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Η Αναισθησιολογία ως ιατρική ειδικότητα προϋπήρξε ιστορικά της Εντατικής Ιατρικής και µάλιστα από
πολύ νωρίς συµπεριέλαβε στα κλινικά και γνωστικά της αντικείµενα δεξιότητες και γνώσεις που είχαν να κάνουν
µε την αποκατάσταση και διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών κατά τη διεγχειρητική και αργότερα την περιεγχειρητική περίοδο. Για να ακριβολογούµε οι ανά τον κόσµο αναισθησιολόγοι άσκησαν επί µακρόν και ασκούν
ακόµη και σήµερα σε πολλά γεωγραφικά πλάτη και µήκη και την Επείγουσα και την Εντατική Ιατρική.
Η αναµφισβήτητη αυτή ιστορική και κλινική πραγµατικότητα καθορίζει αφ’ενός την αφετηρία εξέλιξης της
Εντατικής Ιατρικής, όπως την γνωρίζουµε σήµερα, ως κοµµάτι της Περιεγχειρητικής Ιατρικής στον αγγλόφωνο
κόσµο (Perioperative Medicine) ή ως δυαδικό πόλο της Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής µέχρι πρότινος στην Κεντρική Ευρώπη (Anaesthesie und Intensivbehandlung) και εξηγεί αφ΄ετέρου την απασχόληση
πολλών αναισθησιολόγων σήµερα µε την ιδιότητα ή εξειδίκευση του εντατικολόγου στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.
Υπό το συγκεκριµένο πρίσµα η επίδραση της Αναισθησιολογίας στην Εντατική Ιατρική µπορεί λοιπόν να
θεωρηθεί προφανής, αυτονόητη, µακρύχρονη και κεφαλαιώδους σηµασίας, ενώ αξίζει να εξετάσει κανείς την
ανάδροµη επίδραση της Εντατικής Ιατρικής στην Αναισθησιολογία.
Στην συγκεκριµένη αυτή κατεύθυνση η πρώτη διαπίστωση, που οφείλει να κάνει κανείς, είναι ότι η ενασχόληση του αναισθησιολόγου στο περιβάλλον των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ενίσχυσε και
βελτίωσε την αυτοεκτίµηση του ιατρού στον ρόλο του αναισθησιολόγου και προήγαγε την αναγνώριση της
ειδικότητας µεταξύ όµορων ιατρικών ειδικοτήτων όπως η Χειρουργική ή η Γενική Παθολογία. Η συνεχής σε
εικοσιτετράωρη βάση παρακλίνια ενασχόληση µε τους ασθενείς των Μ.Ε.Θ. προσέδωσε και στον Αναισθησιολόγο τον ρόλο θεράποντος ιατρού αναγνωρίσιµο από τους ασθενείς ή τουλάχιστον το οικογενειακό τους
περιβάλλον, τους συναδέλφους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων και το κοινωνικό σύνολο µέσα από την ανάδειξη
της αναγκαιότητας και κρισιµότητας της νοσηλείας πολυάριθµων ασθενών στις Μ.Ε.Θ. σε επείγουσα ή προγραµµατισµένη βάση.
Η δεύτερη σηµαντική διαπίστωση έχει πιθανώς να κάνει µε τη βελτίωση αυτής καθεαυτής της Αναισθησιολογίας µέσα από τις διαδικασίες του κλινικού αυτοελέγχου και του οµοτεχνιακού ελέγχου, ιδιαίτερα στις
ενσωµατωµένες σε αναισθησιολογικά τµήµατα Μ.Ε.Θ., δεδοµένου ότι οι διαδικασίες της προεγχειρητικής προετοιµασίας και κυρίως της µετεγχειρητικής αξιολόγησης προσέλαβαν νέα διάσταση, όταν τα αποτελέσµατα της
ικανοποιητικής ή µη αναισθησιολογικής φροντίδας παρέµεναν προφανή στο σύνολο ή τουλάχιστον σε ικανό
αριθµό µελών του αναισθησιολογικού τµήµατος. Η λογικά επακόλουθη διαδικασία συνεχούς ποιοτικής προαγωγής και βελτίωσης κατέστησε την ειδικότητα και τις κλινικές της µεθοδολογίες αποτελεσµατικότερες και πλέον
ασφαλείς.
Η πιθανότητες επιβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών περιεγχειρητικά και η διευκόλυνση διενέργειας
απαγορευτικών µέχρι πρότινος χειρουργικών επεµβάσεων µε τη βοήθεια και την κάλυψη της προοπτικής ή της
δυνατότητας νοσηλείας σε περιβάλλον Μ.Ε.Θ. προέβαλαν για την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας νέες προκλήσεις της διεγχειρητικής φροντίδας ασθενών υψηλού κινδύνου και της εξέλιξης και εξειδίκευσης νέων κλινικών και θεραπευτικών τεχνικών.
Ο αναισθησιολογικός εξοπλισµός παρών και στις Μονάδες Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας
αργότερα κατά τα πρώτα εγχειρήµατα υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών βαρέως πασχόντων (ιατρικοί ανα136

πνευστήρες, monitors παρακολούθησης των ζωτικών σηµείων και λειτουργιών κ.λ.π.) επανεισάγεται στις χειρουργικές αίθουσες ανανεωµένος και εξελιγµένος µε τις προσθήκες και βελτιώσεις που επέφερε η χρήση στο
περιβάλλον υψηλής εξάρτησης της Μ.Ε.Θ..
Οι σύγχρονες αναισθησιολογικές τεχνικές εµπλουτίζονται µε παραλλαγές και βοηθήµατα της εντατικής
θεραπείας, όπως αυτά εξελίχτηκαν κατά την προσπάθεια υποστήριξης ασθενών κατά την παρατεταµένη πλέον
περιεγχειρητική περίοδο και χρησιµοποιούνται από κοινού στις Μονάδες ΜετΑναισθητικής Φροντίδας και τις
Μ.Ε.Θ. (µηχανικός αερισµός των πνευµόνων και αντίστοιχο monitoring, αιµοδυναµική υποστήριξη και αντίστοιχο monitoring, κ.λ.π.).
Η εντατική θεραπεία επεκτείνεται της ανάγκης επιβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών και στην εξασφάλιση
της βέλτιστης δυνατής έκβασης και της ποιότητας ζωής µετά τη Μ.Ε.Θ. κατανοώντας τη σηµασία υποστήριξης
της θρέψης, της αποφυγής, πρόληψης και αντιµετώπισης των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, της βελτιστοποίησης
των πρωτοκόλλων καταστολής, της αξίας της πρώϊµης κινητοποίησης και αποτελεσµατικής φυσικοθεραπείας και
της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των οικείων τους. Τους στόχους και τα επιτεύγµατα αυτά τα
µοιράζεται η Εντατική µε την Αναισθησιολογία εντός ή εκτός των ορίων ενός ενιαίου τµήµατος.
Οι αναισθησιολόγοι χρειάζεται πλέον να «διαβάσουν καλύτερα» και τα υπόλοιπα κεφάλαια της φυσιολογίας,
παθολογίας και χειρουργικής µια και εκτίθενται στην αναγκαιότητα βελτίωσης της έκβασης και όχι της «απλής»
επιβίωσης των ασθενών διεγχειρητικά.
Οµού µε το ιατρικό προσωπικό υπόκειται και το µη ιατρικό προσωπικό στις αντίστοιχες αλληλοεπιδράσεις
µε απόγειο την ιδέα κυκλικής εναλλαγής του νοσηλευτικού προσωπικού των Μ.Ε.Θ. στα αναισθησιολογικά τµήµατα και τανάπαλιν.
Πέραν συντεχνιακών συµπλεγµάτων υπεροχής ή εσωστρέφειας και πέραν µυωπικών εγγύς και µόνο θεωρήσεων η Αναισθησιολογία «ενεφύσησεν πνοήν ζωής» στην Εντατική Ιατρική και εισέπραξε το διττό αντίτιµο που
εισπράττουν οι γονείς όταν τα τέκνα τους ενηλικιώνονται και εγκαταλείπουν την πατρική στέγη.
Η Εντατική Ιατρική οφείλει σε µεγάλο βαθµό τη γένεση και ύπαρξή της στην Αναισθησιολογία και ανταποδίδει κατά το δυνατόν εµπλουτίζοντας την µητρική ειδικότητα στην σηµερινή της µετεξέλιξη και πρόοδο.
Τα όρια σήµερα παρότι εισέτι ασαφώς αρχίζουν να διακρίνονται και το µέλλον επιφυλάσσει τον κίνδυνο της
ιστορικής επιστηµονικής λήθης, καθώς αφενός όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αποµακρύνονται από το αρχικό
γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας και ο ιατρικός πληθυσµός στις Μ.Ε.Θ. µεταλλάσσεται υπό την πίεση άλλων ιατρικών ειδικοτήτων αφετέρου.
Η ρύση «Η εντατική δεν είναι τίποτε άλλο από την πολυήµερη χορήγηση αναισθησίας σε πολλούς ασθενείς
ταυτόχρονα» µπορεί να στερείται επιστηµονικής βάσης και τεκµηρίωσης, αλλά ιστορικά αποδίδει πολύ ρεαλιστικά τη γένεση της Εντατικής Ιατρικής πριν µισό αιώνα στην Ευρώπη.
Συµπερασµατικά θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την καταλυτική επίδραση της Αναισθησιολογίας στην γένεση
και εξέλιξη της Εντατικής Ιατρικής και αντίστοιχα να δεχτούµε την ευνοϊκή επίδραση της Εντατικής Ιατρικής
στη σύγχρονη µετεξέλιξη της Αναισθησιολογίας.
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Από τον πρώτο ακόµη χρόνο της επίσηµης χορήγησης αναισθησίας µε αιθέρα εντοπίσθηκαν και δηµοσιεύθηκαν οι «συνυπάρχουσες ή παράπλευρες απώλειες», δηλαδή οι «παρενέργειες» της αναισθησίας γενικότερα και
των φαρµάκων της αναισθησίας ειδικότερα.1 Παρενέργειες που οφείλονται είτε στις ιδιότητες των φαρµάκων µε
µικρό θεραπευτικό εύρος είτε σε πιθανή υπερδοσολογία. Από τα πρώτα λοιπόν βήµατα της ειδικότητας οι
αναισθησιολόγοι θέλησαν να κάνουν «πιο εύκολη» τη ζωή τους, αλλά και ασφαλέστερη τόσο για τους ασθενείς
των φαρµάκων
(κυρίως) όσο και για τους εαυτούς τους. Οι επιθυµίες προσανατολίσθηκαν κυρίως στην
(µεγάλο θεραπευτικό εύρος, σίγουρος, προβλεπόµενος και µη τοξικός µεταβολισµός), στην
δράτης δράσης
σης (για ταχεία εισαγωγή ή ταχεία αύξηση του επιπέδου της αναισθησίας) και στην
των (για ταχεία αφύπνιση ή ταχεία µείωση του επιπέδου της αναισθησίας).


















































137

Η βιοµηχανία ανάλογα µε τις τεχνολογικές δυνατότητες κάθε εποχής στάθηκε στο πλευρό (και) των
αναισθησιολόγων, όχι από υπερβολική αγάπη (ατοµική ή ταξική), αλλά επειδή ο «πελάτης έχει πάντα δίκαιο» και
ο στόχος του εµπορίου είναι να φροντίζει να τον εξυπηρετεί. Και στην προκειµένη περίπτωση πελάτης είναι τόσο
ο αναισθησιολόγος όσο και οι ασθενείς του (παρόλο που συνήθως δεν το γνωρίζουν).
Με γνώµονα λοιπόν τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις (ασφάλεια, ταχύτητα έναρξης και ταχύτητα αποδροµής) η διαδροµή των φαρµάκων αναισθησίας είναι µακρά και πάντοτε θα έχει µέλλον.
Από τον «αργό» και µικρού θεραπευτικού εύρους αιθέρα έχουµε φθάσει στα ταχύτατα
και ασφαλέστερα εισπνεόµενα σεβοφλουράνιο και δεσφλουράνιο, αφού ενδιάµεσα χρησιµοποιήθηκαν αρκετά
εισπνεόµενα αναισθητικά, εκ των οποίων ορισµένα ήταν επικίνδυνα (τριλένιο+νατράσβεστος=φωσγένιο, µεθοξυφλουράνιο=νεφροτοξικότητα κλπ). Στα ενδοφλέβια αναισθητικά από την «ταχύτατη» αλλά ορισµένες φορές
επικίνδυνη για το κυκλοφορικό (λέγεται ότι στις πρώτες εφαρµογές της στο Περλ Χάρµπορ προκάλεσε τον
θάνατο περισσότερων ναυτών από τις βόµβες των γιαπωνέζων) θειοπεντάλη έχουµε καταλήξει στην αποκλειστική σχεδόν χρήση της «θαυµατουργής;» προποφόλης (τουλάχιστον για την εισαγωγή στην αναισθησία).
Από τα κλασσικά µακράς διάρκειας «µορφίνη-πεθιδίνη» και περνώντας από το ταχύτερο και
ισχυρότερο «φεντανύλ» βρισκόµαστε στο ταχύτατο, ισχυρότατο αλλά και αυτοδιασπώµενο «ρεµιφεντανίλ».
Από το έντονα ισταµινογόνο κουράριο και την «ταχυκαρδική» και νεφροτοεξαρτώµενη
γαλλαµίνη, στη βελτίωση του πανκουρόνιου και από κει σε µικρότερης διάρκειας και ασφαλέστερα, όπως το
«αυτοδιασπώµενο» ατρακούριο και το «προβλέψιµης διάρκειας» βεκουρόνιο και αργότερα στις βελτιωµένες
εκδόσεις τους το «ταχύτατο» ροκουρόνιο και το «µη ισταµινογόνο» σισατρακούριο. Ωστόσο ας σηµειωθεί, ότι
ούτε και το ταχύτατο ροκουρόνιο µπορεί να συναγωνισθεί σε ταχύτητα την αποπολωτική και παληά, αλλά φθηνή
σουκκινυλοχολίνη.
Μετά από δεκαετίες της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης (της ταχύτατης σε έναρξη
δράσης και µέσης διάρκειας) λιδοκαΐνης στην ενδορραχιαία και γενικότερα στην περιοχική αναισθησία και
µικρότερης χρήσης της βουπιβακαΐνης, «ανακαλύφθηκε» η τοξικότητα (της λιδοκαΐνης) στο νευρικό ιστό µέχρι
που σταµάτησε η παραγωγή της σε µορφή κατάλληλη για ραχιαία αναισθησία. Ωστόσο λίγο νωρίτερα είχαν µπει
σε κλινική χρήση τα νεώτερα (και ακριβότερα) τοπικά αναισθητικά λεβοβουπιβακαΐνη και ροπιβακαΐνη, µακράς
διάρκειας δράσης και µε κάποια βελτιωµένα χαρακτηριστικά σχετικά µε την ασφάλεια και την τοξικότητα.




























































































Όλη η πρόοδος και οι «επί τα βελτίω» αλλαγές στα φάρµακα της αναισθησίας γίνονται στο όνοµα µιας
. Το τι ακριβώς συµπερι«καλύτερης» αναισθησίας, δηλαδή µιας αναισθησίας µε
λαµβάνεται στην έννοια έκβαση δεν είναι εντελώς σαφές και εξαρτάται σε γενικές γραµµές από τις προτιµήσεις
και τα ενδιαφέροντα του καθενός.2,3 Η έκβαση µπορεί να αφορά τη διεγχειρητική, αλλά κυρίως αναφέρεται στη
µετεγχειρητική περίοδο (άµεση ή απώτερη). Μια έκβαση αποδιδόµενη στην αναισθησία µπορεί να αναφέρεται
σε επεισόδια υπότασης, ταχυκαρδίας, υποξίας, εµέτου κλπ τόσο διεγχειρητικά, όσο και στην άµεση µετεγχειρητική περίοδο. Όµως µπορεί να αναφέρεται και γενικότερα σε απώτερη χρονική περίοδο αφορώντας τη νοσηρότητα και τη θνητότητα εξαιτίας της αναισθησίας. Μια έκβαση µπορεί να αφορά τα αποκλειστικά για τη χορήγηση αναισθησίας φάρµακα, αλλά µπορεί να αφορά και άλλα φάρµακα, που χρησιµοποιούνται από τους
αναισθησιολόγους στην περιεγχειρητική περίοδο.
Για παράδειγµα, το 1996 ο Mangano δηµοσίευσε ότι µε την χορήγηση β-αποκλειστού (ατενολόλης) περιεγχειρητικά, οι ασθενείς είχαν λιγότερες καρδιακές επιπλοκές κατά τον 1ο και 2ο χρόνο µετεγχειρητικά.4 Παρά
τις έντονες κριτικές που δέχθηκε (ανοµοιογένεια δείγµατος κλπ) τα ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν το 1999 από
άλλον ερευνητή και µε πιο µοντέρνο β-αποκλειστή (bisoprolol).5 Το θέµα αυτό εξακολουθεί να απασχολεί τους
αναισθησιολόγους µε υποστηρικτές,6 αλλά και µε άλλους που εκφράζουν επιφυλάξεις.7,8,9 Ωστόσο η πρόοδος
στην κατασκευή β-αποκλειστών έχει φθάσει στο αποκορύφωµά της µε τη δηµιουργία της ταχύτατης και εύκολα
χειραραγωγίσιµης αλλά πανάκριβης εσµολόλης.
Παρατηρήθηκε ότι και η χρήση κλονιδίνης περιεγχειρητικά είχε σαν αποτέλεσµα δραµατική µείωση των
καρδιακών συµβαµάτων µετεγχειρητικά.10 Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να υιοθετείται από τους πολλούς και γι
αυτό δεν είναι σε κοινή χρήση. Ενδεχοµένως στο µέλλον αν η βιοµηχανία βρει καλύτερους α2-αγωνιστές στη
θέση της κλονιδίνης, τότε ίσως ξαναβρεθούν και όλα τα πιθανά οφέλη από τη χρήση τέτοιων φαρµάκων περιεγχειρητικά.
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Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι η βαθειά αναισθησία έχει σαν αποτέλεσµα λιγότερες ανάγκες σε µετεγχειρητική αναλγησία.11 Αυτό προϋποθέτει µεγαλύτερη κατανάλωση αναισθητικών εις βάρος των αναλγητικών. Το
συµφέρον είναι διαφορετικό για τον ασθενή, για τον αναισθησιολόγο, για το ταµείο ασφάλισης και για τις
εταιρείες που παράγουν (και εµπορεύονται) αναισθητικά ή αναλγητικά φάρµακα. Τον επόµενο χρόνο κάποιος
ερευνητής υποστηρίζει ότι η βαθειά αναισθησία συσχετίζεται µε υψηλή θνησιµότητα µέσα στον 1ο χρόνο,12 αλλά
η δηµοσίευση αυτή υπέστη άµεση και έντονη κριτική.13 Όλα αυτά προκαλούν την καχυποψία των αναισθησιολόγων, που πέρα από τα επιστηµονικά κριτήρια πάντοτε έχουν στο µυαλό τους και άλλες παραµέτρους.
Τα τελευταία 10-15 χρόνια υπήρξε µια έκρηξη στη χρήση των αντιεµετικών φαρµάκων, κυρίως της οµάδας
των διαφόρων «…σετρονών». Είναι αποδεκτό ότι ο µετεγχειρητικός έµετος είναι σοβαρό πρόβληµα (κυρίως γι
αυτόν που το υφίσταται) και απολύτως λογικό και ανθρώπινο να λαµβάνεται µέριµνα για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος.14 Ωστόσο παρά το ότι η αιτιολογία του µετεγχειρητικού εµέτου είναι πολυπαραγοντική (υποδοχείς
ντοπαµίνης, κατεχολαµινών, 5-ΗΤ3, ισταµίνης, µουσκαρίνης, οπιοειδών, αισθητικές οδοί από τον φάρυγγα και το
αιθουσαίο νεύρο, αλλά και διάφοροι άλλοι παράγοντες),15 η αντιµετώπιση έφτασε τελικά να επικεντρώνεται
µόνο στον αποκλεισµό των 5-ΗΤ3 υποδοχέων µε τις διάφορες «…σετρόνες». Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η χρήση
προποφόλης στην αναισθησία προκαλεί µετεγχειρητικό έµετο σε µικρότερη συχνότητα από ότι τα εισπνεόµενα
αναισθητικά, ιδιαίτερα αν αποφεύγεται παντελώς η χορήγηση Ν2Ο.16,17 Αυτό σηµαίνει, ότι καλόν είναι να
χρησιµοποιείται προποφόλη αντί σεβοφλουράνιου ή δεσφλουράνιου και βεβαίως αν αποφεύγεται το Ν2Ο, τότε η
κατανάλωση (και το έξοδο) προποφόλης θα είναι ακόµη µεγαλύτερη.
Υποστηρίζεται ότι η περιοχική (πχ επισκληρίδια) αναισθησία δεν πρέπει να προτιµάται, διότι απαιτεί περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή χωρίς να συντοµεύει ο χρόνος παραµονής στην αίθουσα ανάνηψης µετεγχειρητικά
και ο συνολικός χρόνος αντιµετώπισης. Ωστόσο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ότι χρειάζεται ελάχιστα
φάρµακα και το συνολικό της κόστος είναι ελάχιστο συγκρινόµενο µε το κόστος της γενικής αναισθησίας.18
Για τη µετεγχειρητική αναλγησία, παρά το ότι για αρκετά χρόνια τα οπιοειδή θεωρούνται «ο κυρίαρχος του
παιγνιδιού» και τα τοπικά αναισθητικά «η απόλυτη(;) αναλγησία», η σύγχρονη τάση κατευθύνεται στην πολυπαραγοντική αντιµετώπιση, όπου υπεισέρχονται διάφορα «βοηθητικά» φάρµακα από τα παληά και φθηνά (κλονιδίνη, κεταµίνη) µέχρι νεότερα και ακριβότερα (ΜΣΑΦ, COX2, γκαµπαπεντίνη).
Τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την καλύτερη συµπεριφορά, αντοχή και επιβίωση του µυοκαρδίου (και άλλων οργάνων;) στην ισχαιµία, όταν έχει προηγηθεί κάποιου είδους προγύµναση
(preconditioning).19,20 Η προγύµναση µπορεί να είναι µηχανικής φύσεως (οξεία ή χρονία), αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φαρµακευτική προγύµναση.21 Έτσι πρόσφατες µελέτες δείχνουν, ότι τα νεότερα εισπνεόµενα αναισθητικά (σεβοφλουράνιο, δεσφλουράνιο) παρέχουν προστασία στο µυοκάρδιο, ενώ η ενδοφλέβια
προποφόλη όχι.22,23 Άρα προτείνεται, ότι θα πρέπει να προτιµώνται τα πτητικά εις βάρος της προποφόλης.
Πολύς λόγος γίνεται επίσης και για τα ενδοφλέβια χορηγούµενα υγρά, τόσο για το είδος τους όσο και για την
ποσότητα. Οι λόγοι και οι αντίλογοι για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης κρυσταλλοειδών
και κολλοειδών διαλυµάτων είναι ατέλειωτοι. Παρά το πολλαπλάσιο κόστος των κολλοειδών διαλυµάτων σε
σχέση µε τα κρυσταλλοειδή, υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση κολλοειδών βελτιώνει την ιστική οξυγόνωση
µετεγχειρητικά.24 Όπως επίσης υπάρχουν ενδείξεις, ότι η περιορισµένη χορήγηση υγρών διεγχειρητικά βελτιώνει
την τελική έκβαση των ασθενών µετά από λαπαροτοµίες.25,26
Τελειώνοντας, συνοψίζω στο ότι µάλλον δεν υπάρχουν ερωτηµατικά σχετικά µε το
• Ότι τα φάρµακα που χρησιµοποιούµε βελτιώθηκαν και κάνουν τη ζωή µας πιο εύκολη.
• Ότι η βιοµηχανία είχε, έχει και θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει καλύτερα και σύµφωνα µε τις επιθυµίες µας
φάρµακα.
• Ότι η βιοµηχανία είχε, έχει και θα έχει και το κίνητρο (κυρίως οικονοµικό) για να φτιάξει τέτοια φάρµακα.
Ωστόσο παραµένει ο προβληµατισµός, όχι για το αν χρειαζόµαστε καλύτερα νέα φάρµακα, αλλά κατά πόσον
το υψηλότερο κόστος των νέων (και «καλύτερων») φαρµάκων αντισταθµίζει επαρκώς το όφελος από τα
φάρµακα αυτά. Και επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει κανείς την οικονοµική δυνατότητα
χρήσης τέτοιων φαρµάκων. ∆ιότι είναι γνωστή και αποδεδειγµένη η ποιότητα κατασκευής και η αξία ενός
αυτοκινήτου Rolls Roys που πολλοί θα ήθελαν να το έχουν, αλλά λίγοι έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν.
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“see one, do one, teach one”
Η εκπαίδευση είναι η µεταβολή στη συµπεριφορά βασιζόµενη στην εµπειρία. Η εκπαίδευση είναι µία πολυσχιδής διαδικασία η οποία καταλήγει στην αλλαγή της συµπεριφοράς του ατόµου που την υφίσταται. Άρα, εξ’
ορισµού, η εκπαίδευση εστιάζει στο µαθητή και όχι στο δάσκαλο. Η εµπειρία αποκοµίζεται από την αλληλεπίδραση του µαθητευόµενου µε το δάσκαλο, αλλά και από το γενικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. ∆ιαφορετικά
περιβάλλοντα εκπαίδευσης παρουσιάζουν δραµατικά διαφορετική αλλαγή συµπεριφοράς στους εκπαιδευόµενους.
Ο ενήλικας µαθητής ανήκει σε ξεχωριστή οµάδα εκπαιδευόµενων καθώς:
• ∆ιαθέτει ισχυρό κίνητρο συµµετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα
• Εκπαιδευτική συµµετοχή σε διαδικασία που είναι κοµµάτι της πραγµατικής ζωής/πρακτικής
• Παρακαταθήκη προηγούµενων εµπειριών/γνώσεων – χτίσιµο εκπαίδευσης πάνω σε αυτές.
• (Σχετική) αυτονοµία στην επιλογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών
• Ισχυρή δέσµευση
• Ποικίλες αντιλήψεις για την εκπαίδευση (δυνατότητα, χρόνος, υποχρεώσεις)
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να χτίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής
της οµάδας για το βέλτιστο αποτέλεσµα.




























































Οι φοιτητές Ιατρικής διδάσκονται τις βασικές αρχές Αναισθησιολογίας, κυρίως ως προς το τµήµα της
εφαρµοσµένης φυσιολογίας και φαρµακολογίας, καθώς και το βασικό monitoring και χειρισµό του αεραγωγού
σε επείγουσες καταστάσεις. Το κύριο όµως σώµα των εκπαιδευόµενων αποτελούν οι ειδικευόµενοι γιατροί που
επιλέγουν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας σαν αντικείµενο της κλινικής τους πρακτικής, καθώς και οι
ειδικοί Αναισθησιολόγοι που συµµετέχουν στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση.






















































Όπως είναι λογικό, η Αναισθησιολογία διδάσκεται από τους ειδικούς στο αντικείµενο, δηλαδή τους Αναισθησιολόγους. Οι ειδικοί γιατροί ενός Αναισθησιολογικού Τµήµατος (πανεπιστηµιακού ή µη) είναι επιφορτισµένοι µε την παροχή κλινικής αναισθησιολογικής φροντίδας, µε τη διδασκαλία της Αναισθησιολογίας, την
έρευνα και µε διοικητικά θέµατα. Η κλινική φροντίδα ασθενών είναι η κύρια δραστηριότητα, για προφανείς
λόγους, µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες να πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. Η εκπαίδευση
είναι σε δεύτερη µοίρα και δεν συνυπολογίζεται επαρκώς κατά την επαγγελµατική εξέλιξη. Οι νεώτεροι αναισθησιολόγοι έχουν συνήθως την υποχρέωση της εκπαίδευσης των ειδικευόµενων σε µία φάση που τους λείπει
εµπειρία, ενώ τα παλαιότερα στελέχη, µε µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο της Αναισθησιολογίας, απασχολούνται µε διοικητικά/θεσµικά θέµατα.
Ποιες διδακτικές ικανότητες έχουν οι γιατροί-δάσκαλοι; Κανείς δεν έχει επίσηµη εκπαίδευση στην εκπαιδευτική µεθοδολογία ή ψυχολογία. Στην εκπαίδευση συνήθως µιµούνται τους δικούς τους δασκάλους, οι οποίοι
επίσης δεν είχαν επίσηµη εκπαιδευτική κατάρτιση. ∆εν χρησιµοποιούν το σύνολο των εκπαιδευτικών πηγών και
σπάνια αναζητούν βοήθεια ειδικού όταν αναλαµβάνουν µία νέα και δύσκολη εκπαιδευτική υποχρέωση, σε αντίθεση µε την κλινική πράξη, όπου για ένα δύσκολο καρδιολογικό πρόβληµα θα ζητήσουν τη βοήθεια του καρδιολόγου. Το κλειδί στο παραπάνω πρόβληµα θα είναι η παράλληλη εκπαίδευση του ειδικευόµενου αναισθησιολόγου σε θέµατα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.




























Βοήθησε η εκπαίδευση στην πρόοδο της Αναισθησιολογίας; ∆εν υπάρχει τρόπος να αµφισβητηθεί αυτό,
καθώς η επανάσταση στην Αναισθησιολογία και η έλευση της νεώτερης Αναισθησιολογίας συµβαδίζουν µε την
Πανεπιστηµιακή αναγνώριση του πεδίου της και την δηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων ειδικευόµενων
την δεκαετία του 1930. Πρώτος ο R.M. Waters, επίκουρος καθηγητής χειρουργικής–υπεύθυνος αναισθησίας στο
Πανεπιστήµιο του Wisconsin, καθιέρωσε εκπαιδευτικό πρόγραµµα ειδίκευσης στην αναισθησία στις αρχές του
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1930. Εξ’ άλλου, στο καταστατικό ίδρυσης κάθε Εταιρείας Αναισθησιολογίας ανάµεσα στους µείζονες στόχους
και επιδιώξεις περιέχεται και η εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία. Σε παγκόσµια κλίµακα, η επαγγελµατική
άσκηση της Αναισθησιολογίας προαπαιτεί επίσηµη εκπαίδευση σε πρόγραµµα ειδίκευσης που ακολουθείται από
αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των νέων αναισθησιολόγων.
Υπάρχουν µελέτες (Reeves et al, Anesthesiology 1996) που, παρά την εντατικότερη εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, ιδίως την τελευταία εικοσαετία, δεν µπορούν να εντοπίσουν τα οφέλη µιας τέτοιας εκπαίδευσης.
Παρά την αµφισβήτηση των αριθµών, η πεποίθηση ότι οι ικανότητες του παρέχοντος µία υπηρεσία επηρεάζει την
ποιότητα της υπηρεσίας είναι θεµελιώδης στην κοινωνία µας. Εξ’ άλλου, άλλες µελέτες (Silber, 1992 & 1995)
έδειξαν ότι χαµηλότερα ποσοστά θνητότητας και ανάνηψης από τις επιπλοκές είχαν αναισθησιολογικές οµάδες
µε αναισθησιολόγους πιστοποιηµένους από ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Η επίδραση της εκπαίδευσης στην
Αναισθησιολογία στην έκβαση των ασθενών είναι δύσκολο να υπολογιστεί λόγω της βραχείας επαφής τους µε
την αναισθησία, σε µία χρονική περίοδο αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων.
Ίσως αυτή η δυσκολία στην εκτίµηση µας έχει οδηγήσει στη διδασκαλία εννοιών που θεωρούµε σηµαντικές
χωρίς να γνωρίζουµε αν είναι όντως σηµαντικές. Ακόµη διδασκόµαστε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα αναισθητικά
φάρµακα για συγκεκριµένες παθήσεις, σπάζουµε το κεφάλι µας για να κατανοήσουµε το second-gas effect, χωρίς
κανείς να µας πει ότι δεν έχει κλινική σηµασία, προσαρµόζουµε την κλινική πρακτική µας βάσει παρατηρήσεων
φαρµακολογικών δράσεων σε πράγµατα όπως η καρδιακή παροχή, ο LVSWI και η ενζυµική αναστολή. Και όλα
αυτά τα υψηλού επιπέδου θεωρήµατα διδασκόµαστε να τα εφαρµόζουµε κατά γράµµα εντός του ελεγχόµενου
περιβάλλοντος του χειρουργείου: η αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών εκτός χειρουργείου γίνεται µε
χαµηλότερα standards, από ειδικευόµενους που, αρχικά τουλάχιστον, καλούνται να αυτοσχεδιάσουν και να
αυτοδιδαχτούν στους (αναισθησιολογικά) αφιλόξενους χώρους των επειγόντων.




































Πριν από 50 χρόνια η ειδίκευση στην Αναισθησιολογία γινόταν µε το ίδιο σχεδόν εκπαιδευτικό τρόπο που
πραγµατοποιείται σήµερα: η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση προηγούταν της εκπαιδευτικής περιόδου όπου ο
µαθητευόµενος “µάζευε” εµπειρία υπό την καθοδήγηση του (πιο) ειδικού, υπεύθυνου για την εκπαίδευσή του. Η
πραγµατική κλινική εµπειρία που “αποταµιευόταν” κατά την ειδίκευση ήταν ιδιαίτερα ανοµοιόµορφη, ακόµη και
µεταξύ δύο ειδικευόµενων αναισθησιολόγων που ειδικεύονταν ταυτόχρονα στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτό
γιατί η κλινική αντιµετώπιση ενός συγκεκριµένου περιστατικού ήταν θέµα τύχης αν και σε ποια συχνότητα θα
εµφανιζόταν µέσα στην χρονική περίοδο της εκπαίδευσης.
Η εύνοια της τύχης αποζητάται στον ίδιο βαθµό και από τους ειδικευόµενους της εποχής µας που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τη µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία ασθενών όσον αφορά σε ηλικίες, µεγέθη, επεµβάσεις,
υποκείµενη παθολογία και, φυσικά, επιπλοκές, πριν αποκτήσουν τον τίτλο και τις ευθύνες του ειδικού. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και αφορούν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µερικών εκπαιδευτικών κέντρων παγκοσµίως
όπου σχετικά σπάνιες κλινικές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται µε προσοµοίωση. Η προσοµοίωση σε µεγαλύτερη
έκταση σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε εφαρµογή και στην Ελλάδα, αφορά ουσιαστικά στα εκπαιδευτικά
σεµινάρια –εκτός προγράµµατος ειδικότητας Αναισθησιολογίας– αντιµετώπισης της καρδιακής ανακοπής και
άλλων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Τα µειονεκτήµατα των τρεχουσών προσοµοιώσεων είναι η δύσκολη πρόσβαση, οι περιορισµένες δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, τα σχετικά χοντροκοµµένα οµοιώµατα
ασθενών που χρησιµοποιούνται, το δύσκαµπτο λογισµικό που εφαρµόζεται, καθώς και το ότι η βίωση της εµπειρίας της αντιµετώπισης του κλινικού περιστατικού εξαρτάται από τη διάθεση και τη φαντασία του εκπαιδευόµενου και τη διάθεση και τις σκηνοθετικές ικανότητες του εκπαιδευτή.
































Τι θα γίνει στο µέλλον µε την εκπαίδευση των νέων γιατρών που θα επιθυµούν να γίνουν Αναισθησιολόγοι;
Θα παραµείνει το µοντέλο του µαθητευόµενου - δασκάλου ή οι νέες εξελίξεις στην κλινική Αναισθησιολογία θα
µεταβάλλον και τον τρόπο ειδίκευσης, όπως είναι λογικό;
Κατ’ αρχάς ποια θα είναι η Αναισθησιολογία στο απώτερο µέλλον; Η αναισθησία και οι επεµβάσεις θα είναι
όπως τις ξέρουµε σήµερα; Η “επεµβατική” ιατρική θεραπεία θα είναι θέµα ανοσοθεραπειών, γονιδιοτεχνίας και
ενέσιµης νανοτεχνολογίας ή, το πλέον επεµβατικό, διαδερµικές επεµβάσεις µέσω καθετήρων; Η αναισθησία θα
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είναι τεχνητή χειµερία νάρκη ή “ηλεκτροαναισθησία”; Η αναισθησία θα χορηγείται από ροµπότ που θα επιβλέπουν οι αναισθησιολόγοι; Ίσως. Όµως όσο οι παθολογικές ειδικότητες διαφοροδιαγιγνώσκουν και θεραπεύουν
παθήσεις που εξακολουθούν να εµφανίζονται απρόβλεπτα, όσο οι χειρουργοί συνεχίζουν να κόβουν και να ράβουν, όσο το τραύµα συνεχίζει να υπάρχει και όσο η Αναισθησιολογία αναφέρεται σε ανθρώπους που φαρµακολογικά θέτουν ασθενείς σε µία ενδογενώς επικίνδυνη και αφύσικη κατάσταση, µπορούµε να περιµένουµε µείζονες αλλαγές στον τρόπο επιλογής, επιµόρφωσης, εκπαίδευσης και διατήρησης των υποστηρικτικών της ζωής
ικανοτήτων των αναισθησιολόγων του µέλλοντος.
Με αυτή την προοπτική και µε τα δεδοµένα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή µπορεί να γίνει µία σχετικά
ασφαλής και αξιόπιστη πρόβλεψη για τη µελλοντική εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία.
Η σύγχρονη εκπαίδευση γενικά στην ιατρική περίθαλψη αρχίζει µε εντατικά και λίαν εκτεταµένα θεωρητικά
µαθήµατα βασικών επιστηµών, ενώ η κλινική εκπαίδευση περιορίζεται στη µη-συστηµατοποιηµένη διαδικασία
του µαθητευόµενου. Η έµφαση κατά την κλινική εκπαίδευση δίνεται στις ατοµικές γνώσεις και δεξιότητες, παρά
στην απόδοση κλινικών οµάδων εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της προπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, το
απαιτούµενο επίπεδο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης είναι ανοµοιογενές και µάλλον περιορισµένο.
Μελλοντικά, είναι βέβαιο ότι ο κανόνας θα είναι η συστηµατοποιηµένη εκπαίδευση, η επανάληψη, η εκτίµηση της απόδοσης και η βελτίωση της πρακτικής κλινικού προσωπικού, οµάδων και συστηµάτων. Ο µείζων ρόλος
της προσοµοίωσης θα αναδειχθεί στην Αναισθησιολογία και άλλους τοµείς µε αυξηµένο ενδογενή κίνδυνο. Με
τη χρήση της προσοµοίωσης οι νέοι ειδικευόµενοι θα εκτίθενται σε πολλαπλά κλινικά επεισόδια αυξηµένου
κινδύνου και χαµηλής συχνότητας εµφάνισης και θα εκπαιδεύονται στην συστηµατική αντιµετώπιση αυτών των
καταστάσεων. Επιπλέον, µε τη χρήση της προσοµοίωσης η αρχική εκπαιδευτική εµπειρία δεν θα παρέχεται από
αληθινούς ασθενείς.
Η προσοµοίωση είναι τεχνική υποκατάστασης ή µεγέθυνσης πραγµατικών εµπειριών µε καθοδηγούµενες
εµπειρίες, συχνά µε χαρακτήρα εµβύθισης, που αναπαράγουν ή αντιγράφουν σηµαντικές πλευρές της πραγµατικότητας µε έναν πλήρως διαδραστικό τρόπο. Η “εµβύθιση” αναφέρεται στην αίσθηση που έχουν οι συµµετέχοντες όταν ασχολούνται µε το περιστατικό, αποκοµµένοι από την πραγµατικότητα. Αν και προς το παρόν και για
το άµεσο µέλλον οι προσοµοιώσεις στην αναισθησιολογία και την εντατική ιατρική χρησιµοποιούν προσοµοιωτές µε οθόνη υπολογιστή και οµοιώµατα ασθενών, θεωρείται βέβαιο ότι στο µέλλον η προσοµοίωση θα
είναι θέµα εικονικής πραγµατικότητας.
Άσχετα µε την µέθοδο, η προσοµοίωση θα εκπαιδεύει άτοµα, οµάδες, µονάδες και ολόκληρους οργανισµούς,
µε εκπαιδευτικές ασκήσεις ενσωµατωµένες στο πρόγραµµα του συστήµατος υγείας. Η εντατική εκπαίδευση µε
προσοµοίωση θα είναι στις υποχρεώσεις των ειδικευόµενων και δεν θα πραγµατοποιείται σαν συγκεκριµένες
προγραµµατισµένες ώρες ή περιστατικά αλλά σαν επίτευξη στόχων για συγκεκριµένα επίπεδα γνώσεις, δεξιοτήτων και συµπεριφοράς. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση θα αφορά σε δια βίου διαδικασία εντός του συστήµατος
υγείας σε επίπεδο κλινικής οµάδας και όχι στην διακριτική ευχέρεια, στον χρόνο ή σε έξοδα των ενδιαφερόµενων
ατόµων.
Όµως ακόµη και σε 50 χρόνια από τώρα, η προσοµοίωση δεν θα µπορέσει να υποκαταστήσει τελείως το
σύστηµα µαθητευόµενων που δουλεύουν υπό επιτήρηση σε αληθινούς ασθενείς. Η φροντίδα των ασθενών είναι
ενδογενώς πολυπλοκότερη και απαιτεί ανθρώπινη επαφή σε αντίθεση µε άλλες υψηλού κινδύνου δραστηριότητες
όπου αυτή έχει χρησιµοποιηθεί (πιλότοι, πυρηνικά εργοστάσια). Η προσοµοίωση θα εφαρµόζεται στην κατάλληλη έκταση, όµως πάντοτε θα φθάνει η στιγµή όπου ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να επέµβει για πρώτη του φορά
σε αληθινό ασθενή που αναπνέει πραγµατικά. Βέβαια, οι γιατροί αυτοί θα έχουν σηµαντική, έστω εικονική,
εµπειρία στο χειρισµό των ασθενών.
Και η αξιολόγηση του γιατρού; Η αξιολόγηση των αναισθησιολόγων και των περιεγχειρητικών οµάδων θα
είναι συχνότερη, εµπεριστατωµένη και σαφώς αντικειµενική. Φυσικά θα υπάρχει εκτίµηση και σε πραγµατικές
συνθήκες φροντίδας ασθενών. Καθώς όµως οι αναισθησιολογικές επιπλοκές θα παραµένουν σπάνιες αλλά µείζονες, η προσοµοίωση θα είναι το κλειδί για την αξιολόγηση της αντίδρασης ατόµων και οµάδων σε απειλητικές
για τη ζωή καταστάσεις µε υψηλή δυναµική.
Η µακροπρόθεσµη πρόβλεψη του µέλλοντος της Αναισθησιολογίας είναι µία δύσκολη και ίσως µάταιη
υπόθεση. Υπάρχουν όµως παραδείγµατα οραµατισµού και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού που απέδωσαν εξέ143

χοντα επιτεύγµατα. Η πρόβλεψη για επικοινωνία τύπου internet εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1970. Η µοριακή
βιολογία σε παρακλίνια χρήση, πραγµατικότητα σήµερα, είχε προβλεφθεί το 1983. Το 1950 ο W.T. Salter,
φαρµακολόγος στο Yale είχε δηλώσει ότι “χωρίς όραµα και έρευνα τα επαγγέλµατα πεθαίνουν”. Πριν 30 χρόνια
οι Richard J. Kitz και Julien F. Biebuyck έγραψαν ότι “επιστηµονικός κλάδος που δεν εµπλέκεται σε ενεργό και
εµπνευσµένο πρόγραµµα έρευνας είναι νεκρός και πιθανότατα θα έχει απώλειες σε γενικές αρχές και αποτελεσµατικότητα”. Το περιοδικό Science το 1999, συνιστά ότι η Επιστήµη θα πρέπει να αναπτύξει πρόβλεψη της
εξέλιξής της για τα επόµενα 40-50 χρόνια. Τα µακροπρόθεσµα σχέδια χρειάζονται συνεχή αναθεώρηση, όµως το
όραµα δεν µπορεί να επιτευχθεί αν πρώτα δεν αναζητηθεί. Οι εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί της Αναισθησιολογίας έχουν µακροπρόθεσµο όραµα για την εξέλιξη της ειδικότητάς µας;
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