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Ἀναισθησιολόγος

προεγχειρητικὴ ἐκτίμηση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὸν ἀναισθησιολόγο εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ ἀφετηρία πρὶν τὴν ἐπέμβαση, προκειμένου νὰ καταστρωθεῖ ἕνα ἀξιόπιστο ἀναισθησιολογικὸ πλάνο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ ὁ ἀσθενὴς
στὴν ἐπέμβαση κάτω ἀπὸ τὶς καλύτερες δυνατὲς συνθῆκες.
Ὁ στόχος εἶναι διττὸς: α) Ὁ περιορισμὸς στὸ ἐλάχιστο
τῆς νοσηρότητας καὶ τῆς θνησιμότητας ποὺ σχετίζεται μὲ
τὴν ἐπέμβαση, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀναβολῆς τῆς ἐπέμβασης, γιὰ αἴτια ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν προβλεφθεῖ καὶ
διορθωθεῖ. β) Ἡ κατάστρωση ἑνὸς σαφοῦς καὶ ἀσφαλοῦς
ἀναισθησιολογικοῦ πλάνου, ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν πιθανὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες.
Ἡ ἀναισθησιολογικὴ ἐκτίμηση περιλαμβάνει τὴν καταγραφὴ λεπτομεροῦς ἱστορικοῦ, τὴ φυσικὴ ἐξέταση τοῦ
ἀσθενοῦς καὶ ἐξατομικευμένο ἐργαστηριακὸ/ἀπεικονιστικὸ
ἔλεγχο, ὅπου ἀπαιτεῖται.
Ὁ ἰδανικὸς χρόνος, στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ γίνει ἡ προεγχειρητικὴ ἐκτίμηση γιὰ προγραμματισμένη χειρουργικὴ
ἐπέμβαση, εἶναι λίγα εἰκοσιτετράωρα πρὶν τὴν ἐπέμβαση.
Αὐτὸ εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸ γιὰ ἀσθενεῖς μὲ συννοσηρότητες, ὅπως καρδιολογικὰ προβλήματα (στεφανιαία νόσο,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, σοβαρὲς ἀρρυθμίες), ἀναπνευστικὰ
προβλήματα καὶ σακχαρώδη διαβήτη. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο
δίνεται περιθώριο γιὰ περιεγχειρητικὲς τροποποιήσεις ἤ διορθώσεις (ὅπως ἡ ρύθμιση σακχάρου αἵματος, διακοπὴ
ἀντιπηκτικῶν/ἀντιαιμοπεταλιακῶν παραγόντων, ἀγωγὴ γιὰ
πιθανὴ ἐνεργὸ λοίμωξη ἀναπνευστικοῦ).
Στὴν περίπτωση ἀσθενῶν ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἐπέμβαση μὲ νοσηλεία μίας ἡμέρας, ἡ προεγχειρητικὴ ἀναισθησιολογικὴ ἐκτίμηση μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ τὴν ἴδια
ἡμέρα μὲ τὴν ἐπέμβαση, προκειμένου νὰ μὴν ταλαιπωρεῖται
ὁ ἀσθενὴς μὲ περιττὲς μετακινήσεις, ἀρκεῖ νὰ τό ἐπιτρέπει
ἡ γενικὴ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς (ἀσθενεῖς καλὰ ρυθμισμένοι ἤ χωρὶς συνυπάρχουσες νόσους) καὶ ἡ βαρύτητα
τῆς ἐπέμβασης (ἐπεμβάσεις μέτριας ἤ χαμηλῆς βαρύτητας).
Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις λειτουργεῖ ἀποτελεσματικὰ ἡ συμπλήρωση ἐρωτηματολογίου μὲ βασικὲς ἐρωτήσεις γιὰ τὸ
ἱστορικὸ τοῦ ἀσθενοῦς ἤ καὶ ἡ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ
τὸν ἀναισθησιολόγο πρὶν τὴ φυσικὴ συνάντηση ἀναισθησιολόγου καὶ ἀσθενοῦς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ μὴ διστάσετε νὰ
τό ζητήσετε!
Ἐπειδὴ ὁ ἀναισθησιολόγος ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν
ἀσθενῆ μόνο στὴν περιεγχειρητικὴ φάση, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀντλήσει πληροφορίες γιὰ τὴ γενική του κατάσταση
ἀπὸ ἰατροὺς ποὺ παρακολουθοῦν τὸν ἀσθενῆ συστηματικὰ
ἤ ἀπὸ παραπεμπτικὰ σημειώματα τοῦ θεράποντος ἰατροῦ,
ὅπως εἶναι ὁ καρδιολόγος του ἤ ὁ πνευμονολόγος του.

Ἡ συνομιλία τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὸν ἀναισθησιολόγο
εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας. Εἶναι μία ἀμφίδρομη διαδικασία, ποὺ παρέχει τὴ δυνατότητα στὸν ἀναισθησιολόγο
νὰ καταγράψει ἰατρικὸ ἱστορικὸ (συνοδὲς νόσους καὶ τὴν
πορεία τους), ἀναισθησιολογικὸ ἱστορικὸ (προηγούμενες
ἀναισθησίες, δυσκολίες, παρενέργειες, δυσαρέσκεια) ἀλλὰ
καὶ τὴ φαρμακευτική του ἀγωγή. Παράλληλα, ὅμως, παρέχει στὸν ἀσθενῆ τὴ δυνατότητα νὰ λύσει ἀπορίες σχετικὰ
μὲ τὴ διαδικασία, νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ πιθανοὺς κινδύνους,
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες καὶ ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὴν ἀναισθησία,
νὰ συναποφασίσει μὲ τὸν ἀναισθησιολόγο (ἀνάλογα μὲ τὶς
ἐνδείξεις) καὶ νὰ συναινέσει γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἀναισθησίας στὸ
ὁποῖο θὰ ὑποβληθεῖ ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ
μετεγχειρητικοῦ πόνου. Μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ ἐνημέρωση
τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἀναισθησιολόγο
μειώνουν σημαντικὰ τὸ προεγχειρητικό του ἄγχος. Τέλος, ὁ
ἀσθενὴς κατὰ τὴν προεγχειρητικὴ ἀναισθησιολογικὴ ἐκτίμηση θὰ λάβει ὁδηγίες γιὰ τὴ λήψη ἤ τὴ διακοπὴ τῶν φαρμάκων
ποὺ παίρνει συστηματικὰ καὶ τὴν προεγχειρητικὴ νηστεία.
Τὴν προεγχειρητικὴ συνάντηση ἀναισθησιολόγου-ἀσθενοῦς θὰ ὁλοκληρώσει ἡ κλινικὴ ἐξέταση καὶ ἡ ἀξιολόγηση
τῶν διαγνωστικῶν καὶ ἐργαστηριακῶν του ἐξετάσεων.
Σύμφωνα μὲ τὶς διεθνεῖς ὁδηγίες, σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς προβλήματα ὑγείας, ποὺ ὑποβάλλονται σὲ μικρῆς σοβαρότητας
ἐπέμβαση, δὲν ἀπαιτεῖται ἐργαστηριακὸς/ἀπεικονιστικὸς ἔλεγχος. Ἀντίθετα, ἀσθενεῖς μὲ συνυπάρχουσες νόσους πρέπει
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νὰ ἀξιολογοῦνται λεπτομερῶς καὶ νὰ ὑποβάλλονται στὸν
ἐνδεδειγμένο, γιὰ τὴν κάθε περίπτωση, ἔλεγχο. Ἡ βαρύτητα
τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης (διάρκεια, ἀπώλεια αἵματος,
αἱμοδυναμικὲς μεταβολὲς διεγχειρητικὰ) εἶναι καθοριστικὴ
τῆς ἔκτασης τοῦ προεγχειρητικοῦ ἐλέγχου.
Σίγουρα θὰ χρειαστεῖτε ἐπιπλέον διερεύνηση πρὶν τὸ χειρουργεῖο, ἂν πάσχετε ἀπὸ:
Καρδιαγγειακὴ νόσο: στεφανιαία νόσο, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἱστορικὸ πνευμονικοῦ οἰδήματος, βαλβιδοπάθεια,
ἀρρυθμίες. Ἀσθενὴς μὲ πιθανὴ ἐνεργὸ καρδιακὴ νόσο, ποὺ
πρόκειται νὰ ὑποβληθεῖ σὲ προγραμματισμένη χειρουργικὴ
ἐπέμβαση, πρέπει νὰ παραπέμπεται σὲ καρδιολόγο γιὰ ἀξιολόγηση. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ἀσθενεῖς μὲ συμπτώματα
στεφανιαίας νόσου ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ἤ παθολογικὸ προεγχειρητικὸ καρδιογράφημα. Ἡ λήψη ἀντιπηκτικῶν ἤ ἀντιαιμοπεταλιακῶν παραγόντων, ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῆς ἐπέμβασης
καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀσθενοῦς, πιθανῶς νὰ χρειαστεῖ τροποποίηση περιεγχειρητικά.
Ἀναπνευστικὴ νόσο: χρόνια ἀναπνευστικὴ πνευμονοπάθεια, βρογχικὸ ἆσθμα, πρόσφατη λοίμωξη ἀναπνευστικοῦ. Ἐπειδὴ ἡ γενικὴ ἀναισθησία καὶ ἡ διασωλήνωση τῆς
τραχεῖας, ποὺ ἀπαιτεῖται, παρεμβαίνει στὴ λειτουργία τοῦ
ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ἴσως χρειάζεται ἐντατικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ προεγχειρητικά, ὡς προετοιμασία γιὰ τὴν
ἐπέμβαση.
Νεφρικὴ νόσο: ἰδιαίτερη προσοχὴ χρειάζεται, ὥστε τὰ
φάρμακα ποὺ θὰ χορηγηθοῦν νὰ μὴν ἐπιδεινώσουν περαιτέρω τὴ νεφρικὴ λειτουργία, καὶ εἰδικὸς προγραμματισμὸς
γιὰ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ αἱμοκάθαρση.
Σακχαρώδη διαβήτη: ὁ σακχαρώδης διαβήτης, εἰδικὰ ἂν
εἶναι ἀρρύθμιστος, ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ πολλὰ συστήματα
τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ πρέπει νὰ ληφθεῖ σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν.
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Παχυσαρκία: ἡ νοσογόνος παχυσαρκία ἐπίσης ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὰ περισσότερα συστήματα τοῦ ὀργανισμοῦ.
Αἱματολογικὲς νόσους.
Ἱστορικὸ ἀλλεργίας.
Νευρολογικὲς νόσους: πολλαπλὴ σκλήρυνση, μυασθένεια, ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια. Εἶναι γεγονὸς ὅτι
ἡ ἀναισθησία, γενικὴ ἤ περιοχική, ἐξ’ ὁρισμοῦ παρεμβαίνει
στὴ λειτουργία τοῦ Νευρικοῦ Συστήματος.
Ἡλικιωμένοι: οἱ συνυπάρχουσες νοσηρότητες καὶ ἡ βαρύτητα τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης, καὶ ὄχι ἡ ἡλικία, εἶναι
οἱ παράγοντες ποὺ πρέπει νὰ καθοδηγοῦν τὴν περαιτέρω
ἀξιολόγηση καὶ προετοιμασία.
Γιὰ περαιτέρω ἀξιολόγηση αὐτῶν τῶν καταστάσεων ὁ
ἀναισθησιολόγος, τὶς περισσότερες φορὲς σὲ συνεννόηση μὲ τὸ θεράποντα ἰατρό σας, θὰ ζητήσει συγκεκριμένο
ἐργαστηριακὸ καὶ ἀπεικονιστικὸ ἔλεγχο. Ὁ στόχος εἶναι νὰ
προσδιορίσει μὲ ἀκρίβεια τὴ γενικὴ κατάστασή σας προκειμένου νὰ τροποποιήσει, ἂν χρειαστεῖ, τὸ ἀναισθησιολογικὸ
πλάνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο
παρακολούθησής σας διεγχειρητικὰ (monitoring). Ὁ ἀναισθησιολόγος εἶναι ὁ ἰατρὸς ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴ λειτουργία
τῶν ζωτικῶν συστημάτων τοῦ ὀργανισμοῦ σας κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἐπέμβασης (καρδιά, ἐγκέφαλος, πνεύμονες,
νεφροὶ) καὶ θὰ διορθώσει δυσάρεστες καὶ ἐπικίνδυνες καταστάσεις κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χειρουργείου (π.χ. ἐμφάνιση
ἀρρυθμιῶν, ἀπώλεια αἵματος), ἂν αὐτὲς παρουσιαστοῦν γιὰ
κάποιο λόγο. Ἐπίσης, θὰ ἀναλάβει τὴ δέσμευση νὰ παρέμβει
μὲ ἀναλγητικὰ φάρμακα καὶ τεχνικὲς (περιφερικοὶ νευρικοὶ
ἀποκλεισμοί, ἐπισκληρίδιος ἀναλγησία) προκειμένου νὰ περάσετε τὴ μετεγχειρητικὴ περίοδο ἐλεύθεροι πόνου.
Γι’ αὐτό, μὴ διστάσετε νὰ ἀπευθυνθεῖτε σὲ αὐτὸν καὶ νὰ
τοῦ ἐκθέσετε κάθε ἀνησυχία σας! 

