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ΣΤΟΧΟΙ

1. Αξιολογεί τον ασθενή που είναι στο θάλαμο και εμφανίζει 
κλινικοεργαστηριακή επιδείνωση

2. Να γνωρίζει ποιες είναι οι βασικότερες παράμετροι παρακολούθησης

3. Να κάνει χρήση αυτών των παραμέτρων μέσα σε κλίμακες βαρύτητας που 
βασίζονται σε απλούς τύπους φυσιολογίας (severity scoring systems) για το 
βαρέως πάσχοντα ασθενή

4. Να αντιλαμβάνεται τη σημασία των προγνωστικών κλιμάκων βαρύτητας  
(prognostic scoring systems) και τη διαφορά τους με αυτές του (3).

5. Να χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις βασικές του 
γνώσεις σε απλές κλινικές περιπτώσεις που αναπτύσσονται στο τέλος της 
παρουσίασης   

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να είναι σε θέση να:



H χρήση των ακριβών πόρων, 

που συνεπάγεται η παραμονή στη ΜΕΘ, 

θα πρέπει, γενικά, να φυλάσσεται για ασθενείς 

με «αναστρέψιμο παράγοντα» και  

«λογική προοπτική ουσιαστικής ανάκαμψης" 

Background -1 



Background 2:

National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death 

(NCEPOD 2005):

• -Acutely ill patients receive suboptimal therapeutic management

• -21% of all ICU admission could have been avoided



ΣΤΟΧΟΙ - TARGETS

1. Έγκαιρη αναγνώριση του ασθενούς με την οξεία επιδείνωση και η άμεση 

αναχαίτιση της εξέλιξης της επιδείνωσης (prompt recognition)

2. Μείωση των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και 

επανεισαγωγή σε αυτή (to avoid ICU admission)

3. Μείωση τη θνητότητας, νοσηρότητας και χρόνου παραμονής (LOS) στο 

νοσοκομείο (to minimize mortality, morbidity and LOS)



Η απόφαση για εισαγωγή στη ΜΕΘ λαμβάνεται μετά 
από συνεργασία του βασικού θεράποντος ιατρού 
(primary phycisian) θαλάμου με τον υπεύθυνο ιατρό 
της ΜΕΘ (ICU doctor) με βάση τις δυνατότητες της 
ΜΕΘ και το “ποιος θα έχει το μεγαλύτερο όφελος από 
την εισαγωγή σε αυτή”.

Απόφαση για εισαγωγή στη ΜΕΘ-
Decision to make an admission to ICU











Αξιολόγηση και παρακολούθηση: Βασικές παράμετροι 
φυσιολογίας

Basic initial physiological parameters to be evaluated:

Temperature
Heart rate and rythm (HR)
Respiratory Rate (RR)
Blood Pressure (SBP/DBP)
Level of consciousness
ABGs
SaO2



Scoring systems:
Μέσα για επίτευξη στόχων

(Means to manage these targets)

Organ or disease specific 
(for example, the Glasgow 
Coma Scale (GCS))

General for all ICU patients. 



Οι γενικές κλίμακες ασθενειών (illness severity scores) 
χρησιμοποιούνται ευρέως στη ΜΕΘ για:

(1) Χαρακτηρισμό της βαρύτητας νόσου, του βαθμού 
οργανικής βλάβης (characterize disease severity and 
degree of organ dysfunction), 

(2)    πρόγνωση της έκβασης (predict outcome),
(3) ορθή χρήση των πόρων (assess resource use)

Αξιολόγηση βαρέως πάσχοντα με κλίμακες
How do we evaluate patients?: 

by using Severity Scores







Επιμέρους κλίμακες αξιολόγησης/ 
βαρύτητας νόσου

-Glascow Coma Scale

-Κριτήρια Ranson σε παγκρεατίτιδα

-D(A-a)O2, CPIS score

-Βurn severity score : Fluid Requirements = TBSA burned(%) x Wt (kg) x 4mL
Give 1/2 of total requirements in 1st 8 hours, then give 2nd half over next 16 hours.

-National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)
   Α15-item neurologic examination stroke scale used to evaluate the effect of 
acute cerebral infarction on the levels of consciousness, language, neglect, visual-field loss, 
extraocular movement, motor strength, ataxia, dysarthria and sensory loss

-NIHSS

- Trauma severity score





Total Body Surface Area (έγκαυμα)



Total Body Surface Area (burn)



Τhe Ranson criteria 







Προγνωστικές κλίμακες



Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation I-IV 

APACHE II:  -12 παράμετροι με μέγιστο score 72
-Αξιολογείται ιδανικά μετά από την 1η ημέρα 

εισαγωγής στη ΜΕΘ

Score 25: -mortality risk 50%

Score >35: -mortality risk >80%

Η θνητότητα υπολογίζεται από την εισαγωγή του score σε μοντέλο 
ανάλυσης παλινδρόμησης 



APACHE II 



Chronic Health Problems: 
1) Cirrhosis of the liver confirmed by biopsy 
2) New York Heart Association Class IV 
3) Severe COPD -- Hypercapnia, home O2 use, or pulmonary hypertension 
4) On regular dialysis 
5) Immunocompromised 

None (0 points)

Non-Surgical (5 points)

Emergent operation (5 points)

Elective operation (2 points)

 

 
 



SOFA score 



Η μέση τιμή αλλά και η υψηλότερη τιμή αποτελούν  
προγνωστικούς δείκτες. Η μεταβολή στο SOFA score έχει 
μεγάλη προγωνστική αξια και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται 
καθημερινά. 

Η αύξηση στο SOFA score κατά τις πρώτες 24 - 48 ώρες στη 
ΜΕΘ έχει πρόγνωση θνητότητας από 50% ως 95%. 

<9 έχει πιθανή θνητότητα =33%

>11 μπορεί να έχει ως και 95% 

Η χρήση του SOFA στη ΜΕΘ



Η χρήση του qSOFA εκτός ΜΕΘ

Low blood pressure (SBP ≤ 100 mmHg) 
High respiratory rate (≥ 22 breaths/min) 
Altered mentation (GCS < 15) 

Qsofa >2 είναι ενδεικτικό πτωχής πρόγνωσης και συστήνεται η 
λήψη αερίων αίματος για ανάλυση γαλακτικού οξέος

Με βάση το ιστορικό, θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να ακολουθεί το 
πρωτόκολλο σήψης (καλλιέργειες, υγρά, αντιμικροβιακά, 
απεικονιστικό έλεγχο κ.λ.π.) 

Το Qsofa <2 δεν αποκλείει παθολογία. Θα πρέπει να γίνεται τακτική 
επαναξιολόγηση







l Simplified Acute Physiological 
Score - SAPS









Conclusions
1. General illness severity scores are used in the ICU in order to:

● characterize disease severity and degree of organ dysfunction
● predict outcome 
● monitor therapeutic interventions

2. Most widely used severity score systems include:
APACHE II (better calibration)
SAPS II      (better discrimination)
MPM0 MPM24
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