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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ τΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το 23ο τεύ

χος των «ΘΕΜΆΤΩΝ» με θέμα: Επείγουσα Ιατρική Ι 

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται διάφορες επείγου

σες παθολογικές καταστάσεις που συχνά καλούνται 

να αντιμετωπίσουν οι αναισθησιολόγοι στην καθημε

ρινή άσκηση των κλινικών τους καθηκόντων. 

Οι εκλεκτοί συνάδελφοι που είχαν την καλοσύνη να 

παρουσιάσουν ότι νεότερο υπάρχει στην αντιμετώπι

ση επειγόντων αν και στην πλειοψηφία τους νέοι, δεν 

χρειάζονται κανένα σχολιασμό, τα κείμενά τους ναι. 

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους συνέβα

λαν στην πραγμάτωση του παρόντος και ευχόμαστε 

να αποβεί χρήσιμο σε κάθε συνάδελφο. 

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες στους εκλε

κτούς συναδέλφους που δεν εφείσθησαν κόπον για τον 

συντονισμό και την πραγμάτωση του παρόντος τεύ

χους, κ. κ. Βασίλη Γροσομανίδη και Δημήτριο Σέτζη . 
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Εισαγωγή 

Η ενασχόληση των αναισθησιολόγων με την επεί
γουσα ιατρική αποτελεί μέρος των κλινικών τους κα
θηκόντων μέσα και έξω από το νοσοκομείο. Η δυνα
τότητα να αντιμετωπίσουν με ευχέρεια διάφορες 
απειλητικές καταστάσεις και να προσφέρουν απλή 
και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής μακριά από 
το χειρουργείο τους κάνει κατά κάποιο τρόπο ανα
ντικατάστατους στον χώρο τους. Καθημερινά καλού
νται να δώσουν λύσεις εκεί που έχουν αποτύχει οι 
υπόλοιποι, και αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις και ευ
θύνες για συνεχή ενημέρωση σε αντικείμενα που ξε
φεύγουν από την κλασική περιεγχειρητική ιατρική. 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει διάφορες επείγουσες 
παθολογικές καταστάσεις. Η σειρά των κεφαλαίων 
δεν είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα και 
αυτό έχει να κάνει με εγγενείς δυσκολίες τόσο των 
υπευθύνων αυτού του τεύχους όσο και των συγγρα
φέων. 

Τα περισ'σότερεα κεφάλαια τα έχουν γράψει νέοι 
συνάδελφοι και αυτό αντανακλά την ισχύουσα πρα
κτική ότι με τα επείγοντα ασχολούνται οι νεώτεροι 
(για να μαθαίνουν) και συνεχίζει την παράδοση της 
Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 
Βορείου Ελλάδος να αξιοποιεί και να δίνει ευκαιρίες 
στα μέλη της από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ειδί
κευσής τους. Τα πρώτα έξι κεφάλαια περιλαμβάνουν 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπα'ίκού Συμ
βουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation 
Council - ERC) για την απλή και εξειδικευμένη υπο
στήριξη της ζωής στα παιδιά και στους ενήλικες. Προ-

τιμήθηκε η παρουσίαση των πρωτότυπων κατευθυ
ντήριών οδηγιών από την συγγραφή αντίστοιχων κε
φαλαίων σε μια προσπάθεια συντονισμού σε παγκό
σμιο επίπεδο. 

Ακολουθούν διάφορα κεφάλαια που ασχολούνται 
με αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος (όπως εί
ναι η προνοσοκομειακή χορήγηση υγρών, η εφαρμο
γή μηχανικού αερισμού και η μεταφορά του βαρέως 
πάσχοντα), αναφέρονται σε λειτουργικές διαταραχές 
(κώμα, μεταβολικά νοσήματα), περιλαμβάνουν ειδι
κές κατηγορίες ασθενών (έγκυος, παιδιά, ψυχιατρι
κός ασθενής) και πραγματεύονται ειδικές παθολο
γικές καταστάσεις (οξύ πνευμονικό οίδημα, κρίση 
άσθματος, αγγειακό εγκεφαλικό). 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε στους υπάρ
χοντες κινδύνους γι' αυτούς που αντιμετωπίζουν τα 
επείγοντα και συμπεριλάβαμε παθολογικές κατα
στάσεις (σπάνιες αλλά όχι ανύπαρκτες) από ακραίες 
κλιματολογικές και βαρομετρικές συνθήκες. 

Τέλος υπάρχει αναφορά στις μαζικές καταστροφές 
και στο ραδιοβιοχημικό πόλεμο με την ευχή και ελ
πίδα οι γνώσεις αυτές να παραμείνουν ως εγκυκλο
παιδικές και όχι μελλοντικά εφαρμόσιμες. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το τεύχος αυτό θα φαν
νεί χρήσιμο στους συναδέλφους στην καθημερινή 
άσκηση των κλινικών υποχρεώσεων. 

Βασίλειος Γροσομανίδης 
Δημήτριος Σέτζης 
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Εισαγωγικό Σχόλιο 

Για την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή 
καταστάσεων, ιδίως αυτών που προκύπτουν αιφνι
δίως, απαιτείται ένα σχέδιο, μέσα και δεξιότητες. 

Η Καρδιακή Ανακοπή αποτελεί την ακρότατη 
απειλητική για τη ζωή κατάσταση και προκύπτει συ
νήθως αιφνιδίως ιδιαίτερα στους εκτός του νοσοκο
μείου χώρους. Ο χρόνος εφαρμογής της θεραπείας 
αποτελεί την πιο κρίσιμη συνιστώσα για ένα θετικό 
αποτέλεσμα. 

Για τη Σύγχρονη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνη
ση ήδη από το 1970 υφίσταται ένα τέτοιο «σχέδιο» 
υπό τη μορφή συστάσεων ή οδηγιών που προτείνο
νται από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία 
(ΑΗΑ). Η ανά πενταετία αναθεωρήσεις του σχεδίου 
αυτού, αποτέλεσαν την πηγή για την οργάνωση της 
αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής, στηρίζονταν 
κυρίως σε παραδοχές και λιγότερο σε τεκμηριωμένες 
μελέτες και ήταν σχεδόν απόλυτα Αμερικανικής προ
έλευσης. ι 

Σε άλλες χώρες αναπτύχθηακν ειδικοί οργανισμοί 
-Συμβούλια Αναζωογόνησης- που πρότειναν τροπο
ποιήσεις των οδηγιών αυτών σε εθνικό συνήθως επί
πεδο. Στη δεκαετία του 1990 γίνεται μια προσπάθεια 
διεθνούς συνεργασίας (International Liaison 
Q;ommittee on Resuscitation, ILCOR) και το 2000 

Jροκύπτει η ταυτόχρονη έκδοση των κατευθυντηρίων 
οδηγιών για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 
και Επείγουσα Καρδιαγγειακή Φροντίδα (ταυτό
χρονη δημοσίευση ειδικών τευχών στα περιοδικά 
Circulation .- ΗΠΑ και Resuscitation - ΕΕ*). Πρό-

κειται πλέον για ουσιαστικά παγκόσμιες οδηγίες. 
Τα κείμενα αυτά είναι εξαιρετικά εκτεταμένα (384 

σελίδες) και στηρίζονται σε επιλεγμένη πολυάριθμη 
βιβλιογραφία. Αποτελούν κυρίως πηγές αναφοράς 
για όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το αντικείμε
νο. Περιλαμβάνουν εκτός της ΚαρδιοΠνευμονικής 
Αναζωογόνησης και σχέδια δράσης για πολλές άλλες 
απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Είναι προφανές 
ότι τα κείμενα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην καθημερινή πρακτική. Γι' αυτό το λόγο το Ευ
ρωπα·ίκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εξέδω
σε το 2002 τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπο
στήριξη της Ζωής, που στηρίζονται στα προαναφερ
θέντα κείμενα και δημοσιεύονται για πρώτη φορά στα 
Ελληνικά στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας. 

Οι οδηγίες αυτές είναι σύντομες, απλές, κατανοη
τές και εξαιρετικά εύχρηστες για καθημερινή κλινι
κή εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμες για 
όσους τις χρησιμοποιήσουν. 

Είναι ευνόητο ότι το «Σχέδιο» αυτό που έχετε ανά 
χείρας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που απαι
τεί όμως για την εφαρμογή του την ειδική εκπαίδευ
ση που ήδη παρέχεται στην Ελλάδα από διάφορους 
φορείς. Η ΕταιρείαΑναισθησιολογίαςκαιΕντατικής 
Ιατρικής Βορείου Ελλάδος είναι ένας από αυτούς και 
ελπίζουμε σύντομα να μην υπάρχει Αναισθησιολόγος 
που να μην διαθέτει την εκπαίδευση αυτή. 

Ευθύμιος Σοφιανός 
Ιούλιος 2003 

*The American Heart Assosciation ίn Collaboration wίth the Intemational Lίaίson Commίttee on Resuscίtatίon (ILCOR) - Guίdelίnes 2000 for 

Cardίopulmonaιy Resuscίtatίon and Emergency Cardίovascular Care Cίrculation (Sup) 102(8):1-384, 2000. 

The American Heart Assoscίation ίn Collaboration wίth the Intemational Lίaίson Commίttee on Resuscίtatίon (ILCOR) - Guίdelines 2000 for 

Cardίopulmonaιy Resuscίtation and Emergency Cardίovascular Care Cίrculation 46:1-3, 1-448, 2000. 


