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Non operating room anaesthesia

Χορήγηση  καταστολής η και αναισθησίας σε 

ασθενείς που υπόκεινται σε επώδυνες η 

ενοχλητικές επεμβάσεις  σε χώρους έξω από 

το χειρουργείο.



 CT, MRI, MRCP, US, TEE

 Ενδοσκόπηση πεπτικού

 Βρογχοσκόπηση, λαρυγγοσκόπηση, αφαιρεση ξενου σωματος

 Επεμβατικής ακτινολογίας (κατευθυνόμενες βιοψίες , καθετηριασμοί, stenting, 
coiling )

 Επεμβατικής καρδιολογίας (ASD/VSD repair, τοποθέτηση βηματοδότη, διαστολές 
με μπαλόνι, ablations)

 Συρραφή τραυμάτων

 Περιποίηση εγκαυμάτων

 Παρακέντηση- παροχέτευση αποστημάτων, GIPS procedure 

 Ανάταξη καταγμάτων εξαρθρημάτων

 Αφαίρεση ξένων σωμάτων

 Οστεομυελικές , ΟΝΠ

 Τοποθέτηση chest tube, NGT

 Τοποθέτηση υπερηβικoύ καθετήρα

 Γυναικολογική αντικειμενική εξέταση,  αντικειμενική εξέταση σε μικρά παιδιά  η 
παιδιά με ιδιαιτερότητες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας



 Endoscopy suite

 MRI suite

 WARD

 A&E

 Interventional Radiology dpt, CT 

 Bronchoscopy

 Cardiac catheterization lab

 Electrophysiology lab

 Nuclear medicine dpt

 Electroconvulsive therapy

 PACU

 Pain management procedure rooms



 Απομακρυσμένες περιοχές από φάρμακα /παροχές

 Περιβάλλον με θόρυβο

 Περιορισμένος χώρος

 Κακός φωτισμός

 Ελλιπής ρύθμιση θερμοκρασίας

 Ηλεκτρικές η μαγνητικές παρεμβολές

 Πιο παλιός ή μη γνώριμος εξοπλισμός

 Περιορισμένη πρόσβαση στον ασθενή

 Όχι επαρκής πολλές φορές ενεργειακή αυτονομία

 Ακτινοβολία

 Όχι έμπειρο αναισθησιολογικό βοηθητικό προσωπικό

 Περιορισμένη επικοινωνία

*αυξημένη νοσηρότητα ασθενών, εκτός ωραρίου, 
επείγοντα



Το επίπεδο της καταστολής του CNS

εξαρτάται από 

 τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται

 τη δόση

 το ρυθμό χορήγησης 

 και την απάντηση του κάθε ασθενούς

Έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια 

συνέχεια (φάσμα)  από την ελάχιστη 

καταστολή ως τη γενική αναισθησία!



minimal-

anxiolysis

•Απάντηση σε 

λεκτικά κφ

•Αεραγωγός κφ

•Αυτόματος 

αερισμός 

επαρκής

•Καρδιαγγειακά

σταθερό

conscious-

moderate

•Σκόπιμη 

απάντηση σε 

λεκτικά/απτικά κφ

•Αεραγωγός χωρίς 

παρέμβαση

•Αυτόματος 

αερισμός επαρκής

•Καρδιαγγειακά 

συνήθως σταθερό

deep-analgesia

•Σκόπιμη απάντηση

σε 

επαναλαμβανόμενα 

ή επώδυνα

•Πιθανή παρέμβαση 

στον αεραγωγό

•Αυτοαερισμός ίσως 

ανεπαρκής

•Καρδιαγγειακά 

συνήθως σταθερό

general 

anaesthesia

•Μη απάντηση 

σε επώδυνα

• Παρέμβαση 

στον αεραγωγό

•Αερισμός 

συχνά 

ανεπαρκής

•Καρδιαγγειακά 

μπορεί να 

επηρρεαστεί



•Διαφύλαξη ασφάλειας ασθενούς

•Αγχόλυση

•Έλεγχος συμπεριφοράς

•Ελαχιστοποίηση πόνου

•Ακινησία συχνά παρατεταμένη



•ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ/ απόφραξη-μη διατήρηση

•Υποαερισμός

•Άπνοια

•Εισρόφηση

•Αιμοδυναμική αστάθεια



 50.000 ασθενείς σε περισσότερα από 30 
κέντρα

 Κανένας θάνατος

 2 ανακοπές που ανένηψαν

 Επιπλοκές από αεραγωγό 1:65

Παρέμβαση για ανάκτηση αεραγωγού 
/αερισμού 1:70

Πηγή: Cravero JP.

Pediatric sedation research consortium

Anesthesia Analgesia 2009



 140.000 ασθενείς

 Κανένας θάνατος

 10 εισροφήσεις

 75 σοβαρές επιπλοκές σχετιζόμενες με 

NPO/εισρόφηση





 Συριγμός

 Λαρυγγόσπασμος

 Απόφραξη αεραγωγού

Wheezing

 Κεντρική άπνοια



 Συζήτηση για κινδύνους, οφέλη, εναλλακτικές

 Γραπτή συγκατάθεση

 Περίοδος νηστείας NPO

 Αξιολόγηση /αντικειμενική εξέταση

 Προετοιμασία αν υπάρχει χρόνος

 Monitoring/documentation

 Φάρμακα

 Εξοπλισμός

 Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό

 Φροντίδα μετά την καταστολή/αναισθησία(PACU)

 Ασφαλές εξιτήριο



 Ενδιάμεση

 Βαθειά καταστολή ή

 Γενική αναισθησία

θα πρέπει να χορηγείται μόνον όταν 

εξασφαλιστεί γραπτή συγκατάθεση.

Η συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

ανάγκη για καταστολή/αναισθησία,  τους 

κινδύνους, τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές 

εναλλακτικές.



 Χαμηλού κινδύνου-σχετικά υγιής ασθενής

 Ενδιάμεσου κινδύνου-ασθενής με σημαντική 

παθολογία δύσκολο να ελεγχθεί

 Υψηλού κινδύνου-ασθενής με σοβαρή παθολογία 

που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη 

οργανική βλάβη



Class

I. A healthy patient

II. A patient with mild systemic disease, no 

functional limitation.

III. A patient with severe systemic disease that 

limits activity but is not incapacitating.

IV. A patient with an incapacitating systemic 

disease that is constant threat to life.

V. A moribund patient not expected to survive 

24 hours with or without operation



 Ιατρικό ιστορικό και ειδικά

*Προβλήματα με τον αεραγωγό-OSA

*Πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού

*Προηγούμενες επεμβάσεις- αναισθησίες 

(επιπλοκές)

*Τελευταία λήψη υγρών στερεών

*Φάρμακα στο σπίτι

*Αλλεργίες

*Πιθανότητα εγκυμοσύνης

*Οικογενειακό ιστορικό



Μια άμεση πριν την καταστολή εκτίμηση θα 

πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:

Allergies

Medications

 Past history(εμφαση στον αεραγωγο και τις 

καρδιοαναπνευστικες εφεδρειες)

 Last meals και

 Events(που οδηγησαν στην καταστολη)



Προηγούμενη κακή απάντηση σε 

καταστολή/αναισθησία

Προβλήματα με τον αεραγωγό : OSA, δύσκολη 

διασωλήνωση, σύνδρομο με ανωμαλίες στον 

αεραγωγό

 Σημαντικά συμπτώματα από το αναπνευστικό

 ASA III,  IV

 Καθυστερημένη γαστρική κένωση η κίνδυνος 

εισρόφησης



Προηγούμενη δυσκολία διασωλήνωσης ή 

αερισμού με μάσκα

 Σύνδρομα ( Pierre Robin, Treacher Collins,  

Goldenhar, Down, Klippel Feil, Hunter..)

 Συριγμός σε ηρεμία

Παρατεταμένη διασωλήνωση νεογνού

Προηγούμενο χειρουργείο στον αεραγωγό ή 

ΑΜΣΣ



 Ακραίες ηλικίες

 Σοβαρά καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, ήπατος, 
νεφρών

 Νοσογόνος παχυσαρκία 

 Απνοϊκό σύνδρομο

 Μεταβολικά νοσήματα

 Σύνδρομα 

 Προβλήματα με αεραγωγό

 Το επείγον παιδί



 Ηλικία, Βάρος, Ζωτικά

 Εξέταση αεραγωγού (HNENT), και 

αναπνευστικού

 Καρδιαγγειακή

Νευρολογική/ νοητικό επίπεδο

Μέγεθος και θέση τραυματισμού αν υπάρχει 

και νευρολογική εκτίμηση μετά από αυτόν



ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ!!!!!

Μέγεθος γλώσσας σε σχέση με μέγεθος 
φάρυγγα

Έκταση ατλαντοινιακής

Θυρεοπογωνική απόσταση

Εξέταση δοντιών



MALLAMPATI 



Θυρεοπογωνική απόσταση



Βrindley et al: PREPARE

 Preoxygenate/position

Reset/resist

 Examine/explicit

 Plan a/plan b

Adjust/attention

Remain /review

 Exit/explore



 Διαυγή υγρά 2-3h

 Μητρικό γαλα 4h

 Στερεά τροφή και μη διαυγή υγρά

< 6 μηνών: 4-6h

6-36 μηνών: 6h

>36 μηνών: 6-8h



 ASA NPO (2h clear/6h light meals)

 1555 emergency departments ( μη συσχέτιση 

NPO time pre sedation /adverse outcomes)
pediatric anaesthesia 2011

 Σύνδρομο εισροφήσεως 1:1000 καταστολές



NPO 3h πριν την καταστολή   που θα 

καθοριστεί από

 Το επείγον της πράξης

 Τη διάρκεια

 Τον σχετικό κίνδυνο για το συγκεκριμένο 

ασθενή

 Τη φύση της τροφής

 Το είδος της καταστολής  



 Επιπέδου συνείδης. Απάντηση  στα ερεθίσματα 
(τα παιδιά μπορεί να είναι εξαίρεση)

 Οξυγόνωσης. Συνεχής οξυμετρία SpO2

 Αερισμού. (επισκοπηση θωρακα, ακροαση, 
ETCO2)

 Αιμοδυναμικό

( ECG ,BP σε όλα τα παιδιά με βαθειά καταστολή 
και όταν ενδείκνυται και σε ενδιάμεση  
καταστολή).

 Θερμομέτρηση



Οξυμετρία δεν ειναι monitor αερισμού!

Η με ηλεκτρόδια καταγραφή RR επίσης δεν 

παρακολουθεί τον αερισμό

 Επισκόπηση και ακρόαση στον μη καλυμμένο 

ασθενή

 ETCO2 για τον καλυμμένο ασθενή



 Συνεχές για το O2 Sat και HR

 Καταγραφή BP καθε 15’ για ενδιάμεση 
καταστολή και καθε 5’ για βαθειά καταστολή

 Καταγραφή των δόσεων φαρμάκων και του 
χρόνου που χορηγήθηκαν

 Καταγραφή του επιπέδου συνείδησης και της 
απάντησης σε ερέθισμα, BIS?

 Τελοεκπνευστικό διοξείδιο ETCO2 ??

* Ανεπιθύμητες εκβάσεις θα πρέπει να 
καταγράφονται στο φύλο καταγραφής 
(μετατροπή σε γενική αναισθησία, επείγουσα 
παρέμβαση, αναπνευστικές επιπλοκές, θάνατος)



 Αξιόπιστη πηγή οξυγόνου και εφεδρική

 Συσκευή αναρρόφησης

 Σύστημα απαγωγής αερίων

 Standard monitoring

 Ηλεκτρικές εξόδους

 Κατάλληλος φωτισμός

 Προσωπικό εκπαιδευμένο για αναισθησιολογική 
υποστήριξη

 Emergence cart ( self inflating bag, επείγοντα 
φάρμακα, αναισθησιολογικά φάρμακα, απινιδωτή)

 Αξιόπιστη οδό επικοινωνίας /κλήσης βοήθειας

 Όλοι οι κτιριακοί και κωδικοί ασφαλείας

 Μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας ( PACU)



 Τα ζωτικά να αποκλίνουν έως 15% των 

καταγραφών πριν την καταστολή

 Το παιδί να έχει την προηγούμενη 

κινητικότητα χωρίς βοήθεια

Να είναι ικανό να πιεί  χωρίς να κάνει εμετό

Προσοχή σε φάρμακα όπως η κεταμίνη που 

μπορεί να προκαλέσει αταξία για 12-24 ώρες

οπότε περιορίζουμε την δραστηριότητα του 

παιδιού





Πρέπει να γνωρίζουμε καλά την 

φαρμακολογία των φαρμάκων που πρόκειται 

να χρησιμοποιήσουμε

Θα πρέπει να είμαστε expert στα λίγα 

φάρμακα που χρησιμοποιούμε συχνά

 Ξεκινάμε με μικρές δόσεις και τιτλοποιούμε

ως το επιθυμητό αποτελέσμα (αντλιες?)

Οταν συνδυάζουμε φάρμακα μειώνουμε τη 

δόση του κάθε ενός



 Οπιοειδή/ αναλγητικά (morphine, fentanyl, 
remifentanil, alfentanil/ naloxone, NSAIDS, 
paracetamol)

 Βενζοδιαζεπίνες (midazolam)/Flumazenil

 Propofol

 Ketamine

 Dexmetomidine

 Nitrous oxide

 Barbiturates

 Etomidate

 Ένυδρος χλωράλη ?

 Μυοχάλαση?



 Χρηση για αναλγησια
 Ελάτωση χρήσης συστηματικών αναλγητικών

 EMLA (lidocaine 2.5%, prilocaine 2.5%)
 χρειάζεται 45 – 60 min για να είναι αποτελεσματικό

 Lidocaine/Epinephrine 1:200,000 (5 mcg/cc)
 Παρατείνει την διάρκεια αποκλεισμού

 Ελαττώνει την αιμορραγία

 Μειώνει την συστηματική απορρόφηση





Βενζοδιαζεπίνη
 Κατασταλτικό όχι αναλγητικό

Po dose: 0.25 – 0.5 mg/kg, μέγιστη 15 mg
με έναρξη σε 10’- 30’ και διάρκεια 60’

Pediatric IV dose: 0,1mg/kg με έναρξη σε 
3’-5’και διαρκεια 20’-60’

Adult IV dose: 1-2 mg κάθε 5 min, μέγιστη
10mg



 Ανταγωνιστής βενζοδιαζεπινών /χρήση σε 

υπερδοσολογία

 IV dose: 0.01 mg/kg καθε 1 min,  όχι 

περισσότερο 0.2 mg ανά δόση, μέγιστη δόση

1 mg

Έναρξη: 1 – 3 min

 Διάρκεια δράσης: < 1 h



 Pediatric IV dose: 0.5 – 2 mcg/kg καθε 5 min, 

μέγιστη δόση 3 mcg/kg

 Adult IV dose: 50 – 100 mcg καθε 5 min, 

μέγιστη δόση 200 mcg

Έναρξη: 2 – 3 min

 Διάρκεια δράσης: 30 – 45 min



 Pediatric IV dose: 50 – 100 mcg/kg καθε 5 

min, μέγιστη δόση 0.2 mg/kg

 Adult IV dose: 2 – 4 mg καθε 5 min, μεγιστη 

δοση 12 – 14 mg

Έναρξη: 5 min

 Διαρκεια δρασης: 3 – 5 hour



Μόνο σε συνεχή έγχυση 0,1γ/kg/min

 Boluses (υπόταση, βραδυκαρδία, θωρακική 

ακαμψία)

 Συνδυασμός με προποφόλη (ασφαλής και 

αποτελασματικός για ενδοσκοπήσεις στα 

παιδιά)

Μόνο έμπειροι αναισθησιολόγοι (κίνδυνος 

άπνοιας/ έλεγχος αεραγωγού)



 Ανταγωνιστής οπιοειδών/ χρησιμοποιείται για 

αναστροφή της δράσης τους

 IV dose: 0.1 mg/kg καθε 2 –3 min , οχι

περισσότερο απο 2 mg ανά δόση με μέγιστη δόση 

10 mg

Έναρξη: 1 – 2 mins

 Διάρκεια δράσης: 45 min



Μπορεί πολύ γρήγορα να εισάγει γενική 
αναισθησία και άπνοια

 Συχνά χρειάζεται συνεχή έγχυση

 IV dose: 0.5 – 1.0 mg/kg φόρτιση και 
ακολούθως έγχυση 25 – 100 mcg/kg/min, 
τιτλοποιώντας ως το αποτέλεσμα

Έναρξη: < 1 min μετά τη δόση φόρτισης

 Διάρκεια δράσης: εξαρτάται απο την διάρκεια 
έγχυσης



 Χρήση σε ανθρώπους το 1970

 Διαχωριστική καταστολή η αναισθησία

 Παρέχει έντονη αναλγησία

 Εμετογόνος

 Συχνά σε συνδιασμό με μιδαζολάμη η ατροπίνη

 Airway/respiratory adverse event rate 3,9%

Με μεγαλύτερη συχνότητα σε <2 και >13 ετων

Green et al 8282 children sedations (2009)

 Airway events 2,4%- 1% significant intervention ,35% airway 
repositioning, 7% CPAP, 32% PPV)

Melendez and Bachur 4250 sedations (2009)

 PO dose 10mg/kg

 IM dose: 2 – 6 mg/kg
 εναρξη: 5 – 10 min

 διαρκεια: 30 – 90 min

 IV dose: 0.25 – 0.5 mg/kg
 εναρξη: 1 – 2 min

 δειαρκεια: 20 – 60 min



 Συμπληρωματική φύση για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και λιγότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες

 Ελάττωση ναυτίας εμέτου

 1-3% απόφραξη αεραγωγού που απαιτεί 

παρέμβαση

 Αιμοδυναμικά και αναπνευστικά 

αντικρουόμενες απόψεις ( περισσότερη 

έρευνα)



 Αγωνιστής a2 υποδοχέων

Έγκριση για καταστολή σε μοναδες 1999

 Καταστολή εκτός χειρουργείου

 Ειδικά στη διαγνωστική ακτινολογία

 Ταχύτητα ανάνηψης, λιγότερη διέγερση, 

παραλήρημα

 Αυξημένο κόστος



 Χρησιμοποιήθηκε σε 747 καταστολές

 Δόση 3γ/Kg σε 10’ αρχικά και μετά έγχυση 2γ/Kg/h

 Αποτελεσματικό στο 97,6% των ασθενών

 Χωρίς καταστολή αναπνευστικού

 Βραδυκαρδία ( >20% ) στο 4%

 Διατήρηση Ο2 Sat > 95%

 Χωρίς σημαντικές μεταβολές στην BP

 Προσοχή σε σύγχρονη χορήγηση γλυκοπυρολάτης / 
ατροπίνης (αυξηση BP)

*όχι σε παιδιά αυξημένου κινδύνου για   βραδυκαρδία  
η heart block.

Πηγή: Mason et. al.



 po/rectal dose: 25-100 mg/kg, μέγιστη

100mg/kg or 2gm ,έναρξη σε 15 – 30 min

μέγιστη δράση σε 30 – 60 min , διάρκεια 

δράσης κυμαινόμενη, μπορεί να παραμείνει

για 10 – 20 h σε νεογνά και μικρά παιδιά

 Συσχέτιση με καρκινογένεση



 Απαιτεί συνεργασία ασθενούς

 Σε μεγαλύτερα παιδιά

Μικρής διάρκειας πράξεις ( ΤΕΠ,θαλαμο

νοσηλείας)

 Ταχεία ανάνηψη σε min

Όχι όπου υπάρχουν παθολογικές συλλογές 

αέρα.



 Γρήγορη έναρξη

 Ταχεία λήξη δράσης

 Χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες

 Εύκολο στην τιτλοποίηση

 *δεν υπάρχει τέτοιο φάρμακο γι αυτό 

χρησιμιοιούμε συνδυασμούς

 * το βάθος της καταστολής εξατομικεύεται



 Ξεκινάμε πάντα με τις χαμηλότερες δόσεις και 

τιτλοποιούμε

Έχουμε πάντα άμεσα διαθέσιμους αναστροφείς 

(Flumazenil, Naloxone, Sugammadex)

•Ανεπιθύμητα συμβάματα αφορούν
Όλες τις οδούς χορήγησης και όλες τις κατηγορίες 
φαρμάκων ακόμη και στις   ενδεικνυόμενες δόσεις

• Θα πρέπει να αποφεύγεται πρώιμο εξιτήριο



Μεγάλο εύρος παιδιατρικών ομάδων  

(παιδίατροι, εντατικολόγοι, επειγοντολόγοι, 

ενδοσκόποι, ακτινολόγοι, νοσηλεύτριες) 

 Εκπαίδευση?

 Κόστος 

 Καθοριστικός ο ρόλος των αναισθησιολόγων



Μελέτες σε νεαρά πειραματόζωα έχουν 

αποδείξει ότι όλα τα γενικά αναισθητικά στην 

διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου 

ανάπτυξης του εγκεφάλου μέσω 

νευροαπόπτωσης προκαλούν λειτουργικά 

ελλείμματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά.

 Δεν έχουν επιβεβαιωθεί στον άνθρωπο

Μία μονήρης βραχεία έκθεση σε αναισθητικά 

φαίνεται να είναι ασφαλής στα βρέφη

 Αποφασίζουμε βάσει κινδύνου / ωφέλειας



 Προετοιμασία συνοδού/ παιδιού πριν την επέμβαση-επεξήγηση με 
απλά λόγια της διαδικασίας που ακολουθεί

 Simulators (πρόβα)

 Ρόλος του συνοδού-γονέα 

 Χρήση βιβλίων, video για ενημέρωση

 Μέσα απόσπασης προσοχής (μουσική , κινούμενα σχέδια!)

 Θέσεις που δεν προκαλούν απώλεια ελέγχου στο παιδί, συχνά 
βολικές (καθιστή)

 Αρμοδιότητες, ρόλους στο παιδί

 Παρουσία γονιού, αγαπημένου αντικειμένου

 Διαλύματα σουκρόζης σε νεογνά

 Πιπίλα

 Ακινητοποίηση,  ζέστη, τάισμα (feed and wrap)

 ‘Ωρες και περιβάλλον ύπνου

 Στέρηση ύπνου

 Μελατονίνη





γ-knife για AVM
MRI Scan















 Περισσότερα από 3000 παιδιατρικά περιστατικά 
εκτός χειρουργείου

 Σε διάφορα κέντρα

 Από πρόωρα- νεογνά ως 16 ετών

 Με βαριά νοσηρότητα (συγγενείς 
καρδιοπάθειες/καρδιολογικά, ογκολογικά, 
σύνδρομα, νευροχειρουργικά , τραύμα, 
επείγοντα) 

 Σε μαγνητικό τομογράφο, ενδοσκοπικό, 
αγγειογράφο, ΤΕΠ, θάλαμο νοσηλείας, ICU, 
διακομιδές

 Συμπεράσματα σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά 
δεδομένα 



Το πάσχον ή τραυματισμένο παιδί όλο και περισσότερο 
χρειάζεται καταστολή, αναλγησία ή αναισθησία  για  να 
πραγματοποιηθούν επεμβατικές ή διαγνωστικές  πράξεις 
εκτός  χειρουργείου

Την αύξηση αυτών των πράξεων  προκαλεί :

 η ολοένα αυξανόμενη πρόοδος της τεχνολογίας

 η ανάγκη μείωσης του κόστους σε σχέση με τον όγκο των 
επεμβάσεων

 η ανάγκη για ορθολογικότερη χρήση κρίσιμων υποδομών

 Η διασφάλιση της  ποιότητας /αποτελεσματικότητας  των 
πράξεων  αλλά και της ελαχιστοποίησης του κινδύνου για 
τους μικρούς ασθενείς




