, ενώ μόνο το 1% των επισκέψεων σε γενικούς ιατρούς οδηγούν 
σε άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Άλλοι χώροι
Ακτινολογικό εργαστήριο
Απεικονιστικές μέθοδοι όπως ακτινολογικός και υπερηχογραφικός έλεγχος 
διενεργούνται στα ΤΕΠ. Μεγαλύτερα ΤΕΠ διαθέτουν ξεχωριστό αξονικό 
τομογράφο.

Χώρος ενημέρωσης συγγενών
Κατά την επικοινωνία με τους συγγενείς των βαρέως πασχόντων ασθενών 
και την ανακοίνωση των δυσάρεστων ειδήσεων, οι ιατροί και οι συγγενείς 
χρειάζονται έναν ήσυχο χώρο για την ενημέρωση. Αυτός ο χώρος πρέπει να 
είναι κοντά στην αίθουσα αναζωογόνησης.

Θάλαμος παρακολούθησης/βραχείας νοσηλείας
Είναι ένας χώρος κοντά στο ΤΕΠ υπό την επίβλεψη του προσωπικού των ΤΕΠ. 
Αντιμετωπίζει ασθενείς οι οποίοι διαφορετικά θα χρειάζονταν εισαγωγή στο 
νοσοκομείο για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης 
σταθεροποίηση και αξιολόγησή τους. Η λειτουργία αυτών των μονάδων 
παραγράφεται στο Κεφάλαιο 28.

Νοσοκομείο στο σπίτι
Μερικά νοσοκομεία εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο σπίτι» για 
ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο νοσοκομείο αλλά χρειά-
ζονται συγκεκριμένη θεραπεία π.χ. ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών, 
αντιπηκτική αγωγή. Το ΤΕΠ είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο σπίτι και 
στο νοσοκομείο.

Η κουλτούρα του ΤΕΠ
Στο ΤΕΠ υπάρχει μια επίπεδη (λιγότερο ιεραρχική) οργανωσιακή δομή συ-
γκριτικά με τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Αυτό συμβαίνει γιατί όλα 
τα επίπεδα του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού εργάζονται 
μαζί συνεχώς και η λειτουργία του τμήματος δεν είναι δυνατή χωρίς τη μεταξύ 
τους συνεργασία. Για να υπάρχει ομαδική εργασία απαιτείται αποτελεσματική 
ηγεσία, αμοιβαίος σεβασμός, υπομονή και κατανόηση.

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς 
και ικανοποιητικούς χώρους εργασίας στο νοσοκομείο. Ένα χαρακτηριστικό 
αυτής της λιγότερο ιεραρχικής κουλτούρας που εκπλήσσει τους ειδικευόμε-
νους ιατρούς είναι ότι οι νοσηλευτές μπορεί να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις 
τους· αυτό είναι ένα σημάδι υγιούς κουλτούρας όπου είναι λιγότερο πιθανόν 
να συμβούν λάθη, και ενθαρρύνεται.

Οι κανόνες στο ΤΕΠ
Το να είστε ιατρός στο ΤΕΠ είναι τελείως διαφορετικό από το να εργάζεστε σε 
άλλο τμήμα στο νοσοκομείο. Πρέπει να είστε πάντα παρόντες και υπεύθυνοι 
για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γύρω σας για 
να σας βοηθήσουν, οι οποίοι έχουν όλοι ακολουθήσει την ίδια πορεία με σας.

Μερικές βασικές συμβουλές:
 • Οι σημειώσεις σας να είναι ευανάγνωστες, να αναγράφετε την ημερομηνία 

και την ώρα.
 • Δείξτε σεβασμό σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες και προετοιμαστείτε 

να μάθετε από αυτές.
 • Μην αργοπορείτε στις βάρδιες σας. Σε περίπτωση ασθένειας, να ειδοποι-

είτε τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη βάρδια σας.
 • Οι ασθενείς που επανεμφανίζονται είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να 

εξεταστούν από τον ειδικό ιατρό.
 • Να κάνετε διαλείμματα. Τα χρειάζεστε.
 • Μείνετε ήρεμοι.
 • Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε.
 • Μην αναλαμβάνετε πολλούς ασθενείς αν δεν μπορείτε να τους παρακο-

λουθήσετε.
 • Μην αποφεύγετε την εργασία και μην αποφεύγετε να εξετάζετε «δύσκο-

λους» ασθενείς.
 • Ο υπεύθυνος νοσηλευτής συνήθως έχει δίκιο.

Με τόσους πολλούς ανθρώπους να συνεργάζονται σε στρεσσογόνο περιβάλ-
λον, είναι αδύνατον να μη δημιουργηθούν συγκρούσεις. Μην τις αφήσετε να 
φουντώσουν! Κάποιοι βασικοί κανόνες για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων 
είναι:

 • Να τις επιλύσετε τώρα.
 • Κάντε το σε ιδιωτικό χώρο.
 • Κάντε το πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Εστιάστε στα γεγονότα.
 • Κρίνετε τις πράξεις, όχι το πρόσωπο.
 • Συμφωνήστε, είναι σημαντικό!
 • Συμφωνήστε για τη θεραπεία.
 • Τελειώστε με κάτι θετικό.
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2 Διάγνωση
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Το τεστ d-dimer έχει ειδικότητα 50% και ευαισθησία 95%: Αυτό σας επιτρέπει  
να υπολογίσετε τον λόγο πιθανοφάνειας ώστε να επιβεβαιώσετε μια πιθανότητα (+LR) 
ή όχι (–LR). 

Μια γυναίκα εμφανίζει ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης  
και η πιθανότητα να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση σύμφωνα  
με τη βαθμολογία Wells, είναι χαμηλή, περίπου 5%.
Το τεστ d-dimer είναι αρνητικό, ποια η πιθανότητα να έχει εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση;

Αν το τεστ d-dimer ήταν θετικό, ποια θα ήταν η πιθανότητα  
να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση;

Το αποτέλεσμα (0,5%) είναι ο κίνδυνος να μη διαγνωστεί η εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση σε αυτήν την ασθενή.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα τεστ δεν είναι τέλειο, ένα αποτέλεσμα κάτω 
του 1% θεωρείται γενικά ως ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου

Πιθανότητα 5% Πιθανότητα 5%

Πιθανότητα 50% Πιθανότητα 1%

Αν και το τεστ d-dimer είναι θετικό, αυτή η ασθενής έχει 10% πιθανότητα  
να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

Αυτό δείχνει ότι αυτό το d-dimer τεστ είναι χρήσιμο για τον αποκλεισμό της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε πληθυσμό χαμηλού κινδύνου αλλά ένα θετικό τεστ δε σημαίνει 
ότι υπάρχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Ένας ασθενής ακινητοποιημένος μετά από χειρουργική επέμβαση  
για εξαίρεση όγκου εμφανίζει πόνο άκρου ποδός. Εκτιμάται πως ο κίνδυνος 
για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι περίπου 50% αλλά το τεστ βγαίνει 
αρνητικό. Ποιά η πιθανότητα να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση;

Αν και το d-dimer τεστ είναι αρνητικό, ο ασθενής έχει ακόμα 5% 
πιθανότητες να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Το τεστ d-dimer 
δεν μπορεί να αποκλείσει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση σε ασθενή 
υψηλού κινδύνου.

Ένας νεαρός άνδρας με ήπιο υπερηβικό πόνο, για τον οποίο εκτιμάται ότι έχει 
πιθανότητα 1% να έχει ουρολοίμωξη, έχει θετικό τεστ ούρων για λευκοκύτταρα 
σε δοκιμασία με τεστ ούρων με ταινία. Ποια η πιθανότητα να έχει ουρολοίμωξη;

Παρά το θετικό τεστ με αρκετά υψηλό + LR (λόγος πιθανοφάνειας για θετικό 
αποτέλεσμα), εξακολουθεί να έχει μόνο 5% πιθανότητα να έχει ουρολοίμωξη 
επειδή η πιθανότητα ήταν πολύ μικρή εξ’ αρχής.

Το ΤΕΠ είναι ένας «μηχανισμός διάγνωσης» στον οποίο ασθενείς με πληθώρα 
συμπτωμάτων πρέπει να διαγνωστούν, να αντιμετωπιστούν και να επιστρέ-
ψουν στο σπίτι τους όταν είναι πλέον ασφαλείς. Υπάρχουν πολλές πιθανό-
τητες σε αυτή τη διαδικασία να πάει κάτι λάθος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
καταλάβει κανείς πώς μπορεί να συμβεί αυτό.

«Aν ακούσεις προσεκτικά τον ασθενή, θα σου πει τη διάγνωση». W. Osler

Παρά τα 2.000 χρόνια εξέλιξης της ιατρικής εκπαίδευσης, δεν μπορούμε 
ακόμα να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η διαδικασία 
της διάγνωσης.

 • Κάποιοι εργάζονται με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση και έναν 
κατάλογο διαφορικών διαγνώσεων.

 • Άλλοι εργάζονται με μια λίστα πιθανών διαγνώσεων τις οποίες αξιολογούν 
ανάλογα με τα συμπτώματα και την κλινική εξέταση.

 • Οι ειδικοί κάνουν τη διάγνωση με την αναγνώριση των χαρακτηριστικών.

Η εξειδικευμένη γνώση αποκτάται με την ανάπτυξη γνωστικής ευελιξίας 
στη χρήση πολλαπλών στρατηγικών διάγνωσης για τον έλεγχο του αποτε-
λέσματος.
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Η χρήση των εξετάσεων
Στο παρελθόν, το ΤΕΠ χρησιμοποιούσε λίγες και απλές εξετάσεις για τη λήψη 
κλινικών αποφάσεων. Μια ακτινογραφία ενός άκρου με κάταγμα είχε το εξής 
αποτέλεσμα: Κάταγμα/όχι κάταγμα. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την 
ανάπτυξη των ΤΕΠ, οι εξετάσεις αυξήθηκαν σε αριθμό και έγιναν λιγότερο 
«άσπρες και μαύρες», ενώ παράλληλα υπάρχει η ανάγκη εξορθολογισμού 
και διαχείρισης της αβεβαιότητας που δημιουργείται.

Ο πιο συνήθης τρόπος περιγραφής της διαγνωστικής απόδοσης μιας 
δοκιμασίας είναι η χρήση της ευαισθησίας και της ειδικότητας. 

Πίνακας σύγχυσης
Πραγματική κατάσταση ασθενούς (Αλήθεια) 

Αποτέλεσμα εξέτασης Νόσος παρούσα Νόσος απούσα

Θετικό Αληθώς θετικό (Α) Ψευδώς θετικό (Β)

Αρνητικό Ψευδώς αρνητικό (Γ) Αληθώς αρνητικό (Δ)

Συνολικός αριθμός 
ασθενών 

Με διαταραχή (Α+Γ) Χωρίς διαταραχή 
(Β+Δ)

Ευαισθησία= Α/(Α+Γ) και Ειδικότητα = Δ/(Β+Δ)

Για παράδειγμα, αν μια δοκιμασία με υψηλή ειδικότητα, π.χ. η τροπονίνη  Ι, 
είναι θετική, γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί μυοκαρδιακή βλάβη, αφού ο αριθ-
μός των ψευδώς θετικών (Β) είναι πολύ χαμηλός. Παρομοίως, αν μια πολύ 
ευαίσθητη δοκιμασία, π.χ. η αξονική τομογραφία για την ανίχνευση ανευ-
ρύσματος κοιλιακής αορτής είναι αρνητική, γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά 
απίθανο ο ασθενής να πάσχει από ανεύρυσμα αφού ο αριθμός των ψευδώς 
αρνητικών (Γ) είναι πολύ χαμηλός.

SpIN – θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμασίες με υψηλή ειδικότητα επιβε-
βαιώνει μια διάγνωση.
SnOut – αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμασίες με υψηλή ευαισθησία 
αποκλείει μια διάγνωση.

Ωστόσο, στα ΤΕΠ χρησιμοποιούνται πολλές δοκιμασίες οι οποίες δεν είναι 
100% ευαίσθητες ή ειδικές, επομένως, χρειάζεται ένα πιο ισχυρό μοντέλο για 
την κατανόηση αυτών των δοκιμασιών: οι αναλογίες πιθανοτήτων, οι οποίες 
υπολογίζονται από την ειδικότητα και την ευαισθησία.

Οδηγίες θεραπευτικής αντιμετώπισης
Μόλις τεθεί η πιθανή διάγνωση, θα πρέπει να αποφασιστεί και να καταγραφεί 
το σύνολο των θεραπευτικών οδηγιών. Ένα ακρωνύμιο είναι το DAVID, π.χ., 
για ηλικιωμένο ασθενή με ανοιχτό κάταγμα κνήμης:

 • Diet – Δίαιτα: τίποτα από το στόμα.
 • Activities – Ενέργειες: ανύψωση άκρου
 • Vital signs – Παρακολούθηση ζωτικών σημείων – ωριαία μέτρηση υγρών
 • Investigation – Διερεύνηση: α/α θώρακα, πλήρης αιματολογικός έλεγχος, 

ουρία και ηλεκτρολύτες
 • Drugs – Φαρμακευτική αγωγή/θεραπεία: ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιο-

τικών

Θεώρημα Bayes
Η πιθανότητα κάτι να είναι αληθινό ή ψευδές δεν εξαρτάται μόνο από 
την ποιότητα της δοκιμασίας αλλά, κυρίως, από το πόσο πιθανό είναι 
το γεγονός.

Ο Thomas Bayes, Άγγλος ιερέας του 18ου αιώνα συνήγαγε τις αρχές 
που υποστηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δοκιμα-
σίες στην ιατρική:

Πιθανότητα προ της δοκιμασίας × λόγος 
πιθανοφάνειας = πιθανότητα μετά τη δοκιμασία
Για τον υπολογισμό, χρησιμοποιούμε τον λόγο συμπληρωματικών πι-
θανοτήτων (odds) (όπως οι συγκρίσεις αποδόσεων των ιπποδρομιών) 
και όχι την πιθανότητα, αλλά και οι δύο όροι σχετίζονται μεταξύ τους.

Ο λόγος πιθανοφάνειας υπολογίζεται από την ευαισθησία και την 
ειδικότητα της δοκιμασίας και είναι μια πολύ καλή μέτρηση της κλινικής 
χρησιμότητας μιας δοκιμασίας στην επιβεβαίωση (θετικός λόγος πιθανο-
φάνειας) ή τον αποκλεισμό μιας νόσου (αρνητικός λόγος πιθανοφάνειας).

 = 
1-

1-Αρνητικός λόγος πιθανοφάνειας =

ευαισθησίαΘετικός λόγος πιθανοφάνειας
ειδικότητα

ευαισθησία
Ειδικότητα

Πώς ορίζω την προ δοκιμασίας πιθανότητα;
Κατά τη διαλογή, ο νοσηλευτής εκτιμά την κλινική κατάσταση. Είναι μια 
εκτίμηση της πιθανότητας να υπάρχει μια σοβαρή νόσος. Το γεγονός ότι 
ένας ασθενής επιλέγει να απευθυνθεί στο ΤΕΠ και όχι στον προσωπικό 
του ιατρό, αυτόματα σημαίνει ότι η πιθανότητα σημαντικής νόσου είναι 
σχετικά υψηλή.

Οι κανόνες κλινικών αποφάσεων είναι ευρέως διαδεδομένοι στην 
Επείγουσα Ιατρική και βοηθούν στο να κωδικοποιηθεί η γνώση και να 
οριστεί ρητά η προ της δοκιμασίας πιθανότητα. Παρ' όλα αυτά, η αλό-
γιστη εφαρμογή τέτοιων εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων από τους 
κλινικούς χωρίς εκτίμηση των αδυναμιών τους και των περιορισμών τους 
οδηγεί σε κακές αποφάσεις ή/και υπερβολική διερεύνηση.

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση από έμπειρο κλινικό παραμένουν 
ένας πολύ καλός προγνωστικός παράγοντας της προ της δοκιμασίας 
πιθανότητας νόσου. Όπως φαίνεται και απέναντι στην εικόνα, ένα τεστ 
που εφαρμόζεται σε μη κατάλληλη, πληθυσμιακή ομάδα, π.χ. με πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή προ της δοκιμασίας πιθανότητα, θα οδηγήσει σε 
παραπλανητικά αποτελέσματα. Τα τεστ πρέπει χρησιμοποιούνται σε 
πληθυσμούς με μέση πιθανότητα. 

Χρησιμοποιώντας τον λόγο πιθανοφάνειας  
στην πράξη
Βοηθά να θεωρήσουμε τον λόγο πιθανοφάνειας ως πολλαπλασιαστή 
που μας πληροφορεί πόσο περισσότερο ή λιγότερο πιθανή είναι μια 
ασθένεια, μόλις λάβουμε το αποτέλεσμα.

Το πλεονέκτημα των λόγων πιθανοφάνειας έναντι άλλων μετρήσεων 
είναι ότι, όπως φαίνεται, μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε άτομα, όχι 
μόνο σε πληθυσμούς.

Ένα καλό τεστ για την επιβεβαίωση μιας νόσου έχει θετικό λόγο 
πιθανοφάνειας πάνω από 10, δηλ. αν κάποιος ασθενής έχει θετική δο-
κιμασία, είναι 10 φορές πιο πιθανό να έχει τη νόσο ως αποτέλεσμα της 
θετικής δοκιμασίας.
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3 Καταπληξία και ενδοφλέβια υγρά

Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών αποτελεί συνήθη θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Πρόσφατα όμως, γίνεται μια επαναξιολόγηση της χορήγησης ενδοφλέβιων 
υγρών καθώς έχουν ερμηνευθεί ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Φλεβική προσπέλαση
Ο νόμος Poiseulle παρέχει μια ακριβή μαθηματική σχέση ανάμεσα στον 
ρυθμό της ροής ενός υγρού μέσα σε έναν σωλήνα και στο πλάτος του σωλή-
να, στο ιξώδες του υγρού και στη μεταβολή της πίεσης μέσα στον σωλήνα. 

4PrΡοή
L




όπου P = διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο άκρα του σωλήνα, r = ακτίνα ενός 
σωλήνα, η = ιξώδες του υγρού, L = μήκος σωλήνα.

Επομένως, η ιδανική αναπλήρωση του όγκου υγρών θα πρέπει να γίνεται 
άμεσα μέσω φλεβοκαθετήρα μεγάλης διαμέτρου. Κατά την ανάνηψη, ή τη 
χορήγηση αίματος, προτιμάται καθετήρας 16 G ή και ευρύτερος. Οι μεγάλες 
φλέβες του αντιβραχίου και η μηριαία φλέβα είναι κατάλληλες για αναπλή-
ρωση όγκου υγρών αλλά επιρρεπείς σε λοιμώξεις και λιγότερο ανεκτές για 
μακροχρόνια χρήση. Η χρήση ασκού υπό πίεση στα 300 mgHg διπλασιάζει 
τον ρυθμό έγχυσης του υγρού διαλύματος.

Πριν από τον καθετηριασμό της φλέβας πρέπει να γίνει αντισηψία δέρμα-
τος με αλκοολούχο διάλυμα χλωρεξιδίνης. Ο φλεβοκαθετήρας στο αντιβράχιο 
είναι (σχετικά) ανεκτός από τον ασθενή και λιγότερο πιθανό να μολυνθεί 
συγκριτικά με άλλα σημεία.

Ειδικές περιπτώσεις
Οι κεντρικές φλεβικές γραμμές είναι συχνά χρήσιμες σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς, σε ασθενείς με αδυναμία αγγειακής προσπέλασης ή σε ασθενείς 

20 G

18 G

16 G

14 G

50 ml/min

100 ml/min

200 ml/min

350 ml/min

100 ml/min

200 ml/min

400 ml/min

700 ml/min

300 mmHg

Φλεβοκαθετήρας  
(πραγματικό μέγεθος)

Ρυθμός έγχυσης  
(ml/min)

Χωρίς πίεση

Ροζ

Πράσινο

Γκρι

Πορτοκαλί

Οι φλεβοκαθετήρες διαμέτρου άνω των πάνω 14 G 
περιορίζουν τη ροή έγχυσης του ενδοφλέβιου διαλύματος 
(όσο αυξάνονται τα G, τόσο μειώνεται η διάμετρος  
του φλεβοκαθετήρα)

Καταπληξία: αίτια

Υπογκαιμικό Shock

Απώλεια αίματος, π.χ. 
αιμορραγία γαστρεντερικού
Τραύματα, κακώσεις

Καρδιογενές Shock

Καρδιακή ανεπάρκεια, 
Πνευμονική εμβολή
Καρδιακός επιπωματισμός

Shock Κατανομής

Λανθασμένη 
οδός

Σηπτικό Shock 
Αναφυλακτικό Shock
Νευρογενές Shock


