193

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αντικρουόμενες απόψεις
στην αντιμετωπιση του
πολυτραυματία
�

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΡΟΔΟΝΙΚΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ,
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟvτΛΗΣ

Εισαγωγή
Η εξέλιξη των επιστημών γενικότερα και της ια
τρικής ειδικότερα είναι συνυφασμένη με μια διαρ
κή αμφισβήτηση, αναθεώρηση πολλών δεδομένων,
κατάργηση τους ή αντικατάσταση τους από νεώτε
ρα. Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης με την ευρεία
χρήση του διαδικτύου συντέλεσε στην ταχεία αύ
ξηση το όγκου των πληροφοριών, σε σημείο που
αδυνατούμε πλέον να τις παρακολουθήσουμε, κα
θιέρωσε την τεκμηριωμένη ιατρική, την ιατρική που
βασίζεται σε ενδείξεις, αλλά εισήγαγε και την κα
τευθυνόμενη γνcΔση αφού ένα μεγάλο μέρος της ια
τρικής καθορίζεται όχι πλέον από τους γιατρούς αλ
λά από την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και της φαρ
μακοβιομηχανίας και με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η επείγουσα ιατρικ1i δεν θα μπορούσε να αποτε
λέσει εξαίρεση, και ιδιαίτερα το προνοσοκομεια
κό μέρος αφού ανά τον κόσμο εφαρμόζονται διά
φορα συστήματα, περισσότερο ή λιγότερο ιατρο
ποιημένα, που έχουν μεν τον ίδιο στόχο αλλά δια
φορετική φιλοσοφία.
Από όλο το γνωστικό αντικείμενο που αφορά την
επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική η αντιμετώ
πιση του πολυτραυματία επικεντρώνει τα περισσό
τερα πυρά σε αντίθεση με άλλες ομάδες ασθενών
όπως αυτοί με καρδιακή ανακοπή, όπου υπάρχει
ομοφωνία όσον αφορά την αντιμετώπιση τους, σε
παγκόσμιο επίπεδο, με κοινές κατευθυντήριες οδη
γίες που ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά δια
στήματα.

Η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προνοσοκο
μειακά, η χορήγηση υγρόΝ, η διατήρηση χαμηλής
πίεσης κατά την αναζωογόνηση η διασωλήνωση ή
όχι, η ευεργετική χρήση της υποθερμίας είναι με
ρικά μόνο από τα σημεία επιστημονικής αντιπαρά
θεσης σε διεθνές επίπεδο.

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση
Από την δεκαετία του 1980 άνθρωποι που ασχο
λούνταν με το τραύμα στις ΗΠΑ (κυρίως χειρουρ
γοί), άρχισαν να προβάλουν την γρήγορη μεταφο
ρά του τραυματία στο νοσοκομείο χωρίς να γίνει
καμιά αντιμετώπιση προνοσοκομειακά "scoop and
run", έναντι της σταθεροποίησης του στον τόπο του
ατυχήματος "stay and play" 1•
Η αλλαγή αυτή ξεκίνησε από την παρατήρηση ότι
προσεγγίσεις τύπου εξειδικευμένης υποστήριξης
της ζωής στον τραυματία ( Adνanced Trauma Life
Support - ATLS) όπως είναι η τοποθέτηση φλεβι
κής γραμμής, από παρα·ίατρικό προσωπικό
(paramedics), καθυστερεί την ολοκληρωμένη αντι
μετώπιση του παρατείνοντας τον χρόνο μεταφοράς
στο νοσοκομείο. Από αναδρομικές μελέτες βρέθη
κε ότι στις περιπτώσεις όπου για την μεταφορά
στον νοσοκομείο δε χρησιμοποιήθηκε ασθενοφό
ρο ο χρόνος ήταν κατά πολύ μικρότερος2-6.
Η δυνατότητα των διασωστών να παρεμβαίνουν με
πράξεις όπως είναι η χορήγηση φαρμάκων και η εν
δοτραχειακή διασωλήνωση με ασφάλεια και χωρίς
απώλεια χρόνου αμφισβητείται. Παρά την όποια
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εκπαίδευση φαίνεται ότι αυτά γίνονται εμπειρικά
με αποτέλεσμα να καταγράφονται συμβάματα πολ
λές φορές καταστροφικά για τον τραυματία (δια
σωλήνωση οισοφάγου). Ακόμη και παρεμβάσεις
όπως η τοποθέτηση αντί shock στολ1iς που κατεξο
χtiν είναι πράξεις των διασωστών, πέρα από την
απcΔλεια χρόνου για την τοποθέτηση, μπορεί κάτω
από ορισμένες συνθήκες να είναι βλαβερές για τον
ασθενή 7.
Ενώ λίγοι θα διαφωνούσαν για την απελευθέρωση
του αεραγωγού και την χορ1iγηση οξυγόνου στον
τραυματία, η οριστική εξασφάλιση του αεραγωγού
με την εφαρμογή στοματοτραχειακής διασωλΊiνω
σης στον τόπο του ατυχήματος από διασώστες απο
δείχθηκε ότι καθυστερεί την μεταφορά στον τόπο
του ατυχήματος και συνοδεύεται με μεγάλο ποσο
στό αποτυχίας s- 11.
Κατά καιρούς τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις ανα
θερμαίνονται με μελέτες που καταγράφουν μεγα
λύτερο ποσοστό επιβίωσης για τους τραυματίες που
μεταφέρθηκαν στον νοσοκομείο με ΙΧ 12.
Οι αντιπαραθέσεις αυτές έχουν και οικονομικές
προεκτάσεις, σε σημείο που να αμφισβητείται η
ανταποδοτικότητα ενός συστήματος προνοσοκο
μειακής επείγουσας ιατρικής 2.13-16.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν μελέτες που αναφέ
ρουν ότι η απcSφραξη αεραγωγού tiταν η αιτία του
θανάτου στο 85% των τραυματιών που κατέληξε
κατά την μεταφορά στο νοσοκομείο ενώ οι κακώ
σεις τους δεν ήταν μη συμβατές με την ζωή 17-20. Η
μεταφορά χωρίς καμία αντιμετώπιση μπορεί να εί
ναι ιδιαίτερα καταστροφική σε ασθενείς με κρα
νιοεγκεφαλικΊi κάκωση cSπου αποδεδειγμένα η
απόφραξη αεραγωγού, η κακή αναπνοή, η υποξυ
γοναιμία και η υπερκαπνία προκαλεί δευτερογε
νείς βλάβες που επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ
η γρ1Ίγορη διασωλήνωση, η καταστολή και η εφαρ
μογή μηχανικ1iς υποσηiριξης της αναπνωiς από τον
τcSπο του ατυχήματος βελτιιΔνει την έκβαση 21-22. Σε
αντίθεση στους τραυματίες με διατιτραίνοντα
τραύματα κορμού και θώρακα προέχει η γρήγορη
μεταφορά στο νοσοκομείο για τον χειρουργικό
έλεγχο της αιμορραγίας 23-25.
Στα ιατροποιημένα συστήματα προνοσοκομειακής
επείγουσας ιατρικής δεν υπάρχουν ανάλογα προ
βλήματα 26-27 και φαίνεται cSτι η εφαρμογ1i εξειδι-
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κευμένης υποστήριξης της ζωής απcS τον τόπο του
ατυχήματος συντελεί στην βελτίωση της έκβασης 2R.

Χορήγηση υγρών στον τραυματία
Τα τελευταία 50 χρόνια η προσέγγιση στον υποτα
σικό τραυματία με μετατραυματικό shock είναι σχε
τικά αμετάβλητη και προβλέπει την τοποθέτηση
φλεβικής γραμμής και την γρήγορη αποκατάσταση
του ενδοαγγειακού 6γκου με χορήγηση κρυσταλο
ειδών διαλυμάτων. Αρχική χορ1iγηση 2 - 3L ενcSς
κρυσταλοειδούς διαλύματος(R/L ή N/S) ακολου
θούμενη απ6 χορήγηση κρυσταλοειδών ή κολλοει
διΔν διαλυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του ασθε
νή. Για κάθε ένα 1 rnl αίματος που χάνεται, σύμ
φωνα με τις κατευθυνηiριες οδηγίες του αμερικα
νικού κολεγίου χειρουργών πρέπει να χορηγούνται
3rnl ενός κρυσταλοειδούς διαλύματος.
Η επιθετικ1i χορΊiγψJη υγρόΝ και μάλιστα σε προ
νοσοκομειακό επίπεδο, καθιερό)θηκε σαν τεχνική
στην αντιμετιΔπιση του τραυματία και διδάσκεται
στα σεμινάρια εξειδικευμένης υποσηiριξης της ζω
ής για τραυματίες ( Advanced Traurna Life Support
- ΑTLS και Prehospital Traurna Life Support PHTLS) . Η λογικ1i αυτής της πρακτικής στοχεύει
στην, κατά το δυνατόν γρηγορότερο, σταθεροποίη
ση της αιμοδυναμικής εικόνας και βελτίωση των
συνθηκών άρδευσης και ιστικής οξυγόνωσης.
Την τελευταία δεκαετία αυτcS αποτελεί σημείο αντι
παράθεσης με την αιτιολογία 6τι η βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφορίας (αύξηση της αρτηριακής
πίεσης) πριν τον χειρουργικcS έλεγχο της αιμορρα
γίας έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια μεγαλύτε
ρης ποσότητας αίματος και 6τι αυτcS συνεπάγεται.
Η επιβλαβής συνέπεια της αυξημένης αρτηριακ1iς
πίεσης στον τραυματία που αιμορραγεί αν και δεν
είναι καινούργια, έχει περιγραφεί από Cannon 2Υ
και απcS άλλους ερευνητές 30.31 σε μελέτες που ανα
φέρονται σε τραυματίες απ6 τον πρόπο και δεύτε
ρο παγκόσμιο πcSλεμο, ανακαλύφθηκε ξανά περί τα
τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Μελέτες προ
ερχόμενες απ6 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
αναφέρουν ότι οι τραυματίες με διατιτραίνοντα
τραύματα στους οποίους χορηγήθηκαν λίγα υγρά.
μέχρι τον χειρουργικcS έλεγχο της αιμορραγίας, εί
χαν καλύτερη έκβαση απ6 αυτούς στους οποίους
έγινε επιθετική χορήγηση υγρι6ν 32-41.
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Κλινικές, κωρίως, και πειραματικές μελέτες προ
σπαθούν να αποδείξουν ότι η χορήγηση υγρών επι
δεινώνει την έκβαση σε τραυματίες 42-59. Οι μελέ
τες αυτές έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά,
προέρχονται όλες από τις ΗΠΑ, αφορούν τραυμα
τίες με κακώσεις που χρειαζόταν χειρουργικό έλεγ
χο της αιμορραγίας (ρήξη σπλήνα, κάκωση ήπατος)
και το κυριότερο, το χρονικό διάστημα από την στιγ
μή της κάκωσης μέχρι την χειρουργική επέμβαση
ήταν πάρα πολύ μικρό ( < 30min) 60.
Η επεξ1iγηση των ευρημάτων όπως και η ορθότη
τα των συμπερασμάτων από αυτές τις μελέτες αμ
φισβητείται από άλλους ερευνητές 60·61 ενώ ο Brett
62 σε μια ανασκόπηση από μελέτες που αφορούσαν
αναζωογόνηση με χαμηλή πίεση δεν αναφέρει χει
ρότερη επιβίωση στους τραυματίες που πήραν πε
ρισσότερα υγρά.
Τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα όταν έχουμε
κρανιοεγκεφαλική κάκωση ( φαινόμενο συχνό σε
τραυματίες από τροχαία ατυχήματα) όπου η εξα
σφάλιση και διατήρηση αιμοδυμανικής σταθερότη
τας παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη δευτερο
γενών βλαβών και στην έκβαση του τραυματία 63.67.

Είδος χορηγούμενων υγρών
Διαφωνίες δεν υπάρχουν μόνο σχετικά με την πο
σότητα τω υγριδν που πρέπει να χορηγούνται αλλά
και με το είδος τους. Βέβαια η διαμάχη μεταξύ κολ
λοειδών και κρυσταλοειδών διαλυμάτων δεν πε
ριορίζεται μόνο στο τραύμα, και οι αιτίες της είναι
πολύ περισσότερο από επιστημονικές. Αν και τα
κρυσταλοειδή διαλύματα όπως είναι ο φυσιολογι
κός ορός και το γαλακτικό Ringer προτείνονται για
την αναζωογόνηση του τραυματία υπάρχουν από
ψεις που πιστεύουν ότι τα κολλοειδή διαλύματα λό
γω των ιδιοτήτων τους παραμένουν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα μέσα στα αγγεία και έχουν πλε
ονεκτήματα σε σχέση με τα κρυσταλλοειδή τα οποία
εύκολα διαπερνάς στον διάμεσο χώρο και προκα
λούν οίδημα.
Ο Choi και συν. 68 αναφέρει ότι δεν βρήκε διαφο
ρές στην θνητότητα σχετικά με το είδος των χορη
γούμενων υγρών, όπως επίσης από πολλές άλλες
μελέτες δεν αποδείχθηκε ότι τα κρυσταλοειδή προ
καλούν μεγαλύτερο οίδημα από ότι τα κολλοειδή
διαλύματα ()9-73.

Τα υπέρτονα διαλύματα χλωριούχου νατρίου μόνα
του ή σε συνδυασμό με κολλοειδή διαλύματα αν και
έχουν πλεονεκτήματα στην γρήγορη αναζωογόνη
ση του τραυματία 74-77 δε αποδείχτηκε ότι βελτιώ
νουν την έκβαση.

Χρήση του anti shock παντελονιού
Αν και στην δεκαετία του 1 980 η χρήση του anti
shock παντελονιού εφαρμόστηκε για την αντιμετώ
πιση του τραυματία με αιμορραγικό shock και σε
πολλά μέρη του κόσμου περιλαμβάνεται στον βα
σικό εξοπλισμό των ασθενοφόρων, σήμερα όχι μό
νο δεν κρίνεται αναντικατάστατο αλλά πιστεύεται
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η τοποθέτηση του
μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες7.
Στην αντιμετώπιση του τραυματία υπάρχουν πολλά
ακόμα σημεία με αντικρου6μενες απ6ψεις που δεν
κρίνουμε σκόπιμο να τα αναφέρουμε.
-

Συζήτηση
Σε κάθε πολύπλοκο ιατρικό πρόβλημα η αλήθεια
δεν είναι μονόδρομος, και συχνά οι σωστές λύσεις
είναι περισσ6τερες απ6 μία. Υπάρχουν τραυματίες
οι οποίοι θα επιβαρυνθούν από την καθυστερημέ
νη μεταφορά στο νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν και
τραυματίες οι οποίοι δεν θα φθάσουν ζωντανοί εάν
δε υποστηριχθούν οι ζωτικές τους λειτουργίες από
τον τόπο του ατυχήματος 17.
Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία
σχετίζεται με πολλά πράγματα που έχουν να κά
νουν με τον χρόνο πρόσβασης, το είδος του τραύ
ματος, την κατάσταση του τραυματία, το κατά πό
σο ένα σύστημα είναι ιατροποιημένο ή όχι, αλλά
και την οργάνωση της επείγουσας ιατρικής στο νο
σοκομείο. Για την αποτελεσματικότητα ενός συ
στήματος και για την καλή έκβαση του τραυματία
απαραίτητη προϋπ6θεση είναι η καλή λειτουργία
σε 6λα τα επίπεδα. Ένας τραυματίας μπορεί να έχει
καλή έκβαση χωρίς καμία αντιμετώπιση προνοσο
κομειακά εάν μεταφερθεί γρήγορα σε ένα οργα
νωμένο νοσοκομείο, αντίστοιχα όποια καλή αντι
μετώπιση και να γίνει στον δρόμο μπορεί να έχει
κακό αποτέλεσμα εάν μεταφερθεί σε ένα νοσοκο
μείο με κακή υποδομή.
Το τραύμα δεν είναι μια ενιαία νόσος, κάθε κάκω
ση έχει τις δικές της ιδιομορφίες, ενώ κάθε τραυ-
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ματίας τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σε
αμβλείς τραυματισμούς (τροχαία ατυχήματα) ο
συνδυασμός αιμορραγίας, οιδήματος των ιστών,
πόνος, απελευθέρωση νευροορμονο)ν, κακώσεις
θώρακα και σπονδυλικής στήλης μπορεί να ευθύ
νονται για την κακή αιμοδυναμική εικόνα.78. Αι
μορραγία μπορεί να υπάρχει σε πολλά σημεία αλ
λά συχνά σταματάει από μόνη της. Σε αντίθεση σε
δια.τιτρα.ίνοντα. τραύματα ρήξη μεγάλων αρτηρια
κών ή φλεβικι6ν στελεχών μπορεί να συνδυάζονται
με σημαντική αιμορραγία, η οποία γρήγορα οδηγεί
σε υποβολα.ιμία., αιμορραγικό shock και καρδιακή
α.να.κοπ1i, χωρίς ή με πολύ μικρές ιστικές βλάβες.
Τις περισσότερες φορές χρειάζεται χειρουργική
επέμβαση για τον έλεγχο της αιμορραγίας από δια
τιτρα.ίνοντα. τραύματα. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος εί
ναι ο ιδανικός όγκος υγρών που πρέπει να χορη
γήσουμε έτσι cδστε να βελτιώσουμε την ιστική οξυ
γόνωση χωρίς να αυξήσουμε την αιμορραγία. Η συ
στολικΊi αρτηριακή πίεση αν και χρησιμοποιείται
σε πολλές κλίμακες αξιολόγησης είναι πολύ φτω
χός δείκτης της ιστικής άρδευσης ειδικά σε νέους
τραυματίες με καλή λειτουργία του συμπαθητικού
νευρικού συστήματος όπου η α.γγειοσύσπα.ση και η
ταχυκαρδία μπορεί να βελτιώσουν την αιμοδυνα
μική εικόνα ακόμα και σε σημα.ντικ1i αιμορραγία.
Η αναζωογόνηση με χαμηλή αρτηριακή πίεση δεν
αποδείχθηκε ότι βελτιώνει την έκβα.ση79 και είναι
δύσκολο να καθορίσουμε το επίπεδο αποδεκτής
υπότασης έτσι ώστε να έχουμε την μικρότερη αι
μορραγία χωρίς να έχουμε ισχαιμία και αναερόβιο
μεταβολισμό στην περιφέρεια.
Η κυριότερη αντιπαράθεση στην προνοσοκομεια
κή χορήγηση υγρών αφορά τους τραυματίες με μη
ελεγχόμενη αιμορραγία από δια.τιτρα.ίνοντα. τραύ
ματα. Όταν ο Bickel και συν.32 δημοσίευσαν πριν
από 10 χρόνια την κλασική πλέον εργασία όπου κα
τέγραψαν μεγαλύτερη επιβίωση κατά 8% στους
τραυματίες στους οποίους η χορήγηση υγρών έγινε
μετά την άφιξη στην χειρουργική αίθουσα για τον
έλεγχο της αιμορραγίας σε υποτασικούς τραυμα
τίες, αναζωπύρωσαν την από παλιά αντιπαράθεση.
Αυτή ήταν μια τυχα.ιοποιημένη μελέτη που έγινε
στην α.στικ1i περιοχή του Houston, όπου η χορήγη
ση υγρών καθυστέρησε μέχρι την άφιξη του τραυ
ματία στην χειρουργική αίθουσα. Οι ασθενείς όλοι
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ήταν νέοι, ο χρόνος μεταφοράς ήταν πολύ μικρός
και όλοι είχαν διατιτρα.ίνοντα. τραύματα κορμού.
Αυτά τα ευρήματα είναι δύσκολο να γενικευθούν
σε μεγαλύτερους ασθενείς, σε ευρύτερες αστικές
περιοχές με μεγαλύτερο χρόνο μεταφοράς και κυ
ρίως σε τραυματίες με α.μβλείς τραυματισμούς με ή
χωρίς κρα.νιογκεφα.λική κάκωση. Με την εργασία
αυτή δεν αποδεικνύεται τίποτα άλλο από το ότι σε
υποτασικό ασθενή με δια.τιτρα.ίνον τραύμα, η πρω
τερα.ιότητα. δεν είναι η σταθεροποίηση της aρτη
ριακής πίεσης αλλά ο χειρουργικός έλεγχος της αι
μορραγίας.
Η άποψη ότι τα κρυσταλοειδή διαλύματα προκα
λούν μεγαλύτερο οίδημα από ότι τα κολλοειδή δε
αποδείχθηκε ποτέ και η παραμονή τους για μεγα
λύτερο χρόνο μέσα στα αγγεία είναι αδύνατο να με
τρηθεί στην καθημερινή κλινική πράξη. Η συμπε
ριφορά ενός ενδοφλέβια χορηγούμενου υγρού δεν
έχει να κάνει μόνο με τις φυσικές του ιδιότητες αλ
λά κυρίως με την ακεραιότητα του αγγειακού εν
δοθηλίου που εύκολα βλάπτεται σε συνθήκες υπο
άρδευσης, υποξυγονα.ιμία.ς και ιστικής ισχαιμίας.
Η διαμάχη μεταξύ κολλοειδών και κρυστα.λοειδών
διαλυμάτων κατά ένα σημαντικό μέρος οφείλεται
σε οικονομικούς λόγους.
Η άποψη ότι η τοποθέτηση φλεβικής γραμμής χρει
άζεται χρόνο και καθυστερεί την μεταφορά στο νο
σοκομείο ιs δεν αποδείχθηκε αληθής so ενώ υπάρ
χοντα προβλήματα που σχετίζονται με δεξιότητες
μπορεί εύκολα να ξεπεραστούν με εκπαίδευση sι.
Η αποτυχία για διασωλήνωση σε σημαντικό ποσο
στό στις ΗΠΑ οφείλεται σε ελλιπή εκπαίδευση των
δια.σωστών και στην μη χρήση αναισθητικών πα
ραγόντων, προβλήματα που δεν υφίστανται στα ια.
τροποιημένα. συστήματα επείγουσας ιατρικής που
εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπα.'ίκές χώρες. Η μη
εξασφάλιση αεραγωγού μπορεί να μη είναι επι
βλαβής σε ένα ασθενή με δια.τιτρα.ίνον τραύμα κοι
λιάς, αλλά σίγουρα είναι καταστροφική σε έναν
τραυματία με ΚΕΚ. Η καλύτερη εκπαίδευση στην
συγκεκριμένη δεξιότητα αλλά και η χρήση εναλ
λακτικών μορφών εξασφάλισης αεραγωγού μπο
ρεί να λύσει σημαντικά προβλήματα.
Το κυριότερο πρόβλημα με όλες αυτές τις μελέτες
είναι η απουσία τυχα.ιοποιημένων ελεγχόμενων με
λετών s2, η διαφορετικότητα κάθε κάκωσης αλλά
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και η διαφορετική προσέγγιση των ανά τον κόσμο
συστημάτων προνοσοκομειακής επείγουσας φρο
ντίδας. Η πλειοψηφία των μελετών προέρχεται από
τις ΗΠΑ, όπου έχουν συγκεκριμένο είδος τραυμα
τιών, πολύ μικρούς χρόνους πρόσβασης και πολύ
καλά οργανωμένα τμήματα επειγόντων. Τα ευρή
ματα δεν μπορεί να γενικευθούν γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος λανθασμένων συμπερασμάτων. Τα συ
στήματα προνοσοκομειακ1Ίς επείγουσας ιατρικής
δεν σχεδιάζονται από αυτούς που τα εφαρμόζουν,
η τροποποίηση της γνώσης δεν μπορεί και δεν πρέ
πει να στηρίζεται στις αδυναμίες των συγκεκριμέ
νων συστημάτων.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, όποιο σύστημα

και να εφαρμόζουμε, λιγότερο ή περισσότερο ια
τροποιημένο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σημαντι
κός παράγοντας για την έκβαση του τραυματία εί
ναι ο χρόνος μεταφοράς. Στον δρόμο πρέπει να γί
νονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα, για τα οποία
με μια σχετική εκπαίδευση δεν απαιτείται χρόνος
μεγαλύτερος από 7 - 1Omin. Ίσως θα ήταν πιο δό
κιμο να χρησιμοποιούμε τον όρο "Scoop and Play"
για να μας υπενθυμίζει κάθε φορά ότι ο χρόνος μα
κριά από το νοσοκομείο περικλείει κινδύνους για
τον τραυματία.
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