
Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (SARI)

Εκπαίδευση Κλινικής Φροντίδας

Παρακολούθηση Ασθενών με SARI 



Disclaimer

Απόδοση στα ελληνικά από το ΙΝΒΙΤ βασισμένη στη σειρά μαθημάτων 

Clinical Care Severe Acute Respiratory Infection του ΠΟΥ

https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection

http://www.inbit.gr/
http://www.inbit.gr/
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Στόχοι Μάθησης

Στο τέλος αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να περιγράψετε:

• τη σημασία της παρακολούθησης (monitoring):

- για την έγκαιρη αναγνώριση της επιδείνωσης 

- για την παρακολούθηση της απόκρισης στις θεραπείες.

• ποιες κλινικές παραμέτρους πρέπει να παρακολουθούνται και πόσο συχνά.

• τον τρόπο καταγραφής των παραμέτρων σε ένα εύκολα προσβάσιμο και ακριβές σύστημα καταγραφής ασθενών.

• πώς να ερμηνεύσετε και να αντιδράσετε σε μη φυσιολογικές ή μεταβαλλόμενες κλινικές παραμέτρους.



Η παρακολούθηση ΔΕΝ αντικαθιστά ένα καλό ιστορικό

• Συγκεντρώστε έγκαιρα το ιστορικό του ασθενούς από τον ίδιο και την οικογένειά του δεδομένου 

ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κλινική διαχείριση.

• Ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου;

• Ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε οξείες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις (δηλαδή 

εποχική γρίπη, ζωονοσογόνος γρίπη, MERS-CoV, 2019-nCoV);



Οξεία αναπνευστική ασθένεια COVID-19 

• Οι περισσότερες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί, ότι εκδηλώνουν ήπια συμπτώματα.

• Ωστόσο, αναφέρεται επιδείνωση της νόσου με βαριά συμπτωματολογία, 

συμπεριλαμβανομένης σοβαρής πνευμονίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας.

• Οι περισσότεροι θάνατοι επέρχονται σε ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις και 

προχωρημένη ηλικία.

• Η παρακολούθηση της κλινικής επιδείνωσης είναι απαραίτητη κατά τη φροντίδα 

ασθενών με SARI, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με COVID-19.



Λογική παρακολούθησης (monitoring)

• Οι ασθενείς με SARI μπορεί να επιδεινωθούν σημαντικά ή να μεταβληθούν σε βαρέως

πάσχοντες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

• Η παρακολούθηση του ασθενή επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν επιδείνωσης, ώστε να 

ενεργοποιηθεί άμεσα μια ανταπόκριση:

- επανεξέταση από κλινικό γιατρό

- πιο συχνή παρακολούθηση

- έγκαιρη χορήγηση θεραπειών 

- τιτλοποίηση των τρεχουσών θεραπειών ανάλογα με την  κλινική κατάσταση

- μεταφορά σε υψηλότερα επίπεδα φροντίδας (εάν δεν βρίσκεται ήδη στη ΜΕΘ).



Η μη αναγνωρισμένη κλινική επιδείνωση 

μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο

Θάνατος

Συνήθεις ανάγκες φροντίδας Ο ασθενής Α 

παρακολουθείται σε θάλαμο

Κλινική επιδείνωση

• Οξεία επιδείνωση της κλινικής κατάστασης

• Σε τροχιά προς ανακοπή

Ο ασθενής Β χρειάζεται 

παρακολούθηση στη ΜΕΘ

Καρδιοπνευμονική ανακοπή

Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια

Η επιδείνωση του ασθενούς 

Γ δεν αναγνωρίστηκε ή δεν 

διαγνώσθηκε με επιτυχία

Χρόνος

Επιδείνωση των ζωτικών σημείων που 

παρακολουθούνται και καταγράφονται

Προσαρμογή από: Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. The Pediatric Early Warning System score: a severity of illness 

score to predict urgent medical need in hospitalized children. J Crit Care. 2006;21(3):271-278.



Εισαγωγή: θάλαμος ή ΜΕΘ

Ασθενής που 

νοσηλεύεται με 

SARI

Κρίσιμα άρρωστος (βαρέως

πάσχον) ή υψηλός κίνδυνος 

ταχείας κλινικής 

επιδείνωσης

Όχι κρίσιμα άρρωστος, χωρίς 

υψηλό κίνδυνο ταχείας κλινικής

επιδείνωσης

Εισαγωγή 

στη ΜΕΘ

Παρακολούθηση 

τουλάχιστον 

ανά μία ώρα

Εισαγωγή σε θάλαμο. 

Παρακολούθηση ανά 4 ώρες.

Χρήση EWS (κλίμακα Early 

Warning Score) για την 

ανίχνευση κλινικής επιδείνωσης



Φροντίδα ασθενούς με SARI σε θάλαμο

Εάν ο ασθενής με ARI (οξεία αναπνευστική λοίμωξη) δεν είναι σοβαρά άρρωστος, η  

παραμονή του στον θάλαμο είναι λογική με την προϋπόθεση ότι:

• Γίνεται παρακολούθηση των ζωτικών σημείων σύμφωνα με την κλινική κατάσταση (κάθε 4-6 

ώρες): SBP, θερμοκρασία, RR, SpO2, HR, επίπεδο συνείδησης.

• Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει την κλινική επιδείνωση

• να ζητήσει έγκαιρη βοήθεια από ανώτερους

• Ο ασθενής δεν χρειάζεται παρεμβάσεις που είναι διαθέσιμες στη ΜΕΘ.



Έγκαιρη αναγνώριση της κλινικής επιδείνωσης

• Επιτρέψτε την έγκαιρη έναρξη κρίσιμων θεραπειών και μεταφορά σε ΜΕΘ (αν χρειαστεί) 

οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα.

• Η χρήση EWS (κλίμακα Early Warning Score) μπορεί να σας βοηθήσει στην συντομότερη 

αναγνώριση: 
• χρησιμοποιείται ως οπτικό βοήθημα και στην εκπαίδευση

• θα πρέπει να βαθμονομηθεί σύμφωνα με τον πληθυσμό (ηλικία, ανάμιξη περιπτώσεων)

• διατίθενται επίσης παιδιατρικές κλίμακες

• Ανατρέξτε στις τοπικές πολιτικές σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ.



Παράδειγμα: National Early Warning Score(NEWS) (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Χρησιμοποιείται σε 

νοσοκομειακό ή σε 

προ-νοσοκομειακό 

επίπεδο.

• Η βαθμολογία 

υπολογίζεται με  

βάση τις έξι 

φυσιολογικές 

μεταβλητές και τη 

χρήση οξυγόνου.

• Έχει επικυρωθεί 

μόνο σε ενήλικες και 

μη έγκυες.

Φυσιολογικοί 

παράμετροι 3 2 1 0 1 2 3

Ρυθμός Αναπνοής ≤ 8 9-11 12-20 21-24 ≥ 25

Κορεσμός

Οξυγόνου
≤ 91 92-93 94-95 ≥ 96

Οποιοδήποτε 

συμπληρωματικό 

οξυγόνο

Ναι Όχι

Θερμοκρασία ≤ 35.0 35.1-36.0 36.1-38.0 38.1-39.0 ≥ 39.1

Συστολική

αρτηριακή πίεση
≤ 90 91-100 101-110 111-219 ≥ 220

Καρδιακός ρυθμός ≤ 40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥ 131

Επίπεδο 

συνείδησης
Α V, P ή U



Κλίμακα NEWS Κλινικός κίνδυνος

0

Χαμηλός

Συνολικά 1-4

RED score*

(τουλάχιστον μια 

παράμετρος έχει τιμή 3)

Συνολικά 5-6

Μέτριος

Συνολικά 7 ή μεγαλύτερο Υψηλός

• Η υψηλότερη βαθμολογία NEWS προβλέπει 

θνησιμότητα όταν χρησιμοποιείται στο 

νοσοκομειακό και σε προ-νοσοκομειακό 

επίπεδο.

• Οι υψηλές βαθμολογίες χρησιμεύουν στο να 

σηματοδοτούν άμεση απόκριση από την 

κλινική ομάδα.

Κλίμακα NEWS
Συχνότητα 

Παρακολούθησης

0
Ανά 12 ώρες το 

ελάχιστο
• Συνεχίστε τη συνήθη παρακολούθηση της κλίμακας NEWS για κάθε 

σειρά παρατηρήσεων

Συνολικά 1-4 Ανά 4-6 το ελάχιστο

• Ενημερώστε την υπεύθυνη νοσηλεύτρια που πρέπει να ελέγχει τον 

ασθενή

• Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια να αποφασίζει εάν θα αυξηθεί η συχνότητα 

παρακολούθησης και/ή απαιτείται κλιμάκωση της κλινικής περίθαλψης.

Συνολικά 5 ή 

παραπάνω

ή

3 σε μία παράμετρο

Αυξημένη συχνότητα

στο ελάχιστο

ανά 1 ώρα

• Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια να ενημερώσει επειγόντως την ιατρική ομάδα 

που φροντίζει τον ασθενή.

• Επείγουσα αξιολόγηση από κλινικό ιατρό με βασικές ικανότητες για να 

αξιολογήσει με ακρίβεια τους κρίσιμα ασθενείς

• Κλινική φροντίδα σε περιβάλλον με εγκαταστάσεις παρακολούθησης

Συνολικά 7 ή 

μεγαλύτερο

Συνεχής 

παρακολούθηση 

ζωτικών σημάτων

• Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια να ενημερώσει αμέσως την ιατρική ομάδα 

που φροντίζει τον ασθενή -πρέπει να είναι τουλάχιστον σε επίπεδο 

ειδικότητας

• Εκτίμηση έκτακτης ανάγκης από την κλινική ομάδα με ικανότητες 

κρίσιμης περίθαλψης, η οποία περιλαμβάνει επίσης έναν επαγγελματία 

με προηγμένες δεξιότητες για τους αεραγωγούς

• Εξετάστε τη μεταφορά της κλινικής περίθαλψης σε επίπεδο 2 ή 3, 

υψηλότερης εξάρτησης ή ΜΕΘ

Περιγραφή κλινικής ανταπόκρισης σε σηματοδότες της κλίμακας NEWS



Ζητήματα κατά τη χρήση EWS σε ρυθμίσεις περιορισμένων πόρων

• Η πολυπαραμετρική κλίμακα EWS μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις  λόγω περιορισμών  στο διαθέσιμο προσωπικό και εξοπλισμό και ίσως χρειαστεί 

να προσαρμόζεται κατά περίπτωση:
- δηλ. να χρησιμοποιούνται λιγότερες παράμετροι που μπορούν εύκολα να μετρηθούν και να 

αξιολογηθούν στο εκάστοτε σκηνικό.

• Η EWS μπορεί επίσης να μην είναι άμεσα γενικευμένη:
- δηλαδή το επίπεδο βαθμολόγησης/ενεργοποίησης μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί

• Εάν οι κλίνες της ΜΕΘ είναι περιορισμένες, μια βαθμολόγηση μπορεί να εντοπίσει τους 

ασθενείς που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση, ακόμη και αν παραμείνουν σε θάλαμο.



Παρακολούθηση ασθενών στη ΜΕΘ

Η νοσηλεία σε ΜΕΘ μπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• συχνή παρακολούθηση (επεμβατική ή μη επεμβατική)

• έγκαιρη και ασφαλής χορήγηση των θεραπειών

• επεμβάσεις και εξοπλισμός που διατίθενται μόνο στη ΜΕΘ (δηλαδή οξυγόνο, αερισμός, αγγειοσυσπαστικά)

• εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και καλύτερη αναλογία νοσηλευτών/ασθενών

• ειδικευμένη ιατρική περίθαλψη

• διεπιστημονική ομάδα. 



Παρακολούθηση βασικών φυσιολογικών παραμέτρων

• Ρυθμός αναπνοής (RR)

• SpO2 (λαμβάνοντας υπόψη εάν χορηγείται οξυγόνο)

• Θερμοκρασία (T)

• Καρδιακός ρυθμός (HR)

• Αρτηριακή πίεση (BP, MAP)

• Επίπεδο συνείδησης (AVPU)

• Διούρηση



Παρακολούθηση για κλινικά συμπτώματα αστάθειας

• Σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας:
- χρήση βοηθητικών αναπνευστικών  μυών, κόπωση 

- αναπέταση ρινικών πτερυγίων, γογγυσμός, εσολκές

• Σημάδια καρδιαγγειακής αστάθειας:
- διαταραχή επιπέδου συνείδησης

- καθυστέρηση τριχοειδικής επαναπλήρωσης

- περιφερική κυάνωση

- κρύα άκρα

• Αυξημένο εύρος σφίξεων

• Σημεία νευρολογικής αστάθειας:
- διαταραχή επιπέδου συνείδησης, σύγχυση, επιληπτική κρίση



Συχνότητα παρακολούθησης

• Παρακολουθήστε όσο συχνά είναι απαραίτητο για να κατευθύνετε την αναζωογόνηση και τις 

παρεμβάσεις εντατικής θεραπείας:
• Προσδιορίζεται από το σύστημα σηματοδότησης, την οργανική ανεπάρκεια ή την κλινική υποψία.

• Κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης ανάνηψης, παρακολούθηση πολλαπλών παραμέτρων 

(όχι μόνο μίας) είναι απαραίτητη για την τιτλοποίηση των παρεμβάσεων και την κατεύθυνση 

των ενεργειών.

• Η συχνότητα θα εξαρτηθεί από τους τοπικά διαθέσιμους πόρους, τις δυνατότητες του εκάστοτε 
νοσηλευτικού ιδρύματος και την κλινική εμπειρία.



Συχνότητα παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (1/2)

RR, HR και SpO2 Συνεχής μέτρηση με χρήση μη-επεμβατικής οθόνης.

Αρτηριακή πίεση (SBP, DBP, MAP)
Μέτρηση ανά 5-15 λεπτά κατά την αρχική αναζωογόνηση ασθενών με σοκ.

Μόλις σταθεροποιηθεί, μπορεί να μειωθεί σε κάθε 30-60 λεπτά. Να εξετασθεί η επεμβατική συνεχής 

παρακολούθηση αν είναι ανθεκτική σε υγρά.

Νοητική κατάσταση (AVPU)
Ωριαία παρακολούθηση.

Εάν ο ασθενής λαμβάνει κατασταλτικά, αναλγητικά ή μηχανικό αερισμό, παρακολουθήστε την

καταστολή και τον πόνο με τυποποιημένες κλίμακες κάθε ώρα (RASS, κ.λπ.).

Θερμοκρασία Μέτρηση το λιγότερο κάθε 3 ώρες

Παραγωγή ούρων Ωριαία μέτρηση

Φυσική εξέταση
Θα πρέπει να γίνεται εστιασμένη εξέταση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος και να

αξιολογείται κάθε 30-60 λεπτά κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάνηψης από το σοκ. Μόλις

ο ασθενής σταθεροποιηθεί, μπορεί να μειωθεί ανά 2-4 ώρες.



Συχνότητα παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (2/2)

Εργαστηριακοί έλεγχοι
Όσο συχνά χρειάζεται όταν διαχειρίζεστε σοκ και μεταβολικές διαταραχές (δηλαδή, γενική αίματος CBC, 

κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, γαλακτικό οξύ).

Αποφύγετε τις συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις.

Ανάλυση αερίων αίματος
Κατά την άφιξη στη ΜΕΘ και κατόπιν στη βάση που απαιτείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε αναπνευστήρα ή 

ανησυχία για υπερκινητικότητα, υπερκαπνία ή οξέωση. Εάν απαιτείται συχνά λήψη αερίων αίματος, εξετάστε 

την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα.

Παράμετροι αναπνευστήρα (εάν ο ασθενής 

βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό)

Κάθε 2-4 ώρες. Αυτό περιλαμβάνει: τύπο αερισμού, αναπνευστικό όγκο εκπνοής, συχνότητα αναπνοής

(ασθενούς και μηχανής), PEEP, FiO2, αναλογία Ι:Ε, παροχή, ενδοτικότητα, πίεση plateau του αεραγωγού, 

μέγιστη πίεση, ρύθμιση εισπνευστικής πίεσης (εάν χρησιμοποιείται λειτουργία ελεγχόμενης πίεσης) ή 

υποστήριξης πίεσης (εάν χρησιμοποιείτε λειτουργία αυτόματης αναπνοής).

CVP Aνά τοπική εκπαίδευση και πρακτική.

Υπέρηχος Aνά τοπική εκπαίδευση και πρακτική.



Ευανάγνωστη καταγραφή κλινικών παραμέτρων και εύκολη ερμηνεία  



Ερμηνεία και απόκριση (1/2)

• Βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση είναι σωστή. Οι καταγραφόμενες τιμές μπορεί να είναι ελλιπείς ή 

ανακριβείς ακόμη και σε ασθενείς σε μη καλή κλινική κατάσταση .

• Οι παρατηρήσεις πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο θεραπείας: 
- ο ασθενής με SpO2 96% σε οξυγόνο στα 15 L / min είναι κρίσιμα άρρωστος (S / F <100).

• Οι παρατηρήσεις πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της συνολικής κλινικής κατάστασης  των 

ασθενών
- αιμοδυναμικές ανωμαλίες σε συνδυασμό με αναπνευστική δυσχέρεια υποδηλώνουν ότι μία 

καρδιοπνευμονική κατάρρευση είναι επικείμενη.



Ερμηνεία και απόκριση (1/2)

• Ερμηνεία και αξιολόγηση με βάση τις τάσεις:

• Βελτιώνεται η κατάσταση του ασθενούς;

• Επιδεινώνεται η κατάσταση του ασθενούς;

• Είναι όμοια η κατάσταση του ασθενούς;

• Εάν η κατάσταση επιδεινώνεται ή είναι ίδια, να είστε συστηματικοί στην απάντησή σας:

• Είναι σωστή η μέτρηση;

• Υπάρχει τεχνική δυσκολία στην παροχή θεραπείας;

• Ο ασθενής λαμβάνει κατάλληλη θεραπεία;

• Υπάρχει εναλλακτική διάγνωση;

• Η θεραπεία προκαλεί βλάβη;



Λεπτομέρειες παρακολούθησης (monitoring)

• Τα διάφορα είδη παρακολούθησης διαφέρουν σε πολυπλοκότητα:

• ευρέως διαθέσιμες μη επεμβατικές τεχνικές

• οι επεμβατικές τεχνικές απαιτούν πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη, εξοπλισμό και εκπαίδευση.

• Επιλέξτε μια μέθοδο που θα βελτιστοποιήσει τη διαχείριση ασθενών και ελαχιστοποιεί τον 

κίνδυνο

• καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τους τοπικούς πόρους.



Παλμική οξυμετρία (1/2)

• Τα παλμικά οξυμετρικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις δομές 

που φροντίζουν ασθενείς με SARI.

• Το SpO2 αντικατοπτρίζει τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα
• Το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη για την 

παράδοση στους ιστούς

• η κανονική τιμή είναι 98-100% (σε στάθμη θαλάσσης).

• Τα κλινικά σημεία δεν είναι αξιόπιστοι δείκτες υποξαιμίας.



Παλμική οξυμετρία (2/2)

Clip probes δακτύλου Clip probes αυτιού

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί

Ακριβές

Ταχύ

Εύκολο στη χρήση

Απαιτεί ένα παλμικό σήμα –μη αξιολογήσιμο σε ύπαρξη κίνησης

ή κακής αιμάτωσης

Δεν μετρά τον αερισμό (pCO2) ψευδείς ενδείξεις μπορούν να παρατηρηθούν με μη φυσιολογική 

Hb ή  δηλητηρίαση από CO. 

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το βερνίκι νυχιών αν υπάρχει!



Συνεχής καρδιακή παρακολούθηση

• Η συνεχής παρακολούθηση προτιμάται για 

ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ειδικά όταν 

χορηγούνται αγγειοσυσπαστικά

• Πλεονεκτήματα: μπορεί να διασυνδέεται τόσο μη 

επεμβατικές όσο και με επεμβατικές συσκευές.

• Περιορισμοί: χρειάζονται ειδικός εξοπλισμός και 

υλικά.



Μη επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί και κίνδυνοι

Ευρέως διαθέσιμο

Απλή, απαίτηση ελάχιστης 

εκπαίδευσης

Υπολογίζει την μέση 

αρτηριακή πίεση

Ανακριβείς αναγνώσεις σε ακατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας

Τεχνικά δύσκολο να επιτευχθούν μετρήσεις σε καταστάσεις σοκ

Χρήση κατάλληλου μέγεθος περιχειρίδας για τον ασθενή



Επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί και κίνδυνοι

Ακριβής μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης

Μεγαλύτερη ακρίβεια 

Μεγαλύτερη

επαναληψιμότητα

Συνεχές

Απαιτεί ειδικευμένο ιατρό για την εισαγωγή

Εξοπλισμός (PPE (μέσα ατομικής προστασίας), καθετήρας, μη 

συμπιεζόμενες σωληνώσεις, οθόνη ελέγχου πίεσης)

Νοσηλευτική φροντίδα για την αποφυγή της αποσύνδεσης

Κίνδυνοι: λοίμωξη, αρτηριακή θρόμβωση, αιμορραγία

MAP = 1/3 *SBP + 2/3*DBP



Ανάλυση αερίων αίματος (1/2)

• Η ανάλυση αερίων αίματος (ABG) πρέπει να είναι διαθέσιμη στη ΜΕΘ.

• Μέτρηση ABG σε ασθενείς με: 

• σοβαρή υποξαιμία

• κίνδυνο υπερκαπνίας (π.χ. COPD, επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης )

• κίνδυνος μεταβολικών διαταραχών  (π.χ. οξέωση)

• καταστάσεις ανεπαρκούς αιμάτωσης καθιστώντας το SpO2 μη αξιόπιστο (π.χ. σοκ)

• επιδείνωση της κλινικής εικόνας

• αναπνευστική ανεπάρκεια σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό.



Ανάλυση αερίων αίματος (2/2)

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί

Μέτρηση pH, PaCO2, PaO2

Παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τον 

αερισμό και  την πιθανή οξέωση

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 

μέτρηση γαλακτικού οξέως, της 

αιμοσφαιρίνης, του καλίου

Επεμβατική αρτηριακή παρακέντηση

Ηπαρινισμένη σύριγγα

Ταχεία μεταφορά (σε πάγο αν βρίσκεται > 20 λεπτά στο 

εργαστήριο)

Αναλυτής αερίων αίματος

Το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα δεν εντοπίζεται σε 

όλες τις συσκευές.



Ανάλυση αερίων αίματος (ABG)

Σε συνθήκες περιορισμένων πόρων, η ανάλυση ABG μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ή να μην 

είναι εφικτές οι συχνές μετρήσεις 

Μπορεί να εξετασθεί η χρήση του τελοεκπνευστικού CO2 σε συνδυασμό με το SpO2 και το RR 

για να γίνει αξιολόγηση, κατανοώντας τους περιορισμούς



Κεντρική φλεβική πίεση

• Η κεντρική φλεβική πίεση (CVP) 

• χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση του 

προ-φορτίου του δεξιού κόλπου της καρδιάς 

• μετράται στο τέλος της εκπνοής για να 

αντανακλάται η διατοιχωματική πίεση (όχι ο 

όγκος)

• είναι συνήθως πολύ χαμηλή (2-4 cm H2O).

• Μπορεί να είναι χρήσιμες οι υψηλές και οι 

χαμηλές τιμές για να κατανοήσετε τη 

λειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

• Η χρήση της CVP κατά την 

αναζωογόνηση είναι αμφιλεγόμενη.

Χρησιμοποιείται με την άδεια του Dr Harry Shulman



CVC και CVP

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί και κίνδυνοι

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας (CVC) επιτρέπει την 

ασφαλέστερη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών, 

προτιμάται σε σχέση με τις περιφερειακές φλέβες.

Πρόσφατες κλινικές δοκιμές σε σηπτικό σοκ 

διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 50% των ασθενών 

χρειάζονται CVC για τη διαχείριση 

αγγειοσυσπαστικών.

Όταν τοποθετείται CVC στην

εσω σφαγίτιδα ή στην SCV (ανω κοίλη φλέβα) 

επιτρέπει την παρακολούθηση: ScvO2, CVP.

Η τοποθέτηση CVC είναι επεμβατική και συνεπάγεται κίνδυνο:
• απαιτεί κατάρτιση, εξοπλισμό (σετ καθετήρα), υλικά για αποστειρωμένη εισαγωγή και 

υπερηχογραφική καθοδήγηση (συνιστάται όταν είναι διαθέσιμη)

• κίνδυνοι: πνευμοθώρακας, αρτηριακή διάτρηση,αιματογενή διασπορά της λοίμωξης, 

θρόμβωση.

Η μέτρηση CVP έχει προκλήσεις:
• η μέτρηση απαιτεί μηδενισμό, ισοπέδωση και πρότυπες διαδικασίες

• ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του σώματος, την ενδοθωρακική πίεση και δομικές καρδιακές 

νόσους.

Η ερμηνεία της CVP έχει προκλήσεις:
• τί σημαίνει;



Καπνογραφία

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί

Μετρά το τελοεκπνευστικό CO2 σε δείγμα 

αέρα από το εκπνευστικό τμήμα του 

αναπνευστικού κυκλώματος :

• σε φυσιολογικούς πνεύμονες, το 

PETCO2 είναι περίπου 3-5 mmHg 

μικρότερο από το PaCO2

• επιβεβαιώνει την ενδοτραχειακή

διασωλήνωση

• αξιολογεί την ύπαρξη 

αποτελεσματικής κυκλοφορίας (κατά 

τη διάρκεια της CPR).

Ανακριβής εάν δεν υπάρχει διακριτό όριο:

• π.χ. απόφραξη της ροής αέρα.

Υποτίμηση του PaCO2 όταν υπάρχει μειωμένη πνευμονική 

αιμάτωση:

• πνευμονική εμβολή

• υπόταση

• υψηλή PEEP

• σοβαρό ARDS

• εμφύσημα.



Περιορισμοί παρακολούθησης

• Η αποτυχία ακριβούς αξιολόγησης, καταγραφής, ερμηνείας και απόκρισης των κλινικών 

παραμέτρων σε κατάλληλα διαστήματα είναι συχνή αιτία πρόκλησης βλάβης:

• Το νεαρότερο προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται στην αναγνώριση των σημείων  κλινικής επιδείνωσης.

• Το προσωπικό πρέπει να παροτρύνεται να ζητά βοήθεια από ανώτερους κλινικούς ιατρούς.

• Οι ιατροί πρέπει να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις τιμές και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ασθενών.

• Αποτυχία λήψης ιστορικού:
• Μην ξεχάσετε να συγκεντρώσετε αυτές τις πληροφορίες από ασθενείς και μέλη της οικογένειάς τους καθώς 

αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κλινική διαχείριση.



Σύνοψη

• Η παρακολούθηση δεν αντικαθιστά ένα καλό ιστορικό. Ρωτήστε για πιθανή έκθεση στον COVID-19.

• Ένα σύστημα έγκαιρης βαθμολόγησης είναι ένα τυποποιημένο εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομειακό και σε προ-νοσοκομειακό επίπεδο για την ενεργοποίηση έγκαιρης 

και κατάλληλης κλινικής ανταπόκρισης σε επιδεινούμενους ασθενείς.

• Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς παρακολουθούνται συχνά (μερικές φορές συνεχώς) εξαιτίας της 

δυναμικής κλινικής τους κατάστασης και της ανάγκης για έγκαιρη (και τιτλοποιημένη) αναζωογόνηση 

καθώς και παρεμβάσεων εντατικής θεραπείας.

• Η χρήση των μη επεμβατικών και των επεμβατικών μεθόδων παρακολούθησης θα πρέπει να 

βασίζεται στην κλινική εμπειρία, τους τοπικούς πόρους και την ανάλυση των κινδύνων-

πλεονεκτημάτων.

• Όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται σε θεραπείες ή επιδεινώνονται, ακολουθήστε μια συστηματική 

προσέγγιση για την ερμηνεία των δεδομένων και την έγκαιρη τροποποίηση του σχεδίου θεραπείας.
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