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Περίληψη
Εισαγωγή
Οι σημερινές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 310 εκατομμύρια ασθενείς υποβάλλονται σε
χειρουργική επέμβαση παγκοσμίως ανά έτος. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές αποτελούν
σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας. Στις αναπτυγμένες χώρες φαίνεται
από εκτιμήσεις ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε ποσοστό
έως και 20%των ασθενών και η βραχυπρόθεσμη θνητότητα μπορεί να κυμαίνεται από
1% έως 4%. Τα κριτήρια και η αξία της τακτικής εισαγωγής των μετεγχειρητικών
ασθενών υψηλών κινδύνου σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά τη χειρουργική
επέμβαση είναι έντονα συζητήσιμα και αμφισβητήσιμα. Δυστυχώς, οι τρέχουσες
κατευθυντήριες γραμμές και μελέτες δε στοχεύουν στο χειρουργικό πληθυσμό. Η
Διεθνής Χειρουργική Μελέτη Αποτελεσμάτων (ISOS) ανέδειξε ότι από το 9,7% των
ασθενών που έχουν εισαχθεί σε ΜΕΘ αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, το
50,4% ανέπτυξε μια επιπλοκή με ποσοστό θνησιμότητας 2,4%. Πρόσφατα, η αξία της
συνήθους εισαγωγής στη ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση
έχει αμφισβητηθεί, δεδομένου του κόστους και της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων
υπέρ αυτής. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των ασθενών υψηλού κινδύνου, οι οποίοι
μπορεί να ωφεληθούν από την εισαγωγή στην ΜΕΘ μετεγχειρητικά, παραμένει μια
σημαντική πρόκληση που οδηγεί σε ανισότητα της διανομής των πόρων. Η
προεγχειρητική κλινική κατάσταση του ασθενούς είναι ένας από τους παράγοντες που
επηρεάζουν σημαντικά την έκβαση κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Πολλά
συστήματα βαθμολόγησης έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η κλινική
κατάσταση του ασθενούς και να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για την
περιεγχειρητική διαχείριση. Προτείνεται μια μετεγχειρητική «ενδιάμεση» περίθαλψη η
οποία θα αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς ασφαλές περιβάλλον για την πλειοψηφία των
χειρουργικών ασθενών, με σημαντική μείωση του κόστους όπως και των επιπλοκών
που σχετίζονται με τη νοσηλεία στη ΜΕΘ.
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Σκοπός
Συσχέτιση περιεγχειρητικών παραμέτρων με μετεγχειρητική νοσηρότητα κ θνητότητα
στους ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και
εισάγονται άμεσα μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ, με στόχο την αξιολόγηση των
διεγχειρητικών κριτηρίων μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ.

Μεθοδολογία
Η μελέτη αυτή αφορά μια αναδρομική μελέτη των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ
ενηλίκων του ΠAΓΝΗ άμεσα μετά από προγραμματισμένη μη-καρδιοχειρουργική
επέμβαση κατά τη χρονική περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016. Η μελέτη βασίστηκε σε
παράγοντες πρόβλεψης μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων οι οποίοι μπορούν να
χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά .
Κατεγράφησαν συνvοσηρότητες, ταξινομήσεις ασθενών σε scores, διεγχειρητικά
στοιχεία και μεταβλητές εντός ΜΕΘ.

Αποτελέσματα
Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι το 22,4% των εισαγωγών των ασθενών της ΜΕΘ
ΠΑΓΝΗ, αφορά μετεγχειρητικούς ασθενείς μετά από προγραμματισμένη χειρουργική
επέμβαση. Η ηλικία βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους ασθενείς
που υποβάλλονται σε υψηλής βαρύτητας επεμβάσεις(p<0,001) , σε ασθενείς με ASA≥3
και CCI≥5 καθώς και στην ταυτόχρονη ισχύ των δύο αυτών score με p<0,001. Στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες ασθενών που υπεβλήθησαν σε υψηλής
βαρύτητας χειρουργείο σε σχέση με αυτούς που υπεβλήθησαν σε μέσου κινδύνου
επέμβαση παρατηρήθηκε στο ASA score και το CCI. Σημαντική στατιστικά διαφορά
(p<0,001), βρέθηκε επίσης ανάμεσα στην ομάδα των επιζώντων και μη επιζώντων στα
εξής: στο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ, στο χρόνο παραμονής σε μηχανικό αερισμό και
στο χρόνο παραμονής σε αγγειοδραστικά φάρμακα. Η θνητότητα εντός ΜΕΘ
υπολογίστηκε στο 7%. Σε αυτή τη μελέτη η ηλικία, το ASAscore, το CCI, η βαρύτητα και
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η διάρκεια επέμβασης δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες πρόβλεψης της
επιβίωσης στη ΜΕΘ των μετεγχειρητικών ασθενών.

Συμπεράσματα
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και
εισάγονται μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ αφορούν μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση
με την ISOS. Η θνητότητα είναι 7% σε σχέση με το 2,4% στην ISOS. Δε βρέθηκε ιδιαίτερη
συσχέτιση των προ- και διεγχειρητικών κριτηρίων με τη νοσηρότητα και θνητότητα.
Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για τη
δημιουργία σαφών κριτηρίων μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ. Καθώς τα οφέλη
της μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ αμφισβητούνται , η δημιουργία χειρουργικών
ΜΑΦ είναι πιθανό να προσφέρει πιο σημαντικά οφέλη σε αυτούς τους ασθενείς.
Λέξεις κλειδιά: ΜΕΘ, κριτήρια, επιβίωση, νοσηρότητα, θνητότητα, μετεγχειρητική
εισαγωγή ΜΕΘ, προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις
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Abstract
Background
Today's estimates show that 310 million patients are undergoing surgery worldwide
every year. Post-operative complications are an important factor in morbidity and
mortality. In developed countries, estimates suggest that postoperative complications
may occur in up to 20% of patients and short-term mortality may range from 1% to 4%.
The criteria and the value of regular admission of post-operative high-risk patients to an
Intensive Care Unit after surgery are highly controversial and questionable.
Unfortunately, current guidelines and studies are not targeting the surgical population.
The International Surgical Study of Outcomes (ISOS) showed that from the 9.7% of
patients who admitted to ICU immediately after elective surgery, 50.4% developed a
complication with a mortality rate of 2.4%. Recently, the value of routinely administered
ICU after elective surgery has been questioned given the cost and the lack of reliable
data in favor of it. In addition, the categorization of high-risk patients, who may benefit
from post-operative ICU admission, remains a major challenge that leads to inequality in
resource distribution. Pre-operative clinical status of the patient is one of the factors
that significantly influence the outcome during the perioperative period. Many scoring
systems have been used to assess the patient's clinical condition and make further
decisions on perioperative management. A post-operative "interim" treatment is
proposed which will represent a sufficiently safe environment for the majority of
surgical patients, with a significant cost reduction as well as the avoidance of
complications associated with hospitalization in the ICU.

Objectives
This study concerns a retrospective study of patients who were admitted to the ICU for
adults of University Hospital of Heraklion directly after elective non-cardiac surgery
during the period; 1/1/2016 to 31/12/2016. The study was based on prognostic factors
for postoperative effects, which can be divided into three categories: preoperative,
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intraoperative and postoperative. Comorbitities, patient scoring systems, intraoperative
data, and variables in ICUs were recorded.

Results
In the present study, 22.4% of the patients of ICU of University Hospital of Heraklion
were found to be post-operative patients after elective surgery. Age appears to have a
statistically significant difference in patients undergoing high-risk surgeries (p <0.001), in
patients with ASA≥3 and CCI≥5, and at the combination of these two scores. A
statistically significant difference between the 2 groups of patients undergoing high risk
surgery compared to those who underwent average risk surgery was observed in ASA
score and CCI. Significant statistical difference (p <0.001) was also found among the
survivors and non-survivors of the following: the ICU stay time, the duration of
mechanical ventilation and the duration of vasoactive drugs. Mortality in ICU was
estimated at 7%. Age, ASA score, CCI, severity and duration of surgery in this study
cannot be used as predictors of survival in ICU of postoperative patients.

Conclusions
Patients undergoing elective surgical procedures and are admitted post-operatively to
the ICU of University Hospital of Heraklion are more than the patients in ISOS. Mortality
rate is 7% compared to 2.4% in ISOS. No particular correlation of pre- and intraoperative
criteria with morbidity and mortality was found. As stated in the literature, further
studies are needed to establish clear criteria for post-operative admission to the ICU. As
well as the benefits of postoperative introduction to ICU are questionable, the creation
of a surgical High Dependency Unit is likely to provide more significant benefits to these
patients.
Key words: ICU, criteria, survival, morbidity, mortality, post-operative ICU admission,
elective surgery
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. Εισαγωγή
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(WHO) ως χειρουργική επέμβαση
ορίζεται το «ουσιώδες στοιχείο της παροχής υγείας σε όλο τον κόσμο και συχνά η μόνη
θεραπεία που μπορεί να ανακουφίσει αναπηρίες και να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου
από κοινές αιτίες»[1,2] .

1.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
ΤΟΥΣ.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις αφορούν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της δημόσιας
υγείας και αποτελούν μεγάλη πρόκληση καθώς απαιτούν πολυεπιστημονική
συνεργασία και ύπαρξη αρκετών πόρων [3]. Μεγαλύτερος στόχος της δημόσιας υγείας
αφορά η παροχή ασφάλειας στις χειρουργικές επεμβάσεις [4], γιατί σχετίζονται με
σημαντικό αριθμό πιθανών επιπλοκών, μειωμένη ποιότητα ζωής μέχρι και θάνατο,
αφού από τη φύση τους συνεπάγονται προσβολή της φυσιολογίας του οργανισμού[5]. Η
Επιτροπή για την Παγκόσμια Χειρουργική (Commission of Global Surgery) έχει θέσει
φιλόδοξους στόχους για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις χειρουργικές
επεμβάσεις [6]. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι 310 εκατομμύρια ασθενείς
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση παγκοσμίως ανά έτος , με την πλειοψηφία σε
χώρες αναπτυγμένες[7,8]. Ακόμη επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι 4,8
δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χειρουργικές
επεμβάσεις[9]. Ωστόσο , καθώς οι υγειονομικές παροχές εξελίσσονται και
αναπτύσσονται συνεχώς ολοένα και περισσότερος πληθυσμός ανθρώπων αποκτά
πρόσβαση σε αυτές. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει το ποσοστό των
μετεγχειρητικών ασθενών όπως επίσης και τις επιπλοκές που προκύπτουν από τις
διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές αποτελούν
σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι
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προκαλούνται περίπου 3-12 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο από τις μετεγχειρητικές
επιπλοκές[10], καθιστώντας τες από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας ακόμα πιο
θανατηφόρες από τα οδικά ατυχήματα ή το σακχαρώδη διαβήτη. Στις αναπτυγμένες
χώρες φαίνεται από εκτιμήσεις ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να
εμφανιστούν σε ποσοστό έως και 20%των ασθενών[11,12], και η βραχυπρόθεσμη
θνητότητα μπορεί να κυμαίνεται από 1% έως 4%[13-21]. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται ότι
θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόβλεψη, έγκαιρη αναγνώριση και
επαρκή αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί
άρρηκτη συνεργασία πολυεπιστημονικής ομάδας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και
καλή διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε μονάδα υγείας.
1.3 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ένα μέρος αυτής της πολύπλευρης διαχείρισης αφορά τη μετεγχειρητική εισαγωγή
ασθενών στις ΜΕΘ. Η εισαγωγή σε μια ΜΕΘ ιστορικά θεωρείται απαραίτητη για την
πρόληψη ή τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών και για τη μείωση του
κινδύνου περιεγχειρητικού θανάτου . Ωστόσο, αυτό το επίπεδο φροντίδας των
ασθενών είναι πολύ ακριβό, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό κλινών και υπάρχουν
λίγα ή καθόλου αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του ποσού της παροχής
των μέσων περίθαλψης σε μια ΜΕΘ που απαιτούνται για να θεωρηθεί ασφαλής μια
χειρουργική επέμβαση[22]. Τα κριτήρια και η αξία της τακτικής εισαγωγής των
μετεγχειρητικών ασθενών υψηλών κινδύνου σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά
τη χειρουργική επέμβαση είναι έντονα συζητήσιμα και αμφισβητήσιμα. Άλλωστε και ο
προσδιορισμός ενός ασθενή ως υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου που χρήζει
μετεγχειρητική εισαγωγή σε ΜΕΘ αποτελεί σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία και
δεν είναι σαφώς καθορισμένη[23]. Δυστυχώς, οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές και
μελέτες δε στοχεύουν στο χειρουργικό πληθυσμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην
υπάρχουν καθολικά κριτήρια για την μετεγχειρητική εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ[24].
Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών στις μονάδες ΜΕΘ στον ανεπτυγμένο κόσμο
αφορά ασθενείς που υποβάλλονται σε υψηλού κινδύνου μη καρδιοχειρουργικές
χειρουργικές επεμβάσεις[25]. Ιδανικά, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι
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προσπαθούν να στοχεύουν στο να εισάγουν στις ΜΕΘ εκείνους τους χειρουργικούς
ασθενείς οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτό το υψηλότερο επίπεδο
μετεγχειρητικής φροντίδας. Ωστόσο, ο προσδιορισμός με ακρίβεια ποιοί ασθενείς
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών ή θανάτου μετά από μια μέσου ή
υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση παραμένει δυσχερής [24].
1.4 ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Το 1994, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ESICM) εξέδωσε κατευθυντήριες
γραμμές που αναφέρουν ότι οι ασθενείς πρέπει να εισάγονται στη ΜΕΘ εάν είναι
ασταθείς ή εάν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής επιπλοκής[26]. Το
Αμερικανικό Κολέγιο Εντατικής Θεραπείας δημοσίευσε στη συνέχεια γενικές
κατευθυντήριες γραμμές για την εισαγωγή στη ΜΕΘ το 1999[27]. Η SIAARTI (Società
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) δημοσίευσε παρόμοιες
οδηγίες με συγκεκριμένες συστάσεις για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων[28]. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες από το Ισραήλ συνιστούν την εισαγωγή σε ΜΕΘ σε όλους τους
ασθενείς μετά από αγγειοχειρουργική επέμβαση ή υψηλής βαρύτητας επέμβαση
γενικής χειρουργικής οι οποίοι έχουν σοβαρή υποκείμενη συστηματική νόσο[29].
Ωστόσο, κανένα από αυτά τα σύνολα κριτηρίων δεν οδηγεί σε σαφή κριτήρια για τον
τρόπο ταξινόμησης των χειρουργικών ασθενών.
Οι χειρουργικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό
ποσοστό εισαγωγών στις ΜΕΘ στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη. Για παράδειγμα,
μια πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι οι ασθενείς που
υποβάλλονταν σε υψηλού κινδύνου επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, αφορά μόνο το
12,5% των χειρουργικών εισαγωγών σε νοσοκομεία αλλά πάνω από το 80% των
θανάτων, με λιγότερο από το 15% αυτών των υψηλού κινδύνου ασθενών γίνονται
δεκτοί στη ΜΕΘ μετεγχειρητικά[13]. Τα ευρήματα από την παρακολούθηση των
μελετών του Μητρώου Υγειονομικής Περίθαλψης της μετεγχειρητικής εισαγωγής
ασθενών σε ΜΕΘ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύπλοκα και ασυνεπή[30,31]. Μια
μελέτη από τα δεδομένα της Medicare στις ΗΠΑ δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα
πλεονέκτημα στην εισαγωγή σε ΜΕΘ μετά από χειρουργική επέμβαση[32,33]. Αξίζει να
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αναφερθεί η Διεθνής Χειρουργική Μελέτη Αποτελεσμάτων (ISOS) στην οποία έγινε
ανάλυση δεδομένων που περιγράφουν και τη χρήση ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένη
χειρουργική επέμβαση σε 27 χώρες[34]. Ένας στόχος αυτής της προοπτικής ανάλυσης
ήταν να περιγράψει τη σχέση μεταξύ παροχής και χρήσης πόρων της ΜΕΘ με τη
μεταγενέστερη μετεγχειρητική θνησιμότητα. Η μελέτη ISOS περιλάμβανε 44.814
ασθενείς από 27 χώρες (19 χώρες υψηλού, 7 μεσαίου και 1 χαμηλού εισοδήματος)
παγκοσμίως. Το συνολικό ποσοστό επιπλοκών ήταν 16,8% : οι μολύνσεις ήταν οι
συχνότερες, ακολουθούμενες από καρδιαγγειακά και αιμορραγικά επεισόδια. Η
συνολική θνητότητα μετά τη χειρουργική επέμβαση ήταν 0,5%, παρόλα αυτά,
ανέρχεται στο 2,8% σε περίπτωση που εμφανίζονταν μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Αντιστρόφως, από το 9,7% των ασθενών που έχουν εισαχθεί σε ΜΕΘ αμέσως μετά τη
χειρουργική επέμβαση, το 50,4% ανέπτυξε μια επιπλοκή με ποσοστό θνητότητας 2,4%.
Η ISOS είναι στην πραγματικότητα η πρώτη έκθεση που παρέχει τόσο σημαντικά διεθνή
επιδημιολογικά δεδομένα για την μετεγχειρητική έκβαση ασθενών που υποβάλλονται
σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις [34].
Σε πρόσφατο τεύχος του Intensive Care Medicine ,ο Kahan et al. [35] πραγματοποίησε
μια προγραμματισμένη δευτερεύουσα ανάλυση των δεδομένων της ISOS η οποία
αναλύει τη σχέση μεταξύ της παροχής και τη χρήσης των πόρων της ΜΕΘ και την
επακόλουθη μετεγχειρητική θνησιμότητα. Η παραμονή στη ΜΕΘ κατέληξε να είναι
περισσότερη στις προγραμματισμένες εισαγωγές παρά σε αυτές που εισήλθαν λόγω
κάποιας επιπλοκής, και στις δύο περιπτώσεις, ήταν περισσότερη στις χώρες υψηλού
εισοδήματος σε σχέση με τις χώρες μεσαίου χαμηλού εισοδήματος (2.8 έναντι 2.3 και
5.8 έναντι 4,2 ημέρες αντίστοιχα). Σε μια ανάλυση σε επίπεδο ασθενούς, τόσο η
συνολική όσο και η ανά χώρα θνησιμότητα ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που
γίνονται δεκτοί στη ΜΕΘ για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με τους ασθενείς που
μεταφέρονταν στην ΜΜΑΦ μετά από το χειρουργείο. Αντιστρόφως, η ανάλυση σε
νοσοκομειακό επίπεδο ανέδειξε ότι η εισαγωγή στην ΜΕΘ δεν συσχετίστηκε
σημαντικά με τη θνησιμότητα ούτε όταν είχε προγραμματιστεί αμέσως μετά τη
χειρουργική επέμβαση, ούτε όταν πραγματοποιήθηκε αργότερα λόγω μετεγχειρητικών
επιπλοκών[36]. Ορισμένες παρατηρήσεις από τη μελέτη αξίζουν να συζητηθούν
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περαιτέρω, που ασχολούνται κυρίως με τις πραγματικές ενδείξεις για μια
προγραμματισμένη μετεγχειρητική εισαγωγή στη ΜΕΘ. Όπου είναι δυνατόν να γίνεται
διάκριση του χειρουργικού κινδύνου και του περιεγχειρητικού κινδύνου που σχετίζεται
με τον ασθενή, ώστε να χρησιμοποιείται μια εξατομικευμένη εκτίμηση, πάνω στις
πραγματικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενή ώστε να αποφεύγεται ή όχι η
μετεγχειρητική εισαγωγή στη ΜΕΘ και να μη ζητείται προεγχειρητικα ανεξαρτήτως της
κατάστασης του ασθενή.
Πρόσφατα, η αξία της συνήθους εισαγωγής στη ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένη
χειρουργική επέμβαση έχει αμφισβητηθεί, δεδομένου του κόστους και της έλλειψης
αξιόπιστων στοιχείων υπέρ αυτής[32,33]. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των ασθενών
υψηλού κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να ωφεληθούν από την εισαγωγή στην ΜΕΘ
μετεγχειρητικά, παραμένει μια σημαντική πρόκληση που οδηγεί σε ανισότητα της
διανομής των πόρων[23]. Oι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν μετεγχειρητικά στη
ΜΕΘ μόνο 1 ή 2 ημέρες, ενώ πολλές επιπλοκές (και σχετικοί θάνατοι) συμβαίνουν στην
πραγματικότητα αργότερα στη νοσηλεία τους αφότου έχουν λάβει εξιτήριο από τη
ΜΕΘ. Η άποψη ότι η μετεγχειρητική εισαγωγή στη ΜΕΘ μπορεί να βελτιώσει τις
φυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με το χειρουργικό στρες (π.χ. υποθερμία,
διαταραχές υγρών, μετεγχειρητική υπολειπόμενη παράλυση, κλπ.) και μακροπρόθεσμα
την έκβαση του ασθενή, μπορεί να μην είναι τόσο σωστή σήμερα και αμφισβητείται,
καθώς όπως αναφέρθηκε οι χειρουργικές επεμβάσεις και οι αναισθησιολογικές
πρακτικές βελτιώνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Συνεπώς ,προκύπτει η σκέψη ότι η
εισαγωγή στη ΜΕΘ μετεγχειρητικά ,μπορεί να είναι πιο επιβλαβές από ότι ωφέλιμο
για την έκβαση των χειρουργικών ασθενών λόγω των πιθανών κινδύνων που ούτως ή
άλλως υπάρχουν κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ, όπως ο αυξημένος κίνδυνος
νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθυστερημένη κινητοποίηση, διαταραχές ύπνου,
υπερβολική καταστολή, άγχος και παραλήρημα(delirium)[22].
Η μελέτη των Jhanji et al. [17] διαπίστωσε ότι μόνο το 35% των χειρουργικών ασθενών
υψηλού κινδύνου μπορούσαν να γίνουν δεκτοί σε ΜΕΘ ανά πάσα στιγμή μετά από
χειρουργική επέμβαση. Από τους ασθενείς υψηλού κινδύνου που απεβίωσαν, μόνο το
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50% είχε γίνει δεκτό στη ΜΕΘ. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στους υψηλού κινδύνου
χειρουργικούς ασθενείς η έκβαση θα μπορούσε να βελτιωθεί με επαρκή πρόβλεψη και
καλύτερη αξιοποίηση της κλίνης στη ΜΕΘ.

1.5 ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Η προεγχειρητική κλινική κατάσταση του ασθενούς είναι ένας από τους παράγοντες
που επηρεάζουν σημαντικά την έκβαση κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Πολλά
συστήματα βαθμολόγησης [π.χ., ASA και SORT[37]],οι καρδιοπνευμονικές εξετάσεις και
οι βιοδείκτες[38] έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η κλινική κατάσταση του
ασθενούς και να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για την περιεγχειρητική διαχείριση.
Επιπλέον, η υιοθέτηση μιας χειρουργικής λίστας ελέγχου(checklist) για την ασφάλεια
σε όλο τον κόσμο συνδέθηκε με βελτίωση των περιεγχειρητικών επιπλοκών και της
θνησιμότητας[11,39-40]. Σε αυτό το πλαίσιο, μια καλή προεγχειρητική φροντίδα των
ασθενών και ένα αποτελεσματικό ιατρικό σύστημα έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο
είναι πολύτιμες λύσεις για την αύξηση της προστασίας του ασθενούς[41], αλλά παρά τη
διαθεσιμότητα διεθνών κατευθυντήριων γραμμών με στόχο την ταξινόμηση για είσοδο
στη ΜΕΘ[42], δεν γνωρίζουμε εάν η διαχείριση αυτή συνδέεται με οποιοδήποτε κλινικό
όφελος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ISOS έδειξαν ότι σε μια ανάλυση σε
νοσοκομειακό επίπεδο, η μετεγχειρητική έκβαση των ασθενών που υποβάλλονται σε
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση δεν σχετίζεται άμεσα με την παρεχόμενη
εντατική φροντίδα. Τελικά, η πιο αποτελεσματική στρατηγική θα πρέπει να είναι μια
πραγματική στοχευόμενη στρωματοποίηση των κινδύνων του ασθενή, λαμβάνοντας
υπόψη τις υποκείμενες συνθήκες, τις χειρουργικές πτυχές και τις δυνατότητες
μετεγχειρητικής φροντίδας(ΜΕΘ και πρότυπος θάλαμος).Σε μια τέτοια προσπάθεια,
αναμένονται περισσότερες μελέτες ώστε να δημιουργηθεί ένα παγκοσμίως
εφαρμοζόμενο μοντέλο στρωματοποίησης των περιεγχειρητικών κινδύνων.
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Η κατάλληλη επιλογή των χειρουργικών ασθενών μετά από μη καρδιακή χειρουργική
επέμβαση, οι οποίοι θα νοσηλευθούν στη ΜΕΘ μετεγχειρητικά μπορεί να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην έκβασή τους. Πολλοί παράγοντες προεγχειρητικού κινδύνου
μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση των ασθενών που είναι πιθανότερο να
παρουσιάσουν κάποιο σύμβαμα μετεγχειρητικά. Συγκεκριμένα, οι προεγχειρητικές
συννοσηρότητες είναι καλά εδραιωμένες ως προγνωστικοί δείκτες και για τη
νοσηρότητα και θνησιμότητα μετά από χειρουργική επέμβαση και μπορεί να μετρηθεί
σε διαφορετικούς τρόπους[24]. Ίσως το πιο γνωστό είναι το σύστημα ταξινόμησης
φυσικής κατάστασης κατά την Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων (ASA)[πίνακας1]
το οποίο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο προεγχειρητικό σύστημα βαθμολόγησης
που περιγράφει συνολικά την υγεία του ασθενούς και το βαθμό των συννοσηροτήτων.
Η ταξινόμηση αυτή είναι απλή στην εφαρμογή και δεν απαιτεί εργαστηριακά
δεδομένα. Ωστόσο, υπόκειται επίσης σε σημαντικές διακυμάνσεις λόγω του ότι
εξαρτάται και από τον παρατηρητή[43]. Παρά την εγγενή υποκειμενικότητα, η
ταξινόμηση κατά ASA (πίνακας 1) αναγνωρίστηκε ως ένας χρήσιμος προγνωστικός
δείκτης πιθανής μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας[44]. Ένα άλλο σύστημα
βαθμολόγησης των προεγχειρητικών συννοσηρότητων είναι η κλίμακα δείκτη
συννοσηρότητας Charlson [CharlsonComorbidityIndex(CCI)](εικόνα 1), ο οποία
συνυπολογίζει μια ποικιλία κάποιες συστηματικές ασθένειες και προβλέπει
μακροχρόνια επιβίωση[45]. Ενώ είναι πιο λεπτομερής από την ταξινόμηση ASA, αυτή η
κλίμακα θεωρείται συνήθως πιο χρήσιμη για ερευνητικούς σκοπούς από ό, τι για τη
διαστρωμάτωση του κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν επίσης βαθμολογίες
ανά σύστημα, όπως για παράδειγμα ο Αναθεωρημένος Δείκτης Καρδιακού Κινδύνου
(RCRI), ένα σύστημα βαθμολόγησης που περιλαμβάνει έξι παράγοντες για την
πρόβλεψη του κινδύνου καρδιακού συμβάματος μετά από μη καρδιακή χειρουργική
επέμβαση[46]. Κανένα από αυτά τα συστήματα βαθμολόγησης από μόνο του δεν είναι
επαρκές, παρέχουν όμως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για έναν
ασθενή. Η ταυτοποίηση και η βελτιστοποίηση αυτών των ασθενών πριν από τις
χειρουργικές επεμβάσεις παραμένουν δυσχερείς. Οι προ-, διε- και μετεγχειρητικές
μεταβλητές παίζουν ένα ρόλο την ανάπτυξη σημαντικής νοσηρότητας και θνησιμότητας
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για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη
για εντατική φροντίδα μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για
την χορήγηση υψηλής ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα
σαφή και επαρκή συστήματα για την ταξινόμηση αυτών των ασθενών [24]. Αυτό
αποτελεί σημαντικό παράγοντα ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εισαγωγές
χειρουργικών ασθενών στις ΜΕΘ, που οδηγούν σε μεγαλύτερο μήκος διαμονής και
κόστους ή από την άλλη να μη συμβαίνουν υποεκτιμήσεις της κατάστασης και να μην
εισάγονται στις ΜΕΘ χειρουργικοί ασθενείς που όντως χρήζουν τέτοιας εντατικής
φροντίδας . Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές και μελέτες δε στοχεύουν στο
χειρουργικό πληθυσμό. Δεν υπάρχουν καθολικά κριτήρια για την μετεγχειρητική
εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ. Σε ορισμένα νοσοκομεία, οι ασθενείς γίνονται δεκτοί
μετεγχειρητικά μόνο για παρακολούθηση, αλλά είναι ασαφής αν η χρήση της ΜΕΘ για
το σκοπό αυτό βελτιώνει τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα[24]. Σε μια πρώιμη μελέτη
ανεδείχθη ότι η έλλειψη ιατρικών κλινών ΜΕΘ οδήγησε σε περιορισμό των εισαγωγών
μόνο για σκοπούς παρακολούθησης, κάτι που δεν ανέδειξε κάποιο αποτέλεσμα
σχετικά με τη θνητότητα[47].

1.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
Με τη βελτίωση των χειρουργικών και αναισθητικών τεχνικών έχει επέλθει σημαντική
μείωση των περιεγχειρητικών φυσιολογικών διαταραχών, κάτι που με τη σειρά του
μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένες περιπτώσεις, την κατάλληλη
μετεγχειρητική παρακολούθηση σε τυποποιημένους θαλάμους, υπό την κατάλληλη
επίβλεψη από εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ως εκ τούτου, όπως
προτάθηκε πρόσφατα από τους Taccone et al.[48], μια μετεγχειρητική "ενδιάμεση
περίθαλψη", μπορεί να αντιπροσωπεύσει μια μελλοντική πορεία προς την κλινική
ασφάλεια και το περιορισμένο κόστος. Σύμφωνα με προηγούμενες εκθέσεις[11,49,50], τα
συστήματα Εθνικής Υγείας και η ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας εξαρτώνται από το
εισόδημα της χώρας και τη διαθεσιμότητα πόρων. Έτσι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι
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μετεγχειρητικοί ασθενείς που εισάγονται στη ΜΕΘ δεν είναι ασθενείς με
πολυοργανικές ανεπάρκειες και χρήζουν μόνο στενή παρακολούθηση ζωτικών
σημείων, τίθεται το θέμα ότι αυτό το επίπεδο φροντίδας μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε τμήματα τα οποία θα έχουν στελέχωση από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
και πιο σύγχρονους και στενότερους τρόπους παρακολούθησης (π.χ. τηλεμετρία) [22].Να
δημιουργηθεί δηλαδή μια μετεγχειρητική μονάδα αυξημένης φροντίδας η οποία θα
αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς ασφαλές περιβάλλον για την πλειοψηφία των
χειρουργικών ασθενών, με σημαντική μείωση του κόστους όπως και των επιπλοκών
που σχετίζονται με τη νοσηλεία στη ΜΕΘ με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της έκβασης
των ασθενών με μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο αυτή η «ενδιάμεση» περίθαλψη θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα
παράτασης της νοσηλείας των χειρουργικών ασθενών πέρα από την πρώτη
μετεγχειρητική ημέρα, ειδικά όταν υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να
παρουσιάσουν περισσότερες καθυστερημένες επιπλοκές (π.χ. λοιμώξεις) οι οποίες
καμιά φορά υποεκτιμούνται ή υποθεραπεύονται [22]. Η εξοικονόμηση πόρων ενός
τέτοιου μοντέλου με μείωση των μετεγχειρητικών εισαγωγών στη ΜΕΘ θα επιτρέψει τη
δυνατότητα χορήγησης εντατικής θεραπείας σε μη χειρουργικούς ασθενείς με αύξηση
της διαθεσιμότητας των κλινών της ΜΕΘ, κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στις
περισσότερες Μονάδες Υγείας. Θα πρέπει ως εκ τούτου να αναγνωριστούν
εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης της μετεγχειρητικής νοσηλείας και αναθεώρηση των
πεποιθήσεων της μετεγχειρητικής εισαγωγής σε ΜΕΘ ώστε να χορηγηθεί
αποτελεσματική βοήθεια στους χειρουργικούς ασθενείς[47].

23

Πίνακας 1. ASAscore
Ταξινόμηση κατά ASA
1

Υγιής ασθενής

2

Ασθενής με ήπια συστηματική νόσο

3

Ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο - Περιορισμός στη δραστηριότητα

4

Ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο που είναι διαρκής απειλή για τη ζωή

5

Ασθενής που δεν αναμένεται να επιβιώσει χωρίς την επέμβαση

6

Εγκεφαλικά νεκρό άτομο του οποίου τα όργανα αφαιρούνται και προορίζονται
για δωρεά

Εικόνα 1. CHARLSON COMORBIDITY INDEX(CCI)
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Πίνακας 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΒΑΡΥΤΗΤΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Υπολογιζόμενος κίνδυνος για καρδιολογικό σύμβαμα ανάλογα με τον τύπο της χειρουργικής
επέμβασης

Χαμηλού κινδύνου <1%

Μέτριου κινδύνου 1-5%

Υψηλού κινδύνου >5%

Επιφανειακές επεμβάσεις

Ενδοπεριτοναϊκές επεμβάσεις

Μεγάλες αγγειοχειρουργικές

(πχ. βουβωνοκήλη)

(π.χ.σπληνεκτομή,

επεμβάσεις

Επεμβάσεις μαστού

διαφραγματοκήλη,

Ανοικτή επαναγγείωση άκρων,

Οδοντιατρικές επεμβάσεις

χολοκυστεκτομή)

ακρωτηριασμός, θρομβο-

Θυρεοειδεκτομή

Επεμβάσεις καρωτίδας (σε

εμβολεκτομή

Οφθαλμολογικές

συμπτωματικό ασθενή) CAS,

Ηπατεκτομή, Παγκρεατεκτομή

επεμβάσεις

CEA

Οισοφαγεκτομή

Επεμβάσεις καρωτίδας (σε

Αγγειοπλαστική περιφερικών

Αποκατάσταση διάτρησης

ασυμπτωματικό ασθενή)

αρτηριών

εντέρου (περιτονίτιδα)

CAS, CEA

EVAR

Επινεφριδεκτομή

Πλαστική χειρουργική

Χειρουργική κεφαλής,

Ολική κυστεκτομή

Μικρές γυναικολογικές

τραχήλου

Πνευμονεκτομή

επεμβάσεις

Μεγάλες ορθοπαιδικές και

Μεταμόσχευση καρδιάς,

Μικρές ορθοπαιδικές

νευροχειρουργικές

πνευμόνων

επεμβάσεις (π.χ.

επεμβάσεις (π.χ. χειρουργική

μηνισκεκτομή)

ισχίου, σπονδυλικής στήλης)

Μικρές ουρολογικές

Μεγάλες ουρολογικές και

επεμβάσεις (διουρηθρικές)

γυναικολογικές επεμβάσεις
Μεταμόσχευση νεφρού
Μικρές ενδοθωρακικές
επεμβάσεις

CAS: carotid artery stenting, CEA: carotid endarterectomy, EVAR: endovascular aneurysm repair

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and
management. EJA 2014; 31: 513-73
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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2. Σκοπός

Ο σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η συσχέτιση μεταξύ περιεγχειρητικών
παραμέτρων νοσηρότητας και βαρύτητας χειρουργικής επέμβασης, με τη
μετεγχειρητική νοσηρότητα κ θνητότητα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε
προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει αναγνωριστεί
προεγχειρητικά η ανάγκη μετεγχειρητικής υποστήριξης και παρακολούθησης σε ΜΕΘ
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.
Το κύριο ερώτημα αφορά το καθορισμό κριτηρίων μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ
σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι προεγχειρητικές, διεγχειρητικές
και μετεγχειρητικές μεταβλητές παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικής νοσηρότητας
και θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεάζονται επίσης από τις πτυχές
του εκάστοτε υγειονομικού συστήματος, όπως ο όγκος των χειρουργικών επεμβάσεων,
καθώς και των επιλογών περίθαλψης, όπως η διαθεσιμότητα και η κατάλληλη χρήση
κλινών εντατικής θεραπείας. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής αναζήτηση καλύτερης
χειρουργικής πορείας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι παρά τις επιστημονικές
και τεχνολογικές εξελίξεις, οι επιπλοκές που σχετίζονται με τις χειρουργικές
επεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και να προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Οι
χειρουργικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό
ποσοστό των εισαγωγών στη ΜΕΘ στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες γεγονός
που οδηγεί σε υψηλότερο κόστος νοσηλείας. Η ταυτοποίηση και η βελτιστοποίηση
αυτών των ασθενών πριν από τις χειρουργικές επεμβάσεις παραμένει δυσχερής.
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα στον κίνδυνο όπως: η
υποθερμία, οι αλλαγές στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα, οξεοβασικές
διαταραχές, η απώλεια όγκου αίματος και γενικά όλες αυτές οι αλλαγές που επιδρούν
στην οργανική ομοιόσταση λόγω του χειρουργικού στρες. Ιδανικά, Χειρουργοί,
Αναισθησιολόγοι και Εντατικολόγοι θα πρέπει να στοχεύουν σε αποδοχή χειρουργικών
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ασθενών στις ΜΕΘ οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από το υψηλότερο επίπεδο
μετεγχειρητικής φροντίδας.
Λόγω αυτών των δεδομένων αυτή η μελέτη στοχεύει στο να δημιουργηθεί μια εικόνα
για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, όσον αφορά την εισαγωγή
μετεγχειρητικών ασθενών, μετά από προγραμματισμένη μη-καρδιοχειρουργικού τύπου
χειρουργική επέμβαση και αξιολόγηση των κριτηρίων εισαγωγής. Πιο συγκεκριμένα να
περιγραφούν οι εκάστοτε συννοσηρότητες των ασθενών, το είδος και η βαρύτητα των
χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και η μετεγχειρητική τους νοσηρότητα, ο χρόνος
παραμονής τους στη ΜΕΘ, ο χρόνος παραμονής σε μηχανικό αερισμό ή και σε
αγγειοδραστικά φάρμακα και άλλες παράμετροι και η θνητότητα των ασθενών αυτών.
Επίσης θα γίνει και μια συσχέτιση αυτών των παραγόντων μεταξύ τους με σκοπό μέσω
αυτής της συσχέτισης να γίνει μια προσπάθεια δημιουργίας μιας «κοινής» γραμμής
μεταξύ Χειρουργών, Αναισθησιολόγων και Εντατικολόγων όσον αφορά τη
μετεγχειρητική εισαγωγή στη ΜΕΘ σε προγραμματισμένα χειρουργεία.
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3. Μεθοδολογία

Η μελέτη αυτή αφορά μια αναδρομική μελέτη των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ
ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης(ΠΑΓΝΗ)
άμεσα μετά από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση κατά τη χρονική περίοδο
1/1/2016 έως 31/12/2016. Δεν περικλείονται ασθενείς <18 ετών, καρδιοχειρουργικές
και επείγουσες επεμβάσεις.
Η ΜΕΘ του ΠΑ.Γ.Ν.Η διαθέτει δυνατότητα 12 κλινών, που υποδέχεται ασθενείς από
όλες τις παθολογικές και χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου. Αποτελεί ξεχωριστό
αυτοδύναμο τμήμα με συνεχή παρουσία Ιατρών Εντατικολόγων. Στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ δεν
υπάρχουν πρωτόκολλα εισαγωγής μετεγχειρητικών ασθενών. Το Αναισθησιολογικό
τμήμα αποφασίζει κυρίως σε συνεργασία με τους χειρουργούς για την ανάγκη ΜΕΘ
άμεσα μετεγχειρητικά με βάση κριτηρίων που αφορούν τον ασθενή και το είδος της
επέμβασης. Αυτά τα κριτήρια είναι βάση της βιβλιογραφίας και της κλινικής εμπειρίας
αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα την επισημότητα που χρειάζεται ώστε να δημιουργείται
«κοινή» γραμμή μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων.

3.1 Δεοντολογία
Η μελέτη έλαβε έγκριση από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΠΑΓΝΗ. Στα
πλαίσια αυτής της διεργασίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:
•

κατάθεση του πρωτοκόλλου της μελέτης.

•

έγγραφη αίτηση στην Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΓΝΗ για λήψη έγκρισης για

να πραγματοποιηθεί η συλλογή δεδομένων ασθενών της ΜΕΘ. Η κατάθεση
πραγματοποιήθηκε στις 21/07/2017 με Αριθμό Πρωτοκόλλου 9070 η οποία και έλαβε
την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
•

κατάθεση αίτησης στον διευθυντή της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ κ. Γεωργόπουλο Δημήτριο

για τη χορήγηση άδειας χρήσης των δεδομένων των ασθενών της ΜΕΘ για τον
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ερευνητικό σκοπό της διπλωματικής εργασίας, την άδεια για πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των ασθενών που διαθέτει η ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ(CRITIS)
και στο σύστημα εξετάσεων του νοσοκομείου(Αmed-line). Η αίτηση αυτή ενεκρίθη
εγγράφως.
•

κατάθεση εγγράφου από τη διευθύντρια της Αναισθησιολογικής κλινικής , στην

οποία υπάγομαι, κ. Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα προς την Ιατρική Υπηρεσία και το
επιστημονικό συμβούλιο του ΠΑΓΝΗ, ότι η διενέργεια της μελέτης δεν θα επηρεάσει
την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, ούτε την διεκπεραίωση των καθηκόντων μου
στην κλινική.
•

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε ανώνυμα, με σεβασμό στην προστασία

δεδομένων του ασθενή. Χρησιμοποιήθηκε ο ατομικός μοναδικός αριθμός μητρώου του
κάθε ασθενή, που ο μοναδικός γνώστης αυτού ήταν μόνο ο μελετητής.

3.2 Προσδιορισμός εννοιών
Στην επιδημιολογία, ο όρος νοσηρότητα μπορεί να αναφέρεται είτε στην επίπτωση είτε
στον επιπολασμό μιας ασθένειας ή ιατρικής πάθησης. Στη μελέτη αυτή ως παράγοντες
νοσηρότητας ορίζονται οι εξής μεταβλητές μελέτης εντός ΜΕΘ: η διάρκεια παραμονής
στη ΜΕΘ, η διάρκεια παραμονής σε μηχανικό αερισμό, η διάρκεια παραμονής σε
αγγειοδραστικά φάρμακα, η λήψη μετάγγισης και η ανάγκη για CVVH.
Η θνητότητα αφορά τον αριθμό των θανάτων στο συγκεκριμένο δείγμα ασθενών της
μελέτης και πιο ειδικά το θάνατο εντός της ΜΕΘ, κατά την άμεση μετεγχειρητική
περίοδο.
Η μελέτη βασίστηκε σε παράγοντες πρόβλεψης μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων οι
οποίοι μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:


προεγχειρητικά,



διεγχειρητικά



μετεγχειρητικά
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3.3 Προεγχειρητικά Στοιχεία
Το προεγχειρητικό μέρος αφορά γνωστούς προεγχειρητικούς παράγοντες κινδύνου που
προκύπτουν κυρίως από τη συννοσηρότητα του ασθενή. Σε αυτό το μέρος έγινε
καταγραφή και των δημογραφικών στοιχείων των χειρουργικών ασθενών. Με βάση τη
συννοσηρότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες για τον υπολογισμό της
προεγχειρητικής κατάστασης του ασθενούς. Οι δύο αυτές κλίμακες είναι: το σύστημα
ταξινόμησης φυσικής κατάστασης κατά την Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων
(ASA) και η κλίμακα Charlson. Οι πιο σημαντικές προεγχειρητικές συννοσηρότητες που
περιελήφθησαν ήταν :
 Στεφανιαία Νόσος
 Καρδιακή Ανεπάρκεια
 Ιστορικό αρρυθμιών
 Περιφερική Αρτηριακή νόσος
 Χρόνια Αποφρακτική Ανεπάρκεια
 Άσθμα
 Υπνική Άπνοια
 Χρόνια Νεφρική Νόσος(υπολογισμός GFR)
 Σακχαρώδης διαβήτης
 Ιστορικό Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου
 Άνοια
 Καρκίνος
 καθώς και ειδικές καταστάσεις που θέτουν τον ασθενή ως υψηλού κινδύνου για
μετεγχειρητικές επιπλοκές (π.χ. Μυασθένεια Gravis).
Οι συννοσηρότητες δεν υπολογίστηκαν ξεχωριστά αλλά χρησιμοποιήθηκαν για να
δημιουργηθούν οι ταξινομήσεις.
Η ταξινόμηση κατά ASA φαίνεται στον πίνακα 1 και αποτελεί ένα ευρέως
χρησιμοποιούμενο σύστημα και όπως φαίνεται είναι κλινικά σημαντικό όταν αφορά
βαθμολογίες ≥ 3. Η κλίμακα Charlson (εικόνα 1)συνυπολογίζει μια ποικιλία κάποιες
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συστηματικές ασθένειες και προβλέπει μακροχρόνια επιβίωση. Ένα κλινικά σημαντικό
όριο της κλίμακας αυτής μπορεί να οριστεί το ≥ 5 καθώς ασθενείς με τέτοια
βαθμολογία έχουν 21% πιθανότητα 10ετούς επιβίωσης. Τέλος στο πρoεγχειρητικό
μέρος έγινε καταγραφή του είδους του χειρουργείου και της βαρύτητας της
επέμβασης. Η ταξινόμηση της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης έγινε με βάση
τις οδηγίες της ESA(2014 ESC/ESAGuidelinesonnon-cardiacsurgery:
cardiovascularassessmentandmanagement) για μη-καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
σύμφωνα με τον υπολογιζόμενο κίνδυνο για καρδιολογικό σύμβαμα ανά τύπο της
επέμβασης(πίνακας 2), που χρησιμοποιείται πιο συχνά στο ΠΑΓΝΗ.

3.4 Διεγχειρητικά Στοιχεία
Στο διεγχειρήτικο μέρος υπολογίστηκε η συνολική διάρκεια του χειρουργείου σε λεπτά.
Τα δεδομένα αυτά υπολογίστηκαν από τα αναισθησιολογικά διαγράμματα των
ασθενών στα οποία αναγράφεται η ώρα έναρξης και λήξης του χειρουργείου και από
τις καταγραφές της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας(ΜΜΑΦ) ΠΑΓΝΗ που
καταγράφονται επίσης σε βάση δεδομένων αυτά τα στοιχεία. Σε αυτό το μέρος
συμπεριελήφθηκε και το αν ο ασθενής αποσωληνώθηκε στη χειρουργική αίθουσα ή
μεταφέρθηκε διασωλήνωμενος σε μηχανικό αερισμό στη ΜΕΘ.

3.5 Μετεγχειρητικά Στοιχεία
Στη μετεγχειρητική περίοδο έγινε καταγραφή διάφορων παραμέτρων οι οποίες
αφορούσαν τα έξης:


Ο χρόνος παραμονής εντός της ΜΕΘ υπολογιζόμενος σε μέρες



Ο χρόνος που παρέμειναν οι ασθενείς σε επεμβατικό και μη επεμβατικό
μηχανικό αερισμό υπολογιζόμενος σε ώρες



Ο χρόνος που χρειάστηκε να παραμείνουν οι ασθενείς σε αγγειοδραστικά
φάρμακα για υποστήριξη καρδιαγγειακής λειτουργίας υπολογιζόμενος σε ώρες



Καταγραφή αν χρειάστηκε να υποβληθούν σε συνεχή φλεβο-φλεβική
αιμοδιήθηση( CVVH) μετεγχειρητικά για υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας
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Εάν έλαβαν μετάγγιση αίματος και παραγώγων είτε διεγχειρητικά είτε κατά τη
νοσηλεία τους στη ΜΕΘ



Η θνητότητα εντός της ΜΕΘ

Για την καταγραφή όλων αυτών των δεδομένων πραγματοποιήθηκε συλλογή των
στοιχείων από τη βάση δεδομένων του συστήματος CRITIS που χρησιμοποιείται
στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και από το σύστημα aΜedLine που χρησιμοποιείται επίσης
στο νοσοκομείο. Τα μετεγχειρητικά στοιχεία αποτελούν και δείκτες νοσηρότητας.

3.6 Στατιστική ανάλυση
Οι αναλύσεις στόχευαν:
Στον υπολογισμό της θνητότητας εντός ΜΕΘ.


Τη συσχέτιση των προεγχειρητικών κριτηρίων (scores) με τη μετεγχειρητική
νοσηρότητα και θνητότητα.



Τη συσχέτιση της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης με τη νοσηρότητα και
τη θνησιμότητα.



Τη συσχέτιση της διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης με τη νοσηρότητα.



Τη συσχέτιση της μετάγγισης με τη μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα.

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων ακολούθησε καταγραφή των στοιχείων σε
πίνακα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας παραμετρικές αναλύσεις.
Συνεχιζόμενες τιμές εκφράστηκαν ως μέσες τιμές ± σταθερή απόκλιση (Standard
Deviaton -SD),συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας unpaired Student’s t-test, κατηγορικές
μεταβλητές συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας το Fischer’s exact test. Ανάλυση λογιστικής
παλινδρόμησης και υπολογισμός της περιοχής κάτω από τις καμπύλες λειτουργικού
χαρακτηριστικού δέκτη [receiver operating characteristic curves(ROC)]
πραγματοποιήθηκαν για τις κλινικές μεταβλητές για την πρόβλεψη της μετεγχειρητικής
νοσηρότητας και θνητότητας. Οι στατιστικές αναλύσεις αυτών με το σύστημα
SPSS(version 24, ChicagoIL) ήταν «δύο κατευθύνσεων». Στην περιγραφή παραμετρικών
τιμών μεταβλητών ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε η τιμή P value <0.05.
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4. Αποτελέσματα
Ο συνολικός αριθμός ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ άμεσα μετά από
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για το έτος 2016 ήταν 98.
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν περί τα 64 (±15) έτη, οι άνδρες ήταν 67(68,3%) και οι
γυναίκες 31(31,7%). Ο μέσος όρος του ASA score ήταν 3(±0,6) και του Charlson
Comorbidity Index 5(±3).
Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών, 30(30,6%) ασθενείς, υπεβλήθησαν σε χειρουργικές
επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής. Oι αμέσως επόμενες σε αριθμό ασθενών
επεμβάσεις ήταν Αγγειοχειρουργικές, στις οποίες υπεβλήθησαν 23(23,4%) ασθενείς. Οι
νευροχειρουργικοί μετεγχειρητικοί ασθενείς είναι οι τρίτοι σε συχνότητα εισαγωγής
στη ΜΕΘ, όπου και οι 19(19,3%) υπεβλήθησαν σε αφαίρεση εξεργασίας εγκεφάλου. Οι
ασθενείς μετά από Θωρακοχειρουργική επέμβαση ήταν 10 (10,2%) και οι λοιπές
κλινικές αποτελούνται από 16(16,5%) ασθενείς. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα
38(38,8%) ασθενείς υπεβλήθησαν σε επεμβάσεις αυξημένης βαρύτητας και 60(61,2%)
σε μέσης βαρύτητας επεμβάσεις.
Ο μέσος όρος διάρκειας της επέμβασης ήταν 251(±116) λεπτά και οι 56(57%)
μεταφέρθηκαν στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι σε καταστολή και μηχανικό αερισμό.
Ο χρόνος παραμονής εντός ΜΕΘ αφορούσε 4(±6) ημέρες, ο χρόνος παραμονής σε
μηχανικό αερισμό (επεμβατικό και μη επεμβατικό) ήταν 42(±132) ώρες, ο χρόνος
παραμονής σε αγγειοδραστικά φάρμακα για αιμοδυναμική υποστήριξη ήταν 33(±113)
ώρες. Όλα αυτά τα στοιχεία συνοψίζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Στοιχεία μελέτης (χαρακτηριστικά ασθενών, προεγχειρητικά scores ταξινόμησης
βαρύτητας, μεταβλητές που αφορούν τις επεμβάσεις και μεταβλητές που καταγράφηκαν
κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ).Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±SD(standard deviation).
ASA score: American Society of Anesthetiologists Physical Status Classification
System,CVVH:continuousveno-venous hemofiltration.
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Αριθμός Ασθενών μελέτης

98

Ηλικία, έτη
Φύλο(άρρεν)
ASA score
Charlson Comorbidity Index
Είδος Επέμβασης(Αριθμός Ασθενών)
Αγγειοχειρουργική
Νευροχειρουργική
Γενική Χειρουργική
Θωρακοχειρουργική
Λοιπές Κλινικές

64 (±15)
67(68.3%)
3(±0.6)
5(±3)
23(23.4%)
19(19.3%)
30(30,6%)
10(10,2%)
16(16,5%)

Βαρύτητα Επέμβασης (Αριθμός Ασθενών)
Μέσης
Υψηλής
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Μετάγγιση (Αριθμός Ασθενών)
Μεταφορά στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Χρόνος παραμονής σε μηχανικό αερισμό(ώρες)
Χρόνος παραμονής σε αγγειοδραστικά φάρμακα(ώρες)
Ασθενείς που υπεβλήθησαν σε CVVH

60(61.2%)
38(38,8%)
251(±116)
51(52%)
56(57%)
4(±6)
42(±132)
33(±113)
8(8,1%)

 4.1 Συννοσηρότητες
Οι κύριες συννοσηρότητες που μελετήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 4. Ο καρκίνος
αποτελούσε συννοσηρότητα για 55(56,1%) ασθενείς και η αρτηριακή υπέρταση για
58(59,1%) ασθενείς. Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ήταν σημαντική συννοσηρότητα
σε 34(34,6%) ασθενείς, όπως και η ΧΑΠ σε 34(34,6%)ασθενείς.
Πίνακας 4. Συγκεντρωτικός πίνακας με τις κύριες συννοσηρότητες
Ασθενείς
Καρκίνο
Στεφανιαία Νόσο(ΣΝ)
Αρτηριακή Υπέρταση(ΑΥ)
Καρδιακή Ανεπάρκεια(ΚΑ)
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια(ΧΑΠ)
Σακχαρώδης Διαβήτης(ΣΔ)
Χρόνια νεφρική νόσος(XNN)

n
55 (56,1%)
26 (26.5%)
58 (59.1%)
25 (25.5%)
34 (34.6%)
27 (27.5%)
34 (34.6%)
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 4.2 Προεγχειρητική Ταξινόμηση και νοσηρότητα
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5 οι ασθενείς με ASA≥ 3 ήταν περισσότεροι (n=65). Οι
ασθενείς αυτοί ήταν μεγαλύτερης ηλικίας από αυτούς με ASA<3 και φαίνεται να
είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά στην ηλικία ανάμεσα στις 2 ομάδες
(p<0,001). Στις λοιπές παραμέτρους δε φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ανάμεσα στις δύο ομάδες.Για το CCI στον πίνακα
6 οι 63 είχαν ≥5 και φαίνεται όπως και στο ASA score ότι είναι στατιστικά
σημαντική διαφορά στην ηλικία ανάμεσα στις 2 ομάδες (p<0,001). Ο συνδυασμός
και των δύο score (ASA ≥ 3 και CCI≥5 ταυτόχρονα) όπως φαίνεται στον πίνακα 7
υπήρχε σε 54 ασθενείς οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και τα αποτελέσματα
είναι στατιστικά σημαντικά μόνο για το γεγονός αυτό όπως και στα score
ξεχωριστά.
Πίνακας 5. Συσχέτιση ASA με ηλικία,βαρύτητα επέμβασης και μεταβλητές που μελετηθηκαν
εντός ΜΕΘ. Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±SD(standard deviation)

Ασθενείς με
ASA<3
(n=33)
Ηλικία
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(ώρες)

54±17
272±140
4±5
37±118
25±63

Ασθενείς με
ASA≥3
(n=65)
69±11
240±100
4±6
45±140
37±131

P

<0.001
0.208
0.889
0.783
0.628

Πίνακας 6. Συσχέτιση Charlson(CCI) ηλικία,βαρύτητα επέμβασης και μεταβλητές που
μελετήθηκαν εντός ΜΕΘ. Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±SD(standard deviation)

Ηλικία
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(ώρες)

Ασθενείς με
Charlson<5
(n=35)
50±13
245±149
4±6
43±122
25±62
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Ασθενείς με
Charlson≥5
(n=63)
72±8
254±93
3±5
41±139
38±133

P

<0.001
0.720
0.555
0.951
0.594

Πίνακας 7. Συσχέτιση των 2 μετρούμενων scores (ASA&Charlson) με ηλικία,βαρύτητα
επέμβασης και μεταβλητές που μελετήθηκαν εντός ΜΕΘ. Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες
τιμές±SD(standard deviation)

Ασθενείς με
ASA<3 και
Charlson<5
(n=44)
Ηλικία
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(ώρες)

55±15
256±143
4±6
36±110
23±56

Ασθενείς με
ASA≥3 και
Charlson≥5
(n=54)
71±9
247±89
4±6
47±149
42±143

P

<0.001
0.695
0.980
0.672
0.400

 4.3 Βαρύτητα Επέμβασης
Οι 38 ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις υψηλού κινδύνου και οι 60
σε μέσου κινδύνου. Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα 8 φαίνεται ότι στην ηλικία
ανάμεσα στις 2 ομάδες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά(p<0,001) , όπως επίσης
και στο ASA score και στο CCI. Οι υπόλοιπες μεταβλητές, παρότι ήταν μεγαλύτερες στις
επεμβάσεις μέσου κινδύνου δεν ανέδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των 2 ομάδων.
Πίνακας 8. Συσχέτιση βαρύτητας χειρουργικής επέμβασης με ηλικία, προεγχειρητικές
παραμέτρους(ASA,CCI), διάρκεια επέμβασης και μεταβλητές που καταγράφηκαν εντός ΜΕΘ. Οι
τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±SD (standard deviation)

Ηλικία
ASA score
Charlson Index
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(min)

Χειρουργεία
Υψηλού
Κινδύνου
(n=38)
71±9
3±0.5
7±3
234±132
3±2
22±48
26±48
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Χειρουργεία
Μέσου
Κινδύνου
(n=60)
60±16
2±0.6
4±3
277±77
5±7
56±164
39±138

P

<0.001
<0.001
<0.001
0.072
0.157
0.220
0.591

 4.4 Μετάγγιση και νοσηρότητα
Συνολικά 51 ασθενείς μεταγγίσθηκαν είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ
όπως βλέπουμε στον πίνακα 9, αλλά δεν ανεδείχθη κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στις 2 όμαδες όσον αφορά την ηλικία, το ASAscore, το CCI, τη
διάρκεια της επέμβασης και την παραμονή στη ΜΕΘ. Φαίνεται ότι υπήρχε κάποια
διαφορά στη διάρκεια του μηχανικού αερισμού και στο χρόνο παραμονής σε
αγγειοδραστικά με την Ρ value να είναι κοντά στο 0,05(0,07 και 0,06 αντίστοιχα) .
Φαίνεται ότι από τους 7 που απεβίωσαν οι 5 έλαβαν μετάγγιση. Αυτό όμως δεν ήταν
στατιστικά σημαντικό όπως φαίνεται και στον πίνακα 10.
Πίνακας 9. Συσχέτιση μετάγγισης με ηλικία,προεγχειρητικά scores,βαρύτητα επέμβασης και
μεταβλητές που καταγράφηκαν εντός ΜΕΘ.Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες
τιμές±SD(standard deviation)

Ηλικία
ASA score
CharlsonIndex
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(ώρες)

Ασθενείς που δε
μεταγγίστηκαν
(n=47)
62±15
2±0.6
5±3
246±135
3±4
17±43
11±21

Ασθενείς που
μεταγγίστηκαν
(n=51)
66±14
3±0.5
6±3
255±96
5±7
65±177
53±153

Πίνακας 10 (α,β). Συσχέτιση μετάγγισης με έκβαση.
Πίνακας 10α. Κατηγοριοποιημένα δεδομένα με βαση το Chi-square test.
Επιζώντες

Μη επιζώντες

Σύνολο

Ασθενείς που δεν
μεταγγίστηκαν

45

2

47

Ασθενείς που
μεταγγίστηκαν

46

5

91

Σύνολο

91

7

98

38

P

0.152
0.378
0.184
0.724
0.113
0.073
0.068

Πίνακας 10β. Στατιστικά αποτελέσματα Chi-square test.

Pearson Chi-Square
Fisher's Exact Test

χ2
1,135

df
1

P
0.287
0.439

 4.5 Επιβίωση και Θνητότητα
Από τους 98 μετεγχειρητικούς ασθενείς οι 7 απεβίωσαν εντός της ΜΕΘ. Όπως
μπορούμε να δούμε και στον πίνακα 11 οι ασθενείς που απεβίωσαν ήταν μεγαλύτεροι
σε ηλικία(71±16 vs 63±15 των επιζώντων) χωρίς όμως αυτό να είναι στατιστικά
σημαντικό(p value 0,187). Το ASA score δεν είχε ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στις 2
ομάδες ενώ το CCI ήταν υψηλότερο στην ομάδα που απεβίωσαν(7±4 vs 5±3 των
επιζώντων) με ένα p value 0,07. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν μεγαλύτερη στην
ομάδα που απεβίωσε σε σχέση με τους επιζώντες(259±132 vs 250±115) χωρίς όμως να
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων(p value 0,847).
Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε, ανάμεσα στις δύο ομάδες στα εξής: στο χρόνο
παραμονής στη ΜΕΘ, στη διάρκεια μηχανικού αερισμού και στο χρόνο παραμονής σε
αγγειοδραστικά
Πίνακας 11. Συσχέτιση επιβίωσης και θνητότητας με ηλικία, προεγχειρητικές
παραμέτρους(ASA,CCI),διάρκεια επέμβασης και μεταβλητές που μελετήθηκαν εντός ΜΕΘ. Οι
τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±SD(standard deviation)

Ηλικία
ASA score
Charlson Index
Διάρκεια Επέμβασης(min)
Παραμονή στη ΜΕΘ(μέρες)
Διάρκεια Μηχ. Αερισμού(ώρες)
Παραμονή σε αγγειοδραστικά(min)

Ασθενείς που
επέζησαν
(n=91)
63±15
3±0,6
5±3
250±115
4±4
27±82
20±44
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Ασθενείς που
απεβίωσαν
(n=7)
71±16
3±0.3
7±4
259±132
13±15
245±365
217±369

P

0.187
0.139
0.076
0.847
<0.001
<0.001
<0.001

 4.6 Επιβίωση σε σχέση με προ- και διεγχειρητικά κριτήρια
Όπως βλέπουμε στα αποτελέσματα στον πίνακα 12 και στην εικόνα 2 τα
προεγχειρητικά κριτήρια, η διάρκεια της επέμβασης, η βαρύτητα της
επέμβασης(πίνακες 13) δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πρόβλεψης για
την επιβίωση των χειρουργικών ασθενών στη ΜΕΘ.
Πίνακας 12. Πολυπαραγοντικό μοντέλο εκτίμησης της πιθανότητας επιβίωσης σε σχέση με τις
προ- και διεγχειρητικές παραμέτρους. ΑUC: area under the curve

Ηλικία
ASA
CHARLSON
Διάρκεια Επέμβασης

OddsRatio
(95% CI)
1
(0.92-1.14)
0

P

AUC

0.579

0.655

0.998

0.659

1,1
(0.76-1.6)
1
(0,99-1.01)

0.594

0.688

0,734

0.510

Πίνακες 13. Συσχέτιση επιβίωσης με βαρύτητα επέμβασης
13a)Κατηγοριοποιημένα δεδομένα για τη σχέση βαρύτητας

13b) Στατιστικά αποτελέσματα Chisquare test για τη σχέση βαρύτητας
επέμβασης με επιβίωση

επέμβασης με επιβίωση με βάση το Chi-square test.

Επιζώντες Μη
επιζώντες

Σύνολο

Ασθενείς που
υπεβλήθησαν σε
επέμβαση μέσου
κινδύνου

56

60

Ασθενείς που
υπεβλήθησαν σε
επέμβαση υψηλού
κινδύνου

35

3

38

Σύνολο

91

7

98

4

P
Pearson
ChiSquare
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0.818

Εικόνα 2. Επιφάνεια κάτω από τις καμπύλες λειτουργικού χαρακτηριστικού( ROC) για : Ηλικία,
ASA score, Charlson Index, διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
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5. Συζήτηση
Ο συνολικός αριθμός ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ άμεσα μετά από
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για το έτος 2016 ήταν 98.
Αποτελούν το 22.4% των εισαγωγών του έτους(συνολικός αριθμός εισαγωγών 437
ασθενείς). Στην ISOS μελέτη συνολικά το 9,7% των ασθενών είχαν εισαχθεί σε ΜΕΘ[34]
προγραμματισμένα αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση.
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν περί τα 64 (±15) έτη, οι άνδρες ήταν 67(68,3%) και οι
γυναίκες 31(31,7%). Ο μέσος όρος του ASA score ήταν 3(±0,6) και του Charlson
Comorbidity Ιndex 5(±3).
Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών, 30(30,6%) ασθενείς, υπεβλήθησαν σε χειρουργικές
επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής. Από αυτές οι περισσότερες αφορούσαν
εντερεκτομές λόγω καρκίνου[23(23,4%) ασθενείς] και παγκρεατεκτομές(Whipple)
[5(0,05%) ασθενείς]. Oι αμέσως επόμενες σε αριθμό ασθενών επεμβάσεις ήταν
Αγγειοχειρουργικές, στις οποίες υπεβλήθησαν 23(23,4%) ασθενείς. Η πλειοψηφία των
χειρουργείων ήταν αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής(ΑΚΑ) με
19(19,3%)ασθενείς και οι λοιπές ήταν διάφορες αρτηριακές παρακάμψεις. Οι
νευροχειρουργικοί μετεγχειρητικοί ασθενείς είναι οι τρίτοι σε συχνότητα εισαγωγής
στη ΜΕΘ, όπου και οι 19(19,3%) υπεβλήθησαν σε αφαίρεση εξεργασίας εγκεφάλου. Σε
μελέτες φαίνεται ότι οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις είναι περισσότερες σε αριθμό,
αλλά μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών και θνησιμότητας υπήρχε στις επεμβάσεις
ανώτερου και κατώτερου πεπτικού και ήπατος-χοληφόρων[34,51]. Οι ασθενείς μετά από
Θωρακοχειρουργική επέμβαση ήταν 10 (10,2%) και όλες οι επεμβάσεις ήταν αφαίρεση
καρκίνου του πνεύμονα(λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή). Οι λοιπές κλινικές αποτελούνται
από 16(16,5%) ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 16 αυτούς ασθενείς οι 5
ήταν έγκυες με γνωστό επιπωματικό πλακούντα που προγραμματίζονταν για τακτική
καισαρική με αναμενόμενη αιμορραγία.
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Οι κύριες συννοσηρότητες που μελετήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 4. Ο καρκίνος
αποτελούσε συννοσηρότητα για 55(56,1%) ασθενείς και η αρτηριακή υπέρταση για
58(59,1%) ασθενείς. Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ήταν σημαντική συννοσηρότητα σε
34(34,6%) ασθενείς, όπως και η ΧΑΠ σε 34(34,6%)ασθενείς. Η ΚΑ και ο μεταστατικός
καρκίνος αποτελούν συννοσηρότητες που σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό
επιπλοκών[51]. Σίγουρα οι συννοσηρότητες αποτελούν σημαντικό κριτήριο για
μεταφορά του χειρουργικού ασθενή σε ΜΕΘ και λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και στο
ΠΑΓΝΗ. Οπότε η δημιουργία κοινών κριτηρίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες
συννόσηρότητες και το βαθμό που αυτές συντελούν στην έκβαση είναι μια μελλοντική
πρόταση για τη λήψη αποφάσεων προγραμματισμένης εισαγωγής στη ΜΕΘ
μετεγχειρητικά.
Για τους 65 ασθενείς που είχαν ASA≥3 η ηλικία είχε στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στις 2 ομάδες (ASA≥3 και ASA<3)[πίνακας 5]. Στις λοιπές παραμέτρους δεν
υπήρχαν διαφορές. Το ίδιο ισχύει και για το CCI (CCI≥5 και CCI<5)[πίνακας 6] καθώς και
για το συνδυασμό των δύο score [πίνακας 7]. Οπότε ίσως τα score αυτά να θέλουν
παραπάνω μελέτη για το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν σε χειρουργικούς
ασθενείς ως κριτήριο μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ.
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα 38(38,8%) ασθενείς υπεβλήθησαν σε επεμβάσεις
αυξημένης βαρύτητας και 60(61,2%) σε μέσης βαρύτητας επεμβάσεις σύμφωνα με τον
πίνακα. Οι υψηλού κινδύνου εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών και
θνησιμότητας σε σχέση με του μεσαίου κινδύνου επεμβάσεις [51]. Οπότε η βαρύτητα της
επέμβασης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κριτήριο μετεγχειρητικής νοσηλείας στη
ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένο χειρουργείο. Στο ΠΑΓΝΗ η βαρύτητα αποτελεί έναν
παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται το αν ο ασθενής θα μεταφερθεί
στη ΜΕΘ άμεσα μετεγχειρητικά. Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε υψηλής βαρύτητας
χειρουργείο ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα 8
βρέθηκε ότι η ηλικία έχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001) ανάμεσα στις 2
ομάδες. Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες παρατηρήθηκε
στο ASA score και το CCI. Οι υπόλοιποι παράγοντες συσχέτισης , δηλαδή η διάρκεια της
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επέμβασης, η παραμονή στη ΜΕΘ, ο χρόνος παραμονής σε μηχανικό αερισμό και σε
αγγειοδραστικά φάρμακα, δεν είχαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα
στις 2 ομάδες ασθενών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεσαίας βαρύτητας επεμβάσεις
είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, περισσότερη παραμονή στη ΜΕΘ , σε μηχανικό αερισμό
και σε αγγειοδραστικά χωρίς όμως αυτό να είναι στατιστικά σημαντικό. Σε αυτά τα
δεδομένα πιθανόν να έχει συνδράμει το γεγονός ότι τα Νευροχειρουργικά περιστατικά
θεωρούνται μεσαίας βαρύτητας με την κατάταξη που έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη
μελέτη και συνήθως είναι οι επεμβάσεις που διαρκούν το πιο πολύ χρόνο και έχουν και
μεγάλη παραμονή στη ΜΕΘ.
Ο μέσος όρος διάρκειας της επέμβασης ήταν 251(±116) λεπτά. Η διάρκεια της
επέμβασης αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
νοσηρότητας και θνησιμότητας μετεγχειρητικά. Κάτι τέτοιο βρέθηκε και στη μελέτη
αυτή, όπου δεν ανεδείχθη καμία στατιστικά σημαντική σχέση της διάρκειας της
επέμβασης με τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα στη ΜΕΘ μετεγχειρητικά.
Οι 56(57%) μεταφέρθηκαν στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι σε καταστολή και μηχανικό
αερισμό. Από τους 7 που απεβίωσαν οι 5 ασθενείς μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία συσχέτισης της μεταφοράς των χειρουργικών
ασθενών στη ΜΕΘ σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, με νοσηρότητα και θνητότητα.
Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η συντήρηση των ελαφρύτερων επιπέδων
καταστολής συσχετίζεται με βελτιωμένες κλινικές εκβάσεις σε ασθενείς της ΜΕΘ, όπως
είναι η μικρότερη διάρκεια του μηχανικού αερισμού και διάρκεια παραμονής στη
ΜΕΘ[52]. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου που παραμένουν διασωληνωμένοι οι ασθενείς
μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης ARDS και λοιμώξεων αναπνευστικού(VAP),
βελτιώνοντας την έκβασή τους. Στη μελέτη αυτή ο μέσος χρόνος παραμονής σε
μηχανικό αερισμό (επεμβατικό και μη επεμβατικό) ήταν 42(±132) ώρες. Όπως
παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα η διάρκεια του μηχανικού αερισμού, έχει μόνο
σημαντική στατιστικά διαφορά(p<0,001) ανάμεσα στην ομάδα των επιζώντων και στην
ομάδα των μη επιζώντων(πίνακας 11). Στους ασθενείς που έλαβαν μετάγγιση ίσως
υπάρχει σχετικά σημαντική στατιστικά διαφορά στη διάρκεια μηχανικού αερισμού(p
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value 0,07). Στις υπόλοιπες συσχετίσεις με ASA και CCI και βαρύτητα του χειρουργείου
δεν ανεδείχθη στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάρκεια. Από αυτά τα δεδομένα η
μεταφορά του ασθενή αφυπνισμένο ή και η πιο γρήγορη αφύπνιση όταν αυτό είναι
δυνατό καλό θα ήταν να επιτυγχάνεται.
Ο χρόνος παραμονής εντός ΜΕΘ ήταν περίπου 4(±6) ημέρες. Γενικότερα ο μέσος
χρόνος παραμονής ενός μετεγχειρητικού ασθενή είναι 1 με 3 μέρες[22,36]. Στη μελέτη
αυτή ο χρόνος νοσηλείας έχει μόνο σημαντικά στατιστική διαφορά(p<0,001) ανάμεσα
στους επιζώντες και μη επιζώντες.
O χρόνος παραμονής σε αγγειοδραστικά φάρμακα για αιμοδυναμική υποστήριξη ήταν
33(±113) ώρες και βρέθηκε ότι υπήρχε σημαντικά στατιστική διαφορά στη διάρκεια
μεταξύ αυτών που επιβίωσαν με αυτών που απεβίωσαν(p<0,001) καθώς και στη λήψη
μετάγγισης είχε σχετικά στατιστικά σημαντική διαφορά από αυτούς που δεν έλαβαν
μετάγγιση(p value 0,06)
Ο αριθμός των ασθενών που χρειάστηκαν CVVH ήταν 8(8,1%). Από τους επιζήσαντες 4
είχαν υποβληθεί σε CVVH. Οι υπόλοιποι 4 άνηκαν σε αυτούς που απεβίωσαν.
Στη μελέτη αυτή καταμετρήθηκε και το αν οι ασθενείς έλαβαν μετάγγιση ή όχι, είτε
διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ. Η μετάγγιση παρά το ότι αποτελεί μια
αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση της αναιμίας, υπάρχουν ολοένα και
περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι αυξάνουν τον κίνδυνο[54] και οδηγούν σε μια
δοσο-εξαρτώμενη αύξηση στη νοσηρότητα και θνησιμότητα[55]. Η μετάγγιση είναι
ανεξάρτητα συνδεδεμένη με αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής νοσηρότητας,
συμπεριλαμβανομένου του ARDS, της νεφρικής ανεπάρκειας, της αιμόλυσης και
αντίδραση στη μετάγγιση, καθώς και με αύξηση της θνησιμότητας[56]. Οι ασθενείς με
μεταγγίσεις είχαν υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας (12,5 έναντι 3,2%) και νοσηλείας
(18,3 έναντι 6,5%) (και οι δύο p <0,001) από τους ασθενείς που δεν είχαν μεταγγιστεί.
Εντούτοις, τα ποσοστά θνησιμότητας στη ΜΕΘ και στο νοσοκομειακό επίπεδο ήταν
παρόμοια μεταξύ των ζευγών που είχαν μεταγγισθεί και αυτών που δεν είχαν
μεταγγισθεί. Μεγάλες μελέτες κοόρτης ευρωπαϊκών παρατηρήσεων [54] και της Βόρειας
Αμερικής [56] σχετικά με τις πρακτικές μετάγγισης αίματος σε βαρέως πάσχοντες
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ασθενείς ανέφεραν ότι η μετάγγιση αίματος συνδέθηκε ανεξάρτητα με αυξημένο
κίνδυνο θανάτου[57]. Στη συγκεκριμένη μελέτη συνολικά μεταγγίσθηκαν 51(52%). Από
τα αποτελέσματα δε φάνηκε ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες (αυτοί που
έλαβαν μετάγγιση και αυτοί που δεν έλαβαν)στην επίδραση της μετάγγισης στη
νοσηρότητα όσον αφορά την ηλικία, τις δύο ταξινομήσεις ASA score και CCΙ και
διάρκεια επέμβασης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρήθηκε μια σχετική
διαφορά όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ από 3±4 στους μη
μεταγγισθέντες σε 5±7 μέρες σε αυτούς που μεταγγίσθηκαν (p 0,07) και αντίστοιχα στο
χρόνο παραμονής σε αγγειοδραστικά από 11±21 σε 65±177 ώρες(p 0,06). Από τους 7
που απεβίωσαν οι 5 είχαν λάβει μετάγγιση[πίνακας 9], κάτι όμως που δεν είναι
στατιστικά σημαντικό με βάση το Chi-square test όπως φαίνεται στον πίνακα 10(a,b).
Από τους 98 μετεγχειρητικούς ασθενείς οι 7 απεβίωσαν εντός της ΜΕΘ. Η θνητότητα
της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ στους χειρουργικούς αυτούς ασθενείς αφορά το 7%. Γενικότερα η
θνησιμότητα αποτελεί μικρό ποσοστό των χειρουργικών ασθενών, περίπου το 2,4% [36]
των εισαγωγών και αυτό μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών
με τη βελτίωση των χειρουργικών και αναισθησιολογικών πρακτικών και στη
βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών από τις ΜΕΘ.
Όπως μπορούμε να δούμε και στον πίνακα 11 οι ασθενείς που απεβίωσαν ήταν
μεγαλύτεροι σε ηλικία(71±16 vs 63±15 των επιζώντων) χωρίς όμως αυτό να είναι
στατιστικά σημαντικό(p value 0,187). Η ηλικία φαίνεται να έχει διαφορά στους
ασθενείς που υποβάλλονται σε υψηλής βαρύτητας επεμβάσεις (p<0,001) , σε ασθενείς
με ASA≥3 και CCI≥5 καθώς και στην ταυτόχρονη ισχύ των δύο αυτών score με p<0,001.
H ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη καθώς
συνήθως σχετίζεται και με πιο πολλές συννοσηρότητες ή πιο προχωρημένα στάδια των
ήδη υπάρχουσων νόσων.
Το ASA score δεν είχε ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες. Το ASA score γενικά
έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες για ταξινόμηση του κινδύνου των ασθενών και
είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο. Αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το ASA ως αποτελεσματική μέτρηση στρωματοποίησης κινδύνου για
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ιατρικές επιπλοκές και θνησιμότητα μετά από χειρουργική επέμβαση [53]. Στη μελέτη
αυτή όμως δεν ανεδείχθη στατιστικά σημαντική διαφορά στα score ανάμεσα στις 2
ομάδες.
Το CCI ήταν υψηλότερο στην ομάδα που απεβίωσαν(7±4 vs 5±3 των επιζώντων) με
σχετικά σημαντική στατιστικά διαφορά (p value 0,07). Κάτι που ίσως μπορεί να
υπόσχεται την ένταξη του CCI στα κριτήρια μετεγχειρητικής εισαγωγής στη ΜΕΘ. To CCI
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη σε χειρουργικούς ασθενείς. Η προγνωστική
χρησιμότητα του CCI ως καθοριστικού παράγοντα για το προσδόκιμο ζωής σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση απαιτεί προοπτική αξιολόγηση
και σύγκριση με επικυρωμένους δείκτες ευαισθησίας.
Η διάρκεια της επέμβασης ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα που απεβίωσε σε σχέση με
τους επιζώντες(259±132 vs 250±115) χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά στις 2 ομάδες(p value 0,847). Σημαντική διαφορά (p<0,001) παρατηρήθηκε,
ανάμεσα στις δύο ομάδες στα εξής:


παραμονή στη ΜΕΘ (13±15 μέρες η ομάδα που απεβίωσε vs 4±4 των
επιζώντων)



διάρκεια μηχανικού αερισμού (245±365 ώρες η ομάδα που απεβίωσε vs 27±82
των επιζώντων)



παραμονή σε αγγειοδραστικά(20±44 ώρες η ομάδα που απεβίωσε vs 217±369
των επιζώντων)

Ωστόσο από τα αποτελέσματα στον πίνακα 12 και στην εικόνα 2 , παρατηρούμε ότι στη
συγκεκριμένη μελέτη η ηλικία, τα προεγχειρητικά score και η διάρκεια του
χειρουργείου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πρόβλεψης της επιβίωσης
στους χειρουργικούς ασθενείς. Επίσης ούτε η βαρύτητα της επέμβασης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης πρόβλεψης για την επιβίωση(πίνακας 13 a,b).
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5.1 Περιορισμοί

Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί περιορισμοί.
Η μελέτη αυτή αφορά μια μονοκεντρική μελέτη που αφορά τα τακτικά χειρουργεία του
ΠΑΓΝΗ που μεταφέρονται προγραμματισμένα στη ΜΕΘ για υποστήριξη ή
παρακολούθηση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, κοινά κριτήρια για την υποδοχή ή όχι
αυτών των ασθενών στη ΜΕΘ. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από τους
Αναισθησιολόγους κυρίως και τους Χειρουργούς και η ΜΕΘ ενημερώνεται και μόλις
υπάρξει διαθέσιμη κλίνη ο ασθενής προσέρχεται στη χειρουργική αίθουσα. Αυτό
βέβαια προκαλεί καθυστερήσεις σε κάποια χειρουργεία διότι κάποιες μέρες δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών
Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών στο ΠΑΓΝΗ δε βασίζονται σε κάποιες επίσημες
οδηγίες, λαμβάνεται υπόψη η συννοσηρότητα, το είδος και η βαρύτητα του
χειρουργείου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που υπάρχει . Λόγω της προσωπικής
εμπειρίας ως αναισθησιολόγος στο ΠΑΓΝΗ έγινε προσπάθεια προσαρμογής κάποιων
στοιχείων της βιβλιογραφίας μήπως μπορέσει να αναδειχθεί κάποια συσχέτιση.
Ωστόσο δε βρέθηκαν επαρκείς πληροφορίες για να δημιουργηθούν κριτήρια εισαγωγής
τακτικών χειρουργείων σε ΜΕΘ.
Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με χρήση πληροφοριών που βρίσκονταν στις
βάσεις δεδομένων του συστήματος CRITIS και aMedLine. Παρά την επαρκή καταγραφή
σε αυτές τις βάσεις δεδομένων υπήρχαν στοιχεία που πιθανόν να είχαν παραλειφθεί .
Το δείγμα των ασθενών μας ήταν μικρό με αποτέλεσμα η θνητότητα να είναι σε πολύ
μικρό ποσοστό και τα αποτελέσματα μας να μην έχουν ιδιαίτερη στατιστικά διαφορά.
Να σημειωθεί ότι δεν συμπεριελήφθησαν καρδιοχειρουργικοί ασθενείς οι οποίοι σε
άλλες μελέτες αφορούν σημαντικό πληθυσμό σε αριθμό χειρουργείων καθώς και με
ποσοστό νοσηρότητας και θνητότητας που είναι αξιοσημείωτο.
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5.2 Προοπτική της μελέτης

Η μελέτη αυτή αφορά μια μονοκεντρική αναδρομική μελέτη, που όπως είναι φυσικό
συνεπάγεται κάποιους περιορισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για το
σχεδιασμό μιας προοπτικής μελέτης , η οποία μπορεί να συνδυάσει πολλά χειρουργικά
κέντρα και να μελετηθούν πιο επισταμένα οι διεγχειρητικοί παράγοντες με σκοπό να
δημιουργηθούν οδηγίες (guidelines) για τα κριτήρια εισαγωγής σε ΜΕΘ ασθενών που
υποβάλλονται σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Τα κριτήρια μεταφοράς
του χειρουργικού πληθυσμού στη ΜΕΘ δεν έχουν ακόμα αποσαφηνοποιηθεί από τη
βιβλιογραφία. Με βάση τα αποτελέσματα είναι σαφές ότι η περαιτέρω μελέτη είναι
αναγκαία.
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια λίστα παραγόντων και ένα score, την ευαισθησία
και την ειδικότητα του οποίου θα πρέπει να ελέγξουμε με προοπτική μελέτη, για τον
καθορισμό των χειρουργικών ασθενών που χρήζουν ΜΕΘ. Οπότε με βάση αυτά τα
δεδομένα να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των κλινών της ΜΕΘ και να μειωθεί και
το κόστος νοσηλείας.
Θα βοηθούσε στο σχεδιασμό μιας πιο αποτελεσματικής στρατηγικής που θα παρέχει
μια πραγματική στοχευμένη στρωματοποίηση των κινδύνων του ασθενή, λαμβάνοντας
υπόψη τις υποκείμενες συνθήκες, τις χειρουργικές πτυχές και τις δυνατότητες
μετεγχειρητικής φροντίδας(ΜΕΘ ή ύπαρξη ΜΑΦ).Θα μπορούσε η περαιτέρω μελέτη
του θέματος να δώσει κίνητρο να δημιουργηθούν ΜΑΦ όπου αυτές δεν υπάρχουν ή να
δημιουργηθούν ειδικές μετεγχειρητικές Μονάδες Νοσηλείας.
Με τον πλούτο των δεδομένων που είναι τώρα διαθέσιμα σχετικά με την
περιεγχειρητική κατάσταση πολλών από αυτούς τους ασθενείς, απαιτείται περαιτέρω
έρευνα για να διευκολυνθεί η βέλτιστη φροντίδα για τους μετεγχειρητικούς ασθενείς.
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6.Συμπεράσματα
Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι οι ασθενείς που μεταφέρονται άμεσα
μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση αφορούν
σημαντικό ποσοστό των εισαγωγών στη ΜΕΘ(22.4%). Κάτι τέτοιο προκύπτει πιθανόν
από το γεγονός ότι στο ΠΑΓΝΗ δεν υπάρχει ΜΑΦ και οι κλινικές δεν είναι κατάλληλα
οργανωμένες και στελεχωμένες για να περιθάλψουν άμεσα μετεγχειρητικά ασθενείς
που έχουν υποβληθεί σε μέσης ή αυξημένης βαρύτητας χειρουργείο.
Οι περισσότερες επεμβάσεις αφορούσαν κυρίως χειρουργεία Γενικής Χειρουργικής και
Αγγειοχειρουργικής. Ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών 60/98 υπεβλήθη σε μεσαίας
βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις.
Η ηλικία παρατηρήθηκε να παίζει σημαντικό ρόλο καθώς ανεδείχθη σημαντικά
στατιστική διαφορά στην ηλικία ανάμεσα στις ομάδες που υπεβλήθησαν σε
επεμβάσεις υψηλού κινδύνου σε σχέση με αυτούς που υπεβλήθησαν σε επεμβάσεις
μεσαίου κινδύνου. Επίσης υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ηλικία ανάμεσα
στην ομάδα που είχε ASA≥3 και αυτή με ASA<3,σε αυτή που είχε CCI≥5 και αυτή με
CCI<5 καθώς και στο συνδυασμό αυτών των δύο scores. Αυτό ίσως είναι και
αναμενόμενο δεδομένου ότι με την αύξηση της ηλικίας αυξάνονται και οι
συννοσηρότητες, οπότε απευθείας έχουμε αριθμητική διαφορά στα scores.
Οι υπόλοιπες προεγχειρητικές μεταβλητές που μελετήθηκαν, το ASA score και το CCI
δεν ανέδειξαν κάποια άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά όσων αφορά και τους
παράγοντες νοσηρότητας εντός ΜΕΘ. Χρειάζεται να γίνουν κ άλλες μελέτες για να
τεκμηριωθεί ένα σύστημα προεγχειρητικής ταξινόμησης των χειρουργικών ασθενών.
Πέραν της ηλικίας, στη βαρύτητα του χειρουργείου φάνηκε ότι το ASA και το CCI έχουν
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες. Δεν ανεδείχθη κάποια άλλη
στατιστικά σημαντική διαφορά στις μεταβλητές που μελετήθηκαν, δηλαδή στη
διάρκεια της επέμβασης, στο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ, στη διάρκεια παραμονής σε
μηχανικό αερισμό και σε αγγειοδραστικά φάρμακα.
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Η μετάγγιση μελετήθηκε ως παράγοντας νοσηρότητας και θνησιμότητας και δεν
ανέδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Από τα αποτελέσματα είναι πιθανόν
οι ασθενείς που μεταγγίστηκαν να παρέμειναν παραπάνω ώρες σε μηχανικό αερισμό
και αγγειοδραστικά φάρμακα.
Από τους 98 ασθενείς απεβίωσαν οι 7, θνητότητα 7% περίπου. Αυτό αποτελεί σχετικά
μικρό ποσοστό, και αναδεικνύει από τη μια την καλή διαχείριση των χειρουργικών
ασθενών ή από την άλλη μπορεί να υποκρύπτει άσκοπες εισαγωγές στη ΜΕΘ.
Στη μελέτη των ασθενών που επέζησαν και απεβίωσαν οι προεγχειρητικές μεταβλητές
που μελετήθηκαν ( ηλικία, ASA score, CCI και διάρκεια επέμβασης) δεν υπήρχαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταβλητών ανάμεσα στις 2 ομάδες.
Υπήρχαν όμως διαφορές στις μεταβλητές εντός ΜΕΘ( παραμονή στη ΜΕΘ, ώρες
μηχανικού αερισμού και ώρες σε αγγειοδραστικά). Από τα αποτελέσματα στις
καμπύλες διαπιστώθηκε ότι τα κριτήρια: ηλικία, ASA score, CCI και διάρκεια επέμβασης
στη μελέτη αυτή, όπως επίσης και η βαρύτητα του χειρουργείου, δε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πρόβλεψης της επιβίωσης των χειρουργικών ασθενών
που εισάγονται σε ΜΕΘ μετά από προγραμματισμένο χειρουργείο.
Γενικότερα, από τη μελέτη αυτή δεν προέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα
τα οποία θα ήταν χρήσιμα για να δημιουργηθεί μια κοινή καλύτερη διαχείριση των
χειρουργικών ασθενών. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα
έρευνα.
Με τον πλούτο των δεδομένων που είναι τώρα διαθέσιμα σχετικά με την
περιεγχειρητική κατάσταση πολλών από αυτούς τους ασθενείς, απαιτείται περαιτέρω
έρευνα για να διευκολυνθεί η βέλτιστη φροντίδα για τους μετεγχειρητικούς ασθενείς.

51

7. Βιβλιογραφία
1. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009. Safe Surgery Saves Lives. Available online:
http://www.who.int/ patientsafety/safesurgery/en/
2. Dare AJ, Grimes CE, Gillies R, et al. Global surgery: defining an emerging global health field. Lancet
2014;384:2245-7.
3. Meara JG, Hagander L, Leather AJ. Surgery and global health: a Lancet Commission. Lancet
2014;383:12-3
4. WHO. Safe Surgery Saves Lives. Second Global Patient Safety Challenge.2008. Available online:
http://apps.who. int/iris/handle/10665/70080
5. Gawande A. Two hundred years of surgery. N Engl J Med 2012;366:1716-23.
6. The Lancet commission on global surgery (2016) http://www.lancetglobalsurgery.org/. Accessed 3
Nov 2016
7. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR, Gawande AA (2008) An
estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet
372:139–144
8. Weiser TG, Haynes AB, Molina G, Lipsitz SR, Esquivel M, Uribe-Leitz T, Fu R, Azad T, Chao TE, Berry
WR, Gawande AA (2015) Estimate of the global volume of surgery in 2012: an assessment supporting
improved health outcomes. Lancet 385(Suppl 2):S11
9. . Alkire BC, Raykar NP, Shrime MG, Weiser TG, Bickler SW, Rose JA et al. (2015) Global access to
surgical care: a modellingstudy. Lancet Glob Health 3:e316–323
10. Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Metniz P, Spies C, Vallet B, Vincent JL, Hoeft A, Rhodes
A (2012) Mortality after surgery in Europe: 7 day cohort study. Lancet 380(9847):1059–1065

52

11. Ghaferi AA, Birkmeyer JD, Dimick JB (2009) Variation in hospital mortality associated with
inpatient surgery. New Engl J Med 361:1368–1375
12. Khuri SF,et al. (1998) The Department of Veterans Affairs’ NSQIP: the first national, validated,
outcome-based, risk-adjusted, and peer-controlled program for the measurement and enhancement
of the quality of surgical care. National VA Surgical Quality Improvement Program. Ann Surg 228:491–
507
13. Pearse RM, Harrison DA, James P, Watson D, Hinds C, Rhodes A, Grounds RM, Bennett ED (2006)
Identification and characterisation of the high-risk surgical population in the United Kingdom. Crit
Care 10:R81
14. Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Metnitz P, Spies C, Vallet B, Vincent JL, Hoeft A, Rhodes
A, European Surgical Outcomes Study group for the trials groups of the European Society of Intensive
Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology (2012) Mortality after surgery in Europe:
a 7 day cohort study. Lancet 380:1059–1065
15. Gillies MA (2016) Intensive care utilisation and outcomes after high-risk surgery in Scotland: a
population based cohort study. Brit J Anaesth. doi:10.1093/bja/aew396
16. Findlay G, Goodwin A, Protopappa K, Smith N, Mason M (2011) Knowing the risk: a review of the
peri-operative care of surgical patients. National Confidential Enquiry into Patient Outcome and
Death, London
17. Jhanji S, Thomas B, Ely A, Watson D, Hinds CJ, Pearse RM (2008) Mortality and utilisation of critical
care resources amongst high-risk surgical patients in a large NHS trust. Anaesthesia 63:695–700
18. Glance LG, Lustik SJ, Hannan EL, Osler TM, Mukamel DB, Qian F, Dick AW (2012) The surgical
mortality probability model: derivation and validation a simple risk prediction rule for noncardiac
surgery. Ann Surg255:696–702
19. Jencks SF, Williams MV, Coleman EA (2009) Rehospitalizations among patients in the Medicare
fee-for-service program. New Engl J Med 360:1418–1428

53

20. Noordzij PG, Poldermans D, Schouten O, Bax JJ, Schreiner FA, Boersma E(2010) Postoperative
mortality in the Netherlands: a population-based analysis of surgery-specific risk in adults.
Anesthesiology 112:1105–1115
21. Yu PC, Calderaro D, Gualandro DM, Marques AC, Pastana AF, Prandini JC,Caramelli B (2010) Noncardiac surgery in developing countries: epidemiological aspects and economical opportunities—the
case of Brazil. PLoS One 5:e10607
22. Paolo Taccone1* , Thomas Langer2 and Giacomo Grasselli1 Intensive Care Med (2017) EDITORIAL
Do we really need postoperative ICU management after elective surgery? No, not any more!
23. Gillies MA, Harrison EM, Pearse RM et al (2017) Intensive care utilization and outcomes after highrisk surgery in Scotland: a population-based cohort study. Br J Anaesth 118(1):123–131
24. Julia B Sobol and Hannah Wunsch*Critical Care 2011, 15:217 Triage of high-risk surgical patients
for intensive care
25. Nathanson BH, Higgins TL, Kramer AA, Copes WS, Stark M, Teres D: Subgroup mortality probability
models: are they necessary for specialized intensive care units? Crit Care Med 2009, 37:2375–2386.
26. European Society of Intensive Care Medicine: Guidelines for the utilization of intensive care units.
Intensive Care Med 1994, 20:163–164.
27. Task Force of the American College of Critical Care Medicine, Society of Critical Care Medicine:
Guidelines for intensive care unit admission, discharge, and triage. Crit Care Med 1999, 27:633–638.
28. .SIAARTI: SIAARTI guidelines for admission to and discharge from IntensiveCare Units and for
limitation of treatment in intensive care. Minerva Anestesiol 2003, 69:101–111.
29. Simchen E, Sprung CL, Galai N, et al.: Survival of critically ill patients hospitalized in and out of
intensive care. Crit Care Med 2007, 35:449–457.
30. Gillies MA, Power GS, Harrison DA, Fleming A, Cook B, Walsh TS, Pearse RM, Rowan KM (2015)
Regional variation in critical care provision and outcome after high-risk surgery. Intensive Care Med
41:1809–1816

54

31. Ozdemir BA, Sinha S, Karthikesalingam A, Poloniecki JD, Pearse RM, GrocottMP, Thompson MM,
Holt PJ (2016) Mortality of emergency general surgical patients and associations with hospital
structures and processes. Br J Anaesth 116:54–62
32. Wunsch H, Gershengorn HB, Cooke CR, Guerra C, Angus DC, Rowe JW, Li G (2016) Use of intensive
care services for medicare beneficiaries undergoing major surgical procedures. Anesthesiology
124(4):899–907
33. Gillies MA, Pearse RM (2016) Intensive care after high-risk surgery: what’s in a name?
Anesthesiology 124(4):761–762
34. International Surgical Outcomes Study Group (2016) Global patient outcomes after elective
surgery: prospective cohort study in 27 low, middle and high income countries. Br J Anaesth
117(5):601–609
35. Kahan BC, Koulenti D, Arvaniti K, et al. Critical care admission following elective surgery was not
associated with survival benefit: prospective analysis of data from 27 countries. Intensive Care Med
2017;43:971-9.
36. Salvatore Lucio Cutuli1,2, Simone Carelli1,2, Gennaro De Pascale1,2, Massimo Antonelli1,2
Improving the care for elective surgical patients: post-operative ICU admission and outcome J Thorac
Dis 2018;10(Suppl 9):S1047-S1049
37. Wong DJ, Oliver CM, Moonesinghe SR. Predicting postoperative morbidity in adult elective surgical
patients using the Surgical Outcome Risk Tool (SORT). Br J Anaesth 2017;119:95-105.
38. Writing Committee for the VISION Study Investigators, Devereaux PJ, Biccard BM et el. Association
of Postoperative High-Sensitivity Troponin Levels With Myocardial Injury and 30-Day Mortality Among
Patients Undergoing Noncardiac Surgery. JAMA 2017;317:1642-51.
39. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a
global population. N Engl J Med 2009;360:491-9.

55

40. Abbott TE, Ahmad T, Phull MK, et al. The surgical safety checklist and patient outcomes after
surgery: a prospective observational cohort study, systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth
2018;120:146-55.
41. Jones DA, DeVita MA, Bellomo R. Rapid-response teams. N Engl J Med 2011;365:139-46.
42. Nates JL, Nunnally M, Kleinpell R, et al. ICU Admission, Discharge, and Triage Guidelines: A
Framework to Enhance Clinical Operations, Development of Institutional Policies, and Further
Research. Crit Care Med 2016;44:1553-602.
43. Owens WD, Felts JA, Spitznagel EL Jr: ASA physical status classifi cations. Owens WD, Felts JA,
Spitznagel EL Jr: ASA physical status classifi cations: study of consistency of ratings. Anesthesiology
1978, 49:239–243.
44. Wolters U, Wolf T, Stutzer H, Schroder T: ASA classifi cation and perioperative variables as
predictors of postoperative outcome. Br J Anaesth 1996,77:217–222.
45. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR: A new method of classifyingprognostic
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987, 40:373–383.
46. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al.: Derivation and prospective validation of a simple
index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery. Circulation 1999, 100:1043–1049.
47. Singer DE, Carr PL, Mulley AG, Thibault GE: Rationing intensive care–physician responses to a
resource shortage. N Engl J Med 1983, 309:1155–1160.
48. Taccone P, Langer T, Grasselli G. Do we really need postoperative ICU management after elective
surgery? No, not any more! Intensive Care Med 2017; 43:1037-8.
49. Biccard BM, Madiba TE, Kluyts HL, et al. Perioperative patient outcomes in the African Surgical
Outcomes Study: a 7-day prospective observational cohort study. Lancet 2018.[Epub ahead of print].
50. Vincent JL, Marshall JC, Ñamendys-Silva SA, et al. Assessment of the worldwide burden of critical
illness: The Intensive Care Over Nations (ICON) audit. Lancet Respir Med 2014;2:380-6.

56

51. Brennan C. Kahan, Desponia Koulenti Intensive Care Med Critical care admission following elective
surgery was not associated with survival benefit: prospective analysis of data from 27 countries and
The International Surgical Outcomes Study (ISOS) group Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-0164633-8 2017
52. Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al. Clinical practice guidelines for the management of pain,
agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. CritCare Med 2013;41:263-306. can
College of Surgeons Published by Elsevier Inc.
53. Nicholas J. Hackett, Gildasio S. De Oliveira ASA class is a reliable independent predictor of medical
complications and mortality following surgery, International Journal of Surgery 18 (2015) 184e190
54. Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, MeierHellmann A, Nollet G, PeresBota D, ABC (Anemia and Blood Transfusion inCritical Care) Investigators: Anemia and blood
transfusion in critically ill patients. JAMA 2002, 288:1499-1507
55. Vincent JL, Sakr Y, Sprung C, Harboe S, Damas P: Are blood transfusions associated with greater
mortality rates? Results of the Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients study. Anesthesiology 2008,
108:31-39.
56. Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, Fink MP, Levy MM, Abraham E, MacIntyre NR, Shabot MM, Duh
MS, Shapiro MJ: The CRIT Study: Anemia and blood transfusion in the critically ill--current clinical
practice in the United States. Crit Care Med 2004, 32:39-52.
57. Sakr Y et al..Crit Care,2010,Anemia and blood transfusion in a surgical intensive care unit.

.

57

58

59

