
             ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ : Μαιευτική  γενική  

αναισθησία  και  αποτυχία  ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης   

Αλγόριθμος  1 

 
Ασφαλής  μαιευτική  

γενική  αναισθησία   

Σχεδιασμός  και  προετοιμασία  

πριν την εισαγωγή 
Συζήτηση  με όλη την ομάδα 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

Ταχεία  εισαγωγή  στην 

αναισθησία  RSI 
Σκέψου τον αερισμό  με προσωπίδα   

 (Pmax  20 cmH2O) 

Λαρυγγοσκόπηση  
Μέγιστος  αριθμός  προσπαθειών  2 φορές ;  

η  3η  προσπάθεια  μόνο  από έμπειρο 

Επιβεβαίωσε  επιτυχή  
ενδοτραχειακή  διασωλήνωση  

και  συνέχισε 

Σχεδίασε την  

αποδιασωλήνωση  

Αλγόριθμος  2 

 
Αποτυχία  μαιευτικής  

ενδοτραχειακής  

διασωλήνωσης    

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

• Ανάφερε  την  αδυναμία  

ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης 

• Κάλεσε  βοήθεια 

• Διατήρησε την οξυγόνωση 

• Τοποθέτησε  ΥΣΑ  (μέγιστος  

αριθμός  προσπαθειών  2  φορές) 

• Εναλλακτικά  αέρισε  με 

προσωπίδα 

Αλγόριθμος  3 

 
CICO:  «Αδυναμία 

διασωλήνωσης , 

αδυναμία  αερισμού»   

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

• Ανάφερε  CICO 

• Χορηγείστε  100%  Ο2 

• Απέκλεισε πιθανότητα  

λαρυγγόσπασμου 

• Επιβεβαίωσε ύπαρξη  

νευρομυϊκού  αποκλεισμού 

• Εξασφάλισε  πρόσθια 

προσπέλαση τραχήλου 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Είναι σημαντικό / 

ασφαλές  να  

προχωρήσει  άμεσα  

η  χειρουργική  

επέμβαση ?? 

Αφύπνιση Συνέχιση  της  

επέμβασης 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  1  : Ασφαλής  μαιευτική  γενική  αναισθησία 

Προεγχειρητική  προετοιμασία 
Εκτίμηση  αεραγωγού 

Κατάσταση  προεγχειρητικής  νηστείας 

Προφυλακτική  αγωγή  με αντιόξινα 

Εφόσον  απαιτηθεί, ενδομήτρια  

αναζωογόνηση  εμβρύου 

Ταχεία  εισαγωγή  στην αναισθησία  RSI 
Έλεγξε  εξοπλισμό  αεραγωγού, αναρρόφηση 

Εξασφάλισε ενδοφλέβια  οδό 

Βελτιστοποίησε θέση κεφαλής / κεφάλι  ψηλά 

Βελτιστοποίησε θέση σώματος:  Αρ πλάγια θέση 

Προοξυγόνωσε  με  FiO2 > 90%  / σκέψου ρινογυάλια 

Εφάρμοσε  κρικοειδική πίεση :  (10Ν με σταδιακή αύξηση  έως το μέγιστο 30Ν) 

Χορήγησε  κατάλληλες δόσεις εισαγωγής στην αναισθησία και νευρομυϊκού  αποκλεισμού 

Σκέψου αερισμό με προσωπίδα (Pmax  20cmH2O) 

Επιβεβαίωσε  επιτυχή  

ενδοτραχειακή  διασωλήνωση  
Συνέχισε  με την αναισθησία  και  τη  

χειρουργική  επέμβαση 

Σχεδίασε την  αποδιασωλήνωση  

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

Σχεδιασμός  με  την ομάδα 
Λίστα  ελέγχου  WHO / λίστα ελέγχου γενικής  αναισθησίας 

Αναζητείστε  εξειδικευμένη  βοήθεια, καλέστε εφόσον χρειαστεί 

Οργανώστε τον εξοπλισμό για δύσκολη / αδύνατη διασωλήνωση 

Οργανώστε και συζητείστε την πιθανότητα  αφύπνισης  ή  

συνέχισης  της επέμβασης 

1η  προσπάθεια  διασωλήνωσης 
Εάν η οπτική εικόνα του λάρυγγα είναι  φτωχή, 

βελτιστοποίησε  την προσπάθεια  με: 

•  μείωση / απόσυρση κρικοειδικής  πίεσης 

•  εξωτερική  πίεση του λάρυγγα  (BURP) 

•  βελτιστοποίηση  θέσης  κεφαλής / τραχήλου 

•  χρήση  κηρίου  bougie / μεταλλικού  οδηγού 

2η  προσπάθεια  διασωλήνωσης 
Σκέψου : 

•  εναλλακτικό  λαρυγγοσκόπιο 

•  πλήρης  απόσυρση  κρικοειδικής  πίεσης 
 

3η  προσπάθεια  διασωλήνωσης  ΜΟΝΟ  από  

έμπειρο  αναισθησιολόγο 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

Αέρισε  με  προσωπίδα 

Επικοινώνησε  με βοηθό  

Ακολούθησε  τον  Αλγόριθμο  2  - 

Αποτυχία  μαιευτικής  ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης   



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  2  : Αποτυχία  μαιευτικής  ενδοτραχειακής  

διασωλήνωσης 

Υπεργλωττιδικές  συσκευές  αερισμού 
Προτιμώνται   οι  ΥΣΑ  2ης  γενιάς 

Απέσυρε  την κρικοειδική  πίεση  κατά  τη  

διάρκεια   τοπουθέτησης  της  ΥΣΑ 

(μέγιστος αριθμός  προσπαθειών 2 ) 

Είναι  εφικτή η 

επαρκής  οξυγόνωση ? 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

Ανέφερε   αποτυχία  ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης 

Ζήτησε  από το προσωπικού  της χειρουργικής  αίθουσας να καλέσει  βοήθεια 

Δώσε  προτεραιότητα  στη  διατήρηση  της  οξυγόνωσης 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

Ακολούθησε  Αλγόριθμο  3 

Αδυναμία  διασωλήνωσης,  

αδυναμία  αερισμού 

Προσωπίδα  +/-  στοματοφαρυγγικός  

αεραγωγός 
Σκέψου : 

•  τεχνική  αεριμού  με  2 άτομα 

•  ελάττωση /απόσυρση  κρικοειδικής  πίεσης 

Είναι σημαντικό / 

ασφαλές  να  

προχωρήσει  άμεσα  η  

χειρουργική  επέμβαση 

?? 

Αφύπνιση Συνέχιση  της  

επέμβασης 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Mushambi MC, Kinsella SM, Popat M, et al. Obstetric  Anaesthetists’  Association and  Difficult Airway Society 

guidelines for  the  management of  difficult  and  failed  tracheal  in obstrics. Anaesthesia 2015; 70(11): 1286-1306. 

Απόδοση – μετάφραση : Ιορδανίδου  Δέσποινα  για  ΕΑΕΙΒΕ 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  3  : Μαιευτικό  σενάριο CICO 

«Αδυναμία  διασωλήνωσης  -  αδυναμία  αερισμού» 

Εκτέλεσε  διαδικασία  προσπέλασης 

από  τον  πρόσθιο τράχηλο 

Αποκαταστάθηκε η   

οξυγόνωση ? 

ΟΧΙ 

Ανέφερε   το  ΕΠΕΙΓΟΝ  στο  προσωπικό  του  χειρουργείου 

Κάλεσε  επιπλέον  ιατρική  βοήθεια  (εντατικολόγο,  ΩΡΛ  χειρουργό) 

Χορήγησε  100%  Ο2 

Απέκλεισε  την πιθανότητα  λαρυγγόσπασμου 

Επιβεβαίωσε  την παρουσία  ικανοποιητικού  νευρομυϊκού  αποκλεισμού 

ΝΑΙ 

Εφάρμοσε  Εξειδικευμένη  

Υποστήριξη  της Ζωής  Επιτόκου 

Εκτέλεσε  υπερεπείγουσα  

καισαρική  τομή   

Είναι σημαντικό / 

ασφαλές  να  

προχωρήσει  άμεσα  η  

χειρουργική  επέμβαση 

?? 

Αφύπνιση Συνέχιση  της  

επέμβασης 

ΝΑΙ ΟΧΙ 



ΠΙΝΑΚΑΣ  1: Πότε  συνεχίζουμε  με  τη  μαιευτική  επέμβαση ? 

Παράγοντες που πρέπει   

να λάβουμε υπόψη 

Κατάσταση  μητέρας 
 

 

Κατάσταση  εμβρύου 

 
 

 

 

Επίπεδο  αναισθησιολόγου 
 

Παχυσαρκία  

Χειρουργικοί  παράγοντες 

 
 

Κίνδυνος  εισρόφησης 

 

 

 
 

Εναλλακτικό  είδος  αναισθησίας 

  -  περιοχική 

  -  ξύπνια με εξασφάλιση αεραγωγού 
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ΑΦΥΠΝΙΣΗ 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

Δεν απειλείται Μέτρια οξεία  επιδείνωση Αιμορραγία  

ανταποκρινόμενη   σε 

αναζωογόνηση 

Υποογκαιμία που απαιτεί 

επέμβαση  

αποκατάστασης 

Δεν απειλείται Απειλή που διορθώνεται 

με ενδομήτρια 

αναζωογόνηση,   

pH <7.2 αλλά >7.15 

Συνεχιζόμενη  ανωμαλία 

καρδιακού ρυθμού  

εμβρύου  παρά  ενδο-

μήτρια αναζωογόνηση,  

pH < 7.15 

Επίμονη βραδυκαρδία 

Εμβρυϊκή αιμορραγία 

Υποψία  ρήξης μήτρας 

Αρχάριος 

 

Νέος εκπαιδευόμενος Παλιός  ειδικευόμενος Ειδικός / εξειδικευμένος 

Μεγάλη θνησιμότητα Θνησιμότητα Παχυσαρκία Φυσιολογική 

Αναμενόμενη περίπλοκη 

επέμβαση ή μεγάλη 

αιμορραγία 

Πολλαπλές ουλές μήτρας 

Αναμενόμενες  μερικές 

χειρουργικές  δυσκολίες 

Μία μητριαία  ουλή Χωρίς παράγοντες  

κινδύνου 

Πρόσφατη λήψη τροφής Όχι πρόσφατη λήψη 

τροφής 

Σε τοκετό 

Χορήγηση οπιοειδών 

Όχι αντιόξινα 

Όχι πρόσφατη λήψη 

τροφής 

Σε τοκετό 

Χορήγηση οπιοειδών 

Όχι αντιόξινα 

Νηστεία 

Όχι σε τοκετό 

Χορήγηση αντιόξινων 

Μη  αναμενόμενη  

δυσκολία 

 

Αναμενόμενη δυσκολία Σχετική αντένδειξη Απόλυτη  αντένδειξη ή 

αποτυχία 

Έναρξη επέμβασης 

Εξαρτήματα  αεραγωγού / αερισμός 
 
 
 

Κίνδυνοι  αεραγωγού 
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Δύσκολος  αερισμός  με  

μάσκα 

Πρόσβαση στην πρόσθια 

επιφάνεια  τραχήλου 

Επαρκής  αερισμός  με  

μάσκα 

Χρήση 1ης γενιάς  ΥΣΑ Χρήση  2ης  γενιάς  ΥΣΑ 

Οίδημα λάρυγγα 

Συριγμός 

Αιμορραγία 

Τραύμα 

Εκκρίσεις Καμία  ένδειξη 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2:  Διαχείριση  μετά  από  αποτυχία  διασωλήνωσης 

  

- Διατήρηση  οξυγόνωσης 

-  Διατήρηση  κρικοειδικής πίεσης, εφόσον δεν  επιδεινώνει  αερισμό 

-  Διατήρηση  είτε θέση κεφαλής προς τα  πάνω είτε τοποθέτηση  

   σώματος σε ΑΡ πλάγια θέση 

-  Εάν χρησιμοποιήθηκε  ροκουρόνιο, αναστροφή με suggammadex 

-  Εκτίμησε το νευρομυϊκό αποκλεισμό, και διαχειρίσου την ανάκτηση  

   επιπέδου συνείδησης, εάν παρατείνεται  η παράλυση  

-  Προέβλεψε  λαρυγγόσπασμο / σενάριο CICO 

Αφύπνιση 

  

-  Συζήτησε επείγον χαρακτήρα επέμβασης με τη χειρουργική ομάδα 

-  Εφάρμοσε ενδομήτρια αναζωογόνηση  εμβρύου 

-  Για επανάληψη αναισθησίας, απαραίτητη η παρουσία  2  

   αναισθησιολόγων 

-  Επιλογές  αναισθησίας : 

•   Περιοχική αναισθησία, με εφαρμογή επιθυμητά σε πλάγια  θέση 

•    Εξασφάλισε τον αεραγωγό  ξύπνιο, πριν την επανάληψη  

         της αναισθησίας 

Μετά  την  αφύπνιση 

  

-  Διατήρηση  αναισθησίας 

-  Διατήρηση  αερισμού – σκέψου : 

•   τον ελεγχόμενο  ή  αυτόματο  αερισμό 

•   τον  νευρομυϊκό  αποκλεισμό  με  ροκουρόνιο, εφόσον υπάρχει 

     διαθέσιμο  suggammadex 

-  Προέβλεψε  λαρυγγόσπασμο / σενάριο CICO 

-  Ελαχιστοποίησε  τον κίνδυνο  εισρόφησης : 

• Διατήρησε την κρικοειδική πίεση  μέχρι την έξοδο του εμβρύου    

  (εφόσον δεν επιδεινώνει τον  αερισμό) 

• Μετά τον τοκετό  παρέμεινε σε εγρήγορση,  και εφάρμοσε πάλι  

   κρικοειδική πίεση,  εάν εμφανιστούν συμπτώματα  αναγωγής 

• Παροχέτευσε το περιεχόμενο του στομάχου με γαστρικό  σωλήνα    

   παροχέτευσης, μέσω της ΥΣΑ, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί  ΥΣΑ   

   2ης  γενιάς 

• Ελαχιστοποίησε  τους  χειρισμούς εξωτερικής  πίεσης 

• Χορήγησε Η2αποκλειστές, εάν δεν  έχουν χορηγηθεί   ήδη 

-  Θα πρέπει  να  χειρουργήσει έμπειρος  γυναικολόγος 

-  Ενημέρωσε  την νεογνολογική ομάδα ότι μπορεί  να  υπάρχει  

   δυσκολία  διασωλήνωσης 

-  Σκέψου ολική  ενδοφλέβια  αναισθησία 

Αφύπνιση 

Mushambi MC, Kinsella SM, Popat M, et al. Obstetric  Anaesthetists’  Association and  Difficult Airway Society 

guidelines for  the  management of  difficult  and  failed  tracheal  in obstrics. Anaesthesia 2015; 70(11): 1286-1306. 
Μετάφραση : Ιορδανίδου  Δέσποινα  για  ΕΑΕΙΒΕ 


