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Πόσο έτοιμος είναι ο παιδίατρος  

για το «επείγον» στο ιατρείο του; 

Ιωάννης Παπαδάτος 

Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων – Ευρωκλινική Παίδων 

 

Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα μπορεί να τύχουν εξωνοσοκομειακά 

όπως στο ιδιωτικό ιατρείο αλλά και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. 

Οφείλει λοιπόν ο παιδίατρος να είναι έτοιμος να αναγνωρίσει την επείγουσα 

κλινική οντότητα και έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και φάρμακα, να 

χορηγήσει την αντίστοιχη αγωγή προκειμένου στην συνέχεια, ασφαλώς να 

μεταφερθεί σε οργανωμένο υγειονομικό σχηματισμό.  

 

Οι πιο συχνές επείγουσες συναντώμενες κλινικές οντότητες είναι:  

 αναπνευστική δυσχέρεια / ανεπάρκεια   

 αφυδάτωση (και στην συνέχεια shock) 

 αναφυλαξία  

 σπασμοί   

 τραύμα 

 σήψη (σοβαρή λοίμωξη) 

 καρδιακή αρρυθμία (σπάνια καρδιακή ανακοπή)  

 εισρόφηση ξένου σώματος στο αναπνευστικό  

 δηλητηρίαση  

 

Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει το A,B,C,D,E  

A = airway (αεραγωγοί) 

B = breathing (αναπνοή)  

C = circulation (κυκλοφορία)  

D = disability (επίπεδο συνείδησης)  

E = exposure (έκθεση στο περιβάλλον)  

 

Οι καρδιακές ανακοπές που θα τύχουν στα παιδιά, είναι τις περισσότερες 

φορές δευτερογενείς, οφειλόμενες σε αναπνευστική ανεπάρκεια.  

Εδώ, θα πρέπει να τονισθεί πως όχι μόνο οι παιδίατροι αλλά και όλοι όσοι 

ασχολούνται με τα επαγγέλματα υγείας θα πρέπει ΑΡΙΣΤΑ να γνωρίζουν την 

Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – (Cardiopulmonary 

Resuscitation – CPR) προκειμένου να καλύψουν τις τρεις πρώτες «ζωτικές» 

λειτουργίες (A,B,C) από το ολοκληρωμένο ABCDE. Στις προηγμένες χώρες η 

γνώση της ΚΑΡΠΑ επεκτείνεται και σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.  

 

Αναγνώριση βαρειά άρρωστου παιδιού 

 

Η εκτίμηση ενός άρρωστου παιδιού είναι μερικές φορές δύσκολη καθώς 

συμπτώματα και κλινικά σημεία δεν είναι ευδιάκριτα όπως συμβαίνει με τους 

ενήλικες. Επί πλέον, τα ζωτικά σημεία αλλάζουν με την ηλικία, επομένως ο 

παιδίατρος πρέπει να γνωρίζει καλά τις αντίστοιχες τιμές σύμφωνα με την 

ηλικία.  
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Αρχική / Πρώτη εντύπωση 

 

Η πρώτη εντύπωση γίνεται σε δευτερόλεπτα, κοιτώντας απλώς το παιδί – 

χωρίς καν να το ακουμπήσουμε!  

Η εντύπωση αυτή περιέχει 3 στοιχεία:  

 επίπεδο συνείδησης  

 αναπνοή  

 χρώμα (κυκλοφορία)  

 

                 συνείδηση                                        αναπνοή  

 

 

 

 

 

                                                 χρώμα  

PAT (Pediatric Assessment Triangle)  

 

Αν η πρώτη εκτίμηση δείξει κακή / ανησυχητική εικόνα τότε πρέπει να 

ζητηθεί άμεσα βοήθεια προκειμένου να μεταφερθεί οργανωμένα το παιδί σε 

Νοσοκομειακή μονάδα.  

 

Η αρχική εκτίμηση ακολουθεί τον αλγόριθμο A B C D E 

 

A – airway (αεραγωγός). Εκτιμάται η βατότητα των αεραγωγών, τυχόν 

εισπνευστική ή εκπνευστική δύσπνοια, συριγμός, γογγυσμός, σιελόρροια, 

ρεγχάζουσα αναπνοή κλπ.  

Β – breathing (αναπνοή). Εκτιμάται η ταχύπνοια, βραδύπνοια, άρρυθμη 

αναπνοή, εισολκές, αναπέταση  ρινικών πτερυγίων, ανομοιογενής έκπτυξη 

ημιθωρακίου, κυάνωση . Τα σημεία και συμπτώματα αυτά συνηγορούν υπέρ 

αναπνευστικής δυσχέρειας / ανεπάρκειας.  

C – circulation (κυκλοφορία). Εκτιμάται η ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, η 

απουσία ή ασθενείς περιφερειακοί σφυγμοί, ο χρόνος επαναπλήρωσης 

τριχοειδών, η υπόταση, τα κρύα άκρα. Παθολογικά τέτοια σημεία και 

συμπτώματα σημαίνουν κυκλοφοριακή ανεπάρκεια (shock).  

D – disability (επίπεδο συνείδησης). Εκτιμάται το επίπεδο συνείδησης σε 4 

επίπεδα:  

1. Εγρήγορση  

2. Λεκτική ανταπόκριση  

3. ανταπόκριση στον Πόνο  

4. Αρνητική απάντηση  

                                      ΕΛΠΑ 

Εδώ θα εκτιμηθεί και η αντίδραση της κόρης στο φως.  

E – exposure (έκθεση στο περιβάλλον). Εκτιμάται η θερμοκρασία του 

σώματος, τυχόν εξανθήματα, μώλωπες, πετέχειες, τραυματισμός, κλπ.  
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Αν η εκτίμηση Α B C D E δείξει σοβαρά κλινικά σημεία και συμπτώματα και 

αποκλεισθεί άμεση ανακοπή, τότε το βαρειά άρρωστο παιδί, κατατάσσεται σε 

μία από τις 5 κατηγορίες:  

 αναπνευστική δυσχέρεια 

 αναπνευστική ανεπάρκεια  

 αντιρροπούμενο shock  

 μη αντιρροπούμενο shock  

 πρωτοπαθής εγκεφαλική δυσλειτουργία 

  

 

Αναπνευστική δυσχέρεια  

Ο παιδίατρος πρέπει να διακρίνει από που προέρχεται η δυσχέρεια αυτή:  

Α) Ανώτερες αεροφόροι οδοί  

           αγγειονευρωτικό οίδημα  

           αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις 

           φλεγμονή στους παραρρίνιους κόλπους  

           Croup  

           επιγλωττίτιδα  

Β) Κατώτερες αεροφόροι οδοί  

           βρογχιολίτιδα  

           άσθμα  

           ξένο σώμα 

           παρατραχειακοί διόγκωση αδένων  

C) από το πνευμονικό παρέγχυμα  

           πνευμονία  

           ARDS 

           πνευμονικό οίδημα 

           πλευριτικές συλλογές  

           πνευμονοθώρακας  

 

Η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η βαρειά κατάληξη της αναπνευστικής 

δυσχέρειας και απαιτεί άμεση παρέμβαση γιατί θα καταλήξει σε 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Στα παιδιά, η καρδιακή ανακοπή τις 

περισσότερες φορές είναι απότοκος της αναπνευστικής ανεπάρκειας.  

 

Συμπτώματα/κλινικά σημεία της αναπνευστικής δυσχέρειας είναι:  

 ταχύπνοια, βραδύπνοια ή υποαερισμός  

 εισολκές σφαγής, μεσοπλευρίων διαστημάτων, υποχονδρίων, στέρνου 

 αναπέταση ρινικών πτερυγίων  
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Έτσι, ανάλογα με το σημείο της πάθησης τα συμπτώματα διακρίνονται:  

 

Παθήσεις ανώτερων αεροφόρων οδών  

 εισπνευστική δύσπνοια (stridor)  

 υλακώδης βήχας  

 βράγχος φωνής  

 εισολκές σφαγής 

 

Παθήσεις κατώτερων αεροφόρων οδών  

 εκπνευστική δύσπνοια   

 παράταση εκπνοής  

 εισολκές υποχόνδριων  

 

 

Παθήσεις πνευμονικού παρεγχύματος  

 γογγυσμός  

 υγροί ρόγχοι  

 μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος  

 εισολκές μεσοπλευρίων  

 

 

 

Αντιμετώπιση (γενικά) 

 

 Ανακουφιστική θέση που προτιμά το παιδί  

 Στις παθήσεις ανώτερων οδών: έκταση κεφαλής  

                                                   ανύψωση κάτω γνάθου 

                                                   έλξη μόνο κάτω γνάθου στη κάκωση αυχένα 

 Αναρρόφηση εκκρίσεων: μύτη – στόμα  

 Υγροποιημένο οξυγόνο (hood – μάσκα, γυαλιά, ασκός)  

 Χορήγηση εισπνεόμενων: 1) Σαλβουταμόλη (Aerolin) και “back to 

back”, 2) Ιπρατρόπιο (Atrovent), 3) Κορτιζόνη (Flixotide)  

 Παρακολούθηση (monitoring): σφυγμοί, αναπνοές, κορεσμός Hb,   

                                                            αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία 

 Τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα (επιθυμητό)  
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Αντιμετώπιση Croup (στο ιατρείο) 

 

Βαρύτητα  Συμπτώματα  Θεραπεία  

   

Ελαφρύ  υλακώδης βήχας  υγρασία  
 ελαφρές εισολκές  ενημέρωση  

   

Μέτριο  εισπνευστικός σιγμός   εισπνοές ρακεμικής  
 έντονες εισολκές 

καλό επίπεδο συνείδησης 
           επινεφρίνης      
           (0,05ml/kg – max 0,5ml)  

 καλή επικοινωνία   αδρεναλίνη  
   δεξαμεθαζόνη 
             per os, IM, IV 
             (τα κιλά του παιδιού σε             

           σταγόνες x 3 εφ΄ άπαξ)  
             0,3 – 0,6 ml/kg IM ή IV  
  Παρακολούθηση:  

τουλάχιστον για 4 ώρες  
  → Νοσοκομείο  

   

Βαρύ  βαρειές εισολκές  στο Νοσοκομείο → 
 ανησυχία, ταχυκαρδία πιθανώς ΜΕΘ  

 

 

 

 

 

Πότε παραπέμπω!!!  

 σοβαρή ταχυκαρδία, ταχύπνοια 

 σοβαρές εισολκές   

 έντονος βήχας / επίμονος 

 άρνηση λήψης τροφής  

 σύγχυση  

 κυάνωση  
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Βρογχικό άσθμα: Αντιμετώπιση 

 

 Κλινική εικόνα Θεραπεία  
 

Ελαφρύ  
 

Ελάχιστη αναπνευστική 
δυσχέρεια  
κορεσμός Hb > 95% σε 
αέρα δωματίου  
πλήρης συνείδηση  
 

Εισπνεόμενη 
σαλβουταμόλη και 
κορτικοειδή  

Μέτριο  Στοιχεία αναπνευστικής 
δυσχέρειας, ταχυκαρδία 
κορεσμός Hb 90-94% 
αέρας δωματίου  
ομιλεί λίγο – ή ασθενές 
κλάμα 
Πλήρης συνείδηση – 
προσανατολισμένο  
 

Χρειάζεται monitoring  
O2, σαλβουταμόλη  
ιπρατρόπιο 
κορτιζόνη  

Βαρύ  Σοβαρή αναπνοή – 
δυσχέρεια  
ταχυκαρδία  
κορεσμός < 90% σε 
αέρα δωματίου  
σχεδόν δεν μπορεί να 
μιλήσει, να κλάψει  
σύγχυση, 
ευερεθιστότητα  

Μεταφορά σε 
νοσοκομείο με ΜΕΘ  
εισπνοή με 
νεφελοποιημένη 
σαλβουταμόλη, 
ιπρατρόπιο και IV 
κορτιζόνη  
μηχανική υποστήριξη;;  

 

 

Προσέγγιση παιδιού με οξεία γαστρεντερίτιδα και αφυδάτωση 

 

Η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι πάθηση που χαρακτηρίζεται από διάρροιες 

συνοδευόμενη ή όχι με ναυτία, εμετούς, πυρετό ή/και κοιλιακά άλγη. Είναι πιο 

συνηθισμένη σε παιδιά κάτω των 5 χρόνων και μπορεί να οδηγήσει σε 

αφυδάτωση/shock αν δεν έγκαιρα αντιμετωπισθεί.  

 

Κλινικά σημεία/score 0 1 2 
    
Γενική εικόνα  φυσιολογική  δίψα, ανησυχία, 

ευερέθιστο όταν 
ενοχλείται  

υπνηλία, 
κολλώδες 
δέρμα, κρύο  
  

Μάτια  φυσιολογικά  λίγο βαθουλωμένα 
 

εισέχοντα 

Βλεννογόνοι  υγροί 
 

κολλώδεις στεγνοί 

Δάκρυα 
 

φυσιολογικά μειωμένα απουσία 
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Κλινική εκτίμηση της αφυδάτωσης 
 

Ελαφρά/Μη 
αφυδάτωση 
 

Μέτρια αφυδάτωση  Βαριά αφυδάτωση  

(score 0 – 1)  
 

(score ≥ 2)  

Διαιτητική αγωγή  
 

ηλεκτ.διάλυμα ή νερό 
κάθε 5-10΄΄  

υγρά ΙV  
20 ml/Kg-επανάληψη 
(χρ.τριχ.επαναφοράς>3sec)  
 

υγρά per os  επανεξέταση  
 

Νοσοκομείο  

 βελτίωση διούρησης   
 

 

Πότε παραπέμπω!!! 

 συνεχιζόμενη / χρόνια διάρροια  

 ακατάσχετοι εμετοι σε μικρό χρονικό διάστημα  

 υποθρετπικό παιδί με διάρροιες / εμετούς  

 μη βελτίωση σε 3-4 ώρες παρ’ όλο την per os αγωγή  

 λήθαργος  

 ηλεκτρολυτικές διαταραχές  

 

 

 

Προσέγγιση παιδιού με shock (καταπληξία) 

 ολιγαιμικό (αφυδάτωση από γαστρεντερίτιδα κλπ.)  

 σηπτικό (κατανομής – distributive shock) 

 καρδιογενές (μυοκαρδίτης κλπ) 

 νευρογενές (κάκωση νωτιαίου μυελού κλπ)  

 αποφρακτική καταπληξία (obstructive shock): καρδ. επιπωματισμός, 

πνευμοθώρακας υπό τάση κλπ 

Η γρήγορη αναγνώριση και άμεση αντιμετώπιση θα αποστρέψει την εξέλιξη 

του shock από αντιρροπούμενο σε μη αντιρροπούμενο που στη συνέχεια 

μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή.   

 

 

 

 

Αντιρροπούμενο shock  
σε ώρες  

→ Μη αντιρροπούμενο  
     υπόταση  

→ καρδιακή     
     ανακοπή  
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Υποψία παιδιού σε shock:  
 έντονη ταχυκαρδία  

 «σιωπηρή» ταχύπνοια (γρήγορη αναπνοή χωρίς εισπνευστική 

προσπάθεια  

 κρύο, ωχρό, μαρμαροειδές δέρμα, εξάνθημα 

 παράταση χρόνου τριχοειδικής επαναφοράς (ΧΤΕ) > 3 sec 

 ασθενείς περιφερικοί σφυγμοί  

 μικρό εύρος σφυγμού  

 αλλαγή στο επίπεδο συνείδησης (ευερέθιστο, υπνηλικό, ληθαργικό)  

 

Αντιμετώπιση του shock (εκτός Νοσοκομείου) 
 Αναπαυτική θέση ή ύπτια με ανύψωση κλίνης 30ο  

 Χορήγηση υγροποιημένου Ο2 

 Έλεγχος σφυγμού, πίεσης, θερμοκρασίας, διούρησης, κορεσμού Ηb 

και χρόνου επαναπλήρωσης τριχοειδών 

 Επιθυμητό: Φλεβική γραμμή: Ορός Nacl 0,9 % 20ml/Kg σε 5-10΄΄ - 

επανάληψη  

           Προσοχή στο καρδιογενές: μειωμένος ρυθμός έγχυσης  

 Επιθυμητό: λήψη εργαστηριακών εξετάσεων  

 Χορήγηση αντιβίωσης (σηπτικό shock)  

           κεφαλοσπορίνη γ’ γενιάς (κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη)  

 Άμεση μεταφορά σε Νοσοκομείο με ΜΕΘ  

 

Προσέγγιση παιδιού με σπασμούς  
 Τοποθέτηση παιδιού για αποφυγή τραυματισμού και εισρόφησης  

 Αναρρόφηση ρινο-στοματικών εκκρίσεων 

 Έλεγχος ζωτικών σημείων (καρδιακού ρυθμού και αναπνοής)  

 Διακοπή σπασμών: ενδορρινικά (μιδαζολάμη 0,2mg/Kg max 5mg)  

                                ενδοπαρειακά (μιδαζολάμη 0,2 - 0,3 mg/kg, max 5mg) 

                                από ορθό: 0,4 mg/kg διαζεπάμη 

                                ενδομυικά (μιδαζολάμη 0,05 mg/kg έως 0,15 mg/kg)  

           Αν υπάρχει δυνατότητα: φαινυντοΐνη 20mg/kg IV – αργά  

 Παραπομπή σε Νοσοκομείο (οπωσδήποτε την πρώτη φορά) 
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Προσέγγιση του παιδιού με αναφυλακτική αντίδραση 
Κλινικό σύνδρομο άμεσης υπερευαισθησίας χαρακτηριζόμενο από 

καρδιαγγειακή κατάρριψη, αναπνευστική δυσχέρεια, δερματική και γαστρική 

συμμετοχή.  

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ κλινική οντότητα που μπορεί όμως να διαλάθει της 

προσοχής.  

 

 

 

Υποψία αναφυλαξίας: 

απότομη έναρξη συμπτωμάτων από:  

 δέρμα 

 βλεννογόνους 

 αναπνευστική δυσχέρεια   

 μειωμένη αρτηριακή πίεση  

 υποτονία 

 κοιλιακά άλγη 

 εμετοί, διάρροιες  

 

Αντιμετώπιση 

A (airway) 

B (breathing) 

C (circulation – καθιστή θέση)  

Αδρεναλίνη: 10γ/kg max 500γ ενδομυϊκά στο μηρό  

                     επανάληψη κάθε 15΄   

Υδροκορτιζόνη: 4mg/kg IV κάθε 6 ώρες  

                                          ή  

Πρεδνιζόνη       2mg/kg per os 

Δεξαμεθαζόνη: (τα κιλά του παιδιού σε σταγόνες x 3 εφ’ άπαξ) 

Αντισταμινικά (aerius, xozal κλπ) 

 

Προσοχή: Σε αναφυλακτική κρίση, εισαγωγή όλων των παιδιών στο   

                 Νοσοκομείο για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων αργότερα  

 

 

Παιδικό τραύμα (σοβαρό)  

Α (airway) αεραγωγός  

B (breathing) αναπνοή 

C (circulation) κυκλοφορία 

D (disability) επίπεδο συνείδησης  

E (exposure) έκθεση στο περιβάλλον  

 Σταμάτημα αιμορραγιών (πίεση – περίδεση) 

 Αυχενικό κολλάρο – ακινητοποίηση  

 Ζωτικά σημεία κάθε 5΄ - καταγραφή   

 Μεταφορά στο Νοσοκομείο με ΜΕΘ  
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ΥΛΙΚΟ και ΦΑΡΜΑΚΑ στο Ιατρείο 
 

Το υλικό και τα φάρμακα που οφείλει να έχει ένα παιδιατρικό ιατρείο 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  

 

Α. Aπαραίτητο  

 

Β. Επιθυμητό (σαφώς προτεινόμενο)  

 

Στο απαραίτητο υλικό πρέπει:  

1. Μικρή φιάλη Ο2  

2. Σύστημα χορήγησης (μάσκα ή γυαλάκια)  

3. Μια μάσκα-συσκευή AMBU 

4. Συσκευή αναρρόφησης  

5. Οξύμετρο (δακτύλου ή αυτιού) 

6. Πιεσόμετρο (με αντίστοιχες περιχειρίδες)  

7. Σανίδα ανάνηψης  

8. Γάζες, επίδεσμοι, κολλητικές ταινίες, σύριγγες, βαζελινούχες γάζες, 

ιωδιούχο διάλυμα  

 

Στο επιθυμητό υλικό προτείνονται:  

 

1. Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός 

2. Φλεβικός καθετήρας  

3. Ορός 0,9% Nacl (500 + 1000 cc)  

4. Σύστημα χορήγησης ορού  

5. Κολλάρα αυχενικά  

6. Tourniquet (για ισχαιμη περίδεση)   

7. Καθετήρες Levine  

8. Λαρυγγοσκόπιο, λάμες, τραχειοσωλήνες (ιδανικό!!!)  

 

 

Τα Φάρμακα που απαραίτητα πρέπει να έχει το παιδιατρικό ιατρείο είναι:  

  

1 Ρακεμική 
επινεφρίνη/Αδρεναλίνη  

ασυστολία, αναφυλαξία   

2 Ατροπίνη  βραδυκαρδία 
3 Μιδαζολάμη – Διαζεπάμη  σπασμοί  
4 Κεφτριαξόνη – Κεφοταξίμη σηπτικό shock / μηνιγγίτιδα  
5 Υδροκορτιζόνη – Δεξαμεθαζόνη   αλλεργικό shock, σηπτικό, λαρυγγίτιδα  
6 Αντισταμινικά  αλλεργίες, αναφυλαξία   
7 Σαλβουταμόλη βρογχικό άσθμα  
8 Εισπνεόμενα κορτικοειδή άσθμα  
9 Ενεργός άνθρακας δηλητηριάσεις 
10 Γλυκόζη 35% (calorese) υπογλυκαιμία  
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Δόσεις φαρμάκων 

 

1 Αδρεναλίνη  10γ/Kg max 500γ διαλύματος 1:1000 
υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοτραχειακά 

2 Ατροπίνη 0,01 mg/Kg ενδοφλέβια, ενδοτραχειακά  
3 Γλυκόζη 35% 1g/Kg από καθετήρα levine ή per os 
4 Μιδαζολάμη – Διαζεπάμη  0,1-0,3 mg/Kg ενδοφλέβια, υποκλυσμός  
5 Κεφτριαξόνη ή Κεφοταξίμη  150-200 mg/Kg ενδοφλέβια 
6 Υδροκορτιζόνη 4 – 8 mg/Kg/δόση ενδοφλέβια 
7 Δεξαμεθαζόνη κιλά  παιδιού σε σταγόνες x 3 εφ’ άπαξ 
8 Σαλβουταμόλη  0,02 ml/Kg/δόση σε εισπνοές  
9 Εισπνευόμενα κορτικοειδή  φλουτικαζόνη 
10 Ενεργός άνθρακας  

 
1g/Kg per os 

 Ορός 0,9 % NaCl 20 ml/Kg ενδοφλέβια – επανάληψη  
 

 

 

 

 

 

Απαραίτητα φάρμακα « ιατρικής τσάντας»  

 

1. Αδρεναλίνη – epipen, anapen, adrenalin WZF 

2. Υδροκορτιζόνη 

3. Μιδαζολάμη ή διαζεπάμη 

4. Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη  
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Συμπεράσματα 
 

 Μάθε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

 Πρώτη εκτίμηση (ανακοπή, χρώμα, συνείδηση) 

 A B C D E  

 5 ζωτικά σημεία (σφυγμός, αναπνοή, πίεση, θερμοκρασία, 

κορεσμός Hb) 

 Έλεγχος χρόνου τριχοειδικής επαναφοράς (ΧΤΕ)  

 Υλικό και φάρμακα  

 Παραπομπή σε Νοσοκομειακή Μονάδα (μάθε που και σε ποιόν) 
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