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ABSTRACT

From general ICU to dedicated Neuroscience Intensive Care Units
Katsanoulas C
The review presents literature data and focuses on the acclaimed need for transition from general to
dedicated Neurosurgical/Νeurological or Neuroscience Intensive Care Units (NSICU).
There are solid data from well designed metanalyses showing that at least in the United States, the
wider implementation of intensivists in the ICUs, led to significant reductions in ICU and hospital
mortality and patient’s length of stay (LOS). Given the variation in ICU physician staffing plans
and the potential for reduced mortality implied by these studies, a more rigorous evaluation of the
optimal ICU organization is essential. Highly specialized vs. less specialized ICU physician staffing
is associated with reduced hospital and ICU mortality and LOS.
Significant developments in the fields of neurology and neurosurgery have led to improved
treatments for the critically ill neurological/neurosurgery patient. The institution of a
neurointensivist-led team model and the transition from the open unit model to a semiclosed or
closed model were associated with an independent positive impact on patient outcomes, lower ICU
mortality, reduced LOS, and increased probability of discharge either to a skilled nursing facility or
home. Moreover, a lower percentage of complications and improved documentation of important
predictive variables in medical records were among other benefits.
Full-time neurointensivists implementation and the institution of dedicated neurocritical care units
have also been associated with reduced hospital mortality and resource utilization without changes
in readmission rates or long-term mortality.
For patient subgroups such as those with acute intracerebral hemorrhage, acute ischemic stroke and
more importantly, traumatic brain injury, admission to a neuro- vs. general ICU is associated with
reduced mortality rate, reduction in resource utilization and improved patient outcomes at hospital
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discharge.Several factors including improved patient care protocols may contribute to this favorable
association.
A closed model neuro-intensive care unit with continuous supervision by a critical care team
specializing in neurocritical care or neuroanesthesia can provide improved outcomes and reduced
length of stay compared to general ICU.

ΔΙΑΓΩΓΗ

ηεο βαξηάο λφζνπ ή ηξαχκαηνο. Πεξηιακβάλεη

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ε Δληαηηθή Θε-

φια ηα ζηνηρεία ηεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη

ξαπεία έρεη σξηκάζεη σο κηα μερσξηζηή εηδη-

επηπιένλ απαηηεί ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη άξη-

θφηεηα ηεο ηαηξηθήο. Καηαζηάζεηο φπσο ε ζν-

ζηε γλψζε ηνπ monitoring ηεο ΜΔΘ (πρ. θαξ-

βαξή ζήςε, ην ζχλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηη-

δηαγγεηαθφ αηκνδπλακηθφ monitoring, κεραλη-

θήο αλεπάξθεηαο (ARDS) θαη ε κεηεγρεηξεηη-

θφ αεξηζκφ) θαζψο θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ

θή θξνληίδα ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ πςεινχ

neuromonitoring θαη εηδηθψλ παξεκβάζεσλ

θηλδχλνπ είλαη πιένλ αξκνδηφηεηα ηνπ εληαηη-

(ζεξαπεπηηθή ππνζεξκία θιπ). Σειηθφο ζην-

θνιφγνπ. Δηδηθφηεξα φκσο, ε εμεηδίθεπζε ζηε

ρνο είλαη ε αλαδσνγφλεζε θαη ε ππνζηήξημε

λεπξνινγηθή-λεπξνρεηξνπξγηθή Δληαηηθή Θε-

ησλ

ξαπεία έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ πνιπδηάζηα-

θψλ/λεπξνινγηθψλ αζζελψλ, ε πξφιεςε ή ε

ηε θαη ζε βάζνο θξνληίδα ηνπ λεπξνρεηξνπξ-

κείσζε ηεο δεπηεξνγελνχο βιάβεο θαη ησλ

γηθνχ ή/θαη ηνπ λεπξνινγηθνχ αζζελνχο. Ο

δηαθφξσλ ζπλαθψλ επηπινθψλ θαη ε δηεπθφ-

λεπξνεληαηηθνιφγνο αλαιακβάλεη πξσηεχνληα

ιπλζε ηεο κεηάβαζεο ηνπ αζζελνχο ζε πεξη-

ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ ηεο λεπξν-

βάιινλ αλάλεςεο.

ρεηξνπξγηθήο/λεπξνινγηθήο ΜΔΘ (ΝεΜΔΘ)

Ο λεπξνεληαηηθνιφγνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε

ζπληνλίδνληαο ηφζν ηε γεληθή φζν θαη ηελ εη-

ηνπο λεπξνρεηξνπξγνχο, ηνπο λεπξναθηηλνιφ-

δηθή ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ. Ζ Νεπξν-Δ-

γνπο, ηνπο λεπξνιφγνπο, ηνπο αλαηζζεζηνιφ-

ληαηηθή Θεξαπεία είλαη κνλαδηθή γηαηί νπζηα-

γνπο θαη ηνπο γηαηξνχο ηεο επείγνπζαο ηαηξη-

ζηηθά ελδηαθέξεηαη γηα ην ζεκείν ζπλάληεζεο

θήο θαζψο θαη κε ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο π-

θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ

πφινηπνπο πγεηνλνκηθνχο ζε έλα πεξηβάιινλ

άιισλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ, ζην πιαίζην

πνπ πξνάγεη ηε δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία. Οη

Γηεπζπληήο ΔΤ, Μνλάδα Δληαηηθήο
Θεξαπείαο, Γ.Ν.Θ «Γ.Γελλεκαηάο»,
Θεζζαινλίθε

βαξέσο

παζρφλησλ

λεπξνρεηξνπξγη-

λεπξνεληαηηθνιφγνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
πιήξε θξνληίδα ζηνπο αζζελείο ελζσκαηψλνληαο θαη εμηζνξξνπψληαο ηελ αληηκεηψπηζε
ηφζν ηνπ εγθεθάινπ φζν θαη ηνπ ππνινίπνπ
νξγαληζκνχ. Δπίζεο είλαη ηθαλνί θαη επαξθείο
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γηα κηα ζεηξά επεκβαηηθψλ παξαθιίλησλ ηε-

λεπξνρεηξνπξγηθψλ

θπξίσο

θαη

ιηγφηεξν

ρληθψλ, φπσο δηαζσιήλσζε, θεληξηθνί θάζε-

λεπξνινγηθψλ θιηληθψλ ή ηκεκάησλ, έρνπλ η-

ηεξηαζκνί αγγείσλ, δηαδεξκηθή ηξαρεηνζην-

δξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΝεΜΔΘ ρσξίο απα-

κία, ηνπνζέηεζε ζσξαθνζσιήλσλ θαη παξν-

ξαίηεηα ηελ παξνπζία λεπξνεληαηηθνιφγνπ,

ρέηεπζε ζπιινγψλ, θαη επεκβαηηθνχ moni-

είηε σο κφληκνπ είηε σο ζπκβνχινπ ηαηξνχ.

toring ηνπ εγθεθάινπ (Πηλ.1)
Πίνακαρ 1. Παξάκεηξνη επεκβαηηθνχ εγθεθαιηθνχ monitoring

Η ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο α-

Δλδνθξαληαθή πίεζε,
Intarcranial Pressure (ICP)
Πίεζε εγθεθαιηθήο άξδεπζεο,
Cerebral Perfusion Pressure (CPP)
Δγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή,
Cerebral Blood Flow (CBF)
Μεξηθή ηζηηθή (εγθεθαιηθή) πίεζε νμπγφλνπ,
Tissue (Brain) oxygen partial pressure (PbrO2)
θαγεηηδηθφο θνξεζκφο αηκνζθαηξίλεο,
Jugular haemoglobin oxygen saturation (SjO2)
Δγγχο ππέξπζξε θαζκαηνζθφπεζε,
Near- infrared spectroscopy (NIRS)
Δγθεθαιηθή κηθξνδηάιπζε,
Cerebral microdialysis (CMA)

Οη λεπξνεληαηηθνιφγνη ζπλεξγάδνληαη θαζεκεξηλά κε ηνπο λεπξνρεηξνπξγνχο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ζεξαπεπηηθψλ
πξσηνθφιισλ γηα ηνπο βαξέσο πάζρνληεο
λεπξνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο. ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλσξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη πξσηφθνιια (π.ρ. δηάγλσζε εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ,
θψκα κεηά θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία, ηζραηκηθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ηξαπκαηηθέο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο θαη πξψηκνη δείθηεο πξφγλσζήο
ηνπο).1 Παξ’ φια απηά ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν
θαη ζηελ Ακεξηθή ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο
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πνηειεί έλαλ απφ ηνπο αθξηβφηεξνπο ηνκείο
ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο πγείαο. Τπνινγίδεηαη νηη πεξίπνπ ην 1% ηνπ ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ
θαηαλαιψλεηαη ζε δαπάλεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Παξ’ φιε απηή ηε ζεκαληηθή επέλδπζε, εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη κεγάιε αλνκνηνκνξθία ζηε ζηειέρσζε ησλ ΜΔΘ θαη
πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη απηή ε νξγάλσζε κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ, ελψ ε ζηειέρσζε ησλ ΜΔΘ κε εληαηηθνιφγνπο κπνξεί λα ηελ βειηηψζεη. Σνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί
κε ηε ινγηθή φηη νη γηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηηο
γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο λα αληηκεησπίδνπλ
βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο θαη είλαη άκεζα
δηαζέζηκνη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε ζεξαπεία
ηέηνησλ πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ή λα εμαιείςνπλ ηε λνζεξφηεηα θαη ηε
ζλεηφηεηα. H παξνπζία απηψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε πφξσλ, εθφζνλ νη εληαηηθνιφγνη ,
κπνξεί λα είλαη θαηαιιειφηεξνη ζηνλ έιεγρν
ησλ αδφθηκσλ εηζαγσγψλ ζηε ΜΔΘ, ζηελ
πξφιεςε επηπινθψλ πνπ παξαηείλνπλ ηε δη-
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άξθεηα λνζειείαο θαη ζηελ πην έγθαηξε αλί-

λε κεηα-αλάιπζε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα.3

ρλεπζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ εμφδνπ απφ

Απφ έλα ζχλνιν 3544 ζρεηηθψλ βηβιηνγξαθη-

ηε ΜΔΘ. Ζ ηνπνζέηεζε κφληκσλ εληαηηθνιφ-

θψλ αλαθνξψλ θαηέιεμαλ ζε 26 δεκνζηεχ-

γσλ ζηηο ΜΔΘ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ησλ

ζεηο πνπ πιεξνχζαλ θξηηήξηα εηζφδνπ ζηε κε-

ΖΠΑ ππνινγίδεηαη νηη ζψδεη 162000 δσέο ην

ηα-αλάιπζε θαη κειέηεζαλ ηέζζεξεηο παξα-

ρξφλν. Οη απφςεηο απηέο ίζσο είλαη δεδνκέλεο

κέηξνπο: ζλεηφηεηα ζην λνζνθνκείν θαη ζηε

γηα ηελ επξσπατθή ηαηξηθή, ζηηο ΖΠΑ φκσο

ΜΔΘ θαη δηάξθεηα παξακνλήο ζην λνζνθν-

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν έ-

κείν θαη ζηε ΜΔΘ. Ζ ζηειέρσζε ησλ ΜΔΘ

ξεπλαο θαη πνιπεπίπεδεο επηζηεκνληθήο πξν-

θαηαηάρζεθε ζε 4 θαηεγνξίεο:

ζέγγηζεο.

1)κλειζηές ΜΕΘ (ν εληαηηθνιφγνο είλαη ν ζε-

Σν 1998, κεγάινη πγεηνλνκηθνί νξγαληζκνί

ξάπσλ ηαηξφο ηνπ αζζελνχο),

ησλ ΖΠΑ ίδξπζαλ ην Leapfrog Group γηα λα

2)ΜΕΘ με σποτρεφηική γνώμη ζσμβούλοσ

βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη

ενηαηικολόγοσ (ν εληαηηθνιφγνο δελ είλαη ν

ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ

ζεξάπσλ ηαηξφο αιιά γηα θάζε αζζελή πνπ εη-

πγείαο.2 ήκεξα ζην Leapfrog Group ζπκκε-

ζάγεηαη ζηε ΜΔΘ είλαη απαξαίηεηε ε γλψκε

ηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 34 εθαηνκκχξηα εξ-

ηνπ),

γαδφκελνη πξνεξρφκελνη απφ 105 κεγάινπο

3)ΜΕΘ με γνώμη ζσμβούλοσ ενηαηικολόγοσ

νξγαληζκνχο, αληηπξνζσπεχνληαο θεθάιαην

καηά περίπηφζη (ν εληαηηθνιφγνο εθθέξεη

πάλσ απφ 60 δηζ. δνιάξηα γηα εηήζηεο δαπά-

γλψκε κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ζεξάπν-

λεο πγείαο.Μεηαμχ άιισλ, ην Leapfrog Group

ληα ηαηξφ), θαη

έρεη ζπζηήζεη επίζεκα απφ ην 2000, νηη φινη

4) ΜΕΘ τφρίς ενηαηικολόγο (κε δηαζέζη-

νη αζζελείο ησλ ΜΔΘ πξέπεη λα αληηκεησπί-

κνο).

δνληαη ή λα ζπλ-αληηκεησπίδνληαη απφ εληαηη-

Γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηε-

θνιφγνπο. Έζεζε κάιηζηα θαη ηηο πξνυπνζέ-

ηαο, ε ζηειέρσζε ησλ ΜΔΘ νκαδνπνηήζεθε

ζεηο γηα θάιπςε ζε 24-σξε βάζε θαη «συη-

πεξαηηέξσ ζε δχν θαηεγνξίεο: ΜΕΘ συηλού

λού βαθμού ζηελέτφζη».

βαθμού ζηελέτφζης((1) και (2)) θαη ΜΕΘ

Ζ ζηειέρσζε ησλ ΜΔΘ είλαη ηππηθά έλα δή-

ταμηλού βαθμού ζηελέτφζης((3) και (4)).

ηεκα νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο, ην νπνίν

Γηαπηζηψζεθε νηη νη ΜΔΘ πςεινχ βαζκνχ

παξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα ηελ θιηληθή

ζηειέρσζεο εκθάληζαλ ρακειφηεξα πνζνζηά

έθβαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ζην

λνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο (ζην 94% ησλ κε-

ζχζηεκα πγείαο, δελ έγηλε πνηέ αληηθείκελν

ιεηψλ) κε εθηηκψκελν ζρεηηθφ θίλδπλν (relati-

νξγαλσκέλεο κειέηεο. Οη Pronovost θαη ζπλ.

ve risk for hospital mortality, RR) 0,71

(2002) δεκνζίεπζαλ ηε κφλε εκπεξηζηαησκέ-

(95%CI, 0,62-0,82) θαη ρακειφηεξα πνζνζηά
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ζλεηφηεηαο ζηε ΜΔΘ (ζην 93% ησλ κειε-

εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο α-

ηψλ) κε εθηηκψκελν ζρεηηθφ θίλδπλν (RR)

ληηθεηκέλνπ.

0,61 (CI, 0,62-0,82) ζε ζρέζε κε ηηο ΜΔΘ ρα-

πλνιηθά ε κειέηε ησλ Pronovost θαη ζπλ.

κεινχ βαζκνχ ζηειέρσζεο. ε νηη αθνξά ζηε

αλέδεημε θέξδε απφ 510.000 δνιάξηα έσο 3,3

δηάξθεηα λνζειείαο ηφζν ζηε ΜΔΘ φζν θαη

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηα κεγαιχηεξα θέξ-

ζην λνζνθνκείν, απηή ήηαλ ζεκαληηθά κεησ-

δε λα επηηπγράλνληαη απφ ηηο ΜΔΘ κεγαιπηέ-

κέλε ζηα λνζνθνκεία πνπ δηέζεηαλ ΜΔΘ π-

ξνπ κεγέζνπο. (ρ.1). Ζ αλάιπζε επαηζζεζί-

ςειήο ζηειέρσζεο.

αο έδεημε νηη ε εθαξκνγή ηνπ IPS standard, εί-

Ζ «πςεινχ βαζκνχ ζηειέρσζε», γλσζηή θαη

ρε ηε κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ εμνηθνλφκε-

σο ΗPS standard (ICU physician staffing stan-

ζε πφξσλ. Ζ κείσζε ησλ αθαηάιιεισλ εη-

dard), απνηέιεζε ζεκείν έξεπλαο πάιη ησλ

ζαγσγψλ ζηε ΜΔΘ πνπ νδεγεί ζε ππνθαηά-

Pronovost θαη ζπλ.(2006).4 Πξφθεηηαη νπζηα-

ζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ θιηλψλ ηεο ΜΔΘ απφ

ζηηθά γηα ηελ πξψηε ζε βάζνο νηθνλνκηθή α-

θιίλεο ζαιάκνπ λνζειείαο θιηληθήο, ε κείσζε

λάιπζε ηεο επίπησζεο ηεο ζηειέρσζεο ησλ

ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ζηε ΜΔΘ θαη ζην

ΜΔΘ κε εληαηηθνιφγνπο. Γηα δηάζηεκα ελφο

λνζνθνκείν θαη ε κείσζε ησλ επηθνπξηθψλ

έηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ IPS standard ζε

δαπαλψλ ήηαλ νη θχξηνη ηνκείο εμνηθνλφκε-

αζηηθά λνζνθνκεία ησλ ΖΠΑ, κειεηήζεθαλ

ζεο πφξσλ. Απηή ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ εί-

παξάκεηξνη θφζηνπο/σθέιεηαο κεηά απφ απηή

λαη πξνθαλψο κεγαιχηεξε απφ νπνηαδήπνηε

ηελ αιιαγή. Δηδηθφηεξα, ην IPS standard πξν-

αχμεζε δαπαλψλ πξνθχςεη απφ ηελ αλαβάζ-

βιέπεη ηε ζπλερή παξνπζία εληαηηθνιφγνπ

κηζε ηνπ εμνπιηζκνχ (αλαπλεπζηήξεο, εμειηγ-

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ. Πέ-

κέλα monitors θιπ) ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζε-

ξαλ ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ απηφο λα κπνξεί λα

ζηψηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΔΘ

είλαη δηαζέζηκνο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηα-

(λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, αλάγθεο θπζηθνζε-

ζηήκαηνο κε θιήζε ζε βνκβεηή. Γηα ηηο αλά-

ξαπείαο, ππνζηήξημε απφ ην θαξκαθείν θιπ.)

γθεο ηεο ΜΔΘ έλαο γηαηξφο ρσξίο εηδηθφηεηα

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ εγθαηάζηαζε

ή άιινο πγεηνλνκηθφο (βνεζεηηθφ ηαηξηθφ

ηνπ εληαηηθνιφγνπ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησ-

πξνζσπηθφ, πρ. λνζειεπηήο ή αζθνχκελνο

ζε ηνπ ρεηξφηεξνπ ζελαξίνπ, απφ πιεπξάο νη-

γηαηξφο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εληαηηθνιφ-

θνλνκίαο, ε βειηίσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη

γνπ), πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο. Ο

ηεο ζλεηφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ IPS

εληαηηθνιφγνο πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο π-

standard, ζα κεηαθξαζηεί ζε θαιχηεξε αληα-

πεξεζίεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο ελψ νη άιινη

πνδνηηθφηεηα. Φπζηθά γηα λα θαξπνθνξήζεη

ζεξάπνληεο ζχκβνπινη ηαηξνί εμαθνινπζνχλ

κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη ηζρπξή π-

λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα ζηνπο αζζελείο πνπ

πνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ ηαηξηθή π-
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πεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ ψζηε λα πεηχρνπλ

Η ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ

νη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο. Οη ζπγγξαθείο θα-

ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ /

ηαιήγνπλ νηη «…με δεδομένο πλέον ηο οικονο-

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

μικό όθελος, οι σπεύθσνοι ηων νοζοκομείων

(ΝΔΜΔΘ)

δεν θα έπρεπε να αναρωηιούνηαι για ηο «εάν»

Ζ γέλλεζε ηεο Νεπξν-Δληαηηθήο Θεξαπείαο

αλλά για ηο «πώς» θα καηαθέροσν να εθαρμό-

πεγάδεη απφ ηελ εθηίκεζε νηη ν ήδε βεβα-

ζοσν μια ηέηοιοσ είδοσς πολιηική ζηελέτωζης

ξεκέλνο εγθέθαινο (πξσηνγελήο βιάβε) επε-

ηων ΜΕΘ».

ξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ζπζηεκαηηθέο κεηα-

σήμα 1. Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ ε-

βνιέο πνπ έρνπλ επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ

θαξκνγή ηνπ ΗPS standard ηνπ Leapfrog

(δεπηεξνγελήο βιάβε). Οη γηαηξνί πνπ είλαη

Group. Ζ εμνηθνλφκεζε αλαιχεηαη ζε ηξία εί-

εθπαηδεπκέλνη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζεξα-

δε ΜΔΘ, κε 6, 12, θαη 18 θιίλεο αληίζηνηρα.

πεχνπλ ηέηνηεο βιάβεο είλαη νη λεπξνεληαηη-

Ζ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε γίλεηαη εκθαλήο

θνιφγνη.

ζηηο κεγαιχηεξεο ΜΔΘ είηε κε ζπληεξεηηθέο

εληαηηθνινγία

πξνβιέςεηο ρξήζεο (ηεηξάγσλα), είηε κε αλά-

ππνεηδίθεπζε ηεο Δληαηηθνινγίαο. Ζ ίδξπζε

ιπζε επαηζζεζίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ «θα-

ηεο

ιχηεξνπ πηζαλνχ ζελαξίνπ» (ηξίγσλα). π-

(Neurocritical Care Socie-ty), ην 2003, κε ηε

γθξηηηθά νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηελ πε-

ππνζηήξημε

ξίπησζε ηνπ «ρεηξφηεξνπ πηζαλνχ ζελαξίνπ»

Θεξαπείαο

είλαη πνιχ κηθξέο (ξφκβνη).4

Medicine) ππνζηεξίδεη απηή ηε ζέζε. Σα

ηελ

Ακεξηθή

ε

αλαγλσξίδεηαη

Δηαηξείαο
ηεο
(Society

Νεπξν-

πιένλ

σο

Νεπ-ξνεληαηηθνινγίαο
Δηαηξείαο
of

Δληαηηθήο

Critical

Care

πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά θέληξα ζηηο ΖΠΑ έρνπλ πιένλ αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλεο ΝεΜΔΘ.
Σν θχξην επηρείξεκα ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο
ησλ λεπξνεληαηηθνιφγσλ είλαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαξέσο παζρφλησλ λεπξνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ απαηηείηαη εθπαίδεπζε
ζηελ θιηληθή θπζηνινγία ηεο ελδνθξαληαθήο
πίεζεο, ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο, ηνπ
κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο νμπγφλσζεο, ηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο λεπξνκπτθήο ζχλαςεο, ηεο κεηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ επηπινθψλ ησλ
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παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν neu-

θαλεξφ νηη νη λεπξνεληαηηθνιφγνη κπνξνχλ

romonitoring απηψλ ησλ αζζελψλ γίλεηαη φιν

λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηερληθέο πεξηζζφ-

θαη πην πνιχπινθν. Παξάιιεια κε ηε ζηελή

ηεξν νξζνινγηθά.

παξαθνινχζεζε ησλ θαξδηαθψλ θαη αλαπλεπ-

Παξ’ φια απηά δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη νηη

ζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ε νπνία είλαη θνηλή γηα φ-

γεληθά ε Δληαηηθή Θεξαπεία είλαη αθξηβή π-

ινπο ηνπο βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο, πάξα

πεξεζία πγείαο. πσο έρεη φκσο θαλεί θαη

πνιιέο ηερληθέο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο γηα

παξαπάλσ ε πςεινχ βαζκνχ ζηειέρσζε έρεη

ηελ ζθαηξηθή ή ηνπηθή εθηίκεζε ηεο εγθεθα-

σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο

ιηθήο ιεηηνπξγίαο. Πέξαλ ηεο ηππηθήο λεπξν-

θαη ηεο δηάξθεηαο ζεξαπείαο. Παξφκνην εξψ-

ινγηθήο εμέηαζεο, φπνπ απηή είλαη εθηθηή,

ηεκα κπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο Μνλάδεο

άιιεο ηερληθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ

Νεπξν-Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Ζ βηβιηνγξαθία

λεπξνεληαηηθνιφγν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ

είλαη θησρφηεξε, κεξηθέο φκσο κειέηεο απα-

βαξέσο πάζρνληα αζζελνχο, κε βαζηθφ ζηφρν

ληνχλ αμηφπηζηα ζην εξψηεκα (Πηλ.2).5

ηελ πξψηκε αλίρλεπζε θαη ζεξαπεία δεπηεξν-

Δηδηθφηεξα, νη Suarez θαη ζπλ. (2004) κειέηε-

γελψλ βιαβψλ πνπ δελ γίλνληαη εκθαλείο θιη-

ζαλ αλαδξνκηθά, κε πξννπηηθή ζπιινγή ζηνη-

ληθά. Σέηνηα ζπκβάληα κπνξεί λα είλαη κνη-

ρείσλ, 2.381 αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ ζηε

ξαία γηα ηελ αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ ε-

ΝεΜΔΘ (Ηαλ 1997-Απξ 2000), ηνπ Παλεπη-

γθεθάινπ θαη λα έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο επη-

ζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ηνπ Κιήβειαλη,

πηψζεηο ζηελ εγθεθαιηθή νμπγφλσζε θαη

(University Hospitals of Cleveland, OH), κε

κεηαβνιηζκφ. Γη’ απηφ είλαη ινγηθφ λα αλακέ-

κφλε παξέκβαζε ηελ ηνπνζέηεζε λεπξνεληα-

λεη θαλείο θαιχηεξα θιηληθά απνηειέζκαηα κε

ηηθνιφγνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηελ α-

ηελ πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ πνιππαξαγνληηθνχ

λάζεζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ζε

monitoring. Σππηθφ παξάδεηγκα είλαη ν αζζε-

ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο ησλ λεπξνιφγσλ

λήο κε ζνβαξή ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή θάθσ-

θαη ησλ λεπξνρεηξνπξγψλ, ζε έλα κνληέιν π-

ζε. Ο αζζελήο απηφο ζα πξέπεη λα παξαθν-

ςειφβαζκεο ζηειέρσζεο.4,6 Παξάιιεια νξ-

ινπζείηαη κε ζπλερή αηκαηεξή κέηξεζε ηεο

γαλψζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Νεπ-

αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο ελδνθξαληαθήο πίε-

ξν-Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη αληίζηνηρε εθ-

ζεο, ηεο πίεζεο εγθεθαιηθήο άξδεπζεο, ηεο

παίδεπζε γηα ην εζσηεξηθφ ηαηξηθφ θαη λνζε-

θιεβηθήο ζθαγηηηδηθήο θαη ηεο εγθεθαιηθήο η-

ιεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ νκάδα ηεο ΝεΜΔΘ α-

ζηηθήο νμπγφλσζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη

πνηεινχληαλ απφ εηδηθφ λεπξνεληαηηθνιφγν,

ηεο εγθεθαιηθήο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ ειεθηξν-

ζπλεξγάηεο λεπξνεληαηηθνιφγνπο (fellows),

εγθεθαινγξαθήκαηνο, θαη ηεο εγθεθαιηθήο

εηδηθεπφκελνπο ζε θπθιηθφ πξφγξακκα εθπαί-

κηθξνδηάιπζεο. Γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
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δεπζεο, θαη εθπαηδεπκέλεο λνζειεχηξηεο πνπ

Γηαπηζηψζεθε νηη ε παξνπζία απηήο ηεο νκά-

πξνζέθεξαλ 24-σξε θάιπςε.

δαο ήηαλ αλεμάξηεηνο παξάγνληαο κεησκέλεο

Πίνακαρ 2. πλνπηηθή παξνπζίαζε κεξηθψλ

ζλεηφηεηαο (OR 0,7, [0.5-1], p=0,044). Δπίζεο

απφ ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ ηελ επίδξαζε

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε κείσζε ηεο

ηεο εηζαγσγήο ζε Νεπξν-ΜΔΘ ή ηεο χπαξμεο

δηάξθεηαο λνζειείαο ηφζν ζηε ΝεΜΔΘ

νκάδσλ λεπξνεληαηηθνιφγσλ ζηελ έθβαζε

(3,7±3,4 έλαληη 4,2±4,0 εκεξψλ, p<0,001), φζν

ησλ βαξέσο παζρφλησλ λεπξνρεηξνπξγηθψλ/

θαη

λεπξνινγηθψλ αζζελψλ. 5

εκεξψλ, p<0,0001). (Πηλ. 3).

ζην λνζνθνκείν (8,4±6,9 έλαληη 9,9±8,0

Πίνακαρ 3. πζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθψλ λεπ6

Varelas et al.
12

Diringer &
Edwards 9

Mirski et
al.10

Πηγή

Suarez et al.

Πληθςζμόρ

Μηθηφο
ΝΡΛ & ΝΡX

Μηθηφο
ΝΡΛ & ΝΡX

Δλδνεγθεθαιηθέο
αηκνξξαγίεο

Δλδνεγθεθαιηθέο
αηκνξξαγίεο

σεδιαζμόρ
μελέηηρ

Κνφξηεο κε
αλαδξνκηθή
νκάδα
ειέγρνπ

Κνφξηεο κε
αλαδξνκηθή
νκάδα
ειέγρνπ

Δθβάζεηο,
crosssectional concurrent
control

Κνφξηεο κε
αλαδξνκηθή
νκάδα
ειέγρνπ

ΜΔΘ μελέηηρ

1 ΝεΜΔΘπξηλ θαη
κεηά
εγθαηάζηαζε
νκάδαο
ΝΔΜΔΘ

1 ΝεΜΔΘπξηλ θαη
κεηά
εγθαηάζηαζε
νκάδαο
ΝΔΜΔΘ

42 ΜΔΘζχγθξηζε 2
ΝεΜΔΘ κε
άιιεο ΜΔΘ

2 γεληθή
ΜΔΘ ζε
ζχγθξηζε κε
εμεηδηθεπκέλε
ΝεΜΔΘ

2.381
ελήιηθεο

2.366
ελήιηθεο

1.038
ελήιηθεο

128
ελήιηθεο

Βαζκνινγία
APACHE III
θαη άιιεο
κεηαβιεηέο

Γηάθνξεο
κεηαβιεηέο

Βαζκνινγία
APACHE
III θαη
άιιεο
κεηαβιεηέο

Θλεηφηεηα
ζε ζχγθξηζε
κε εζλη-θά
δεδνκέλα
γηα γεληθέο
ΜΔΘ

Μείσζε απφ
10,6% ζε
8% (p=0,04)

Ακεηάβιεηε
10,1% θαη
9,1%
(p=0,4)
αιιά
δηαθνξεηηθή
απφ ηελ
αλακελφκελε
αχμεζε ηνπ
1,4%
(p=0,048)

Απμεκέλε
ζε
εηζαγσγέο
ζε γεληθέο
ΜΔΘ (OR
3,4, 95%
CI, 16,57,6)

Μεησκέλε
απφ 36% ζε
19%
(p<0,05)

Γιάπκεια
νοζηλείαρ ζηο
Νοζοκομείο

13,8%
κείσζε
κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο (95%
CI, -18,2
έως -9,1)

Μείσζε απφ
8,5±8,9 ζε
7,6±8,1
εκέξεο
(p=0,012)

Αχμεζε
απφ 4,5±6,2
ζε 7,8±12,5
(p<0,05

Ακεηάβιεηε

Ποζοζηό
επανειζαγωγήρ

Ακεηάβιεην
7,7 vs 6,4%,
(p=0.3)

Γελ
αλαθέξεηαη

Γελ
αλαθέξεηαη

Γελ
αλαθέξεηαη

λεπξνρεηξνπξγηθή

Μνλάδα

Απιθμόρ
αζθενών

Πποζαπμογή
μεηαβληηών
παπαμέηπων

Νοζοκομειακή
θνηηόηηηα

NεΜΔΘ:

Νεπξνινγηθή,

Δληαηηθήο Θεξαπείαο, APACHE: Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation, OR: odds ratio, CI: confidence
intervals.
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ξνρεηξνπξγηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ αζζελψλ
κε ηε δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο
λεπξν-εληαηηθήο ζεξαπείαο.6
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3,7 ± 3,2

3,1 ± 3,5
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456 (56,9%)

448 (58,7%)

0,5

193 (48,6%)
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0,14

α, ηηκή p ππνινγηδφκελε κε t-test γηα ηελ ειηθία,
Mann-Whitney Rank test γηα ηε δηάξθεηα λνζειείαο
ζην λνζνθνκείν θαη ζηε ΜΔΘ, θαη ρ2 test γηα ζλεηφηεηα θαη έμνδν ζην ζπίηη, β, αλαθέξεηαη ζε λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2012; 10:83-101 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal
Διιεληθφ Πεξηνδηθφ Πεξηεγρεηξεηηθήο Ηαηξηθήο 2012; 10:83-101 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal

91
Γηαρσξίδνληαο κάιηζηα ηνπο αζζελείο κε βά-

έθβαζε, κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηε

ζε ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κε ην

δηάζεζε πφξσλ, θαη λα πξνιακβάλνπλ ηελ εκ-

APACHE Score, θάλεθε φηη ε κείσζε ηεο

θάληζε επηπινθψλ πνπ ζα παξέηεηλαλ ην ρξφ-

ζλεηφηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο αζζε-

λν λνζειείαο. Ζ παξνπζία ηεο νκάδαο Νεπ-

λείο κε ηε βαξχηεξε γεληθή θαηάζηαζε (πςε-

ξνεληαηηθήο Θεξαπείαο ζην ζπγθεθξηκέλν λν-

ιφηεξα APACHE score). (ρ. 2) ρεηηθά κε

ζνθνκείν (University Hospitals of Cleveland,

ην είδνο ηνπ ζαλάηνπ, ε αλαινγία ησλ αζζε-

OH), νδήγεζε ζε νξγαλσηηθέο αιιαγέο κε ε-

λψλ πνπ πέζαλαλ απφ ιφγν ζρεηηδφκελν κε ην

λίζρπζε ησλ θξηηεξίσλ εμφδνπ απφ ηε Νε-

θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ήηαλ ζεκαληηθά ρα-

ΜΔΘ θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ αληηκε-

κειφηεξε (p<0,0001) κεηά ηελ εγθαηάζηαζε

ηψπηζεο. Αλάκεζα ζε απηά ήηαλ ν έιεγρνο

ηεο νκάδαο Νεπξν-Δληαηηθήο.

ηεο ππεξγιπθαηκίαο θαη ε λνξκνζεξκία. Σν

σήμα 2. πζρέηηζε βαξχηεηαο ηεο λφζνπ,

γεγνλφο επίζεο νηη ε ζπρλφηεηα ζαλάηνπ απφ

δηαζεζηκφηεηαο εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο λεπ-

ζήςε ή πλεπκνληθή εκβνιή ήηαλ ρακειφηεξε

ξν-εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΝεΜΔΘ) θαη ζλεηφ-

κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, ν-

ηεηαο. Σα APACHE III score (Acute Physio-

δεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβνιέο ζηα

logy and Chronic Health Evaluation) αλάινγα

πξσηφθνιια αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ν-

κε ηε βαξχηεηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 4 ηε-

δήγεζαλ ζε θαιχηεξε έθβαζε.

ηαξηεκφξηα: ηεηαξηεκφξην 1, ≤27, ηεηαξηεκφ-

ε άιιε κειέηε, νη Varelas θαη ζπλ. (2004),

ξην 2, 28-36, ηεηαξηεκφξην 3, 37-51, ηεηαξηε-

ζπλέθξηλαλ ζε δχν ίζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο

κφξην 4, >51,6

(19 κήλεο), 1.087 κε 1.279 αζζελείο αληηζηνίρσο, κε κφλε δηαθνξά ηελ έιεπζε λεπξνεληαηηθνιφγνπ γηα ην δεχηεξν δηάζηεκα, ζηελ ίδηα
ΝεΜΔΘ.7 Ο λεπξνεληαηηθνιφγνο εθηφο ηεο νκαδηθήο πξνζέγγηζεο εηζήγαγε λέν θαη πεξηζζφηεξν εληαηηθφ monitoring φπσο δηαθξαληαθφ Doppler, νμπκεηξία ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ,
πεξηνρηθή εγθεθαιηθή νμπγφλσζε κε επεκβαηηθή (κε εγγχο ππέξπζξε αθηηλνβνιία), ή επεκβαηηθή (κε παξεγρπκαηηθνχο θαζεηήξεο),

Πνιινί ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ

ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηαρχηεξε αληα-

απηά ηα απνηειέζκαηα: Οη εληαηηθνιφγνη ί-

πφθξηζε ζε αλαδπφκελα πξνβιήκαηα. Αλα-

ζσο είλαη ηθαλφηεξνη ζηελ αλαγλψξηζε θαη

πηχρζεθαλ ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια (εγθε-

ζεξαπεία πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ

θαιηθέο θαθψζεηο, ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξα-
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γία), ηα νπνία ζπζηεκαηνπνίεζαλ ηε ζεξαπεί-

δηαπηζηψζεθε κηα ζεκαληηθή, έσο 42%, κείσ-

α επηηξέπνληαο φκσο επειημία κε βάζε ηηο α-

ζε ηνπ θηλδχλνπ ζαλάηνπ γηα ηηο πξψηεο ηξεηο

λάγθεο ησλ αζζελψλ. Ο λεπξνεληαηηθνιφγνο

εκέξεο ηεο εηζαγσγήο ζηε ΝεΜΔΘ θαη 12%

πνπ αλέιαβε ηε ΝεΜΔΘ, εηζήγαγε νκάδα εη-

αχμεζε ηεο ηαρχηεξεο εμφδνπ απφ ηε ΜΔΘ.

δηθεπνκέλσλ ππφ ζπλερή επίβιεςε. Άξρηζαλ

ηα ζρήκαηα 3 θαη 4 θαίλεηαη ν κεγαιχηεξνο

εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο λνζειεπηη-

δηαρσξηζκφο ησλ θακππιψλ γηα ηηο πξψηεο ιί-

θά ππεχζπλνπο θαη ζρεδφλ εκεξήζηα εθπαί-

γεο κέξεο δείρλνληαο ηελ πξψηκε κείσζε ηεο

δεπζε γηα ην εζσηεξηθφ πξνζσπηθφ κε βάζε

ζλεηφηεηαο θαη ηελ απμεκέλε έμνδν απφ ηε

ην δηαζέζηκν ρξφλν. Δπίζεο άιιαμαλ ηα

ΝεΜΔΘ

θξηηήξηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηε ΜΔΘ, κε

σήμα 3. Αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο

ηελ επηθνηλσλία λα δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά

ζαλάησλ ζηε ΝεΜΔΘ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ

απφ ην λεπξνεληαηηθνιφγν ζε έλα πιαίζην

πεξηφδνπ πξηλ (διακεκομμένη γραμμή) θαη κε-

δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο ζηε ιήςε ησλ απφ-

ηά (ζσμπαγής γραμμή) ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ

θάζεσλ.

λεπξνεληαηηθνιφγνπ.7

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε κείσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο απφ 10,1%
ζε 9,1% ηε δεχηεξε πεξίνδν (CI 95%,-1,3 έσο
3%, ζρεηηθή κείσζε ζλεηφηεηαο 9,9%). Μάιηζηα απηή ε κείσζε ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο θαηά 1,4% κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
UCH (University Hospitals Consortium, κηα
θνηλνπξαμία πεξηζζφηεξσλ απφ 100 παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ ησλ ΖΠΑ, φπνπ εηζάγνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ θαη εμάγεηαη ε πηζαλή πξφγλσζε κε βάζεη πξνγλσζηηθνχο δείθηεο).
Ζ ζλεηφηεηα ζηε ΝεΜΔΘ κεηψζεθε απφ 8%
ζε 6% ηε δεχηεξε πεξίνδν (CI 95%,-5 έσο
4%, ζρεηηθή κείσζε ζλεηφηεηαο 21%) θαη ε
κέζε δηάξθεηα λνζειείαο απφ 3,5 ζε 2,9 εκέξεο, ζρεηηθή κείσζε 17%, πάιη γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν. Δπίζεο, ην δεχηεξν δηάζηεκα,
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σήμα 4. Αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα εμφδνπ απφ
ηε ΝεΜΔΘ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδνπ
πξηλ

(διακεκομμένη

γραμμή)

θαη

κεηά

(ζσμπαγής γραμμή) ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
λεπξνεληαηηθνιφγνπ.7
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θαη αδηάιεηπηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, ζέκαηα πνπ φια αληαλαθινχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο
θξνληίδαο. Δθείλν πνπ θαίλεηαη λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ λεπξνεληαηηθνιφγνπ ζηε ΝεΜΔΘ, είλαη ν ιεπηφο ζπληνληζκφο ηεο δηαηνκεαθήο, νκαδηθήο αληηκεηψπηζεο. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη ε κεηάβαζε απφ έλα κνληέιν αλνηρηήο δηαρείξηζεο ηεο
ΝεΜΔΘ ζε έλα «εκίθιεηζην» ζχζηεκα ζπλΖ επάλνδνο ησλ αζζελψλ ζην ζπίηη απμήζεθε

δπάδεηαη κε βειηίσζε ηεο έθβαζεο φισλ ησλ

θαηά 15% ελψ ε εηζαγσγή ζε ζεξαπεπηήξηα

θαηεγνξηψλ, ρακειφηεξα πνζνζηά επηπινθψλ

κεηψζεθε θαηά 16%. Αλ θαη θαηά ηε δεχηεξε

θαη θαιχηεξε ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ.

πεξίνδν θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξεο επηπινθέο, απηέο ζπλέβεζαλ φηαλ ν αζζελήο βξη-

ΓΔΝΙΚΔ Ή ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ

ζθφηαλ εθηφο ηεο ΝεΜΔΘ. Ίζσο απηφ ζπλαξ-

ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ;

ηάηαη κε ηελ θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ δεδν-

Οη Diringer θαη Edwards (2001), αλαιχνληαο

κέλσλ ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζε-

πξννπηηθά ζπιιεγκέλα ζηνηρεία απφ παζνιν-

λψλ θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν. Ζ θαιή ηήξεζε

γηθέο, ρεηξνπξγηθέο, κεηθηέο θαη λεπξνινγη-

ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνη-

θέο-λεπξνρεηξνπξγηθέο ΜΔΘ πξνζπάζεζαλ

λσλία κεηαμχ ησλ γηαηξψλ, είλαη ζπρλά βάζε

λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα εάλ είλαη πξνηη-

γηα έξεπλα ή εθπαίδεπζε θαη βνεζά ζηελ πη-

κφηεξε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηθξφηεξσλ

ζηνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο θαηαιιειφ-

εμεηδηθεπκέλσλ ΜΔΘ ζε ζρέζε κε κεγάιεο

ηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο ζεξαπείαο.

γεληθέο ΜΔΘ, νη νπνίεο βέβαηα ιφγσ ηνπ κε-

Σειηθά, ε πνηφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ α-

γέζνπο ηνπο ζα εκθάληδαλ θαιχηεξε ζρέζε

ληαλαθιά ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ

θφζηνπο/σθέιεηαο.9 Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ

παξαζρέζεθε.8

κειεηήζεθε ζπζηεκαηηθά ε επίπησζε ηεο ιεη-

Ζ βειηίσζε ηεο ζλεηφηεηαο νθείιεηαη πηζα-

ηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ ΜΔΘ ζηα λνζνθν-

λφλ ζηελ παξνπζία εληαηηθνιφγνπ. Πφζεο φ-

κεία. Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα έπξεπε λα

κσο απφ απηέο ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνέθπςαλ

εξεπλεζεί έλαο πιεζπζκφο αζζελψλ πνπ εηζά-

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πξαγκαηηθά ζηελ πα-

γεηαη ηφζν ζε γεληθέο φζν θαη ζε εμεηδηθεπκέ-

ξνπζία ηνπ; Δίλαη δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ

λεο ΜΔΘ, θαη απηνί ήηαλ νη αζζελείο κε απηφ-

πνζνηηθά νη δεμηφηεηεο ηνπ γηαηξνχ, ε καθξχ-

καηε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία (ICH). Πε-

ηεξε παξνπζία ηνπ ζηε ΝεΜΔΘ, ε ζπλερήο

ξίπνπ 60.000 Ακεξηθαλνί εκθαλίδνπλ θάζε
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ρξφλν απηφκαηε ICH. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ

είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ρα-

βαξηά ππέξηαζε, πάλσ απφ 50% απαηηνχλ

κειφηεξε ζλεηφηεηα (OR 0,388, 95% CI

δηαζσιήλσζε θαη κεραληθφ αεξηζκφ θαη ε

0,22-0,67).

πιεηνλφηεηά ηνπο εηζάγεηαη ζε ΜΔΘ. Παξφια

σήμα 5. Αζξνηζηηθή επηβίσζε (cumulative

απηά, νη εηδηθέο ζεξαπείεο γηα απηήλ ηελ θα-

survival) αζζελψλ κε απηφκαηε ICH πνπ εη-

ηάζηαζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη θακία

ζήρζεζαλ ζε ΝεΜΔΘ (ζσμπαγής γραμμή) θαη

απφ απηέο, αθφκε θαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβα-

ζε γεληθή ΜΔΘ (διακεκομμένη γραμμή).9

ζε, δελ έρεη θαλεί φηη κπνξεί λα επεξεάζεη
ηελ έθβαζε. Γη ’ απηφ ε ζεξαπεία είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθή. Δλψ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηελ έθβαζή ηνπο έρνπλ επαλεηιεκκέλα κειεηεζεί, δελ κειεηήζεθε πνηέ ε επίπησζε ηνπ ρψξνπ, ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πνπ δέρνληαη θαη ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ ηνπο ππνδέρεηαη.
Γηα έλα δηάζηεκα 3 εηψλ αλαζχξζεθαλ

Ημέρα

36.986 ηαηξηθνί θάθεινη ησλ αζζελψλ απφ 42
ΜΔΘ θαη ζπγρσλεχζεθαλ κε 3.298 αζζελείο

Δάλ ζεσξεζεί φηη εληφο αζθαιψλ ζηαηηζηη-

απφ κία ΝεΜΔΘ πνπ ζπλέιεμε ζηνηρεία γηα

θψλ νξίσλ, ε γεληθή θξνληίδα πνπ ιακβάλνπλ

ην ίδην δηάζηεκα. πγθεληξψζεθαλ ηειηθά

νη αζζελείο ζηηο ΜΔΘ, νη επηπινθέο θαη νη

1.038 αζζελείο κε απηφκαηε ICH, απφ ηνπο ν-

ζπλ-λνζεξφηεηεο είλαη παξφκνηεο, πσο κπνξεί

πνίνπο νη 266 είραλ λνζειεπζεί ζε ΝεΜΔΘ

λα εξκελεπζεί ε δηαθνξά ζηε ζλεηφηεηα, κφ-

θαη νη 772 ζε γεληθέο ΜΔΘ. Ζ πνιππαξαγν-

λν κε βάζε ηε λνζειεία ζε εμεηδηθεπκέλε

ληηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ

Μνλάδα Νεπξνεληαηηθήο Θεξαπείαο; Πέξα α-

ησλ αζζελψλ, ε βαξχηεηα ηεο απηφκαηεο

πφ ηελ παξνπζία ηνπ εληαηηθνιφγνπ, ε δηαθν-

ICH, θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο

ξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο π-

ΜΔΘ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ λνζειεχηε-

πέξηαζεο, ε δηφξζσζε ησλ αλσκαιηψλ ηνπ

θε ν θάζε αζζελήο έδεημε φηη νη αζζελείο πνπ

πεθηηθνχ κεραληζκνχ, ε εθινγηθεπκέλε απφ-

δελ λνζειεχηεθαλ ζε εμεηδηθεπκέλε ΝεΜΔΘ,

θιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο φηαλ ρξεηάδεηαη, ε

είραλ κεγαιχηεξε λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα

επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε εκπεηξία ησλ

(OR 3,4, 95%CI 1,65-7,6) (ρ.5). Δπίζεο ε

γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ θαη ε αλαινγία

παξνπζία κφληκνπ εληαηηθνιφγνπ ζηε ΜΔΘ
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αζζελψλ/λνζειεπηψλ, ίζσο λα εμεγνχλ ηα α-

πηζηξνθή ηνπο ζην ζπίηη ή ζε θέληξν απνθα-

πνηειέζκαηα.

ηάζηαζεο απμήζεθε απφ 48% ζε 69%

ε παξφκνηα νκάδα πιεζπζκνχ κε απηφκαηε

(p<0,05) (ρ.6)

ICH, ν Mirski θαη ζπλ. (2001) εθηίκεζαλ ηελ

σήμα 6. χγθξηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ

επίπησζε ζηελ θιηληθή έθβαζε ησλ αζζελψλ

εηψλ 1995 πξηλ ηελ έλαξμε ηεο NSICU (ICU

πνπ

λεπξνρεηξνπξγηθή

FY ’95) θαη κεηά ηελ έλαξμε (NSICU ’97) γηα

ΜΔΘ θαζψο θαη εάλ έλα ηέηνην κνληέιν θξν-

ηα ραξαθηεξηζηηθά εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο

ληίδαο απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ

ηεο ΜΔΘ θαη έθβαζεο βαξέσο παζρφλησλ α-

δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.10 Μειεηήζε-

ζζελψλ κε απηφκαηε ICH πνπ εηζήρζεζαλ

θε: 1) ε θιηληθή έθβαζε, φπσο απηή θαζνξίδε-

ζηε ΜΔΘ ηνπ QMC. Καηά ην 1995 νη αζζε-

ηαη απφ ηελ πνζνζηηαία ζλεηφηεηα θαη ηελ

λείο εηζάγνληαλ ζηηο γεληθέο παζνινγηθέο θαη

θαηάζηαζε θαηά ηελ έμνδν, κεηαμχ αζζελψλ

ρεηξνπξγηθέο ΜΔΘ. (GCS=Glasgow Coma

κε απηφκαηε ICH πνπ λνζειεχηεθαλ θαηά ην

Score, πίηη/Απνθ= Έμνδνο ζε ζπίηη/θέληξν

1995 ζε παζνινγηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο ΜΔΘ

απνθαηάζηαζεο, LOS=total hospital length of

ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ λνζειεχηεθαλ ζηε

stay, SEM=standard error of the mean).10

λνζειεχηεθαλ

ζε

λενζχζηαηε ΝεΜΔΘ (Neuroscience Intensive
Care Unit, NSICU) ηνπ ίδηνπ ηξηηνβάζκηνπ
λν-\ζνθνκείνπ (Queen’s Medical Center,
QMC) θαηά ην1997, θαη 2) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη
απφ ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ΜΔΘ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζεξαπείαο θαη ηελ αληαπνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ΝεΜΔΘ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζε ζρέζε κε ηα εζλη-

Αζθενείς

GCS

Θνηηόηηηα % Σπίηι/Αποκ % LOS (ημέρες)

θά νηθνλνκηθά πξφηππα (standards) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 1997. Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηη-

Δπίζεο νη αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ ζηε

θά ζεκαληηθή θαιχηεξε έθβαζε ησλ αζζελψλ

NεΜΔΘ είραλ βξαρχηεξε δηάξθεηα λνζνθν-

πνπ λνζειεχηεθαλ ζηε NεΜΔΘ θαηά ην δεχ-

κεηαθήο λνζειείαο (p<0,01) θαη ρακειφηεξν

ηεξν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ησλ

λνζνθνκεηαθφ θφζηνο (p<0,01), απφ φηη ηα ε-

γεληθψλ ΜΔΘ. Ζ ζλεηφηεηα κεηψζεθε απφ

ζληθά πξφηππα. (ρ.7). Μάιηζηα γηα ηνπο α-

36% ζε 19% θαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε

ζζελείο κε απηφκαηε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξ-

θαιή έθβαζε θαηά ηελ έμνδφ ηνπο θαη ηελ ε-

ξαγία θαη θξαληεθηνκία δηαπηζηψζεθε ην κε-
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γαιχηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε λνζειεία

ηήζεθαλ ιηγφηεξν απφ φζν αλακελφηαλ.

ηνπο ζηε ΝΔΜΔΘ, κε κείσζε ηεο δηάξθεηαο

σήμα 8. πγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εζληθή

λνζειείαο θαηά κέζν φξν θαηά 1,5 εκέξα θαη

βάζε δεδνκέλσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο

εμνηθνλφκεζε 5.900 δνιαξίσλ αλά αζζελή.

1997. Απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξά ζην θφζηνο

σήμα 7. πγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εζλη-

(κείσζε) απφ ηα εζληθά standards (0 ζηνλ ά-

θή βάζε δεδνκέλσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο

μνλα ησλ ρ) ζπλνιηθά γηα ηε NSICU θαη ηηο

1997. Απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξά ζην θφζηνο α-

θιηληθέο ηνπ Queen’s Medical Center, γηα δα-

λά πεξίπησζε απφ ηα εζληθά standards (0

πάλεο απεηθνληζηηθνχ ειέγρνπ, θαξκάθσλ θαη

ζηνλ άμνλα ησλ ρ) γηα ηελ NSICU θαη ηηο π-

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. DRG 001 θαη 002

πφινηπεο γεληθέο ΜΔΘ ηνπ Queen’s Medical

=θξαληεθηνκία κε ή ρσξίο απηφκαηε ελδνε-

Center. DRG 001 θαη 002 = θξαληεθηνκή κε ή

γθεθαιηθή αηκνξξαγία ή θψκα. SEM =stan-

ρσξίο απηφκαηε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία

dard error of the mean.10

ή θψκα, DRG 027 θαη 028 = θάηαγκα θξαλίνπ κε ή ρσξίο αηκνξξαγία ή θψκα, αληηζηνίρσο. SEM=standard error of the mean. 10

Απεικόνιζη

Φάρμακα

Εργαζηηριακά

Αλαιχνληαο απηά ηα απνηειέζκαηα νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ην φθεινο πνπ δηαπηζηψζεθε νθείιεηαη ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία
Αιιά θαη αλαιχνληαο επηκέξνπο παξακέηξνπο, δηαπηζηψζεθε κείσζε ησλ δαπαλψλ
γηα απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, θάξκαθα θαη
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο αζζελείο
ηεο ΝεΜΔΘ. (ρ. 8) Πξνθαλψο ε θαιχηεξε
γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ νδήγεζε ζε κείσζε
ησλ πεξηηηψλ εμεηάζεσλ θαη ηδίσο καγλεηηθψλ θαη αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ νη νπνίεο δε©2012 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece
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ζχλε ζηελ θξίζε ηνπ γηαηξνχ θαη δηαπηζηψλε-

πφ ην λνζνθνκείν. πγθεθξηκέλα, ε δηάξθεηα

ηαη πςειφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ

παξακνλήο

ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ κειέηε

3,7±2,9 ζε 2,9±2,0 κέξεο, ε δηάξθεηα παξακν-

επίζεο δείρλεη φηη νη αιιαγέο ζηελ έθβαζε θαη

λήο ζην λνζνθνκείν κεηψζεθε απφ 9,9±7,6 ζε

ζηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ήηαλ απφ-

7,5±4,7 κέξεο, ελψ απμήζεθε ην πνζνζηφ επη-

ηέιεζκα κηαο πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο ζεξα-

ζηξνθήο ζην ζπίηη απφ 36% ζε 47% (p<0,05).

πεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ παξνπζία ηνπ λεπ-

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο νκάδαο ησλ λεπξνεληαηη-

ξνεληαηηθνιφγνπ κε ηε ζηελή παξαθνινχζε-

θνιφγσλ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε

ζε ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζε-

ιεηηνπξγία ηεο ΝεΜΔΘ. Οη γηαηξνί απηνί

λψλ έδσζε ηελ επθαηξία λα αληηκεησπηζζνχλ

πξνζέθεξαλ ζπλερή 24σξε θάιπςε γηα φιε

αλεπαίζζεηεο αιιά ζνβαξέο επηπινθέο νη ν-

ηελ εβδνκάδα. Δθηφο ησλ εηδηθψλ αληηθεηκέ-

πνίεο δηαθνξεηηθά ζα είραλ πεξάζεη απαξαηή-

λσλ ηεο λεπξνεληαηηθήο, αλέιαβαλ φια ηα ζέ-

ξεηεο θαη νδήγεζαλ ζε απνηειεζκαηηθή ζεξα-

καηα ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ζπκπεξηιακ-

πεία πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κφληκεο εγθεθαιη-

βαλνκέλσλ ησλ αλαπλεπζηηθψλ, θαξδηαθψλ,

θήο βιάβεο. Σέινο, ε βειηίσζε ηεο έθβαζεο

λεθξηθψλ, γαζηξεληεξηθψλ θαη αηκαηνινγη-

κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεγαιχηεξε έληαζε

θψλ πξνβιεκάησλ. Ζ νκάδα εληζρχζεθε απφ

ηεο ζεξαπείαο θαηά ηηο ιίγεο πξψηεο κέξεο ηεο

άιινπο γηαηξνχο κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ

λνζειείαο. Παιαηφηεξα ην 50% πεξίπνπ ησλ

λεπξνεληαηηθνινγία (fellowships), εηδηθεπφ-

ζαλάησλ αλακελφηαλ κέζα ζην πξψην 48σξν

κελνπο ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο ηνπο εθπαί-

απφ ηελ εηζαγσγή ζηε ΜΔΘ.

δεπζεο (rotation), εμεηδηθεπκέλνπο λνζειεπ-

Δθηφο ηεο απηφκαηεο ICH, παξφκνηα απνηε-

ηέο, δηαηξνθνιφγνπο, ινγν-, θπζηθν- θαη εξ-

ιέζκαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη γηα άιιεο θα-

γνζεξαπεπηέο. Αλαπηχρζεθε έλα εληαηηθφ εθ-

ηεγνξίεο λεπξνινγηθψλ ή λεπξνρεηξνπξγηθψλ

παηδεπηηθφ πξφγξακκα κε εκεξήζηα εθπαί-

αζζελψλ.

δεπζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη εβδνκαδηαία γηα

Ο Bershad θαη ζπλ. (2008) δεκνζίεπζαλ αλα-

ηνπο λνζειεπηέο. Ο λεπξνεληαηηθνιφγνο δηε-

δξνκηθή αλάιπζε 400 αζζελψλ (Ηαλ. 1997-

μήγε θαζεκεξηλέο επηζθέςεηο γηα ηελ επίιπζε

Απξ. 2000) κε νμχ ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ ε-

ηξερφλησλ θιηληθψλ πξνβιεκάησλ, επέβαιε

πεηζφδην (acute ischemic stroke, AIS) πνπ α-

ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη εμφδνπ, δεκηνπξ-

ληηκεησπίζηεθαλ ζηε ΝεΜΔΘ, πξηλ θαη κεηά

γνχζε θαη δηαρεηξηδφηαλ ζεξαπεπηηθά πξσηφ-

ηελ εγθαηάζηαζε εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο

θνιια ζρεηηθά κε ην κεραληθφ αεξηζκφ, ηε

Νεπξνεληαηηθήο Θεξαπείαο.11Σν απνηέιεζκα

ζξνκβν- θαη γαζηξνπξνθχιαμε, ηνλ έιεγρν

ήηαλ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη βειηίσζε ηεο

ησλ ινηκψμεσλ, ηε δηαηξνθή θαη ζέζπηζε εηδη-

έθβαζεο ησλ αζζελψλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπο α-

θά λεπξνπξνζηαηεπηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ
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έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο γιπθφδεο ηνπ

δηθφηεξα, 2.305 αζζελείο κε ΣΔΚ πνπ εηζήρ-

αίκαηνο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηελ αληη-

ζεζαλ ζε κε εηδηθά λεπξνρεηξνπξγηθά θέληξα

κεηψπηζε ηνπ εγθεθαιηθνχ νηδήκαηνο θαη ηνπ

εκθάληζαλ απμεκέλε ζλεηφηεηα θαηά 26%

εγθνιεαζκνχ. Οη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ηα

(OR 2,15, 95% CI 1,77-2,60), ζε ζρέζε κε φ-

απνηειέζκαηά ηνπο εληζρχνπλ θαη παιαηφηε-

ζνπο αληηκεησπίζηεθαλ ζε εηδηθά θέληξα.13

ξεο απφςεηο φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ΝεΜΔΘ εί-

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην θιεηδί κηαο επηηπρεκέ-

λαη ππνρξεσηηθή παξά πξναηξεηηθή. Γελ είλαη

λεο θξνληίδαο βξίζθεηαη ζην βαζκφ ηεο εμνη-

ηπραίν πνπ ε Brain Attack Coalition ζπληζηά

θείσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο λφζνπ θαη ηελ

κε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεθκεξίσζεο επηπέ-

ηνπηθή «θξίζηκε κάδα απζεληίαο».πσο θαη

δνπ 1Α, φηη εηδηθή Μνλάδα Νεπξνεληαηηθήο

ζηηο πξναλαθεξζείζεο άιιεο θιηληθέο θαηά-

Θεξαπείαο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα πξσην-

ζηάζεηο, έηζη θαη ζηηο ΣΔΚ, ε ίδξπζε νκάδαο

βάζκηα λνζνθνκεία θαη ηα εμεηδηθεπκέλα θέ-

κε λεπξνεληαηηθνιφγν ζπλδπάδεηαη κε ζεηηθή

ληξα πνπ ππνδέρνληαη αζζελείο κε εγθεθαιη-

επίπησζε ζηελ έθβαζε, κείσζε ηεο ζλεηφηε-

θά επεηζφδηα.

ηαο ζηε ΜΔΘ, κείσζε δηάξθεηαο λνζειείαο

ε φηη αθνξά ζηνπο αζζελείο κε ηξαπκαηηθέο

θαη έμνδν ζε έκπεηξα θέληξα απνθαηάζηαζεο

εγθεθαιηθέο θαθψζεηο (ΣΔΚ), ηα πξάγκαηα

θαη ζην ζπίηη. Ζ άπνςε απηή πιένλ απνηειεί

είλαη πεξηζζφηεξν απφ ζαθή. Οη Varelas θαη

ζέζε Οκνθσλίαο (Απγ. 2008) ηνπ Σκήκαηνο

ζπλ. (2006) ζε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε α-

Νεπξν-Δληαηηθήο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο

λαθέξνπλ φηη ε είζνδνο ηνπ λεπξνεληαηηθνιφ-

(Neuro-Intensive Care and Emergency Medi-

γνπ ζηελ ΝεΜΔΘ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

cine, NICEM Section) ηεο Δπξσπατθήο Δηαη-

αζζελψλ κε ΣΔΚ ζπλδπάζηεθε κε κείσζε ηεο

ξείαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ESICM).14

ζλεηφηεηαο θαηά 51% (p=0,01), βξαρχηεξε

ε φηη αθνξά ζε αζζελείο κε φγθνπο εγθεθά-

δηάξθεηα λνζειείαο ζην λνζνθνκείν θαηά

ινπ, νη Ziai θαη ζπλ. (2003) κειέηεζαλ ζε 158

12% (p=0,026) θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα

δηαδνρηθνχο κεηεγρεηξεηηθνχο αζζελείο κε φ-

γηα

57%

γθνπο εγθεθάινπ, ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ,

(p=0,009).12 Oη Patel θαη ζπλ. (2005) ζε αλα-

ηηο πξνεγρεηξεηηθέο θαη πεξηεγρεηξεηηθέο κε-

δξνκηθή ζπγθξηηηθή αλαζθφπεζε αζζελψλ κε

ηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα είλαη ελδεηθηηθέο

ζνβαξέο ΣΔΚ, κειέηεζαλ δχν ρξνληθέο πεξηφ-

παξαηεηακέλεο (πεξηζζφηεξν ηεο κίαο εκέ-

δνπο, πξηλ (1991-1993) θαη κεηά (1994-1997)

ξαο) λνζειείαο ζηε ΜΔΘ θαη ηνλ ηχπν ησλ

ηελ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζε Μνλάδεο

παξνρψλ ζε αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο ζα

Νεπξνεληαηηθήο Θεξαπείαο. Δπί ζπλφινπ

κπνξνχζε λα είλαη ιηγφηεξν αλαγθαίν ην ε-

22.216 αζζελψλ, ζεκαληηθά θαιχηεξε έθβα-

πεκβαηηθφ κεηεγρεηξεηηθφ monitoring.15 Οη

ζε ζεκεηψζεθε θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν. Δη-

ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη ε παξνπζία λεπ-

επηζηξνθή

ζην

ζπίηη

θαηά
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ξνεληαηηθνιφγνπ ζηε ΝεΜΔΘ κεηψλεη ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο λνζε-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

ιείαο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο, επεηδή πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αζζελψλ απαηηεί παξαηεηακέλε
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