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A01
Διατροφική καταστασή και ή συσχέτισή τήσ 

μέ τήν καταθλιψή σέ ήλικιωμένουσ 
κατοικουσ κοινοτήτασ

αθηνά Παπαγεωργίου1,2, Γεώργιος χαραλάμπους2,3, Πέτρος Γαλάνης4, 
αλεξάνδρα σκίτσου5, έλένη Γελαστοπούλου2,6

1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
2Διδακτορικό Πρόγραμμα «Health Management”, Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος

3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Αθήνα,  
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος

4Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

5Νομικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος
6Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

έισαγωγή: Ο υποσιτισμός και η κατάθλιψη είναι σοβαρές και κοινά διαδεδομένες καταστάσεις στο γηριατρικό 
πληθυσμό. Αντιπροσωπεύουν γηριατρικά σύνδρομα με πολύπλοκη και πολυπαραγοντική αιτιολογία, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, στην ποιότητα ζωής και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

σκοπός: Να εκτιμηθεί ο επιπολασμός του υποσιτισμού και της κατάθλιψης καθώς και να διερευνηθούν οι παράγοντες 
που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους, σε πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων, σε χώρους κοινότητας και σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας φροντίδας.

υλικό-μέθοδος: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με ηλικιωμένα άτομα, ηλικίας >60 ετών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Ο μελετώμενος πληθυσμός περιελάμβανε 634 ηλικιωμένα 
άτομα, η συμμετοχή των οποίων ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 
συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο αποτελείτο (α) από 
τα κοινωνικό-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, (β) από την κλίμακα της γηριατρικής κατάθλιψης GDS-15 (γ) 
την κλίμακα διατροφικής αξιολόγησης MNA-SF καθώς και (δ) την κλίμακα EuroQol (EQ-5D-5L) για την αξιολόγηση 
της ποιότητας ζωής, έπειτα από την άδεια των δημιουργών τους. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το 
λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 25.0 και την εφαρμογή των 
στατιστικών δοκιμασιών Kruskal Wallis, Man-Whitney, x2 και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.

αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι το 45,6% των συμμετεχόντων, βρέθηκε 
να εμφανίζει από μέτρια ως σοβαρή κατάθλιψη. Από τους 634 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το MNA-SF, το 
60,7% βρέθηκε σε φυσιολογική διατροφική κατάσταση, το 22,9% σε κίνδυνο υποσιτισμού και το 16,4% ως 
υποσιτισμένο. Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στην εμφάνιση του υποσιτισμού μεταξύ των μονάδων 
υγείας (χ2=99.911, p<0,001). Ως προς τις συσχετίσεις με τους κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες, το 
γυναικείο φύλλο (p<0,001), η αύξηση της ηλικίας (p<0,001), το μειωμένο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001), ο τόπος 
διαμονής (p=0,008), το επάγγελμα (p<0,001), το χαμηλό μηνιαίο εισόδημα (p<0,001), η οικογενειακή κατάσταση 
(p<0,001), καθώς και τα άτομα με πολλαπλή παθολογία, συσχετίστηκαν με την αύξηση του υποσιτισμού (p<0,001). 
Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία του υποσιτισμού και τη βαθμολογία 
της κατάθλιψης (r=-0.674, p-value<0,005), υποδηλώνοντας πως η καλύτερη διατροφική κατάσταση σχετίζεται με 
ηπιότερα συμπτώματα κατάθλιψης ή και απουσίας.

συμπεράσματα: Η μελέτη αποκάλυψε ισχυρή συσχέτιση υποσιτισμού και κατάθλιψης σε αυτή την ομάδα ηλικιωμένων. 
Ο διατροφικός έλεγχος θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας 
και σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης δυσμενών 
συμβάντων υγείας.

λέξεις κλειδιά: υποσιτισμός, ηλικιωμένοι, διατροφική αξιολόγηση, κατάθλιψη
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A02
Διασωλήνωσή χωρισ φαρμακα σέ τραυματιέσ 

φυντανίδου Βαρβάρα, φορτούνης κωνσταντίνος, Άγγου μαρία, 
Γκαρμίρη σοφία, τούφας κωνσταντίνος, Δεληγιάννη μαρία, 

μοιρασγεντή μαρία, Γροσομανίδης Βασίλειος 

σκοπός: Η χρήση κατασταλτικών φαρμάκων και μυοχάλασης για τη στοματοτραχειακή διασωλήνωση σε τραυματίες, 
αποτελεί κοινή πρακτική στον προνοσοκομειακό χώρο. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή των ασθενών 
που λόγω της βαρύτητας τους διασωληνώθηκαν πριν την εγκατάσταση φλεβικής γραμμής και χωρίς τη χορήγηση 
φαρμάκων. 

υλικό – μέθοδος: Δέκα τρείς (13) τραυματίες (11♂ και 2♀) ηλικίας 30,4± 16,5 έτη, κατά την αντιμετώπιση τους 
από τον Ιατρό και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, διασωληνώθηκαν στον τόπο του συμβάντος χωρίς τη χορήγηση 
αναισθησιολογικών φαρμάκων ή μυοχάλασης. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε προθανάτια κατάσταση, με αναπνοή 
Gasping, η καρδιακή συχνότητα ήταν 95,4 ± 22,9 b/min,  ψηλαφητές σφύξεις στην κερκιδική αρτηρία υπήρχαν σε 
3/13 ασθενείς ενώ ψηλαφητές σφύξεις στην μηριαία αρτηρία σε 5/13 ασθενείς. Οι ασθενείς ήταν σε κωματώδη 
κατάσταση (7 με GCS =3 και 6 με GCS = 4), με κόρες σε μέση θέση, μέγεθος 4,15 ± 0,8mm, με αντίδραση στο φως 
στον ένα από αυτούς. Η αναθεωρημένη κλίμακα τραύματος (RTS) ήταν 3,23 ± 1,10.

αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς διασωληνώθηκαν χωρίς φάρμακα, ενώ δύο από αυτούς αντέδρασαν κατά την 
λαρυγγοσκόπηση. Μετά την στοματοτραχειακή διασωλλήνωση και την εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης της 
αναπνοής τοποθετήθηκε κεντρική φλεβική γραμμή και ξεκίνησε χορήγηση υγρών. Κατά τη διαδρομή στο νοσοκομείο 
σε όλους τους τραυματίες χορηγήθηκε καταστολή και μυοχάλαση ενώ 9/13 άρχισαν να αντιδρούν πριν τη χορήγηση 
καταστολής.
Ο χρόνος άφιξης της κινητής ιατρικής μονάδας στο χώρο του ατυχήματος ήταν 11,26± 8,24min, ο χρόνος αντιμετώπισης 
8,69±2min, ενώ ο χρόνος άφιξης στο νοσοκομείο 30,38±11,4min. Τα υγρά που χορηγήθηκαν μέχρι την άφιξη στο 
νοσοκομείο ήταν 2400±1505 ml N/S. Σε δύο ασθενείς κατά την μεταφορά έγινε υποστήριξη με αδρεναλίνη. Κατά την 
άφιξη στο νοσοκομείο η μυδρίαση είχε υποχωρήσει στους 10/13 ασθενείς, η καρδιακή τους συχνότητα ήταν 78,46± 
20,07 και η μέση αρτηριακή πίεση 78,6±20,1. Οι 7/13 ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, Από το 
σύνολο των ασθενών επιβίωσαν 7/13 ένας με μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες. 

συζήτηση – συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία1,2. 
Παρά το μικρό αριθμό των ασθενών φαίνεται ότι η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να βελτιώσει την 
έκβαση αυτών που κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα έφθαναν ζωντανοί στο νοσοκομείο. 

Βιβλιογραφία: 
1. Graham C, Wares G,  Munro Ph. Mortality after trauma intubation without drugs in Scottish emergency departments. Resuscitation 
2006 ; 69: 395—97. 2. Charles Ch, Evans D, Brison R et al. Prehospital non-drug assisted intubation for adult trauma patients with a 
Glasgow Coma Score less than 9. Emerg Med J 2013;30:935–41.
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A03
μέλέτή τήσ συχνοτήτασ χρήσήσ Δυνήτικα ακαταλλήλήσ 

φαρμακέυτικήσ αΓωΓήσ στουσ υΠέρήλικέσ και 
τήσ έΠιΔρασήσ Που έχέι ή χρήσή των φαρμακων αυτων 

στήν Προσέλέυσή στο τέΠ μέ συΓκέκριμένέσ ΔιαΓνωσέισ

νίκη Γρύλλου1, σταυρίνα ήλία2, Γεώργιος μπριασούλης2, Γεώργιος νότας3

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΠαΓΝΗ, 

3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός. Οι πτώσεις σε συνδυασμό με τι επακόλουθες επιπλοκές τους (κακώσεις, κατάγματα) αποτελούν 
συχνό κλινικό φαινόμενο μεταξύ των ευάλωτων ηλικιωμένων ασθενών. Η έκθεση σε πολυφαρμακία αυξάνει την 
πιθανότητα λήψης δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων (Potentially inappropriate medications PIMs) που αποτελούν 
ένα σημαντικό παράγοντα που συνεισφέρει σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση πτώσης στους ασθενείς άνω των 
65 ετών. Σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστεί το ποσοστό των ασθενών ηλικίας ≥65 ετών που επισκέφτηκαν το 
ΤΕΠ δευτεροβάθμιου νοσοκομείου με διάγνωση πτώσης, της εμφάνισης ή όχι κατάγματος ως μείζονος επιπλοκής, 
της εκτίμησης άλλων παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση πτώσης/κατάγματος. Μελετήθηκε ακόμη αν προκύπτει 
συσχέτιση μεταξύ της πολυφαρμακίας αλλά και της λήψης δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων, με τη συχνότητα 
εμφάνισης κατάγματος μετά από πτώση ως δείκτης μηχανικά πιο επικίνδυνων πτώσεων. Άλλο ερώτημα που 
μελετήθηκε είναι το κατά πόσο οι ιατροί του ΤΕΠ καθώς και οι ιατροί των κλινικών ανιχνεύουν σύνδρομα που 
οφείλονται σε δυνητικά ακατάλληλη συνταγογράφηση και κατά πόσο παρεμβαίνουν σε αυτή κατά την έξοδο του 
ασθενούς από το ΤΕΠ ή από την κλινική. 

υλικά και μέθοδοι. Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν ασθενείς άνω των 
65 ετών οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΕΠ του Βενιζέλειου ΓΝ Ηρακλείου έπειτα από πτώση και παρείχαν συναίνεση 
συμμετοχής στη μελέτη. Το χρονικό διάστημα που μελετήθηκε ήταν από 1/12/2020-30/3/2021 με στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από το χειρουργικό και ορθοπεδικό ΤΕΠ. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών 
στοιχείων, φαρμακευτικής αγωγής, frailty score, σκορ εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων ADL, έκβασης 
νόσου. Η χρήση PIMs ανιχνεύτηκε χρησιμοποιώντας τα αναθεωρημένα κριτήρια Beers του 2019 της Αμερικάνικης 
γηριατρικής εταιρείας. 

αποτελέσματα. Συνολικά στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 143 ασθενείς με μέση ηλικία 79,5±8 έτη, 41 άνδρες 
και 102 γυναίκες. Σημαντικά περισσότερες γυναίκες εμφάνισαν κάταγμα σε σύγκριση με τους άνδρες (74,5% vs. 
43,9%, p=0,001). Είναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς που εμφάνισαν κάταγμα εκτιμήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό 
από τους γιατρούς ότι η πτώση τους είχε δυνητική συσχέτιση με την λήψη PIMs (86% vs. 54,8%, p<0,001). H κλινική 
πρόβλεψη πιθανής διάγνωσης κατάγματος αποδείχθηκε πιθανότερη σε ασθενείς με χαμηλότερο βάρος σώματος και 
μικρότερο δείκτη BMI. Tο σημαντικά μεγαλύτερο Frailty score συσχετίσθηκε με κατάγματα μετά από πτώση (74% vs. 
25% για σκορ 4, 78% vs. 22% για σκορ 5, 73% vs. 27% για σκορ 6, p<0,02). 

συμπεράσματα. Το ΤΕΠ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κομβική υγειονομική δομή για την αναθεώρηση της 
συνταγογράφησης των ηλικιωμένων μετά από κάθε επίσκεψη ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων 
φαρμακευτικών αντιδράσεων από δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα και οι εκ νέου επισκέψεις και νοσηλείες στις 
υγειονομικές δομές.

λέξεις-κλειδιά: Πολυφαρμακεία, δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα, υπερήλικες, τραύμα, κάταγμα
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A04
QuAlity of medicAl cleArAnce And Assessment 

of pAtients presenting with mentAl heAlth 
complAints in the emergency depArtment: 

A 3-yeAr retrospective study

J mcginty1, s papasavvas1

1 Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust

introduction: Patients with mental health (MH) complaints make up to 4% of new emergency department (ED) 
attendances in the UK. Many of these patients present with a combination of complex mental and physical health 
issues. Studies have also shown that patient with (MH) problems receive lower quality physical healthcare in hospital 
settings than other patients. The aim of this was to measure the quality of the documentation care for adult patients 
(aged 16 or above) presenting with MH complaints against national standards over a three-year period. 

methods: This was a retrospective audit set in the ED at St. Thomas’ Hospital, a large teaching hospital in London. The 
e-audit function of symphony database was used to identify adult (>16) cases presenting with MH complaints such 
as suicidal thoughts, self- harm, anxiety disorder, hallucinations, delusions, drug, alcohol intoxication or withdrawal, 
depressive feelings, depressive disorder, or unusual behaviour. We randomly sampled 40 consecutive attendances 
over a period of consecutive 8-weeks (15Jan-11March) for 3 consecutive years (2020-2022). Attendances with 
incorrect coding were excluded from the analysis. Data on patient demographics, presentation, length of stay and 
whether observations, MSE, risk assessment, physical examination, psychiatric history, capacity were extracted 
from the clinical notes. All data was fully anonymised before being collated onto an Excel 2013 database. 

results: The total ED attendances in the 8-week period examined increased from approximately 14,000 in 2020 
to 23,000 in 2022. However, of these, 1158 (8%) were MH presentations in 2020, 748 patients (5%) in 2021 
and 998 (4%) in 2022. MH presentations were similar over the 3-year period, with approximately 50% presenting 
with drug or alcohol problems and 30% with suicidal ideation, depression or anxiety symptoms. There was a 
steady improvement on vital signs documentation from 92% in 2020 to 100% for all our patients as well as an 
improvement in documentation of physical examination from 50% in 2020 to 73% in 2022. Additionally, there 
were consistent improvements in documentation of capacity assessment from 85% in 2020 to 92.5% in 2022 
and in documentation of risk assessment from 30% on 2020 to 67.5% in 2022. Improvements in capacity and risk 
assessment documentation were similar between those streamed to the mental health liaison team and those seen 
in ED. Documentation of MSE and past psychiatric history remained consistent between 70-80% and 95-100% 
respectively through the years. 

discussion: Our findings suggest a trend in reduction in year-on-year percentage of MH presentations to the ED 
which may be partly attributed to the COVID-19 lockdown. However as this is a small study this may have been 
due to sampling. We also noticed an improvement in the assessment of vital signs and documentation in the notes 
which is essential for patient safety and safeguarding against potential future medicolegal issues arising from poor 
record keeping. Given the challenges of managing patients with complex MH in busy EDs it is important to ensure 
that physical assessments are not overlooked and that RCEM standards for record keeping are monitored. 

Key words: Emergency Department, Mental Health, Assessment, Vital signs 
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A05
the broKen heArt of A sexuAl AssAult victim: 

A cAse report

Anastasia spartinou1, emmanouil petrakis2, eirini trachanatzi1, 
michalis papapanagiotou2, george notas1

1 Emergency Department, University Hospital of Heraklion, Crete
2 Department of Internal Medicine, University Hospital of Heraklion, Crete

introduction and purpose: We present the case of a 53 years old woman, victim of sexual assault who was treated 
at the Emergency Department and required hospitalization due to acute heart failure and pulmonary edema.

methods: Patient presented at the Emergency Department requesting medical assessment, 6 hours after sexual 
assault by an unknown male at the beach. During the initial assessment, patient was anxious and emotional. She 
complained of difficulty in breathing that she attributed to the emotional stress she suffered and an exacerbation of 
her known stress disorder. 
Initially, her vital signs were BP 109/82, HR 93/min, SpO

2
 94%. Clinical examination revealed no abnormal 

findings. We performed full body examination and recorded all signs of physical assault in patient’s medical 
record. We performed a 12lead ECG that was normal and we order blood tests (CBC, biochemical test, coagulation 
test, virological tests – HIV, Hep B, Hep C). Patient received post-exposure prophylaxis with Ceftriaxone 2g IV, 
Azithromycin 2tb 500mg per os and Metronidazole 4tb 500mg per os. She denied contraception due to being 
postmenopausal. We initiated an antiretroic therapeutic scheme and we provided patient with 2-day supplies of 
drugs, while arranged an appointment to the Sexual Transmitted Disease’s office 2 days later for re-evaluation.
Although advised to remain for observation until evaluation of the blood test results, patient decided to leave 
hospital in order to be transferred to the Police Department and testify about the event, according to local protocol. 

results: Shortly after her departure from the ED, patient returned due to deterioration of her respiratory function. 
Her vitals were BP 92/40, HR 120/min, SpO

2
 89%. Her blood tests revealed an increase troponin level (hs-Trop 

3289pg/ml). An urgent cardiac U/S was performed that revealed a severely decreased LV function, while lung U/S 
showed signs of pulmonary edema (b-lines). The acute onset pulmonary edema and cardiogenic shock was attributed 
to Takotsubo cardiomyopathy after further investigations that included a coronary arteriography with no significant 
obstructive lesions. Patient was admitted to the cardiac ICU were she was treated with non-invasive mechanical 
ventilation, inotropic agents and diuretics. After 2 days at the CICU patient was improved and transferred to the 
cardiology ward. The rest of her hospital stay was uneventful. 

conclusion: Emotional trauma and post-traumatic stress disorder are recognized as potential triggers of Takotsubo 
cardiomyopathy, an acute and usually revisable heart failure syndrome affecting mainly elderly post-menopausal 
women. Risk factors include smoking, alcohol abuse, anxiety states, and hyperlipidemia. 
Sexual assault victims should be treated with priority and discretion at the emergency department. One of the main 
concerns of the Emergency Doctor is to exclude any potential life threatening conditions affecting the patient while 
providing post-exposure prophylaxis and guidance as well as emotional and psychological support.

Keywords: sexual assault, takotsubo, pulmonary edema, acute heart failure
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A06
ή έτοιμοτήτα των έλλήνικων νοσοκομέιων 
στήν αντιμέτωΠισή υΓέιονομικων κρισέων 

και μαζικων καταστροφων - 
ΒιΒλιοΓραφική ανασκοΠήσή

ιωάννα μαρλαφέκα1, έλένη ριζά1, έμμανουήλ Πικουλής1

1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

έισαγωγή: Η καταστροφή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως ένα ξαφνικό οικολογικό 
φαινόμενο ικανού μεγέθους, το οποίο χρήζει εξωτερικής βοήθειας, ενώ η διαχείριση των συνεπειών της είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τον βαθμό ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βασισμένο σε αυτό τον ορισμό, το ΕΚΕΠΥ 
(Εθνικό Κέντρο Εθνικών Επιχειρήσεων Υγείας) έχει θεσπίσει ειδικά σχέδια υγειονομικής ετοιμότητας και ετήσιες 
ασκήσεις με στόχο την εκπαίδευση και την κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ετοιμότητα των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων της χώρας έναντι σε μια επικείμενη κρίση Υγείας.

μέθοδος: Διενεργήθηκε εκτενής αναζήτηση της βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 
όπως το «Pubmed» και το «Research Gate» με τις λέξεις κλειδιά «Healthcare preparedness», «Disaster Management», 
«Aσκήσεις Ετοιμότητας», «Κρίσεις Υγείας». Από το σύνολο των άρθρων που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν όσα 
περιείχαν δεδομένα για ελληνικά νοσοκομεία.

αποτελέσματα: Από το σύνολο της βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα από μελέτες που διενεργήθηκαν σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα της χώρας, αναδείχθηκε πως η πλειοψηφία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δηλώνει άγνοια για την 
ύπαρξη επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών. Αναφορικά, το ποσοστό άγνοιας στα 
νοσοκομεία Σπάρτης, Κρήτης, στα ΤΕΠ δευτεροβάθμιων νοσοκομείων 6 Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας 
και σε Δημόσιες Δομές της Αθήνας κυμαίνεται σε ποσοστό >50%. Επιπλέον, σε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κορίνθου, Άρτας και Λαϊκού, το ποσοστό 
φτάνει >70%, ενώ στα Νοσοκομεία Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό 24,5%. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάποιες από 
τις παραπάνω αναφερόμενες δομές το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε άσκηση 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μαζικής καταστροφής. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως ομάδες που στα πλαίσια 
ερευνών συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις, ανέφεραν ότι μετά την εκπαίδευση ένιωθαν πιο 
προετοιμασμένοι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την επικείμενη αντιμετώπιση καταστροφής.

συμπεράσματα: Η επιτυχής αντιμετώπιση μίας καταστροφής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον βαθμό προετοιμασίας 
του κάθε νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας φαίνονται 
απροετοίμαστα για την αντιμετώπιση Κρίσεων Υγείας, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη οργάνωσης και πραγματοποίησης 
πιο τακτικών ασκήσεων ετοιμότητας με στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, λόγω των περιορισμένων 
δεδομένων για τα Ελληνικά νοσηλευτικά ιδρύματα υπάρχει αναγκαιότητα για την εκπόνηση συστηματοποιημένων 
μελετών σχετικά με την ετοιμότητα για την διαχείριση μίας μαζικής καταστροφής.

λέξεις κλειδιά: Ελληνικά νοσοκομεία, μαζικές καταστροφές, υγειονομική κρίση
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A07
h συμΒολή των ομαΔων τραυματοσ στή μέιωσή 

του χρονου ανανήψήσ στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων: 
συστήματική ανασκοΠήσή τήσ ΒιΒλιοΓραφιασ

κρητικός νεοκλής1, ολυμπία κωνσταντακοπούλου2, κρητικού σταυρούλα3, 
ιωάννης μεχίλλης4, Γεώργιος χαραλάμπους5 

1Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
2 Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

3 Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
4Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

5Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

έισαγωγή / σκοπός: Το ανθρώπινο δυναμικό και η δυναμική της ομάδας αποτελεί το πιο σπουδαίο κεφάλαιο στην 
αντιμετώπιση των περιστατικών τραύματος. Σκοπό της ανασκόπησης αποτέλεσε η διερεύνηση της συμβολής των 
ομάδων τραύματος στη μείωση του χρόνου ανάνηψης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. 

υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και 
Scopus και στη μηχανή αναζήτησης Google Scholar, στις 10 Μαρτίου 2022 και σε βάθος 15 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν 
οι λέξεις-κλειδιά: emergency department, trauma teams, resuscitation και συμπεριλήφθησαν όλοι οι τύποι μελετών 
(ποσοτικές, ποιοτικές και μικτής μεθοδολογίας) που αναφέρονταν στη συμβολή των ομάδων τραύματος στη μείωση 
του χρόνου ανάνηψης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

αποτελέσματα: Δεκαεπτά μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Τα περιστατικά τραύματος 
που αντιμετωπίζονται στα ΤΕΠ από ομάδα ιατρών – νοσηλευτών, δηλαδή μια καλά συντονισμένη ομάδα τραύματος, 
έχουν ως αποτέλεσμα το χρόνο μείωσης στην ανάνηψη τους, καθώς κάθε μέλος της ομάδας επιτελεί ταχύτερα τα 
εξειδικευμένα καθήκοντά του. Οι ομάδες τραύματος χρειάζονται ακριβώς το μισό χρόνο, γύρω στα 56 λεπτά, σε 
αντίθεση με τις περιπτώσεις που δεν αναλαμβάνουν ομάδες τραύματος (γύρω στα 122 λεπτά). Η μείωση του χρόνου 
φαίνεται να εστιάζεται στο χρόνο που χρειάζεται η ομάδα για την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση (10-15 λεπτά), στην 
ολοκλήρωση και στην καταγραφή των ζωτικών σημείων (10-15 λεπτά) και στη δευτερογενή αντιμετώπιση (15-20 
λεπτά).

συμπεράσματα: Όταν η υγεία και η ζωή του ατόμου απειλούνται είτε από αιφνίδια εισβολή ασθενείας είτε από βίαια 
εξωτερικά αίτια, η παροχή επείγουσας και κατάλληλης φροντίδας μέσα στο προκαθορισμένο χρόνο μπορεί να είναι 
σωτήρια και να περιορίσει τις μόνιμες βλάβες. Η άμεση ανάνηψη ενός τραυματία για να είναι έγκαιρη προϋποθέτει 
ένα σύστημα υψηλού επιπέδου οργάνωσης χωρίς κενά και αδυναμίες. Η ορθή αποτελεσματική παρέμβαση απαιτεί η 
ομάδα τραύματος να είναι σωστά οργανωμένη και εκπαιδευμένη έτσι ώστε οι χρονικές παρεμβάσεις να περιορίζονται 
στο ελάχιστο.

λέξεις-κλειδιά: ομάδες τραύματος, τμήμα επειγόντων περιστατικών, χρόνοι ανάνηψης
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A08
συστήματα υΠοστήριξήσ κλινικων αΠοφασέων 

στή ΔιαλοΓή του τμήματοσ έΠέιΓοντων Πέριστατικων 
χρήσιμοΠοιωντασ τέχνήτή νοήμοσυνή

έλένη καρλάφτη1,2, αθανάσιος αναγνώστης3, αγγελική σεβαστή κολλάτου2, θεοδώρα σίμου2 ,
Δανιήλ Παραμυθιώτης4, Γεωργία καιάφα2, τριαντάφυλλος Διδάγγελος2,

χρήστος σαββόπουλος2, Βαρβάρα φυντανίδου1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘ΑΧΕΠΑ’, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

2Ά Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘ΑΧΕΠΑ’, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

3Advanced Insights, Artificial Intelligence Solutions, Ipsilantou 10, Panorama, 55236 Thessaloniki, Greece.
4Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘ΑΧΕΠΑ’, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

σκοπός: Τα σύγχρονα συστήματα διαλογής των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών που εφαρμόζονται, βασίζονται 
αποκλειστικά στην ιατρική γνώση και εμπειρία. Αυτός είναι ένας περιορισμός, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κρυφά 
μοτίβα, που μπορούν να διερευνηθούν σε μεγάλους όγκους κλινικών δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα μπορούν 
να εφαρμοστούν η Τεχνητή Νοημοσύνη και να αναπτυχθούν συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, με 
βοηθητικό χαρακτήρα στους επαγγελματίες υγείας.

ασθενείς - μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριλάμβανε 332 ασθενείς από τους οποίους συλλέχθηκαν 23 διαφορετικές 
μεταβλητές, σχετικές με την κατάστασή τους. Από την επεξεργασία των δεδομένων των ασθενών, για τις μεταβλητές 
εισόδου προέκυψε ότι ο Μ.Ο. ηλικίας είναι 56.4 ± 21.1 έτη, το 50.6% είναι άρρενες, Μ.Ο. θερμοκρασίας 36.5 ± 
0.15, παλμών 75.1 ± 10.3, πίεσης συστολικής 12.3 ± 1.9 και διαστολικής 7.4 ± 0.9, και οξυγόνο 97,8 ± 1.8. Ο 
χρόνος αναμονής είχε Μ.Ο. 59.7 ± 56.3 λεπτά ενώ το 3.9% ± 0.1% μπήκε σε ΜΕΘ. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν 
ποιοτικές μεταβλητές που σχετίζονται με το ιστορικό του ασθενή και τις κλινικές εισαγωγής. Σαν μεταβλητές στόχου 
ελήφθησαν οι ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο, οι οποίες ήταν κατά Μ.Ο 1.8 ± 5.9 και το ESI για το οποίο ισχύει 
η εξής κατανομή: ESI: 1, ασθενείς: 2, ESI: 2, ασθενείς: 18, ESI: 3, ασθενείς: 197, ESI: 4, ασθενείς: 73, ESI: 5, 
ασθενείς: 42.

αποτελέσματα: Για την δημιουργία ταξινομητή αυτόματης διαλογής ασθενών, αναπτύχθηκε ένα νευρωνικό δίκτυο, 
το οποίο εκπαιδεύτηκε με βάση τα δεδομένα, ώστε να μπορεί να προβλέπει το ESI του κάθε ασθενούς με βάση τις 
μεταβλητές εισόδου. 
Ο ταξινομητής πέτυχε συνολική ακρίβεια (F1 score) 72.2% παρά το γεγονός ότι υπήρχε ανισορροπία στις κλάσεις.

συμπεράσματα: Η δημιουργία και εφαρμογή μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη πρόβλεψη του ESI, 
ανέδειξε την δυνατότητα συστημάτων ικανά να υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Η ακρίβεια του ταξινομητή δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα βεβαιότητας, παρόλα αυτά, η 
απόδοση παρομοίων μοντέλων μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα με την συλλογή περισσοτέρων δεδομένων.

λέξεις- κλειδιά: διαλογή ασθενών, τεχνητή νοημοσύνη
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A09
έΓκυμοσυνή και τροχαια ατυχήματα. 

Προνοσοκομέιακή αντιμέτωΠισή 

μιχαηλιδου έυαγγελια1,3,4, σκουρα ραφαηλια3, κουκου μαρια3, μαυρομουστακη ολιβια2, 
χριστινα μουρατιδου1, καλλιοπη τσακιρη1, Δουρλιου Βασιλικη1, ντουρος Βασιλειος2,

μουλουδη έλενη1, έσκιτζης Παναγιωτης3 

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΠ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

3 Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
4Master in “Disaster Medicine and Health Crisis Management” 

έισαγωγή: Το αμβλύ τραύμα είναι ένας κοινός παρονομαστής σε πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Τα τροχαία ατυχήματα είναι μία κοινή πηγή τέτοιων τραυμάτων, η σοβαρότητα των οποίων εξαρτάται 
από τη σφοδρότητα του ατυχήματος. 

κύριο θέμα: Έχει διαπιστωθεί πως οι εγκυμονούσες έχουν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με 
τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας που υπέστησαν ισοδύναμες βλάβες κατά την διάρκεια ατυχημάτων. Το 
τραύμα είναι η κύρια αιτία θνητότητας και θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Περίπου 6-7% των 
εγκύων γυναικών αναφέρουν κάποιο είδος τραύματος. Η συχνότητα ατυχήματος στις έγκυες είναι μεγαλύτερη 
το τελευταίο τρίμηνο (8% στο πρώτο τρίμηνο, 40% στο δεύτερο και 52% στο τρίτο τρίμηνο), πιθανώς λόγω των 
ανατομικών μεταβολών που συνοδεύουν την εγκυμοσύνη. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία (67%) 
των τραυμάτων στις έγκυες Σε ποσοστό 8% των γυναικών που επέζησαν μιας σοβαρής σύγκρουσης, αναφέρθηκε 
εμβρυϊκός θάνατος μετά τις 12 εβδομάδες κύησης. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις μητρικού θανάτου, η απώλεια του 
εμβρύου δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από το ίδιο το τραύμα. Οι πιο κοινές αιτίες του εμβρυϊκού θανάτου ήταν ο 
μητρικός θάνατος, η αποκόλληση πλακούντα και η μητρική καταπληξία. Αποκόλληση πλακούντα συμβαίνει στο 3,4% 
των εγκύων γυναικών που εμπλέκονται σε σοβαρά ατυχήματα. 

συμπεράσματα: Παρά τις συστάσεις αξιωματούχων της δημόσιας υγείας και μαιευτήρων ανά τον κόσμο, το ευρύ 
κοινό και ιατρικό προσωπικό έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η χρήση περιορισμών (πχ ζώνες ασφαλείας) σε 
μηχανοκίνητα οχήματα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Η επίσημη σύσταση 
για τις εγκυμονούσες, ωστόσο, είναι να χρησιμοποιούν πάντα ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, όταν επιβαίνουν σε 
μηχανοκίνητα οχήματα,μερικοί συγγραφείς προτείνουν η ζώνη να τοποθετείται κατά μήκος των μηρών. Σαφείς 
κανόνες πρέπει να ακολουθούνται από τις έγκυες όταν ταξιδεύουν. Η έγκυος γυναίκα είναι προτιμότερο να κάθεται 
στα πίσω καθίσματα ή αν υπάρχει διακόπτης να απενεργοποιείται ο αερόσακκος, καθώς έχει αναφερθεί αποκόλληση 
πλακούντα μετά από άνοιγμα αερόσακκου. Το χαμηλό βάρος γέννησης του νεογνού και ο πρόωρος τοκετός, εντός 
48 ωρών από το ατύχημα, ήταν πιο συχνά στις γυναίκες που δεν χρησιμοποίησαν μέτρα ασφαλείας από αυτές που 
χρησιμοποίησαν. 

λέξεις κλειδιά: Εγκυμοσύνη, Τροχαία Ατυχήματα, Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση
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A10
έΠέιΓουσέσ καταστασέισ έΓκυου 

& Προνοσοκομέιακή αντιμέτωΠισή 

μιχαηλιδου έυαγγελία1,3,4, κουκου μαρία3, σκουρα ραφαηλια3, 
καλλιόπη τσακιρη1, μουρατιδου χριστίνα1, μαυρομουστακη ολίβια2, ντουρος Βασίλειος2, 

μουλουδη έλένη1, έσκιτζης Παναγιώτης3 
   

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΠ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

3Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
4Master in “Disaster Medicine and Health Crisis Management” 

έισαγωγή: Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που αφορούν έγκυες ασθενείς (είτε η επείγουσα κατάσταση 
έχει σχέση με την εγκυμοσύνη είτε όχι), διέπεται από δύο σοβαρές αρχές: 
1) Η σωστή αντιμετώπιση της μητέρας αποτελεί τη βέλτιστη θεραπεία για το έμβρυο.
2) Απόλυτη φροντίδα δε μπορεί να χορηγηθεί προνοσοκομειακά.
Ο ιατρός επείγουσας ιατρικής είναι δυνατόν να κληθεί να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις όπως: αιμορραγία 
από τον κόλπο, κοιλιακό άλγος, τοκετό, τραύμα, προεκλαμψία, εκλαμψία, καρδιακή ανακοπή, ή άλλες νοσηρές 
καταστάσεις που συνυπάρχουν με την εγκυμοσύνη όπως άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π 

κύριο θέμα: Η κατανόηση των φυσιολογικών μεταβολών που συνοδεύουν την κύηση είναι απαραίτητη καθώς 
σημαντικά οργανικά συστήματα επηρεάζονται σε διάφορο βαθμό και σε στρεσσογόνες καταστάσεις η μητέρα 
μπορεί να αντιρροπήσει σε βάρος του εμβρύου. Ολες οι προνοσοκομειακές παρεμβάσεις αφορούν τη διάσωση και 
σταθεροποίηση της μητέρας. Αν και στην ουσία δύο ασθενείς θεραπεύονται, η σωστή θεραπεία της μητέρας αποτελεί 
την καλύτερη φροντίδα για το έμβρυο. 
Πρέπει να γίνεται σταδιοποίηση των τραυματισμένων εγκύων γυναικών, ανάλογα με την ηλικία κύησης Ανάλογα 
με την ηλικία κύησης και την κλινική εικόνα μπορούμε να κατατάξουμε τις έγκυες τραυματισμένες ασθενείς σε 4 
μεγάλες κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή βοηθά στην οργάνωση της θεραπείας για την καλύτερη αντιμετώπιση μητέρας 
και εμβρύου. 
Η σωστή επιλογή του προορισμού είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προνοσοκομειακής αντιμετώπισης. Σε τμήματα 
γενικών επειγόντων περιστατικών μεταφέρονται οι ασθενείς με κύριο σύμπτωμα μη σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη 
(π.χ. καρδιοαναπνευστική ανακοπή, κρίση άσθματος κ.λ.π.). Σε τμήμα επειγόντων με δυνατότητα κάλυψης μαιευτικών 
περιστατικών μεταφέρεται η ασθενής με περιγεννητικές επιπλοκές (όπως πρόπτωση ομφαλίδας, μη φυσιολογική 
προβολή του εμβρύου, πρόωρο τοκετό, ή αιμορραγία τρίτου τριμήνου) ή αναφερόμενη εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου. 
Η επιλογή του προορισμού πρέπει να βασίζεται επίσης στο χρόνο μεταφοράς που απαιτείται ανάμεσα στους δύο 
τύπους επειγόντων και τη βαρύτητα του περιστατικού. 

συμπεράσματα: Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής του τοκετού στο νοσοκομείο, 
καθώς πολλές επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού όπως δυστοκία ώμων, οξεία εκστροφή της μήτρας, ισχυακή 
προβολή, πρόπτωση ομφαλίδας κλπ., δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από ανειδίκευτο ιατρικό προσωπικό εκτός 
νοσοκομείου. Ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες και με εκπαιδευμένο προσωπικό οι επιπλοκές αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν σε κακή έκβαση με αυξημένη νεογνική θνητότητα και θνησιμότητα. 
Μια μεγάλη ποικιλία άλλων παθολογικών καταστάσεων που δε σχετίζονται με την εγκυμοσύνη μπορεί να 
ταλαιπωρήσουν την έγκυο όπως άσθμα, φλεβοθρόμβωση, ή πνευμονική εμβολή. Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 
αυτών των καταστάσεων είναι η ίδια, όπως και στις μη έγκυες γυναίκες. 

λέξεις-κλειδιά: Εγκυμοσύνη, Επείγον, Προνοσοκομειακή Φροντίδα
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A11
ή ιατρική μαζικων καταστροφων 

και το φαινομένο dunning – Kruger

μιχαηλιδου έυαγγελία1,3, μαυρομουστακη ολιβια2, μουρατιδου χριστίνα, μουλουδη έλένη1, 
ιορδανιδου ινγκα1, καλλιόπη τσακιρη1, έσκιτζης Παναγιώτης3, ντουρος Βασίλειος2

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΠ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

3 Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
3Master in “Disaster Medicine and Health Crisis Management” 

έισαγωγή: Το φαινόμενο Ντάνινγκ–Κρούγκερ είναι μια πολύ συχνή γνωστική διαταραχή στην οποία άτομα 
περιορισμένων δεξιοτήτων αποκτούν μια ψευδαίσθηση ανωτερότητας, εκτιμώντας εσφαλμένα ότι οι τεχνικές και 
γνωστικές τους ικανότητες, είναι υψηλές. Αντιθέτως, άνθρωποι με ικανότητες, που γνωρίζουν διεξοδικά ένα ζήτημα 
είναι γεμάτοι αμφιβολίες, διστάζουν να εκφραστούν και έχουν την τάση να υποτιμούν τις ικανότητές τους. Η λήψη 
αποφάσεων είναι γενικότερα μια γνωστική διαδικασία επιλογής και δράσης μεταξύ πολλαπλών εναλλακτικών. Ωστόσο, 
στις μαζικές καταστροφές, η πίεση χρόνου, η κρισιμότητα των κλινικών περιστατικών και τα απροσδόκητα γεγονότα 
μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου μια φαινομενικά παράλογη επιλογή υπερέχει της ορθολογικής, με 
καταστρεπτικά αποτελέσματα στην έκβαση της εκάστοτε ιατρικής αποστολής.

Κύριος στόχος των εμπλεκόμενων στις μαζικές καταστροφές εν καιρώ ειρήνης, οφείλει να είναι η προετοιμασία για 
την τελική διαχείριση της κρίσης διότι αφορά τη ζωή και τον θάνατο. Η ορθότερη γνώση της αποστολής δημιουργεί 
μικρότερο στρες στους εμπλεκόμενους (Interpol, 2009) και μικρότερη επίδραση του φαινομένου Ντάνινγκ–Κρούγκερ 
σε προϊστάμενους και υφισταμένους.
Οι ηγέτες μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και να διαχειριστούν το φαινόμενο Ντάνινγκ–Κρούγκερ μέσα από την 
εκπαίδευση, εμπειρίες, την επίλυση προβλημάτων – διαμάχεων και τη λήψη αποφάσεων με το βέλτιστο αποτέλεσμα 
και με το μικρότερο κοινωνικό τίμημα.

συμπεράσματα: Οι επικεφαλείς που θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί κατά τη διάρκεια μιας 
κρίσης και η ομάδα τους να είναι αποτελεσματική, μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης 
του φαινομένου Ντάνινγκ–Κρούγκερ όταν οι καιροί είναι ήρεμοι και οι λειτουργίες είναι φυσιολογικές. Απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες για τον καθορισμό της εκπαίδευσης, για την εξήγηση των μεταβλητών αποτελεσμάτων και για 
την επιβεβαίωση του κλινικού οφέλους, μέσω της περαιτέρω ανάλυσης του φαινομένου, στοχευμένα στο τομέα των 
μαζικών καταστροφών.
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A12
αναΠτυξή & έκΠαιΔέυσή μή τέχνικων Δέξιοτήτων 

στήν ιατρική καταστροφων

μιχαηλιδου έυαγγελία1,3,4, μαυρομουστακη ολιβια2, ντουρος Βασίλειος2, 
μουλουδη έλένη1, έσκιτζης Παναγιώτης4, ιορδανιδου ινγκα1

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΠ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

3Master in “Disaster Medicine and Health Crisis Management” 
4Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

έισαγωγή: Εξαιτίας του δυναμικού περιεχομένου και της φύσης της ιατρικής καταστροφών απαιτείται η κατοχή 
πολλών και σύνθετων μη τεχνικών δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν τόσο να διδαχθούν στη βασική τους μορφή, 
όσο και να εξασκηθούν, με τη βοήθεια των τεχνολογιών προσομοίωσης. Οι μη τεχνικές δεξιότητες στην ιατρική 
καταστροφών αφορούν διάφορες κατηγορίες, όπως πχ η αντίληψη της εκάστοτε κρίσιμης κατάστασης, η ταχύτητα 
λήψης αποφάσεων, η συντονισμένη ομαδική εργασία και ικανότητα άσκησης ηγεσίας.    

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η συγκέντρωση των διαθέσιμων δεδομένων στην ανάπτυξη και εκπαίδευση 
των μη τεχνικών δεξιοτήτων στην ιατρική καταστροφών κυρίως μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης.  

υλικό – μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας και 
συστηματική αξιολόγηση αυτής. 

συμπεράσματα: Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η διάδοση και εφαρμογή της προσομοίωσης για την 
τελειοποίηση – ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων αναμένεται να είναι συνεχώς αυξανόμενη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη απόδειξη ότι η εκπαιδευτική προσομοίωση μπορεί να ανατρέψει πλήρως λανθασμένες συμπεριφορές, 
δεξιότητες, αποφάσεις ή και επιδόσεις. Οι θετικές ερευνητικές ενδείξεις που υπάρχουν καταδεικνύουν την ανάγκη 
για περισσότερη έρευνα τα επόμενα χρόνια σε αυτήν την κατεύθυνση. 

λέξεις κλειδιά: Προσομοίωση, Μη Τεχνικές Δεξιότητες, ιατρική Καταστροφών, Εκπαίδευση
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A13
έφαρμοΓή μέθοΔων τέχνήτήσ νοήμοσυνήσ 

Για τή Διαχέιρισή Πέριστατικων μέτριου κινΔυνου 
τμήματοσ έΠέιΓοντων Πέριστατικων: 

μέλέτή Παρατήρήσήσ

σ. ν. κετσερίδου1, α. μπίλλης1, έ. λογαράς1, Β. στέλμαχ2, Β. φυνταντίδου3, 
μ. ζούκα3, Π. Δ. μπαμίδης1

1Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

2Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

smarantan@auth.gr, ampillis@med.auth.gr, evanlogar@auth.gr, stelmachveroniki@gmail.com, 
barbarafyntanidou@gmail.com, mariazouka@gmail.com, bamidis@auth.gr 

έισαγωγή: Ο συνωστισμός των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που προκαλεί 
μεγάλη ανησυχία. Η δυσαναλογία μεταξύ εισερχόμενων περιστατικών και διαθέσιμων πόρων στα ΤΕΠ, οι ωριαίες 
καθυστερήσεις για εξετάσεις είναι μερικές από τις αναγνωρισμένες αιτίες του προβλήματος. Η διαλογή στα ΤΕΠ 
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εκτελείται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου 
να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής παρέμβασης. Λανθασμένες αποφάσεις κατά 
τη διαλογή (under-triage/over-triage) μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του εκάστοτε ασθενούς ή να 
ενισχύσουν την σπατάλη ενδονοσοκομειακών πόρων. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
IntelTriage και είχε ως στόχο την αξιολόγηση αλγορίθμων ταξινόμησης για την εκτίμηση της έκβασης (εισαγωγή/
εξιτήριο) περιστατικών επιπέδου 3 σύμφωνα με τον Emergency Severity Index (ESI), καθώς είναι η κατηγορία στην 
οποία κατανέμεται ο μεγαλύτερος όγκος των περιστατικών.

μεθοδολογία: Η μελέτη εστιάζει σε ενήλικους ασθενείς και η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 
εφημεριών στο ΤΕΠ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Όσοι συμμετείχαν έλαβαν γραπτή και προφορική 
ενημέρωση και στη συνέχεια υπέγραψαν φόρμα συγκατάθεσης. Το σύνολο των μεταβλητών που αξιοποιήθηκαν 
απαρτίζεται από πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό, χαρακτηριστικά που προέκυψαν κατά τη 
διαλογή, κύρια συμπτώματα (σύμφωνα με ICPC-2), καθώς και βασικές μετρήσεις των ζωτικών σημείων κατά την 
άφιξη των περιστατικών στα ΤΕΠ. Αξιοποιήθηκαν, συνολικά, 515 καταγραφές περιστατικών για την αξιολόγηση 
και σύγκριση των ταξινομητών LASSO, k-nearest neighbor (kNN), support vector machine (SVM), classification and 
regression trees (CART), gaussian naive bayes (GNB) και XGBoost. Με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των 
αλγορίθμων, η επιλογή των υπερ-παραμέτρων βασίστηκε στον αλγόριθμο Random Search. Η εκτίμηση της ικανότητας 
των μοντέλων να προβλέπουν άγνωστες παρατηρήσεις στηρίχθηκε στη μέθοδο 5-fold cross validation.

αποτελέσματα: Από τα περιστατικά επιπέδου ESI 3 που συλλέχθηκαν το 50.11% είχε σαν έκβαση την εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο. Επομένως, το δείγμα ήταν ομοιογενές ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή. Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους 
ταξινόμησης, την χαμηλότερη επίδοση είχε ο Gaussian Naive Bayes πετυχαίνοντας ολική ακρίβεια (overall accuracy) 
58,5%. Οι αλγόριθμοι k-NN, CART, SVM, LASSO κατηγοριοποίησαν τα περιστατικά στις δύο κλάσεις με ολική ακρίβεια 
63,9%, 58,8%, 67,9% και 71% αντίστοιχα. Ο αλγόριθμος XGBoost παρουσίασε τα βέλτιστα αποτελέσματα συγκριτικά με 
τους υπόλοιπους, με ολική ακρίβεια 75,1%, ανάκληση (recall) 70,7%, ειδικότητα (specificity) 79,5%, ακρίβεια (precision) 
76,2%, F1 κριτήριο (F1-score) 0.731, περιοχή κάτω από την καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (ROC) 0.828 
και περιοχή κάτω από την καμπύλη ακρίβειας-ανάκλησης (precision-recall AUC) 0.82.

συζήτηση: Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους, ο Gaussian Naive Bayes έδειξε να μην αποτελεί κατάλληλη επιλογή για 
την πρόβλεψη της έκβασης των περιστατικών στα ΤΕΠ. Αντιθέτως, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μετρικές, ο XGBoost 
φαίνεται πως μπορεί να εξασφαλίσει πιο ακριβείς προβλέψεις και για τις 2 κλάσεις. Παρόλα αυτά, πιο αξιόπιστες 
προβλέψεις, άρα και συμπεράσματα, απαιτούν την αξιοποίηση μεγαλύτερου δείγματος περιστατικών που είναι πιθανό 
να προκύψουν μελλοντικά.

λέξεις-κλειδιά: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Emergency Severity Index, μηχανική μάθηση, ταξινόμηση

Πλαίσιο μελέτης-χρηματοδότηση
Το έργο IntelTriage συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και Ελληνικά κονδύλια 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπό την πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (No. T1EDK-02489).
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μΠορέι ή τέχνήτή νοήμοσυνή να ΠροΒλέψέι τήν έισαΓωΓή 

Πέριστατικων covid-19 Που έΠισκέΠτονται το τμήμα 
έΠέιΓοντων Πέριστατικων; μέλέτή Παρατήρήσήσ

σ. ν. κετσερίδου1, α. μπίλλης1, έ. λογαράς1, κ. ιμπρίαλος2, 
α. τζώτζης2, μ. Δούμας2, Π. Δ. μπαμίδης1

1 Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

2 Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

smarantan@auth.gr, ampillis@med.auth.gr, evanlogar@auth.gr, kostasimprialos@hotmail.com,  
tzoaris5@gmail.com, doumasm@auth.gr, bamidis@auth.gr

έισαγωγή Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 ενίσχυσε τις αδυναμίες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε 
όλο τον κόσμο, ενώ άσκησε και συνεχίζει να ασκεί μεγάλη πίεση στους οργανισμούς δημόσιας υγείας και ειδικότερα 
στα νοσοκομεία αναφοράς. Αποσκοπώντας στη βελτίωση της παρακολούθησης και διαχείρισης των περιστατικών 
που εισέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση νέων καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων στην κλινική πράξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός προγνωστικού 
μοντέλου για την εκτίμηση της πιθανότητας νοσηλείας ασθενούς, προσερχόμενου στα ΤΕΠ, προσβεβλημένου από 
τον ιό SARS-CoV-2.

μέθοδος Στη συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλήφθηκαν επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 από το ΤΕΠ του 
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες υπέγραψαν το έντυπο 
συγκατάθεσης για την συμμετοχή τους στη μελέτη και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό 
με την κατάσταση της υγείας τους. Από το σύνολο των μεταβλητών που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο 
συλλογής των δεδομένων, τελικώς αξιοποιήθηκε ένα υποσύνολο αυτού, που προέκυψε με τη χρήση της λογιστικής 
παλινδρόμησης με τη συνάρτηση ποινής LASSO. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η ηλικία, το ιστορικό καπνίσματος, 
η συστολική αρτηριακή πίεση κατά την διαλογή, ο κορεσμός οξυγόνου, οι καρδιακοί παλμοί, η κατηγορία άφιξης 
(ασθενοφόρο, περιπατητικός, άλλο μέσο), τα πορίσματα ακτινογραφίας και αξονικής τομογραφίας, ο εκτιμώμενος 
ρυθμός σπειραματικής διήθησης και ορισμένα κύρια συμπτώματα (φαρυγγαλγία, γενική αδυναμία, κεφαλαλγία, 
πυρετός, έμετοι, βήχας, δύσπνοια, παχυσαρκία και υπέρταση). Για την ανάπτυξη του προγνωστικού μοντέλου 
αξιοποιήθηκε ο αλγόριθμος Random Forest (RF), ο οποίος οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα χάρη στην εφαρμογή 
της μεθόδου Bagging.

αποτελέσματα Το 44.59% των 157 καταγεγραμμένων νοσούντων χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Δημιουργήθηκαν 
δύο μοντέλα: με τη χρήση 1) του συνόλου των μεταβλητών του ερωτηματολογίου (50) και 2) των μεταβλητών 
που επιλέχθηκαν βάσει της συνάρτησης ποινής LASSO, και έγινε σύγκριση της προγνωστικής ικανότητά τους. 
Παραθέτοντας τα αποτελέσματα των προβλέψεων με το σύνολο και το υποσύνολο των επιλεγμένων μεταβλητών 
αντίστοιχα, η ολική ακρίβεια (overall accuracy) ήταν 80,9% και 82,1%, η ανάκληση (recall) ήταν 75,7% και 81,4%, 
η ειδικότητα (specificity) ήταν 85,1% και 82,8%, η ακρίβεια (precision) ήταν 80,3% και 79,2%, το F1 κριτήριο 
(F1-score) ήταν 77,9% και 80,3%, η περιοχή κάτω από την καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (ROC) 
ήταν 0.886 και 0.875 και, τέλος, η περιοχή κάτω από την καμπύλη ακρίβειας-ανάκλησης (precision-recall AUC) ήταν 
0.778 και 0.795.

συμπεράσματα Ο αλγόριθμος RF έδειξε ότι μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά την έκβαση των περιστατικών 
COVID-19 που εισέρχονται στο ΤΕΠ. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα πριν και μετά την επιλογή μεταβλητων εξάγεται 
το συμπέρασμα πως υπάρχει μικρή βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης εστιάζοντας σε λιγότερες μεταβλητές, 
ενώ αυτό μπορεί δυνητικά να ωφελήσει και ως προς το απαιτούμενο υπολογιστικό κόστος σε περίπτωση αύξησης 
του συνόλου των δεδομένων εκπαίδευσης. Αξίζει να αναφερθεί πως η καταγραφή περισσότερων περιστατικών 
μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε πιο ασφαλή συμπεράσματα τόσο σχετικά με την επιλογή μεταβλητών όσο και την 
προγνωστική ικανότητα του RF μοντέλου.  

λέξεις-κλειδιά Covid-19, ταξινόμηση, random forest, logistic regression, LASSO

Πλαίσιο μελέτης-χρηματοδότηση
Η μελέτη έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου COVID-X. Το COVID-X έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GA No. 101016065).

mailto:doumasm@auth.gr
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έΠαΓΓέλματική έξουθένωσή ιατρων και νοσήλέυτων 
κατα τή Διαρκέια τήσ ΠανΔήμιασ covid-19 (survey)

Παπαδοπούλου κωνσταντίνα1, μπισκανάκη έλπινίκη2, 
σκίτσου αλεξάνδρα3, χαραλάμπους Γιώργος4

1Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, KY Καβάλας
2Νοσοκομειακή Φαρμακοποιός, BSc, MPharm, MSc, MPH, Υπεύθυνη Φαρμακευτικού Τμήματος ΓΝ Λιβαδειάς

3Νομικός, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Frederick University of Cyprus
4Χειρουργός, MD, MSc, PhD, Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»- Αθήνα, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Frederick University of Cyprus

έισαγωγή: Η έλευση της πανδημίας Covid-19 οδήγησε σε μια απρόβλεπτη και κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης 
υπηρεσιών υγείας, η οποία είχε ως απόρροια την άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο σύστημα υγείας και κατ’ επέκταση 
στους επαγγελματίες υγείας. Η εξάπλωση της πανδημίας αύξησε σε σημαντικό βαθμό τον φόρτο εργασίας και το 
στρες των ιατρών και των νοσηλευτών, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε επαγγελματική 
εξουθένωση, η οποία συνδέεται με αρνητικές συνέπειες στην φροντίδα των ασθενών, προβλήματα υγείας, χαμηλή 
ικανοποίηση, μειωμένη αποδοτικότητα στην εργασία, καθώς και με αυξημένο άγχος και κατάθλιψη. 

σκοπός: Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης 
των ιατρών και των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ο βαθμός του φόβου που νιώθει το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσον αφορά τη νόσο και κατά πόσο βιώνει κατάθλιψη,άγχος και στρες λόγω της 
υγειονομικής κρίσης.

υλικό/μέθοδος: Πρόκειται για ποσοτική μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, 
έπειτα από πιλοτική δοκιμή. Στη διεξαγωγή της έρευναςκατά το διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 
2021 διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια, ενώ τελικάσυμμετείχανανώνυμα και αυτοβούλως 120 επαγγελματίες 
από το χώρο της υγείας, ιατροί και νοσηλευτές, που διαμένουν και εργάζονται στο Νομό Δράμας και το Νομό Καβάλας. 
Τα ερωτηματολόγια ήταν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και διαμοιράστηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και των social media.
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0.

αποτελέσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι οι ιατροί και οι νοσηλευτές φοβούνται πολύ τη 
νόσο Covid-19, ενώ, παράλληλα διαπιστώθηκε πως φοβούνται μήπως χάσουν τη ζωή τους. Επιπλέον, δήλωσαν ότι 
η παρακολούθησηειδήσεων σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίαςτούς προκαλεί άγχος και νευρικότητα, αϋπνία και 
ταχυκαρδία από ανησυχία ενδεχόμενης νόσησης. Επίσης, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζει συμπτώματα 
κατάθλιψης, άγχους, στρες και εξουθένωσης. Τέλος, αναδεικνύεται μετρίου βαθμού συναισθηματική και σωματική 
εξάντληση, μετρίου βαθμού αποπροσωποποίηση όσον αφορά στη συμπεριφορά του υγειονομικού προσωπικού προς 
τους ασθενείς,και υψηλού βαθμού προσωπικά επιτεύγματα, εφόσον στο τέλος της ημέρας κυριαρχεί η αίσθηση της 
μεγάλης προσφοράς προς τον ασθενή.

συμπεράσματα: Αναδεικνύεται ότι η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας έχει επηρεάσειτην ψυχική υγεία των 
επαγγελματιών υγείας. Επιπλέον, διαφαίνεται ότι ο φόβος ως προς την πανδημία Covid-19 δύναται να επιφέρει 
προβλήματα στην ψυχική ισορροπία των επαγγελματιών υγείας, όπως εκδήλωση άγχους, στρες και συμπτωμάτων 
κατάθλιψης, αλλά, επίσης, μπορεί να οδηγήσει μερικώς στην αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική και 
σωματική εξάντληση.

λέξεις – κλειδιά: πανδημία Covid-19, ιατροί, νοσηλευτές, επαγγελματική εξουθένωση
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Διέρέυνήσή των αΠοψέων των κινήτρων και των Γνωσέων 
των αιμοΔοτων και των μή αιμοΔοτων του νομου Πέλλασ 

σχέτικα μέ τήν αιμοΔοσια 

Βασιλική ασλανίδου (IVT Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, BSc Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, PhD(c) Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας, 

Διοικητικός Υπάλληλος Ν.Μ.Γιαννιτσών), 
Πέτρος Γαλάνης (Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.), 

αλεξάνδρα σκίτσου (Νομικός, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Frederick-Κύπρος), 
μαρία αντωνιάδου (Πνευμονολόγος, MD, MSc, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Ν.Μ.Γιαννιτών), 
έλπινίκη μπισκανάκη (Νοσοκομειακή Φαρμακοποιός, BSc, MPharm, MSc, MPH(c), 

Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Λιβαδειάς), 
Γεώργιος χαραλάμπους (Χειρουργός, MD, MSc, PhD, Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν.Α. 

«Ιπποκράτειο» Αθήνα, Αναπληρωτής Καθηγητής Frederick University of Cyprus)

έισαγωγή και σκοπός: Η αιμοδοσία στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι απαραίτητη η αύξηση των 
αιμοδοτών για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Η διερεύνηση των απόψεων, των κινήτρων και των γνώσεων των 
αιμοδοτών και των μη αιμοδοτών του νομού Πέλλας σχετικά με την αιμοδοσία. 

υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη με δειγματοληψία ευκολίας μεταξύ Σεπτεμβρίου 
2016 και Δεκεμβρίου 2016. Το δείγμα της μελέτης ήταν οι αιμοδότες που προσήλθαν για να αιμοδοτήσουν στις 
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Γιαννιτσών και Έδεσσας και οι μη αιμοδότες που προσήλθαν για επίσκεψη 
στα ιδιωτικά ιατρεία γενικών ιατρών Γιαννιτσών και Έδεσσας. Το δείγμα της μελέτης ήταν 625 αιμοδότες και 755 
μη αιμοδότες δηλαδή συνολικά 1.380 άτομα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση δύο 
διαφορετικών, ανώνυμων και αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων που συντάχθηκαν από την ερευνήτρια, ένα 
για τους αιμοδότες και ένα για τους μη αιμοδότες. Πραγματοποιήθηκε μονομεταβλητή, διμεταβλητή και πολυμεταβλητή 
ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 21. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
ήταν 0,05.

αποτελέσματα: Μεταξύ των 625 αιμοδοτών, οι 418 (66,9%) ήταν άνδρες και οι 207 (33,1%) ήταν γυναίκες, ενώ 
μεταξύ των 755 μη αιμοδοτών, οι 209 (27,7%) ήταν άνδρες και οι 546 (72,3%) ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία των 
αιμοδοτών ήταν 38,01 έτη και των μη αιμοδοτών ήταν 42,26 έτη. Η μείωση της ηλικίας, η ελληνική εθνικότητα, 
το χριστιανικό θρήσκευμα, η ανάγκη για αίμα στο οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και η αιμοδοτική συμπεριφορά 
σχετίζονταν με θετικότερες απόψεις για την αιμοδοσία. Οι γυναίκες, το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο, οι έγγαμοι, τα 
άτομα που είχαν λάβει αίμα, η ανάγκη για αίμα στο οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και η αιμοδοτική συμπεριφορά 
σχετίζονταν με περισσότερες γνώσεις για την αιμοδοσία. Οι γυναίκες, η μείωση της ηλικίας, το αυξημένο μορφωτικό 
επίπεδο, η διαμονή σε αστική περιοχή, το χριστιανικό θρήσκευμα και η ανάγκη για αίμα στο οικογενειακό/φιλικό 
περιβάλλον σχετίζονταν με αυξημένα κίνητρα για την αιμοδοσία. Οι άνδρες, το μειωμένο μορφωτικό επίπεδο, η 
ελληνική εθνικότητα, οι μη εργαζόμενοι και τα άτομα που δεν είχαν λάβει αίμα σχετίζονταν με αυξημένα κίνητρα για 
τη μη αιμοδοσία. Οι άνδρες, το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο, η διαμονή σε αστική περιοχή, οι μη εργαζόμενοι, οι 
θετικότερες απόψεις για την αιμοδοσία και οι αυξημένες γνώσεις σχετίζονταν με αυξημένη πιθανότητα αιμοδοσίας.

συμπεράσματα: Η εθελοντική αιμοδοσία δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε στις ημέρες μας διότι δεν έχει γίνει 
αντιληπτή σε βάθος η αξίας της. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις αιμοδοτικές ανάγκες της χώρας μας και έχουν 
τη νοοτροπία να προσφέρουν μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη και όχι εθελοντικά σε διαρκή βάση. Η ανεπάρκεια του 
ελληνικού συστήματος αιμοδοσίας σχετικά με τη μεταστροφή, τη διατήρηση και την προσέλκυση των αιμοδοτών 
αποδεικνύεται από την επιτακτική επίκληση αιμοδότησης των συγγενών και φίλων του ασθενούς. Πρέπει να 
ευαισθητοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έτσι ώστε να προωθηθεί η εθελοντική 
αιμοδοσία και να επιτευχθεί ο στόχος της επάρκειας σε αίμα. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προς τον εθελοντισμό αλλά 
απαιτούνται συστηματικές προσπάθειες για ένα πλήρες σύστημα αιμοδοσίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και με μέτρο 
την ποιότητα. 

λέξεις-κλειδιά: Απόψεις, κίνητρα, γνώσεις, αιμοδότες, μη αιμοδότες, αιμοδοσία, προσδιοριστές. 
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έρέυνα Για το έΠιΠέΔο έκΠαιΔέυσήσ και έτοιμοτήτασ 

καθωσ και αντιλήψέων οσον αφορα τήν αντιμέτωΠισή 
συμΒαντων μαζικων αΠωλέιων υΓέιασ 

σέ ΠροσωΠικο τμήματων έΠέιΓοντων Πέριστατικων 
και έθνικου κέντρου αμέσήσ Βοήθέιασ

κολλιοπούλου Γεωργία, ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια, 
καλογριδάκη μαρίνα ΓΝΑ ΚΑΤ

έισαγωγή /σκοπός: Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τόσο των φυσικών όσο και των ανθρωπογενών καταστροφών 
που παρατηρούνται παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, έχει αυξηθεί. Αποτέλεσμα ενός τέτοιου γεγονότος 
μπορεί να είναι η πρόκληση ενός Συμβάντος Μαζικών Απωλειών Υγείας (ΣΜΑΥ). Ως ΣΜΑΥ ορίζεται η κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης στην οποία για κάθε δεδομένη στιγμή προκύπτουν περισσότεροι ασθενείς από όσους μπορούν να 
υποστηρίξουν οι τοπικά διαθέσιμοι πόροι. Στην παρούσα εργασία μελετάται το επίπεδο εκπαίδευσης, η εμπειρία και 
η ετοιμότητα των υγειονομικών και συγκεκριμένα των εργαζομένων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο 
ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση ΣΜΑΥ.

μέθοδος: Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την μελέτη των παραπάνω ερωτημάτων, είναι η μέθοδος της περιγραφικής 
συγχρονικής μελέτης και συγκεκριμένα επισκοπική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε ένα 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 26 ερωτήσεις, το οποίο διαμοιράστηκε και απαντήθηκε από σύνολο 
90 συμμετεχόντων εργαζόμενων σε τμήματα ΤΕΠ τριτοβάθμιων νοσοκομείων της Αττικής και στο Πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο της Πάτρας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεραίνεται ότι το επίπεδο ετοιμότητας αντιμετώπισης 
ΣΜΑΥ μεταξύ των ερωτηθέντων είναι αρκετά χαμηλό, τόσο σε επίπεδο, εκπαίδευσης, οργάνωσης φορέων, 
στελέχωσης, εξοπλισμού και συνολικής ετοιμότητας, με αποτέλεσμα το 55.5% των εργαζομένων να αισθάνεται 
«καθόλου» ή «λίγο» προετοιμασμένο και σίγουρο. 
Η εξοικείωση των εργαζομένων σχετικά με την αντιμετώπιση ΣΜΑΥ είναι χαμηλή παρά το γεγονός ότι το 60% αυτών 
έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν ΣΜΑΥ. Αποτυπώνεται έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, καθώς μόλις μια φορά 
έχει εκπαιδευτεί για αντιμετώπιση ΣΜΑΥ το 38.9% των ερωτηθέντων, ενώ ένα 30% δεν έχει λάβει ποτέ κάποια 
εκπαίδευση, με τα τμήματα των ΤΕΠ να είναι πιο αδρανή σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σε αντίθεση με 
το ΕΚΑΒ το οποίο διαφοροποιείται σαφώς ως προς την εκπαίδευση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση ΣΜΑΥ.

αποτελέσματα: Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκπαίδευσης από τους φορείς είναι η άσκηση ετοιμότητας (42.2%), 
η οποία αποτελεί και μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
περιστατικών.Η ύπαρξη πρωτοκόλλου αντιμετώπισης και η κοινοποίηση αυτού στους εργαζόμενους, φαίνεται να 
είναι από τις βασικότερες ελλείψεις των φορέων καθώς το 46.7% των ερωτηθέντων απαντά ότι είτε δεν υπάρχει 
είτε δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης ΣΜΑΥ. Επιπροσθέτως, οι φορείς φαίνεται να έχουν ελλείψεις τόσο 
σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

συμπεράσματα: Το επίπεδο προετοιμασίας και ετοιμότητας του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση ΣΜΑΥ θα 
μπορούσε να βελτιωθεί μεσώ μίας σειράς δράσεων όπως, την εισαγωγή της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση 
καταστροφών στον βασικό κύκλο σπουδών, την θέσπιση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης από όλους τους φορείς και 
την κοινοποίηση του στους εργαζόμενους καθώς και την τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω διοργάνωσης 
ασκήσεων ετοιμότητας ή ασκήσεων επί χάρτου. Την συνεργασία μεταξύ των φορέων για την διενέργεια ακήσεων ή 
ακόμα και η χρήση νέων τεχνολογιών όπως η εικονική πραγματικότητα.

λέξεις κλειδιά: Συμβάν Μαζικών Απωλειών Υγείας, Ιατρική των Καταστροφών, Εκπαίδευση, Ετοιμότητα
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A18
συμμορφωσή των έλλήνικων τμήματων 

έΠέιΓοντων Πέριστατικων μέ τισ συστασέισ 
τήσ έυρωΠαικήσ έταιριασ έΠέιΓουσασ ιατρικήσ 

Για τήν φροντιΔα στο τέλοσ τήσ ζωήσ

έμμανουήλ-φανούριος μαρκακης1, σταυρίνα ήλία2, Γεώργιος μπριασούλης2, 
Παναγιώτης αγγουριδάκης1, Γεώργιος νότας1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Η έννοια της φροντίδας στο τέλος της ζωής (ΤΤΖ) περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ιατρικής, 
ψυχολογικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και πνευματικής φροντίδας, για τον ασθενή και για τα κοντινά του άτομα. 
Σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, στις ημέρες μας είναι συχνότερο ασθενείς με οξείες θανατηφόρες νόσους/
καταστάσεις ή ασθενείς με ανίατες νόσους, να επισκέπτονται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για φροντίδα 
κοντά στο ΤΤΖ. Η EuSEM έχει αναγνωρίσει τη σημασία αυτού του ζητήματος δημοσιεύοντας συγκεκριμένες συστάσεις 
για τη φροντίδα στο ΤΤΖ στο ΤΕΠ. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ελληνικών ΤΕΠ 
με αυτές τις συστάσεις της EUSEM. 

υλικό και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του 2019 απεστάλλει σε όλα τα Ελληνικά ΤΕΠ ερωτηματολόγιο 43 
ερωτήσεων βασισμένο στις συστάσεις της EUSEM για τη φροντίδα στο ΤΤΖ. Απαντήθηκε από τον επικεφαλή ιατρό ή 
τον προϊστάμενο νοσηλευτή του κάθε τμήματος. Εξαιρέθηκαν τα παιδιατρικά, ψυχιατρικά και άλλα ειδικά νοσοκομεία 
καθώς και όσα δεν διαθέτουν ανεξάρτητο ΤΕΠ. 

αποτελέσματα: Πενήντα από τα 84 επιλέξιμα νοσοκομεία απάντησαν στην έρευνα (60% ελληνικών νοσοκομείων, 
>70% πληθυσμιακή κάλυψη). Μόνο το 18% των ΤΕΠ ανέφερε ότι διαθέτει επίσημες οδηγίες επικοινωνίας για το 
προσωπικό σχετικά με θέματα ΤΤΖ και το 22% ότι παρέχει κάποια μορφή εκπαίδευσης στην αναγγελία του θανάτου 
ενός ασθενούς. Το 80% των ΤΕΠ ανέφεραν ότι οι γιατροί τους ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τους ασθενείς 
που ήταν στο ΤΤΖ και το 72% ότι πραγματοποιούν συζητήσεις για σχεδιασμό φροντίδας, αλλά λιγότερο από το 
20% αυτών των συζητήσεων καταγράφονται επίσημα. Περίπου 60% των ΤΕΠ ανέφεραν ότι παρέχουν εξιτήριο με 
έγγραφες οδηγίες σε ασθενείς για να πεθάνουν στο σπίτι τους με συγκεκριμένο σχέδιο φροντίδας. Σε 80% των 
ΤΕΠ, ένας έμπειρος ιατρός είναι υπεύθυνος για ζητήματα ΤΤΖ, για αποφάσεις ΤΤΖ (εάν κανείς άλλος δεν μπορεί να τις 
πάρει για τον ασθενή) και για την αναγγελία θανάτου. Ωστόσο, σε ελάχιστα Ελληνικά ΤΕΠ δίνεται η δυνατότητα στην 
οικογένεια να συμμετέχει στις αποφάσεις ή στις συζητήσεις για θέματα ΤΤΖ. Το 78% των ΤΕΠ ανέφερε άγνοια για 
το νομικό καθεστώς του Do Not Resuscitate στην Ελλάδα και μόνο το 14% γνωρίζει αν έχει πρόσβαση σε νομικές 
συμβουλές. Στις περισσότερες περιπτώσεις (92%) η έναρξη της ΚΑΡΠΑ αποφασίζεται από έμπειρο ειδικό, αλλά στο 
34% η ΚΑΡΠΑ συνεχίζεται εάν η οικογένεια επιμένει παρά την αντίθετη άποψη των ιατρών και στο 22% η ΚΑΡΠΑ 
πραγματοποιείται ακόμη και ενάντια στις εκφρασμένες επιθυμίες του ασθενούς. Το 38% των ΤΕΠ παρέχει κάποιου 
τύπου παρηγορητική φροντίδα, αλλά μόνο το 12% έχει οργανωμένο πρωτόκολλο για αυτήν. Τα περισσότερα ελληνικά 
ΤΕΠ δεν διαθέτουν ειδικά δωμάτια για την οικογένεια, αλλά το 66% διαθέτει εγκαταστάσεις για τις πολιτιστικές και 
πνευματικές τους ανάγκες. Τέλος, στο 62% των ΤΕΠ, τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να μιλήσουν για 
ζητήματα ΤΤΖ. 

συμπεράσματα: Τα ελληνικά ΤΕΠ θα πρέπει να βελτιώσουν τη φροντίδα που παρέχουν σε ασθενείς στο ΤΤΖ. Η 
μελέτη μας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικοινωνία, την καταγραφή 
συζητήσεων/αποφάσεων, την αποκλειστική χρήση χώρων και την υποστήριξη του προσωπικού για νομικά ζητήματα 
και για ζητήματα στρες που σχετίζονται με τη φροντίδα ασθενών στο ΤΤΖ. 

λέξεις κλειδιά: φροντίδα στο τέλος της ζωής, συστάσεις, συμμόρφωση, θάνατος
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Δέικτέσ ικανοΠοιήσήσ ασθένων στο τέΠ του ΠαΓνή. 

συΓκρισή μέ το συστήμα υΓέιασ του ήνωμένου Βασιλέιου 
και έΠιΔρασέισ τήσ ΠανΔήμιασ

μαρία Πετροδασκαλάκη1, στυλιανός σταυρουλάκης2, Παναγιώτης αγγουριδάκης2, 
στυλιανός κτενιαδάκης3, Γιώργος νότας2

1Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΠαΓΝΗ, 
2Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 

3Χειρουργός, Αναπληρωτής Διοικητής ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Η προτυποποιημένη παρακολούθηση δεικτών ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ενός νοσοκομείου είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην πορεία προς την 
ανάπτυξη αυτοδύναμων Ελληνικών ΤΕΠ, η σύγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών με εκείνες χωρών με μακρά 
ιστορία στην Επείγουσα Ιατρική είναι απαραίτητη. Ειδικά κατά την περίοδο της Πανδημίας COVID-19 η διατήρηση 
του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών σε υψηλά επίπεδα, αποτελεί πρόκληση. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η 
αξιολόγηση δεικτών ικανοποίησης των ασθενών στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας και η 
σύγκρισή τους με εκείνους του συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (National Health System, NHS). 

υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήσαμε ένα τροποποιημένο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών του NHS για τα 
ΤΕΠ και συγκρίναμε τα αποτελέσματά μας με τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμπληρώθηκαν δειγματοληπτικά 
200 ερωτηματολόγια πριν (3 ος έως 7 ος 2019) και 91 κατά τη διάρκεια της πανδημίας (8 ος έως 10 ος 2021). 

αποτελέσματα: Σε πολλά πεδία ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών ήταν συγκρίσιμος με αυτόν του NHS. 
Μεταξύ των θετικών στοιχείων στην σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του NHS ήταν η αξιολόγηση toy χρόνου 
που διέθεσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στους ασθενείς προκειμένου να συζητήσουν για την υγεία τους, στην 
προσπάθεια για επαρκή αναλγησίαο, την εμπιστοσύνη που τελικά είχαν στους γιατρούς και τους νοσηλευτές και την 
συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που έλαβαν. Μάλιστα κατά την διάρκεια της πανδημίας δείκτες καθαριότητας 
εμφάνισαν περαιτέρω βελτίωση. Ωστόσο οι ασθενείς και κατά τις δύο περιόδους, ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι σε 
σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του NHS σε ζητήματα συμπεριφοράς. Στηλίτευσαν κυρίως συμπεριφορές από το 
ιατρικό προσωπικό όπως αποφυγή των γιατρών να συστηθούν, συνομιλίες μπροστά στους ίδιους σαν να μην ήταν 
παρόντες, μικρή εμπλοκή στις αποφάσεις για την υγεία τους, ανεπαρκή φροντίδα για την ιδιωτικότητά τους κατά την 
εξέταση, κτλ. 

συμπεράσματα: Η έλλειψη εκπαίδευσης του ιατρικού κυρίως προσωπικού του ΤΕΠ, σε κάποιες φορές αυτονόητες 
μη γνωστικές δεξιότητες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επείγουσας 
ιατρικής στην Ελλάδα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να διορθωθεί με συστηματική εκπαίδευση πάνω στις αρχές και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες της Επείγουσας Ιατρικής και με ελάχιστο κόστος.

λέξεις-κλειδιά: COVID-19, δείκτες ποιότητας, βαθμός ικανοποίησης, μη τεχνικές δεξιότητες
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A20
έικονική έκτιμήσή τήσ Δυνατοτήτασ Για κατ οικον νοσήλέια 

ασθένων μέ Πνέυμονια κοινοτήτασ (port risK clAss iii) 
μέ τήν χρήσή ήλέκτρονικήσ Πλατφορμασ έΠικοινωνιασ 

μέ τοΠικο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων

μαρία Πλαίτη1, Άννα Γργορίου1, στυλιανός σταυρουλάκης1, σταυρίνα ήλία2, 
Γεώργιος μπριασούλης2, σίφης κληρονόμος3, margherita Antona3, 

κωνσταντίνος στεφανίδης3, Παναγιώτης αγγουριδάκης1, Γεώργιος νότας1

1 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΠαΓΝΗ, 

3Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Ινστιτούτο Πληροφορικής,
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

έισαγωγή/σκοπός: Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, η νοσηλεία ασθενών με πνευμονία της 
κοινότητας πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της βαρύτητας με κάποιο εργαλείο, όπως η κλίμακα αξιολόγησης για 
την βαρύτητα της πνευμονίας (Pneumonia Severity Index - PSI). Οι ασθενείς με ταξινόμηση PSI-ΙΙΙ είναι μια οριακή 
ομάδα και συνίσταται η βραχυχρόνια παρακολούθησή τους εντός του νοσοκομείου. Ωστόσο, αυτό οδηγεί στη χρήση 
νοσοκομειακών πόρων που θα μπορούσε να αποφευχθεί μιας και πολλοί από αυτούς τους ασθενείς τελικά δεν 
χρειάζονται νοσηλεία. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την ασφάλεια και την δυνατότητα για απομακρυσμένη/
οικιακή παρακολούθηση, από το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών, ασθενών με πνευμονία κοινότητας PSI-
III, μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

υλικά και μέθοδοι: Ασθενείς με πνευμονία κοινότητας PSI-III, που εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου στο ΤΕΠ για βραχυχρόνια περίθαλψη, κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
σχεδιασμένη να ενημερώνει τους γιατρούς για τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα τους, τη θερμοκρασία τους και τη 
καρδιακή και αναπνευστική τους συχνότητα. Η μελέτη ήταν μη παρεμβατική. Ο θεράπων ιατρός λειτουργούσε εντελώς 
ανεξάρτητα και αποφάσιζε με βάση την κλινική του εκτίμηση το αν τελικά ο ασθενής θα εισαγόταν σε κλινική ή θα 
έπαιρνε εξιτήριο. Οι θεράποντες ιατροί και οι νοσηλευτές της βραχείας κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ασφάλεια των 
ασθενών εάν η όλη διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί από την οικία των ασθενών. 

αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 15 ασθενείς με πνευμονία της κοινότητας PSI-III (7 άνδρες, 8 γυναίκες,) 
με μέσο όρο ηλικίας 74,1 έτη (εύρος 55-87). Στην εισαγωγή τους όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν SatO2> 91%. 
Σε όλους τους ασθενείς έγινε μέτρηση αρτηριακών αερίων αίματος οι τιμές των οποίων έδειξαν, μέσο όρο pO2 
67,5mmHg (62-77) και pCO2 35,6mmHg (26-44). Κανένας ασθενής δεν είχε οξεία νεφρική βλάβη, γλυκόζη άνω 
των 200 mg/dL ή αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος. Κατά τη διάρκεια παραμονής στη βραχεία νοσηλεία, όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν αντιβιοτική αγωγή και σε 9 ασθενείς χορηγήθηκε ιπρατρόπιο/σαλβουταμόλη και/ή εισπνεόμενα 
κορτικοστεροειδή. Όλοι οι ασθενείς κατέγραψαν στην πλατφόρμα από 1 έως 3 μετρήσεις παλμικής οξυμετρίας, 
καρδιακής συχνότητας, θερμοκρασίας και συχνότητας αναπνοών ανά λεπτό. Δώδεκα ασθενείς ανέφεραν ότι ζήτησαν 
βοήθεια από μέλος της οικογενείας τους. Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης, 3 ασθενείς εισήχθησαν και 12 πήραν 
εξιτήριο. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ασθενών εκτίμησε 
ότι 13 περιπτώσεις ασθενών, θα μπορούσαν να παρακολουθηθούν με ασφάλεια από το σπίτι τους, ενώ μόλις σε 
2 ασθενείς (οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο) για διάφορους λόγους η πρακτική αυτή δεν θα ήταν ασφαλής. Συνολικά, με 
ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης, θα μπορούσαν με απόλυτη ασφάλεια να εξοικονομηθούν 75 ώρες κλινικής 
φροντίδας στην βραχεία νοσηλεία και 2.730 ευρώ, συνολικά από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών. 

συμπεράσματα: Μια απλή εφαρμογή Android για tablet ή smartphone που συνοδεύεται από ένα παλμικό οξύμετρο 
και ένα θερμόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με 
πνευμονία της κοινότητας PSI-III ως εναλλακτική λύση σε σχέση με την εισαγωγή τους στην βραχεία νοσηλεία του 
ΤΕΠ. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των νοσοκομειακών πόρων μειώνοντας το κόστος 
της υγειονομικής περίθαλψης.

λέξεις κλειδιά: πνευμονία κοινότητας, ηλεκτρονικές εφαρμονές υγείας, νοσηλεία, οικονομικά της υγείας



ENDORSED BY
South East European
Emergency and Disaster Medicine Congress35Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

02-05 06 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22

A21
ή έΠιΔρασή τήσ ΠανΔήμιασ covid-19 

στισ συνθήκέσ & τήν Ποιοτήτα τήσ έρΓασιασ: 
οι αΠοψέισ των νοσήλέυτων του τέΠ 

φυντανίδου Βαρβάρα1, Γκαρμίρη σοφία1, καλλιανίδου κυριακή1, συμεωνίδης ήρακλής1, 
τσίτουρας Δημοσθένης1, ζούκα μαρία1, Γαλητσιάνος ιωάννης1, ταβάκη έλευθερία1, 

τζανιδάκης Γεώργιος1, ανδρεόπουλος κωνσταντίνος1, 
κοτζάμπαση αικατερίνη2, Γροσομανίδης Βασίλειος3 

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2Α’ Προπαιδευτική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

3Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

έισαγωγή/σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και μελέτη των απόψεων του νοσηλευτικού προσωπικού 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ σχετικά με την επίδραση που είχαν τα τελευταία δύο 
(2) έτη της πανδημίας COVID-19 στην απόδοση, στην ποιότητα και στις συνθήκες εργασίας τους, στην εκπαίδευση, 
καθώς και στo αίσθημα άγχους, ασφάλειας και ικανοποίησης από την εργασία τους.

υλικό & μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στη διερεύνηση των προσωπικών 
απόψεων των νοσηλευτών του ΤΕΠ για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες και την ποιότητα της 
εργασίας τους.

αποτελέσματα: Συνολικά 29 νοσηλευτές του ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ απάντησαν στο ερωτηματολόγιο κατά τη 
διάρκεια του διμήνου Απρίλιος-Μάιος 2022. 15/29 (51,7%) νοσηλευτές απαντούν ότι οι συνθήκες της εργασίας 
τους είναι χειρότερες, ενώ σε μεγάλα ποσοστά θεωρούν ότι έχει αυξηθεί τόσο ο συνολικός αριθμός των ασθενών 
που εξυπηρετούν (24/29 [82,8%]) όσο και ο συνωστισμός (19/29 [65,5%]) και οι χρόνοι αναμονής (20/29 
[69%]) στο καθαρό ΤΕΠ, συγκριτικά με πριν την πανδημία. Σε υψηλά ποσοστά (26/29 [89,7%]) χαρακτηρίζουν τη 
στήριξη της πολιτείας στο έργο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανεπαρκή.
20/29 (69%) θεωρούν ότι η απόδοση τους έχει παραμείνει αμετάβλητη, αλλά έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας 
(26/29 [89,7%) και η κούραση (27/29 [93,1%]), ενώ 12/29 (41,4%) νιώθουν λιγότερο ασφαλείς και 23/29 
(79,3%) φοβούνται αρκετά για τυχόν νόσησή τους από COVID-19 και μετάδοσή της στο περιβάλλον τους. 
13/29 (44,8%) απαντούν ότι έχει μειωθεί το αίσθημα ικανοποίησης από την εργασία τους, ενώ 14/29 (48,3%) 
δεν διαπιστώνουν διαφορά με πριν την πανδημία. Παράλληλα, 13/29 (44,8%) θεωρούν ότι επηρεαστεί αρνητικά η 
εκπαίδευσή τους, ενώ ίδιος ακριβώς αριθμός ερωτηθέντων θεωρεί ότι έχει επηρεαστεί θετικά.
Σε σχέση με τις προβλέψεις των νοσηλευτών σχετικά με το τέλος της πανδημίας αλλά και την επίδρασή της στο 
μέλλον του ΕΣΥ, οι απόψεις διΐστανται.

συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των νοσηλευτών του ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 είχε 
αρνητική επίδραση στις συνθήκες εργασίας και την εκπαίδευση τους, όπως και στο αίσθημα άγχους ασφάλειας και 
ικανοποίησης από την εργασία τους.

λέξεις κλειδιά
Πανδημία Covid-19
Νοσηλευτικό Προσωπικό Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
Συνθήκες & Ποιότητα Εργασίας
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A22
οι αΠοψέισ των νοσήλέυτων του τμήματοσ έΠέιΓοντων 
Πέριστατικων σχέτικα μέ το έΠιΠέΔο έκΠαιΔέυσήσ τουσ 

& τή νέα έξέιΔικέυσή τήσ έΠέιΓουσασ & έντατικήσ νοσήλέυτικήσ

φυντανίδου Βαρβάρα1, ζαγαλιώτη σοφία-χρυσοβαλάντου2, Πορφύρη Γεωργία-νεκταρία2, 
Γκαρμίρη σοφία1, ζούκα μαρία1, Γαλητσιάνος ιωάννης1, τσίτουρας Δημοσθένης1, 

ταβάκη έλευθερία1, κουκουλάκη θεοδώρα1, Παναγιωτάκου έλευθερία1, 

φορτούνης κωνσταντίνος2, λάμπρου ιωάννης2, Γροσομανίδης Βασίλειος3 

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2Α’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

3Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

έισαγωγή/σκοπός: Η Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική υπάρχει σαν αναγνωρισμένη εξειδίκευση στις ΗΠΑ, στην 
Αυστραλία, στην Ελβετία, στην Αγγλία, και σε αρκετές άλλες χώρες. Από το 2019 αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένη 
εξειδίκευση και στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο των γνώσεων και ο τρόπος εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των νοσηλευτών που εργάζονται στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σχετικά με τη νέα εξειδίκευση της Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής.

υλικό & μέθοδος: Οι νοσηλευτές των ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου κλήθηκαν τυχαιοποιημένα 
να απαντήσουν μέσω αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής που καλύπτουν διάφορες θεματικές ενότητες (Δημογραφικά στοιχεία / Επίπεδο εκπαίδευσης / Εκπαίδευση 
σχετικά με τη εξειδίκευση Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής / Ανταπόκριση στα εργασιακά καθήκοντα / Ομάδα 
Αναζωογόνησης).

αποτελέσματα: Η μελέτη περιλαμβάνει 48 νοσηλευτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες ηλικίας 41-50 ετών (Α/Γ: 
12/36 [25%/75%]). 36/48 (75%) είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και 4/48 (8,3%) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 14/48 (29,2%) 
εργάζονται στο ΤΕΠ για διάστημα <1 έτους, 15/48 (31,2%) 1-2 έτη, 4/48 (8,3%) 2-5 έτη και 15/48 (31,2%) >5έτη. 
Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, 38/48 (79,2%) πιστεύουν ότι έχουν ή μάλλον 
έχουν λάβει ικανοποιητική εκπαίδευση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΤΕΠ. 41/48 (85,4%) έχουν 
παρακολουθήσει κάποιο από τα Πιστοποιημένα Σεμινάρια Υποστήριξης της Ζωής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναζωογόνησης (ERC) (BLS/ILS/ALS: 16/48 [33,3%] / 7/48 [14,6%] / 5/48 [10,4%]). 27/48 (56,3%) έχουν 
παρακολουθήσει Σεμινάρια ή/και Συνέδρια που αφορούν στην Επείγουσα Νοσηλευτική. 
Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την ανταπόκρισή τους στα εργασιακά τους καθήκοντα, 39/48 (81,2%) αισθάνονται 
ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο ωράριο μιας τυπικής βάρδιας, αν και 38/47 (80,8%) 
απαντούν ότι χρειάζονται τη συνδρομή ενός περισσότερο έμπειρου νοσηλευτή ή ιατρού. Αν και 23/48 (47,9%) 
έχουν εργαστεί σε πόστο διαλογής (Triage), 26/48 (54,2%) δεν έχουν λάβει ποτέ τους αντίστοιχη εκπαίδευση.
Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ενδονοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, 26/48 (54,2%) 
δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν ως μέλη της Ομάδας Αναζωογόνησης, ενώ 40/48 (83,3%) θα 
επιθυμούσαν να είναι μέλη της Ομάδας.
Αν και το Πρόγραμμα της εξειδίκευσης στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική μετρά σχετικά μικρό χρόνο ζωής, 
30/48 (62,5%) έχουν ήδη παρακολουθήσει το Πρόγραμμα. 20/47 (42,6%) δηλώνουν ότι τους έχουν δοθεί 
κάποιας μορφής κίνητρα (Οικονομικά / Επαγγελματικά / Εκπαιδευτικά) για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και 
27/47 (57,4%) όχι. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (38/45 [84,4%]) οι νοσηλευτές εκδηλώνουν την επιθυμία 
τους να ακολουθήσουν επαγγελματικά τη νέα εξειδίκευση. 

συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη θετική στάση των νοσηλευτών για τη νέα εξειδίκευση της 
Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής, το ενδιαφέρον τους για εκπαίδευση, συλλογική εργασία και εμπλοκή 
σε περισσότερο ενεργείς θέσεις, όπως αυτή του μέλους της Ομάδας Αναζωογόνησης. Ωστόσο, φαίνεται πως οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να επαναπροσδιοριστούν. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης και 
στη δημιουργία νέων άρτια καταρτισμένων εξειδικευμένων νοσηλευτών στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική.

λέξεις κλειδιά
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Επείγουσα Νοσηλευτική
Εντατική Νοσηλευτική
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A23
καταΓραφή τήσ σοΒαροτήτασ των χέιρουρΓικων 

έΠέιΓοντων σέ νοσοκομέιο αναφορασ:
μέλέτή Παρατήρήσήσ

ιωσήφ χατζηάλης, θεόδωρος σιδηρόπουλος, ιφιγένεια καρακασίδη, 
έλένη κατσανάκη, λυκούργος κατσιάρας, χρυσούλα κατσιμάρδου, 

νικόλαος αρκαδόπουλος, Παντελεήμων Βασιλείου

Δ’ Χειρουργική κλινική ΠΓΝ Αττικόν

έισαγωγή: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» εξυπηρετεί τον πληθυσμό της Δυτικής Αττικής με 
γενική εφημερία ανά τέσσερις ημέρες. Αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς και δέχεται περίπου 1200 προσελεύσεις 
στην διάρκεια της 24ώρης εφημερίας, συμπεριλαμβανομένων και περιπατητικών ασθενών. Από αυτούς συνήθως 
200 έχουν ένδειξη εισαγωγής. Επιχειρώντας τη διαλογή των σοβαρών περιστατικών, με σκοπό την ορθολογική 
χρήση προσωπικού και πόρων του νοσοκομείου, καταγράφηκαν ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα σοβαρής πάθησης. 

υλικό και μέθοδος: Κατά την περίοδο 17/03/2021-18/04/2021, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, σε σύνολο 
4 εφημεριών εξετάστηκαν συνολικά 200 ασθενείς, που ικανοποιούσαν το βασικό κριτήριο επιλογής της μελέτης 
(Φυσιολογικά ζωτικά σημεία, Early Warning Score <2). H αιτία προσέλευσης, τα ζωτικά σημεία, οι εργαστηριακές 
εξετάσεις, ο χρόνος από την προσέλευση μέχρι την ολοκλήρωση της απόφασής για την αντιμετώπιση του ασθενούς, 
και το κόστος διαχείρισης καταγράφηκαν για κάθε περιστατικό. 

αποτελέσματα: Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 
105 ασθενείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο χωρίς ένδειξη εισαγωγής. Είχαν αφιερώσει κατά μέσο όρο 2 ώρες και 
9 λεπτά στο χώρο των επειγόντων. 46 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφήματα κοιλίας, 76 σε ακτινογραφίες, 
29 σε αξονικές τομογραφίες, χωρίς οι εξετάσεις να αναδεικνύουν ευρήματα. Από 19 εξετάσεις αίματος αναδείχθηκε 
ένας ασθενής με ήπια λευκοκυττάρωση (11.000). Το συνολικό κόστος με βάση τα δεδομένα του ΕΟΠΠΥ ήταν 250 
ευρώ κατά μέσο όρο. 
Από τους υπόλοιπους 95 ασθενείς οι οποίοι διαγνώσθηκαν με νόσο, 41 υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο, 
και 15 (36.5%) είχαν ευρήματα, 22 (45,8%) από 48 ακτινογραφίες παρουσίασαν ευρήματα, 19 (73%) από 26 
CT’s παρουσίασαν ευρήματα, 26 (76.4%) από τους 34 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις 
παρουσίασαν ευρήματα. Ο χρόνος που αφιερώθηκε στο ΤΕΠ ήταν συνολικά 1 ώρα και 59 λεπτά. Το συνολικό κόστος 
με βάση τα δεδομένα του ΕΟΠΠΥ ήταν 250 ευρώ κατά μέσο όρο.

συμπέρασμα: Τα ζωτικά σημεία σε όλους είναι φυσιολογικά με βάση το κριτήριο επιλογής (EWS<2). Το σύμπτωμα 
που οδηγεί τον ασθενή στο νοσοκομείο και η κλινική εικόνα θα μπορούσαν να είναι ένδειξη για υποβολή σε εξετάσεις. 
Για όλους και με δεδομένο ότι προσέρχονται σε νοσοκομείο αναφοράς, μπορεί να γίνεται υπερηχογράφημα και 
στοιχειώδης βιοχημικός έλεγχος (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία) με φορητό μηχάνημα και επι ευρήματος μόνο να 
παραπέμπεται ο ασθενής για περαιτέρω εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται χρόνος και πόροι χωρίς να 
αλλάξει η ευαισθησία της διαγνωστικής επάρκειας. 

λέξεις – κλειδιά: Καταγραφή επειγόντων περιστατικών, ορθολογική χρήση πόρων στο ΤΕΠ 
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A24
οι αΔιαλέιΠτέσ θωρακικέσ συμΠιέσέισ μέ ασυΓχρονέσ 

έμφυσήσέισ Βέλτιωνουν τήν έΠιΒιωσή 
σέ χοιρέιο μοντέλο νέοΓνικήσ αναζωοΓονήσήσ: 

μια ΠροοΠτική, τυχαιοΠοιήμένή μέλέτή έρΓαστήριου

αφροδίτη αγγελινά1, ιωάννης Πανταζόπουλος2, Γεώργιος Γκιόκας1, αθανάσιος χαλκιάς3, 
Γεώργιος μαυροβούνης2, απόστολος Παπαλόης4, αλέξανδρος Δουβανάς1, 

θεόδωρος ξάνθος5, νικολέττα ιακωβίδου1

1 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2 Κλινική Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

3 Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
4 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN, Αθήνα, Ελλάδα; Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
5 Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

6 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα; Κλινική Νεογνολογίας, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

έισαγωγή: Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την νεογνική αναζωογόνηση συστήνουν αναλογία συμπιέσεων-
εμφυσήσεων 3:1. Η οδηγία αυτή είναι βασισμένη σε γνώμες ειδικών παρά σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει κατά πόσο η εφαρμογή αδιάλειπτων θωρακικών συμπιέσεων με 
ασύγχρονες εμφυσήσεις (ομάδα μελέτης) θα βελτιώσει την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και την επιβίωση 
συγκριτικά με τη χορήγηση συμπιέσεων-εμφυσήσεων σε αναλογία 3:1 (ομάδα ελέγχου).

μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη εργαστηρίου. Είκοσι, αρσενικοί χοίροι ράτσας «Landrace-
Large White», ηλικίας 1-4 ημερών και βάρους 1.650 ± 228.3 g υποβλήθηκαν σε ανακοπή από ασφυξία που παρέμεινε 
αθεράπευτη μέχρι η καρδιακή τους συχνότητα να πέσει κάτω από 60 σφύξεις/λεπτό ή η μέση αρτηριακή τους πίεση 
να πέσει κάτω από 15 mmHg. Στη συνέχεια, οι χοίροι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις 
με ασύγχρονες εμφυσήσεις (n = 10) ή συμπιέσεις-εμφυσήσεις σε αναλογία 3:1 (n = 10). Η καρδιακή συχνότητα και η 
αρτηριακή πίεση καταγράφονταν ανά 30 sec κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ) μέχρι 
την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας ή την εμφάνιση ασυστολίας. Όλα τα ζώα που ανέκτησαν αυτόματη κυκλοφορία 
παρέμειναν υπό εντατική παρακολούθηση για 4 ώρες. 

αποτελέσματα: Η πίεση πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων (ΠΠΣΑ) στα 30 sec της ΚΑΑ ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στην ομάδα μελέτης (45.7 ± 16.9 vs. 21.8 ± 6 mmHg, p < 0.001) και παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μελέτης. Το τελο-εκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα (ETCO2) ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερο στην 
ομάδα μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (23.4 ± 5.6 vs. 14.7 ± 5.9 mmHg, p < 0.001). Έξι (60%) ζώα 
της ομάδας ελέγχου έναντι εννέα (90%) της ομάδας μελέτης ανέκτησαν αυτόματη κυκλοφορία (p = 0.30). Ο χρόνος 
μέχρι την ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας ήταν σημαντικά μικρότερος στην ομάδα μελέτης (30 (30-30) vs. 60 
(60-60) sec, p = 0.021). Επτά χοίροι (77.8%) της ομάδας μελέτης και ένας της ομάδας ελέγχου ανέκτησαν αυτόματη 
κυκλοφορία μετά από 30 sec (p = 0.02). Στις 4 ώρες, 2 (20%) ζώα της ομάδας ελέγχου επιβίωσαν έναντι 7 (70%) 
της ομάδας μελέτης (p = 0.022).

συμπεράσματα: Οι αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις με ασύγχρονες εμφυσήσεις βελτίωσαν σημαντικά την ΠΠΣΑ, 
το ETCO2, τον χρόνο μέχρι την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας στα 30 sec 
και την επιβίωση σε χοίρειο μοντέλο νεογνικής αναζωογόνησης.

λέξεις-κλειδιά: Αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις; Ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας; Νεογνική αναζωογόνηση; 
Χοίρειο μοντέλο αναζωογόνησης
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A25
cAse report: Προνοσοκομέιακή αναταξή 

καρΔιακήσ ανακοΠήσ 67χρονήσ ασθένουσ οταν 
ή νέυρολοΓική έκΒασή μαρτυρα το αΠοτέλέσμα

Δαλακάκης ιωάννης, Άλλιος Δημήτριος, χαριτίδου στέλλα, σύρμου έυστρατία,
 νικολαϊδου ολυμπία, τσιούπα αγγελική, καραμπελίδου χριστίνα 

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης 

eισαγωγή- σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση περιστατικού προνοσοκομειακής 
καρδιακής ανακοπής που ανατάχθηκε με άριστη νευρολογική έκβαση.

υλικό-μέθοδος: Το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχεται τηλέφωνημα (11:03) για περιστατικό 
καρδιακής ανακοπής θήλεος ασθενούς 67 ετών με αναφερόμενο ελεύθερο ιστορικό εντός οδοντιατρείου. Στο σημείο 
έσπευσε από γειτονικό ιατρείο ιδιώτης καρδιολόγος που έχει ξεκινήσει πρωτόκολλο βασικής καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης με θωρακικές συμπιέσεις και τοποθέτηση monitor-απινιδωτή. Η κλήση διαβιβάζεται άμεσα (11:04) 
στην Κινητή Ιατρική Μονάδα και στο Όχημα Ταχείας Ανταπόκρισης Μικρού Όγκου. Κατά την άφιξη της ομάδας 
αναζωογόνησης (11:11), η ασθενής βρισκόταν υπό θωρακικές συμπιέσεις και monitor-απινιδωτή με αρχικό ρυθμό 
ασυστολία. Άμεσα τοποθετήθηκε η συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων “LUCAS-3”, διασωληνώθηκε και 
χορηγήθηκε αδρεναλίνη σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 
(ALS/ERC). Η επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας επετεύχθη μετά από δυο κύκλους αναζωογόνησης. Μετά της 
ανατάξη της καρδιακής ανακοπής, χορήγηθηκε διάλυμα νοραδρελανίνης λόγω σοβαρής αιμοδυναμικής αστάθειας, 
παρελήφθη και διακομίστηκε άμεσα με την Κινητή Ιατρική Μονάδα στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου με εικόνα ΟΣΣ- STEMI 
στο ΗΚΓ 12 απαγωγών.

αποτελέσματα: Η ασθενής οδηγήθηκε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο όπου η αγγειογραφική εικόνα ανέδειξε διάχυτες 
αθηρωματικές αλλοιώσεις των στεφανιαίων αγγείων χωρίς κάποια όμως κριτική στένωση που να επιδεχόταν 
παρέμβασης. Μετά το πέρας της στεφανιογραφίας, η ασθενής οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με 
ινότροπη-αγγειοδραστική υποστήριξη. Παρέμεινε διασωληνωμένη σε καταστολή δυο ημέρες και αφυπνίστηκε 
επιτυχώς σε άριστη νευρολογική κατάσταση, τετρακινητική και προσανατολισμένη σε χώρο, χρόνο, πρόσωπα. Έλαβε 
εξιτήριο από το ΓΝΘ Παπαγεωργίου μετά από 5 ήμερες μετά από πλήρη καρδιολογική διερεύνηση, η οποία δεν 
ανέδειξε παθολογικά ευρήματα

συμπέρασματα: Η προνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση καθώς αφορά μια 
κατάσταση κατά την οποία η αλυσίδα της επιβίωσης πρέπει να δουλέψει άρρηκτα χωρίς καθυστέρηση υπό συνθήκες 
εξωνοσοκομειακού περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη ασθενή, αναμφίβολα καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η 
άμεση έναρξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από τον παρευρισκόμενο καρδιολόγο. Η άμεση ανταπόκριση 
της ομάδας αναζωογόνησης και τοποθέτηση της συσκευής μηχανικών συμπιέσεων που παρέχει υψηλής ποιότητας 
θωρακικές συμπιέσεις συνέβαλαν επίσης καθοριστικά. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε πως μετά την επαναφορά 
της αυτόματης κυκλοφορίας, σπουδαίο ρόλο παίζει η σταθεροποίηση και η φροντίδα μετά την αναζωογόνηση καθώς 
στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμοδυναμική αστάθεια είναι έκδηλη. Συμπερασματικά, στο παρόν περιστατικό, ο 
αλγόριρθμος της επιβίωσης και όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας δούλεψαν υποδειγματικά με τη βέλτιστη έκβαση για την 
ασθενή.

λέξεις-κλειδιά: προνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, LUCAS, 
αναζωογόνηση, αγγειοπλαστική 
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A26
cAse report: αναταξή καρΔιακήσ ανακοΠήσ σέ έΔαφοσ 

οξέοσ στέφανιαιου συνΔρομου 45χρονου ασθένή. 
αΠο τήν Προκλήσή στήν Προνοσοκομέιακή αντιμέτωΠισή

Δαλακάκης ιωάννης, Άλλιος Δημήτριος, χαριτίδου στέλλα, νικολαϊδου ολυμπία, 
σύρμου έυστρατία, τσιούπα αγγελική, καραμπελίδου χριστίνα

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης

έισαγωγή-σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της προνοσοκομειακής διαχείρισης 
περιστατικού 45χρονου ασθενή με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

υλικό-μέθοδος: Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχεται κλήση από άρρεν ασθενή 45ετών αιτιώμενο προκάρδιο άλγος 
από 12ώρου με συνοδές αιμωδίες αριστερού άνω άκρου, αντανάκλαση στην ωμοπλάτη και συνοδό αναπνευστική 
δυσχέρεια. Από το ατομικό ιστορικό ελήφθησαν οι εξής πληροφορίες: βαρύς καπνιστής και θετικό οικογενειακό 
ιστορικό για στεφανιαία νόσο. Ενώ κατευθύνεται άμεσα συμβατικό ασθενοφόρο στο σημείο, δεύτερη κλήση 
πραγματοποιείται μετά από λίγα λεπτα από τη συνοδό του ασθενούς αναφέροντας έντονη δύσπνοια και επιδείνωση 
της κλινικής εικόνας. Στο σημείο προσεγγίζει και η Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ). Κατά την άφιξη της ΚΙΜ, τοποθετείται 
βασικό monitoring στον ασθενή και χορηγείται οξυγόνο καθώς παρουσιάζει όψη βαρέως πάσχοντος. Εμφανίζει έντονη 
αναπνευστική δυσχέρεια, ταχύπνοια, SpO

2 
89%, σφύξεις 120/λεπτό, αρτηριακή πίεση 93/40mmHg, ECG: LBBB. 

Άμεσα τοποθετείται περιφερικός φλεβικός καθετήρας 18G και o ασθενής φορτίζεται με από του στόματος 250mg 
ασπιρίνη, 300mg κλοπιδογρέλη και δίνονται 5.000 ΙU ηπαρίνη ενδοφλέβια. Παράλληλα ενημερώνεται το ασυρματικό 
κέντρο για ετοιμότητα του εφημερεύοντος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Κατά την παραλαβή του ασθενούς, ο ασθενής 
εμφανίζει καρδιακή ανακοπή με αρχικό ρυθμό κοιλιακή μαρμαρυγή. Χορηγείται απινίδωση, διασωληνώνεται και 
τοποθετείται η συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων “LUCAS-3”. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα δύο 
επεισόδια κοιλιακής μαρμαρυγής και άσφυγμης κοιλιακής ταχυκαρδίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ALS/ERC). H επάνοδος της αυτόματης 
κυκλοφορίας επήλθε μετά από 5 κύκλους ΚΑΡΠΑ συνολικά. Για την παραλαβή στην Κινητή Ιατρική Μονάδα, λόγω 
σοβαρής αιμοδυναμικής αστάθειας χορηγήθηκε διάλυμα νοραδρεναλίνης με στόχο τη σταθεροποίηση του ασθενή.

αποτελέσματα: Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Καρδιολογικης Κλινικής Α.Π.Θ. 
στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, όπου υποβληθηκε σε στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική του πρόσθιου κατιόντα κλάδου, ο 
οποίος εμφάνιζε στένωση 100%. Λόγω επιδεινούμενης αιμοδυναμικής αστάθειας με πτωχή απάντηση σε υψηλές 
δόσεις αγγειδραστικών και ινότροπων φαρμάκων (καρδιογενής καταπληξία), τοποθετήθηκε ενδοαορτικός ασκός και 
ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση. Ο ασθενής αποδεσμεύτηκε από το 
μηχανικό αερισμό τραχειοστομημένος και σε καλή νευρολογική κατάσταση μετά από μερικές ημέρες.

συμπεράσματα: Η ορθή προνοσοκομειακή διαχείριση του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου περιλαμβάνει τη χορήγηση 
διπλής αντιαιμοπεταλειακής αγωγής με ασπιρίνη (150-300mg), κλοπιδογρέλη (300-600mg) ή τικαγκρελόρη 
(180mg) και ηπαρίνη ενδοφλέβια (60-70mg/kg). Η βαρύτατη εικόνα στον συγκεκριμένο ασθενή οδήγησε στην 
καρδιακή ανακοπή, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χορηγώντας απινιδώσεις, αμιωδαρόνη και αδρεναλίνη. 
Αναμφίβολα, η τοποθέτηση της συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων «LUCAS-3» συνέβαλε τα μέγιστα 
στην επιτυχή αντιμετώπιση του ασθενή καθώς η ποιότητα των θωρακικών συμπιέσεων είναι άριστη. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε ασταθείς ασθενείς η τοποθέτηση φλεβικών γραμμών μεγάλου έυρους ευοδώνουν την ευχερέστερη 
χορήγηση αγγειοσυσπαστικών- ινότροπων παραγόντων και υγρών με στόχο την ασφαλή μεταφορά στον υγειονομικό 
σχηματισμό. 

λέξεις-κλειδιά: Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, προνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, συσκευή μηχανικών θωρακικών 
συμπιέσεων, LUCAS, αναζωογόνηση, αγγειοπλαστική 
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A27
ή σήμασια τήσ κινήτοΠοιήσήσ ΠολλαΠλων μέσων 

κατα τήν ανταΠοκρισή σέ κλήσή Προνοσοκομέιακήσ 
ανακοΠήσ αΠο το έΠιχέιρήσιακο κέντρο του έκαΒ-2. 

έιμαστέ αρκέτα ΓρήΓοροι;

Δ. Άλλιος, ι. Δαλακάκης, έ. σύρμου, στ. χαριτίδου, ο. νικολαΐδου, 
α. τσιούπα, χρ. καραμπελίδου

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

έισαγωγή: Τα περιστατικά προνοσοκομειακής ανακοπής αποτελούν από τις συχνότερες κλήσεις με χαρακτήρα 
«Υπερεπείγοντος» που φτάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο -166- του ΕΚΑΒ. Λόγω της ανάγκης άμεσης ανταπόκρισης 
αποτελούν μια πρόκληση για την υπηρεσία, καθώς κάθε λεπτό που περνάει μειώνει δραματικά την πιθανότητα 
επιβίωσης του πάσχοντα. Το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ – ασυρματιστές, εφημερεύων ιατρός, επικεφαλής 
συντονιστής – αναπτύσσουν πληθώρα μέσων στο σημείο (δίκυκλα, οχήματα μικρού όγκου, ασθενοφόρα, κινητές 
ιατρικές μονάδες) με στόχο την ταχύτερη άφιξη εκπαιδευμένου προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού στο 
θύμα και κατά συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας επιτυχούς έκβασης αυτών των δύσκολων περιστατικών.

υλικό & μέθοδος: Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης διαθέτει στο στόλο του δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης με 
πλήρη εξοπλισμό και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή που επιχειρούν σε δύο 6ωρες βάρδιες 8:00-20:00, 1 όχημα 
μικρού όγκου με επιπλέον συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων με παρόμοιο ωράριο, 2 κινητές ιατρικές 
μονάδες (ΚΙΜ) με εξειδικευμένο εξοπλισμό και συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων καθώς και πληθώρα 
ασθενοφόρων σε 24ωρη υπηρεσία. Όλα τα μέσα στελεχώνονται από εκπαιδευμένους διασώστες ενώ η ΚΙΜ έχει 
πλήρωμα έναν επικεφαλής ειδικευμένο ιατρό και δύο διασώστες.
Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται 100 τυχαία περιστατικά ανακοπής την περίοδο από τον Ιούνιο 2020, οπότε 
και ξεκίνησε να επιχειρεί το όχημα μικρού όγκου, έως το Μάρτιο 2021. Δε μελετήθηκαν περιστατικά ατόμων που 
ανευρέθηκαν χωρίς σημεία ζωής ή αυτά όπου η ανακοπή προέκυψε μετά την άφιξη των διασωστών. Απεναντίας 
μελετήθηκαν τα περιστατικά που αρχικά δεν καταγράφηκαν ως ανακοπή. Καταμετρήθηκε ο συνολικός μέσος χρόνος 
από την κλήση στο 166 μέχρι την άφιξη σταθμού του ΕΚΑΒ στο σημείο της ανακοπής ανεξάρτητα από το είδος του 
μέσου που κατέφτασε πρώτο. Επίσης στο χρονικό διάστημα 8:00-20:00 που υπάρχουν δίκυκλα και όχημα μικρού 
όγκου σε υπηρεσία καταμετρήθηκε το ποσοστό των περιστατικών στα οποία αυτά τα ειδικά μέσα έφτασαν πρώτα 
στον πάσχοντα και ο μέσος χρόνος άφιξης των ειδικών αυτών οχημάτων ανεξάρτητα.

αποτελέσματα: Ο συνολικός μέσος όρος του χρόνου άφιξης του πρώτου σταθμού ήταν 12,2 λεπτά ενώ δεν υπήρχε 
σημαντική διαφορά μεταξύ των 63 περιστατικών κατά την ημέρα και των 37 τη νύχτα όπως καταγράφηκαν. Την 
περίοδο της ημέρας ο Μ.Ο. χρόνου απόκρισης των δικύκλων ήταν 9,6 λεπτά ενώ του οχήματος μικρού όγκου 16,8 
λεπτά με το χρόνο μεταξύ διαβίβασης και άφιξης όμως αυτών των οχημάτων να είναι σημαντικά μικρότερος. Τέλος 
σε ποσοστό 57% έφτασε πρώτο συμβατικό ασθενοφόρο στον πάσχοντα, 22% η ΚΙΜ, 13% δίκυκλο και 8% το 
όχημα μικρού όγκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 26% ο αρχικός χαρακτηρισμός των περιστατικών δεν ήταν 
ανακοπή.

συμπεράσματα: Παρά τους μικρούς χρόνους απόκρισης, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση τόσο αυτών όσο και των 
πρωτοκόλλων αναγνώρισης ανακοπής με προσθήκη μέσων αλλά και σωστή εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να 
προσεγγίσουμε το διεθνή μέσο όρο σε κλήσεις 1ης προτεραιότητας.

λέξεις κλειδιά: Προνοσοκομειακή ανακοπή, ΕΚΑΒ, χρόνος άφιξης, μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης, όχημα 
μικρού όγκου, κινητή ιατρική μονάδα
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A28
monitoring κατα τή Διαρκέια

καρΔιοΠνέυμονικήσ αναζωοΓονήσήσ: 
καΠνοΓραφια έναντι αρτήριακήσ Πιέσήσ 

φυντανίδου Βαρβάρα1, φορούλης χριστόφορος2, τσαγκαρόπουλος σωκράτης2, 
αλεξίου ιωάννης2, Περτσικάπα μαριάνθη3, χάτσιου έλένη3, 

Άγγου μαρία 4, Γροσομανίδης Βασίλειος3

1ΤΕΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 
2Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 

3Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΑΠΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 
4ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναφοράς περιστατικού είναι η παρουσίαση ενός ασθενούς στον οποίο κατά την 
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, οι τιμές του ETCO2 ήταν εντός αποδεκτών ορίων σε αντίθεση με τα πολύ χαμηλά επίπεδα της 
συστηματικής αρτηριακής πίεσης. 

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής ηλικίας 51 ετών, άνδρας, προγραμματίζεται για θωρακοχειρουργική επέμβαση 
λόγω υποτροπής καρκίνου του πνεύμονα. Ο ασθενής έχει στεφανιαία νόσο με πρόσφατη PCI στον LAD.
Καρδιακή ανακοπή με την άφιξη στο χειρουργείο, με αρχικό ρυθμό PEA. Άμεση έναρξη CPR, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ΚΑΡΠΑ υπήρχε συνεχές monitoring του ΗΚΓ, του ETCO2, και της συστηματικής 
αρτηριακής πίεσης. 
Κατά την εφαρμογή των θωρακικών συμπιέσεων οι τιμές του ETCO2 κυμαινόταν στα 23-25 mmHg ενώ οι τιμές της 
αρτηριακής πίεσης ήταν μικρότερη από 80mmHg η συστολική και μικρότερη από 10mmHg η διαστολική (εικόνα). 
Επάνοδος της αυτόματης κυκλοφορίας δεν επιτεύχθηκε ποτέ και η προσπάθεια διακόπηκε στα 40min. 
 

έικόνα: ETCO2 και Αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια εφαρμογής ΚΑΡΠΑ

συζήτηση - συμπεράσματα:  Η μέτρηση του ETCO2 και της συστηματικής αρτηριακής πίεσης χρησιμοποιούνται στην 
αξιολόγηση της ποιότητας των θωρακικών συμπιέσεων καθώς οι τιμές τους έχουν συσχετισθεί με την έκβαση. Η 
μέτρηση του ETCO2  προτείνεται ως το πλέον κατάλληλο monitor καθώς είναι εύκολα εφαρμόσιμη και δεν απαιτεί 
ιδιαίτερες δεξιότητες1. 
Το ETCO2 κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ σχετίζεται με την ροή αίματος στην πνευμονική κυκλοφορία και κατά επέκταση 
με την CO, η οποία δεν σχετίζεται απαραίτητα με την διαστολική αρτηριακή πίεση στην αορτή και την πίεση άρδευσης 
του μυοκαρδίου. 
Κλινικές και πειραματικές μελέτες έχουν ερευνήσει τον προγνωστικό ρόλο των δύο αυτών παραμέτρων, δεν είναι 
γνωστό ποια από τις δύο υπερτερεί και δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η μέτρηση τους κατά την διάρκεια CPR  
αυξάνει την επιβίωση. 

1 Soar J, Bottiger B, Carli P et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. 
  Resuscitation 2021 ; 161: 115 – 151.
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A29
αΠνοϊκή οξυΓονωσή Δια μέσου ακαμΠτου 

ΒροΓχοσκοΠιου κατα τή Διαρκέια 
καρΔιοΠνέυμονικήσ αναζωοΓονήσήσ 

φυντανίδου Βαρβάρα, φορούλης χριστόφορος, τσαγκαρόπουλος σωκράτης, 
αλεξίου ιωάννης, Περτσικάπα μαριάνθη, Προβιτσάκη χρυσούλα, 

Άγγου μαρία, Γροσομανίδης Βασίλειος

αναφορά περιστατικού 
Ασθενής γυναίκα 73 ετών, 65 kg κατάταξης κατά ASA 3 υποβάλλεται σε προγραμματισμένη μεσαυλιοσκόπηση για 
λήψη βιοψίας και σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα. Η ασθενής πριν από δύο μήνες είχε νοσηλευτεί για covid 19.
Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία δυσκολία αερισμού λόγου αυξημένων πιέσεων στους αεραγωγούς. 
Άμεση  βρογχοσκόπηση  με ινοπτικό βρογχοσκόπιο όπου φάνηκε πίεση της τραχείας και προβολή του όγκου εντός 
αυτής στο ύψος της τρόπιδας. Προσπάθεια εκτομής του όγκου αρχικά δια μέσου του ινοπτικού βρογχοσκοπίου και 
μετά δια μέσου του άκαμπτου βρογχοσκοπίου.
Καρδιακή Ανακοπή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης με αρχικό ρυθμό PEA. Άμεση έναρξη CPR με την εφαρμογή 
θωρακικών συμπιέσεων. Παράκαμψη της στένωσης με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο και εφαρμογή απνοϊκής 
οξυγόνωσης δια μέσου αυτού καθώς ο αερισμός με τον μηχάνημα αναισθησίας δεν ήταν αποτελεσματικός(Εικ. 1).
Η αποτελεσματικότητα των θωρακικών συμπιέσεων κατά τη διάρκεια CPR ελεγχόταν με την άμεση μέτρησης της 
αρτηριακής πίεσης (Εικ. 2). Επίτευξη ROSC μετά από 10min CPR και χορήγηση 2mg adrenaline (Εικ. 3).

 
Μετά την ROSC εκ νέου στοματοτραχειακή διασωλήνωση και μεταφορά στη ICU. Παραμονή σε καταστολή 24 ώρες 
και αποδιασωλήνωση σε καλή κατάσταση μετά από 30 ώρες. 
Η PaCO2 5min μετά τη ROSC ήταν 120mmHg (55mmHg πριν την καρδιακή ανακοπή) ενώ οι τιμές της PaCO2 ήταν 
230mmHg (250 mmHg πριν) αντίστοιχα.  

συζήτηση: Η απνοϊκή οξυγόνωση είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια1 μπορεί να εφαρμοστεί με πολλές τεχνικές 
και σε πολλές κλινικές καταστάσεις ενώ  μπορεί να αποτελέσει μια ένα εναλλακτικό τρόπο οξυγόνωσης κατά την 
διάρκεια CPR2.

1 Frumin M, Epstein RM, Cohen G. Apneic oxygenation in man. Anesthesiology. 1959;20:789-98. 
2 Soar J, Bottiger B, Carli P et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. 
 Resuscitation 2021 ; 161: 115-151.
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A30
έρέυνα Πανω στή Διαχέιρισή τήσ έξω-νοσοκομέιακήσ 

καρΔιακήσ ανακοΠήσ αΠο 23 Διασωστέσ 
του έκαΒ θέσσαλονικήσ

νεστορίδης χρήστος

Διασώστης Ε.Κ.Α.Β Θεσσαλονίκης

έισαγωγή: Καρδιακή Ανακοπή (ΚΑ), σύμφωνα με τον ορισμό του ILCOR (International Lieson Committee Of 
Resuscitation), ορίζεται ως η αιφνίδια διακοπή της μηχανικής δραστηριότητας της καρδιάς. Η κατάσταση αυτή μπορεί 
να αναγνωριστεί ως απώλεια συνείδησης με άπνοια και απών ψηλαφητό σφυγμό στην καρωτίδα. Η συνιστώμενη 
αντιμετώπιση της ΚΑ είναι η άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η ΚΑΡΠΑ αποτελεί μια προσπάθεια 
υποκατάστασης της κυκλοφορίας και της αναπνοής, με στόχο την επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορίας –ROSC- (Return 
of Spontaneous Circulation). Αποτελώντας μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη, η αιφνίδια ΚΑ εμφανίζεται 
σε 350.000 -700.000 (ανάλογα με τον ορισμό της) περιστατικά τον χρόνο. Το ποσοστό εξωνοσοκομειακής ΚΑ 
(OHCA) τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μικρή βελτίωση αλλά παραμένει χαμηλό, με μέσο όρο επιβίωσης κατά την 
έξοδο από το νοσοκομείο 7,6%

σκοπός: Σκοπό αυτής της μελέτης αποτελεί η καταγραφή της βελτίωσης ή μη του ποσοστού επιβίωσης θυμάτων από 
εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (ΚΑ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στους όμορους Δήμους, έπειτα από τη 
διαχείρισή της από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

υλικό-μεθοδολογία: Σε προοπτική μελέτη 5,5 μηνών (10 Φεβρουαρίου 2019 - 31 Ιουλίου 2019) που συμμετείχαν 
23 διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και επιχείρησαν από ασθενοφόρα οχήματα, καταγράφηκαν δεδομένα για το 
σύνολο των 2.951 κλήσεων που διαβιβάστηκαν στους συμμετέχοντες διασώστες της έρευνας, 46 από τις οποίες 
χαρακτηρίστηκαν ως ΚΑ. Αυτές αντιστοιχούν στο 1,55% επί του συνόλου και καμία από αυτές δεν έχει ως αιτία 
το τραύμα. Για τις ανάγκες της μελέτης και αποκλειστικά και μόνο δημιουργήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο φύλλο 
καταγραφής ασθενούς που περιλάμβανε πλήθος παραμέτρων που δεν καταγράφονται στο προβλεπόμενο υπηρεσιακό 
φύλλο καταγραφής και έτσι δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν από τα καταγεγραμμένα αρχεία της υπηρεσίας του ΕΚΑΒ. 
Το ειδικό φύλλο καταγραφής περιλάμβανε 35 παραμέτρους, 12 από τις οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση της 
εξω-νοσοκομειακής ΚΑ. Στη συγκεκριμένη μελέτη το ποσοστό επανόδου της αυτόματης κυκλοφορίας –ROSC-
αφορά και παρακολουθείται μέχρι και την παράδοσή του-της ασθενή-ούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα θα αντιπαρατεθούν με αυτά των πανευρωπαϊκών ερευνών EuReCA One και EuReCA 
Two, στα οποία εμπεριέχονται και ελληνικά δεδομένα αντίστοιχων παραμέτρων.

αποτελέσματα-συμπεράσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το ποσοστό αναγνώρισης της 
άπνοιας - ανακοπής από το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ είναι υψηλό, φτάνοντας το 71,8%, καταδεικνύοντας το 
υψηλό επίπεδο κατάρτισης των τηλεφωνητών-ασυρματιστών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο επιχειρησιακό 
κέντρο του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση της κατάστασης. (αποφυγή πανικού, εφαρμογή τηλεφωνικών οδηγιών 
αναγνώρισης άπνοιας). Επίσης, προέκυψε το συμπέρασμα πως οι χρόνοι ανταπόκρισης των διασωστών στους 
τόπους των συμβάντων είναι άμεσοι, με τον μέσο όρο να βρίσκεται στα 10,50 λεπτά, πολύ κοντά με τους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς, που κυμαίνονται μεταξύ 5-8 λεπτών ή 8-11 λεπτών μέχρι την πρώτη απινίδωση, για ανάλογα 
περιστατικά. Η ROSC αν και υπολείπεται των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα 
ελληνικά δεδομένα φθάνοντας το 19,3%. Αρνητικό παράγοντα για την αύξηση του ROSC αποτέλεσε το χαμηλό 
ποσοστό ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενο, καθώς σε ποσοστό 81,9% δεν εντοπίστηκε κάποιος να κάνει ΚΑΡΠΑ σε 
αντίθεση με τα ποσοστά των EuReCA One και Two που κυμαίνονται στο 47,4% και 58% αντίστοιχα. Η διαχείριση του 
αεραγωγού επιτεύχθηκε σε 24 από τις 26 ΚΑ με λαρυγγική μάσκα -LMA- (Laryngeal Mask Airway). 

λέξεις κλειδιά: ΕΚΑΒ, εξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, ΚΑΡΠΑ, Διασώστης, ΑΕΑ.
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καρΔιακή ανακοΠή στο νοσοκομέιο: 

Διαφορέσ μέταξυ των φυλων

Άγγου μαρία, φυντανίδου Βαρβάρα, φορτούνης κωνσταντίνος, Δεληγιάννη μαρία, 
μοιρασγεντή μαρία, Γκαρμίρη σοφία, Περτσικάπα μαριάνθη, Γροσομανίδης Βασίλειος

σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων σε ασθενείς που 
υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο.

υλικό μέθοδοι: Σε 1000 νοσηλευόμενους ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά την διάρκεια νοσηλείας 
στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ καταγράψαμε κατά Utstein Style την αντιμετώπιση τους. Από το σύνολο των παραμέτρων που 
καταγράψαμε εστιάσαμε στις διαφορές μεταξύ των φύλων σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των καρδιακών 
ανακοπών και την επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορίας. 

αποτελέσματα: Οι συχνότητες και το ποσοστά φαίνονται στους πίνακες 1&2.

Πίνακας 1. ήλικιακή κατανομή των καρδιακών ανακοπών 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία n % n % n %

<20 5 0,5 3 0,5 2 0,6

20-29 13 1,3 10 1,5 3 0,9

30-39 25 2,5 19 2,9 6 1,7

40-49 51 5,1 40 6,2 11 3,1

50-59 122 12,2 91 14,0 31 8,8

60-69 213 21,3 155 23,9 58 16,5

70-79 306 30,6 208 32,0 98 27,9

80-89 243 24,3 117 18,0 126 35,9

≥90 22 2,2 6 0,9 16 4,6

Σύνολο 1000 100 649 100 351 351

Πίνακας 2. έπάνοδος της αυτόματης κυκλοφορίας - rosc

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ηλικία n % n % n %

<20 1 33,3 1 50 2 40

20-29 5 50 3 100 8 61,5

30-39 15 78,9 3 50 18 72

40-49 11 27,5 7 63,6 18 35,2

50-59 43 47,2 20 64,5 63 51,6

60-69 65 41,9 28 48,2 93 43,6

70-79 87 41,8 39 39,7 126 41,17

80-89 41 35,1 48 38,1 89 36,6

≥90 0 0 3 18,7 3 13,6

Σύνολο 268 41,2 152 43,3 420 42

συζήτηση – συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν καρδιακή 
ανακοπή ήταν σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των γυναικών και  υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων τόσο στην ηλικιακή 
κατανομή των καρδιακών ανακοπών όσο και στην επίτευξη ROSC. Για την εξήγηση των αποτελεσμάτων χρειάζεται επιπλέον 
πολυπαραγοντική ανάλυση σε σχέση με την αιτία της καρδιακής ανακοπής και τη συνυπάρχουσα παθολογία. 
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A32
Διαφορέσ κα ομοιοτήτέσ των καρΔιακων ανακοΠων 

έκτοσ και έντοσ του νοσοκομέιου

Άγγου μαρία, φυντανίδου Βαρβάρα, φορτούνης κωνσταντίνος, 
Δεληγιάννη μαρία, Πίκουλας κωνσταντίνος, μοιρασγεντή μαρία, 

Γκαρμίρη σοφία, Γροσομανίδης Βασίλειος 

σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των ανακοπών εκτός και 
εντός του νοσοκομείου.

υλικό μέθοδος: 2194 ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου και αντιμετωπίσθηκαν από 
το ΕΚΑΒ και 1000 ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά τη σοσηλεία τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
καταγράφηκαν κατά τον προτεινόμενο από το ILCOR τρόπο καταγραφής κατά Utstein Style. 
Στη μελέτη δεν συμπεριελήφθησαν ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ υπό ΚΑΡΠΑ και οι 
επισκέπτες. 
Από όλες τις μεταβλητές που καταγράψαμε απομονώσαμε το φύλο,  την ηλικία, την παρουσία μαρτύρων, τον αρχικό 
ρυθμό, την επάνοδο της αυτόματης κυκλοφορία και την επιβίωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο. 

αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνονται στον πίνακα. 

Καρδιακή Ανακοπή

Προνοσοκομειακά 

Καρδιακή Ανακοπή

Ενδονοσοκομειακά  

Αριθμός 2194 1000

Φύλο A: 1652(75,3%)

Γ: 542(24,7%)

Α: 649 (64,9%)

Γ: 351 (35,1)

Ηλικία (έτη) 60,4 ± 14,4 69,5±14,3

Παρουσία μαρτύρων 1887 (86%) 951 (95,1%)

Αρχικός ρυθμός

Κοιλιακή Μαρμαρυγή

Κοιλιακή Ταχυκαρδία

Ασυστολία

Άσφυγμη Ηλεκτρική 
Δραστηριότητα

918(41,84)

21(0,95%)

1139(51,91%)

116(5,28%)

162 (16,2%)

35 (3,5%)

436 (43,6%)

367 (36,7%)

Εφαρμογή ΚΑΡΠΑ 1905 (86,8%) 826 (82,6%)

Rosc 763 (34,8%) 420 (42%)

Έξοδος από το νοσοκομείο 238 (10,84%) 138 (13,8%)

συμπεράσματα: Οι καρδιακές ανακοπές έχουν αρκετές ομοιότητες και διαφορές εντός και εκτός νοσοκομείου. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνδρες, οι ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο ήταν μεγαλύτερης 
ηλικίας και ο αρχικός ρυθμός μη απινιδώσιμος. Το χαμηλό ποσοστό επιβίωσης στο νοσοκομείο αποδίδεται στην 
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς με σοβαρή συνυπάρχουσα παθολογία και χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης.  
Τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
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A33
έκΠαιΔέυσή μαθήτων σχολικήσ ήλικιασ στήν καρΔιοΠνέυμονική 

αναζωοΓονήσή: το έλλήνικο ΠαραΔέιΓμα

ή έλλαΔα Γινέται ή Πρωτή χωρα στήν έυρωΠή 
μέ τουσ νέοτέρουσ σέ ήλικια ΠιστοΠοιήμένουσ έκΠαιΔέυτέσ 

τήσ Βασικήσ υΠοστήριξήσ τήσ ζωήσ

φυντανίδου Βαρβάρα1,2,3, στεφανάκης αναστάσιος1,2,4, ζαγαλιώτη σοφία-χρυσοβαλάντου1,2,5, 
φορτούνης κωνσταντίνος1,2,5, καπνόπουλος χαράλαμπος1,2,6, Γροσομανίδης Βασίλειος1,7

1Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
2Ανθρωπιστικός Οργανισμός: KIDS SAVE LIVES - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
4ΕΚΑΒ Χαλκιδικής

5Α’ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
6ΕΚΑΒ Αθήνας

7Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

έισαγωγή/σκοπός: Η προσπάθεια για τη βελτίωση των χαμηλών ποσοστών επιβίωσης [<10%] μετά από 
εξωνοσοκομειακή Kαρδιακή Ανακοπή [ΚΑ] στρέφεται παγκοσμίως, σχεδόν αποκλειστικά,στην αύξηση του 
ποσοστού εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης [ΚΑΡΠΑ] από τους παρευρισκόμενους πολίτες, αφού 
έχει καταδειχθεί ότι η άμεση έναρξη Βασικής Υποστήριξης της Ζωής [BLS] από τους παρευρισκόμενους μάρτυρες 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης. 
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει τη μαζική εκπαίδευση των πολιτών σε δεξιότητες ΚΑΡΠΑ. 
Τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους καταγράφονται σε χώρες όπου έχει θεσμοθετηθεί 
η εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας στην ΚΑΡΠΑ. 
Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης [ERC], που έχει 
υιοθετηθεί και εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [WHO], για την εισαγωγή σε παγκόσμια κλίμακα της 
εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ στα σχολεία μέσω του Προγράμματος KIDS SAVE LIVES.

υλικό & μέθοδος: Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] και ο Ανθρωπιστικός 
Οργανισμός KIDS SAVE LIVES-Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές στοχεύοντας στην προώθηση του KIDS SAVE LIVES και στη 
χώρα μας, που δυστυχώς κατατάσσεται στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες στην αναζωογόνηση 
θυμάτων εξωνοσοκομειακής ΚΑ, κατέθεσαν πρόταση και μετά από σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων [ΥΠΘ] υλοποιούν σε εθνική κλίμακα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών & Εκπαιδευτικών 
στην ΚΑΡΠΑ & στις Πρώτες Βοήθειες σε Επείγουσες για τη Ζωή Καταστάσεις με την ονομασία KIDS SAVE LIVES—
Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, με απώτερη στόχευση τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μαθητών σχολικής 
ηλικίας στην ΚΑΡΠΑ.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στα παρακάτω:
2. ΚΑΡΠΑ/Χρήση AED 
· Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις 
· Πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς 
· Έλεγχος αιμορραγίας
Το Πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται δωρεάν και σε αποκλειστικά εθελοντική βάση με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων εθελοντών Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών των Σεμιναρίων Υποστήριξης της Ζωής του ERC, 
ολοκληρώνεται σε [4] διδακτικές ώρες με πρακτική εξάσκηση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση, έχει δε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε σταδιακά να οδηγεί στην παραγωγή 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών BLS εντός της ίδιας της σχολικής κοινότητας.

αποτελέσματα: Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 75.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί σε περίπου 
750 σχολεία της χώρας, ενώ ο αριθμός των εμπλεκόμενων εθελοντών Εκπαιδευτών πλησιάζει πλέον τους 1.000. 
Εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί, μετά την ολοκλήρωση της μαζικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν σε 
Πιστοποιημένα Σεμινάρια Ανανηπτών (BLS Provider Course) και αρκετοί από αυτούς στη συνέχεια σε Σεμινάρια 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών BLS (BLS Instructor Course) του ERC με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της δεξαμενής 
των Πιστοποιημένων Ανανηπτών BLS στη χώρα μας. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν τέτοια, που μετά από σχετικό 
αίτημα των Οργανωτών του Προγράμματος, το ERC έχει χαμηλώσει το προαπαιτούμενο ηλικιακό όριο από τα 18 στα 
16 έτη, και η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα με τους νεότερους σε ηλικία Εκπαιδευτές BLS στην Ευρώπη.

συμπεράσματα: Η εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας στην ΚΑΡΠΑ αποτελεί καινοτόμο και ελπιδοφόρα στρατηγική 
και η ενσωμάτωσή της στο υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
δικτύου ενεργών πρώτων ανταποκρινόμενων ανανηπτών στη χώρα μας συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της 
επιβίωσης των θυμάτων εξωνοσοκομειακής ΚΑ.
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A34
ή έΠιΠτωσή τήσ Πρωτήσ φασήσ λέιτουρΓιασ 

ιατρέιου ταχέιασ Διακινήσήσ ασθένων 
στή συνολική λέιτουρΓια του τέΠ

κωνσταντινίδης χ., κασιδιαράκη σ., μητσάτσου έ., 
φούτρης α., τσαλίκη Π., τσιφτσής Δ. 

ΤΕΠ ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμονας»

σκοπός: Βιβλιογραφικά έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα της λειτουργίας ιατρείου ταχείας διακίνησής ασθενών στο 
ΤΕΠ (Fast Track) για τη μείωση της αναμονής για εξέταση, τη μείωση του χρόνου παραμονής ασθενών στο ΤΕΠ και 
την αποσυμφόρηση των ειδικών ιατρείων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κριτική αποτίμηση της λειτουργίας 
του ιατρείου διακίνησης ασθενών στο ΤΕΠ του ΓΝ Νίκαιας. 

υλικό και μέθοδος: Για την περίοδο 8-11/2019 Μελετήθηκαν αναδρομικά τα τηρούμενα αρχεία από ιατρείο ταχείας 
διακίνησης ασθενών του ΤΕΠ την περίοδο 8 – 11/2019 και τα συνολικά στατιστικά στοιχεία της κίνηση του ΤΕΠ. 

αποτελέσματα: Με βάση τις αρχές που είχαν τεθεί κατά την αρχική διαλογή των προσερχόμενων στο ΤΕΠ περίπου 
7,8% πληρούσαν κριτήρια εξέτασης στο ιατρείο ταχείας διακίνησης ασθενών (2991 ασθενείς). Εξ’ αυτών το 85% 
(2544 ασθενείς) αντιμετωπίσθηκε αυτοτελώς στο ιατρείο ενώ το 15% παραπέμφθηκε για περεταίρω έλεγχο στα 
ειδικά ιατρεία του ΤΕΠ. Εξ’ αυτών των 447 ασθενών που παραπέμφθηκαν στα ειδικά ιατρεία το ΤΕΠ οι 74 (16,5%) 
τελικά εισήχθησαν στο νοσοκομείο. Η λειτουργία του ιατρείου ταχείας διακίνησης ασθενών επηρέασε θετικά 
(ποσοτικά και ποιοτικά) κύρια το παθολογικό ιατρείο του ΤΕΠ με μείωση της συνολικής επισκεψιμότητας (μείωση 
6% σε σχέση με την ίδια περίοδο 2017) και βελτίωσης του δείκτη εξετασθέντων / εισαγωγές από 31% το 2017 
σε 37% το διάστημα μελέτης). Πριν την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου το 2017 το ποσοστό προσελεύσεων προς 
εισαγωγές στο παθολογικό ιατρείο ήταν περίπου 27,1%.

συμπέρασμα: H λειτουργία ιατρείου ταχείας διακίνησης ασθενών έχει άμεση επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του 
ΤΕΠ και στους δείκτες ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά μας οδήγησαν στην ενίσχυση του ιατρείο και στην επέκταση του 
ωραρίου λειτουργίας του. 
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A35
ή αξιοΠιστια μιασ Παρακλινιασ μοριακήσ μέθοΔου 

ανιχνέυσήσ του ιου sArs-cov-2 
στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων: 
μια μονοκέντρική ΠροοΠτική μέλέτή

χρήστος φ. καμπόλης1, σαμπρίνα Γκόγκα2, έυθυμία Παύλου2, Παναγιώτης Βάρσος1, 
Ίλκα μπαμπάτσεβα-Βαγενά1, Δημήτριος τσαρτσάλης1, σωτήριος αδάμ1, 

απόστολος Δρόλιας1, Γεώργιος χαραλάμπους1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, Ελλάδα
2Κέντρο Αιμοδοσίας και Αιμορροφιλίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα, Ελλάδα

έισαγωγή: Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) και οι περιορισμένες δυνατότητες 
για την μοριακή ανίχνευση (real time reverse transcriptase-PCR ή real time RT-PCR) του ιού από τα κεντρικά 
νοσοκομειακά εργαστήρια, ανέδειξαν την ανάγκη για την ανάπτυξη ταχέων, παρακλινίων (point-of-care ή POC) 
μοριακών μεθόδων που θα βελτιστοποιήσουν την διαχείριση των ύποπτων για λοίμωξη COVID-19 ασθενών στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). 

στόχοι της μελέτης: Η ισοθερμική μέθοδος μοριακής ανίχνευσης του SARS-CoV-2 ID NOW (Abbott, Chicago, 
Il, USA) είναι μια απλή, φιλική για τον χρήστη και ταχεία μοριακή μέθοδος, κατάλληλη για τον διαγνωστικό POC 
έλεγχο της νόσου. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, προκύπτει ότι η διαγνωστική της απόδοση ποικίλει μεταξύ των 
μελετών, ανάλογα με τον σχεδιασμό τους και τις συνθήκες συλλογής των δειγμάτων. Ο κύριος στόχος της παρούσας 
μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η διαγνωστική απόδοση της μοριακής αναλυτικής μεθόδου ID NOW στην ανίχνευση του 
COVID-19 συγκριτικά με την μέθοδο αναφοράς RT-PCR (GeneXpert assay της Cepheid), η οποία χρησιμοποιείται ήδη 
από το κεντρικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» (ΙΓΝΑ). 

μέθοδοι: Εντάχθηκαν στην παρούσα προοπτική μελέτη διαδοχικοί ενήλικοι ασθενείς με συμπτωματολογία ύποπτη 
για λοίμωξη COVID-19 που προσήλθαν στο ΤΕΠ του ΙΓΝΑ· από κάθε ασθενή έγινε ταυτόχρονη λήψη ζεύγους 
ρινοφαρυγγικών δειγμάτων. Στο πρώτο δείγμα γινόταν άμεση εξέταση με τον μοριακό αναλυτή ID NOW από τον 
εφημερεύοντα ιατρό του ΤΕΠ, ενώ το δεύτερο, αφού τοποθετείτο σε ειδικό υλικό μεταφοράς μεταφερόταν στο κεντρικό 
εργαστήριο του νοσοκομείου για ανάλυση με τον μοριακό έλεγχο αναφοράς. Η στατιστική μέθοδος Cohen’s kappa 
χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο διαγνωστικών μεθόδων. Μια διαφορά 
ορίστηκε ως στατιστικά σημαντική όταν p<0.05.

αποτελέσματα: Εκατόν ογδόντα διαδοχικοί ασθενείς (96 άνδρες, μέση ηλικία 64.8 έτη) εντάχθηκαν προοπτικά στην 
παρούσα μελέτη μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 14 Απριλίου του 2022. Οι δύο δοκιμασίες ήταν σύμφωνες σε 46 θετικά 
και 130 αρνητικά αποτελέσματα, ενώ: α) σε 2 περιπτώσεις η μέθοδος ID NOW ήταν θετική με αρνητική την μέθοδο 
αναφοράς RT-PCR και β) σε άλλες 2 περιπτώσεις η μέθοδος ID ΝOW ήταν αρνητική με θετική την μέθοδο αναφοράς. 
Υπήρχε πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των δυο διαγνωστικών μεθόδων [Kappa = 0.943 (95% CI, 0.888 to 0.997), 
p < 0.0001].

συμπεράσματα: Από την σύγκριση μιας POC μεθόδου μοριακής ανίχνευσης του SARS-CoV-2 με την εργαστηριακή 
μέθοδο αναφοράς RT-PCR σε έναν πληθυσμό ασθενών του ΤΕΠ με ύποπτη συμπτωματολογία, διαπιστώθηκαν υψηλά 
ποσοστά συμφωνίας τόσο ως προς τα θετικά (96%) όσο και ως προς τα αρνητικά (98%) αποτελέσματα. Ο αναλυτής 
ID NOW φαίνεται να προσφέρει μια υψηλά αξιόπιστη POC διαγνωστική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση και διαλογή 
των ασθενών με κλινική εικόνα ύποπτη για λοίμωξη COVID-19.
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A36
συΓκριτική μέλέτή Παρατήρήσήσ τήσ κορυφωσήσ
 των Δυο Πρωτων κυματων ΠανΔήμιασ covid-19 

στο Γ.ν.θ.Γ.ΠαΠανικολαου

Βελένη αναστασία1., αραπίδου μαρίνα2, αρβανιτάκης έυάγγελος3, 
αναγνωστοπούλου μαρία2, Πεϊτσίδου έλένη2

1Νοσηλεύτρια ΤΕ Λοιμώξεων του Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου
2Ειδικοί Ιατροί ΤΕΠ Γ.ΝΘ.Γ. Παπανικολάου

3Ειδικευόμενος Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου

έισαγωγή: Σύμφωνα με τα στοιχεία για την Covid-19 στο νοσοκομείο μας προέκυψε ότι η κορύφωση των δύο 
πρώτων κυμάτων πανδημίας πραγματοποιήθηκε τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 2021 αντίστοιχα.
Σκοπός της μελέτης μας είναι η σύγκριση επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των δύο κυμάτων σε σχέση με το 
στέλεχος (Α και Δ αντίστοιχα) το καθεστώς εμβολιασμού τους,και η έκβαση της νοσηλείας τους. 

υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το ΤΕΠ Covid, τις κλινικές Covid και ΜΕΘ και το Γραφείο 
Λοιμώξεων του ΓΝΘ ¨Γ.Παπανικολάου¨.Καταγράφηκαν 1166 προσελεύσεις με 518 εισαγωγές το Νοέμβριο 2020 
και 783 προσελεύσεις με 385 εισαγωγές το Νοέμβριο 2021.Μελετήθηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
νοσηλευομένων ασθενών και η έκβαση της νοσηλείας τους. Στην επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
Microsoft excell.

αποτελέσματα: Το ποσοστό εισαγωγών επί των προσελεύσεων το Νοέμβριο του 2020 ήταν 44% και το Νοέμβριο 
του 2021 49%. Τα αντίστοιχα ποσοστά των θετικών/υπόπτων εισαγωγών το Νοέμβριο του 2020 ήταν 27% / 17% 
(319/199 ασθενείς) και το 2021 49% / <1% (381/4 ασθενείς). Η μέση ηλικία ανά φύλο των θετικών εισαχθέντων 
το Νοέμβριο του 2020 ήταν 65 έτη στους άνδρες και 71 έτη στις γυναίκες ενώ το Νοέμβριο 2021 ήταν 62,4 έτη 
στους άνδρες και 67,7 έτη στις γυναίκες. Από τους θετικούς εισαχθέντες ασθενείς Νοεμβρίου 2020 κατέληξαν 
σε απλές κλίνες 78 (24,5%), διασωληνώθηκαν 30 (9,4%) και κατέληξαν σε ΜΕΘ 20 (6,3%).Από τους θετικούς 
εισαχθέντες ασθενείς Νοεμβρίου 2021 κατέληξαν σε απλές κλίνες 59 (15%), εκ των οποίων 14 (3,8%) ήταν 
πλήρως εμβολιασμένοι και 45 (11,8%) ανεμβολίαστοι. Διασωληνώθηκαν 71 (19%) εκ των οποίων 13 (3,4%) 
ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και 58 (15,2%) ανεμβολίαστοι. Κατέληξαν σε ΜΕΘ 50 (13,1%) εκ των οποίων 9 
(2,4%) ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και 41 (10,8%) ανεμβολίαστοι.

συμπεράσματα: Οι προσελεύσεις στο ΤΕΠ Covid στο πρώτο κύμα της πανδημίας είναι σημαντικά αυξημένες σε 
σχέση με το δεύτερο κύμα.
Οι εισαγωγές θετικών ασθενών στο πρώτο κύμα υπολείπονται ποσοστιαία του δεύτερου γεγονός που οφείλεται 
πιθανά στη διαφορετική συμπεριφορά του στελέχους Δέλτα που επικρατούσε στο δεύτερο κύμα. Το δεύτερο κύμα 
φαίνεται να επηρεάζει ελαφρώς μικρότερες ηλικίες ασθενών.
Η καταλυτική θετική επίδραση του εμβολιασμού εύκολα εξάγεται μόνο από τα δεδομένα του Νοεμβρίου 2021.
Το ποσοστό θανάτων σε απλές κλίνες Covid υποδιπλασιάστηκε στο δεύτερο κύμα και αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά 
ανεμβολίαστους ασθενείς. Αντίστροφα το ποσοστό διασωληνώσεων διπλασιάστηκε στο δεύτερο κύμα αφορώντας 
επίσης σχεδόν αποκλειστικά ανεμβολίαστους ασθενείς ενώ αυξήθηκε σημαντικά και το ποσοστό θανάτων στις ΜΕΘ 
και πάλι των ανεμβολίαστων ασθενών. Οι παράγοντες που μεταβάλλονται μεταξύ των δύο εξεταζόμενων περιόδων 
είναι η εμπειρία του προσωπικού, η βελτίωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
του κάθε στελέχους του Covid-19 (Α, Δ) που επικρατεί στις δύο περιόδους αντίστοιχα. Η επίδραση τους μεμονωμένα 
ή και σε συνδυασμό μπορεί να εξηγήσει τη μεταβολή στην εξέλιξη των περιστατικών απαιτεί όμως διεξοδικότερη 
διερεύνηση.

λέξεις κλειδιά: Covid-19,ΓΝΘ ¨Γ.Παπανικολάου¨, κύματα πανδημίας, εμβολιασμός, Στελέχη Α και Δ
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A37
αναλυσή τήσ αναΓκαιοτήτασ Για έισαΓωΓή 

και τήσ θνήτοτήτασ ασθένων Που έΠανέρχονται 
στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων ένοσ τριτοΒαθμιου 

νοσοκομέιου μέτα αΠο μια Προσφατή έΠισκέψή

φλώρα χουζούρη1, μαρία Πετροδασκαλάκη2, Άννα Γργορίου1, 
έιρήνη τραχανατζή1, αναστασία σπαρτινού1, στυλιανός κτενιαδάκης3, 

Παναγιώτης αγγουριδάκης1, Γεώργιος νότας1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 
2Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΠαΓΝΗ, 

3Χειρουργός, Αναπληρωτής Διοικητής ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Οι μη προγραμματισμένες επανεπισκέψεις ασθενών που είχαν βρεθεί στο ΤΕΠ λίγες μόλις 
μέρες νωρίτερα με το ίδιο ή παρόμοιο ιατρικό πρόβλημα αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τους γιατρούς επείγουσας 
ιατρικής. Τέτοιες επισκέψεις σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, μειωμένη ικανοποίηση των 
ασθενών, αυξημένο κόστος και υπερφόρτωση των ΤΕΠ. Στη βιβλιογραφία η συχνότητα των επανεπισκέψεων 
στο ΤΕΠ κυμαίνεται από 1 έως 10% όλων των επισκέψεων και οι εισαγωγές φτάνουν μέχρι και πάνω από το 
3%. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να αναλύσει της συχνότητα των 
επανεπισκέψεων στο ΤΕΠ ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου και να βρει τον ρυθμό εισαγωγών αυτών των ασθενών, 
τα συχνότερα προβλήματα που έχουν οι ασθενείς που εισάγονται στην δεύτερη επίσκεψη και την θνητότητα που 
εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς. 

υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν όλες οι επισκέψεις στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ για το έτος 2020. Εντοπίστηκαν όλοι 
οι ασθενείς που καταγράφηκαν εντός 72 ωρών να έχουν δεύτερη επίσκεψη στο ΤΕΠ και μελετήθηκε πόσοι από 
αυτούς εισήχθησαν, οι κλινικές και οι διαγνώσεις εισαγωγής καθώς και για πόσους από αυτούς εκδόθηκαν εξιτήρια 
θανάτου. 

αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 2.525 επανεπισκέψεις επί συνόλου 63.102 επισκέψεων (4,0% όλων των 
επισκέψεων). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο ποσοστό των επανεπισκέψεων από μήνα σε μήνα (εύρος 
3.67-4,49%), παρόλο που υπήρξε μια σημαντική μείωση των επισκέψεων στο ΤΕΠ μετά την εμφάνιση της πανδημίας 
COVID-19 τον Μάρτιο του 2020. Καταγράφηκαν 515 εισαγωγές (20,4% όλων των επανεπισκέψεων). Παρόλο που οι 
επανεπισκέψεις μειώθηκαν σημαντικά μετά το Φεβρουάριο του 2020, ο αριθμός των επανεπισκέψεων που οδήγησαν 
σε εισαγωγή παρέμεινε σταθερός και ως εκ τούτου αυξήθηκε ως ποσοστό από 16,4% (Ιανουαρίο-Φεβρουαρίο 
2020) σε 22,3% (Μάρτιο-Δεκέμβριο 2020). Οι περισσότερες εισαγωγές έγιναν στην παθολογική κλινική (12,4%), 
και ακολούθησαν οι κλινικές παιδιατρική (7,2%), γαστρεντερολογική (6,8%), ουρολογική (6,2%), πνευμονολογική 
(6,2%), καρδιολογική (6 %), ψυχιατρική (5,4%) και ογκολογική (5,0%). Υπήρχαν επίσης 3 περιπτώσεις (0,6%) που 
κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους εισήχησαν απευθείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Παρατηρήθηκαν 30 
θάνατοι σε ασθενείς με εισαγωγή μετά από επανεπίσκεψη (5,8% των εισαγωγών σε επανεπισκέψεις, 1,2% όλων 
των επανεπισκέψεων). Παραδόξως, το ποσοστό θνητότητας μετά από επανεπίσκεψη μειώθηκε από 11,5% μεταξύ 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 σε 4,4% μεταξύ Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020. Οι περισσότεροι από τους θανάτους 
αυτούς παρατηρήθηκαν σε ογκολογικούς ασθενείς (23,3%) και σε υπερήλικες με λοιμώξεις (20,0%), ενώ και οι 3 
ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ μετά από επανεπίσκεψη πέθαναν. 

συμπεράσματα: Οι επανεπισκέψεις είναι συχνές σε ένα ελληνικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, αλλά δεν διαφέρουν 
σημαντικά από τα διεθνή δεδομένα, αλλά οδηγούν σε πολύ υψηλότερα ποσοστά εισαγωγών. Αν και οι περισσότερες 
εισαγωγές μετά από επανεπίσκεψη σχετίζονται με χρόνιους και ηλικιωμένους ασθενείς, οποιαδήποτε επανεπίσκεψη 
οδηγεί σε εισαγωγή θα πρέπει να αξιολογείται για τυχόν αποκλίσεις στην παρεχόμενη φροντίδα. Οι επανεπισκέψεις 
που οδηγούν σε άμεση εισαγωγή στη ΜΕΘ χαρακτηρίζονται από υψηλή θνησιμότητα και πρέπει μελετώνται 
συστηματικά για πιθανά ζητήματα ποιότητας φροντίδας και διαγνωστικά σφάλματα. Το μειωμένο ποσοστό θανάτων 
στις εισαγωγές των επανεπισκέψεων μετά την έναρξη της έναρξης της πανδημίας του COVID-19 θα πρέπει να 
μελετηθεί περαιτέρω. 

λέξεις-κλειδιά: COVID-19, επανεπίσκεψη, εισαγωγή ασθενών, θνητότητα
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A38
μέλέτή Παρατήρήσήσ web seArch vs er doctors: 

Πωσ το ΔιαΔικτυο έΠήρέαζέι τισ ΠροσΔοκιέσ 
των Γονέων ΠαιΔιων μέ τραυμα στο τέΠ 

ένοσ τριτοΒαθμιου νοσοκομέιου

Παναγιώτα-έλπίδα καλέμου1, σταυρίνα ήλία2, 
Γεώργιος μπριασούλης2, Γεώργιος νότας3

1Παιδοχειρουργική Κλινική ΠαΓΝΗ, 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΠαΓΝΗ, 

3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι γονείς 
παιδοχειρουργικών ασθενών προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχοντας συχνά ήδη 
αναζητήσει στοιχεία για την πάθηση του παιδιού τους. Η κάθε περίπτωση όμως παιδοχειρουργικού περιστατικού 
είναι μια στρεσσογόνος κατάσταση για τον γονέα, η οποία σε συνδυασμό με μη ποιοτική ενημέρωση από πηγές του 
διαδικτύου μπορεί να οδηγεί σε συγκεκριμένες προσδοκίες και απαιτήσεις, αλλάζοντας τον κλασικό τρόπο με τον 
οποίο ασκείται η ιατρική Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να απαντήσει σε ποιο βαθμό οι γονείς παιδοχειρουργικών 
ασθενών αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο προτού προσέλθουν στο ΤΕΠ, ποιες είναι οι πηγές τους, πως 
κρίνεται η ποιότητα της πληροφορίας των πηγών αυτών, και το πώς αυτού του τύπου η πληροφόρηση επηρεάζει τις 
προσδοκίες των γονέων σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού τους στο νοσοκομείο. 

υλικό και μέθοδος: Συγχρονική μελέτη παρατήρησης η οποία περιέλαβε τους γονείς όλων των παιδιών που 
προσήλθαν στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ με παιδοχειρουργικό πρόβλημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. 
Η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 100 γονείς ασθενών από τους οποίους το 57% αναζήτησαν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο πριν την προσέλευση τους με κύρια πηγή την αναζήτηση ιατρικών ιστότοπων μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google. Η πλειοψηφία δήλωσε πως η ποιότητα των πληροφοριών που βρήκαν ήταν πολύ 
κακή, μέτριας αξιοπιστίας και χρησιμότητας γεγονός που αύξησε κατά πολύ το άγχος των γονέων πριν την εξέταση 
από τον γιατρό. Το 95% δεν ενημέρωσε τον γιατρό για την εύρεση των πληροφοριών αυτών, ενώ μετά την εξέταση 
το άγχος των γονέων μειώθηκε σημαντικά και η ενημέρωση που έλαβαν από τον γιατρό ήταν καλύτερης ποιότητας 
από αυτήν που βρήκαν στο διαδίκτυο. Τέλος το 83% ζήτησε καθοδήγηση σε έγκυρους ιστότοπους για την σωστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις παθήσεις των παιδιών τους. 

συμπεράσματα: Οι γονείς παιδοχειρουργικών ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ αναζητούν σε μεγάλο ποσοστό 
πληροφορίες στο διαδίκτυο πριν την άφιξη τους. Ωστόσο βρίσκουν τις πληροφορίες κακής ποιότητας και δηλώνουν 
πως το γεγονός αυτό επάγει το άγχος τους. Ο γιατρός παραμένει η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης αν και οι 
γονείς αποφεύγουν να του παραδεχτούν ότι αναζήτησαν πληροφορίες από τον φόβο μην τον προσβάλουν. Τέλος η 
πλειοψηφία των γονέων θεωρούν πως έχουν την ανάγκη καθοδήγησης σε στοχευμένους ιστότοπους πληροφόρησης 
από τους γιατρούς τους.

λέξεις-κλειδιά: Διαδύκτιο, Παιδοχειρουργική, Τραύμα, Σχέση γιατρού ασθενή
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A39
έΠιΔρασή του Πρωτου έτουσ τήσ ΠανΔήμιασ 

του covid-19 στισ έΠέιΓουσέσ έισαΓωΓέσ ασθένων 
αΠο το τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων 

σέ ένα τριτοΒαθμιο νοσοκομέιο

έλένη κλάψα1, μαρία Πετροδασκαλάκη2, στυλιανός κτενιαδάκης3, σταυρίνα ήλία4, 
Γεώργιος μπριασούλης4, Γεώργιος νότας1.

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 
2Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΠαΓΝΗ, 

3Χειρουργός, Αναπληρωτής Διοικητής ΠαΓΝΗ, 
4Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Στα τέλη του 2019, στην πόλη Wuhan, της επαρχίας Hubei στην Κίνα, εμφανίστηκαν κατά συρροή 
κρούσματα πνευμονίας τα οποία αποδόθηκαν σε ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που ονομάστηκε SARS-CoV-2. Για να 
περιοριστεί η μετάδοση της νόσου COVID-19, οι κυβερνήσεις έλαβαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων. Οι εργασιακοί 
– λειτουργικοί χώροι που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία είναι τα νοσοκομεία και ιδιαίτερα τα ΤΕΠ. 
Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστούν οι επισκέψεις στα ΤΕΠ ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου 
της Ελλάδας στην διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας COVID-19 και να συγκριθούν οι επείγουσες εισαγωγές 
των επειγόντων περιστατικών δύο περιόδων, από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020 και από τον 
Μάρτιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. 

υλικά και μέθοδοι: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας σκοπιμότητας. 
Μελετήθηκαν όλες οι εισαγωγές που εκτελέστηκαν από το ΤΕΠ του ΠΑ.Γ.Ν.Η. κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος 
2019 – Φεβρουάριος 2020 και συγκρίθηκαν με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2020 – Φεβρουάριος 
2021 και συγκρίθηκε ο αριθμός των εισαγωγών των δύο περιόδων. Στις κλινικές οι οποίες εμφάνισαν αύξηση ή 
μείωση των εισαγωγών τους, έγινε περαιτέρω ανάλυση των διαγνώσεων εισαγωγής κατά ICD-10. 

αποτελέσματα: Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε σημαντική μείωση στις επισκέψεις στα ΤΕΠ κατά 41%, και ταυτόχρονα 
μείωση στις επείγουσες εισαγωγές στις κλινικές κατά 22%. Παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν λίγες κλινικές που εμφάνισαν 
αυξήσεις στις επείγουσες εισαγωγές τους με πιο ενδιαφέρουσα την κλινική Ρευματολογίας με αύξηση 31%. Περίπου 
25% των κλινικών δεν είχαν ουσιώδη μεταβολή στις εισαγωγές τους. Ωστόσο υπήρξαν και κλινικές που εμφάνισαν 
έως και 50% μείωση στις επείγουσες εισαγωγές με πιο χαρακτηριστικές την Παιδιατρική και τις Χειρουργικές κλινικές. 
Σε ότι αφορά συγκεκριμένες διαγνώσεις παρατηρήθηκε μείωση στις εισαγωγές για οξέα στεφανιαία επεισόδια κατά 
17% και για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά 29%, ενώ μειώθηκαν και οι εισαγωγές για συναισθηματικές 
διαταραχές (18%) και για ψυχώσεις (24%). Συγκεκριμένα νοσήματα που θεωρούνται λοιμώδη και πιθανόν τα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης οδήγησαν σε μείωσή τους ήταν η παράλυση προσωπικού νεύρου (μείωση 53%) και 
η ιογενής μηνιγγίτιδα στα παιδιά (μείωση 100%). Ωστόσο παρατηρήθηκε αύξηση στις εισαγωγές για πομφολυγώδες 
πεμφιγοειδές (375%), φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (69%) και αποφρακτική ουροπάθεια (97%). 

συμπεράσματα: Η πανδημία επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις επισκέψεις στα ΤΕΠ και τις επείγουσες εισαγωγές 
στις κλινικές. Αυτό πιθανόν να οφειλόταν στο φόβο του πληθυσμού, αλλά και των υγειονομικών για τον νέο ιό 
το πρώτο έτος της πανδημίας. Αν και υπήρξε σημαντική μείωση εισαγωγών για καρδιαγγειακά και ψυχιατρικά 
προβλήματα, είναι ενδιαφέρουσα η αύξηση που παρατηρήθηκε στις εισαγωγές για νοσήματα που σχετίζονται με 
εξάρσεις σε περιόδους stress, όπως είναι αυτοάνοσα νοσήματα, και καταστάσεις που οφείλονται σε καθυστερημένη 
αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι η αποφρακτική ουροπάθεια.

λέξεις-κλειδιά: COVID-19, Επείγουσες εισαγωγές, Αυτοάνοσα νοσήματα, Λοιμώξεις
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A40
ιΔιαιτέρα χαρακτήριστικα, αντιμέτωΠισή 

και έκΒασή του Πολυτραυματια

Βασιλειάδης ιωάννης, Πουρζιτάκη χρυσούλα, αηδόνη ζωή, 
φορτούνης κωνσταντίνος, φυντανίδου Βαρβάρα, Γροσομανίδης Βασίλειος

σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της έκβασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
πολυτραυματιών που αντιμετωπίσθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησης και νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. 

υλικό - μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 71 πολυτραυματίες ηλικίας 18 έως 80 ετών, με ISS>20 που 
διακομίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου αντιμετωπίσθηκαν 
αρχικά στην αίθουσα αναζωογόνησης και ακολούθως νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Στοιχεία τα 
οποία καταγράφηκαν ήταν η ηλικία, το φύλο, το είδος του ατυχήματος, η κατάσταση στον τόπο του ατυχήματος, το 
είδος της αντιμετώπισης πριν την άφιξη στο νοσοκομείο, η κατάσταση κατά την άφιξη, αντιμετώπιση στη αίθουσα 
αναζωογόνησης, χρόνος παραμονής στο ΤΕΠ, πορεία του ασθενούς στη ΜΕΘ, ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, ημέρες 
νοσηλείας στο νοσοκομείο, έκβαση. 

αποτελέσματα: Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη οι 57(80,3%) ήταν άνδρες και οι 14(19,7) γυναίκες. Η ηλικία 
τους ήταν 45,1± 22,3 έτη και ο ISS 32,5± 17,5. Οι 43(60,6%) μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ενώ οι 
28(39,4%) διακομίσθηκαν από νοσοκομεία της περιφέρειας. Οι 29(40,8) μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι ενώ οι 
42(59,1%) διασωληνώθηκαν στο ΤΕΠ. Μετά την αρχική υποστήριξη στη αίθουσα αναζωογόνησης και τη διενέργεια 
διαγνωστικού ελέγχου οι 8 μεταφέρθηκαν άμεσα στην ΜΕΘ ενώ οι 63 στο χειρουργείο. Μετά τη χειρουργική 
αντιμετώπιση των κακώσεων, μεταφέρθηκαν και αυτοί στην ΜΕΘ εκτός από έναν ο οποίος κατέληξε.
Οι 54(76,1%) εξήλθαν ζωντανοί από το νοσοκομείο και οι 17(23,9) κατέληξαν. 
Για αυτούς που επιβίωσαν ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ 8,7± 9,8 ημέρες, η διάρκεια μηχανικής υποστήριξης της 
αναπνοής 4,8±4,4 ημέρες και ο συνολικός χρόνος νοσηλείας 26,5±229 ημέρες. 
Από την ανάλυση των συσχετίσεων, οι ημέρες παραμονής σε ΜΕΘ φαίνεται να επηρεάζονται από το μέρος 
διασωλήνωσης, ενώ η διάρκεια μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με το ISS. Ο συνολικός χρόνος νοσηλείας 
σχετίζεται με τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ και τη διάρκεια μηχανικού αερισμού. Δεν φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ ISS και επιβίωσης, όπως και μεταξύ διασωλήνωσης και επιβίωσης. 

συμπεράσματα: Στην μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ασθενείς με σοβαρές κακώσεις ISS>20, οι περισσότεροι από 
αυτούς χρειάσθηκε να χειρουργηθούν και όλοι νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ. Ένα σημαντικό μέρος μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ 
χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη(διασωλήνωση) παρά τη βαρύτητα τους. 
Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η επιβίωση σχετίζεται με το ISS, αλλά και την εντόπιση των κακώσεων από τις οποίες 
αθροίζεται. Η διασωλήνωση μπορεί να επηρεάσει την έκβαση μόνο σε τραυματίες με ΚΕΚ ή σε ασθενείς με απόφραξη 
ανώτερου αεραγωγού. Χρειάζεται επιπλέον ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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A41
ή έμΠέιρια μασ αΠο τή χρήσή τήσ Δοκιμασιασ ταχέιασ 

ανιχνέυσήσ αντιΓονου Για τον sArs-cov2 
στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων

φυντανίδου Βαρβάρα1, Γκαρμίρη σοφία1, μελέτης Γεώργιος2, τυχάλα αρετή2, Γκέκα ιωάννα2, 
Γεωργιάδου έλένη2, τσίτουρας Δημοσθένης1, Γαλητσιάνος ιωάννης1, ταβάκη έλευθερία1, 

ζούκα μαρία1, μπλιώνας λουκάς1, λιάβα έυανθία1, Γροσομανίδης Βασίλειος3, 
κοτζάμπαση αικατερίνη4, σκούρα λεμονιά2

1 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

3 Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
4 Α’ Προπαιδευτική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

έισαγωγή/σκοπός: Μετά την άρση των περιορισμών για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV2 παρατηρείται 
σε παγκόσμιο επίπεδο αύξηση της προσέλευσης και του συνωστισμού των ασθενών και των χρόνων αναμονής 
στο ΤΕΠ, με παράλληλη αύξηση τόσο του κινδύνου διασποράς τυχόν λοίμωξης από τον ιό, όσο και των δυσμενών 
αποτελεσμάτων της καθυστέρησης στην παροχή απαραίτητης επείγουσας φροντίδας υγείας. 
Η χρήση της RT-PCR είναι μια ευαίσθητη και ειδική μέθοδος για την ανίχνευση του νέου κορονοϊού, όμως είναι 
ιδιαιτέρως ακριβή και χρονοβόρος και η χρησιμότητά της στο περιβάλλον του ΤΕΠ είναι περιορισμένη. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αρνητικής προγνωστικής αξίας της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για τον SARS-CoV2 κατά την περίοδο εμφάνισης της Omicron στη χώρα μας, ώστε να εξακριβωθεί η 
ασφάλεια της χρήσης του για την ταχεία διαχείριση των ασθενών του ΤΕΠ και την εισαγωγή των ασθενών που 
χρήζουν νοσηλείας, πριν την εξακρίβωση της αρνητικότητας με RT-PCR.

υλικό & μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 303 αρνητικά RapidTest (RapidTestAg 2019-nCoV, ProGnosisBiotechS.A., 
Larissa, Greece) ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων που ελήφθησαν στο ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ μεταξύ 07.12.2021 
και 13.01.2022 και συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της RT-PCR με δοκιμασία NeuMoDxSARS-CoV2 ή 
AbbottRealTimeSARS-CoV2 σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα που ελήφθησαν από τους ίδιους ασθενείς την ημέρα 
διενέργειας του αρνητικού Rapid Test.

αποτελέσματα: Η αρνητική προγνωστική αξία της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον SARS-CoV2 στο 
δείγμα της μελέτης μας ανέρχονταν σε 96,38%.

συμπεράσματα: Η αρνητική προγνωστική αξία της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον SARS-CoV2 
θεωρείται αποδεκτή και η προτεινόμενη στρατηγική εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο μας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

λέξεις κλειδιά
Δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον SARS- CoV2
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
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A42
ή έΠιΔρασή τήσ ΠανΔήμιασ covid-19 

& των μέτρων Πέριορισμου τήσ κυκλοφοριασ 
στήν Προσέλέυσή ασθένων 

στο τέΠ του ΠΓνθ αχέΠα

φυντανίδου Βαρβάρα1, Γκαρμίρη σοφία1, κοτζάμπαση αικατερίνη2, Γαλητσιάνος ιωάννης1, 
τσίτουρας Δημοσθένης1, ζούκα μαρία1, ταβάκη έλευθερία1, χατζησάββα ουρανία1, 

μπογιατζή αναστασία1, Γροσομανίδης Βασίλειος3 

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2Α’ Προπαιδευτική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

3Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

έισαγωγή/σκοπός: Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα 
και όλες τις βαθμίδες παροχής υγείας. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή διαφόρων μέτρων περιορισμού, καθώς και η 
διαμόρφωση των Μονάδων Υγείας με κατάλληλο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουν την πανδημία, έχει προκαλέσει 
πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές συνέπειες. Οι δύο αυτές συνιστώσες, αφενός μεν η ύπαρξη μιας 
νέας νόσου και αφετέρου η εφαρμογή και στη συνέχεια η άρση μέτρων περιορισμού επέφεραν μια ιδιαίτερη και 
δυναμική μεταβολή στην προσέλευση των ασθενών στις Μονάδες Υγείας. 
Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει και ερευνά την επίδραση των δύο αυτών συνιστωσών στην προσέλευση ασθενών 
στο ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

υλικά & μέθοδος: Καταγράφηκαν και μελετήθηκαν τόσο οι συνολικές προσελεύσεις στο ΤΕΠ όσο και οι επιμέρους 
προσελεύσεις των ασθενών που εξετάστηκαν στα Παθολογικά Ιατρεία του ΤΕΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ κατά τη διάρκεια 
των δύο (2) lockdown (1o lockdown: 23.03.2020-04.05.2020 / 2o lockdown: 07.11.2020-25.01.2021) και 
συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες προσελεύσεις στις αντίστοιχες χρονικές περιόδου αφενός μεν ενός έτους πριν την 
έλευση της πανδημίας (2019) (Για το 1ο lockdown: 23.03.2020-04.05.2020 vs 23.03.2019-04.05.2019 / Για 
το 2ο lockdown:07.11.2020-25.01.2021 vs 07.11.2019-25.01.2019), αφετέρου δε των επόμενων ετών της 
πανδημίας (2021, 2022), όπου εφαρμόζονταν διάφορα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας (Για το 1ο lockdown: 
23.03.2020-04.05.2020 vs 23.03.2021-04.05.2021 & 23.03.2020-04.05.2020 vs 23.03.2022-
04.05.2022 / Για το 2ο lockdown: 07.11.2020-25.01.2021 vs 07.11.2021-25.01.2022).
Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν και μελετήθηκαν και οι προσελεύσεις για την χρονική περίοδο από την έναρξη των 
πρώτων περιορισμών στην κυκλοφορία σε τοπικό επίπεδο έως την έναρξη του 1ουlockdown.

αποτελέσματα: Συγκρίνοντας τις περιόδους του 1ου και του 2ου lockdown με τις αντίστοιχες του 2019, διαπιστώνεται 
μείωση της συνολικής προσέλευσης στο ΤΕΠ κατά 64,06% και 43,67% αντιστοίχως, ενώ η προσέλευση των 
ασθενών που εξετάστηκαν στα Παθολογικά Ιατρεία εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση με μείωση κατά 37,62% 
στην περίοδο του 1ου lockdown και αντιθέτως αύξηση κατά 44,89% στην περίοδο του 2ου lockdown. 
Συγκρίνοντας την περίοδο του 1ου lockdown με την αντίστοιχη του 2021 και του 2022, διαπιστώνεται αύξηση τόσο 
της συνολικής προσέλευσης στο ΤΕΠ (84,67% και 129,76% αντιστοίχως), όσο και της προσέλευσης των ασθενών 
που εξετάστηκαν στα Παθολογικά Ιατρεία (143,25% και 126,39% αντιστοίχως). 
Συγκρίνοντας την περίοδο του 2ου lockdown με την αντίστοιχη του 2021, διαπιστώνεται αύξηση της συνολικής 
προσέλευσης κατά 40,15% και της προσέλευσης στα Παθολογικά Ιατρεία κατά 19,86%. 
Παράλληλα, διαπιστώνεται μια τάση μείωσης της συνολικής προσέλευσης κατά τη χρονική περίοδο εφαρμογής 
τοπικών μέτρων πριν το 1οlockdown.

συμπεράσματα: Αν και η συνολική προσέλευση των ασθενών στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας εμφανίζει σημαντική 
μείωση κατά τη διάρκεια εφαρμογής και των δύο lockdown, καταγράφεται εντούτοις αξιοσημείωτη διαφορά 
προσέλευσης στα Παθολογικά Ιατρεία με μείωση στο 1οlockdown και αντιθέτως σημαντική αύξηση στο 2ο, εύρημα 
που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
Με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων διαπιστώνεται σταδιακή αύξηση της συνολικής προσέλευσης στο ΤΕΠ, που 
υπολείπεται όμως σε σχέση με τα προ-Covid επίπεδα, ενώ η προσέλευση στα Παθολογικά Ιατρεία παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη αύξηση ξεπερνώντας τα προ-Covid επίπεδα.

λέξεις κλειδιά
Πανδημία Covid-19
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Προσέλευση ασθενών
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A43
έκουσιέσ φαρμακέυτικέσ Δήλήτήριασέισ 

στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων Γ.ν.θ.
Γ.ΠαΠανικολαου 2019-2021

 έυγενία κουκούνη1, Παπαδοπούλου Δέσποινα1, μοσχοτά κρυσταλία2, 
λουκά αναστασία3, Πεϊτσίδου έλένη4

1Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ΤΕΠ «Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης»
2Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΤΕΠ «Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης»
3Τομεάρχισσα Νοσηλεύτρια ΤΕΠ «Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης»

4Διευθύντρια ΤΕΠ « Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου»

έισαγωγή: Η εκούσια φαρμακευτική δηλητηρίαση με σκοπό την αυτοκτονία, αποτελεί αναμφίβολα ένα σοβαρό 
ιατροκοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, τις διαστάσεις του οποίου πολλές φορές αγνοούμε. Η συχνότητα του 
φαινομένου αυτού συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με τους « 
ιδιαίτερους » αυτούς ασθενείς.

σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων των ασθενών με εκούσια 
φαρμακευτική δηλητηρίαση που εξετάστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, νοσηλεύτηκαν σε κλινικές και 
ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από 1-01-2019 έως 31-12-2021 και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

υλικό-μέθοδος: Στο διάστημα αυτό εξετάστηκαν στα Επείγοντα Περιστατικά, 166 ασθενείς με εκούσια φαρμακευτική 
δηλητηρίαση, από τους οποίους οι 60 νοσηλεύτηκαν σε κλινικές ή Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι 
δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους ή εξήλθαν λάθρα, παρά τις συστάσεις των ιατρών για παρακολούθηση. Η 
διάγνωση βασιζόταν στις πληροφορίες που έδινε ο ίδιος ο ασθενής ή το οικογενειακό του περιβάλλον. Στη μελέτη 
συμπεριλήφθησαν και χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
Αξιολογήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, οι ουσίες οι οποίες ελήφθησαν, η κλινική τους εικόνα, το 
εργαστηριακό τους προφίλ και τελικά η έκβασή τους.

αποτελέσματα: Από τους 166 εισερχόμενους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι 110 ήταν γυναίκες και οι 
56 ήταν άντρες. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν ηλικιακά την δεκαετία 20- 30 ετών. Ένα μικρό ποσοστό 
νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ένας θάνατος καταγράφθηκε, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς που 
χρειάστηκαν νοσηλεία, πήραν εξιτήριο.

συμπεράσματα: Η φαρμακευτική δηλητηρίαση αποτελεί έναν συχνό τρόπο απόπειρας αυτοκτονίας, με τα αίτια που 
τον προκαλούν να προέρχονται από την οικογενειακή αλλά και ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Η συνεργασία 
ιατρών και νοσηλευτών είναι απαραίτητη για την προσέγγιση και αντιμετώπιση των « ιδιαίτερων» αυτών ασθενών, 
καθώς και η ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθησή τους και μετά το πέρας της νοσηλείας τους.

λέξεις-κλειδιά: Φαρμακευτική δηλητηρίαση,αυτοκτονία, νοσηλεία, επείγοντα.
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A44
cAse report: Προνοσοκομέιακή Διαχέιρισή 
έξωτέρικήσ κατακλυσμιαιασ αιμορραΓιασ 

μέτα αΠο τραυμα αΠο ΠυροΒολο οΠλο

Δαλακάκης ιωάννης, σύρμου έυστρατία, νικολαΐδου ολυμπία, 
Άλλιος Δημήτριος, χαριτίδου στέλλα, Παπαζαφειρίου Παναγιώτα, 

τσιούπα αγγελική, καραμπελίδου χριστίνα

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης

έισαγωγή- σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της προνοσοκομειακής διαχείρισης 
μείζονος εξωτερικής αιμορραγίας- υπογκαιμικής καταπληξίας μετά από τραύμα από πυροβόλο όπλο.

υλικό - μέθοδος: To επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχεται τηλεφώνημα για ένοπλη συμπλοκή 
σε κατάστημα εστίασης με αναφερόμενους σοβαρούς τραυματισμούς. Στο σημείο επιχειρούν δύο Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες, ένα όχημα μικρού όγκου ταχείας ανταπόκρισης και ένα συμβατικό ασθενοφόρο. Κατά την αρχική εκτίμηση 
της σκηνής, θήλυ ασθενής 38ετών φέρει βαρύτατο τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο στο 
επίπεδο του δεξιού υποχονδρίου με εικόνα μείζονος, εξωτερικής, κατακλυσμιαίας αιμορραγίας από πιθανή ρήξη 
ήπατος. Η ασθενής προσεγγίζεται άμεσα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της προνοσοκομειακής αντιμετώπισης του 
πολυτραυματία. Πραγματοποιείται πιεστικός επιπωματισμός με κομπρέσες και πληθώρα αιμοστατικών γαζών 
με στόχο την ανάσχεση της αιμορραγίας. Κατά την αρχική εκτίμηση εμφανίζει πτώση επιπέδου συνείδησης, είναι 
εντόνως ταχυπνοϊκή, εμφανίζει εξεσημασμένη ταχυκαρδία ενώ η αρτηριακή πίεση είναι απροσδιόριστη με την 
όλη εικόνα να παραπέμπει σε υπογκαιμική καταπληξία. Άμεσα καθετηριάζεται η αριστερή υποκλείδια φλέβα και 
χορηγείται κρουνηδόν διάλυμα Ringer’s Lactated για την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου. Πραγματοποιείται 
ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία με μιδαζολάμη και ροκουρόνιο και ταυτόχρονη χορήγηση υψηλής δόσης 
αγγειοσυσπαστικού διαλύματος νοραδρεναλίνης με σκοπό την αιμοδυναμική σταθεροποίηση. Κατά την παραλαβή 
στην Κινητή Ιατρική Μονάδα εμφανίζει καρδιακή ανακοπή με αρχικό ρυθμό άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα. 
Άμεσα εφαρμόζεται πρωτόκολλο αντιμετώπισης τραυματικής καρδιακής ανακοπής με βέλτιωση των συνθηκών 
ανάσχεσης της εξωτερικής αιμορραγίας, τοποθέτηση της συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων “LUCAS-3” 
και χορήγηση αδρεναλίνης. Η επάνοδος της αυτόματης κυκλοφορίας παρατηρήθηκε μετά από δύο κύκλους ΚΑΡΠΑ. 
Κατά τη μετάβαση στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου χορηγήθηκε 1g τρανεξαμικού οξέος και διάλυμα διττανθρακικού νατρίου 
4% ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ο θάλαμος αναζωογόνησης για ετοιμότητα ομάδας ανάνηψης με αναισθησιολόγο 
και χειρουργό, χειρουργικής αίθουσας και πρωτοκόλλου μαζικής μετάγγισης του πολυτραυματία.

αποτελέσματα: Η ασθενής μετά την άφιξη στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου οδηγήθηκε άμεσα στη χειρουργική αίθουσα, 
όπου δυστυχώς κατέληξε μετά από λίγη ώρα παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν.

συμπεράσματα: Η προνοσοκομειακή διαχείριση του πολυτραυματία με εικόνα κατακλυσμιαίας εξωτερικής 
αιμορραγίας απαιτεί εντατική θεραπεία που ξεκινάει από το δρόμο. Η τελική έκβαση εξαρτάται από την καλή 
λειτουργία όλων των κρίκων της επιβίωσης προνοσοκομεικά και νοσοκομειακά. Η άμεση ανάσχεση της αιμορραγίας, 
η εξασφάλιση φλεβικής γραμμής για ταχεία έγχυση υγρών και αγγειοσυσπαστικών παραγόντων, η εξασφάλιση του 
αεραγωγού αποτελούν θεμελιώδεις παρεμβάσεις για την επιβίωση του ασθενούς. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες, η τραυματική καρδιακή ανακοπή που οφείλεται σε διατιτραίνοντα εμφανή εξωτερικά τραύματα έχει ενδείξεις 
αναζωογόνησης όταν η ανάνηψη πραγματοποιείται άμεσα και ο ασθενής ταχύτατα οδηγείται στο χειρουργείο με 
ταυτόχρονη προσπάθεια ανάσχεσης της αιμορραγίας.

λέξεις κλειδιά: εξωτερική αιμορραγία, αιμόσταση, αναζωογόνηση, τρανεξαμικό οξύ, πρωτόκολλο, τραυματική 
καρδιακή ανακοπή
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cAsereport: κολΠικοσ τοκέτοσ μέτα 

αΠο ΠροήΓήθέισα καισαρική τομή (vbAc) στο ασθένοφορο, 
κατα τήν ΔιακομιΔή στο νοσοκομέιο, 

σέ αλλοΔαΠή ασθένή, αΠο Δομή μέταναστων

χαριτίδου στέλλα, Δαλακάκης ιωάννης, Βιάρου μαρία, σύρμου έυστρατία, 
Άλλιος Δημήτριος, νικολαΐδου ολυμπία, Παπαζαφειρίου Παναγιώτα, καραμπελίδου χριστίνα 

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης 

eισαγωγή-σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση περιστατικού που αφορά κολπικό 
τοκετό μετά από καισαρική τομή (VBAC), σε αλλοδαπή ασθενή, κάτοικο δομής μεταναστών. 

υλικό-μέθοδος: Το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχθηκε κλήση για επίτοκο ασθενή, περίπου 
30 ετών, αγνώστου ιατρικού ιστορικού, αγνώστου ηλικίας κυήσεως και λοιπών πληροφοριών, λόγω αδυναμίας 
γλωσσικής συνεννόησης. 
Στο σημείο έσπευσε συμβατικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την ασθενή από την δομή μεταναστών (Λαγκαδάς 
Θεσσαλονίκης) και άμεσα ζητήθηκε συνδρομή Κινητής Ιατρικής Μονάδας. 
Η Κινητή Ιατρική Μονάδα έλαβε την κλήση και κατευθύνθηκε στο σημείο ανταπόκρισης, όπου και συναντήθηκε με το 
ασθενοφόρο που διακόμιζε την ασθενή. 
Κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση της ασθενούς, προέκυψαν φυσιολογικά ζωτικά σημεία, τελεία διαστολή τραχήλου 
και εμφάνιση συσπάσεων ανά 3-5 λεπτά. Κατά την αφαίρεση των ενδυμάτων της ασθενούς, για να τοποθετηθεί σε 
θέση τοκετού, αποκαλύφθηκε στην κατώτερη κοιλιακή χώρα, τομή από καισαρική τομή, η οποία από την εμφάνιση της 
«χρονολογήθηκε» περίπου 2 ετών. Η ασθενής αδυνατούσε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς δεν μιλούσε 
Ελληνικά ή Αγγλικά. 
Ο τοκετός εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε με την έξοδο άρρενος νεογνού, με φυσιολογικά ζωτικά σημεία και 
9/10 APGAR Score. 

αποτελέσματα: Η ασθενής & το νεογνό οδηγήθηκαν στην εφημερεύουσα Μαιευτική Κλινική του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου, σε άριστη κατάσταση. Η υστεροτοκία (έξοδος πλακούντα) ολοκληρώθηκε σε περιβάλλον Νοσοκομείου 
και το νεογνό εξετάσθηκε άμεσα από Νεογνολόγο, χωρίς να αναδειχθούν παθολογικά ευρήματα. 
Μητέρα και νεογνό έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετά από τρεις ημέρες σε άριστη κατάσταση. 

συμπέρασματα: Η διεκπεραίωση κολπικού τοκετού σε Προνοσοκομειακό περιβάλλον, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, 
καθώς αφορά ταυτόχρονα δύο ασθενείς και πρόκειται για περιστατικά που δεν αντιμετωπίζει καθημερινά ο 
Προνοσοκομειακός Διασώστης και ο ιατρός του ΕΚΑΒ. 
Η γρήγορη και ασφαλής διακομιδή των ασθενών αυτών, στον κατάλληλο Υγειονομικό σχηματισμό και η αντιμετώπιση 
των συμβάντων που προκύπτουν καθ' οδόν, είναι ζωτικής σημασίας. 
Στη συγκεκριμένη ασθενή ειδικότερα, η αδυναμία συνεννόησης και λήψης ιατρικού ιστορικού, περιέπλεκε την 
κατάσταση, καθώς η ομάδα που αντιμετώπισε την ασθενή δεν κατάφερε να συλλέξει καμία πληροφορία σχετικά με 
το Μαιευτικό ιστορικό της. 
Ουσιαστικά η καλή έκβαση οφείλεται, τόσο στην κατάρτιση των εμπλεκόμενων Υγειονομικών και στον υψηλό βαθμό 
εγρήγορσης τους, αλλά και στο γεγονός ότι ο τοκετός εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς σοβαρές επιπλοκές.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού τέτοιων περιστατικών, η οποία οφείλεται στην έλευση 
μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και σπάνια απευθύνονται 
σε Γυναικολόγο-Μαιευτήρα πριν τον τοκετό. Κλειδί για την ανεπίπλεκτη έκβαση των περιστατικών αυτών, αποτελεί 
η εγρήγορση του Προνοσοκομειακού Διασώστη και Ιατρού, η γρήγορη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο, αλλά και ο 
συντονισμός και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 
λέξεις-κλειδιά: Κολπικός τοκετός προνοσοκομειακά, προηγηθείσα καισαρική τομή, ανεξέλεγκτη κύηση, επίτοκος, 
νεογνό 
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cAsereport: κολΠικοσ τοκέτοσ έν’ αμνιον 

στο ασθένοφορο, κατα τήν ΔιακομιΔή 
Για το νοσοκομέιο, σέ ασθένή ή οΠοια 
Δέν Γνωριζέ τήν υΠαρξή τήσ κυήσήσ

χαριτίδου στέλλα, Δαλακάκης ιωάννης, στεφάνου αφροδίτη, σύρμου έυστρατία, 
Άλλιος Δημήτριος, νικολαΐδου ολυμπία, Παπαζαφειρίου Παναγιώτα, καραμπελίδου χριστίνα 

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης 

eισαγωγή-σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση περιστατικού που αφορά κολπικό 
τοκετό εν αμνίον, σε ασθενή η οποία δεν γνώριζε την ύπαρξη κύησης. 

υλικό-μέθοδος: Το επιχειρισιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση, για περιστατικό 
κοιλιακού άλγους και κολπικής ή πρωκτικής αιμορραγίας, σε γυναίκα ασθενή 26 ετών, με αναφερόμενο ελεύθερο 
ιστορικό. Οι αρχικές πληροφορίες ήταν αρκετά συγκεχυμένες και ακολούθησαν διαδοχικά τηλεφωνήματα με 
διαφορετικές πληροφορίες κάθε φορά.
Στο σημείο έσπευσε συμβατικό ασθενοφόρο, το πλήρωμα - Διασώστες του οποίου, κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση 
της ασθενούς, ανακάλυψαν ότι πρόκειται για εξελισσόμενο κολπικό τοκετό. Από την λήψη ιστορικού, προέκυψε ότι η 
ασθενής αγνοούσε την ύπαρξη της κύησης, δεν είχε ελεγχθεί από Γυναικολόγο - Μαιευτήρα και ότι πριν από μήνες 
απευθύνθηκε σε παθολόγο για γαστρεντερικές διαταραχές και τέθηκε διάγνωση ευερέθιστου εντέρου. 
Η κλήση διαβιβάστηκε άμεσα και στην Κινητή Ιατρική Μονάδα. Κατά την άφιξη της Κινητής Ιατρικής Μονάδας, η 
επίτοκος βρισκόταν σε θέση τοκετού στο φορείο του ασθενοφόρου και οι συσπάσεις λάμβαναν χώρα ανά 5› 
λεπτά περίπου. Η κλινική εξέταση της ασθενούς ανέδειξε φυσιολογικά ζωτικά σημεία & τελεία διαστολή τραχήλου. 
Άμεσα η ασθενής παρελήφθη από την Κινητή Ιατρική Μονάδα & κατά την διακομιδή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, ο τοκετός εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Επειδή δεν προηγήθηκε ρήξη εμβρυικών 
υμένων, ο αμνιακός σάκος κατά την έξοδο του εμβρύου, παρέμεινε ακέραιος και άρρηκτος. Η συγκεκριμένη 
κατάσταση, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ονομάζεται τοκετός εν αμνίον και είναι αρκετά σπάνια.

αποτελέσματα: Η ασθενής, νέα μητέρα & το νεογνό οδηγήθηκαν στην εφημερεύουσα Μαιευτική Κλινική του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, σε άριστη κατάσταση. Η υστεροτοκία (έξοδος πλακούντα) ολοκληρώθηκε σε περιβάλλον 
Νοσοκομείου και το νεογνό εξετάσθηκε άμεσα από Νεογνολόγο, χωρίς να αναδειχθούν παθολογικά ευρήματα. 
Μητέρα και νεογνό έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετά από δύο ημέρες σε άριστη κατάσταση. 

συμπέρασματα: Η προνοσοκομειακή αντιμέτωπη κολπικού τοκετού αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, καθώς αφορά 
μια συνθήκη, την οποία δεν αντιμετωπίζουν συχνά ο Προνοσοκομειακός Διασώστης και ο γιατρός του ΕΚΑΒ, αλλά 
επίσης και γιατί αφορά δύο ασθενείς ταυτόχρονα.
Πρόκειται για περιστατικά, τα οποία μπορεί να περιπλακούν από σοβαρή και ανεξέλεγκτη αιμορραγία, η οποία δεν 
είναι αντιμετωπίσιμη σε Προνοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς ούτε χειρουργικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί, 
αλλά ούτε και μετάγγιση με αίμα και παράγωγα του. 
Επομένως η γρήγορη και ασφαλής διακομιδή των ασθενών αυτών, στον κατάλληλο Υγειονομικό σχηματισμό και η 
αντιμετώπιση των συμβάντων που προκύπτουν καθ' οδόν, είναι ζωτικής σημασίας. 
Στο συγκεκριμένο περιστατικό ειδικότερα, υπήρχε και το αναπάντεχο του συμβάντος, καθώς η ασθενής δεν γνώριζε 
ότι κυοφορούσε και άρα ποτέ δεν ελέγχθηκε η ίδια, αλλά και η κύηση, από Γυναικολόγο-Μαιευτήρα. 
Η καλή έκβαση των περιστατικών τέτοιας ιδιαιτερότητας, απαιτεί κατάρτιση και εγρήγορση της εμπλεκόμενης ομάδας 
Διασωστών και Ιατρού, καθώς επίσης και της γρήγορης διακομιδής μητέρας και νεογνού στο Νοσοκομείο. 

λέξεις-κλειδιά: Κολπικός τοκετός προνοσοκομειακά, τοκετός εν αμνίον, ανεξέλεγκτη κύηση, επίτοκος, νεογνό 
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cAse report: 

plAtypneA- orthodeoxiA

έυθύμιος κατερίνης1, αρετή θεοδώρου1, αθανάσιος κιτσάκος1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Παρουσιάζουμε ενδιαφέρον περιστατικό θήλεος 83 ετών που προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου μας με δύσπνοια στην ελάχιστη προσπάθεια. Η ασθενής είναι μειωμένης λειτουργικής ικανότητας λόγω παλιού 
ΑΕΕ και χ/θέντος κατάγματος ισχίου. Λαμβάνει από ετών αντιδιαβητική αγωγή, καθώς και αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας, 
ενώ παρουσιάζει τουλάχιστον από μηνός επιδείνωση της λειτουργικής της κατάστασης (ΝΥΗΑ ΙΙΙ). Από την κλινική της εξέταση 
παρατηρούνται λεπτοί τρίζοντες στις βάσεις των πνευμόνων, ευκρινείς καρδιακοί τόνοι χωρίς φυσήματα, δεν έχει διατεταμένες 
σφαγίτιδες, ενώ απουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα. Η ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερή και βρίσκεται σε φλεβοκομβικό 
ρυθμό με προυπάρχον RBBB χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις με φυσιολογική καρδιακή συχνότητα(70 bpm) και 94% SatO2, 
ενώ στα αέρια αίματος καταγράφεται μέτρια υποξυγοναιμία(Po2 59,6 pCO2 34 Ph 7,4 HCO3 22) χωρίς υπερκαπνία.
Σε bedside echo που διενεργήθηκε αναδείχθηκε καλή τμηματική και συνολική συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας 
(LVF>55%), φυσιολογική πίεση πλήρωσης αρ. κοιλίας δεξιά κοιλία με φυσιολογικές διαστάσεις και φυσιολογική 
λειτουργικότητα, καρδιακοί κόλποι εφο, χωρίς μείζονες βαλβιδοπάθειες με εκτιμώμενη μικρού βαθμού πνευμονική 
υπέρταση (RVSP~33 mmHg) με κάτω κοίλη φλέβα φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογική αναπνευστική 
διακύμανση (RAP< 3mmHg) και ελεύθερο περικάρδιο.
Κατά την έγερση της ασθενούς από την εξεταστική κλίνη παρατηρήθηκε κλινική επιδείνωση με εκδήλωση δύσπνοιας 
και ταχύπνοιας, η οποία υποχωρούσε άμεσα με την επανατοποθέτηση της ασθενούς σε ύπτια θέση, ενώ παράλληλα 
καταγράφηκε αποκορεσμός στην καθιστή θέση (Sat O2 85%) που αποκαθίσταντο άμεσα στην ύπτια θέση (SatO2 94%).
Πραγματοποίηθηκε στη συνέχεια contrast echo με αναδευμένο φυσιολογικό ορό που ανέδειξε παθολογική ΔΕ-> ΑΡ 
ενδοκαρδιακή επικοινωνία στα πλαίσια πιθανού ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO).
Διενεργήθηκε επίσης CT θώρακος που ανέδειξε σε αμφότερους τους πνεύμονες κυλινδρικές βρογχεκτασίες και 
πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων με μείωση του όγκου των πνευμόνων και ανάπτυξη ινωδών ταινιοειδών 
και ουλορικνωτικών στοιχείων, ευρήματα που συνηγορούν υπερ διάμεσης πνευμονοπάθειας-ίνωσης, ενώ ζητήθηκε 
επανέλεγχος με HRCT.
Ετέθη λοιπόν στα ΤΕΠ η διάγνωση της πλατύπνοιας και η ασθενής εισήχθη στην καρδιολογική κλινική με σύσταση για 
περαιτέρω διερεύνηση με διοισοφάγειο υπέρηχο και δεξιό καρδιακό καθετηριασμό.
Πράγματι ο διοισοφάγειος υπέρηχος επιβεβαίωσε την ύπαρξη ανοικτού ωοειδούς τρήματος χωρίς άλλες παθολογικές 
ενδοκαρδιακές επικοινωνίες. Πραγματοποιήθηκε HRCT, η οποία ανέδειξε διάταση της πνευμονικής αρτηρίας ως επί 
πνευμονικής υπέρτασης και ευρήματα συμβατά με διάμεσου τύπου πνευμονία που δεν είχε μεταπέσει στην παρούσα 
φάση σε τελικού σταδίου πνευμονική ίνωση. Στο δεξιό καθετηριασμό όμως που πραγματοποιήθηκε με την ασθενή 
σε ύπτια θέση με τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz μέσω της ΔΕ βασιλικής φλέβας και καθετήρα Pig Tail μέσω 
της ΔΕ κερκιδικής αρτηρίας δεν ανευρέθη πνευμονική υπέρταση(μέση πνευμονική πίεση: 15 mmHg-πνευμονικές 
αγγειακές αντιστάσεις:2,6 μον. Wood), ενώ φυσιολογική μετρήθηκε και η πίεση ενσφήνωσης στα πνευμονικά 
τριχοειδή(PCWP:5mmHg).Mε βάση τα ευρήματα από τον ΔΕ καθετηριασμό δεν αποφασίστηκε η διαδερμική σύγκλειση 
του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με κατ οίκον οξυγονοθεραπεία.
Πόσο αξιόπιστη όμως μπορεί να θεωρηθεί η μέτρηση της μέσης πνευμονικής πίεσης στο ΔΕ καρδιακό καθετηριασμό 
που πραγματοποιήθηκε με την ασθενή σε ύπτια θέση, ώστε να αποκλειστεί η διαδερμική σύγκλειση του PFO ως 
τελική θεραπεία της ασθενούς; 
Θα βοηθούσε η επανάληψη του ΔΕ καρδιακού καθετηριασμού με την ασθενή σε καθιστή θέση για την αξιόπιστη 
εκτίμηση της πνευμονικής υπέρτασης;
Η πλατύπνοια (POS: platypnea-orthodeoxia syndrome) είναι ένα σπάνιο σύνδρομο δύσπνοιας θέσης με λιγότερα από 
100 περιστατικά να έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, με συμπτωματολογία ακριβώς αντίθετη από αυτήν 
που παρατηρείται σε περιπτώσεις προχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας (επιδείνωση και αποκορεσμός σε καθιστή 
θέση με άμεση βελτίωση με την επαναφορά σε ύπτια θέση), που μπορεί να δημιουργήσει διαγνωστικά διλήμματα. Για 
την εκδήλωση του συνδρόμου απαιτούνται να συνυπάρχουν μια ανατομική συνιστώσα με τη μορφή μεσοκολπικής 
επικοινωνίας όπως ένα έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος(ASD) ή ένα PFO και μια λειτουργική συνιστώσα. 
Η λειτουργική συνιστώσα θα μπορούσε να είναι: α)καρδιακής προέλευσης όπως στα πλαίσια περικαρδιακής 
συλλογής ή συμπιεστικής περικαρδίτιδος,β) αναπνευστικής προέλευσης σε έδαφος εμφυσήματος, αρτηριοφλεβικής 
επικοινωνίας, πνευμονεκτομής ή πνευμονικής ίνωσης, γ) κοιλιακής προέλευσης στα πλαίσια ηπατικής κίρρωσης ή 
ειλεού και δ) αγγειακής προέλευσης όπως επί υπάρξεως αορτικού ανευρύσματος.
Η ύπαρξη μεσοκολπικής επικοινωνίας επιτρέπει τη διαφυγή αίματος από ΑΡ προς τα ΔΕ λόγω της υψηλότερης πίεσης 
στον Αρ. κόλπο συγκριτικά με το δεξιό κόλπο. Η ύπαρξη δεξιο-αριστερής μεσοκολπικής επικοινωνίας σχετίζεται με 
αιφνίδια ή προκλητή πνευμονική υπέρταση. Με ποιο μηχανισμό όμως επί απουσίας δεξιο-αριστερής κλίσης πίεσης 
υπάρχει παρ’ όλ’αυτά δεξιοαριστερή διαφυγή αίματος; Πιστεύεται πως η καθιστή θέση σώματος τεντώνει τη δομή 
του μεσοκολπικού διαφράγματος αυξάνοντας την ποσότητα αίματος που επιστρέφει από την κάτω κοίλη φλέβα που 
κατευθύνεται από την εμμένουσα ευσταχιανή βαλβίδα για να περάσει τελικά μέσω του ελλείμματος του μεσοκολπικού 
διαφράγματος στον αρ. κόλπο.
Η κατεξοχήν αντιμετώπιση του POS είναι η σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίας που πραγματοποιείται με 
μεγάλη ασφάλεια σε εξειδικευμένα κέντρα με διαδερμικές τεχνικές.
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μια ένΔιαφέρουσα ΠέριΠτωσή αμφοτέροΠλέυρου 

Πνέυμοθωρακα υΠο τασή μή τραυματικήσ αιτιολοΓιασ 
στο τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων

αναγνωστοπούλου μ1., Γαλιώτος ι.2, αραπίδου μ1., Δεμουρτζίδου αν., Πεϊτσίδου έ3. 

1Επιμελητές ΤΕΠ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου
2Ειδικευόμενοι Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου

3Διευθύντρια ΤΕΠ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου

έισαΓωΓή/σκοΠοσ: Ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι μια υπερεπείγουσα, δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση 
εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η αμφοτερόπλευρη εντόπισή του είναι σπάνια. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας και σπάνιας περίπτωσης αμφοτερόπλευρου μη τραυματικής αιτιολογίας 
πνευμοθώρακα υπό τάση και η διαχείρισή του από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου 
και η περαιτέρω πορεία της ασθενούς.

υλικο και μέθοΔοσ: Καταγράφηκε η πορεία των ενεργειών στην ασθενή τόσο στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στην Πνευμονολογική 
Κλινική. Χρησιμοποιήθηκε ο ιατρικός φάκελος της ασθενούς και τα μητρώα των αντίστοιχων τμημάτων.

αΠοτέλέσματα: Γυναίκα ασθενής 27ετών διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο ΤΕΠ πανδημίας ως ύποπτη για 
Covid-19 λόγω δύσπνοιας, εμπύρετου έως 39°C από ωρών, θωρακικού άλγους από τετραημέρου και κοιλιακού 
άλγους από δύο εβδομάδων με σταδιακή επιδείνωση της κλινικής εικόνας το τελευταίο 48ωρο. Από το ατομικό 
ιστορικό αναφέρεται χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (ηρωίνη, κοκαΐνη), λοίμωξη HIV και χρόνια HCV 
λοίμωξη. Πρόκειται για άτομο λιποβαρές (BMI 17,2).
Κατά την προσέλευση εμφάνιζε ταχύπνοια (25-27αν./λεπτό), χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, SpO

2
 73% 

στον αέρα, ταχυσφυγμία (138 σφύξεις/λεπτό), υπόταση (ΑΠ 90/47 mmHg). Ακρόαση πνευμόνων: σιγή αριστερά, 
ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος δεξιά. Κοιλία επώδυνη, μαλακή, ευπίεστη.
Από την ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος πρoέκυψε υποξυγοναιμία, χωρίς διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 
(pH 7,39, pCO

2
 36,7 mmHg, pO

2
 45,5 mmHg).

Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν αναιμία υπόχρωμη-μικροκυτταρική (Hb 7,6 g/dL), ήπια λευκοκυττάρωση 
με πολυμορφοπυρηνικό τύπο και αυξημένη CRP (5,2 mg/dl).
Διενεργήθηκε ακτινογραφία θώρακος η οποία ανέδειξε αριστερό πνευμοθώρακα υπό τάση, με πλήρη σύμπτωση του 
σύστοιχου πνεύμονα και παρεκτόπιση των δομών του μεσοθωρακίου προς τα δεξιά, καθώς και εκτεταμένου αλλά 
μικρότερης έκτασης δεξιού πνευμοθώρακα. Αρχικά διενεργήθηκε αποσυμπίεση διά βελόνης και κατόπιν τοποθέτηση 
συστήματος Bülau αμφοτερόπλευρα και κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Λόγω του εμπυρέτου ελήφθησαν στο ΤΕΠ 
καλλιέργειες αίματος και πλευριτικού υγρού που ανέδειξαν S. aureus.
Η ασθενής νοσηλεύτηκε επί μηνός στην πνευμονολογική κλινική, για την διερεύνηση και τη θεραπεία των αιτιών του 
πνευμοθώρακα με ομαλή έκβαση. Ετέθη η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας, ενεργούς λοίμωξης HIV, και της πιθανούς 
φυματίωσης, ενώ αποκλείστηκε η κακοήθεια. 

συμΠέρασματα: Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα υπό τάση στο ΤΕΠ είναι σωτήρια για 
την ζωή του ασθενούς και απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας κατά την κλινική εξέταση Οι αιτίες του πνευμοθώρακα 
υπό τάση αμφοτερόπλευρα μη τραυματικής αιτιολογίας ποικίλουν και χρειάζεται πλήρης διερεύνηση και αντιμετώπιση 
τους. 

λέξέισ-κλέιΔια: Πνευμοθώρακας υπό τάση, αιτιολογία πνευμοθώρακα, αντιμετώπιση πνευμοθώρακα,τύποι 
πνευμοθώρακα
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σΠονΔυλοΔισκιτιΔα μια ένΔιαφέρουσα ΔιαΓνωσή 

σέ ασθένή μέ οξέια ΔυσΠνοια στο τμήμα έΠέιΓοντων 
Πέριστατικων του νοσοκομέιου Γ. ΠαΠανικολαου

αραπίδου μ.1, αρβανιτάκης έ.2, αναγνωστοπούλου μ.1, Πεϊτσίδου έ.3 

1Επιμελητές ΤΕΠ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου
2Ειδικευόμενος Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου

3Διευθύντρια ΤΕΠ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου

έισαγωγή / σκοπός: Η σπονδυλοδισκίτιδα είναι μία σχετικά σπάνια λοίμωξη της σπονδυλικής στήλης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις επεκτείνεται στον επισκληρίδιο χώρο ως απόστημα και ασκεί πιεστικά φαινόμενα στο νωτιαίο μυελό και 
τις νευρικές ρίζες, κατόπιν αιματογενούς διασποράς, άμεσης προσβολής της σπονδυλικής στήλης ή από προσβολή 
της από γειτονικούς ιστούς. Η συγκεκριμένη παρουσίαση αφορά μια ενδιαφέρουσα περίπτωση σπονδυλοδισκίτιδας 
που προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου αιτιώμενη δύσπνοια αρχόμενη από ολίγων ωρών. 

υλικό και μέθοδος: Καταγραφή των ιατρικών ενεργειών, (κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών) που 
διεξήχθησαν στην ανάνηψη του ΤΕΠ από την άφιξη της ασθενούς έως την μεταφορά της στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας.

αποτελέσματα: Γυναίκα 73 ετών προσέρχεται στην εφημερία του νοσοκομείου με δύσπνοια, αιφνίδιας ενάρξεως. 
Η ασθενής από δεκαημέρου αναφέρει οσφυαλγία η οποία αντιμετωπίζεται με αγωγή κατ’ οίκον, ενώ παραμένει 
κλινήρης λόγω του άλγους. Από 4ωρου εμφανίζει έντονη δύσπνοια και διακομίζεται στην εφημερία με ασθενοφόρο..
Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται: Υπερουριχαιμία, υποθυρεοειδισμός, χρόνια επώδυνα δερματικά/φλεβικά έλκη 
κάτω άκρων, πρώην καπνίστρια, BMI: 32, εμβολιασμένη πλήρως για covid-19. 
Κλινική εξέταση: Αναπνευστικό χωρίς ακροαστικά ευρήματα, κοιλιά μαλακή ευπίεστη, επώδυνη, ήχοι παρόντες, 
παρατηρείται ομφαλοκήλη, μηριαίες ψηλαφητές, δερματικά/φλεβικά έλκη κάτω άκρων. Από την αδρή Νευρολογική 
εξέταση δεν παρατηρείται εστιακή νευρολογική σημειολογία.
Αέρια αίματος: pH 7,279, pO2 64,8mmHg, pCO2 64,5mmHg, cHCO3 29.3 mmol/ L, SpO2 88,1 % (αναπνευστική 
οξέωση),, rapid αρνητικό.
Αιμοδυναμικά σταθερή αρχικά και απύρετη, εφαρμόστηκε μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (Bi PAP). 
Εργαστηριακός έλεγχος: WBC – 24,50 K/ μL, hs Trop 59 pg/mL, CRP 55,630mg/dl, ουρία 155mg/dl, κρεατινίνη 
1,18 mg/dl, Κ 5,84mmol/l, Na 140mmol/l, L. D.H 365 U/I, D – DIMER 25,60 μg/ ml.
Γενική εξέταση ούρων: λευκοκύτταρα LARGE, αιμοσφαιρίνη LARGE.
Διεξήχθη CT Θώρακος – Πνευμονική αγγειογραφία και αξονική τομογραφία κοιλίας.Δεν προέκυψε εικόνα 
Πνευμονικής Εμβολής. Τα ευρήματα στην σπονδυλική στήλη που προέκυψαν έμμεσα από τις παραπάνω αξονικές 
συνηγορούν υπέρ σπονδυλοδισκίτιδας με κατά συνέχεια αποστηματική συλλογή. Δόθηκε καλλιέργεια αίματος (εν 
αναμονή του αποτελέσματος έγινε έναρξη εμπειρικής αγωγής ήδη από το ΤΕΠ).
Στην συνέχεια υπήρξε σταδιακή επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας και αιμοδυναμική αστάθεια. Η ασθενής 
διασωληνώθηκε στο ΤΕΠ και εισήχθη στην Μονάδα. Σε δεύτερο χρόνο,εντός 24ωρου,η μαγνητική τομογραφία 
ΟΜΣΣ ανέδειξε επισκληρίδιο εμπύημα από Θ12 – Ο5. Η θεραπεία συνεχίστηκε στην Μονάδα Εντατικής, ενώ έγινε 
νευροχειρουργική παρέμβαση.

συμπεράσματα: Η διάγνωση γίνεται βάση των κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων, το πιο 
συχνά ανιχνεύσιμο μικρόβιο είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος,όπως ταυτοποιήθηκε από την αιμοκαλλιέργεια που 
πρέπει να λαμβάνεται πρόωρα από το ΤΕΠ, και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί λόγω 
της ύπουλης κλινικής εικόνας της νόσου και αναλόγως των ευρημάτων μπορεί να χρειαστεί και νευροχειρουργική 
παρέμβαση.

λέξεις κλειδιά: Σπονδυλοδισκίτιδα, οξεία δύσπνοια και σπονδυλοδισκίτιδσ, Λοιμώξεις Σπονδυλικής Στήλης 
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A50
οι έΠανέιλήμμένέσ έΠισκέψέισ στο τμήμα έΠέιΓοντων 

οΔήΓήσαν σέ μια σΠανια ΔιαΓνωσή, 
Παρουσιασή ένοσ κλινικου Πέριστατικου

έ. κλούρας1, Γ. Παπαμιχαήλ1, α. θεοδώρου1, Β. σαούγκος1, α. τατσιώνη1, 
μ. κοσμίδου2, α. κιτσάκος1

1 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
2 Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Στην παρούσα περίληψη περιγράφουμε την περίπτωση μιας 47χρονής γυναίκας η οποία σε διάστημα είκοσι περίπου 
ημερών επισκέφθηκε τρεις φορές το τμήμα επειγόντων περιστατικών, αιτιώμενη ποικίλα συμπτώματα και από 
διαφορετικά συστήματα κάθε φορά, ενώ η τελική διάγνωση αποτελούσε μια σπάνια λοιμώδη νόσο.
Στην πρώτη επίσκεψη της ασθενούς κύριο σύμπτωμα ήταν ο πυρετός, συνοδευόμενος από διαρροϊκές κενώσεις 
για διάστημα τεσσάρων ημερών, συμπτώματα που αποδόθηκαν σε πιθανό ιογενές διαρροϊκό σύνδρομο. Μετά 
από διήμερη ύφεση των συμπτωμάτων, η ασθενής επανήλθε με υποτροπή του πυρετού και εξανθήματα κορμού 
και άκρων. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με χορήγηση κορτικοστεροειδών, αντιϊσταμινικών και αντιβιοτικών για μία 
εβδομάδα, με σχετική ύφεση των συμπτωμάτων. Τέλος, η ασθενής επισκέφθηκε για τρίτη φορά το τμήμα επειγόντων 
εμφανίζοντας οίδημα βλεφάρων, ξηρό βήχα, αρθραλγίες και δεκατική πυρετική κίνηση, εκτιμήθηκε από δερματολόγο, 
πνευμονολόγο και παθολόγο και αποφασίστηκε η εισαγωγή της σε παθολογική κλινική προς περαιτέρω διερεύνηση.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε, εντύπωση προκάλεσε η σημαντική ηωσινοφιλία, η εκσεσημασμένη 
αύξηση της κρεατινικής φωσφοκινάσης και η ήπια αύξηση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης. Με δεδομένα τα 
προαναφερθέντα ευρήματα και την επιμονή μυαλγιών, αρθραλγιών και του εξανθήματος, στη διαφορική διάγνωση 
συμπεριλήφθηκαν κυρίως νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, μυοσίτιδα) αλλά και το σύνδρομο DRESS (προηγήθηκε λήψη αντιβιοτικής αγωγής). Ακολούθησε 
ηλεκτρομυογράφημα (λόγω των υψηλών ενζύμων μυϊκής νέκρωσης) με ευρήματα περιφερικής φλεγμονώδους 
μυοπάθειας, ενώ παράλληλα ο ειδικός απεικονιστικός (αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας) και ανοσολογικός 
έλεγχος (αυτοαντισώματα, ρευματοειδής παράγων) δεν ανέδειξε παθολογικό εύρημα. Χαρακτηριστικά ήταν τα 
ευρήματα της βιοψίας μυός που ελήφθη προς περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων μυοπάθειας, με ανάδειξη 
κύστεων που περιείχαν νύμφες και περιβάλλονταν από φλεγμονώδη κύτταρα. Επρόκειτο λοιπόν για μια παρασιτική 
λοίμωξη από Τριχινέλλα. Ακολούθησε αντιπαρασιτική αγωγή με αλβενδαζόλη για δύο εβδομάδες με πλήρη ύφεση 
των συμπτωμάτων και αποκατάσταση των εργαστηριακών τιμών.
Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης της συνολικής κλινικής εικόνας του 
ασθενούς και όχι μόνο την εκτίμηση των μεμονωμένων συμπτωμάτων από τα επιμέρους συστήματα. Η καθυστέρηση 
στη διάγνωση της ασθενούς εν μέρει οφείλεται στην εκτίμησή της από διαφορετικές ειδικότητες (όπως παθολόγο, 
δερματολόγο, πνευμονολόγο, ρευματολόγο αλλεργιολόγο) κάθε φορά, ανάλογα με τα αναφερθέντα συμπτώματα. 
Επίσης οι επανειλημμένες επισκέψεις ενός ασθενούς στο τμήμα επειγόντων πρέπει να εγείρουν την υποψία όχι μόνο 
υποτροπής μιας κοινής νόσου, αλλά μιας πιο σύνθετης υποκείμενης νόσου με εξελισσόμενες ή ποικίλες κλινικές 
εκφάνσεις (η χρονική εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθενούς αντικατοπτρίζει τα δύο διακριτά στάδια του κύκλου 
ζωής του παρασίτου). Τέλος, παρά τη σχετική έλλειψη χρόνου στο τμήμα επειγόντων, η λεπτομερής καταγραφή του 
ιστορικού είναι επιβεβλημένη σε κάθε επίσκεψη (η μόλυνση από βρώση μη ορθώς παρασκευασμένου κρέατος 
αγριόχοιρου λίγες ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων αποκαλύφθηκε μόνο στη διάρκεια της νοσηλείας της).
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cAse report: αντιμέτωΠισή Πολυτραυματια ασθένή 

αΠο Πτωσή σέ ΔυσΒατο φρέατιο.
ή μέΓαλή Προκλήσή των έιΔικων συνθήκων 

στο Προνοσοκομέιακο υΓέιονομικο ΠέριΒαλλον 

χαριτίδου στέλλα, νικολαΐδου ολυμπία, Βάγγος Γεώργιος, τραΐκος αριστείδης, 
νταλάρας αθανάσιος, καραμπελίδου χριστίνα 

Ε.Κ.Α.Β-2 Θεσσαλονίκης

eισαγωγή-σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση περιστατικού που αφορά πτώση από 
ύψος, γυναίκας ασθενούς, σε δύσβατο φρεάτιο καταστήματος.

υλικό-μέθοδος: Το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση για γυναίκα ασθενή, περίπου 50 
ετών, η οποία βρέθηκε στο κενό από σημαντικό ύψος, σε φρεάτιο καταστήματος στο οποίο εργαζόταν. 
Η κλίση διαβιβάστηκε σε 1 μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και ζητήθηκε συνδρομή 
Κινητής Ιατρικής Μονάδας, καθώς επρόκειτο για πολυκαταγματία ασθενή και η πρόσβαση στο σημείο που ανευρεύθει 
ήταν δυσχερής.
Πρώτη έφτασε η μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης με το διασώστη να προσεγγίζει με εξειδικευμένους χειρισμούς 
καταρρίχησης την ασθενή και να ξεκινάει την εκτίμηση. Άμεσα έδωσαν άφιξη το συμβατικό ασθενοφόρο και η Κινητή 
Ιατρική Μονάδα.
Με τη βοήθεια της ΠΥ που έσπευσε στο σημείο, με ειδική κλίμακα και ιμάντες, την ασθενή προσέγγισε και ο γιατρός 
της ΚΙΜ και μαζί με τον δικυκλιστή εφάρμοσαν πρωτόκολλο εκτίμησης/αντιμετώπισης της ασθενούς κατά XABCDE, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του PHTLS. 
Οι Πυροσβέστες βρίσκονταν εν αναμονή της ολοκλήρωσης εκτίμησης, σταθεροποίησης & ακινητοποίησης της 
ασθενούς, ώστε να συνδράμουν στην ανάσυρσή της από το φρεάτιο. 
Κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση της ασθενούς, προέκυψαν κάποια ζωτικά σημεία στα ανώτερα φυσιολογικά όρια 
(HR: 115/min), ελαφρώς επηρεασμένη Sat: 95% υπό χορήγηση Ο2, με ρινική κάνουλα στα 10lt με φορητή φιάλη 
Οξυγόνου και καλό επίπεδο συνείδησης κατά την αδρή νευρολογική της εκτίμηση. Η επισκόπηση και ψηλάφηση σε 
όλο το σώμα της ασθενούς κατά την ακινητοποιήση της σε σκληρή σανίδα, ανέδειξε κατάγματα πλευρών και στα δύο 
ημιθωράκια, χωρίς σημαντική μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος κατά την ακρόαση των πνευμόνων, κάταγμα 
πηχειο-καρπικής άρθρωσης στο δεξιό άνω άκρο, κατάγματα κάτω άκρων άμφω στις ποδοκνημικές αρθρώσεις και 
ανοικτό κάταγμα κνήμης στο δεξιό κάτω άκρο. 
Στην ασθενή δεν ανευρεύθει σημαντική εξωτερική αιμορραγία, αστάθεια πυέλου ή ευαισθησία στην σπονδυλική 
στήλη. 
Ακινητοποιήθηκε σε σκληρή σανίδα με ιμάντες, τοποθετήθηκε αυχενικός κηδεμόνας και ακινητοποιητές κεφαλής και 
ανασύρθηκε από το φρεάτιο με την βοήθεια της ΠΥ, αφού η σκληρή σανίδα δέθηκε σε σχοινιά και η ειδική κλίμακα 
χρησιμοποιήθηκε ως «ράγες» για να «συρθεί» η σανίδα προς τα πάνω. 
Ο σημαντικά εργώδης απεγκλωβισμός της ασθενούς από το σημείο στο οποίο ανευρεύθει, διήρκησε περίπου 45 
λεπτά & συνολικά στο περιστατικό επιχείρησαν 5 Διασώστες ΕΚΑΒ, 1 γιατρός ΕΚΑΒ & 12 Πυροσβέστες. 

αποτελέσματα: Η ασθενής διακομίσθηκε στο εφημερεύων Νοσοκομείο σε καλή κλινική κατάσταση και μετά από 
σειρά ορθοπεδικών παρεμβάσεων και επεμβάσεων, έλαβε εξιτήριο σε άριστη κατάσταση.
Συμπέρασματα: Η αντιμετώπιση πολυτραυματιών στο Προνοσοκομειακό Περιβάλλον, πολύ συχνά περιπλέκεται από 
τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο του συμβάντος.
Η πρόσβαση σε τέτοιους ασθενείς δεν είναι πάντα εύκολη και συνήθως απαιτείται απεγκλωβισμός ο οποίος μπορεί 
να είναι εργώδης και χρονοβόρος.
Οι συντονισμένες ενέργειες, η χρήση εγκεκριμένων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης τραύματος και η καλή συνεργασία 
με άλλους φορείς, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οδηγεί στην άρτια έκβαση τέτοιων συμβάντων.
Η συνεχής εκπαίδευση, μέσα από προσομοιώσεις και ασκήσεις ευρείας κλίμακας, διατηρούν την παροχή Υγειονομικών 
υπηρεσιών και την ετοιμότητα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. 

λέξεις κλειδιά: πολυτραυματίας, απεγκλωβισμός, φρεάτιο, πτώση από ύψος, κατάγματα, ΚΙΜ
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αΠοΠέιρα αυτοκτονιασ και αυτοκαταστροφική συμΠέριφορα 

σέ έφήΒουσ ωσ αιτια έισαΓωΓήσ στή μοναΔα
 έντατικήσ θέραΠέιασ ΠαιΔων Βορέιου έλλαΔοσ. 

αναΔρομική μέλέτή

κατσαφυλούδη μ., μαντζαφλέρη Π-έ., κάππου κ., καραΐσκου έ., καρακεκέ έ., 
Βιολάκη α., Βόλακλη έ., σδούγκα μ.

ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

έισαγωγή-σκοπός: Η απόπειρα αυτοκτονίας και η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στους εφήβους παρατηρούνται 
με αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια και αποτελούν συχνή αιτία εισαγωγής σε ΜΕΘ. Σκοπός 
της μελέτης είναι η καταγραφή των εφήβων ηλικίας 14-16 ετών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ Παίδων Βορείου Ελλάδος 
λόγω αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς την τελευταία 3ετία, μετά την έναρξη εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 
19/10/2018 για επέκταση του ηλικιακού ορίου ασθενών στα 16 έτη.

υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το μητρώο ασθενών της ΜΕΘ Παίδων και κατεγράφησαν τα δημογραφικά 
στοιχεία, αίτια εισαγωγής, κλίμακα βαρύτητας, διάρκεια νοσηλείας, ημέρες μηχανικού αερισμού, χρήση ινότροπων 
φαρμάκων και έκβαση ασθενών > 14 ετών που εισήχθησαν λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοκαταστροφικών 
ενεργειών από 01/2019 έως 05/2022.

αποτελέσματα: Από το σύνολο των 396 εισαγωγών κατά την περίοδο της μελέτης 24 ασθενείς (6.06%) είχαν ηλικία 
> 14 ετών, 16 αγόρια (66.6%) και 8 κορίτσια (33.3%). Από τους εφήβους 14-16 ετών 5 (20.8%) εισήχθησαν 
λόγω απόπειρας - αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς (ποσοστό 1.26% επί του συνόλου των εισαγωγών), 4 αγόρια 
(80%) και 1 κορίτσι (20%) με διάμεση ηλικία 15.2 έτη. 4/5 ασθενείς είχαν ελεύθερο ατομικό ιστορικό ενώ 1/5 
ήταν γνωστή χρήστης ηρωίνης και υπό παιδοψυχιατρική παρακολούθηση. Τα αίτια εισαγωγής των πέντε ασθενών 
στη Μονάδα ήταν: θρομβοφλεβίτιδα-σήψη, δηλητηρίαση από αλκοόλη και αλπραζολάμη, απόπειρα δια απαγχονισμού, 
απόπειρα με πτώση από ύψος και λήψη ουσιών-αυτοτραυματισμός. Λήψη ουσιών διαπιστώθηκε στους 4/5 ασθενείς 
(80%). Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 13.6 ημέρες και η παραμονή σε μηχανικό αερισμό 10.8 ημέρες κατά μέσο 
όρο. Ινότροπη υποστήριξη χρειάστηκαν 3/5 ασθενείς (60%). Ο δείκτης βαρύτητας κατά την εισαγωγή Paediatric Risk 
of Mortality PRISM III ήταν 10.6 κατά μέσο όρο. Όλοι οι ασθενείς επιβίωσαν και έλαβαν εξιτήριο βελτιούμενοι, ενώ 
1/5 (20%) εξήλθε με τραχειοστομία και φορητό αναπνευστήρα.

συμπεράσματα: Τα νέα ηλικιακά όρια νοσηλείας εφήβων έως 16 ετών θέτουν καινούρια δεδομένα στο 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των παιδιατρικών μονάδων. Οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι αυτοκαταστροφικές 
πράξεις, με κυρίαρχη τη λήψη ουσιών, αποτελούν σημαντικές αιτίες εισαγωγής στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Αλλαγές 
στη νοσηλεία προκύπτουν τόσο λόγω των σωματομετρικών χαρακτηριστικών ενηλίκων και της ανάγκης επιπλέον 
ειδικού εξοπλισμού, όσο και λόγω της αναγκαιότητας κινητοποίησης κοινωνικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η 
πανδημία COVID που διανύουμε την τελευταία διετία τείνει να οδηγήσει σε αύξηση των περιστατικών αυτών και οι 
παιδιατρικές ΜΕΘ οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους.

λέξεις-κλειδιά: απόπειρα, αυτοκτονία, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, έφηβοι σε παιδιατρική ΜΕΘ
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A53
αντιμέτωΠισή του Βαρέωσ Πασχοντοσ 

στο τ.έ.Π. του Γ.ν.θ. ιΠΠοκρατέιου 
τήν τέλέυταια Πένταέτια

ο. μαυρομουστάκη, έ. μιχαηλίδου, α.φούζα, έ. χατζημιχαηλίδου, 
Π. σαββαΐδης, έ. χοβαρδά, έ. μουλούδη, Β. ντούρος

Τ.Ε.Π Γ.Π.Ν.Θ Ιπποκράτειο
Μ.Ε.Θ Γ.Π.Ν.Θ Ιπποκράτειο

έισαΓωΓή: Σκοπός της μελέτης μας είναι να εξετάσουμε την παραλαβή και διαχείριση και αντιμετώπιση των βαρέως 
πασχόντων περιστατικών τα τελευταία πέντε χρόνια στο Τ.Ε.Π. του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

υλικο - μέθοΔοι: Το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2021 διακομίστηκαν με το 
ΕΚΑΒ 672 βαρέως πάσχοντες ασθενείς εκ των οποίων οι 356 ήταν άνδρες και 302 γυναίκες ηλικίας από 32 έως 
94 ετών, με μέση ηλικία τα 72,3 έτη.
Από τα 672 περιστατικά, οι 228 είχαν οξεία δύσπνοια, οι 187 ήταν σε κωματώδη κατάσταση, οι 38 με οξύ πνευμονικό 
οίδημα, 23 με αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία (ραγέν ανεύρυσμα), 78 πολυτραυματίες, 5 σε σηπτική καταπληξία, 
29 λόγω χρήσης ουσιών, 4 με βαρειά εγκαύματα και 2 από δήγματα κυνός με πολύ βαρειά τραύματα.
Αφού είχαν σταθεροποιηθεί οδηγούνταν στον αξονικό τομογράφο για περαιτέρω απεικόνιση ανάλογα με το 
περιστατικό για να αποφασιστεί εάν θα οδηγηθούν σε Μ.Ε.Θ ή στο χειρουργείο ή σε Μ.Α.Φ

αΠοτέλέσματα: Κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος έχει το Τ.Ε.Π., η σωστή διαλογή, η 
σωστή διαχείριση, η άμεση φροντίδα και εισαγωγή σε κλινική ή η διακομιδή σε Μ.Ε.Θ. για τη βελτίωση της έκβασης 
των ασθενών.

συμΠέρασματικα: Η λειτουργία της ομάδας του Τ.Ε.Π., της αναζωογόνησης, η ομαδικότητα {teamworking}, η 
εκπαίδευση του προσωπικού η εξειδικευμένη εμπειρία και διάδοση της γνώσης{ shared mindset}, ο συντονισμός από 
τον/την leader οδηγεί σε σταθεροποίηση του ασθενούς και τη βελτίωση της έκβασης τους.

λέξεις-κλειδιά: Τ.Ε.Π., βαρέως πάσχων ασθενής
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A54
ή ΒραΔυκαρΔια αΠο χορήΓήσή ρέμΔέσιΒιρήσ 

Δέν σχέτιζέται μέ κακή έκΒασή σέ ασθένέισ μέ covid-19: 
μια αναΔρομική μέλέτή

ιωάννης Πανταζόπουλος1,2, Γεώργιος Δημέας1, νικόλαος ζήκος1, μαρία Πιτσίκου2, 
έλένη ρουσογιάννη1, αναστασία μίχου3, Γεώργιος μαυροβούνης1, μαρία μερμίρη3, 

μιχαήλ σπανός1, χρήστος μανιώτης4, αθανάσιος χαλκιάς3, έλένη λαού3, 
Γεώργιος ζακυνθινός5, κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2

1 Κλινική Επείγουσας Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα
2 Πνευμονολογική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

3 Αναισθησιολογική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα
4 Νοσοκομείο Υγεία, 15123, Μαρούσι, Αθήνα

5 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

έισαγωγή: Η COVID-19 είναι μία νόσος που προσβάλλει πρωταρχικά το αναπνευστικό σύστημα, αλλά μπορεί να 
προκαλέσει ποικίλες εξω-πνευμονικές εκδηλώσεις, κυρίως από το κυκλοφορικό σύστημα. Η εμφάνιση βραδυκαρδίας 
σε ασθενείς με COVID-19 φαίνεται να είναι συχνή, παρά την απουσία προηγούμενου ιστορικού και αρκετές μελέτες 
έχουν αναδείξει ότι σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου και με αυξημένη θνητότητα. Τον τελευταίο ένα χρόνο, αρκετά 
δημοσιευμένα περιστατικά υποδεικνύουν ότι και η χορήγηση ρεμδεσιβίρης μπορεί να προκαλέσει βραδυκαρδία.
σκοπός: Να μελετηθεί η επίπτωση βραδυκαρδίας σε ασθενείς που έλαβαν ρεμδεσιβίρη και η συσχέτισή της με τη 
σοβαρότητα και την έκβαση της νόσου.

υλικό και μέθοδοι: Διενεργήσαμε μία αναδρομική μελέτη σε 160 ασθενείς με σοβαρή COVID-19 νόσο που 
έλαβαν ρεμδεσιβίρη για 5 ημέρες. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, οι συννοσηρότητες, η 
φαρμακευτική αγωγή, τα ζωτικά σημεία, τα εργαστηριακά ευρήματά και η έκβασή τους. Η βραδυκαρδία ορίστηκε ως 
καρδιακή συχνότητα <60 σφύξεις/λεπτό και η σοβαρή βραδυκαρδία <50 σφύξεις/λεπτό.

αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, 118 (73.8%) ασθενείς υπέστησαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο 
βραδυκαρδίας. Η βραδυκαρδία προϋπήρχε σε 12 (7.5%) ασθενείς πριν την λήψη της ρεμδεσιβίρης. Η επίπτωση 
της βραδυκαρδίας παρουσίασε αυξητική τάση έως την 6η ημέρα νοσηλείας (40.6%) και στη συνέχεια εμφάνισε 
μειούμενη επίπτωση, με επιστροφή στα προηγούμενα επίπεδα 5 ημέρες μετά την τελευταία λήψη ρεμδεσιβίρης 
(5% την 10η ημέρα). Σοβαρή βραδυκαρδία εμφανίστηκε σε 13 (7.5%) ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά όσον αφορά την εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ανάλογα με την εμφάνιση ή 
όχι βραδυκαρδίας. Όταν οι ασθενείς ταξινομήθηκαν με βάση την έκβαση της νόσου, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 
στην επίπτωση της βραδυκαρδίας στην ομάδα των ασθενών που απεβίωσαν (p=0.853).

συμπεράσματα: Η θεραπεία με ρεμδεσιβίρη πιθανώς να σχετίζεται με την εμφάνιση βραδυκαρδίας σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς με σοβαρή COVID-19 νόσο. Εντούτοις, η βραδυκαρδία ήταν παροδική και η εμφάνισή της δεν συσχετίστηκε 
με αυξημένη πιθανότητα εισαγωγής στη ΜΕΘ ή αυξημένη θνητότητα.
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A55
ή Πρωιμή χορήΓήσή κορτικοστέροέιΔων καθυστέρέι

 τήν καθαρσή του ιικου rnA στισ αναΠνέυστικέσ έκκρισέισ 
των ασθένων μέ covid-19 

ιωάννης Πανταζόπουλος1, Γεώργιος μαυροβούνης1, αθανάσιος κυρίτσης2, 
Γαρυφαλλιά Περλεπέ2, αγγελική μίζιου2, κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2 

1 Κλινική Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
2 Κλινική Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

έισαγωγή: Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση συνολικής δόσης μεθυλπρεδνιζολόνης 200mg 
σε ασθενείς με COVID-19 μπορεί να καταστείλει το ανοσοποιητικό, οδηγώντας σε παρατεταμένη αποβολή ιικού 
RNA. Σε αντιπαράθεση με τις κατευθυντήριες οδηγίες, πολλοί γιατροί φοβούμενοι την «καταιγίδα κυταροκινών» 
συνταγογραφούν κορτικοστεροειδή σε εξωνοσοκομειακούς COVID-19 ασθενείς με φυσιολογικό κορεσμό, χωρίς 
ενδείξεις πνευμονίας. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να μελετήσει τη συσχέτιση μεταξύ πρώιμης χορήγησης 
κορτικοστεροειδών και της κάθαρσης του ιικού RNA. 

μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Αξιολογήσαμε τα αρχεία των ασθενών με COVID-19 
στους οποίους χορηγήθηκε πρώιμα αγωγή με κορτικοστεροειδή και στη συνέχεια νοσηλεύτηκαν με COVID-19 
πνευμονία. Έγινε σύγκριση με τα αρχεία ασθενών που έλαβαν κορτικοστεροειδή σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες 
(ενδονοσοκομειακή χορήγηση σε ασθενείς με υποξαιμία). Έγινε σύγκριση για το χρόνο αρνητικοποίησης, την 
εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και το χρόνο νοσηλείας. 

αποτελέσματα: Συνολικά 64 ασθενείς με COVID-19 συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη με μέσο όρο ηλικίας 
τα 57.83 ± 12.66 έτη. Οι μισοί ασθενείς (32/64) έλαβαν πρώιμη θεραπεία με κορτικοστεροειδή στο σπίτι ενώ 
οι υπόλοιποι έλαβαν κορτικοστεροειδή λόγω υποξαιμίας κατά τη νοσηλεία τους (SpO2 < 94%). Όλοι οι ασθενείς 
έλαβαν δεξαμεθαζόνη σε δόση 6mg/ανά μέρα για μια περίοδο 10 ημερών (σύνολο 60mg). Όλοι οι ασθενείς είχαν 
PaO2/FiO2 αναλογία >200 κατά την εισαγωγή. Σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν κορτικοστεροειδή κατά τη 
νοσηλεία τους, οι ασθενείς που έλαβαν πρώιμη θεραπεία με κορτικοστεροειδή παρουσίασαν απέκκριση ιικού RNA 
για 5.5 περισσότερες μέρες. Δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στις εισαγωγές στη ΜΕΘ 
και στη διάρκεια νοσηλέιας. 

συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η πρώιμη χορήγηση κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με COVID-19 
καθυστερεί την κάθαρση του ιικού φορτίου. Χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες για να συσχετίσουν αυτά τα δεδομένα 
με την πρόγνωση των ασθενών. 

λέξεις-κλειδιά: πρώιμη χορήγηση κορτικοστεροειδών; κορωνοϊός; κάθαρση ιικού φορτίου
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A56
τι συμΠέρασματα ΒΓαζουμέ αΠο ολέσ τισ καλλιέρΓέιέσ 

Που έλήφθήσαν αΠο το τμήμα έΠέιΓοντων Πέριστατικων 
ένοσ τριτοΒαθμιου νοσοκομέιου στήν έλλαΔα. 

υΠέρΒακτήριΔια και ή σωστή έΠιλοΓή αντιΒιοτικων 
έυρέοσ φασματοσ Για αρχική έμΠέιρική θέραΠέια

Δανάη Παπαδογιάννη1, νικόλαος σπερνοβασίλης2, Γεώργιος αλεξάκης1, 
Παναγιώτης αγουριδάκης1, αχιλλέας Γκίκας2, Γιώργος νότας1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ, 
2Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων Παθολογίκής Κλινικής ΠαΓΝΗ

έισαγωγή/σκοπός: Οι καλλιέργειες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια οξειών λοιμώξεων αποτελούν σημαντικό 
διαγνωστικό εργαλείο για την αναγνώριση συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών και τη σωστή χρήση των 
αντιβιοτικών. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) συχνά συλλέγονται καλλιέργειες πριν από την πρώτη δόση 
αντιβιοτικών. Η γνώση των παθογόνων που υπάρχουν σε μια κοινότητα καθορίζει τις τοπικές πολιτικές σχετικά με 
τις αρχικές επιλογές αντιβιοτικών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι ασθενείς εμφανίζουν στα ΤΕΠ παθογόνα 
υψηλής αντοχής όπως αυτά που χαρακτηρίζονται από τον ΠΟΥ ως προτεραιότητας 1 (ανθεκτικό στην καρβαπενέμη 
Acinetobacter baumannii, ανθεκτική στην καρβαπενέμη Pseudomonas aeruginosa και ανθεκτικά στην καρβαπενέμη 
Enterobacteria που παράγουν ESBL). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των κυρίαρχων μικροοργανισμών 
που βρέθηκαν σε όλες τις καλλιέργειες που παραγγέλθηκαν στο ΤΕΠ ενός τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου 
στην Ελλάδα το 2019 και τα πρότυπα αντιμικροβιακής ευαισθησίας τους. 

υλικό και μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση των προτύπων μικροβιακής αντοχής των μικροβίων που απομονώθηκαν 
από ασθενείς που παρουσιάζονται στο ΤΕΠ για οποιοδήποτε τύπο λοίμωξης. 

αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν 580 καλλιέργειες αίματος και 5239 καλλιέργειες από άλλα δείγματα σε 95057 
επισκέψεις. Οι αιμοκαλλιέργειες ήταν θετικές στο 20,4% των περιπτώσεων και πραγματικά θετικά αποτελέσματα 
θεωρήθηκαν το 63,4% από αυτές (πραγματική διαγνωστική απόδοση 12,9%). Τα πιο κοινά αληθινά παθογόνα 
που εντοπίστηκαν στις καλλιέργειες αίματος ήταν η Escherichia coli (44%), ο Staphylococcus aureus (8%), ο 
Enterococcus faecalis (8%), η Klebsiella pneumoniae (7%) και ο Streptococcus pneumoniae (5%). Δύο από τα 
τρία παθογόνα προτεραιότητας 1 του ΠΟΥ βρέθηκαν σε καλλιέργειες αίματος (2,6% των αληθινών θετικών 
περιπτώσεων), καθώς και το παθογόνο προτεραιότητας 2 του ΠΟΥ, ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Staphylococcus 
Aureus (MRSA, 5,3% των αληθινών θετικών περιπτώσεων). Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια περίπτωση πανανθεκτικού 
Acinetobacter baumannii. Η διαγνωστική απόδοση στις λοιπές καλλιέργειες ήταν 38,6% (2024 από 5239). Τα 
πιο συχνά δείγματα καλλιέργειας ήταν ούρα (62%), πύον από διάφορες θέσεις (17%), κολπικές εκκρίσεις (4%), 
ωτικό υγρό (3%) και κόπρανα (3%). Σε καλλιέργειες ούρων, βρέθηκαν παθογόνα υψηλής αντοχής στο 3% των 
περιπτώσεων. Acinetobacter baumannii ανθεκτικό στις καρβαπενέμες παρατηρήθηκε στο 60% των εμφανίσεών του 
(3 στις 5 καλλιέργειες), ενώ Pseudomonas aeruginosa ανθεκτική στις καρβαπενέμες μόνο σε 1 στις 14 περιπτώσεις. 
Υπήρχαν επίσης 22 καλλιέργειες (επί συνόλου 145) με Enterobacteriaceae που ήταν ανθεκτικά στην καρβαπενέμη 
και παράγουν ESBL (91% οφείλονταν σε πνευμονία Klebsiella) και 9 καλλιέργειες ούρων θετικές για MRSA. Η χρήση 
πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης ως αντιβιοτικού ευρέος φάσματος πρώτης γραμμής για ασθενείς με ουρολοιμώξεις 
θα κάλυπτε το 85,7% των περιπτώσεων, ενώ οι καρβαπενέμες ευρέως φάσματος θα κάλυπταν ένα επιπλέον 9,6%. 
Τα υπόλοιπα παθογόνα θα χρειάζονταν κολιστίνη (3,2%) ή κάλυψη για MRSA (1,5%) με βανκομυκίνη ή λινεζολίδη. 

συμπεράσματα: Τα παθογόνα προτεραιότητας 1 του ΠΟΥ είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στα Ελληνικά ΤΕΠ, αλλά η 
συχνότητα εμφάνισης αυτών των παθογόνων είναι ακόμα μικρή. Ωστόσο, τα πρότυπα αντοχής που παρατηρήθηκαν 
στη μελέτη μας υποδηλώνουν ότι η επιλογή μιας καρβαπενέμης ευρέως φάσματος έναντι της πιπερακιλλίνης-
ταζομπακτάμης, ειδικά σε ασθενείς με ιστορικό πρόσφατης νοσηλείας, μπορεί να προσφέρει σημαντική πρόσθετη 
κάλυψη για το αυξανόμενο πρόβλημα Εντεροβακτηριακών που παράγουν ESBL.
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A57
ή κλινική σήμασια του Παρακλινικου έλέΓχου 

στήν λήψή θέραΠέυτικων αΠοφασέων 
στισ μή έΠιΠέΠλέΓμένέσ ουρολοιμωξέισ στισ Γυναικέσ 
(the utility of tests in cystitis study - tutic study)

σπετζούρη Δέσποινα1, καστρινάκης στυλιανός2, λορέντζου χριστίνα1, 
φούτρης αποστόλης3, ζερβάκη καλίνα2, χρηστίδου Δάφνη2, τσιφτσής Δημήτρης3, 

αγγουριδάκης Παναγιώτης1, νότας Γιώργος1

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
 και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

2Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων
3Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

έισαγωγή/σκοπός: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού αποτελούν μια από τις συχνότερες λοιμώξεις της κοινότητας. 
Η μη επιπλεγμένη κυστίτιδα οδηγεί συχνά τις γυναίκες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όπου η διάγνωση 
τίθεται από την κλινική εικόνα με ή χωρίς κάποιον εργαστηριακό έλεγχο. Ωστόσο η κλινική σημασία και η έκταση του 
απαραίτητου παρακλινικού ελέγχου σε ένα απλό περιστατικό μη επιπεπλεγμένης κυστίτιδας σε ένα ΤΕΠ δεν βασίζεται 
σε οργανωμένες evidence based μελέτες. Ακόμα και η χρησιμότητα της καλλιέργειας ούρων στον προσδιορισμό 
της θεραπείας και στην τελική έκβαση των ασθενών δεν είναι αποδεδειγμένη. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο παρακλινικός εργαστηριακός έλεγχος, σε γυναίκες που προσέρχονται στο 
ΤΕΠ με κλινική εικόνα μη επιπεπλεγμένης κυστίτιδας επηρεάζει την θεραπευτική προσέγγιση των ιατρών που τον 
παραγγέλνουν και την κλινική πορεία των ασθενών.

υλικά και μέθοδοι: Μη παρεμβατική αναδρομική μελέτη σε γυναίκες 17-75 ετών, που προσήλθαν στα ΤΕΠ τριών 
νοσοκομείων (ΠΑΓΝΗ, Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Νομαρχιακού Χανίων) με κλινική εκόνα κυστίτιδας. Χωρίς να 
γίνει καμία παρέμβαση στην διανγωστική προσέγγιση των θεραπόντων ιατρών, οι ασθενείς κλήθηκαν να παρέχουν 
έγγραφη συναίνεση για την καταγραφή των εξετάσεών τους καθώς και να απαντήσουν μετά από 20 ημέρες σε ένα 
ερωτηματολόγιο για την πορεία της νόσου τους. 

αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 127 περιστατικά κυστίτιδας, με μέση ηλικία 40,4 έτη (17-75) και μέση 
διάρκεια συμπτωμάτων τις 2,7 ημέρες (0-14). Απλή εξέταση με stick ούρων ή γενική/μικροσκοπική εξέταση ούρων 
από εργαστήριο έγινε σε 79% και 76% των περιστατικών (98% συνολικά) και ήταν συμβατή με κυστίτιδα στο 
89% και στο 83% αυτών αντίστοιχα. Σε 69% των ασθενών ζητήθηκε καλλιέργεια ούρων η οποία ήταν θετική στο 
71% των περιπτώσεων. Οι συχνότεροι μικροοργανισμοί που εντοπίστηκαν ήταν E.coli (64%), Staph. Saprophyticus 
(17%) και Proteus spp (12%). Αντοχές εντοπίστηκαν σε β-λακταμικά (16% θετικών καλλιεργειών), ενώ μόνο σε 1 
περιστατικό με proteus spp. βρέθηκε αντοχή στην νιτροφουραντοίνη και σε ένα περιστατικό με Staph. Saprophyticus 
αντοχή στην φωσφομυκίνη. Επιπλεόν εξετάσεις που ζητήθηκαν ήταν γενική αίματος (25%), βιοχημικός έλεγχος ορού 
(24%, 13 εξετάσεις ανά ασθενή), χρόνοι πήξης (13%), τεστ κύησης (12%), ΤΚΕ (1%), υπέρηχος (5%), ακτινογραφία 
κοιλίας (4%), καρδιογράφημα (5%). Η θεραπεία που χορηγήθηκε ήταν β-λακταμικά (57%), φωσφομυκίνη (16%), 
κινολόνες (16%) και νιτροφουραντοΐνη (11%) και οι γιατροί γενικής ιατρικής χορηγούσαν θεραπεία κατά μέσο 
όρο για 2,5 ημέρες παραπάνω από τους παθολόγους. Σε 11% των ασθενών συστήθηκε καλλιέργεια ούρων μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αποτυχία της θεραπείας αναφέρθηκε σε 6,3% των ασθενών και παρατηρήθηκε 
σχεδόν με όλα τα αντιβιοτικά. Από τα περιστατικά με αντίσταση στα β-λακταμικά που πήραν αντιβιοτικά αυτής της 
κατηγορίας (40%) κανένα δεν δήλωσε αποτυχία της θεραπείας. Οι εξετάσεις πέρα από το stick ή την γενική εξέταση 
ούρων οδήγησαν σε κλινικά σημαντική αλλαγή σε μία μόνο περίπτωση ενός staph. saprophyticus ανθεκτικού στην 
φωσφομυκίνη.

συμπεράσματα: Παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια στην παραγελία εξετάσεων που ζητούνται σε ασθενείς με κλινική 
εικόνα κυστίτιδας στο ΤΕΠ. Καμία εξέταση, πέρα από την ταχεία εξέταση ούρων (stick) ή την γενική εξέταση ούρων 
δεν οδηγεί σε κλινικά σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση γυναικών με μη επιπεπλεγμένη κυστίτιδα. 

λέξεις κλειδιά: Κυστίτιδα, γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων. 
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A58
αιθουσα αναζωοΓονήσήσ: Διαχέιρισή καρΔιοΠνέυμονικήσ 

αναζωοΓονήσήσ καταΓραφή ένοσ έτουσ έν μέσω 
ΠανΔήμιασ covid-19 (ΠροΔρομοσ ανακοινωσή) 

Β. τσιώρα1, κ. σουβατζή1, ο. στεφανίδου1, έ. Βλαστός1, κ. σγούρος1, ν. σμαίλης1,
 μ. χαλαστή1, Γ. τσενικλόγλου1, Β. καλδής1

 1 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά, Ελλάδα 

έισαγωγή: Το ΤΕΠ ΓΝΑ ΚΑΤ παρέχει υπηρεσίες 24/7 καλύπτοντας ανάγκες του συστήματος εφημέρευσης ΚΕΠΥ 
ΕΚΑΒ.Η πεντάκλινη αίθουσα αναζωογόνησης παραμένει,σε συνεχή λειτουργία,πλήρως εξοπλισμένη, είναι δε συνεχώς 
στελεχωμένη με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε καθημερινή βάση υποδέχεται ασθενείς ανεξάρτητα από 
το καθεστώς εφημέρευσης.Το έτος 2021, εν μέσω πανδημίας COVID-19, διαχειρίστηκε και υποστήριξε 986 βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς με μεγάλη σειρά υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής προς διερεύνηση. 

στόχοι: Στόχος αυτής της αναδρομικής μελέτης έτους είναι η καταγραφή των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν 
στην αίθουσα αναζωογόνησης υπό ανακοπή και ειδικά από διακομιδή με Σταθμό ΕΚΑΒ.Έχει σκοπό να καταγράψει 
τα δημογραφικά δεδομένα και την έκβαση.Η μελέτη φέρει έγκριση ΕΣ ΓΝΑ ΚΑΤ (Α.Π. 591, 14/01/2022, 88: 
17/1/2022).

μέθοδοι: Κατά την παρατήρηση δώδεκα μηνών (έτος 2021), σε ένα σύνολο 77.435 ασθενών ΤΕΠ, έλαβαν διαχείριση 
130 ασθενείς υπό ανακοπή (CPR)  σε κρίσιμη κατάσταση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης.Κλινικά και δημογραφικά 
δεδομένα, φύλο, ηλικία, η ανάταξη (ROSC) και η έκβαση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης έχουν καταγράφει. 

αποτελέσματα: Σε διάστημα ενός έτους (2021) η αναδρομική καταγραφή είχε ως αποτέλεσμα 130 επιλέξιμους 
ασθενείς (85 άνδρες/45 γυναίκες) ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 66.4 έτη (min 19/max 94).Καταγράφονται αίτια 
όπως: Τραύμα 23% (ν=30), non- Τραύμα 60% (ν=78), εσωτερικοί ασθενείς 16% (ν=22). Εκ των οποίων 83.1  
(ν= 108) σε CPR on arrival με σταθμό ΕΚΑΒ υπό καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Πολλαπλή ανάταξη σε 11 
ασθενείς (min 2/max 7).Συνολικά ανέλαβαν σε ROSC 28.4% (ν= 37)ασθενείς,εκ των οποίων οι 10% (ν= 13) 
εσωτερικοί, με μέσο συνολικό μέσο όρο ηλικίας ήταν τα 77 έτη. Υπό ΜΥΑ παρέμειναν 27.6% (ν= 36) ασθενών με 
αναμονή περίπου (min10 λ /max 10 ημέρες). H διαχείριση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης είχε τελική θετική έκβαση, 
διακομιδής σε ΜΕΘ, στο 4,61 % (ν=6) των ασθενών. 

συμπεράσματα: Παρότι υπήρξε άμεση διαχείριση των περιστατικών,κατά πρωτόκολλο ALS, με ένα σημαντικό 
ποσοστό σε ROSC, η τελική έκβαση παραμένει χαμηλή εν μέσω πανδημίας COVID-19. Η καταγραφή της διαχείρισης, 
κυρίως της εξωνοσοκομειακής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης χρήζει περαιτέρω μελέτης και έρευνας σε 
δημογραφικούς παράγοντες κινδύνου, ηλικίας,συννοσηρότητας όσο και στους χρόνους μεταφοράς με σταθμό ΕΚΑΒ 
σε ένα ΤΕΠ.

λέξεις κλειδιά: Αίθουσα αναζωογόνησης, εξωνοσοκομειακή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ALS, ROSC 

Βιβλιογραφία:
1. Zanders R et al. The outcome of in- and out-hospital cardiopulmonary arrest in the older population: a scoping review. Eur Geriatr 

Med. 2021 Aug;12(4):695-723
2. Lim ZJ, Ponnapa et al. Incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrests in the COVID-19 era: A systematic review and meta-

analysis. Resuscitation. 2020
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A59
αξιολοΓήσή τροΠονινήσ σέ ασθένέισ μέ συμΠτωματα 

μή σχέτιζομένα μέ καρΔιαΓΓέιακο συμΒαμα. 
συσχέτισή μέ κλινικέσ και έρΓαστήριακέσ Παραμέτρουσ

ρήτα ι.1, Διαλέτη έ.1, σιμιτσής Π.2, μιχαλάκα έ.1, Παπαποστόλου Π.1, Γεωργαράκου κ.1, 
μούτουπα αικ.1, σιαμπλή μ.1, Βέρρας χ.1, Παρίσης ι.1, Πολυζωγοπούλου έ.1

1 Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
2 Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

έισαγωγή: Η ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται πάντα σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα 
του ασθενούς. Στους ασθενείς με σαφή κλινική εικόνα και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις συμβατές με 
καρδιαγγειακή νόσο, η τροπονίνη είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο. Αντίθετα, οι ασθενείς που προσέρχονται στο 
τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) χωρίς σαφή κλινική εικόνα η ερμηνεία της τροπονίνης αποτελεί πρόκληση. Η 
συσχέτιση με κλινικές και λοιπές εργαστηριακές παραμέτρους μπορεί να αναδείξει αν η τροπονίνη αποτελεί τυχαίο 
εύρημα ή αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο.

σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί και να συσχετιστεί η τιμή της τροπονίνης με κλινικές και 
εργαστηριακές παραμέτρους σε ασθενείς με συμπτώματα μη σχετιζόμενα με καρδιαγγειακό σύμβαμα.

υλικό-μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης 928 ασθενών, ηλικίας > 18 ετών, που 
πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠ τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου, διάρκειας δύο μηνών, με συμπτώματα μη άμεσα 
σχετιζόμενα με καρδιαγγειακό σύμβαμα, βάση του αρχικού ιστορικού τους. Εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με θωρακικό 
άλγος ή δύσπνοια καρδιακής αρχής ή/και χαρακτήρες που υποδήλωναν καρδιαγγειακό αίτιο κατά τη λήψη ιστορικού, 
όπου η ζήτηση τροπονίνης είχε απόλυτη ένδειξη. Έγινε καταγραφή του ατομικού αναμνηστικού, αιτίας προσέλευσης, 
ζωτικών σημείων, ηλεκτροκαρδιογραφήματος και εργαστηριακός έλεγχος. Η τροπονίνη που μετρήθηκε είναι η 
υψηλής ευαισθησίας Τ με φυσιολογική τιμή <14 pg/ml.

αποτελέσματα: Από τους 928(85,6%) ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, οι 484(52,1%) ήταν γυναίκες με 
μέση ηλικία 55,3±20,6 έτη. Οι ασθενείς κατηγοροποιήθηκαν σε δυο ομάδες, η ομάδα Α αφορούσε 841(90,6%) 
ασθενείς με τροπονίνη <50 pg/ml και ομάδα Β 87(9,4%) ασθενείς με τροπονίνη >50 pg/ml. Αναφορικά με τις 
κλινικές παραμέτρους η μέση τιμή αρτηριακής πίεσης στην ομάδα Α ήταν 97±15mmHg ενώ στην ομάδα Β ήταν 87±19 
mmHg,(p<0,001). Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικότερη υποξαιμία (SpO2<94%-FiO

2
21%) ενώ 

αντίθετα στους ασθενείς με ταχυκαρδία (>100bpm) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
δυο ομάδων. Όσον αφορά τις εργαστηριακές παραμέτρους, η ομάδα Α είχε υψηλότερο αριθμό ασθενών με ευρήματα 
κολπικής μαρμαρυγής και αποκλεισμό του αριστερού σκέλους στο ηλεκτροκαρδιογράφημα με στατιστικά σημαντική 
διαφορά συγκριτικά με την ομάδα Β. Αντίθετα, η παρουσία αποκλεισμού δεξιού σκέλους δεν διέφερε στατιστικά 
μεταξύ των δυο ομάδων. Η μέση τιμή των Δ-διμερών ήταν υψηλότερη στην ομάδα Β (4813±10599 ng/ml,p<0,001). 
Υψηλότερος αριθμός ασθενών στην ομάδα Β είχε παθολογική τιμή κρεατινίνης (2.46±2.08 mg/dl) συγκριτικά με την 
ομάδα Α (p<0,001). Αναφορικά με την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα 
Β συγκριτικά με την ομάδα Α(76.2±94.5 και 27.0±51.2 mg/l αντίστοιχα). Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στα επίπεδα γαλακτικού οξέος. 

συμπεράσματα: Δεδομένου ότι η αυξημένη τροπονίνη δεν είναι ασυνήθιστο εύρημα σε ασθενείς που προσέρχονται 
στο (ΤΕΠ) με συμπτώματα μη συμβατά με οξύ καρδιαγγειακό σύμβαμα, η ερμηνεία της θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια 
ολιστικής προσέγγισης, εξατομικευμένα και σε συνδυασμό με όλες τις κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους. 

λέξεις κλειδιά: τροπονίνη,τμήμα επειγόντων περιστατικών,καρδιαγγειακό σύμβαμα



ENDORSED BY
South East European
Emergency and Disaster Medicine Congress35Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

02-05 06 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

61

A60
αξιολοΓήσή τροΠονινήσ σέ ασθένέισ μέ συμΠτωματα 

μή σχέτιζομένα μέ καρΔιαΓΓέιακο συμΒαμα

μιχαλάκα έ.1, σιμιτσής Π.2, Βέρρας χ.1, Παπαποστόλου Π.1, Γεωργαράκου κ.1, μούτουπα αικ.1, 
ρήτα ι.1, Διαλέτη έ.1, σιαμπλή μ.1, Παρίσης ι.1, Πολυζωγοπούλου έ.1

1 Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα 
2 Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

έισαγωγή: Συνήθης πρακτική στη διαχείριση ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) 
είναι η λήψη εργαστηριακών εξετάσεων. Ο πιο συχνός βιοδείκτης που ζητείται είναι η τροπονίνη, η οποία ανιχνεύει 
μυοκαρδιακή βλάβη και παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διάγνωση,τη διαστρωμάτωση κινδύνου και στη λήψη αποφάσεων.

σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η συμβολή της τροπονίνης στη διαχείριση ασθενών με συμπτώματα 
μη σχετιζόμενα με καρδιαγγειακό σύμβαμα.

υλικό-μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, 1084 ασθενών, ηλικίας > 18 ετών, που 
προσήλθαν στο ΤΕΠ σε διάρκεια δύο μηνών, σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο, με συμπτώματα μη άμεσα σχετιζόμενα 
με καρδιαγγειακό σύμβαμα, βάση του αρχικού ιστορικού τους. Εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με θωρακικό άλγος ή 
δύσπνοια καρδιακής αρχής ή/και χαρακτήρες που υποδήλωναν καρδιαγγειακό αίτιο κατά τη λήψη ιστορικού, όπου η 
ζήτηση τροπονίνης είχε απόλυτη ένδειξη. Έγινε καταγραφή του ατομικού αναμνηστικού, αιτίας προσέλευσης, ζωτικών 
σημείων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και εργαστηριακός έλεγχος. Η τροπονίνη που μετρήθηκε είναι υψηλής ευαισθησίας 
Τ(hsTnΤ) με φυσιολογική τιμή <14 pg/ml.

αποτελέσματα: Από τους 1084 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, 562(51,9%) ήταν γυναίκες με μέση 
ηλικία 58,3±20,9 έτη. Από το ατομικό τους αναμνηστικό προκύπτει ότι οι 243(64,3%) είχαν ιστορικό αρτηριακής 
υπέρτασης, 112(30%) σακχαρώδη διαβήτη, 99(26,2%) στεφανιαία νόσο, 60(15,9%) κολπική μαρμαρυγή και 
116(30,1%) δυσλιπιδαιμία. Λήψη τροπονίνης πραγματοποιήθηκε σε 928(85,6%) από τους 1084 ασθενείς. Οι 
378(40,7%)ασθενείς είχαν παθολογική τιμή τροπονίνης(>12pg/ml) εκ των οποίων οι 117(30,9%) προσήλθαν 
αιτιώμενοι μη ειδικά συμπτώματα, 83(21,9%) ασθενείς με συμπτώματα από το θώρακα (δύσπνοια, αιμόπτυση, 
βήχα, θωρακικό άλγος), τα οποία δεν συσχετίσθηκαν κλινικά με καρδιαγγειακό σύμβαμα, 78(20,6%) ασθενείς με 
συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα (κοιλιακό άλγος, εμέτους, διάρροιες, αιμορραγία) και 52 (13,7%) ασθενείς με 
διαταραχές επιπέδου συνείδησης. Κατά τη συλλογή των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασθενών με παθολογική τιμή τροπονίνης (> 12 pg/ml) ήταν στην κατηγορία διαλογής 3, βάση το σύστημα Emergen-
cy Severity Index (ESI), με 274(74%) ασθενείς και 51(60,7%) με τροπονίνη >50. Η μέση τιμή τροπονίνης στους 
ασθενείς που εξήλθαν από το ΤΕΠ ήταν 12,3±21,4 ενώ στους ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο ήταν 37,8 
±70,2 (p<0,001). Είναι αξιοσημείωτο ότι στους ασθενείς που είχαν παθολογική τιμή τροπονίνης (>12pg/ml) ζητήθηκε 
επαναληπτική εξέταση μόλις σε 20(5,3%) όπου δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή από την αρχική τιμή. 
Επίσης, σημειώνεται ότι κανένας ασθενείς εξ αυτών δεν έγινε εισαγωγή στην καρδιολογική κλινική ενώ ζητήθηκε 
καρδιολογική εκτίμηση στο ΤΕΠ μόλις σε 86(22,7%) ασθενείς.

συμπέρασματα: Παρά την αυξημένη ζήτηση τροπονίνης και το αυξημένο ποσοστό ασθενών με παθολογική τιμή 
παρατηρείται ότι δεν αξιολογήθηκε ως εύρημα συμβατό για καρδιαγγειακό επεισόδιο. Διαπιστώνεται ότι ζητήθηκε 
επαναληπτική τροπονίνη σε ένα πολύ μικρό ποσοστό χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική μεταβολή συμβατή με 
καρδιαγγειακό σύμβαμα. Πιθανά αξιολογήθηκαν και αποδόθηκαν σε άλλα αίτια ή/και υποκείμενα νοσήματα χωρίς να 
αξιολογηθεί ως δείκτης μυοκαρδιακής βλάβης. 

λέξεις κλειδιά: βιοδείκτης, υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη, τμήμα επειγόντων περιστατικών
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A61
αναζωοΓονήσή μέ υΠέρτονο Διαλυμα nAcl 7,5 % σέ ασθένέισ

μέ αιφνιΔια μέΓαλή αΠωλέια αιματοσ

φυντανίδου Βαρβάρα, φορτούνης κωνσταντίνος, ουραήλογλου Βασίλειος, 
Γκαρμίρη σοφία, Άγγου μαρία, Παλάσκα έλευθερία, 

φεγγουδάκη μαριάνα, Γροσομανίδης Βασίλειος

έισαγωγή: Σκοπός τη μελέτης αυτής είναι η αναφορά τεσσάρων ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε NaCl 7,5 % 
για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας υποβολαιμίας από μεγάλη απώλεια αίματος. 

υλικό μέθοδος: Σε 4 ασθενείς (3♀ και 1♂) ηλικίας 51, 52, 50, και 58 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι κατά την διάρκεια 
επέμβασης γενικής χειρουργικής υπέστηκαν μεγάλη απώλεια αίματος, για την αντιμετώπιση της υποβολαιμίας 
χορηγήθηκε διάλυμα NaCl 7,5% σε δόση 4ml/kg στον ταχύτερο δυνατό χρόνο που επέτρεπε η υπάρχουσα 
φλεβική γραμμή. Και στους τέσσερις ασθενείς ακολούθησε χορήγηση γαλακτικού Ringer, έγινε υποστήριξη της 
κυκλοφορίας με αγγειοδραστικά φάρμακα και χορηγήθηκαν συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια για την διόρθωση 
της αιμοσφαιρίνης. Ο χρόνος χορήγησης του NaCl 7,5% ήταν 5, 4,2 6 και 5,3min αντίστοιχα. 
Με τη χρήση οισοφαγείου Doppler, μετρήθηκαν η καρδιακή συχνότητα (HR), η μέση αρτηριακή πίεση (BPmean), 
ο όγκος παλμού (SV) η μέγιστη ταχύτητα ροής στην κατιούσα θωρακική αορτή (PV) η μέση επιτάχυνση (MA) και ο 
διορθωμένος χρόνος ροής (FTc), πριν την απώλεια αίματος (φάση 1), πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση της 
χορήγησης του NaCl 7,5% (φάσεις 2 και 3), 10 και 20min μετά τη χορήγηση (φάσεις 4 και 5), και στο τέλος της 
επέμβασης (φάση 6)

αποτελέσματα: Οι μεταβολές των μετρούμενων μεταβλητών απεικονίζονται στις εικόνες 1&2. Η χαμηλότερη τιμή 
της HB ήταν 7,6 4, 5 και 6,6 ενώ στους ασθενείς χορηγήθηκαν 3, 5, 4 και 3 μονάδες RBC
Η αιμορραγία ελέγχθηκε χειρουργικά, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα προβλήματα και τα 
αγγειοδραστικά φάρμακα διακόπηκαν πριν το τέλος της επέμβασης. 

συμπεράσματα: Η χορήγηση του υπέρτονου διαλύματος NaCl 7,5% μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την 
ταχεία αιμοδυναμική ανάταξη με την προϋπόθεση ότι η αιμορραγία είναι δυνατόν να ελεγχθεί χειρουργικά.

Βιβλιογραφία: 
1. Velasco I. Hyperosmotic NaCl and severe hemorrhagic shock Am J Physio 1980 ; 239 ; 664-673. 2. Kramer G et al. 
Hyperosmotic-hyperoncotic solutions. BailIiere’s Clinical Anaesthesiology 1997 ; 11: 143 – 161.
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A62
Διαχέιρήσή τραυματια μέ Βαρυτατή 

κρανιοΠροσωΠική κακωσή 
αΠο αυτοτραυματισμο μέ ΠυροΒολο οΠλο

νικούλη έ.1, σπύρου μ.1, αλεξιάδου ν.1, κωδωνάς φ.2, 
Βαραδά έ.2, μαχαιρίδου α.3 

1Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 
2Χειρουργική κλινική ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

έισαγωγή / σκοπός: Διαχείρηση τραυματία με βαρύτατη κρανιοπροσωπική κάκωση συνέπεια αυτοτραυματισμού 
με πυροβόλο όπλο, εν μέσω πανδημίας covid-19, σε ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο χωρίς δυνατότητα 
γναθοχειρουργικής αντιμετώπισης των τραυμάτων και χωρίς Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

υλικό και μέθοδος: Άνδρας 41ετών που αυτοπυροβολείται στην κεφαλή, σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης, 
μεταφέρεται από το ΕΚΑΒ με βαριά κρανιοπροσωπική κάκωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου 
της πόλης, διατηρώντας καλό επίπεδο συνείδησης και αυτόματη αναπνοή. Κατά τη μεταφορά του έγινε επίδεση του 
τραύματος με γάζες και ελαστικούς επιδέσμους, χορηγήθηκε συμπληρωματικό οξυγόνο με απλή μάσκα παροχής 
οξυγόνου και έγιναν πολλαπλές αναρροφήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ιατρική ομάδα αποτελούμενη από χειρουργό και αναισθησιολόγο, υποδέχεται 
τον τραυματία και ενημερώνεται από τους διασώστες για την κλινική του κατάσταση, το ιστορικό διπολικής 
διαταραχής προσωπικότητας, τη φαρμακευτική του αγωγή και το συνολικό χρόνο που πέρασε από το συμβάν (25 
λεπτά). Τοποθετούνται άμεσα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, περιφερικές φλεβικές γραμμές 
μεγάλου εύρους 18G και 16G, καθετήρας ουροδόχου κύστεως, χορηγούνται ενδοφλέβια υγρά και οξυγόνο με απλή 
μάσκα παροχής οξυγόνου και δίνονται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, διασταύρωση ομάδας αίματος, μοριακός 
έλεγχος και rapid test covid. Κατά την εξέταση του τραυματία διαπιστώνεται εκτεταμένο ανοιχτό τραύμα προσώπου 
με μεγάλο έλλειμμα της δεξιάς παρειάς και της κάτω γνάθου, καλό επίπεδο συνείδησης με CGS score 13-14, χωρίς 
κάποιο νευρολογικό έλλειμμα, χαμηλή αρτηριακή πίεση 70/40 mmHg, 120 σφύξεις/min, 20 αναπνοές /min και 
SpO2 93%. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση του τραυματία αποφασίζεται να γίνει στη χειρουργική αίθουσα λόγω της 
προβλεπόμενης δυσκολίας στη διαχείρηση του αεραγωγού, όπου υπάρχει ετοιμότητα για διενέργεια τραχειοστομίας. 
Γίνεται  απεικονιστικός έλεγχος κεφαλής, αυχένα και θώρακα υπό συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, 
ο οποίος αναδεικνύει οστικό επιπλεγμένο έλλειμμα της κάτω γνάθου δεξιά, κάταγμα της κάτω γνάθου αριστερά, 
πολλαπλά κατάγματα της άνω γνάθου, του ζυγωματικού οστού δεξιά, εκτεταμένο θλαστικό τραύμα της δεξιάς παρειάς 
με ιστικό έλλειμμα, συλλογή υγρού στα ιγμόρεια,στις ηθμοειδείς κυψέλες και τους μετωπιαίους κόλπους και πολλαπλά 
μεταλλικά σκάγια στη δεξιά γναθιαία, υπογνάθια και παρειακή χώρα. 
Στην χειρουργική αίθουσα επιτυγχάνεται ενδοτραχειακή διασωλήνωση μέσω του στόματος υπό άμεση όραση με 
βίντεο-λαρυγγοσκόπιο κατόπιν ταχείας ενδοφλέβιας χορήγησης γενικής αναισθησίας. Τοποθετείται ρινογαστρικός 
σωλήνας μέσω του στόματος, κεντρική φλεβική γραμμή,γίνεται μετάγγιση αίματος, συρραφή του τραύματος, έλεγχος 
της αιμορραγίας και τοποθέτηση τραχειοστομίας λόγω εκσεσημασμένου οιδήματος μαλακών μορίων προσώπου και 
τραχήλου.

αποτελέσματα: Κατόπιν συνεννόησης με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσων Υγείας αρχικά ο τραυματίας διακομίζεται με 
τραχειστομία και καταστολή, σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση σε non-covid Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όμορου 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου για συντηρητική θεραπεία. Πέντε μέρες αργότερα διακομίζεται στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού Ιατρικού κέντρου στα πλαίσια της επιτάξεως, για χειρουργική αποκατάσταση των 
τραυμάτων από ομάδα γναθοχειρουργών του Ιατρικού κέντρου. Δεκαπέντε μέρες αργότερα ο ασθενής διακομίζεται 
εκ νέου στην Χειρουργική κλινική του νοσοκομείου υποδοχής για αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
του παρουσιάζει αριστερή ημιπάρεση και η κλινική του πορεία επιπλέκεται με κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο. 
Λαμβάνει συντηρητική θεραπεία και είκοσι μέρες αργότερα παίρνει εξιτήριο. 

συμπέρασμα: Η έγκαιρη εκτίμηση και η άμεση αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, με βάση τις 
αρχές του ATLS, καθόρισε την επιβίωση του τραυματία και συνέβαλλε στην θετική έκβαση της περίθαλψης του. 
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A63
Προνοσοκομέιακή αντιμέτωΠισή του χρήστή

φυντανίδου Βαρβάρα, φορτούνης κωνσταντίνος, Γκαρμίρη σοφία,  
Άγγου μαρία, Δεληγιάννη μαρία, τούφας κωνσταντίνος, 

μοιρασγεντή μαρία, Γροσομανίδης Βασίλειος

σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή των χρηστών ηρωίνης που αντιμετωπίσθηκαν από τους 
διασώστες και το ιατρό του ΕΚΑΒ.

υλικό - μέθοδοι: Σε 367 ασθενείς, 339 ♂ και 28 ♀, ηλικίας 24,72±5,11 έτη κλήθηκε το ΕΚΑΒ από το οικείο 
περιβάλλον ή από διερχόμενους πολίτες. Οι πληροφορίες τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ήταν σαφείς. Ο 
χρόνος άφιξης του ασθενοφόρου ήταν 6,45±3,26min ενώ της κινητής ιατρικής μονάδας 7,91±4,4min. Κατά την άφιξη 
οι ασθενείς ήταν σε κωματώδη κατάσταση, ο αριθμός αναπνοών 8,15± 2,97, η καρδιακή συχνότητα 53,76±10,31, η 
κλίμακα Γλασκόβης 4,22±2,3, οι 320/339 είχαν κεντρική κυάνωση και οι 16/339 σε καρδιακή ανακοπή. 

αποτελέσματα: Σε 285/367 ασθενείς χορηγήθηκε οξυγόνο με μάσκα, σε 220/367 έγιναν χειρισμοί απελευθέρωσης 
αεραγωγού ενώ σε 88 έγινε υποστήριξη της αναπνοής με αυτοδιατεινόμενο ασκό (Ambu) και προσωπίδα.
Ναλοξόνη χορηγήθηκε στους 285/367 και Φλουμαζενίλη στους  43/367. Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν 19/367 
ασθενείς ενώ κανένας ασθενής δεν παρουσίασε φαινόμενα rebound. Η ναλοξόνη χορηγήθηκε στους 280 ασθενείς 
από περιφερική φλεβική γραμμή και στους 5 από κεντρική φλεβική γραμμή, ενώ η δόση που απαιτήθηκε ήταν 
0,68±0,21mg.  Στους 9/16 ασθενείς που κατά την άφιξη βρέθηκαν σε καρδιακή ανακοπή εφαρμόστηκε εξειδικευμένη 
ΚΑΡΠΑ ενώ στους υπόλοιπους 7/16 δεν εφαρμόστηκε καθώς κρίθηκε ότι είναι νεκροί από ώρα. Σε κανέναν ασθενή 
δεν επιτεύχθηκε επάνοδος της αυτόματης κυκλοφορίας από αυτούς στους οποίους εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ. 
Δύο ασθενείς διασωληνώθηκαν μετά τη χορήγηση ναλοξόνης, με εικόνα πνευμονικού οιδήματος.  
Ένα σημαντικό μέρος 66/367 δεν χρειάσθηκαν καμιά επιπλέον αντιμετώπιση καθώς όταν αφυπνίστηκαν από τους 
διασώστες, ήταν σε καλή κατάσταση. 

συζήτηση - συμπεράσματα: Η ηρωίνη αποτελεί μια συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία η οποία οδηγεί σε θάνατο 
από άπνοια λόγω καταστολής του αναπνευστικού κέντρου. Η ταχεία αντιμετώπιση με υποστήριξη της αναπνοής και 
αναστροφή της δράσης με χορήγηση ναλοξόνης είναι σωτήρια στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η ανάπτυξη 
προγραμμάτων χορήγησης ναλοξόνης από τους διασώστες μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη και αποτελεσματική λύση.  

Βιβλιογραφία: 
1. Tylleskar Ι, Gjersing L, Lars Petter Bjornsen L/P et al. Prehospital naloxone administration – what influences choice of dose and route 
of administration. BMC Emergency Medicine 2020 ; 20:71. 2. World Health Organization. Community management of opioid overdose. 
WHO 2014. 
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A64
Διαχέιρισή τραυματοσ στήν αιθουσα αναζωοΓονήσήσ: 

αξιολοΓήσή, ένοσ έτουσ, αρχικήσ χορήΓήσήσ ΠαραΓωΓων 
αιματοσ σέ  τριτοΒαθμιο νοσοκομέιο μέ κατέυθυνσή 

στο τραυμα (ΠροΔρομοσ ανακοινωσή) 

Β. τσιώρα1, ν. σμαΐλης1, κ. σγουρός1, Γ. φερετζάκης1, έ. ρεφενέ3, κ. τιλίδου3, 
Γ. Πανάγου3, α. στυλιανάκης4, Β. καλδής1

 
1 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά, Ελλάδα 

2 Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα
3 Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά, Ελλάδα 

4 Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά, Ελλάδα

έισαγωγή: Η αιμορραγία είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου μέσα στην πρώτη μια ώρα (golden hour) της άφιξης 
σε ένα κέντρο τραύματος. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η αρχική αναζωογόνηση πολυτραυματία δύναται 
να απαιτεί, αρχικά, χορήγηση αδιασταύρωτων μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαίρίων (RBC) και 
περιστασιακά να απαιτήσει μαζική μετάγγιση  αίματος,παραγωγών και παραγόντων αίματος (1,2).Είναι γνωστό 
ότι πάνω από το 80% των θανάτων στο χειρουργείο και περίπου 50% των θανάτων μέσα στο πρώτο 24ωρο σε 
περιστατικά τραύματος, οφείλονται σε απώλεια αίματος ή διαταραχές πηκτικότητος.Τα παράγωγα αίματος έχουν 
λάβει σημαντική θέση στην δευτερεύουσα πρόληψη θανάτου και αναπηρίας,συμπληρωματικά στην χειρουργική 
αντιμετώπιση (2,3)

στόχοι: Ο στόχος αυτής της αναδρομικής μελέτης έτους,εν μέσω πανδημίας COVID-19, έχει σκοπό την αξιολόγηση 
των αρχικών αναγκών σε παράγωγα αίματος σε ασθενείς με τραύμα που υποστηρίζονται στην πεντάκλινη Αίθουσα 
Αναζωογόνησης ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου άρχεται η επείγουσα διαχείριση και αντιμετώπιση τραύματος στο νοσοκομείο 
μας.Η μελέτη φέρει έγκριση ΕΣ ΓΝΑ ΚΑΤ (Α.Π. 591, 14/01/2022, 88: 17/1/2022).

μέθοδοι: Κατά την παρατήρηση δώδεκα μηνών (έτος 2021), σε ένα σύνολο 77.435 ασθενών οι οποίοι 
προσήλθαν στο ΤΕΠ, 294 τραυματίες οδηγήθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης. 52 
ασθενείς με τραύμα κατά την αναζωογόνηση πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετάγγισης αίματος με συμπυκνωμένα 
ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC's) και παραγωγών, φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος (FFP's) και αιμοπεταλίων 
(PLT's),σε μια κατάσταση απειλητική για την ζωή τους. Κλινικά και δημογραφικά δεδομένα, φύλο, ηλικία, κλίμακα 
βαρύτητας τραύματος (ISS) ομοίως η έκβαση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης έχουν καταγράφει. Η στατιστική 
μελέτη πραγματοποιήθηκε σε R environm ent  με ανώνυμα δεδομένα. 

αποτελέσματα: Σε ένα διάστημα ενός έτους (2021) η αναδρομική καταγραφή είχε ως αποτέλεσμα 52 επιλέξιμους 
ασθενείς (39 άνδρες/13 γυναίκες) ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 54 έτη (min 15/max 94).ISS score είχε μέσο όρο 
25 (min 9/ max 43). Η συνολική ζήτηση παραγωγών αίματος συγκεντρωτικά ήταν 172 RBC, με μέσο όρο 3,44 
μονάδες (min 1/max 15) ανά ασθενή,19 μονάδες αδιασταύρωτου αίματος RBC Rh 0-, με μέσο όρο 3,8 μονάδες 
(min 1/max 16) ανά ασθενή,133 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένο πλάσμα (FFP), με μέσο όρο 3,91 μονάδες (min1/
max16) ανά ασθενή και 35 μονάδες αιμοπεταλίων (PLT’s) με μέσο όρο 3,7 μονάδες (min 5/max12) ανά ασθενή.
Το 69% εισάχθηκε σε θάλαμο (ν=32).Το 31% (ν=16) διεκομίσθησαν,κυρίως εντός νοσοκομείου,σε πολυδύναμη 
ΜΕΘ.H διαχείριση στην Αίθουσα Αναζωογόνησης είχε θετική έκβαση στο 89% (ν=47) των μεταγγιζόμενων 
τραυματιών. 

συμπεράσματα: 
Παρότι γενικότερα γνωρίζουμε,κατά την διάρκεια της πανδημίας, ότι στα ΤΕΠ υπήρξε μείωση στην προσέλευση των 
χειρουργικών ασθενών (3),προκύπτει ότι κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση παραγώγων αίματος σε 52 τραυματίες 
με 172 μονάδες RBC, 133 FFP και 35 PLT. Σε δέκα τραυματίες χορηγήθηκαν,αρχικά, 26 φιάλες αδιαστάυρωτων 
μονάδων αίματος Rh 0-. Αν η αρχική ανάγκη διαχείρισης παραγωγών αίματος είναι σε αναλογία 3:1 όσον αφορά 
το τραύμα, εν μέσω πανδημίας Covid-19,με την γνωστή χαμηλή ροή αιμοδοτών,είναι ένα θέμα που απαιτεί 
μελλοντικές λύσεις διαχείρισης. 

λέξεις κλειδιά: Αίθουσα αναζωογόνησης,Τραύμα, πρωτόκολλο μεταγγίσεων 
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A65
ΠέριΓραφική μέλέτή και ΔήμιουρΓια ΠολυΠαραΓοντικου 

μοντέλου Για τή ΠροΓνωσήσ τήσ Δυσκολήσ 
λαρυΓΓοσκοΠήσήσ χωρισ τή συνέρΓασια ασθένή

λιάσκου χαρά1, Βουζουνεράκης έλευθέριος2, τρικούπη αναστασία3, στάικου χρυσούλα4

1 Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Ελλάδα
2 Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Ρέθυμνο, Ελλάδα 

3 Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Γεωργίου Παπανικολάου, Εξοχή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
4 Αναισθησιολογικό τμήμα, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα

έισαγωγή / σκοπός: Η εκτίμηση του δύσκολου αεραγωγού βασίζεται σε μετρήσεις ανατομικών χαρακτηριστικών του 
τραχήλου και του προσώπου. Σκοπός της μελέτης ήταν η δημιουργία πολυπαραγοντικού μοντέλου για την πρόγνωση 
της δύσκολης λαρυγγοσκόπησης με μεταβλητές τις μετρήσεις που δεν απαιτούν συνεργασία του ασθενή.

υλικό και μέθοδος: Σε δείγμα 1134 ασθενών, εκτιμήθηκαν προεγχειρητικά 8 προγνωστικοί δείκτες: θυρεοπωγωνική 
απόσταση (ΘΠΑ), στερνοπωγωνική απόσταση (ΣΤΠΑ), λόγος ύψους προς θυρεοπωγωνική απόσταση (Λ-Υ/
ΘΠΑ), περίμετρος τραχήλου (ΠΤ), λόγος περίμετρος τραχήλου προς θυρεοπωγωνική απόσταση (Λ-ΠΤ/ΘΠΑ), 
υοειδοπωγωνική απόσταση σε μέγιστη έκταση κεφαλής (ΥΠΓΑ-ΜΕΚ), υοειδοπωγωνική απόσταση σε ουδέτερη 
θέση κεφαλής (ΥΠΓΑ-ΟΘΚ), λόγος υοειδοπωγωνικής απόστασης (Λ-ΥΠΓΑ). Η δύσκολη λαρυγγοσκόπηση ορίστηκε 
ως Cormack-Lehane κατηγορία 3 ή 4. Χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση με λογιστική παλινδρόμηση για 
τη δημιουργία μοντέλου πρόγνωσης της δύσκολης λαρυγγοσκόπησης που να μη χρειάζεται η συνεργασία ασθενή.

αποτελέσματα: Η συχνότητα δύσκολης λαρυγγοσκόπησης (Cormack-Lehane κατηγορία 3 & 4) στο δείγμα της 
παρούσας έρευνας ήταν 10,5%. Προγνωστικό μοντέλο που περιλαμβάνει 2 μεταβλητές: Λ-ΠΤ/ΘΠΑ και ΥΠΓΑ-ΜΕΚ, 
χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία ασθενή, βρέθηκε να έχει καλή προγνωστική αξία με ROC-Area Under Curve:0,77 
(x2(2)=63,5 p<0,001) με ευαισθησία, ειδικότητα και αρνητική προγνωστική αξία 75,2%, 70,8% και 96,2% 
αντίστοιχα.

συμπεράσματα: Το μοντέλο που περιλαμβάνει Λ-ΠΤ/ΘΠΑ και ΥΠΓΑ-ΜΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με 
αδυναμία συνεργασίας ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Καθώς η παρούσα έρευνα έγινε σε ελληνικό πληθυσμό, 
προτείνονται περαιτέρω μελέτες για την πιθανή εφαρμογή του μοντέλου σε άλλους πληθυσμούς με διαφορετικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά.

λέξεις-κλειδιά: δύσκολη λαρυγγοσκόπηση, Cormack-Lehane Grade, προγνωστικές δοκιμασίες
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A66
Διαχέιρισή αναμένομένου Δυσκολου αέραΓωΓου 

σέ νέαρο ΠαιΔι μέ έΓκαυμα: 
Παρουσιασή Πέριστατικου

αλέξανδρος μπογάς μανουσέλης, Περικλής Βασιλός, Γεώργιος Παπαστρατηγάκης, 
Γεώργιος στεφανάκης, Βασιλεία νύκταρη, αλεξάνδρα Παπαϊωάννου

ΑναισθησιολογικήΚλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)

έισαγωγή / σκοπός: Η παρουσία εκτεταμένου εγκαύματος στο πρόσωπο και τον τράχηλο συνιστά σημείο 
επαπειλούμενου αεραγωγού και προδιαθέτει για δύσκολο αεραγωγού λόγω πιθανού οιδήματος. Σκοπό της 
συγκεκριμένης παρουσίασης αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας των βέλτιστων συνθηκών για την εξασφάλιση 
του αεραγωγού σε καταστάσεις επαπειλούμενου αεραγωγού μέσω της αναφοράς περιστατικού εγκαύματος σε 
παιδιατρικό ασθενή.

Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι 20 μηνών διακομίσθηκε στο ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ με θερμικό έγκαυμα από βραστό νερό 
με υπολογιζόμενη έκταση περίπου 25%, με πολύ ζωηρό κλάμα και χωρίς βράγχος φωνής. Το έγκαυμα εκτεινόταν 
σε πρόσωπο, τράχηλο (κυκλοτερές), αριστερό ημιθωράκιο, αριστερό τμήμα της ράχης και στον αριστερό βραχίονα. 
Τα εγκαύματα αυτά ήταν πρώτου και, κυρίως, δευτέρου βαθμού. Αποφασίστηκε άμεσα η μεταφορά του στη ΜΕΘ 
Παίδων με ιατρική συνοδεία για την άμεση εξασφάλιση του αεραγωγού και την περαιτέρω φροντίδα του ασθενούς. 
Στη ΜΕΘ Παίδων διασωληνώθηκε άμεσα από τον πιο έμπειρο αναισθησιολόγο, με χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου ως 
πρώτη επιλογή. Η διασωλήνωση ήταν επιτυχής, ανεπίπλεκτη και δεν παρατηρήθηκε οίδημα του αεραγωγού κατά τη 
λαρυγγοσκόπηση. Κατά την περαιτέρω πορεία του έγινε αναζωογόνηση με υγρά βάσει των οδηγιών Parkland, με τη 
μισή ποσότητα υγρών εντός των πρώτων 8 ωρών, και χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή. Πέρα από ένα αρχικό ήπιο 
επεισόδιο βρογχόσπασμου η αναπνευστική πορεία υπό μηχανικό αερισμό και η ανταλλαγή των αερίων ήταν ομαλή 
και τελικά το παιδί αποδιασωληνώθηκε επιτυχώς χωρίς επιπλοκές την 7η ημέρα νοσηλείας. Εξήλθε από την ΜΕΘ 
Παίδων μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας σε καλή γενική κατάσταση.

συμπεράσματα: Σε παιδιά με έγκαυμα όπου απαιτείται εξασφάλιση του αεραγωγού πρέπει να διαμορφώνονται 
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για επιτυχή διασωλήνωση ήδη από την πρώτη προσπάθεια. Στο συγκεκριμένο 
περιστατικό επιλέχθηκε το περιβάλλον της ΜΕΘ Παίδων ως το πλέον ασφαλές για τη διασωλήνωση του παιδιού, ενώ 
η λαρυγγοσκόπηση επιχειρήθηκε από την αρχή με βιντεολαρυγγοσκόπιο και την πραγματοποίησε ο εμπειρότερος 
από τους παρόντες αναισθησιολόγους. Αν και στη βιβλιογραφία αναφέρονται αντικρουόμενα αποτελέσματα για 
την υπεροχή της βιντεολαρυγγοσκόπησης συγκριτικά με την άμεση λαρυγγοσκόπηση ως προς την επιτυχία της 
διασωλήνωσης και τον αριθμό των προσπαθειών, υπάρχουν μελέτες σε παιδιά με αναμενόμενο δύσκολο αεραγωγό 
ή που χρήζουν διασωλήνωσης στο ΤΕΠ, οι οποίες συσχετίζουν τη χρήση της βιντεολαρυγγοσκόπησης με αυξημένο 
ποσοστό επιτυχίας και ελαττωμένο ποσοστό επιπλοκών.

λέξεις-κλειδιά: παιδιά, έγκαυμα, αεραγωγός, βιντεολαρυγγοσκόπηση, ενδοτραχειακή διασωλήνωση
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A67
survey: ένΔοοστική ΠροσΒασή 

σέ Βαρια τραυματισμένα ή αρρωστα ΠαιΔια

θεονύμφη ταβλαδάκη, Άννα μαρία σπανάκη, έυαγγελία ασημίνα, σταυρούλα ήλία

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

έισαγωγή / σκοπός: Η ενδοοστική πρόσβαση κατέχει πρωτεύουσα θέση στην Επείγουσα Ιατρική. Αποτελεί λύση 
ανάγκης σε επείγουσες καταστάσεις, είναι καθιερωμένη μέθοδος στα παιδιά ενώ αρχίζει να χρησιμοποιείται και στους 
ενήλικες. Ενδείξεις της είναι η καρδιοαναπνευστική ανακοπή προκειμένου για την άμεση χορήγηση Αδρεναλίνης αλλά 
και άλλες καταστάσεις όπου η ανεύρεση φλεβικής πρόσβασης είναι αδύνατη ή δυσχερής αλλά επιτακτική, όπως η 
υπογκαιμική καταπληξία μετά από αφυδάτωση, τραύμα ή σηπτικό shock. Αποτελεί μια εύκολη και σωτήρια παρέμβαση. 
Τοποθετείται εντός 30 δευτερολέπτων με μια απλή σχετικά διαδικασία. Αναφέρεται 93,9% επιτυχία εισαγωγής της 
βελόνης από την πρώτη ήδη προσπάθεια. Σαν επιπλοκές αναφέρονται η εξωαγγειακή  ή  υπο-περιοστική έγχυση,  η 
τοπική  μόλυνση,  η οστεομυελίτιδα, το κάταγμα, η νέκρωση  του  δέρματος, το σύνδρομο  διαμερίσματος και η εμβολή  
λίπους  και  μυελού  των  οστών, με τα βρέφη και τα νήπια να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κακής τοποθέτησης. 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει αναδρομικά τις κλινικές περιπτώσεις παιδιών στα οποία 
χρησιμοποιήθηκε ενδοοστική βελόνη, των επιπλοκών καθώς και της έκβασης αυτών των ασθενών.

υλικό και μέθοδος: Καταγράφηκε και αναλύθηκε το σύνολο των παιδιών στα οποία τέθηκε ενδοοστική βελόνη, 
Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access System σε χρονική διάρκεια 10 ετών, (2011-2021) στο τμήμα μας, 
μονάδα εντατικής νοσηλείας παίδων τριτοβάθμιου νοσοκομείου που καλύπτει το νότιο τμησιωτικο τμήμα της χώρας.

αποτελέσματα: Σε 13 από τα 1199 παιδιών που εισήχθησαν στο τμήμα μας στην δεκαετία, χρειάστηκε να 
τοποθετηθεί ενδοοστική βελόνη, 11 βρέφη και 2 νήπια: 4 λόγω ανακοπής, 3 λόγω αδυναμίας φλεβικής πρόσβασης, 
2 λόγω σοβαρής υπερνατριαιμικής αφυδάτωσης, 3 σε σηπτική και 1 σε υποογκαιμική (τραύμα) καταπληξία. Δεν 
καταγράφηκε καμία σοβαρή επιπλοκή. Τα 9 από τα 13 παιδιά επέζησαν και εξήλθαν σε καλή κατάσταση από τη ΜΕΘ. 
4 παιδιά κατέληξαν, 2 από τα 4 που ήρθαν σε ανακοπή, και 2 με σηπτική καταπληξία.

συμπεράσματα: Η ενδοοστική αποτελεί αξιόπιστη και αποτελεσματική οδό χορήγησης υγρών και φαρμάκων. Είναι 
πιθανά η μοναδική λύση σε βαριά πάσχοντες ή τραυματισμένους ασθενείς και κυρίως βρέφη, όπου η αδυναμία 
εξασφάλισης φλεβικής γραμμής είναι συχνή. 
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A68
σωτήρια χρήσή ένΔοοστικήσ Βέλονήσ 

σέ Βαρια αρρωστο Βρέφοσ. 
ένΔοοστική Βέλονή: μέρικέσ φορέσ ή μονή λυσή

θεονύμφη ταβλαδάκη, Άννα μαρία σπανάκη, έυαγγελία ασημίνα, σταυρούλα ήλία

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

έισαγωγή / σκοπός: Είναι γνωστή η σημαντική θέση που κατέχει η ενδοοστική βελόνη στην Επείγουσα Ιατρική. 
Είναι μια καθιερωμένη η χρήση της στα παιδιά τόσο στην καρδιοαναπνευστική ανακοπή για την άμεση χορήγηση 
Αδρεναλίνης όσο και σε πολλές άλλες επείγουσες καταστάσεις, όπου είναι επιτακτική η άμεση εξασφάλιση φλεβικής 
πρόσβασης, όπως το σηπτικό shock.

υλικό και μέθοδος: Περιγράφεται η περίπτωση ενός φαινοτυπικά υγιούς βρέφους 6 μηνών, που εισήχθη σε 
προθανάτια κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠ), όπου και νοσηλεύτηκε για ένα μήνα.

αποτελέσματα: Περιγράφεται βρέφος που προσήλθε στη μονάδα μας, σε βαριά γενική κατάσταση με πυρετό(Θ 
41,5ο C), επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης (GCS: 6/15) γογγυσμό, αιμορραγικό εξάνθημα, ταχύπνοια (85/min), 
ωχρότητα (SatΟ2: 85%), βραδυκαρδία, αδυναμία μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης, υπεργλυκαιμία (Dx 250 mg/dl) και 
ph 6,77 PCO2: 246,1 PO2 19,8 K 7,7 Na 153 Lac 11 HCO3 6,4. Λόγω της κακής κυκλοφορίας είχε γκριζόφαιη 
χροιά δέρματος και έντονες αγγειοκινητικές διαταραχές (CRT >8). Από το ιστορικό αναφέρεται αιφνίδιας έναρξης 
έντονη διαλείπουσα ανησυχία, με πολλαπλές διαρροϊκές κενώσεις και υψηλό πυρετό (39,2οC) δυο μέρες πριν την 
προσέλευσή του στο Νοσοκομείο και ραγδαία επιδείνωση με δύσπνοια και απώλεια συνείδησης (χωρίς βλεμματική 
επαφή, χωρίς μυϊκό τόνο) 4 ώρες πριν την εισαγωγή του στο τμήμα μας. Αδύνατη η εξασφάλιση φλεβικής πρόσβασης, 
έγινε άμεσα τοποθέτηση ενδοοστικής βελόνης και ξεκίνησε χορήγηση υγρών, αντιβίωσης και ινοτρόπων ενώ 
έγινε και ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Σχετικά γρήγορα μετρήθηκε η πρώτη αρτηριακή πίεση και διορθώθηκαν 
οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές κι ελέγχθηκαν τα επεισόδια σπασμών Από το αίμα απομονώθηκε Esherichia Coli.Ο 
ασθενής 2 βδομάδες μετά αποσωληνώθηκε και εξήλθε της ΜΕΘΠ με καλή νευρολογική εικόνα.

συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις σηπτικής καταπληξίας ειδικά μετά από μεγάλης διάρκειας κακή κυκλοφορία σε 
βρέφος (αδυναμία μέτρησης πίεσης, σοβαρά παρατεταμένη τριχοειδική επαναπλήρωση, γκριζόφαιη χροιά δέρματος) 
πιθανά να είναι αδύνατη η εξασφάλιση περιφερικής ή κεντρικής φλεβικής γραμμής. Η τοποθέτηση ενδοοστικής 
βελόνης αποτελεί, σ αυτές τις καταστάσεις, τη μόνη σωτήρια λύση, εξαιτίας της εύκολης και άμεσης (εντός 30 
δευτερολέπτων) τοποθέτησής της. 

λέξεις-κλειδιά: ενδοοστική βελόνη, βρέφος, σηπτική καταπληξία
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A69
ΔιαΓνωστική αξια του τέλοέκΠνέυστικου 

ΔιοξέιΔιου του ανθρακα σέ ασθένέισ 
μέ Πνέυμονική έμΒολή 

φυντανίδου Βαρβάρα, φορούλης χριστόφορος, τσαγκαρόπουλος σωκράτης, 
αλεξίου ιωάννης, Γκαρμίρη σοφία, Πίκουλας κωνσταντίνος, 

Περτσικάπα μαριάνθη, Γροσομανίδης Βασίλειος

σκοπός: Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) παράγεται στους ιστούς κατά τον αερόβιο και αναερόβιο μεταβολισμό, 
μεταφέρεται με το αίμα στους πνεύμονες και αποβάλλεται με την αναπνοή στην ατμόσφαιρα. Η μέτρηση της μερικής 
πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα (PCO2) γίνεται με την ανάλυση δείγματος αερίων αίματος (αρτηριακού 
ή φλεβικού), ενώ αντίστοιχα του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα (ETCO2) με τη χρήση του καπνογράφου. 
Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας μέτρησης του ETCO2 σε ασθενείς με πνευμονική 
εμβολή.

αναφορά περιστατικών: Δύο ασθενείς ένας ♂ και μία ♀ και  ηλικίας 69, και 60 χρονών αντίστοιχα οι οποίοι 
χειρουργήθηκαν για καρκίνο πνεύμονα και υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή με θωρακοτομή εμφάνισαν αιφνίδια 
αιμοδυναμική κατάρρευση  άμεσα την επομένη της επέμβασης, η μια άμεσα μετά την αποδιασωλήνωση. 
Άμεση υποστήριξη της κυκλοφορίας με συνεχή στάγδιν χορήγηση ινοτρόπων και της αναπνοής με μηχανικό αερισμό. 
Με την υπόνοια της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) συνδέθηκε ο καπνογράφος  ενώ την ίδια χρονική στιγμή πάρθηκε 
δείγμα αερίων αίματος για τη σύγκριση των τιμών του ETCO2 με αυτές του PCO2 (εικόνα 1). 
Επιβεβαίωση της ΠΕ έγινε στη μια περίπτωση με την διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας και στην άλλη με αγγειογραφία 
στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (Εικόνα 2) 

έικόνα 1: Καταγραφές από τον καπνογράφο πριν (Α) και μετά (Β) τη θρομβόλυση

Εικόνα 1: Καταγραφές από τον καπνογράφο πριν (Α) και μετά (Β) τη θρομβόλυση

έικόνα 2: Αξονική αγγειογραφία (Α) και αγγειογραφία (Β) της πνευμονικής αρτηρίας. Βελτίωση της καρδιακής 
παροχής (Γ) μετά τη θρομβόλυση.

Στους ασθενείς έγινε εκλεκτική θρομβόλυση δια μέσου του καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας. 

συμπέρασμα: Η φυσιολογία της ανταλλαγής αερίων  στην ΠΕ καθώς επίσης και οι μεταβολές του CO2 ανάλογα 
με τον τρόπο μέτρησης σχετίζονται με τον κυψελιδικό νεκρό χώρο ο οποίος αυξάνεται δραματικά στην ΠΕ. Η 
χρήση του καπνογράφου μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της ΠΕ καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της. 
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fp1
A retrospective epidemiologicAl observAtionAl study 

of roAd trAffic Accidents in rethymnon region: 
lessons leArned from 1380 consecutive cAses

siligardou mikela-rafaella1, savvides maria1, spartinou Anastasia2, 
stamatakis georgios1, perysinakis iraklis1

1 Department of Surgery, General Hospital of Rethymnon, Crete
2 Department of Anesthesiology, General Hospital of Rethymnon, Crete

introduction and purpose: Road traffic injuries, being the leading mechanism of major trauma, claim more than 
1.35 million lives each year. In Greece road traffic related deaths have significantly decreased during the last decade, 
yet the goal set by World Health Organization in 2021, which was 50% reduction in road traffic-related deaths and 
injuries by 2030, seems hard to achieve without drastic action.This study represents an epidemiological approach 
to road traffic injuries presenting to a secondary hospital located in a geographical area with a very low quality road 
network, aiming to describe their pattern of occurrence and indicate possible preventive measures and actions that 
will improve the post-crash care. 

methods: The present study was conducted in General Hospital of Rethymnon between April 2018 and December 
2019. All trauma patients that presented to the Emergency Department (ED) after road traffic accidents were 
included in the study. Data regarding patients’ demographics, type of accident, type and severity of injuries, treatment 
details and final outcome were retrospectively collected from patients’ medical records. The severity of injury was 
graded using the Injury Severity Score (ISS).

results: During the study period a total of 1380 trauma patients, 932 men and 448 women, with a mean age of 35 
years (range 4 months – 97 years), presented to the ED after road traffic accidents. A four to fivefold increase in the 
number of incidents was noticed during tourist season.In total, 82 pedestrian injuries (6%), 865 motorcycle/bicycle 
riding injuries (63%) and 433 motor vehicle injuries (31%) were documented. 537 patients arrived at the ED by 
ambulance. Upon presentation 39 patients had impaired level of consciousness (Glasgow Coma Scale≤13), 27 
patients were hemodynamically unstable, 26 had compromised airway and 19 had breathing problems. Regarding 
the type of injury, 478 patients suffered head injuries, 237 maxillofacial injuries, 306 cervical spine injuries, 475 
chest injuries, 184 abdominal injuries, 145 pelvic injuries, 799 injuries to the extremities and 91 spinal injuries 
(other than cervical spine). Mean and median ISS were 5.2 and 2 respectively (range 0-75). 52% of patients who 
were transferred by ambulance had an ISSof less than 4. In 33 cases transfer to a tertiary hospital was necessitated, 
368 patients were admitted to our hospital, 966 were discharged on the same day and 13 died in the ED. In 6 
patients emergent operation was undertaken. Median duration of hospitalization was 3 days (range 1-159). 

conclusions:The majority of trauma patients transferred by ambulance have suffered only minor or no injuries, a 
fact that is unacceptable given the small number of available ambulances in Crete. Moreover a significant number 
of trauma patients that present to our hospital with head injuries do not have immediate access to neurosurgical 
attention. These patients are evaluated and followed-up by general surgeons. More demanding cases are transferred 
to a tertiary center 66 kilometers away. Last but not least the health burden of road traffic accidents is unbearable 
for a hospital with significant lack of personnel, especially during tourist season.

Keywords: road traffic injuries; pedestrian injuries; motorcycle/bicycle riding injuries; motor vehicle injuries 
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fp2
shedding light on the four-legged heroes 

of the seArch And rescue teAms: 
A literAture review   

georgia-nektaria porfyri 1    
 

1 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 
General Hospital “Papageorgiou”, Ring Road Thessaloniki, N. Efkarpia, 54603 Thessaloniki, Greece

 
introduction and purpose: Search and rescue (SAR) teams play a major role in the successful location of 
missing persons; however, the contribution of SAR dogs is not widely well-known by the public and tends to be 
underappreciated. Numerous hours of hard training, a strong mentality, and specific skills make the ideal SAR dog. 
Nevertheless, the dog cannot reach the victim, without his handler’s support. Both of them -dog and handler- make 
a unique team that has emotional and even biological aspects. Although they can be called to intervene only one or 
two times in their whole lifetime, SAR dogs train to the search of the missing, since their first months of life. SAR 
dogs’ contribution had a huge impact in the disaster medicine area in numerous tragic events, described in this 
article. These dogs -as every dog in the world- wish only for their human’s appreciation. The article’s purpose is to 
highlight these dogs’ valorous work through the years. 
  
methods: We reviewed data from approximately 80 published English-language peer-reviewed articles from 1992-
2022, that examined the main characteristics as well as the utility of the search and rescue dogs.  
  
results - conclusions: In this literature review, we concentrated on the main aspects of the ideal SAR dog, focusing 
on his profile, training and olfactory ability. We also examined the SAR team operator’s role, his characteristics, as 
well as his relationship with the dog. We mentioned the main health issues faced by these dogs in accordance with 
their work conditions. Finally, we described the historic contribution of search and rescue dogs on 09/11 aftermath. 
We came to the conclusion that a SAR dog is an essential element of the disaster response missions; their work 
starts with the detection of missing persons and ends to the emotional relief of first responders and victims at the 
site. SAR dogs’ offering in times of extreme need is beyond human logic and society owes them the appropriate 
recognition. Further funds, training projects, studies and publics’ sensitization are needed in order to secure and 
ameliorate the future of these dogs. 

Keywords; disaster dogs; search and rescue dogs; working dogs
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disAster neurology And its bright future AheAd: 

A literAture review

georgia-nektaria porfyri1,2, dimitrios lygnos1, georgia deretzi3

1Postgraduate Student of “Global Health – Disaster Medicine” master’s course, 
Medical School, National & Kapodistrian University of Athens, Greece
21st Department of Psychiatry of Aristotle University of Thessaloniki,

“Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki, Greece
3Director of the Department of Neurology, “Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki, Greece

introduction and purpose: Disaster Neurology is a branch of disaster medicine, that is, the field of medical 
specialization that serves for both the provision of health care to survivors and disaster preparedness, through 
preventive planning, crisis management and restoration as expressed in the disaster cycle. Disaster response teams 
have traditionally been made up of military doctors, trauma surgeons, intensivists and emergency specialists. 
However, the devastating earthquakes in Haiti and Japan, the tsunami in Indonesia, and the wars in Iraq, Afghanistan, 
and Syria demonstrated the urgent need for neurological care, placing the neurologist at the forefront of services. The 
purpose of this review is to highlight the emerging literature that focuses on the contribution of Disaster Neurology 
and its related perspectives to global health.

methods: A literature review regarding the contribution of neurologists to disaster prevention and management. 
The platforms used were PubMed and Google Scholar. The keywords used were: “neurology”, “first responders”, 
“disasters”.

results: Our review includes 18 articles dating from 2005 to 2021 taking into account not only man-made but also 
natural disasters ranging from the war scene and the Fukushima incident to the current pandemic.

conclusions: The need for neurological intervention and special care during a disaster is becoming more and more 
urgent, placing neurology at the forefront of services. In such situations a neurologist is called upon to join the 
response team and must function as an integral part of it. The specialist in the field will face extensive neurological 
injury, exacerbation of common neurological disorders (due to the stressful situation and accessibility problems). 
Undoubtedly, personal safety is of paramount importance. A disaster is accompanied by lack of resources, which 
also necessitates portable medical equipment. Disaster Neurology is nowadays a field more remarkable than ever, 
full of challenges. Therefore, it constantly attracts new doctors from all subspecialties of neurology.

Keywords: Disaster neurology, field medicine, wartime neurology, first responders, limited resources settings
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trAumA-induced coAgulopAthy

carmen mihaela voicu1, caius bogdan teușdea2, nicolae pohrib3, bianca giorgiana lavric4,
larisa filofteia neamțu5, Adrian Andronache6

1Department of Emergency Medicine, Central Military Hospital, Dr Carol Davila, Bucharest; Department of 
Anesthesia and Critical Care, Central Military Hospital, Dr Carol Davila, Bucharest

2-6 Department of Emergency Medicine, Central Military Hospital, Dr Carol Davila, Bucharest

objectives: Death from traumatic injury is frequently encountered in general population, accounting for 11% of 
deaths globally (children and young adults are more often affected). In patients with traumatic injury, death may be 
caused by uncontrolled hemorrhage and/or trauma induced coagulopathy (TIC).
Methodology. We conducted a retrospective study between april 2021 to march 2022 in which we have included 
102 trauma patients with and without medical history, in order to assess the occurrence of TIC and its impact on 
morbidity and mortality.

background: TIC may present itself in the evolution of traumatic injury with two phenotypes, which are not mutually 
exclusive, represented by early TIC (within 6 hours of injury) which is characterized by hypocoagulability resulting in 
bleeding (hyperfibrinolysis, platelet dysfunction, fibrinogen depletion, decreased thrombin generation) and late TIC 
(more than 24 hours after injury) which is characterized by a hypercoagulable state (increased thrombin generation, 
hyperfibrinogenemia, platelet activation, fibrinolysis shutdown) which may lead to venous thromboembolism and 
multiple organ failure.
The evolution and severity of TIC is strongly associated with: tissue injury and shock-related hypoperfusion; 
endothelial dysfunction: endotheliopathy of trauma- EOT, due to hypoperfusion, defined by circulating biomarkers 
of shed endothelial glycocalyx (glycosaminoglycan syndecan-1); platelet dysfunction (failure of primary hemostatic 
platelet function, platelet exhaustion driven by endothelial release of tissue factor- TF, platelet activating factor and 
Von Willebrand factor- VWF); failure of immunoregulatory platelet functions; inappropriate thrombin generation 
(altered by dilution of coagulation factors after fluid therapy, rapid coagulation factors consumption immediately 
after injury, shock related to hypovolaemia, acidosis, hypothermia, hypocalcemia); fibrinogen depletion and dysregulated 
fibrinolysis (hypofibrinogenemia- caused by hemodilution due to fluid resuscitation, blood loss, consumption in clot 
formation at the wound sites, hypothermia which impairs fibrinogen synthesis, fibrinogenolysis and increased degradation 
due to acidosis); sex dysmorphism (oestrogen increases the levels of many clotting factors via gene transcription; lower 
levels of oestrogen were associated with higher levels of plasminogen activator inhibitor-1- PAI-1). 
diagnosis. Determination of complete blood count, conventional coagulation assays (Prothrombin Time-PT, 
International Normalized Ratio-INR or activated Partial Thromboplastine Time-aPTT) and/or viscoelastic haemostatic 
assays (VHA) including thromboelastography (TEG) and rotational thromboelastometry (ROTEM). 
management aims at mechanical control of bleeding (tourniquets, direct pressure on bleeding sites), use of 
tranexamic acid (TXA), restoration of circulating blood volume, restoration of clotting homeostasis through correct 
administration of blood products. 

conclusions: TIC appears quickly after traumatic injury and is associated with high rates of morbidity and mortality, 
therefore rapid management using a variety of methods both mechanical and pharmacological is essential in 
establishing a functional outcome.

Key-words: trauma-induced coagulopathy, viscoelastic haemostatic assays, homeostasis, shock, blood products, 
tranexamic acid. 
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possible implementAtion of monocyte 
distribution width in sepsis screening 

in the field of emergency medicine – 
A retrospective single-centre observAtionAl study 

peter erdelyi, laszlo papp, Zoltan peto

Emergency Department of Szent-Györgyi Albert Medical Center, University of Szeged, Hungary

introduction and purpose: Monocyte distribution width (MDW) is a new biomarker used to enhance the effectiveness 
of sepsis detection. In our study we hypothesised that MDW has additional value in sepsis screening if combined with 
currently used sepsis screening tools.

methods: A retrospective single-centre study was performed with patients who arrived with the suspicion of 
infection to the Emergency Department of Szent-Györgyi Albert Medical Center, University of Szeged, Hungary 
between 23 September 2019 and 31 December 2020. Data necessary for the different sepsis scores, MDW values, 
and general demographics were retrieved. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were used 
to evaluate the performance of Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), quick Sequential Organ Failure 
Score (qSOFA), Modified Early Warning Score (MEWS) ≥ 4 points and National Early Warning Score (NEWS) ≥ 5 points 
alone or in combination with MDW in sepsis detection. Sepsis was defined as presence of infection with Sequential 
Organ Failure Score 2 or more points. 

results: 1072 patient were enrolled in our study. Using Sepsis-3 criteria 365 patients had no infection, 309 
patients had infection but had low (0 or 1 points) of SOFA score and 398 patients had sepsis. SIRS, qSOFA, NEWS 
and MEWS alone had sensitivity of 0.638 vs. 0.332 vs. 0.639 vs. 0.571 and specificity of 0.593 vs. 0.909 vs. 
0.681 vs. 0.702, respectively. In combination with MDW, SIRS, qSOFA, NEWS and MEWS had sensitivity of 0.848 
vs. 0.286 vs. 0.634 vs. 0.396 and specificity of 0.434 vs. 0.943 vs. 0.681 vs. 0.890, respectively. Negative 
predictive value of SIRS was improved from 0.744 to 0.833 when combined with MDW, otherwise MDW showed 
little effect on positive or negative predictive values.

conclusion: According to our findings, currently used sepsis screening tools alone showed no outstanding sensitivity 
for sepsis and that correlates with the current literature. MDW improved the sensitivity of SIRS but had minimal 
effect on the other scores. MDW also improved the negative predictive value of SIRS. According to our results on 
one hand we found no practical value in combination qSOFA, NEWS or MEWS with MDW. On the other hand, SIRS in 
combination with MDW showed promising results in sepsis screening and that might be a possible implementation of 
MDW in sepsis care in the field of emergency medicine. Further studies are needed to establish our findings. 

Keywords: MDW, SIRS, qSOFA, MEWS, NEWS, sepsis, screening, emergency medicine.
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1 Emergency Department, University Hospital of Heraklion, Crete
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3 Medical School, University of Crete

introduction and purpose: Secondary PPH is generally defined as any significant uterine bleeding occurring 
between 24 hours and 12 weeks postpartum. Diagnosis and management require great level of suspicion and 
stepwise approach. Transfusion therapy can be supported by Point-of-care viscoelastometric tests.

methods: A case of severe secondary postpartum hemorrhage 18 days post caesarian section due to uterine 
artery pseudo-aneurysm is presented. Treatment included empirical transfusion according to local protocol, 
thromboelastographic confirmation of transfusion’s results and uterine artery embolization. 

results: A 46 years old gravita 2 para 2 woman, presented at the emergency department due to excessive vaginal 
hemorrhage, 18 days post uneventful caesarian section. The patient reported gradually increasing vaginal bleeding 
over 2 days. Transfer to hospital was decided by her attending obstetrician, due to signs of hemodynamic instability 
and suspicion of massive postpartum hemorrhage. Prior to transfer 4gr of tranexamic acid were administered orally. 
At the emergency department, the patient was confused. She was tachypnoic (respiratory rate 30/min), hypoxic 
(SpO

2
 83%), tachycardic (heart rate 120bpm) and hypotensive (BP 90/60 mmHg). Physical examination revealed 

signs of shock with cool clammy peripheries, weak radial pulse and prolonged capillary refill time. Arterial blood 
gases revealed significant lactate rise and base deficit (Lac=75,2mg/dl, BE= -10,4mmol/L). Immediately oxygen 
was administrated via an oxygen mask (FiO

2
 40%), a large bore peripheral venous cannula was inserted and invasive 

arterial blood pressure monitoring was initiated. According to local protocol, we administered a total of 3 units of 
red blood cells (RBCs) O-, 3gr of fibrinogen concentrate, 3gr Calcium Gluconate and approximately 1L of crystalloids. 
As soon as the patient was hemodynamically stabilized, we performed a point-of-care thromboelastographic test 
for assessment of the effectiveness of resuscitation. ROTEM results revealed an ExTEM A5=36mm and a FibTEM 
A5=13mm, which was indicative of efficient resuscitation. Subsequently, CT angiography revealed a uterine artery 
pseudoaneurysm and a uterine artery embolization was performed successfully. The rest of the patient’s hospital 
stay was uneventful. 

conclusion: Postpartum hemorrhage (PPH) is the most frequent cause of death for women in childbirth age. 
Secondary PPH occurs more than 24 hours after delivery and up to 12 weeks postpartum and the main causes 
are subinvolution of the placental site, retained products of conception, infection and inherited coagulation defects. 
Uterine artery pseudoaneurysm is an uncommon cause of postpartum vaginal bleeding with unknown prevalence. 
Management of PPH is a challenging task that should take into account the physiological changes in coagulation 
that occur during pregnancy. Recent clinical trials highlighted the importance of early administration of tranexamic 
acid as well as the key role of fibrinogen in PPH management. Point-of-care viscoelastometric essays in conjunction 
with local transfusion protocols can be used to guide transfusion therapy as well as minimizing the amount of blood 
products transfused to the patient.

Keywords: Viscoelastometric essays, ROTEM, portpartum hemorrhage, tranexamic acid, fibrinogen
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introduction and purpose:: Necrotizing SSTIs are deep non - purulent infections. These infections involve the 
fascial and/or muscle compartments and are potentially devastating due to major tissue destruction and death. We 
are going to present a case of 84-year-old patient diagnosed with NSTI as a result of lower extremity ischemia owing 
to undiagnosed diabetes mellitus and peripheral vascular disease. 

methods: This is a case of an 84 years old male with history of hypertension, ex – smoker (55 pack - years), 
COPD, who was referred to the emergency department by his family doctor due to persistent fever and lower 
extremity pain over the last ten days. He was initially examined in the emergency department five days ago and 
was prescribed cefuroxime for a soft tissue infection. The fever persisted with a minor improvement after receiving 
paracetamol. Lesion on his foot got worse with the appearance of an eschar on the inner surface of left heel. He was 
complaining for sever pain on his feet which extended on calf. Because of long standing fever with rigor in addition 
to no improvement of his foot, he visited our hospital.

results: During the initial examination in the emergency department, patient was febrile and hemodynamically 
stable. Clinically the skin of lateral malleolus was red with a necrotic area on the calf and there were no palpable 
pulses at the dorsalis pedis and anterior tibial artery. Palpation also revealed crepitus. During palpation, patient 
was complaining for sever pain. We performed a lower extremity x-ray in order to investigate the severe pain that 
revealed air among soft tissue. Laboratory tests shown elevated white blood cells (WBC 28100 (Neut 24000)) 
and infection markers (CRP 36.13mg/dL). We also notice high levels of serum glucose although the patient had no 
known history of diabetes mellitus. Taking into consideration all these findings, the necrotizing fasciitis seemed the 
most probable diagnosis. Blood cultures was obtained and patient received broad-spectrum antibiotics (Piperacilin/
Tazobactam and Vancomycin). We requested vascular surgeon consultation in order to examine the patient for 
critical limb ischemia, as he had compatible findings from the clinical examination. Vascular surgeon suggested 
lower limb amputation. During the operation, extensive necrosis and collection of pus was revealed, which lead to 
above the knee amputation. Tissue culture identify three pathogens (E. faecalis, M. morganii & C. freundii). Patient 
received targeted antibiotic therapy and was discharged at the 7th day. 

discussion: NSTIs can be polymicrobial (Type I) or monomicrobial (Type II). The incidence of necrotizing fasciitis 
ranges from 0.3 to 15 cases per 100,000 population. Necrotizing infection most commonly involves the extremities 
(lower extremity more commonly than upper extremity), particularly in patients with diabetes and/or peripheral 
vascular disease. NSTI should be suspected in patients with soft tissue infection and signs of systemic illness in 
association with crepitus, rapid progression of clinical manifestations, and/or severe pain (out of proportion to 
skin findings in some cases). Early recognition of necrotizing infection is critical; rapid progression to extensive 
destruction can occur, leading to systemic toxicity, limb loss, and/or death.

Keywords: soft tissue infection, necrotizing infection, critical ischemia, fasciitis
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introduction and purpose: Septic arthritis due to Salmonella is a rare entity, which is associated with 
immunosuppressed patients. 

methods: Hereby we present the case of a 83-year-old patient with history of multiple myeloma treated with Po-
malidomide and Corticosteroids, who presented at the Emergency Department due acute onset of rigor and fatigue 
over the last few hours. A week before the patient underwent joint paracentesis due to edema and was treated with 
Cefuroxime for 7 days. 

results: During the initial evaluation at the emergency department, patient’s vital signs were BP110/72, HR130b-
pm, Sp0

2
 93% and T◦C38.5. Clinical assessment revealed an edematous, warm and painful right knee with positive 

ballottement sign. The knee joint x-ray revealed an aerogenous cavity proximal to the patella. Joint puncture was 
performed which led to a release of approximately 40ml of air and aspiration of 15ml of purulent fluid. The syno-
vial fluid sample results showed an increased white blood cell count with neutrophil predominance. Additionally, 
gram staining revealed the presence of gram-negative rod. The patient was treated with empirical broad spectrum 
antibiotics (Vancomycin, Metronidazole and Ceftriaxone) due to chronic immunosuppression. During his stay in the 
Emergency Department, he became hemodynamically unstable and was treated with fluid boluses and infusion of 
vasopressors. Due to neutropenia (Neut 0.7 K/μL) patient received Granulocyte colony-stimulating factor (GCSF). 
After hemodynamic stabilization, the patient was admitted to the orthopedic ward and underwent urgent arthrosco-
py the day after. The synovial fluid culture isolated a Salmonella Typhimurium strain. The antibiotic treatment was 
de-escalated according to the antibiogram result. The rest of his hospital stay was uneventful.

conclusion: Septic arthritis is a common cause of morbidity and presents a mortality rate ranging from 10-15%. 
Risk factors include advanced age, pre-existing joint disease, recent joint surgery or injection, injection-drug use and 
immunosuppression. The most common bacteria include aerobic gram positive 

(Staphylococcus aureus, Streptococcal species) and gram negative bacteria (Neisseria gonorrhea) although, when 
treating immunosuppressed patients other microorganisms such as aerobic gram negative bacteria, mycobacteria 
species, fungal species, mycoplasma and as presented above Salmonella species should be considered.

Keywords: sepsis, septic arthritis, salmonella
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