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ABSTRACT

Medical Emergency Teams based on anesthesiologists II
Aslanidis T, Charitidou S, Matiaki E, Bogiatzopoulos M, Dolzenko E, Georgopoulou E,
Milonas A, Anagnostara E
The essential contribution of medical emergency teams (M.E.T) is to decrease the frequency of
sudden deaths and the pointless transportation of patients in the intensive care units. The aim of the
present study is to record the number and the type of emergency in-hospital calls, the clinical follow
up and outcome, the departments and the staff of hospital that were covered by M.E.T (medical
and/or nursing) that participated in them, the medications that were used, and the number of
involved individuals per incident, as well as the type of monitoring and the fluids that were used.
This study covered a 5 months period of emergency calls. The emergency teams created, covered 24
hours a day 16 hospital departments. The main providers in M.E.T were anaesthetists. The results
were juxtaposed with the results of a previous period that a M.E.T. was activated in the same
hospital. (351calls in total, presented in a an already published study) In the current study we
recorded 160 calls in total.

Monitoring included, SpO2, arterial pressure, number of breaths per

minute and an estimation of neurologic condition according to the Glasgow scale or AVPU scale, as
well as the examination of the pupils. In the present study, more invasive methods of monitoring
were used. Only one individual was needed in 87 (54%) incidents. The medium time of his
involvement with every patient and the medium number of persons of the team involved per call
was the same as the previous study. Nevertheless, the higher incidence of favorable immediate
outcome after inhospital cardiac arrest (38.2% vs 18.2%) which was recorded, along with the drop
in the number of patients who needed to be transported to an intensive care unit, implies a better
coordination between the different departments and the M.E.T. It also points at an improvement in
the management of such incidents; thus a step up in the spread and implementation of appropriate
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clinical practice regarding intrahospital emergencies. Conclusions: The implementation of criteria
as well as the institution and around the clock existence of organized teams for inhospital
emergency medical response, facilitated the objective recognition of befalling crisis as well as the
better and more systematic recording and management of such incidents.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν αληηθείκελν ησλ εηδηθνηήησλ ηεο ηαηξηθήο
νξίδεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, είηε,
απφ ηε ειηθία ηνπ αζζελή (π.ρ. παηδηαηξηθή),
είηε απφ ην πάζρνλ φξγαλν (π.ρ. θαξδηνινγία), είηε απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν
παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πγείαο
(π.ρ. επείγνπζα ηαηξηθή). Σν ζχζηεκα ηαηξηθψλ νκάδσλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο (M.E.T. =
medical emergency team) πεξηγξάθεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1994, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε
δηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ελδνλνζνθνκεηαθά1 θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλαο
πξνάγγεινο ηεο κεηέπεηηα επείγνπζαο ελδνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο2. Η ζχλζεζε απηψλ
ησλ νκάδσλ δηαθέξεη απφ λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν. ε ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ απνηεινχληαη απφ εηδηθεπφκελνπο3
ή εηδηθφ ηαηξφ1 θαη λνζειεπηή ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρνπλ δπν λνζειεπηέο εθπαηδεπκε-

λνη ζηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο4,5. θνπφο ησλ Μ.Δ.Σ. είλαη λα εθηηκήζεη
ηνλ αζζελή θαη λα εθαξκφζεη άκεζα ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. Δλαιιαθηηθά, αλ ν αζζελήο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ αξρηθή ζεξαπεία ή ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ ζνβαξή
γηα λα παξακείλεη ζην ηκήκα, κεηαθέξεηαη ζε
κνλάδα πςειφηεξεο θξνληίδαο.
Η νπζηαζηηθή βνήζεηα ησλ ηαηξηθψλ Μ.Δ.Σ.
είλαη ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, ε απνηξνπή εκθάληζεο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο, ε αλαζηνιή ηεο
ηαρείαο εμέιημεο ηεο αλεπάξθεηαο δσηηθψλ
νξγάλσλ ή θαη ε πιήξεο αλαζηξνθή ηεο θαη
επνκέλσο ε απνηξνπή ηεο άζθνπεο εηζαγσγήο απηψλ ησλ αζζελψλ ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Οη νκάδεο απηέο έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ θαη ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή
ζλεζηκφηεηα6,7,8.

1
2

Α’ Αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα
Β’ Αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα
Ιππνθξάηεην Γεληθφ Ννζνθνκείν
Θεζζαινλίθεο

θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ θιήζεσλ γηα αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ελδνλνζνθνκεηαθά, ζ’ έλα λνζνθνκείν

«Ιππνθξάηεην»
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ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (Ιππνθξάηεην Γελη-

εμσηεξηθά ηνπο ηαηξεία, θαζψο θαη κία κνλά-

θφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ΙΓΝΘ), ηελ ε-

δα απμεκέλεο θξνληίδαο / αλάλεςεο ηεο ρεη-

μέιημε ηεο θιηληθήο εηθφλαο θαη ηελ έθβαζή

ξνπξγηθήο θιηληθήο, κία ζηεθαληαία κνλάδα,

ηνπο, ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ θαιχ-

κία κνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο ηεο παζν-

πηνληαλ απφ Μ.Δ.Σ., ην πξνζσπηθφ (ηαηξηθφ ή

ινγηθήο θιηληθήο θαη ηελ αίζνπζα ηνπ αμνλη-

/ θαη λνζειεπηηθφ) πνπ ζπκκεηείρε ζ’ απηέο,

θνχ ηνκνγξάθνπ (πίλαθαο 1).

ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην ρξφλν

Πίνακαρ 1. Σκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ

εκπινθήο αλά πεξηζηαηηθφ θαη αλά άηνκν, ηνλ

θαιχπηνληαλ απφ ηηο Μ.Δ.Σ. ζην ΙΓΝΘ.

αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ αλά πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη ην είδνο ηνπ monitoring

ΣΜΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

θαη ηα πγξά πνπ ρνξεγήζεθαλ. πλνιηθά ινη-

Αίζνπζα Αμνληθφπ ηνκνγξάθνπ
Αηκαηνινγηθφ ηκήκα (Γ΄ Παζνινγηθή
Κιηληθή)
Β΄ Μαηεπηηθή / Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή
Β΄ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή
Β΄ Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή
Β΄Καξδηνινγηθή Κιηληθή
Γ΄ Μαηεπηηθή / Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή
Γαζηξεληεξνινγηθφ ηκήκα
(Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή)
Γ΄ Μαηεπηηθή / Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή
Δ΄Υεηξνπξγηθή / Αγγεηνρεηξνπξγηθή
Δλδνθξηλνινγηθή Κιηληθή
Κιηληθή Μεηακνζρεχζεσλ
ΜΑΦ Β΄ Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθήο
Κιηληθή
Νεπξνινγηθή Κιηληθή
Νεθξνινγηθή Κιηληθή
ηεθαληαία Μνλάδα

πφλ, ε παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ηα απφηειέζκαηα ηεο 2εο θάζεο εθαξκνγήο Μ.Δ.Σ
ζην λνζνθνκείν, ηα ζπγθξίλεη κε απηά ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ δξάζεο ηεο Μ.Δ.Σ.
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξειζφλ σο κεκνλσκέλε κειέηε (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη
ζαλ «πξνεγνχκελε κειέηε»)3, θαη αληηπαξαζέηεη ηα παξαπάλσ κε θάπνηα ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία απφ ηηο θαηαγξαθέο ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ
ησλ δχν πεξηφδσλ (22 κήλεο), νη νπνίεο φκσο
δελ αθνινπζνχζαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαηαγξαθήο θαη αληηκεηψπηζεο .

Οη Μ.Δ.Σ. είραλ σο βαζηθφ άμνλα ηνπο εηδηθεπφκελνπο αλαηζζεζηνιφγνπο πνπ απνηεινχ-

ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηαγξάθεθαλ γηα
5 κήλεο (18/12/2008-18/05/2009) φιεο νη θιήζεηο γηα επείγνπζα αληηκεηψπηζε ελδνλνζνθνκεηαθψλ πεξηζηαηηθψλ ησλ θιηληθψλ ηνπ
λνζνθνκείνπ. Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θάιππηαλ θαζεκεξηλά 12 ηκήκαηα θαη ηα
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Σα θξηηήξηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ ελεξγν-

Καηά ηε δηάξθεηα εκπινθήο ηεο Μ.Δ.Σ. ζην

πνίεζε ηεο Μ.Δ.Σ. (πίλαθαο 2) ήηαλ ίδηα κε

πεξηζηαηηθφ θαηαγξάθνληαλ ηα δεκνγξαθηθά

απηά ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ δηεμήρζε

ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε δηάγλσζε θαη ν ιφγνο

ζην λνζνθνκείν: απηά ηνπ λνζνθνκείνπ Au-

θιήζεο, ε εμέιημε ηεο θιηληθήο εηθφλαο θαη

9

stin ηεο Μειβνχξλεο , ελψ ν ζρεδηαζκφο επέ-

ησλ δσηηθψλ ηνπ ζεκείσλ, φιεο νη παξεκβά-

ηξεπε θαη θιήζε γηα άιινπο ιφγνπο, ελζσκα-

ζεηο (θαξκαθεπηηθέο, δηαγλσζηηθέο) θαη ε ηε-

ηψλνληαο έηζη κεξηθά απφ ηα θξηηήξηα ελεξ-

ιηθή έθβαζή ηνπ. Παξάιιεια, θαηαγξάθν-

γνπνίεζεο νκάδσλ άκεζεο αληαπφθξηζεο θα-

ληαλ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο πνπ

ηά Hodgett10. Κξηηήξην θιήζεο ησλ ππφινη-

αζρνιήζεθε κε ην πεξηζηαηηθφ θαζψο επίζεο

πσλ αηφκσλ ηεο νκάδαο απνηεινχζε ε αληη-

θαη ν ρξφλνο εκπινθήο θάζε αηφκνπ. Η πξν-

θεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή αδπλακία αληηκεηψ-

θνξηθή ελεκέξσζε γηα θάζε αζζελή βαζηδφ-

πηζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ 5

ηαλ ζην ζχζηεκα AMPLE (αιιεξγίεο, αγσγή,

ιεπηά κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε, ήηνη, ηξνπν-

ηζηνξηθφ, εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, θιηλη-

πνηεκέλν ην θξηηήξην θιηκάθσζεο ελεξγνπνί-

θή εμέηαζε).12 Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο θαξδηα-

εζεο Μ.Δ.Σ. ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Denver.11

θψλ αλαθνπψλ θαηαγξάθνληαλ ν ρξφλνο θαξ-

Πίνακαρ 2. Κξηηήξηα θιήζεο Μ.Δ.Σ ζην

δηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο, ελψ ζε φια

ΙΓΝΘ

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ρξεηάζηεθαλ δηαλνζνθνκεηαθή δηαθνκηδή, ππήξρε ζπλνδφ κέινο ηεο

Αεπαγωγόρ
Δπαπεηινχκελνο

νκάδαο.

Αναπνεςζηικό ύζηημα
SpO2 < 90%, παξά ηε ρνξήγεζε νμπγφλνπ
Αλαπλνέο <8 ή >30 / min

ζηεθαλ κε ην πξφγξακκα Microsoft Office

Κςκλοθοπιακό ύζηημα
πζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε < 90mmHg
θίμεηο < 40 ή > 130 bpm
Όιεο νη θαξδηαθέο αλαθνπέο

δεδνκέλα ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηε ζηαζεξά

Νεςπικό ύζηημα
Απφηνκε αιιαγή ηεο ζπλείδεζεο
(πηψζε ηεο θιίκαθαο Glasgow >2 βαζκνχο)
Παξαηεηακέλεο επηιεπηηθέο θξίζεηο
Οποιαδήποηε άλλη αιηία γηα ηελ νπνία ν
ζεξάπσλ ηαηξφο έθξηλε ζθφπηκν λα θιεζεί ε
νκάδα.

Σα δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ θαη επεμεξγάExcel 2007, ελψ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά
απφθιηζε θαη ηνπο κέζνπο φξνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS v17.0 κε ηα
δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο, δηάξθεηαο 7 κελψλ (07/06/2006-/07/01/2007), ζην
ίδην λνζνθνκείν, πξν δηεηίαο (ζχλνιν 351 θαηαγξαθέο). Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζζεθε ην p<0.05. Όπνπ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα
πιεξνχζαλ ην θξηηήξην θαλνληθφηεηαο Kol-
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mogorov-Smirnov, έγηλε έιεγρνο ζεκαληηθφ-

ζεηο) αθνξνχζαλ αζζελείο ειηθίαο > 60 εηψλ,

ηεηαο κε ηε βνήζεηα ηνπ t- test γηα αλεμάξηε-

ελψ κφλν 16 αζζελείο ήηαλ < 30 ρξνλψλ. Δλ-

ηα δείγκαηα, εηδάιισο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δν-

δηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ειη-

θηκαζία Wilkinson rank sum test. Όπνπ θξί-

θηαθή θαη θπιεηηθή θαηαλνκή δελ άιιαμε

ζεθε ζθφπηκν λα θαλεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ

ζρεδφλ θαζφινπ (p=0,92) ζε ζρέζε κε ηηο 191

κεηξνχκελσλ δεδνκέλσλ, απηφ πξαγκαηνπνη-

θαηαγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο.

ήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπ-

Απφ ην ζχλνιν ησλ 160 πεξηζηαηηθψλ, ηα 74

ζρέηηζεο Pearson, ελψ ππνινγίζηεθε θαη ν

(46,25%) αληηκεησπίζηεθαλ επί ηφπνπ, ηα 54

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ πνπ καο δίλεη ην

(33,75%) δηαθνκίζζεθαλ ελδνλνζνθνκεηαθά

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο κηαο πα-

θαη ηα ππφινηπα 32 (20%) ρξεηάζζεθαλ δηα-

ξακέηξνπ πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε

λνζνθνκεηαθή δηαθνκηδή. ε ζρέζε κε ην

γξακκηθή ζρέζε ησλ δχν ππφ έξεπλα κεηα-

ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηεο πξψηεο κε-

βιεηψλ. Κπξίσο ζθνπφο είλαη λα ζπγθξηζνχλ

ιέηεο παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηηο ελδνλν-

νη δχν πεξίνδνη δξάζεο ησλ Μ.Δ.Σ. Παξά

ζνθνκεηαθέο δηαθνκηδέο (-11,25%, p<0,05),

ηαχηα, ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα αληηπαξα-

κε παξάιιειε αχμεζε φκσο ζηηο δηαλνζνθν-

ηεζνχλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα

κεηαθέο δηαθνκηδέο (+9,52% , p<0,05 ) θαη ηα

ησλ δχν πεξηφδσλ ελεξγνπνίεζεο θαη δξάζεο

πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίζηεθαλ επί ηφπνπ

ησλ νκάδσλ

κε ηα ζπγθξίζηκα δηαζέζηκα

(+14,85%, p<0,05). εκεηψλεηαη, επίζεο, αχ-

ζηνηρεία απφ ηα αξρεία ελδνλνζνθνκεηαθψλ

μεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ αίζνπζα ηνπ α-

επεηγφλησλ ζην κεζνδηάζηεκα ησλ 2 κειεηψλ

μνληθνχ ηνκνγξάθνπ (11,25% έλαληη 3%,

(22 κήλεο, 288 θιήζεηο), πνπ φκσο ιφγσ ηεο

p<0,05 ).

έιιεηςεο Μ.Δ.Σ. θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ ε-

πγθξηηηθά κε ην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ

λεξγνπνίεζήο ηνπο,

δπν πεξηφδσλ δξάζεο ησλ Μ.Δ.Σ., παξαηεξεί-

δελ αθνινπζνχζαλ ζπ-

γθεθξηκέλν πιαίζην απνηχπσζεο θαη δξάζεο.

ηαη κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ επί ηφπνπ (75,05% έλαληη 46,25%,

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

p<0,05), κείσζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ

Καηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 160 θιήζεηο, απφ

δηαθνκηδψλ (45,13% έλαληη 33,75%, p<0,05)

ηηο νπνίεο νη 106 (66%) αθνξνχζαλ άλδξεο

θαη κείσζε ησλ δηαλνζνθνκεηαθψλ δηαθνκη-

θαη νη 55 (34%) γπλαίθεο. Γεδνκέλσλ ησλ

δψλ (24,9% έλαληη 20%, p>0,05) .

ηκεκάησλ πνπ θαιχπηνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο

Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ δξάζεο

κειέηεο, δελ ππήξρε θαηαγξαθή αζζελνχο ε-

ησλ νκάδσλ δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηελ αληηκε-

ιηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ, νη κηζέο (85 θιή-

ηψπηζε ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ. ηελ πα-

©2012 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece
©2012 Εηαιρεία Αναιζθηζιολογίας και Ενηαηικής Ιαηρικής Βορείοσ Ελλάδος

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2012; 10:66-82 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal
Διιεληθφ Πεξηνδηθφ Πεξηεγρεηξεηηθήο Ιαηξηθήο 2012; 10:66-82 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal

71
ξνχζα κειέηε αληηκεησπίζηεθαλ ζπλνιηθά 34

πνθφιεο 1.5 mg/kg i.v.-θεληαλχιεο 100κgr

θαξδηαθέο αλαθνπέο, απφ ηηο νπνίεο αλαηάρ-

i.v θαη ζε πέληε ν ζπλδπαζκφο ζεηνπεληάιεο

ζεθαλ νη 13 (38,23%) έλαληη 22 πεξηζηαηηθψλ

4 mg/kg i.v–θεληαλχιεο 100κgr i.v (πίλαθαο 3).

ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο κε πνζνζηφ αλά-

Πίνακαρ 3. Αίηηα θαξδηαθψλ αλαθνπψλ

ηαμεο 18,2% (4/22, ζρεηηθή αχμεζε 20,03%,
p<0,05). Η αληηκεηψπηζε βαζίζηεθε ζηα πξσ-

Αίηιο

ηφθνιια εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο (ALS,ACLS) . Η αλαινγία θνηιηαθήο καξκαξπγήο - θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο / άζθπγκεο
ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο/ αζπζηνιίαο σο
αξρηθνχ ξπζκνχ ήηαλ 11/3/20 έλαληη 2/2/18
ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο. ε 4 πεξηπηψζεηο
νκφθσλα ζηακάηεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα
θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡΠΑ)
(κία ιφγσ εθηεηακέλσλ θαθψζεσλ θαη ηξεηο
ιφγσ βαξχηαηεο γεληθήο θιηληθήο θαηάζηαζεο) ζηα πξψηα 5 min. ηηο ππφινηπεο εθαξ-

Οξεία
αναπνεςζηική
ανεπάπκεια
Τποογκαιμική
καηαπληξία
Κωμαηώδηρ
καηάζηαζη
Γενικεςμένη
καπκινωμάηωζη
Πολςηπαςμαηίαρ
Καπδιογενή
αίηια
Έγκαςμα
Σοξικά αίηια

Πποηγούμενη
μελέηη
(1η πεπίοδο
δπάζηρ
Μ.Δ.Σ)

2

Παπούζα
μελέηη
(2η πεπίοδο
δπάζηρ Μ.Δ.Σ)

5

3

4

1

3

1

3

1

2

13

15

0
0

1
1

κφζηεθε ΚΑΡΠΑ γηα πεξίπνπ κηζή ψξα (ελ-

Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε / αηηία θιήζεο, θαί-

δηάκεζε ηηκή 25 min, 4-65). Καθψζεηο απφ

λεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 4 ε θαηαλνκή

ηελ ΚΑΡΠΑ δελ παξαηεξήζεθαλ. Γηαζσιε-

ησλ πεξηζηαηηθψλ.

λψζεθαλ ζπλνιηθά 29 πεξηζηαηηθά. Γεθαν-

Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δη-

θηψ δηαζσιελψζεηο δηελεξγήζεθαλ ρσξίο ηε

εθπεξαίσζαλ ην θάζε πεξηζηαηηθφ, ζε 87

ρνξήγεζε αλαηζζεηηθψλ παξαγφλησλ, ζε

(54,3%) πεξηζηαηηθά, ρξεηάζζεθε κφλν 1 άην-

ηξεηο επηιέρζεθε ε ηερληθή ηεο ηαρείαο εηζα-

κν. Αλαιπηηθφηεξα, ν ρξφλνο απαζρφιεζήο

γσγήο ηεο αλαηζζεζίαο (rapid sequence indu-

(ρ.α., ελδηάκεζε ηηκή) ηνπ κε απηφ ήηαλ 48

ction, RSI) κε ζεηνπεληάιε 2 mg/kg i.v., θε-

min ( κέζνο φξνο 70,35 min , εχξνο 10-720).

ληαλχιεο 100 κgr i.v. θαη ζνπθπληινρνιίλεο 1

ε 73 (45,5%) πεξηπηψζεηο θιήζεθε 2ν άηνκν

mg/kg i.v., ζε ηξεηο ν ζπλδπαζκφο κηδαδνιά-

/εηδηθεπφκελνο κε ρ.α. 42 min (κέζνο φξνο

κεο 0,04 mg/kg i.v. θαη θεληαλχιεο 100 κgr

60,5, εχξνο 10-180), εηδηθφο αλαηζζεζηνιφγνο

i.v., ζε δχν ν ζπλδπαζκφο εηνκηδάηεο 0,5

παξέζηε ζε 26 (16,25%) ησλ πεξηπηψζεσλ κε

mg/kg i.v–θεληαλχιεο 100 κgr i.v- ξνθνπξν-

ρ.α. 30 min (κέζνο φξνο 42,9, εχξνο 20-140),

λίνπ 1 mg/kg i.v., ζε δχν ν ζπλδπαζκφο πξν-

ελψ ζε 17 (10,6%) θιήζεηο ελεπιάθε θαη 3νο
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εηδηθεπφκελνο κε ρ.α. 40 min (κέζνο φξνο 30,

γνξφηεξε δηεθπεξαίσζε επεκβαηηθψλ πξά-

εχξνο 10-75).

μεσλ (π.ρ. ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο ην-

Πίνακαρ 4. Καηαλνκή

ησλ πεξηζηαηηθψλ

πνζέηεζε

θεληξηθψλ

θιεβηθψλ

γξακκψλ

αλαιφγσο ηεο δηάγλσζεο θαη ζχγθξηζε κε ηε

θ.ιπ). ε φ,ηη αθνξά ηηο αλαινγίεο ησλ ρξφ-

πξνεγνχκελε κειέηε

λσλ εκπινθήο αλά άηνκν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ αηφκσλ αλά πεξηζηαηηθφ δηαπηζηψζεθε φηη

Γιάγνωζη

Ομεία θνηιία
Ομεία
αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα
Μεηαβνιηθέο
δηαηαξαρέο
Κσκαηψδεο
θαηάζηαζε
Μπμνηδεκαηηθφ
θψκα
Γηαβεηηθή
θεηνμέσζε
Αγγεηαθφ
εγθεθαιηθφ
επεηζφδην
Πλεπκνληθφ
νίδεκα
Καξδηαθέο
αλαθνπέο
Καξδηαθέο
αξξπζκίεο
Δπηιεπηηθέο
θξίζεηο
Λνηκψμεηο
Κ.Ν.
Τπεξδνζνινγία
θαξκάθσλ
Σξαχκα
Άιιν

Πεπιζηαηικά
πποηγούμενηρ
μελέηηρ
(1η πεπίοδο
δπάζηρ Μ.Δ.Σ)

Πεπιζηαηικά
παπούζαρ
μελέηηρ
(2η πεπίοδο
δπάζηρ Μ.Δ.Σ)

9

12

εκπιεθνκέλσλ αλά πεξηζηαηηθφ αηφκσλ θαη

33

26

ην ρξφλν εκπινθήο ηνπ θαζέλα ηελ πξψηε θαη

2

3

23

16

1

0

1

1

14

16

3

4

22

21

8

13

9

2

6

2

10

3

16
34

21
20

Λφγσ έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,
λνζειεχηξηα ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ αθνινχζεζε κφλν ζε 9 (5,65%) πεξηζηαηηθά κε ρ.α
40 min (κέζνο φξνο 35, εχξνο 10-70), θαη ε
ζπκβνιή ηεο αθνξνχζε ηε βνήζεηα ζηε γξε©2012 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece
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δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε.3 (πίλαθαο 5).
Πίνακαρ 5. Αλαινγίεο ζηνλ αξηζκφ ησλ

ηε δεχηεξε πεξίνδν δξάζε ησλ Μ.Δ.Σ.
Μελέηη

Μόνο 1ο
άηομο
Κλήζη
και 2ο
άηομο
Κλήζη
και 3ο
άηομο
Διδικόρ
Νοζηλεύηπια

Πποηγούμενη

Παπούζα

p

n
πεξηζηαηηθψλ

t
εκπινθήο
(mean)

n
πεξηζηαηηθψλ

t
εκπινθήο
(mean)

99

40

87

45

NS

89

30

73

40

NS

22

25

17

40

p=0,048

28

25

26

30

p<0,05

17

27,5

9

40

p<0,05

Παξαηεξείηαη φκσο κείσζε ηνπ ρξφλνπ έλαζρφιεζεο κε θάζε πεξηζηαηηθφ ζε πεξηπηψζεηο δηαλνζνθνκεηαθψλ δηαθνκηδψλ (-40%,
60 έλαληη 100 min) θαη ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ δηαθνκίζηεθαλ ελδνλνζνθνκεηαθά (28,5%, 25 έλαληη 35 min), κε παξάιιειε αχμεζε ησλ ρξφλσλ ελαζρφιεζεο ζε πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίζηεθαλ επί ηφπνπ (+125%,
45 έλαληη 20 min)3.
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ε φινπο ηνπο αζζελείο ρξεζηκνπνηήζεθε mo-

λείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα),

nitoring θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ηνπ θνξε-

θνιινεηδή (HES 130/0,4, 6%) ρξεζηκνπνηή-

ζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο (SpO2), ηεο αξηεξηα-

ζεθαλ ζε 16 πεξηπηψζεηο κε φγθν ρνξήγεζεο

θήο πίεζεο, ηνπ αξηζκνχ αλαπλνψλ θαη έγηλε

500 ml (πξνεγνχκελε κειέηε: 13 πεξηπηψ-

εθηίκεζε ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο κε

ζεηο, 450 ml). Η καλληηφιε 20% (κέζε ηηκή

ηελ θιίκαθα Γιαζθφβεο ή ηελ θιίκαθα AV-

250 ml) ρνξεγήζεθε ζε 2 πεξηζηαηηθά (παζν-

PU θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο θφξεο ηνπ ν-

ινγία κε ζπλνδφ ελδνθξάληα ππέξηαζε), ελψ

θζαικνχ.

ηελ

αίκα (pRBC) δφζεθε ζε 4 πεξηπηψζεηο (1-4

πξνεγνχκελε κειέηε αιιά θαη ηνπ κεζνδηα-

units). Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηνπο ηξαπκα-

ζηήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν, θαη παξά ην γεγν-

ηίεο ν κέζνο φγθνο πγξψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ

λφο φηη ηα πνζνζηά ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιή-

αλά πεξηζηαηηθφ ήηαλ κηθξφηεξνο απ’ φηη

λσζεο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά, παξαηε-

ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε (950 ml έλαληη

ξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηηο πην επεκβαηηθέο

2372 ml), κε ηα θξπζηαιινεηδή λα απνηεινχλ

πξάμεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ηνπνζέηε-

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία3.

ζε αξηεξηαθήο γξακκήο θαη θεληξηθψλ θιεβη-

Πίνακαρ 6. Δπεκβαηηθέο πξάμεηο

πγθξηηηθά

φκσο

κε

3

θψλ θαζεηήξσλ (πίλαθαο 6) .
πγξψλ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο κεηαβνιέο
θξηκέλα, ν φγθνο ησλ πγξψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ 750ml (ελδηάκεζε ηηκή, εχξνο 06000 ml) αλά πεξηζηαηηθφ (πξνεγνχκελε κειέηε: 700 ml, 0-7500ml). ε 10 πεξηπηψζεηο
δελ ρνξεγήζεθαλ πγξά, ελψ αλαθνξηθά κε ην
είδνο ησλ πγξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: ην Ringer Lactate ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 122 πεξηπηψζεηο κε φγθν ρνξήγεζεο 750 ml (πξνεγνχκελε κειέηε: 159
πεξηπηψζεηο, 500 ml) ζε 3 πεξηζηαηηθά ρνξε-

απφ ηηο

ΜΔΣ.

Tα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε. πγθε-

ελψ

Δνδοηπασειακή
Γιαζωλήνωζη
Σοποθέηηζη
Κενηπικήρ Φλεβικήρ
Γπαμμήρ
Σοποθέηηζη
Απηηπιακήρ
Γπαμμήρ
Σοποθέηηζη
Ρινογαζηπικού
ζωλήνα
Σοποθέηηζη
Πεπιθεπικήρ
Φλεβικήρ γπαμμήρ
Σοποθέηηζη
Οςποκαθεηήπα
Σοποθέηηζη
πποζωπινού
βημαηοδόηη

Πποηγούμενη
μελέηη

Μεζοδιάζηημα
σωπίρ
M.E.T.

Παπούζα
μελέηη

45%

59%

49%

4%

18%

15%

2%

16%

26%

11%

52%

22%

51%

15%

29%

6%

31%

22%

0%

1,04%

1,25%

D5W κε φγθν ρνξήγεζεο 300 ml

Αλαθνξηθά κε ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηή-

(πξνεγνχκελε κειέηε: 10 πεξηπηψζεηο, 450

ζεθαλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φ-

ml), 18 πεξηζηαηηθά έιαβαλ κφλν N/S (αζζε-

ηη 33 απφ ηηο 78 (33%) δηαζσιελψζεηο δηελεξ-

γήζεθε
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γήζεθαλ ρσξίο ηε ρξήζε αληαγσληζηψλ ηεο

(p<0,05,r=0,63). Η θαηαλνκή ησλ ππφινηπσλ

λεπξνκπτθήο αγσγηκφηεηαο (πξνεγνχκελε κε-

θαξκάθσλ εηζαγσγήο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.

ιέηε 31%), ελψ απμήζεθαλ απφ 23% (27 απφ

Πίνακαρ 7. Αξηζκφο αζζελψλ πνπ πήξαλ

ηηο 86) ζε 37,17% (29 απφ ηηο 78) νη πεξηπηψ-

δηάθνξα θάξκαθα γηα ηε ελδνηξαρεηαθή

ζεηο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ζπλδπαζκφο 2 π-

δηαζσιήλσζε θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν

πλαγσγψλ πξνο απνθπγή θπξίσο ηεο αηκνδπ-

κειεηψλ (παξνχζαο-καχξν θαη πξνεγνχκε-

λακηθήο επηβάξπλζεο πνπ ζα επέθεξε ε ρξή-

λεο-γθξη)

ζε κηαο κφλν νπζίαο ζε κεγαιχηεξε δφζε. Η
ηερληθή ηεο ηαρείαο εηζαγσγήο επηιέρηεθε
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ (66%) κε
ηελ εηνκηδάηε θαη ηε ζεηνπεληάιε λα είλαη ηα
ππλαγσγά επηινγήο θαη ηε ζνπθθηλπινρνιίλε
λα ρνξεγείηαη φκσο κφλν ζην 43% - έλαληη
54% ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο- ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε
έγηλε κε ηε ρξήζε αληαγσληζηψλ ηεο λεπξν-

ρεηηθά κε ηε ρξήζε αγγεηνζπζπαζηηθψλ θαη

κπτθήο αγσγηκφηεηαο. Παξαηεξείηαη αληίζε-

ηλφηξνπσλ νπζηψλ (εθηφο ηεο αδξελαιίλεο θαη

ηα, αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρνξήγεζεο ηνπ

ηεο αηξνπίλεο), παξφιν πνπ ζπλνιηθά παξέ-

ξνθνπξνλίνπ απφ 2% ζην 7% (p>0,05), φρη φ-

κεηλε ζηα πνζνζηά ηεο πξνεγνχκελεο κειέ-

3

κσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή . Παξά ηαχηα, δε

ηεο(16%, p>0,05), ελ ηνχηνηο ε παξνχζα κε-

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο

ιέηε δείρλεη ζαθή δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε

ρνξήγεζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ θαη ηεο δηάζεζεο

ηελ επηινγή ηνπο: αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο

ηνπ εηδηθνχ δεζκεπηηθνχ κνξίνπ sugammadex

λνξεπηλεθξίλεο (απφ 3,5% ζε 7,8%, p<0,05),

2

ζην λνζνθνκείν (p>0,05, r=0,09, r = 0,81%).

αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο θαηλπιεθξίλεο

Δπίζεο, κηθξή είλαη, φζνλ αθνξά ηηο 160 θα-

(απφ 2% ζην 5,8%, p<0,05) θαη παξάιιειε

ηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο, θαη ε ζρέζε

κείσζε ηεο ρνξήγεζεο

ηεο ρξήζεο αληαγσληζηψλ ηεο λεπξνκπτθήο α-

34% ζην 4% (p<0,05)3.

γσγηκφηεηαο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ελδνηξα-

Σα ππφινηπα θάξκαθα πνπ ρνξεγήζεθαλ επη-

2

εθεδξίλεο απφ ην

ρεηαθήο δηαζσιήλσζεο (p>0,05, r=-0,12, r =

ιέρζεθαλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ αλαηζζε-

1,44%), ελψ αληίζεηα θαίλεηαη φηη κεηψλεηαη

ζηνιφγνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηζηα-

ε ρνξεγνχκελε δφζε αλαηζζεηηθψλ ζε πεξί-

ηηθνχ.

πησζε

ρνξήγεζεο

βελδνδηαδεπηλψλ
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Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ελ-

απηνί λα αληηκεησπηζηνχλ πξηλ θηάζνπλ ζηελ

δνλνζνθνκεηαθψλ πεξηζηαηηθψλ θαίλεηαη, α-

θαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο 1,9. Ο ξφ-

πφ ζχγθξηζε κε ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ λνζν-

ινο ηνπο έηζη είλαη δηαθνξεηηθφο θαη πην επ-

θνκείνπ, φηη, ζηηο πεξηφδνπο πνπ ιεηηνπξγνχ-

ξχο απφ απηφλ ησλ νκάδσλ αληηκεηψπηζεο

ζε ε M.E.T. απμάλνληαλ νη θιίζεηο. πγθεθξη-

θαξδηαθψλ αλαθνπψλ (cardiac arrest team)

κέλα, ην δεθάκελν πξηλ ηελ πξνεγνχκελε κε-

πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα θξίζε κεηά ηε γέλλε-

ιέηε θαηαγξάθνληαλ (ελδηάκεζε ηηκή) 17 (ε-

ζή ηεο. Η χπαξμε θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο

ιάρηζην 5 - κέγηζην 26) θιήζεηο/κήλα, θαηά

κηαο επεξρφκελεο ηαηξηθήο θξίζεο πνπ ζα

ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο (1ε

ρξεζίκεπαλ ηαπηφρξνλα θαη σο θξηηήξηα θιή-

πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ.Δ.Σ.), θαηαγξά-

ζεο ηεο νκάδαο πνπ ζα ηελ αληηκεησπίζεη

θνληαλ 29 (18–42) θιήζεηο/κήλα, ην κεζνδηά-

(Μ.Δ.Σ) είλαη απαξαίηεηε. Μέρξη πξφζθαηα,

ζηεκα κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ (22 κελψλ)

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα θιήζεο βα-

θαηαγξάθνληαλ 11,5 (5-57)

θιήζεηο/κήλα,

ζίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηελ θιηληθή δηαίζζε-

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζεο κειέηεο θα-

ζε παξά ζηε ιεπηνκεξή θιηληθή αμηνιφγεζε

ηαγξάθνληαλ 28 (10–32) θιήζεηο/κήλα, ελψ

ησλ αζζελψλ. Έξεπλεο αμηνιφγεζεο δηαθφ-

ηέινο, ην δσδεθάκελν κεηά ην πέξαο θαη ηεο

ξσλ παξακέηξσλ βνήζεζαλ ηειηθά ζηε δεκη-

ε

παξνχζαο κειέηεο (πνπ είλαη ε 2 πεξηφδνο

νπξγία ζπγθεθξηκέλσλ, εχθνια κεηξήζηκσλ,

δξάζεο ηεο Μ.Δ.Σ.), πνπ ζπλέπεζε κε ηελ έ-

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία κπνξεί

λαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο απηφλνκνπ ηκήκαηνο

λα αλαγλσξηζηεί κηα αξρφκελε θξίζε θαη λ’

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζην λνζνθνκείν π-

αληηκεησπηζζεί ελ ηε γελέζεη ηεο10-16. ηε ζπ-

πφ ηε δηεχζπλζε εληαηηθνιφγνπ, ν αξηζκφο

γθεθξηκέλε έξεπλα επηιέμακε λα ρξεζηκνπνη-

ησλ θιήζεσλ κεηψζεθε ζηηο 9 (6-17) θιή-

ήζνπκε ηα θξηηήξηα θιήζεο Μ.Δ.Σ. θαηά

ζεηο/κήλα. Παξαηεξείηαη, έηζη, κηα αχμεζε

Hodgett , ιφγσ θπξίσο ηεο επθνιίαο ρξήζεο

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ησλ Μ.Δ.Σ. θα-

ηνπο11.

ηά 71% θαη 147% αληίζηνηρα.3

Όζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ απηψλ,
απηή δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αθφκε θαη

ΤΕΖΣΖΖ

απφ λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν. Σηο πεξηζζφ-

Γεληθά, ε θηινζνθία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ

ηεξεο θνξέο απνηειείηαη απφ έλαλ εληαηηθν-

Μ.Δ.Σ. βαζίδεηαη ζε δχν άμνλεο: πξψηνλ, φηη

ιφγν, έλαλ θαξδηνιφγν θαη κηα λνζειεχηξηα

ππάξρεη κεγάιε ζλεηφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο

εηδηθεπκέλε ζηνλ ηνκέα ησλ επεηγφλησλ, ρσ-

ελδνλνζνθνκεηαθψλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ

ξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ νκά-

θαη δεχηεξνλ, φηη ζα ήηαλ ινγηθφ νη αζζελείο

δεο πνπ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ εηδη-
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θεπκέλνπο λνζειεπηέο ή γηαηξνχο. ηελ Δι-

ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο σο απαξαίηεηε πξνυ-

ιάδα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ζπλζέζεηο, φ-

πφζεζε ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.

πσο π.ρ. νκάδεο απφ εηδηθφ παζνιφγν, ρεη-

Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε ζαθέο φηη ε χ-

ξνπξγφ, θαξδηνιφγν θαη αλαηζζεζηνιφγν ή ν-

παξμε ησλ θξηηεξίσλ αιιά θαη ε αληηκεηψπη-

κάδεο απφ ην πξνζσπηθφ, ηαηξηθφ θαη λνζε-

ζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ απφ

ιεπηηθφ, απφ ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηη-

νξγαλσκέλεο νκάδεο, βνήζεζε ζηε ζπζηεκα-

θψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ καο ε-

ηηθφηεξε θαηαγξαθή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ.

πηιέρζεθε ε ιχζε κηαο ακηγψο αλαηζζεζηνιν-

Η πηψζε ησλ θαηαγξαθέλησλ πεξηζηαηηθψλ

γηθήο νκάδαο, επέιηθηεο φκσο φζνλ αθνξά ηε

κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπί-

ζχλζεζε ηεο (εηδηθεπφκελνο γηαηξφο, εηδηθφο

πηεη ρξνληθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο νξγα-

γηαηξφο, λνζειεχηξηα). Απηφ απνθαζίζηεθε

λσκέλνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ

ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο απνθιεηζηηθά ησλ α-

ππφ ηε δηεχζπλζε εληαηηθνιφγνπ, γεγνλφο

λαηζζεζηνιφγσλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξη-

πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηεο αληη-

ζηαηηθά θαη γηα λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ κε-

κεηψπηζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ γηα ηε κεηέπεη-

γαιχηεξε νκνηφηεηα κε ηελ νκάδα ηεο πξνε-

ηα ελδνλνζνθνκεηαθή εμέιημή ηνπ14.

1,3

Καηά

γνχκελεο κειέηεο .

πφζν ηα δχν γεγνλφηα ζρεηίδνληαη; Πηζηεχνπ-

Βέβαηα, ιφγσ ηεο απνπζίαο πνιιψλ ηέηνησλ

κε φηη ε αξρηθή αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηη-

κειεηψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, παξακέλνπλ α-

θνχ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην λνζνθνκείν απφ

λαπάληεηα νξηζκέλα εξσηήκαηα ζρεηηθά ηε

άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηα επείγνληα πεξηζηα-

ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Πξψηνλ, πα-

ηηθά κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα κεηέπεηηα ελδν-

ξακέλεη ην εξσηεκαηηθφ ζρεηηθά κε ηε ζχλ-

λνζνθνκεηαθήο επηπινθήο, ηέηνηαο πνπ λα ε-

ζεζε ηεο νκάδαο θαη ηνλ ηξφπν ελεξγνπνίε-

λεξγνπνηεί ηηο εθάζηνηε Μ.Δ.Σ.

ζήο ηεο. Θα κεησλφηαλ ηειηθά ν ρξφλνο έλα-

Παξάιιεια, ε χπαξμε κηαο πξνεγνχκελεο

ζρφιεζεο αλά πεξηζηαηηθφ ζε πεξίπησζε εμ’

βά-ζεο δεδνκέλσλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα αλα-

αξρήο αληηκεηψπηζήο ηνπ απφ α) δχν άηνκα ή

δξνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο

β) απφ εηδηθφ αλαηζζεζηνιφγν ή γ) εηδηθνχο

ηεο κεηαβνιήο πνιιψλ παξακέηξσλ ιεηηνπξ-

άιινπ ηκήκαηνο, αθφκε θαη κειινληηθά, απφ

γίαο απηψλ ησλ νκάδσλ ζην ρξφλν, ζηνηρεία

δ) εηδηθφ επεηγνληνιφγν; Πξέπεη λα νξγαλσ-

πνπ θπζηθά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζην

ζεί νκάδα πνπ ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά

κέιινλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.

κε ηέηνηα πεξηζηαηηθά; Θα ππήξρε βειηίσζε

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ αληηκε-

ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε κηα

ησπίζηεθαλ επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ

ηέηνηα πεξίπησζε; Πξνο ην παξφλ, ζεσξνχκε

θαη ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. Παξά ην γεγν-
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λφο φκσο φηη ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε ην

γάιν πνζνζηφ (38,2%) αλάλεςεο πνπ θαηα-

60% ησλ πεξηζηαηηθψλ δηαθηλνχληαλ ηειηθά

γξάθεηαη. Δληζρχεηαη επίζεο ε ππφζεζε ηεο

ζε κνλάδεο απμεκέλεο θξνληίδαο, ζηελ πα-

θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ θξηηεξίσλ ελεξγνπνί-

ξνχζα ζεηξά αζζελψλ έρνπκε κείσζε ησλ ελ-

εζεο ησλ νκάδσλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη

δνλνζνθνκεηαθψλ δηαθνκηδψλ κε παξάιιειε

θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ.

αχμεζε ησλ δηαλνζνθνκεηαθψλ δηαθνκηδψλ

Λφγσ φκσο ηνπ κηθξνχ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ

θαη κεγάιε αχμεζε ησλ επί ηφπνπ αληηκεησ-

ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ (56) δελ απνθιείν-

πηζζέλησλ πεξηζηαηηθψλ. Έρνληαο ππ’ φςηλ

ληαη ζηαηηζηηθά ζθάικαηα.

ηελ θαηαλνκή ησλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ ειηθη-

Ιδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνχ ρξήδνπλ επίζεο ηα α-

ψλ αλάκεζα ζηηο δχν κειέηεο, ηα παξαπάλσ ί-

πνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ελαζρφιε-

ζσο θαλεξψλνπλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ

ζεο κε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Καη ζηηο δχν κε-

πεξηζηαηηθψλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Σν γε-

ιέηεο παξαηεξήζεθε φηη ηα ελδνλνζνθνκεηα-

γνλφο απηφ ππνδειψλεη επίζεο, θαιχηεξε ζπ-

θά επείγνληα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο

λεξγαζία ησλ νκάδσλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο

θαζεκεξηλφηεηαο

κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ,

ηκήκαηνο απνξξνθψληαο κεγάιν κέξνο ηνπ

πην έγθαηξε ελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ απηψλ

έκςπρνπ δπλακηθνχ ηνπ. ηελ παξνχζα κειέ-

θαη θαιχηεξε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ θιήζεο.

ηε, δηαπηζηψλεηαη επίζεο αχμεζε ζην ρξφλν

Αληίζεηα, νη απμεκέλε ζπρλφηεηα δηαλνζνθν-

ελαζρφιεζεο αλά πεξηζηαηηθφ ηνπ εηδηθνχ α-

κεηαθψλ δηαθνκηδψλ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο

λαηζζεζηνιφγνπ θαη ηεο λνζειεχηξηαο ηνπ α-

ηεο κείσζεο ησλ θιηλψλ ηεο Μνλάδαο Δληαηη-

λαηζζεζηνινγηθνχ. Σν ηειεπηαίν ίζσο είλαη

θήο Θεξαπείαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε πε-

δείθηεο βειηησκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ

ξίνδν δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο κειέηεο.

κειψλ ηεο νκάδαο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη θαηαγξαθέο απφ

λα επεξεάζεη παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγ-

ηηο θαξδηαθέο αλαθνπέο φπνπ δηαπηζηψλεηαη

κα ε δηελέξγεηα δηαθνκηδψλ ή ε επηινγή επεκ-

φηη, παξφιν πνπ ζηελ

ζεηξά αζζελψλ ηεο

βαηηθφηεξσλ επηινγψλ παξαθνινχζεζεο δσ-

πξνεγνχκελεο κειέηεο ν ζπρλφηεξνο αξρηθφο

ηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Η νξγάλσζε ινηπφλ ελφο

ειεθηξνθαξδηνγξαθηθφο ξπζκφο ήηαλ ε αζπ-

ζπζηήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ηθαλφ πξνζσπη-

ζηνιία, ζηελ παξνχζα κειέηε ε θνηιηαθή

θφ θαη ζρεδηαζκέλνπ θαηάιιεια, είηε σο απ-

καξκαξπγή θαηαγξάθεηαη ζην 32,3%, γεγν-

ηφλνκν ηκήκα ή νκάδα είηε σο κέξνο ελφο

λφο πνπ πιεζηάδεη ηα δηεζλή βηβιηνγξαθηθά

ηκήκαηνο, ψζηε λα δηεθπεξαηψλνληαη θαιχηε-

δεδνκέλα18. Σα ζηνηρεία απηά επηδέρνληαη

ξα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα α-

πνιιψλ εξκελεηψλ. Ίζσο έηζη εμεγείηαη ην κε-

πνηειεί απνδνηηθή επηινγή.
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Απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξε-

γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη σο κεγαιχηεξε έκ-

ζηκνπνηήζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη θαη’ αξρήλ φηη

θαζε ζηελ πξνζδνθψκελε

ζε κεγάιν κέξνο ησλ ελδνηξαρεηαθψλ δηαζσ-

ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ

ιελψζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ δε ρξεζηκν-

πεξηζηαηηθψλ17. Αιιά θαη κεηά ηελ εηζαγσγή

πνηήζεθαλ θαζφινπ απνθιεηζηέο ηεο λεπξν-

ζηελ αλαηζζεζία, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθε-

κπτθήο αγσγηκφηεηαο. Παξά ηαχηα, ζηελ πα-

δξίλε, ην ζπρλφηεξα ρνξεγνχκελν αγγεηνδξα-

ξνχζα κειέηε, ην ηειεπηαίν δε θαίλεηαη λα

ζηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο

ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ελδνηξαρεηαθήο

κειέηεο, δίλεη ηε ζέζε ηεο πιένλ ζε πην ηζρπ-

δηαζσιήλσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθε

ξά θαη πην εθιεθηηθά αγγεηνζπζπαζηηθά, φ-

ζθφπηκν λα ρνξεγεζεί έλαο απνθιεηζηήο, ε

πσο ηε θελπιεθξίλε θαη ηε λνξεπηλεθξίλε.

ζνπθθηλπινρνιίλε ήηαλ ην θάξκαθν εθιν--

Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα πην ζηνρεπκέλε

γήο. Σα δπν παξαπάλσ ζηνηρεία εμεγνχληαη α-

ρνξήγεζε αγγεηνδξαζηηθψλ παξαγφλησλ21.

πφ κηα ζηξαηεγηθή εμαζθάιηζεο αεξαγσγνχ

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε παξαθνινχζεζε

ρσξίο ηε ρξήζε απνθιεηζηψλ ηεο λεπξνκπτ-

ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ έγηλε πιένλ θαη κε πην

θήο αγσγηκφηεηαο ή κε ηε ρνξήγεζε κηαο νπ-

επεκβαηηθνχο ηξφπνπο, φπσο ε κέηξεζε ηεο

ζίαο ηαρείαο απνδξνκήο. Σν ξνθνπξφλην κπν-

θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο ή ηα αέξηα αίκα-

ξεί λα πξνζθέξεη ηδαληθέο ζπλζήθεο ιφγσ ηεο

ηνο. ην ρψξν ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ε ζην-

γξήγνξεο έλαξμεο δξάζεο ηνπ θαη πηζαλφλ

ρεπκέλε κέζσ επεκβαηηθήο παξαθνινχζεζεο

λα εξκελεχεη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηα

ζεξαπεία κε πγξά ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζε-

ελδνλνζνθνκεηαθά επείγνληα. Δπηπιένλ, παξά

πηηθή θαηαπιεμία είλαη απνηειεζκαηηθή22.

ην γεγνλφο φηη δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέ-

Πηζαλψο λα απνδεηρζεί ζην κέιινλ αλ ην ίδην

ηηζε κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ

ηζρχεη θαη κε ηα ελδνλνζνθνκεηαθά επείγν-

θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ εηδηθνχ αλαζηνιέα ηνπ

ληα.

(sugammadex) ζην λνζνθνκείν, ελ ηνχηνηο ε

Η δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο νκά-

χπαξμε απηή θάζε απηή κπνξεί λα απνηειεί

δσλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο ε-

ςπρνινγηθφ παξάγνληα πνπ λα εξκελεχεη ηελ

μεηδίθεπζεο, φπσο είλαη νη Μ.Δ.Σ. νθείιεη λα

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απν-

πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηε-

θιεηζηή ηεο λεπξνκπτθήο αγσγηκφηεηαο

19,20

.

αηκνδπλακηθή

ηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελφο λνζν-

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην γεγνλφο φ-

θνκείνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε - φπσο θαη

ηη σο ππλαγσγά εηζαγσγήο ρνξεγνχληαη - κε

ζηελ πξνεγνχκελε- δε πξνρσξήζακε ζε ηέ-

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απ’ φ,ηη ζηελ πξνε-

ηνηνπ είδνπο αλάιπζε. Παξφιν πνπ δηαθαίλε-

γνχκελε κειέηε - ζπλδπαζκφο αλαηζζεηηθψλ,

ηαη κηα ζπζρέηηζε, παξακέλνπλ ηα εξσηεκαηη-
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θά ζρεηηθά κε ηελ θακπχιε κάζεζεο ησλ δηα-

Δςσαπιζηίερ

θφξσλ ηκεκάησλ αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο ν-

Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνχλ ηελ θ. Διηζάβεη

κάδαο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ελδνλν-

Λχηξα, θηιφινγν, γηα ηε ιεπηνκεξή επηκέιεηα

ζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ. Δίλαη άξαγε ηθαλή

ηνπ θεηκέλνπ.

ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο λα παίμεη ην ξφιν ελφο αηζζεηήξα θαη ελφο πιαηζίνπ
κειινληηθήο πξφιεςεο ηαηξηθψλ ιαζψλ; Δξσ-
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