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Ρίνακασ 1. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΔΙΑΩΛΗΝΩΗ ΣΗ ΣΡΑΧΕΙΑ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

1. Κϊμα με GCS-score < 9 
2. Ανάγκθ προςταςίασ/διατιρθςθσ ανοικτϊν αεραγωγϊν 
3. Κλινικά ζκδθλθ αναπνευςτικι ανεπάρκεια 
4. Υποξαιμία ι PaO2 < 75 mm Hg με FiO2 40% 
5. PaCO2 > 45 mm Hg  
6. PaCO2 < 25 mm Hg (νευρογενισ υπεραεριςμόσ) 
7. Μεταβολικι οξζωςθ 
8. Επιλθπτικοί ςπαςμοί μθ ελεγχόμενοι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάκε τραυματίασ με κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ πρζπει να 
κεωρείται πολυτραυματίασ μζχρισ αποδείξεωσ του εναντίου. 
 
Σα υψθλά ποςοςτά κνθτότθτασ, νοςθρότθτασ και μόνιμθσ 
αναπθρίασ ςτο κρανιοεγκεφαλικό τραφμα ςχετίηονται με 
δυνθτικά αντιμετωπίςιμεσ δευτερογενείσ εγκεφαλικζσ βλάβεσ 
από ενδο- και εξωκρανιακά αίτια.  

ε κάκε τραυματία που βρίςκεται ςε κϊμα κατά τθ ςτιγμι τθσ 
κάκωςθσ, θ δφναμθ πλιξθσ των οργάνων είναι μεγαλφτερθ, 
γιατί απουςιάηει θ ςυνειδθτι ι θ ενςτικτϊδθσ αντίδραςθ.   
 
Φάρμακα καταςταλτικά και αλκοόλ μειϊνουν τθν αντίδραςθ 
ανεξαρτιτωσ κϊματοσ, μεταβάλλοντασ τα αντανακλαςτικά και 
τθν αντίλθψθ του κινδφνου. 

 

Τπόηαζε κε ρακειή ΚΦΠ πνπ παξακέλεη κεηά ηελ 
αξρηθή ηαρεία ρνξήγεζε 3 ιίηξσλ πγξώλ, νθείιεηαη 
ζε ζπλερηδόκελε αηκνξξαγία, κέρξηο απνδείμεσο 
ηνπ αληηζέηνπ. 
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Ι. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 
 
Α.      ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΣΙΜΘΘ 

 
1. Σαχεία εκτίμηςη και αντιμετώπιςη – Καθοριςμόσ προτεραιοτήτων 

 A: Αεραγωγοί   

 B: Αναπνοή  

 C: Κυκλοφορία (ςφυγμόσ / πίεςθ) 

 Καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ): Ρροχωρθμζνθ, εφϋόςον 
απαιτείται, ι Χοριγθςθ Ο2 με μάςκα 
 Εξαςφάλιςθ SaO2>95% (παλμικι οξυμετρία) ι PaO2 >75 mmHg 
 Αντιμετϊπιςθ shock 
 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων απειλθτικϊν για τθ ηωι   

2. Προφφλαξη πονδυλικήσ τήλησ  

 Τοποκζτθςθ περιλαίμιου (προςοχι : όχι ςφικτά) 

 Χρθςιμοποίθςθ ειδικοφ φορείου (scoop stretcher)  
3. Διαςωλήνωςη τησ τραχείασ και μηχανική αναπνοή  

 Ενδείξεισ (Ρίνακασ 1)  

 Καταςτολι  μυοχάλαςθ : εφ’ άπαξ δόςεισ για διαςωλινωςθ  

 Εξαςφάλιςθ PaCO2 ≈ 35 mm Hg και PaO2 > 75 mm Hg ι SaO2  > 95% 
4. Σοποθζτηςη περιφερικών (δφο) φλεβικών γραμμών  

 Αιμολθψία 
 Ομάδα – Rhesus, Διαςταφρωςθ 
 Γενικι αίματοσ 
 Ριξθ 
 2-3 πιγματα βιοχθμικοφ ελζγχου (αναλόγωσ ενδείξεων επίπεδα 

αλκοόλθσ και φαρμακευτικϊν ουςιϊν)  

 Χοριγθςθ φυςιολογικοφ οροφ (κρουνθδόν αν υπάρχει καταπλθξία) 

 Αποφυγι ςυςτολικισ αρτθριακισ πίεςθσ <90 mm Hg 
5. Σαχεία χειρουργική εκτίμηςη και αντιμετώπιςη 

 Αναηιτθςθ ςθμείων πνευμοκϊρακα υπό τάςθ ι καρδιακοφ 
επιπωματιςμοφ και αντιμετϊπιςθ 

 Αδρόσ ζλεγχοσ εξωτερικισ αιμορραγίασ 

 Αναηιτθςθ ςθμείων εςωτερικισ αιμορραγίασ (Προςοχι: κλινικι εξζταςθ 
κοιλίασ πριν τθ χοριγθςθ καταςτολισ για διαςωλινωςθ ι διζγερςθ) 

 Άμεςθ αντιμετϊπιςθ απειλθτικϊν βλαβϊν (επί τόπου ι ςτο χειρουργείο) 
6. Σαχεία νευρολογική εκτίμηςη D: Disability 

 Επίπεδο ςυνείδθςθσ ςτθν κλίμακα Γλαςκϊβθσ (Ρίνακασ 2) 

 Αδρι εςτιακι ςθμειολογία 

 Σθμεία πλιξθσ τθσ κεφαλισ (παραμόρφωςθ κρανίου, τραφματα,  
εκχυμϊςεισ και αιματϊματα τριχωτοφ, racoon eyes, ςθμείο Battle, 
ρινόρροια, ωτόρροια)  

7. Σαχεία διαφορική διάγνωςη κώματοσ 

 Μθ τραυματικά αίτια (Ρίνακασ 3) 

 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

 Θεραπευτικά διαγνωςτικά κριτιρια 
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Ρίνακασ 2. ΣΑΧΕΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΤΝΕΙΔΗΗ  

ΜΕ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΚΩΒΗ (GCS-score) 

Άνοιγμα οφθαλμών αυτόματο 4 
ςτα παραγγζλματα 3 
ςτον πόνο 2 
κανζνα 1 

Κινητική απόκριςη εκτελεί εντολζσ 6 
εντοπίηει τον πόνο 5 
αποςφρει ςτον πόνο (κάμψθ) 4 
κάμπτει ανϊμαλα (αποφλοίωςθ) 3 
εκτείνει ςτον πόνο (απεγκεφαλιςμόσ) 2 
καμία  1 

Λεκτική απόκριςη προςανατολιςμζνθ  5 

ςυγκεχυμζνθ 4 
χριςθ ακατάλλθλων λζξεων 3 
άναρκρεσ κραυγζσ 2 
καμία  1 

Βακμολόγθςθ  Προςτίκενται οι τρεισ καλφτερεσ 
 βακμολογιςεισ 

φνολο 
3 -15 

 

 

Ρίνακασ 4. ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΣΑΘΕΙΑ 
Παρά τθν ακρόα χοριγθςθ υγρών 

  Υπόταςθ με  ΚΦΡ 
  πνευμοκϊρακασ υπό τάςθ  

 καρδιακόσ επιπωματιςμόσ 
 ζμφραγμα μυοκαρδίου 
 εμβολι αζροσ  
 υπερφόρτωςθ υγρϊν 

  Υπόταςθ με  ΚΦΡ 
  Συνεχιηόμενθ εςωτερικι αιμορραγία 
  Υπόταςθ με βραδυκαρδία 
  Ρικανι κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ 

Ρίνακασ 3. ΣΑΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΩΜΑΣΟ  
ΑΠΟ ΜΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΑ ΑΙΣΙΑ 

1. Ναρκωτικά  Επί υποψίασ, χοριγθςε Ναλοξόνθ (Narcan) 0,1-0,4 mg 
IV και επανάλθψθ, ι 3,66 μg/kg/h IF (τιτλοποίθςθ) 

2. Βενηοδιαηεπίνεσ Επί υποψίασ, χοριγθςε Φλουμαηενίλθ (Anexate) 0,2 
mg/min IV μζχρι ςυνολικά 1 mg (όχι επί λιψεωσ 
τρικυκλικϊν αντικατακλιπτικϊν) 

3. Μζκθ Επί ενδείξεων, χοριγθςε Θειαμίνθ 100 mg IV infusion 
και 2 ml διαλφματοσ MgSO4 50% IM 

4. Υπογλυκαιμία Ζλεγχοσ ςακχάρου αίματοσ – χοριγθςθ αναλόγωσ 
διαλφματοσ γλυκόηθσ 35% (ςπάνια ςτθν ΚΕΚ εκτόσ αν 
ζχει λθφκεί ινςουλίνθ) 

5. Σφνδρομα ςτεριςεωσ Ναρκωτικά, αλκοόλ, καταςταλτικά ΚΝΣ 
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8. Ζλεγχοσ περιβάλλοντοσ Ε: Exposure – undress 
–    Ρροςταςία από υποκερμία  

9. Παροχζτευςη ςτομάχου 

 Ρροςοχι: επί ςθμείων καταγμάτων ςπλαχνικοφ κρανίου, τοποκζτθςθ 
Levin από το ςτόμα 

 Επί κϊματοσ, τοποκζτθςθ Levin κατά τθ διαςωλινωςθ τθσ τραχείασ 
10. Σοποθζτηςη ουροκαθετήρα 

 Ρροςοχι: επί ουρθκρορραγίασ ι κλινικά ζκδθλων καταγμάτων λεκάνθσ με 
ζςτω παραμικρι δυςκολία προώκθςθσ του κακετιρα, ο κακετθριαςμόσ 
κα γίνει ςτο ακτινολογικό με ουρθκροκυςτεογραφία  

 Καλζςτε ουρολόγο – Ρικανι υπερθβικι κυςτεοςτομία 

 Εξζταςθ οφρων για αιματουρία και μυοςφαιρινουρία 

 Ραρακολοφκθςθ διοφρθςθσ 
11. Κεντρική φλεβική γραμμή άνω – Αιμοδυναμική εκτίμηςη (Ρίνακασ 4)  

 Χοριγθςθ υγρϊν βάςει ΚΦΡ (φυςιολογικόσ ορόσ, κολλοειδι ι και 
υπζρτονα διαλφματα) ϊςτε μζςθ αρτθριακι πίεςθ: 80-90 mm Hg 

12. Αζρια αρτηριακοφ αίματοσ 
Εκτόσ εάν με κλινικά κριτιρια επείγει θ διαςωλινωςθ, ι ζχουν ιδθ λθφκεί 
χωρίσ να ζχει παρζλκει ςθμαντικόσ χρόνοσ 
 

 
Β.   ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΣΙΜΘΘ  

 
13. Λεπτομερήσ ςυςτηματική εκτίμηςη – Επανακαθοριςμόσ προτεραιοτήτων 

 Εξζταςθ κατά ςυςτιματα -  Αφαιρζςτε όλα τα ενδφματα του τραυματία 
 Νευρολογικι εκτίμθςθ (πριν τεκεί ςυνεχισ ζγχυςθ 

καταςταλτικών) 
 Επίπεδο ςυνείδθςθσ ςτθν κλίμακα Γλαςκϊβθσ 
 Εςτιακά ςθμεία  
 Σθμειϊςτε μζγεκοσ κορϊν, φωτοκινθτικό αντανακλαςτικό 

και αντιδραςτικότθτα κορϊν, αυτόματεσ κινιςεισ και 
απόκλιςθ οφκαλμϊν 

 Γυρίςτε τον τραυματία ςτο πλάι διατθρϊντασ τον επιμικθ άξονα 
του κορμοφ (long rolling) και αναηθτιςτε ςθμεία κακϊςεων ΣΣ 
(εκχυμϊςεισ, ςτοίχιςθ ακανκωδϊν αποφφςεων, step-off 
deformity) 

 Αναηιτθςθ εςωτερικισ αιμορραγίασ 

 Χειρουργικι αντιμετϊπιςθ απειλθτικϊν εξωκρανιακϊν βλαβϊν πριν τον 
απεικονιςτικό ζλεγχο (εάν απαιτείται ειδικόσ ζλεγχοσ πριν - π.χ. 
αγγειογραφία - αυτόσ περιορίηεται μόνο ςτον απαραίτθτο) 

 Συρραφι τραυμάτων ςτο ςτακερό αςκενι 
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Ρίνακασ 5. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ 

 
1. Κλίμακα Γλαςκϊβθσ αςκενοφσ < 15 
2. Κλίμακα Γλαςκϊβθσ αςκενοφσ 15 και 

– Επειςόδιο απϊλειασ ςυνείδθςθσ 
– Ρεριτραυματικι αμνθςία 
– ϋΥποπτο τραφμα κεφαλισ 
– Μετατραυματικι επιλθπτικι κρίςθ 
– Νευρολογικό ζλλειμα 
– Ζντονα υποκειμενικά ενοχλιματα: κεφαλαλγία, ναυτία, ζμετοι, 

ίλιγγοσ, ηάλθ  
 

 
Ρίνακασ 6. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜ 

 
1. Αςκενισ διαςωλθνωμζνοσ, ςε καταςτολι ι ςε κϊμα 
2. Αςκενισ με ςχετιηόμενο νευρολογικό ζλλειμμα 
3. Αςκενισ με πλιρθ ςυνείδθςθ, αυχενικό πόνο και φποπτθ α/α ΑΜΣΣ 
4. Αςκενισ με πλιρθ ςυνείδθςθ, επίμονο αυχενικό πόνο και α/α ΑΜΣΣ      

χωρίσ εμφανι πακολογικά ευριματα. 
 

 

Ρίνακασ 7. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΜΕΘ 

 
1. Σοβαρι εγκεφαλικι βλάβθ 
2. Επιδεινοφμενθ νευρολογικι εικόνα 
3. Ελαφρά εγκεφαλικι βλάβθ με ςοβαρζσ εξωκρανιακζσ κακϊςεισ 
4. Ελαφρά εγκεφαλικι βλάβθ με αιμοδυναμικι αςτάκεια, αναπνευςτικι 

ανεπάρκεια ι οριακζσ ηωτικζσ λειτουργίεσ 
5. Υψθλοφ κινδφνου ςυνοδζσ νόςοι 
6. Επιλθπτικοί ςπαςμοί 
7. Μετεγχειρθτικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ 

 

 

 

ην θξαληνεγθεθαιηθό ηξαύκα, ε βία πνπ πιήηηεη ην 
θξαλίν κεηαθέξεηαη ζηνλ απρέλα ζαλ δύλακε θάκςεο, 
έθηαζεο, ζπκπίεζεο θαη ζηξνθήο ζε δηάθνξνπο 
ζπλδπαζκνύο.  
  
Θεσξείζηε δεδνκέλε ηελ θάθσζε ηεο ΑΜ ζε θάζε 
ηξαπκαηία κε θξαλην-εγθεθαιηθή θάθσζε. 
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14. Μεταγγίςεισ – αντιμετώπιςη αιμορραγικήσ διάθεςησ 

 Μετάγγιςθ εξαιρετικά επείγουςα μόνο με Ομάδα-Rhesus, ι 

 Μετάγγιςθ διαςταυρωμζνου αίματοσ  

 Διόρκωςθ διαταραχϊν πιξθσ (χωρίσ να περιμζνετε απαντιςεισ) 
 Διόρκωςθ μεταβολικισ οξζωςθσ 
 Επανακζρμανςθ αςκενοφσ (κουβζρτα, νορμοκερμικζσ εγχφςεισ)  
 FFP : 1 μονάδα ανά 3 μονάδεσ αίματοσ 
 Χοριγθςθ αςβεςτίου (1 amp ανά 3 μον. αίματοσ) 

15. υνεχήσ ςτάγδην καταςτολή και αναλγηςία   

 Ρροποφόλθ (Diprivan) 1-2 mg/kg bolus IV, και 5-50 μg/kg/min IF, ι 
Μιδαηολάμθ (Dormicum) 0,025-0,35 mg/kg bolus IV, και 0,05-5 μg/kg/min  

 Ρεκιδίνθ 25-100 mg IM (ι IV), ι Φαιντανφλθ (Fentanyl) 0,5-1 μg/kg IV 
16. Ανοςοπροςταςία τετάνου 

Επί ανοικτϊν τραυμάτων 
17. Μεταφορά του τραυματία (εντόσ ι εκτόσ νοςοκομείου) 

 Συνοδεία ιατροφ ικανοφ ν’ αντιμετωπίςει πικανά προβλιματα  

 Στοιχειϊδεσ monitoring (τουλάχιςτον παλμικι οξυμετρία) 

 Χρθςιμοποίθςθ scoop stretcher  
18. Απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ  

 Αιμοδυναμικά ςτακεροί: ζλεγχοσ κρανιακϊν - εξωκρανιακϊν βλαβϊν μαηί 

 Αιμοδυναμικά αςτακείσ: μετά τισ παρεμβάςεισ και τθ ςτακεροποίθςθ   

 Ο ειδικόσ ζλεγχοσ τθσ ΚΕΚ περιλαμβάνει κατά κανόνα και τθν ΑΜΣΣ 
 CT εγκεφάλου, εγκεφαλικοφ και ςπλαχνικοφ κρανίου (Ρίνακασ 5) 
 CT ΑΜΣΣ με αναςφςταςθ (reconstruction) (Ρίνακασ 6) ι 

 Α/α ΑΜΣΣ F-P (με απεικόνιςθ Α1 και άνω χείλουσ Θ1) + 
διαςτοματικι οδόντοσ, ι 

 Απλι α/α ΑΜΣΣ  F-P + CT A1-A2 και Α7-Θ1 
19. Αντιμετώπιςη μετά τον απεικονιςτικό ζλεγχο  

 Επείγουςεσ χειρουργικζσ βλάβεσ, ενδοκρανιακζσ και εξωκρανιακζσ   
 Οι απειλθτικζσ εξωκρανιακζσ προθγοφνται 

 Μεταφορά ςτθ ΜΕΘ μετά τον ζλεγχο ι το χειρουργείο (Ρίνακασ 7) 
20. Επιδείνωςη νευρολογικήσ εικόνασ  (ςε οπoιαδιποτε φάςθ) 

 Επανζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ (MAP 80-90 mm Hg) 

 Επανζλεγχοσ για υποξαιμία ι υπερκαπνία  

 Αντιμετϊπιςθ επιλθπτικισ κρίςθσ  

 Χοριγθςθ Μαννιτόλθσ 0,3-1 g/kg και  

 Εφαρμογι υπεραεριςμοφ (PaCO2  30-32  mm Hg) 
21. Καταγραφζσ (όποτε δίδεται θ ευκαιρία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο) 

 Κλινικά ευριματα (πακολογικά και φυςιολογικά) από όλα τα ςυςτιματα 
 Ηωτικά ςθμεία, ΚΦΡ, Διοφρθςθ  
 Νευρολογικι εικόνα (επίπεδο ςυνείδθςθσ ςτθ GCS, εςτιακά, 

μζγεκοσ και αντιδραςτικότθτα κορϊν, κινιςεισ οφκαλμϊν) 

 Εργαςτθριακά ευριματα 

 Θεραπευτικοί χειριςμοί και φάρμακα που χορθγικθκαν  
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Ρίνακασ 8. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ  
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΜΕΘ 

 
1. Αναπνευςτικά προβλιματα 

 

 Διορκϊςτε άμεςα αεριςμό και FiO2, ϊςτε PaCO2  35 mm Hg, PaO2 75-100 mm Hg 

 Αναηθτιςτε άμεςα αντιμετωπίςιμα αίτια υποξαιμίασ ι δυςκολιϊν αεριςμοφ 
(Ρνευμοκϊρακασ, παράδοξθ αναπνοι, ατελεκταςία, πνευμονικό οίδθμα) 

 Ρροςκζςτε μυοχάλαςθ και αντιμετωπίςτε αιτιολογικά  

 Αποφφγετε αυξθμζνεσ ενδοκωρακικζσ πιζςεισ και ανάςτροφθ ςχζςθ Ι:Ε 
 
2. Αιμοδυναμικά προβλιματα 

 Διορκϊςτε άμεςα τθν υπόταςθ (ΜΑ 80-90 mm Hg)  

 Δείτε ΚΦΡ – Αν δεν υπάρχει γραμμι άνω, προετοιμάςτε τοποκζτθςθ 
 Επί ψυχροφ shock με χαμθλι ΚΦΡ δϊςτε υγρά (κολλοειδι, φυςιολογικόσ 

ορόσ) και αναηθτιςτε τα αίτια απϊλειασ όγκου (ςυνεχιηόμενθ αιμορραγία, 
υπερβολικι χοριγθςθ μαννιτόλθσ, ανεπαρκισ χοριγθςθ υγρϊν, άποιοσ 
διαβιτθσ) 

 Επί ψυχροφ shock με υψθλζσ πιζςεισ πλθρϊςεωσ, δϊςτε ινότροπα και 
αναηθτιςτε τα αίτια (πνευμοκϊρακασ, επιπωματιςμόσ, ζμφραγμα, κλάςθ 
μυοκαρδίου, υπερφόρτωςθ, εμβολι αζροσ) και αντιμετωπίςτε αναλόγωσ  

 Επί κερμοφ shock, ςκεφκείτε άλλα από τθ ςιψθ αίτια (τοξικζσ ουςίεσ, 
φάρμακα, αλκοόλ, αλλεργικζσ αντιδράςεισ) – χορθγιςτε ινότροπα και 
αναλόγωσ αιτίου  

 Επί υπόταςθσ και βραδυκαρδίασ με χαμθλζσ πιζςεισ πλθρϊςεωσ, ςκεφκείτε κάκωςθ 
νωτιαίου μυελοφ και τοξικότθτα φαρμάκων ι άλλων ουςιϊν – χορθγιςτε ινότροπα 

 Επί υπζρταςθσ και βραδυκαρδίασ, ςκεφκείτε εγκολεαςμό του προμικθ (εγκεφαλικό 
οίδθμα ι αυξθμζνθ ΕΚΡ) και κάκωςθ αορτισ ι μεγάλων αρτθριακϊν ςτελεχϊν – 
χορθγιςτε ςτάγδθν αγγειοδιαςταλτικά  

 Αποφφγετε ΚΦΡ > 10 mm Hg 
 

 
 
 
 

 
Η παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ βαξηά πνιπηξαπκαηία 
κεηαμύ ΣΕΠ θαη ΜΕΘ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Η 
αθηέξσζε κεξηθώλ ιεπηώλ κπνξεί λα πξνιάβεη 
ζεκαληηθά ιάζε από θαθή θαηαλόεζε. 
πδεηείζηε αλαιπηηθά ην γλσζηό ηζηνξηθό, ηελ αξρηθή 
εηθόλα, θάζε ελέξγεηα αληηκεηώπηζεο, ηηο απαληήζεηο  
εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ πνπ ππάξρνπλ θαη πνηεο 
αλακέλνληαη, ηηο εθθξεκόηεηεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

από όιεο ηηο εηδηθόηεηεο.   
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ΙΙ. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΜΕΘ 
 

 
Α. ΠΑΡΑΛΑΒΘ – ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΣΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ  

 
 

1. Σοποθζτηςη ςτην κλίνη 

 Χρθςιμοποιείςτε αερόςτρωμα κατακλίςεων  

 Ρροφφλαξθ ΣΣ και καταγμάτων  
 Διατθρείτε τον άξονα του ςϊματοσ και τθν τάςθ κρανιακισ ι 

άλλθσ ςκελετικισ ζλξθσ 

 Θζςθ κεφαλισ 30ο  
2. Μηχανική ςφνδεςη 

 Αναπνευςτιρασ 
 Δείτε τα τελευταία αζρια αρτ. αίματοσ και ρυκμίςτε ςυνκικεσ, ι 
 Μιμθκείτε τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ εάν δεν υπάρχουν πρόςφατα 

αζρια  

 Βαςικό monitoring  
 ΘΚΓ 
 Μθ αιματθρι αρτθριακι πίεςθ 
 Συνεχισ ΚΦΡ (εάν ζχει τοποκετθκεί τρίαυλοσ κακετιρασ άνω)  
 Ραλμικι οξυμετρία 
 Κεντρικι κερμοκραςία  

3. Παράδοςη και παραλαβή  

 Ταχεία αδρι εκτίμθςθ (παρουςία του παραδίδοντοσ ιατροφ) 
 Γενικι κατάςταςθ  

 Ηωτικά ςθμεία 
 Διοφρθςθ  

 Νευρολογικι εικόνα υπό καταςτολι  
 Ελζγξατε κινθτικζσ αντιδράςεισ, μζγεκοσ και 

αντιδραςτικότθτα κορϊν, κινιςεισ οφκαλμϊν 

 Λεπτομερισ ςυηιτθςθ και επεξθγιςεισ μεταξφ παραδίδοντοσ και 
παραλαμβάνοντοσ γιατροφ 

4. Άμεςεσ παρεμβάςεισ 

 Εξετάςατε αζρια – θλεκτρολφτεσ – ςάκχαρο – Hb αρτθριακοφ αίματοσ 

 Άμεςθ αντιμετϊπιςθ αιμοδυναμικϊν και αναπνευςτικϊν προβλθμάτων 
(Ρίνακασ 8) 

 Δϊςτε οδθγίεσ διόρκωςθσ θλεκτρολυτικϊν διαταραχϊν, υπεργλυκαιμίασ ι 
υπογλυκαιμίασ  

5. υμπλήρωςη ιςτορικοφ   

 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από όποιον μπορεί να γνωρίηει 
 Συμβάν (ϊρα – ςυνκικεσ) 
 Ατομικό και οικογενειακό αναμνθςτικό 
 Συνικειεσ ηωισ 
 Συνοδά νοςιματα 
 Φάρμακα 
 Αλλεργίεσ  
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 Ρίνακασ 9. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΜΕΘ  

1. Απλόσ ακτινολογικόσ ζλεγχοσ επί κλίνησ 
  α/α κϊρακοσ : Εάν δεν επείγει, μετά τθν τοποκζτθςθ γραμμϊν  

 α/α ΑΜΣΣ : ςυμπλθρϊςτε τισ προβολζσ που λείπουν. Για τθν πλαγία λιψθ 
καταςπάςτε τουσ ϊμουσ κακθλϊνοντασ τα χζρια επί των μθρϊν με λευκοπλάςτ.  

 α/α λεκάνθσ ιςχίων και άκρων : ςυμπλθρϊςτε ό,τι λείπει αναλόγωσ των ευρθμάτων 
ςασ 

2. Αιματολογικόσ ζλεγχοσ 
   Γενικι αίματοσ 

 Ρλιρθσ πθκτολογικόσ ζλεγχοσ  

 Ομάδα-Rhesus, διαςταφρωςθ, αίτθςθ χοριγθςθσ αίματοσ, FFP 
3. Βιοχημικόσ ζλεγχοσ 

  Οροφ: ουρία, κρεατινίνθ, ςάκχαρο, θλεκτρολφτεσ, τρανςαμινάςεσ, λευκϊματα, CK, CK-
MB   

 Οφρων: γενικι, και ιδιαίτερα για αιματουρία, αιμοςφαιρινουρία, μυοςφαινουρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίνακασ 10. ΤΝΗΘΕΙ ΔΟΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΕΚ  
Καταςταλτικά   
Ρροποφόλθ (Diprivan) 1-2 mg/kg IV, και 5-50 μg/kg/min IF 
Μιδαηολάμθ (Dormicum) 0,025-0,35 mg/kg IV, και 0,05-5 μg/kg/min IF 
Θειοπεντάλθ (Pentothal) 0,5-6 mg/kg/h IF (για βαρβιτουρικό κϊμα) 
Αναλγθτικά  
Φαιντανφλθ (Fentanyl) 0,5-1 μg/kg IV, και 20-50 μg/h IF 
Σουφαιντανφλθ (Fentamorf) 0,2-0,6 μg/kg IV και 0,01-0,05 μg/kg/min IF 
Αλφαιντανφλθ (Rapifen) 10-25 μg/kg IV, και 0,5-3 μg/kg/min IF 
Μυοχαλαρωτικά   
Ατρακοφριο (Tracrium) 0,5-0,6 mg/kg IV, και 3-9 μg/kg/min IF 
Σιςατρακοφριο (Nimbex) 0,15mg/kg IV, και 0,5-10,2 μg/kg/min IF 
οκουρόνιο (Esmeron) 0,6 mg/Kg IV, και 5-10 μg/Kg/min IF 
Μαννιτόλθ 1θ δόςθ: 0,5-1 g/kg, ςυντιρθςθ 0,25-0,5 g/kg/6h   
Αντιεπιλθπτικά  
Βαλπροϊκό νάτριο (Depakine) 1600 mg/d IF (κεραπ. επίπεδα οροφ 50-100 μg/ml) 
Φαινυτοΐνθ (Epanutin) Θεραπευτικά: 250 mg ςε N/S ςε ζγχυςθ <50 mg/min, 

επανάλθψθ ςε 30 min. Συντιρθςθ ι προφφλαξθ: 125 
mg/8h IV (κεραπευτικά επίπεδα οροφ 10-20 μg/ml)  

Μιδαηολάμθ (Dormicum) 0,025-0,35 mg/kg IV, και 0,05-5 μg/kg/min IF 
Διαηεπάμθ (Stedon, Valium κλπ) 0,15-0,25 mg/kg IV (ρυκμόσ <2.5 mg/30 min), 

επανάλθψθ μετά 30-60 min, Συντιρθςθ με ζγχυςθ μζχρι 
100 mg/d (το διάλυμα να χρθςιμοποιείται εντόσ 6h) 

Θειοπεντάλθ (Pentothal) 1-3 mg/kg IV και ςυντιρθςθ με 0,5-1 mg/kg/h  
Για άποιο διαβιτθ  
Δεςμοπρεςςίνθ (Defirine) 10-40 μg/d ρινικά, ι 1-4 μg/d IV, SC, IM ι IF 

 

Επί αηειεθηαζίαο ιίγεο ώξεο κεηά ηελ θάθσζε, πνπ δελ 
νθείιεηαη ζε πλεπκνζώξαθα, κεγάιν αηκνζώξαθα ή θαθή 
ζέζε ηνπ ζσιήλα, ζθεθζείηε ηελ απόθξαμε κεγάινπ 
βξόγρνπ από εηζξόθεζε ηξνθώλ, πεγκάησλ ή μέλσλ 
ζσκάησλ, όρη απαξαίηεηα νξαηώλ ζηελ απιή αθηηλνγξαθία 
ή ηελ αμνληθή ζώξαθα.  

Πηζαλόλ λα απαηηεζεί επείγνπζα βξνγρνζθόπεζε.  
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6. Βαςικόσ εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ (Ρίνακασ 9) 
7. Αρχικζσ οδηγίεσ νοςηλείασ 

 Νοςθλευτικι παρακολοφκθςθ και καταγραφι  
 Ηωτικά ςθμεία και SpO2 ανά ϊρα 
 Διοφρθςθ ανά ϊρα 
 Θερμοκραςία ανά ϊρα 
 Μζγεκοσ – αντιδραςτικότθτα κορϊν ανά θμίωρο τισ πρϊτεσ ϊρεσ και 

μετά ανά ϊρα  

 Υγρά- θλεκτρολφτεσ 
 Σε ςτακερι χοριγθςθ N/S εμπλουτιςμζνου με θλεκτρολφτεσ  
 Διορκϊςτε ελλείμματα υγρϊν και θλεκτρολυτϊν 

 Levin 
 Σε παροχζτευςθ 
 Κάνετε μερικζσ πλφςεισ με κρφο ορό επί γαςτροπλθγίασ 

 Φάρμακα (Ρίνακασ 10) 
 Καταςταλτικά (ςε δόςθ που προκαλοφν GCS=3) 
 Αντιεπιλθπτικά για προφφλαξθ ι κεραπεία  
 Αναλγθτικά 
 Αντιπυρετικά επί Θ>38 οC (κατά προτίμθςθ ινδομεκακίνθ) 
 Γαςτροπροςτατευτικά (Θ2 αναςτολείσ ι αποκλειςτζσ πρωτονίων)  
 Μυοχαλαρωτικά μόνο για τισ ανάγκεσ του αναπνευςτικοφ  
 Αντιβιοτικά, ςφμφωνα με τισ λοιπζσ ενδείξεισ (δεν απαιτοφνται για τθν 

κλειςτι ΚΕΚ και ςυηθτοφνται ςτθν ανοικτι)  
 Αποφφγετε τθ μαννιτόλθ εμπειρικά για το εγκεφαλικό οίδθμα 
 Αποφφγετε τα κορτικοειδι για τθν ΚΕΚ 
 Αποφφγετε φάρμακα που αυξάνουν τθν εγκεφαλικι ροι, όπωσ 

νιτρογλυκερίνθ, κεταμίνθ, πτθτικά αναιςκθτικά. 

 Νοςθλευτικι φροντίδα - φυςικοκεραπεία 
 Ρροςοχι: Να αποφεφγονται χειριςμοί διζγερςθσ, πόνου και 

ςυμπίεςθσ των τραχθλικϊν φλεβϊν (π.χ. περιλαίμιο) 
8. υςτηματική λεπτομερήσ εκτίμηςη και αντιμετώπιςη προβλημάτων   

 Αναπνευςτικι και αιμοδυναμικι αςτάκεια (Ρίνακασ 8) 

 Διάγνωςθ ςυνεχιηόμενθσ αιμορραγίασ  
 Στο κϊρακα (α/α, CT με IV ςκιαγραφικό, παροχζτευςθ κϊρακα) 
 Ενδοπεριτοναϊκά (παροχετεφςεισ, περιτοναϊκι ζκπλυςθ, CT, U/S) 
 Οπιςκοπεριτοναϊκά (CT με IV ςκιαγραφικό, αγγειογραφίεσ) 
 Μεγάλθ αιματουρία (CT με ςκιαγραφικό, πυελο-κυςτεογραφία) 
 Από κατάγματα λεκάνθσ (CT, αγγειογραφία)   

 Διάγνωςθ κακϊςεων μεςοκωρακίου (CT με ςκιαγραφικό, διοιςοφάγειο 
U/S, αορτογραφία) 

 Διόρκωςθ διαταραχϊν πιξθσ (ανάταξθ μεταβολικισ οξζωςθσ και 
υποκερμίασ, χοριγθςθ FFP, και αναλόγωσ Ca και αιμοπεταλίων) 

 Μετάγγιςθ αίματοσ, ϊςτε Hb>9 g/dL  

 Αντιμετϊπιςθ ραβδομυόλυςθσ (μυοςφαιρινουρία, CK οροφ) με υγρά, 
μαννιτόλθ, NaHCO3 

 Καλζςτε τουσ ειδικοφσ για επανεκτίμθςθ και καταγράψτε τισ 
εκκρεμότθτεσ. 
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Ρίνακασ 11. ΕΝΔΕΙΞΕΙ MONITORING ΣΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΠΙΕΗ   

 
1. 

 

Κϊμα GCS-score  8   με CT scan πακολογικό 
2. Κϊμα GCS-score  8 με CT scan φυςιολογικό + 2 από τα εξισ ςθμεία : 
                      α. Θλικία  40 ζτθ 
                      β. Μονόπλευρεσ ι αμφοτερόπλευρεσ κινθτικζσ διαταραχζσ  
                      γ. Συςτολικι πίεςθ  90 mm Hg 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Βαζηθή πξνϋπόζεζε ζηε ζεξαπεία ηεο εγθεθαιηθήο  
βιάβεο ζεσξείηαη ε εμαζθάιηζε πίεζεο άξδεπζεο 
εγθεθάινπ (CPP) 60-70 mm Hg  
 
CPP = Μέζε αξηεξηαθή πίεζε (ΜΑΡ) – Ελδνθξάληα πίεζε (ICP)   

 

 
Απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε ζεσξείηαη εθείλε πνπ 

παξακέλεη  > 20 mm Hg πεξηζζόηεξν από 5 min 

Η ελδνθξάληα ππέξηαζε ζπλνδεύεηαη από ρακειό 

επίπεδν ζπλείδεζεο, ελώ GCS  9 ζεσξείηαη κάιινλ 
απίζαλν λα ζπλνδεύεηαη κε ICP > 20 mm Hg. 
Επνκέλσο, ε παξαθνινύζεζε θαη δηαηήξεζε ΜΑΡ 

80-90 mm Hg είλαη επαξθήο επί GCS  9. 
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Β.  ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΜΕΣΑ ΣΘ ΤΣΘΜΑΣΙΚΘ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ  
 
1. Νευρολογική εκτίμηςη μετά διακοπή ή αναςτροφή τησ καταςτολήσ 

 Αφοφ ζχετε εξαςφαλίςει τισ βαςικζσ προχποκζςεισ κυκλοφορίασ και 
προςφοράσ Ο2 ςτον εγκζφαλο (ςτακεροποίθςθ ΜΑ 80-90 mm Hg, SaO2 

95%, Hb >9 g/dL, ανεμπόδιςτθ φλεβικι επαναφορά), αξιολογιςτε το 
αποτζλεςμα κλινικά, κάνοντασ πλιρθ νευρολογικι εκτίμθςθ μετά 
ολιγόλεπτθ διακοπι τθσ καταςτολισ 

 Εκτιμιςτε το επίπεδο ςυνείδθςθσ ςτθν GCS  
 Εξετάςτε και καταγράψτε τισ εκδθλϊςεισ από τα κρανιακά και 

περιφερικά νεφρα  
 

2. Αντιμετώπιςη επί GCS 9 

 Συνεχίςτε τθ ςυςτθματικι υποςτθρικτικι αγωγι, ωσ ζχει 

 Διατθρείτε: ΜΑ 80-90 mm Hg, PaO2 75-100 mm Hg, PaCO2  35 mm 
Hg, Hb > 9 mg/dL 

 Συνεχίςτε τθν παρακολοφκθςθ των κορϊν ανά ϊρα  

 Εκτιμάτε νευρολογικά τον αςκενι με διακοπι τθσ καταςτολισ ανά 8ωρο 

 Εάν διαπιςτϊςετε επιδείνωςθ τθσ νευρολογικισ εικόνασ 
 Ελζγξτε αν ςυντρζχουν ςυςτθματικά ι άλλα αίτια και διορκϊςτε 

(αζρια, αρτθριακι πίεςθ, Hb, πόνοσ, πυρετόσ, κϊλυμα φλεβικισ 
επαναφοράσ, θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, ςάκχαρο αίματοσ κλπ) 

 Εφαρμόςτε υπεραεριςμό (PaCO2 30-32 mm Hg), ι και 
 Μαννιτόλθ 20%, 100-150 ml εφ’ άπαξ 
 Ηθτιςτε νευροχειρουργικι εκτίμθςθ  
 Εξετάςτε το ενδεχόμενο νζασ CT εγκεφάλου 
 Ρροχωριςτε ςτα επόμενα βιματα, αν θ επιδείνωςθ παραμζνει     
 

3. Αντιμετώπιςη επί GCS 8 

 Εξαςφαλίςτε ΜΑ 80-90 mm Hg  

 Ελζγξετε αζρια αρτθριακοφ αίματοσ και εξαςφαλίςτε PaO2 75-100 mm Hg, 

PaCO2  35 mm Hg  

 Εξετάςτε το ενδεχόμενο προφυλακτικισ υποκερμίασ 

 Σε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο Νευροχειρουργό προχωριςτε ςτθν 
εφαρμογι monitoring τθσ ενδοκράνιασ πίεςθσ (ICP) ςφμφωνα με τισ 
ενδείξεισ του Ρίνακα 11 

 Ρροτιμάται θ τοποκζτθςθ ενδοκοιλιακοφ κακετιρα, εάν θ ειδικι 
κατάςταςθ το επιτρζπει, για τθ κεραπευτικι αφαίρεςθ ΕΝΥ 

 Τοποκετιςτε ενδαρτθριακι παρακολοφκθςθ τθσ ΜΑ, ϊςτε να είναι 
ςυνεχισ θ εκτίμθςθ τθσ CPP. 
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Αποκατάςταςθ ICP :  
ςταδιακι νορμοκαπνία 

Διατιρθςε CPP 60-70 mm Hg 
Monitoring SjVO2,  ι PbrO2 και/ι CBF 

 

ICP : Αφαίρεςε ΕΝΥ από ενδοκοιλιακό κακετιρα            
(εφόςον είναι δυνατόν) 

 CPP 60-70 mm Hg 
Νορμογκαιμία - αγγειοςυςπαςτικά εν ανάγκθ  

 PaCO2  35 mm Hg – PaO2 75-100 mm Hg 
Ρροφυλακτικι υποκερμία; 

 

ICP : 20% Mannitol (0.25-1 g/kg) ι υπζρτονο Ν/S 
Επανάλθψθ, εάν οςμωτικι πίεςθ < 320 mOsm/L   

 ICP  
Αποκατάςταςθ ICP: 

Συνζχιςε ςυςτθματικι υποςτιριξθ 

Αφξθςθ βάκουσ καταςτολισ –αναλγθςίασ 
Χοριγθςε 20% Mannitol (αν ΩΡ < 320 mOsm/L) 

Υπεραεριςμόσ (PaCO2  28-32 mm Hg)  
          
          
 

Χειρουργικζσ βλάβεσ: 
Χειρουργικι αντιμετϊπιςθ 

 
ICP > 20 mm Hg πάνω από 5 min 

ICP   Πχι χειρουργικζσ βλάβεσ 

CT-scan 

ICP   

Βαρβιτουρικό κϊμα 

Άλλεσ δευτερεφουςεσ κεραπείεσ 
(αποςυμπιεςτικι  κρανιεκτομι, κεραπευτικι υποκερμία κλπ) 

SjvO2  55 - 75 % 
Συνζχιςε ςγωγι 

ICP   

Αποκατάςταςθ ICP  
Monitoring HΕΓ  
Νορμογκαιμία   

CPP 60-70 mmHg  
SjVO2  55 - 75 % 

Σταδιακι νορμοκαπνία 

Αποκατάςταςθ ICP :  
Μετεγχειρθτικι παρακολοφκθςθ 

SjvO2 < 55% 
Διόρκωςε υπογκαιμία, υποξαιμία –
Χοριγθςε 20% Mannitol ι/και H/S 
(οςμωτικι πίεςθ < 320 mOsm/L) 

 

SjvO2  > 75% 
Αναλγθςία, καταςτολι 
Απυρεξία, β-blockers  

ΘΕΓ - διακράνιο Doppler  

ICP   
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 Εάν θ ICP είναι αυξθμζνθ  
 Ελζγξτε για άλλα αίτια (πυρετόσ, πόνοσ, ανεπαρκισ καταςτολι, 
ςυμπίεςθ τραχθλικϊν φλεβϊν, αυξθμζνθ ενδοκωρακικι πίεςθ, 
θλεκτρολυτικζσ και μεταβολικζσ διαταραχζσ) 

 Αυξιςτε τθ ΜΑ ϊςτε CPP 60-70 mm Hg (ανατάξατε ςε κάκε 
περίπτωςθ τθν υποογκαιμία – χορθγιςτε εν ανάγκθ 
αγγειοςυςπαςτικά: νοραδρεναλίνθ)  

 Αφαιρζςτε μικρι ποςότθτα ΕΝΥ, εάν ζχει τοποκετθκεί 
ενδοκοιλιακόσ κακετιρασ 

 Χορθγιςτε μαννιτόλθ 20% (0.25 – 1 g/kg). Ρροςοχι: Να ζχετε 
εξαςφαλίςει νορμογκαιμία – μετριςτε ωςμωτικι πίεςθ οροφ (<320 
mOsm/L) 

 Εάν θ ICP επανζλκει, ςυνεχίςτε τθν αγωγι 
 

 Εάν θ ICP παραμζνει αυξθμζνθ παρά τθ διατιρθςθ CPP 60-70 mm Hg 
 

 Εφαρμόςτε υπεραεριςμό (PaCO2 32-28 mmHg) και προχωριςτε ςε   
CT εγκεφάλου 

 Χειρουργ. βλάβεσ ςτθ CT  χειρουργείο (Πίνακασ 10) 

 Μθ χειρουργ. βλάβεσ  Monitoring ιςτικισ οξυμετρίασ 
/κατανάλωςθσ, εγκεφαλικισ ροισ 

 ε κάκε περίπτωςθ που θ ICP αποκακίςταται, ςταδιακι επάνοδοσ 
ςε νορμοκαπνία 

 
SjvO2 >75% (υπεραιμία)  
 Χορθγιςτε βακφτερθ καταςτολι και αναλγθςία, ελζγξετε τον 

πυρετό, δϊςτε β-blockers 
SjvO2 <55% (ιςχαιμία) 
 Διορκϊςτε υποξαιμία, εξαςφαλίςτε νορμογκαιμία και χορθγιςτε 

μαννιτόλθ 20% (0.25 g/kg), εάν ωςμωτικι πίεςθ οροφ <320 
mOsm/L 

 

 Εάν θ ICP παραμζνει αυξθμζνθ  
  Εφαρμώςτε βαρβιτουρικό κώμα (κειοπεντάλθ 0,5-6 mg/kg/h)  

Ρροςοχι: Διατθριςτε νορμογκαιμία, νορμοκαπνία, CPP 60-70 mm 
Hg και SjvO2 55-75%  

 

 ICP ανεξζλεγκτθ παρά τθν εφαρμογι βαρβιτουρικοφ κϊματοσ  
 Δοκιμάςτε κι άλλεσ δευτερεφουςεσ κεραπείεσ, όπωσ κεραπευτικι 

υποκερμία, αποςυμπιεςτικι κρανιεκτομι κ.α.  
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Ρίνακασ 12. Ενδείξεισ χειρουργικισ επζμβαςθσ ςτθν ΚΕΚ 

1 Ετερόπλευρα εξωπαρεγχυματικά αιματώματα (επιςκλθρίδια ι υποςκλθρίδια) 
όταν υπάρχει μετατόπιςθ τθσ μζςθσ γραμμισ που φαίνεται με γυμνό μάτι ςτο 
ςυνικουσ μεγζκουσ φιλμ τθσ αξονικισ. 

2 Μεγάλα αμφοτερόπλευρα εξωπαρεγχυματικά αιματώματα χωρίσ μετατόπιςθ 
τθσ μζςθσ γραμμισ, ιδίωσ όταν αςκοφν πίεςθ ςτο εγκεφαλικό παρζγχυμα ι 
απώκθςθ ςτισ κοιλίεσ 

3 Αιμορραγικζσ ι μθ κλάςεισ και ενδοεγκεφαλικά αιματώματα, μονιρθ ι 
πολλαπλά με ετερόπλευρθ ι αμφοτερόπλευρθ εντόπιςθ, εάν ςυνοδεφονται 
από: 

  εξωπαρεγχυματικό αιμάτωμα πάχουσ > 1cm   
 ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα να είναι > 25-30 ml 

  απϊκθςθ τθσ μζςθσ γραμμισ > 5 mm 
 διεφρυνςθ τθσ αντίπλευρθσ κοιλίασ (κροταφικό κζρασ) 
 απόφραξθ των βαςικϊν δεξαμενϊν 
 κλινικι επιδείνωςθ  
 αυξθμζνθ ενδοκράνια πίεςθ 

4 Αποςυμφορθτικι κρανιεκτομι ενδείκνυται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 
5 Επιπεπλεγμζνα εμπιεςματικά κατάγματα με εξαίρεςθ τα άνωκεν του οβελιαίου 

 κόλπου 
6 Εμπιεςματικά κλειςτά κατάγματα μόνο αν αςκοφν χωροκατακτθτικι δράςθ 
7 Αποφρακτικόσ υδροκζφαλοσ, χρόνιο υποςκλθρίδιο αιμάτωμα και υποςκλθρίδιο 

φγρωμα, που εμφανίηουν εικόνα πιζςεωσ του εγκεφαλικοφ παρεγχφματοσ ςτθν 
αξονικι  

8 Ενδοκράνιο απόςτθμα και εμπφθμα. 
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Γ. ΑΓΩΓΘ ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΜΕΡΕ 
 

1.      Παρακολοφθηςη  

 Συνεχίςτε και τθ 2θ μζρα τισ καταγραφζσ ανά ϊρα, αν θ κατάςταςθ 
παραμζνει κρίςιμθ, άλλωσ ανά 3ωρο 

 Ραρακολοφκθςθ θλεκτρολυτϊν και ςακχάρου οροφ 3-4 φορζσ θμερθςίωσ 

 Ραρακολοφκθςθ γενικοφ εργαςτθριακοφ ελζγχου κάκε μζρα τισ πρϊτεσ 
μζρεσ 

 Ραρακολοφκθςθ ωςμωτικισ πίεςθσ οροφ, αν χορθγείται μανιτόλθ 

 Κλινικι νευρολογικι εκτίμθςθ  
 2-3 φορζσ τθν θμζρα μετά ολιγόλεπτθ διακοπι τθσ καταςτολισ, αν θ 

ICP φυςιολογικι, ι GCS9 
 Αποφφγετε διακοπι καταςτολισ ςε φάςεισ ανεξζλεγκτθσ ICP 
 Προςοχι: Η αντιδραςτικότθτα και το μζγεκοσ των κορών δυνατόν να 

μεταβάλλονται επί βαρβιτουρικοφ κώματοσ 

 Επαναλάβατε CT εγκεφάλου μετά από κάκε επιδείνωςθ, και επί ςτακερϊν 
τθ 2θ-4θ θμζρα και 7θ – 10θ  

 
2. Ειδική αγωγή 

 υνεχίςτε τθν αγωγι τθσ 1θσ θμζρασ με οδθγό τθν GCS όταν δεν γίνεται 
monitoring, ι τθν ICP όταν γίνεται: 
 ΜΑ 80-90 mm Hg ι CPP 60-70 mm Hg 
 PaO2 70-100 mm Hg  
 Θ οξεία εφαρμογι υπεραεριςμοφ (PaCO2 28-30 mm Hg) είναι κατά 

κανόνα αποτελεςματικι για μικρό χρονικό διάςτθμα και πρζπει να 
γίνεται πάντοτε ςε ςυνδυαςμό με τθν αναηιτθςθ πιο ςτακερϊν 
λφςεων  

 Να επανζρχεςτε ςταδιακά ςε νορμοκαπνία  
 Θ μαννιτόλθ χορθγείται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ για τον ζλεγχο τθσ 

ICP. Εάν χορθγείται εμπειρικά διακόψετε προοδευτικά εντόσ 2-3 
θμερϊν. 

 Χορθγείτε επαρκι καταςτολι και αναλγθςία μζχρι τθ βελτίωςθ του 
επιπζδου ςυνείδθςθσ ι τον ζλεγχο τθσ ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. 
Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε και ςυνδυαςμό καταςταλτικϊν, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ 

 Χρθςιμοποιείτε τθ μικρότερθ δόςθ βαρβιτουρικϊν βάςει monitoring 
ΘΕΓ (burst supression) 

 Ρροςοχι: Ραρακολουκείτε αιμοδυναμικά τον αςκενι με 
monitoring, και αποφφγετε τθν υπογκαιμία. Ρεριορίςτε τθ 
διάρκεια του βαρβιτουρικοφ κϊματοσ ςτθν απολφτωσ 
απαραίτθτθ. Ραρακολουκείτε τα επίπεδα βαρβιτουρικϊν ςτο 
αίμα επί παρατεταμζνθσ χοριγθςθσ. 

 Ελζξτε τον πυρετό φαρμακευτικά και με κουβζρτα υποκερμίασ 
 Συνεχίςτε τθν αντιεπιλθπτικι αγωγι (προφφλαξθ ι κεραπεία) με 

γνϊμονα τισ ανάγκεσ. Ρροςοχι: Εάν ζχει διακοπεί λόγω παράλλθλθσ 
κεραπείασ, π.χ. βαρβιτουρικϊν, να γίνει επαναχοριγθςθ μετά τθ 
διακοπι τθσ παράλλθλθσ αγωγισ. 
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Πίνακασ 13. Αποδζςμευςη από τη μηχανική αναπνοή 

 Θ απελευκζρωςθ από τον αναπνευςτιρα προχποκζτει τθν αποκατάςταςθ των 
εγκεφαλικϊν παραμζτρων 

 Θ μθ άνοδοσ τθσ ICP κατά τθ διακοπι τθσ καταςτολισ για εκτίμθςθ κζτει ζνδειξθ 
απογαλακτιςμοφ 

 Θ ρινοτραχειακι και ςτοματοτραχειακι διαςωλινωςθ μπορεί να είναι αιτίεσ 
επειςοδίων αυξθμζνθσ ICP και ςυνεπϊσ επιβράδυνςθσ του απογαλακτιςμοφ  

 Θ εκτζλεςθ ζγκαιρα τραχειοςτομίασ ςτουσ αςκενείσ με βαριά ΚΕΚ (GCS 8) είναι 
επιβοθκθτικι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η κεηαηξαπκαηηθή πεξίνδνο ησλ αζζελώλ κε βαξηά 
θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε είλαη καθξά θαη επίπνλε, ηόζν 
γηα ηνλ αζζελή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, όζν θαη γηα ηε 
ζεξαπεπηηθή νκάδα. 
 
Οη ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηελ αλάλεςε θαη ην ζάλαην, ή 
ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε κόληκε αλαπεξία, είλαη πνιύ 
ιεπηέο θαη ηα όξηα πνιύ ζηελά. 
 
Μόλν ε αδήξηηε θαη ζηελή ζπλεξγαζία όισλ ησλ 
ζεξαπεπηηθώλ κεξώλ δηαζθαιίδεη έλα θαιύηεξν 
απνηέιεζκα. Αλάκεζα ζηα κέξε απηά, θεληξηθό ξόιν 

δηαδξακαηίδνπλ ν λνζειεπηήο θαη ν θπζηνζεξαπεπηήο.     



 19 

 Αντιμετϊπιςθ άποιου διαβιτθ  
 Ρροςοχι, θ πολυουρία μπορεί να μθν οφείλεται ςε χοριγθςθ 

μαννιτόλθσ ι υπερφόρτωςθ υγρϊν ι λφςθ νεφρικισ ανεπάρκειασ  
 Εξετάςτε ωςμωτικι πίεςθ οροφ και οφρων χωρίσ χρονοτριβι, και 

χορθγιςτε δεςμοπρεςςίνθ (Defirine)  
 Μθ κεωρείτε τον άποιο διαβιτθ υποχρεωτικά κακό προγνωςτικό 

ςθμείο. Μπορεί να είναι αποτζλεςμα τοπικισ βλάβθσ. 
 Σε μεγάλθ υπερνατριαιμία, θ διόρκωςθ να γίνεται με ρυκμό 1 mmol/h 

 Αντιμετϊπιςθ ςυνδρόμου απρόςφορθσ ζκκριςθσ ADH 
 Ρροφυλάξτε τον εγκζφαλο από υπονατριαιμία και κατακράτθςθ 

υγρϊν   

 Αντιμετϊπιςθ ςυμπακθτικϊν εκφορτίςεων 
 Χορθγιςτε β-blockers και/ι μορφίνθ  
 

3. Γενική υποςτήριξη  

 Θρζψθ  
 Ρροςοχι, αυξθμζνοσ καταβολιςμόσ. Ξεκινείςτε ζγκαιρα κρεπτικι 

υποςτιριξθ. 
 Αποφφγετε Ολικι Ραρεντερικι Διατροφι επί αιμοδυναμικισ 

αςτάκειασ και άποιου διαβιτθ. Ρροτιμιςτε διεντερικι διατροφι ι 
ζςτω μικτι, μόλισ θ κινθτικότθτα ςτομάχου και εντζρου το 
επιτρζψουν. 

 Γαςτροπροςταςία 
 Διατθρείςτε τθν αρχικι αγωγι ςτθν περίοδο γαςτροπάρεςθσ και 

αλλάξτε ςε ςουλκραφάτθ μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ κινθτικότθτασ 
του ςτομάχου. 

 Προφφλαξθ κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων 
 Εφαρμόςτε αςκοφσ περιοδικισ ςυμπίεςθσ των ςκελϊν από τθ 2θ 

θμζρα 
 Ρροςκζςτε μικρομοριακι θπαρίνθ, μόλισ θ κατάςταςθ το επιτρζπει. 

 Γενικά μζτρα προφφλαξθσ από λοιμϊξεισ 
 Ρροςοχι: θ βαριά ΚΕΚ προκαλεί ανοςοκαταςτολι. Τθρείτε τουσ 

γενικοφσ κανόνεσ προφφλαξθσ ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων.  
 Ζγκαιρθ αποδζςμευςθ από τον αναπνευςτιρα (πίνακασ 13). 

 
4. Προφυλάξεισ κατά το monitoring  

 Ρεριορίςτε τθ διάρκεια ςτθν απολφτωσ απαραίτθτθ 

 Τθρείτε αυςτθροφσ κανόνεσ αντιςθψίασ  

 Στζλνετε ςυχνά γενικι + καλλιζργεια ΕΝΥ επί ενδοκοιλιακοφ κακετιρα 

 Σε ςθπτικι κατάςταςθ: Γενικι και καλλιζργεια ΕΝΥ από τον ενδοκοιλιακό 
κακετιρα, ι μετά από οςφυονωτιαία παρακζντθςθ ςε περίπτωςθ 
ινοπτικοφ κακετιρα (εάν θ ICP είναι χαμθλι δεν χρειάηεται να προθγθκεί 
αξονικι για τθν ΟΝΡ). Εξετάςτε αφαίρεςθ των κακετιρων. 

 
5. Φυςικοθεραπεία και Νοςηλευτική φροντίδα 

 Ρροφφλαξθ από κατακλίςεισ, ατελεκταςίεσ και λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ 

 Ρροφφλαξθ από παρζςεισ, ατροφίεσ και ζκτοπεσ οςτεοποιιςεισ.  


