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Για τη σημασία του λεπτομερούς 
Ιστορικού και της τήρησης του 
Ιατρικού Αρχείου αναφερθήκα-

με στο Α  ́μέρος, απομένουν: α) μία σω-
στή Κλινική Εξέταση (στο σημείο αυτό 
ο Δερματολόγος αποδεικνύει πως δεν 
απομακρύνεται από την Παθολογία 
και μάλιστα καλείται να τη συνδέσει 
με τη χειρουργική, δηλαδή ασκεί τη 
σωστή Ιατρική Πράξη) και β) η διε-
νέργεια ορισμένων Εργαστηριακών 
Εξετάσεων, κατά την εκτίμηση του 
θεράποντος ιατρού.

Βασικοί στόχοι είναι
• Η ενημέρωση για τη γενική κατάστα-

ση του ασθενούς και την ενδεχόμενη συ-
στηματική λήψη φαρμάκων. Ιδιαίτερη ση-
μασία έχουν οι πληροφορίες που θα μας 
βοηθήσουν να προβλέψουμε πιθανές πα-
ρενέργειες, συνέργεια, rebound από από-
τομη διακοπή κ.λπ.( π.χ. αιμορραγία από 
λήψη αντιπηκτικών, υπογλυκαιμία από 
λήψη αντιδιαβητικών σε συνδυασμό με 
νηστεία, συνέργεια με τοπικό αναισθητι-
κό, υπέρταση από απότομη διακοπή β- 
blockers, κ.λπ.).

• Η αναγνώριση ασθενών υψηλού κιν-
δύνου. Στην ομάδα αυτή αναμένεται, στα-
τιστικά τουλάχιστον, μεγαλύτερη πιθανό-
τητα συμβαμάτων και για ένα ποσοστό α-
παιτείται η οποιαδήποτε επεμβατική πρά-
ξη να πραγματοποιηθεί σε οργανωμένο 
χειρουργείο Νοσοκομείου.

Σε γενικές γραμμές, ασθενείς υψηλού 
κινδύνου θεωρούνται οι εξής:

Α. Παχύσαρκοι. Σαν παχυσαρκία ορί-
ζεται η αύξηση του λιπώδους ιστού του 
σώματος σε σχέση με την αναμενόμενη 
τιμή για το φύλο, την ηλικία και το ύψος 
του ασθενή. Όπως έχουν δείξει διάφορες 
επιδημιολογικές μελέτες, η παχυσαρκία 
συνοδεύεται με:

1. Αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου θανά-
του.

2. Αυξημένη συχνότητα διαφόρων νο-
σημάτων (διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγ-
γειακά επεισόδια κ.λπ.).

3. Αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και 
θνητότητας σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Β. Ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αρρύθ-
μιστη υπέρταση, σοβαρό αρρυθμιολογι-
κό πρόβλημα, καρδιακή ανεπάρκεια στα-
δίου ΙΙΙ και ΙV κατά ΝΗΑ.

Γ. Ασθενείς με ιστορικό άσθματος ή 
Χ.Α.Π.Ν., ιδιαίτερα όταν είναι σε παρό-
ξυνση.

Δ. Ασθενείς με ιστορικό σοβαρών αλ-

λεργικών αντιδράσεων (οίδημα λάρυγγα, 
αλλεργικό shock κ.λπ.).

Ε. Ασθενείς με διαταραχές πηκτικότη-
τας.

ΣΤ. Κάθε ασθενής που βρίσκεται σε ρήξη 
αντιρρόπησης ζωτικών οργάνων (υποχρε-
ωτική παραπομπή σε Νοσοκομείο).

Για τους παραπάνω ασθενείς είναι απα-
ραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των 
ζωτικών λειτουργιών και η πλήρης ετοι-
μότητα για αντιμετώπιση συμβαμάτων. 
Στους ασθενείς αυτούς είναι σκόπιμο να 
τοποθετείται εκ των προτέρων φλεβικός 
καθετήρας και να υπάρχει stand by συ-
σκευή χορήγησης οξυγόνου. 

Προεγχειρητική ετοιμασία 
δέρματος

Αυτή έχει 2 στόχους: 
α) Να περιορίσει την πιθανότητα επιμό-

λυνσης του τραύματος.
β) Να προφυλάξει το εμπλεκόμενο προ-

σωπικό.
Πρακτικά είναι αδύνατο να αποστειρωθεί 

πλήρως το δέρμα, γιατί το 20% της μικρο-
βιακής χλωρίδας κατασκηνώνει στα βα-
θύτερα στρώματα των εξαρτημάτων του. 
Για το λόγο αυτό συνιστούμε:

• Λήψη λουτρού καθαριότητας.
• Αποφυγή ξυρίσματος της περιοχής.
• Χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων.
• Χρήση αποστειρωμένων υλικών, οθώ-

νειων, χειροκτίων και εργαλείων.

Αντισηψία δέρματος
Το ιδανικό αντισηπτικό πρέπει:
• να σκοτώνει πάραυτα όλα τα είδη των 

μικροοργανισμών,
• να μην απορροφάται συστηματικά, 
• να μην έχει τοξικές ή ερεθιστικές ιδι-

ότητες,
• να μην ευαισθητοποιεί το δέρμα.
Δυστυχώς τέτοιο δεν υπάρχει ακόμη.
 Το οινόπνευμα μειώνει κατά 75% τα 

αναερόβια μικρόβια, όμως μπορεί να συ-
ντηρεί μικροβιακή χλωρίδα γιατί πήζει τα 
λευκώματα της κυτταρικής μεμβράνης χω-
ρίς να δρα στα υπόλοιπα μέρη του κυττά-
ρου του μικροβίου.
 Τα ιωδιούχα σκευάσματα (Betadine), 

καθώς και το Hibitane, εφαρμόζονται με 
κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς την 
περιφέρεια. Δε βάζουμε ποτέ τη γάζα ή 
το στειλεό μέσα στο μπουκάλι για να μην 
επιμολύνουμε το περιεχόμενο.
 Αν υπάρχει υπερευαισθησία στο ιώ-

διο ή παθήσεις του θυρεοειδούς, υπάρ-

χει το διάλυμα Οctenicept με την ίδια α-
κριβώς αντισηπτική ικανότητα, χωρίς ιώ-
διο και με ευχάριστη οσμή. 

Τοπική αναισθησία
Η τοπική αναισθησία που χρησιμοποι-

είται συνηθέστερα στη Δερματολογία, α-
νάλογα με τον τρόπο εφαρμογής της, δι-
ακρίνεται σε: 

α) Επιφανειακή με κρέμα EMLA, που θα 
πρέπει, για να έχει το αναμενόμενο επιφα-
νειακό αποτέλεσμα, να εφαρμοσθεί με κα-
λή κλειστή περίδεση για μία τουλάχιστον 
ώρα στο δέρμα ή ½ ώρα στους βλεννο-
γόνους. Δεν έχει πρακτική αξία σε αγγει-
ακές βλάβες. 

β) Ενέσιμη, ενδοδερμικά ή υποδόρια, 
με διαλύματα: 

1. Αμιδικά, με ή χωρίς αδρεναλίνη, ό-
πως: 
 Xylocaine (Λιδοκαΐνης) 0,5-1,0-2,0%
 Prilocaine
 Bupicain
 Editocaine

Διαφέρουν μεταξύ τους σε ό,τι αφορά: 
την έναρξη και τη διάρκεια της αναισθησί-
ας, καθώς και τη δόση του τοπικού αναι-
σθητικού, με ή χωρίς αδρεναλίνη. Γενικά 
με αδρεναλίνη αυξάνεται τόσο η διάρκεια, 
όσο και η επιτρεπόμενη δόση του αναι-
σθητικού, η οποία καθορίζεται σε  mg/
kgr βάρους, από την κατασκευάστρια ε-
ταιρεία και ενδεικτικά οι ασφαλείς αναφέ-
ρονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Προσοχή απαιτείται στη χρήση της αδρε-
ναλίνης σε ασθενείς πάσχοντες από συστη-
ματικά νοσήματα. Τα διαλύματα της αδρε-
ναλίνης δε μεταβολίζονται σε παρααμινο-
βενζοϊκό οξύ και γι’ αυτό έχουμε εξαιρετι-
κά σπάνιες περιπτώσεις αλλεργίας. Όμως 
θα πρέπει, κατά τη λήψη του ιστορικού, 
να εξασφαλίσουμε πως δεν υπάρχει ηπα-
τική νόσος, γιατί αυτά μεταβολίζονται στο 
ήπαρ, με αποτέλεσμα πιθανά προβλήμα-
τα στην τοπική αναισθησία.

Ακόμη προσοχή απαιτείται στην τοπική 
έγχυση σε περιοχές πλησίον φλεβών π.χ. 
αιμορροΐδες, γιατί υπάρχει κίνδυνος συ-
μπτωμάτων από το Κ.Ν.Σ. λόγω «ενδο-
φλέβιας», από λάθος, χορήγησης.

2. Εστερικά, με ή χωρίς αδρεναλίνη, ό-
πως:
 Procaine και
 Tetracaine 
Αυτά σπάνια χρησιμοποιούνται στη 

Δερματολογία.
γ) Ιδιαίτερη μορφή στην τοπική αναισθη-

σία αποτελεί το διάλυμα του Αμερικανού 
Δερματολόγου J. Klein, που έφερε την «ε-
πανάσταση» στη λιποεπεξεργασία, καθ’ 
όσον μετά από αυτό οι Δερματολόγοι 
πραγματοποιούν τις λιποαναρροφήσεις 
με τοπική αναισθησία και όπως είναι γνω-
στό με σπάνια χρήση αναρροφητήρα. Με 
το διάλυμα αυτό επιτυγχάνεται ελάχιστη 
δόση αναισθητικού, ελάχιστη δόση ξυ-
λοκαΐνης, μεγάλος όγκος υγρού (κυρίως 
φυσιολογικός ορός) με αποτέλεσμα να έ-
χουμε: άριστη τοπική αναισθησία, μεγά-
λη διόγκωση και εύκολο διαχωρισμό του 
λιπώδους ιστού και σχεδόν καθόλου μι-
κροαιμορραγίες, που αποτελούν το φόβο 
των ασθενών λόγω των δυσχρωμιών. Η 
σύνθεση του διαλύματος είναι:

•  Lidocaine 500 mg (50 ml από 1% 
lidocaine solution)

•  Epinephrine 1 mg (1ml από 1:1000 
epinephrine solution)

•  Sodium Bicarbonate 12,5 mEq (12,5 
ml από 8,4% NAHCO3) solution

•  Normal Saline 1.000 ml από 0,9% 
NaCl solution

Το διάλυμα χρησιμοποιείται σε όλες τις 
μεγάλες δερματολογικές επεμβάσεις, δεν 
ενδείκνυται, όμως, για τις μικρές, αφού 
μετά τη χρήση δε διατηρείται για πολύ. 
Όλα τα διαλύματα ενίονται με τη γνωστή 
διαδικασία για τις ενδοδερμικές ή υπο-
δόριες ενέσεις.

δ) Επιφανειακή με κρύο. Είτε είναι με χρή-
ση πάγου, με παγοκύστεις είτε με ψεκα-
σμό ξηρού αέρα (ελληνική ευρεσιτεχνία), 
είναι άριστες τοπικές επιφανειακές μέθο-
δοι αναισθησίας για μικρές επεμβάσεις 
και ιδιαίτερα στην αποτρίχωση με laser. 
Ακόμη μπορεί να προηγούνται του ενεσί-
μου διαλύματος για απάλειψη του πόνου 
από το τσίμπημα της βελόνας. Για τοπική 
αναισθησία δεν ενδείκνυται το άζωτο και 
το διοξείδιο του άνθρακα, επειδή προκα-
λούν ταχύτατα έγκαυμα εκ ψύχους.

ε) Στελεχιαία αναισθησία χρησιμοποιείται 
από τους δερματολόγους σε ειδικές επεμ-
βάσεις (δερμοαπόξεση), όμως τελευταία 
τείνει να θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο 
σαν Νοσοκομειακή Αναισθησία!

Κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν πρέπει να 
είναι απόλυτο και θα πρέπει να επανεξετα-
σθεί, αφού οι οδοντίατροι στα ιατρεία τους 
τη χρησιμοποιούν συνηθέστερα. Εμείς ό-
μως θα πρέπει να αποκτήσουμε, από την 
εκπαίδευσή μας κατά τη διάρκεια της λή-
ψης της ειδικότητας, την ευχέρεια να την 
εφαρμόζουμε και να μην ξεχνάμε το λε-

Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς

ΑΠ. ΣΤΥλ. ΜΠΡΑΖΙΩΤηΣ1, ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ2

1Αν. Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος ΔθΚΑ «Υγεία», 2Δερματολόγος

Β΄ ΜΕΡΟΣ



ΣΕΛΙΔΑ 22

χθέν από τον αείμνηστο Καθηγητή της 
Ανατομίας του Α.Π.Θ., Σάββα: 

«Οι τυπικές πορείες των νεύρων που πε-
ριγράφονται στο βιβλίο μάλλον είναι οι ε-
ξαιρέσεις, αφού διαφέρουν λίγο από άν-
θρωπο σε άνθρωπο. Η τρώση κάποιου 
νεύρου με τη βελόνη της τοπικής δε δη-
μιουργεί πρόβλημα, εκτός του έντονου 
πόνου. Ας μη μας διαφεύγει πως κατά 
την έγχυση της βουτιλινικής τοξίνης συ-
χνά συμβαίνει». 

Επείγοντα συμβάματα κατά τις 
δερματοχειρουργικές πράξεις 
και η αντιμετώπισή τους

Εισαγωγή
Τα συμβάματα της μικροχειρουργικής 

σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς έχουν, 
σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, 
πολύ μικρή συχνότητα και μηδενική θνη-
τότητα διεθνώς. 

Στη Δερματoχειρουργική ειδικότερα, τα 
ποσοστά αυτά φαίνεται με βάση τα ελάχι-
στα δεδομένα που υπάρχουν, ότι είναι χα-
μηλότερα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοι-
χεία για τον ελλαδικό χώρο. Ανεξάρτητα 
όμως από αυτό, η διαμόρφωση μιας πο-
λιτικής που στοχεύει στη μείωση της συ-
χνότητας συμβαμάτων και επιπτώσεων γε-
νικότερα είναι απαραίτητη και αφορά στα 
εξής επί μέρους θέματα:

Πολιτική πρόληψης και αντιμετώ-
πισης των συμβαμάτων

1. Προεγχειρητική εκτίμηση (αναφερθή-
καμε στην αρχή).

2. Monitoring – Εξοπλισμός.
3. Ασφαλής χορήγηση αναισθητικών 

και αναλγητικών παραγόντων (αν είναι 
απαραίτητο).

4. Ετοιμότητα για αντιμετώπιση (φαρμα-
κολογική, τεχνολογική, παρουσία βοηθη-
τικού προσωπικού).

5. Απαραίτητος εξοπλισμός και φάρ-
μακα.

Monitoring – εξοπλισμός 
και φάρμακα 

Σκόπιμο είναι να τονισθεί η αξία του παλ-
μικού οξυμέτρου, που αποτελεί μια εύχρη-
στη, απλή και μη αιματηρή μέθοδο. 

Δίνει τη δυνατότητα συνεχούς παρακο-
λούθησης της οξυγόνωσης του αίματος 
και ειδοποιεί εγκαίρως για εμφάνιση τυ-
χόν υποξαιμίας. Μας δίνει ακόμα αδρές 
πληροφορίες για την καρδιακή συχνότη-
τα και πρέπει να περιλαμβάνεται στον ε-
ξοπλισμό κάθε ιατρείου που διενεργεί-
ται επέμβαση, έστω και μικρής βαρύτη-
τας. Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι 
δεν επιτρέπεται να διενεργούνται επεμβά-
σεις χωρίς βοηθητικό προσωπικό και μά-
λιστα εκπαιδευμένο, επειδή η παρουσία 
του στην αντιμετώπιση συμβαμάτων παί-
ζει καθοριστικό ρόλο.

Απαραίτητος εξοπλισμός 
και φάρμακα 

1. Μανόμετρο και ακουστικά
2. Παλμικό οξύμετρο
3. Σύστημα παροχής οξυγόνου, με μά-

σκα και υγραντήρα.
4. Ambu, μάσκα, στοματοφαρυγγικός 

αεραγωγός.
5. Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης και 

φλεβικοί καθετήρες.
6. Φυσιολογικός ορός.
7. Ενδοφλέβια κολλοειδή διαλύματα.
8. Αδρεναλίνη.
9. Αμινοφυλλίνη.
10. Ατροπίνη.
11. Διαζεπάμη (Valium, Stedon, 

Atarviton).
12. Κορτιζόνη.
13. Μιδαζολάμη (Dormicum).
14. Ναλοξόνη (Narcane).
15. Φλουμαζελίνη (αντίδοτο για υπερδο-

σολογία βενζοδιαζεπινών- Anexate).
16. Φουροσεμίδη (Lasix).
17. Ναλοξόνη (αντίδοτο για υπερδοσο-

λογία οπιοειδών).
18. Απαραίτητο εργαλείο κάθε ιατρού 

είναι η γνώση εφαρμογής της βασικής 
ΚΑΡΠΑ, άμεσα και σωστά.

Αυτονόητο είναι ότι μετά την παροχή 
Πρώτων Βοηθειών ανάλογα με τη βα-
ρύτητα του συμβάντος, εάν μεν αποφα-
σίσουμε να επιτρέψουμε την επιστροφή 
του ασθενή στο σπίτι, αυτό γίνεται πάντα 
με συνοδεία συγγενούς και σχετικές οδη-
γίες, εάν αποφασίσουμε τη μεταφορά του 
σε Νοσοκομείο, αυτή πρέπει να γίνει α-
παραίτητα με συνοδεία ιατρού του ΕΚΑΒ 
ή, αν δεν υπάρχει, συνοδεύουμε εμείς 
(ανθρωπιστικοί, δεοντολογικοί, ιατροδι-
καστικοί λόγοι). 

Ασφαλής χορήγηση αναισθητι-
κών και αναλγητικών 

Κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, 
η χρήση κατασταλτικών ή αναλγητικών 
φαρμάκων πρέπει να στοχεύει στην όσο 
το δυνατόν ανώδυνη και απρόσκοπτη δι-
ενέργεια της ιατρικής πράξης, με την κα-
λύτερη ανοχή και τη μέγιστη δυνατή α-
σφάλεια. 

Ικανοποιητική θεωρείται όταν ο ασθενής 
είναι απαλλαγμένος από άλγος και φόβο, 
διατηρεί το επίπεδο συνείδησης και τη δυ-
νατότητα συνεργασίας και ανταπόκρισης 
σε φυσικά ερεθίσματα.

Απαραίτητη είναι η γνώση της ακριβούς 
δοσολογίας και των πιθανών παρενερ-
γειών, καθώς και η ετοιμότητα για στή-
ριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας 
εάν απαιτηθεί.

Βάσει διεθνών προδιαγραφών, η ενδο-
φλέβια χορήγηση κατασταλτικών παρα-
γόντων απαγορεύεται χωρίς την παρου-
σία αναισθησιολόγου. Φάρμακα που μπο-
ρεί να χορηγηθούν με σχετική ασφάλεια 

και από μη ειδικό είναι οι βενζοδιαζεπί-
νες per os (π.χ. Lexotanil) και τα οπιοει-
δή Ι.Μ., με την προϋπόθεση ότι θα χο-
ρηγηθούν τουλάχιστον μια ώρα πριν την 
έναρξη της επέμβασης.

Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας αποτε-
λεί συνήθως (κάτω από ορισμένες προϋ-
ποθέσεις) την ενδεδειγμένη λύση. Δεν εί-
ναι όμως άμοιρη κινδύνων, ιδιαίτερα όταν 
δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας. Για τον 
περιορισμό των ανεπιθύμητων αντιδρά-
σεων, πρέπει να:

1. Μην υπερβαίνετε τις δόσεις που συ-
νιστώνται (η ελάχιστη συνιστώμενη δό-
ση ασφαλείας της λιδοκαΐνης είναι η ε-
ξής: με επινεφρίνη 7mg/Kg και χωρίς ε-
πινεφρίνη 3mg/Kg).

2. Αποφεύγετε την ενδοφλέβια χορή-
γηση μετακινώντας κατά την ένεση, τη 
βελόνα.

3. Κάνετε συχνή αναρρόφηση.
4. Αποφεύγετε τη χρήση συντηρητικών 

όταν χορηγείτε μεγάλους όγκους διαλυ-
μάτων τοπικών αναισθητικών.

Λίγο ή πολύ, όλα τα τοπικά αναισθητι-
κά είναι τοξικές ουσίες. Το κυριότερο αί-
τιο των συστηματικών αντιδράσεων από 
τα τοπικά αναισθητικά είναι η δημιουρ-
γία μεγάλης πυκνότητάς τους στο αίμα. 
Σημείο τοξικής δράσεως εξ αιτίας ειδικής 
ευαισθησίας του αρρώστου στο φάρμα-
κο παρατηρούνται σπάνια.

Ετοιμότητα για αντιμετώπιση
Τα σπουδαιότερα συμβάματα που μπο-

ρεί να παρουσιασθούν είναι:
Α) Αυτά που οφείλονται στην επέμβαση 

(απώλεια αίματος – υποθερμία). 
Β) Αυτά που οφείλονται σε δυσλειτουρ-

γία οργάνου ή σε φαρμακευτικούς πα-
ράγοντες.

Σε ό,τι αφορά την απώλεια αίματος και 
την υποθερμία, συνήθως είναι συμβάματα 
πολύωρων επεμβάσεων, που ούτως ή άλ-
λως χρειάζονται χειρουργείο Νοσοκομείου. 
Εξαίρεση είναι: Η λιποαναρρόφηση, που 
πρέπει να υπολογίζεται ο όγκος του αφαι-
ρουμένου λίπους, ανάλογα με τη μορφή 
της επέμβασης. Οπωσδήποτε όμως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ml συνο-
λικού αφαιρούμενου όγκου υγρού (λί-
πους και υγρών). 

Συνηθέστερα συμβάματα είναι:

1. Αλλεργική αντίδραση 
α) Χαρακτηριστικά
• Εμφάνιση συνήθως μετά από λίγα λε-

πτά μέχρι μια ώρα από την επαφή με τον 
αλλεργιογόνο παράγοντα (φάρμακο).

• Εκδηλώσεις από το δέρμα (ερύθημα 
ή εξάνθημα, κνησμός).

• Εκδηλώσεις από το αναπνευστικό 
σύστημα (οίδημα λάρυγγα, βρογχόσπα-
σμος).

• Αναφυλακτική καταπληξία (αναφυλα-

κτικό ή κόκκινο shock): έντονη αγγειοδι-
αστολή - απώλεια αγγειακού τόνου, με 
αποτέλεσμα πτώση της αρτηριακής πίε-
σης σε συνδυασμό με ταχυκαρδία και ο-
λιγουρία ή ανουρία.

• Σε σπάνιες περιπτώσεις μείωση της 
αρτηριακής πίεσης χωρίς άλλα συνοδά 
σημεία. 

β) Αντιμετώπιση 
• Σε ελαφρότερες μορφές αρκεί η οριζο-

ντίωση του ασθενούς, η ανύψωση των ά-
κρων και η χορήγηση υγρών (κολλοειδή 
διαλύματα ή έστω φυσιολογικός ορός) 
εάν η αρτηριακή πίεση παραμένει χαμη-
λή χωρίς άλλα ευρήματα.

• Αποκατάσταση της βατότητας των αε-
ραγωγών και χορήγηση οξυγόνου.

• Υποστήριξη της κυκλοφορίας: υποδό-
ρια χορήγηση αδρεναλίνης (0,3-0,5 mg 
ή 0,3-0,5 ml από φύσιγγες του ενός ml). 
Η δόση επαναλαμβάνεται ανά 15-20 λε-
πτά, ώστε σε μια ώρα περίπου να έχει χο-
ρηγηθεί όλο το περιεχόμενο μιας φύσιγ-
γας (1ml=1mg ), αν είναι αναγκαίο. Είναι 
προτιμότερη η υποδόρια χορήγησή της 
να γίνεται στο άνω τριτημόριο του βραχί-
ονα, απ’ όπου απορροφάται πιο σταθε-
ρά και πιο γρήγορα. 

• Χορήγηση υδροκορτιζόνης (250 mg 
IV). Η χορήγηση κορτιζόνης και αντιισταμι-
νικών ενδείκνυται για τον περιορισμό των 
απώτερων επιπτώσεων της αλλεργικής α-
ντίδρασης, αλλά οι γνωστοί μηχανισμοί 
δράσης των φαρμάκων αυτών είναι ενζυ-
ματικοί και απαιτείται πάροδος 1-2 ωρών 
για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

• Εάν απειλείται άμεσα η ζωή του ασθε-
νούς (σφυγμός αψηλάφητος, βαριά υπό-
ταση) αδρεναλίνη 0,25–0,5 mg αργά IV. 
Η δόση μπορεί να επαναληφθεί ανά 3–5 
min, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στη θε-
ραπεία (μεγίστη δόση 5mg).

• Σε περίπτωση βρογχόσπασμου που δεν 
απαντά στην αδρεναλίνη, συνιστάται η εν-
δοφλέβια χορήγηση αμινοφυλλίνης (5,6 
mg/Kg σε δόση εφόδου) σε αργή έγχυση 
(20 περίπου λεπτά).

2. Οξεία δύσπνοια και πτώση του κορε-
σμού της αιμοσφαιρίνης, που μπορεί να ο-
φείλεται σε διάφορους λόγους αναπνευστι-
κούς ή καρδιολογικούς ή σε κρίση βρογ-
χικού άσθματος εάν ο ασθενής έχει προη-
γούμενο ιστορικό. Αντιμετώπιση:

• Καθιστή θέση.
• Ambu, χορήγηση οξυγόνου.
• Σύντομη διαφορική διάγνωση: βρογ-

χοδιασταλτικά, κορτιζόνη, Lasix κ.λπ.
• Αν οφείλεται σε απόφραξη του αερα-

γωγού, χειρισμοί απελευθέρωσης του 
φραγμένου αεραγωγού.

3. Κυκλοφορική καταπληξία, με όλη την 
ευρύτητα του φάσματος, από απλό λιπο-
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θυμικό επεισόδιο (↓ Α.Π, νηστεία, φόβος) 
έως καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 

Αυτονόητο είναι ότι και τα μέτρα αντι-
μετώπισης ποικίλλουν από απλή πα-
ροχή Πρώτων Βοηθειών (π.χ. θέση 
Trendelenburg) έως και δυνατότητα σω-
στής και έγκαιρης καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε 
ότι κάθε ιατρός ανεξαρτήτου ειδικότητας 
πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποι-
ήσει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
Ι σταδίου (Βασική ΚΑΡΠΑ ή BLS = Basic 
Life Support), η οποία πρέπει να αρχίζει 
χωρίς καθυστέρηση. 

4. Αιμορραγία: Πρώτη φροντίδα πάντα 
είναι ο έλεγχος της αιμορραγίας. 

Η εφαρμογή άμεσης πίεσης πάνω στο 
τραύμα είναι σχεδόν πάντα αποτελεσμα-
τική. 

Η άμεση πίεση που εξασκείται σταματά 
όλων σχεδόν των τύπων την αιμορραγία, 
εκτός από εκείνη που οφείλεται σε κάκω-
ση μεγάλης αρτηρίας. 

Για την επίσχεση της αιμορραγίας δε χρει-
άζεται σχεδόν ποτέ πιεστική περίδεση, η 
οποία, όταν εφαρμοσθεί για να σταματή-
σει την αιμορραγία, εμποδίζει την κυκλο-
φορία σε ολόκληρο το άκρο. 

Επιβλαβής όμως είναι και η χαλαρή πε-
ρίδεση, η οποία ενώ επιτρέπει την αρτη-
ριακά κυκλοφορία, προκαλεί αύξηση της 
πίεσης στις φλέβες, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της αιμορραγίας. 

Αν παρ’ όλα αυτά δε σταματήσει η αι-
μορραγία, μπορεί κανείς να χρησιμοποι-
ήσει διαθερμία (απαραίτητη η γείωση για 
την αποφυγή επιπλοκών) και βέβαια τη 
διερεύνηση του χειρουργικού τραύμα-
τος για την ανεύρεση και απολίνωση του 
αιμορραγούντος αγγείου. 

Στην ακραία περίπτωση του ολιγαιμι-
κού shock, συνιστάται η χορήγηση φυ-
σιολογικού ορού ή αν είναι διαθέσιμα 
κολλοειδή διαλύματα π.χ. Haes – Steril, 
που έχει το πλεονέκτημα ότι με τη χορή-
γηση μικρής ποσότητας (πολύ σημαντικό 
για καρδιοπαθείς) εξασφαλίζεται έκπτυξη 
του ενδαγγειακού χώρου, με συνιστώμε-
νη δόση 2 ml/Kg.

5. Επιληπτική κρίση, που μπορεί να συμ-
βεί αιφνίδια, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής το 
απέκρυψε από το ιστορικό του (συνηθι-
σμένο) ή δεν έπαιρνε συστηματικά τα φάρ-
μακά του. Αντιμετώπιση:

• Εξασφάλιση της βατότητας των αε-
ραγωγών.

•  Τοποθέτηση του ασθενή σε πλάγια 

θέση ασφαλείας.
• Χορήγηση οξυγόνου.
• Τοποθέτηση φλεβικής γραμμής για τη 

χορήγηση φαρμάκων:
1. Διαζεπάμη (Valium, Stedon, Atarviton): 

amp. 2 ml= 10 mg.
2. Mιδαζολάμη (Dormicum): amp. 3 ml= 

15 mg ή amp. 10ml=50mg. Συνιστώμενη 
δόση 2mg αργά IV (άφοβα). Επανάληψη 
της δόσης.

6. Παρενέργειες φαρμάκων
α) Τοπικά αναισθητικά.
β) Κατασταλτικά ή οπιοειδή αναλγητι-

κά. Όποιος χρησιμοποιεί σε εξωτερικό ι-
ατρείο τα φάρμακα αυτά, πρέπει να έχει 
διαθέσιμα αντίδοτα:

•   Oπιούχα = Ναλοξόνη (Narcane: 0,4–
0,8 mg IV ή ΙΜ ή SC) μέχρι βελτίωση 
της αναπνοής.

•  Βενζοδιαζεπίνες = Φλουμαζελίνη 
(Anexate: 2 mg IV).

Συμπεράσματα
• Δεν υπάρχει ιατρική πράξη χωρίς πι-

θανότητα συμβαμάτων.
• Ο θεράπων ιατρός δε βαρύνεται για-

τί συνέβησαν.
• Βαρύνεται όμως γιατί όφειλε να προ-

βλέψει και δεν πρόβλεψε.

• Βαρύνεται γιατί όφειλε να παρέχει τις 
Πρώτες Βοήθειες και δεν τις παρείχε είτε 
λόγω άγνοιας, είτε έλλειψης ψυχραιμίας 
ή ανεπαρκούς εξοπλισμού.

• Προλαμβάνων παρά θεραπεύων.
• Αναγνώριση ασθενών υψηλού κιν-

δύνου.
• Ετοιμότητα για αντιμετώπιση σε όλα 

τα επίπεδα.
• Ασφαλής μεταφορά.
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