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1Αλαηζζεζηοιογηθό Τκήκα,  Βεληδέιεηο Γεληθό Νοζοθοκείο Ηραθιείοσ - Βεληδέιεηο. 
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Eιζαγωγή Σηα πιαίζηα ζσλετούς προζπάζεηας βειηίφζες ηφλ παρετόκελφλ σπερεζηώλ σγείας, κείφζες ηφλ Μ.Τ.Χ.

επηπιοθώλ θαη παρακολής ηφλ αζζελώλ ζηο λοζοθοκείο, ε Αλαηζζεζηοιογηθή θιηληθή ζε ζσλεργαζία κε ηελ

Οσροιογηθή θιηληθή δεκηούργεζαλ πρφηόθοιιο γρήγορες αλάλευες τεηροσργηθώλ αζζελώλ - ERAS

(Enhanced Recovery After Surgery),ζε αζζελείς ποσ επρόθεηηο λα σποβιεζούλ ζε ρηδηθή θσζηεθηοκή.

Βαζηθά ζηοητεία ελός ηέηοηοσ πρφηοθόιιοσ αποηειούλ ε προεγτεηρεηηθή εθηίκεζε, ε βειηηζηοποίεζε ηες

ζρέυες ηοσ αζζελούς, ε θόρηηζε ηοσ οργαληζκού κε σδαηάλζραθες 2-3 ώρες προεγτεηρεηηθά, ε αποθσγή

κεγάιες δηάρθεηας περηεγτεηρεηηθής λεζηείας, ο ζτεδηαζκός ζαθούς αλαηζζεζηοιογηθής ηετληθής θαη

αλαιγεζίας κε αποθσγή οπηούτφλ θαρκάθφλ, ε τρήζε επηζθιερηδίοσ θαζεηήρα θαζώς θαη ε πρώηκε

θηλεηοποίεζε ηοσ αζζελούς.

κοπός
Η προζπάζεηα αιιαγής ηες θσζηοιογηθής θαη υστοιογηθής απάληεζες ηοσ οργαληζκού ζηελ ρηδηθή 

θσζηεθηοκή, κε απώηερα οθέιε ηελ κείφζε ηφλ ΜΤΧ επηπιοθώλ, ηελ ζσληόκεσζε ηες παρακολής 

ηοσ αζζελούς ζηο λοζοθοκείο, ηελ ζσληοκόηερε επαλαθορά ηες ιεηηοσργίας ηοσ εληέροσ, ηελ

ηατύηερε θηλεηοποίεζε  θαη επηζηροθή ηοσ αζζελούς ζηης θσζηοιογηθές ηοσ δραζηερηόηεηες

ζύκθφλα κε ηο πρφηόθοιιο γρήγορες αλάλευες τεηροσργηθώλ αζζελώλ - ERAS

(Enhanced Recovery After Surgery),.



Τλικό & Μέθοδος

Σηελ κειέηε έιαβαλ κέρος 24 αζζελείς ASA II-III, κε κσοδηεζεηηθό θαρθίλο οσροδότοσ θύζηεφς,

2 γσλαίθες  vs 22 άλδρες, κε κέζο όρο ειηθίας  ηα 72 έηε ( 60-80 έηε).

Οη αζζελείς σπεβιήζεθαλ ζε ρηδηθή  θσζηεθηοκή θαηά Βricker.

Μειεηήζεθαλ:  Μεηεγτεηρεηηθές επηπιοθές,

 Χρόλος λοζειείας ηφλ αζζελώλ, 

 Χρόλος επαλαθοράς ηες ιεηηοσργίας ηοσ εληέροσ,

 Χρόλος θηλεηοποίεζες 

 Χρόλος επηζηροθής ηφλ αζζελώλ ζηης θσζηοιογηθές ηοσς δραζηερηόηεηες

 Δπαλεηζαγφγή ηφλ αζζελώλ.

Αποηελέμαηα: Γηεγτεηρεηηθά δελ παροσζηάζηεθαλ επηπιοθές. 

Μεηεγτεηρεηηθά ζε 2 αζζελείς τρεηάζηεθε ε ηοποζέηεζε ρηλογαζηρηθού ζφιήλα θαη ζε 1 αζζελή 

έγηλε δηάζπαζε τεηροσργηθού ηραύκαηος.

Μέζος τρόλος κεηεγτεηρεηηθής λοζειείας κε ηελ εθαρκογή ηοσ  πρφηοθόιιοσ ERAS 10-12 εκέρες

έλαληη 20 εκερώλ κε ηολ θιαζηθό ηρόπο.

Γελ θαηαγράθεθε θακία επαλεηζαγφγή ηφλ αζζελώλ ηες κειέηες.

Μέζος τρόλος θηλεηοποίεζες εληέροσ 12 ώρες ζηο ERAS έλαληη 3  εκερώλ ζηο θιαζηθό.

Όιοη  οη αζζελείς  ηοσ πρφηοθόιιοσ ERAS ζεθώζεθαλ από ηο θρεβάηη ηοσς ζηελ 1ε κεηεγτεηρεηηθή 

εκέρα ελώ κε ηολ θιαζηθό ηρόπο ηελ  3ε περίποσ εκέρα.



σμπεράζμαηα

Η τρήζε ηοσ πρφηοθόιιοσ ERAS :

• κεηώλεη ηο περηεπεκβαηηθό stress ηοσ οργαληζκού

• επηηατύλεη ηελ θηλεηοποίεζε ηες ιεηηοσργίας ηοσ εληέροσ

• κεηώλεη ηης Μ.Τ.Χ. επηπιοθές θαη  ηο τρόλο παρακολής ηοσ αζζελούς ζηο λοζοθοκείο, επηηρέποληας ηοσ λα 

επηζηρέυεη ζηης θσζηοιογηθές ηοσ δραζηερηόηεηες  λφρίηερα.
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