
Monitoring αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ηε

γεληθή αλαηζζεζία

Όλνκα:Γηάλλεο Καςνθαιύβαο

Καζεγεηήο:Βαζηιάθνο Γεκήηξηνο

Μάζεκα: Πεξηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε αζζελνύο



Γενικά για ηην έννοια ηοσ monitoring

• Η ιέμε “monitoring” πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό ξήκα 

“monere”, πνπ ζεκαίλεη “αληρλεύσ ηε κεηαβνιή θαη 

έγθαηξα/άκεζα πξνεηδνπνηώ”. Έρεη θαζηεξσζεί, δηόηη 

απνδίδεη κνλνιεθηηθά ηελ έλλνηα κηαο ζεηξάο ιέμεσλ πνπ 

ππνδειώλνπλ αληίζηνηρα κη αιιεινπρία γεγνλόησλ. Σηελ 

ειιεληθή ηαηξηθή νξνινγία ε έλλνηα απνδίδεηαη κε ηε θξάζε 

“κέζνδνη ειέγρνπ ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ”



Γενικά για ηην έννοια ηοσ monitoring

• Η επηινγή ηνπ ελδεδεηγκέλνπ /απαξαίηεηνπ monitoring 

ππαγνξεύεηαη από: 

1. Αλάγθε γηα νξηζκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο θαη αθξηβείο

πιεξνθνξίεο

2. Ιθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ παξερόκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ

εθηίκεζε ησλ κεηαβνιώλ κηαο ιεηηνπξγίαο.

3. Ιεξάξρεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ,

ώζηε λα γίλεη ε επηινγή κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ ησλ

νπνίσλ ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε είλαη απαξαίηεηε.

4. Αζθάιεηα θαη απιόηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνλ

αζζελή.



Γενικά για ηην έννοια ηοσ monitoring

• Παξόιν πνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε κε ηνλ όξν monitoring 

ελλννύκε ηνλ έιεγρν πνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηερληθό 

ειεθηξνληθό εμνπιηζκό, εληνύηνηο ελλνηνινγηθά 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη κε απινύζηεξα 

κέζα, όπσο ςειάθεζε, αθξόαζε, ππνινγηζκό όγθνπ 

αίκαηνο θαη πγξώλ θιπ. 

• Τν monitoring αθνξά θαη ζηνλ έιεγρν, ηε ζπλερή εθηίκεζε 

θαη ηε βαζκνλόκεζε (calibration) ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απόδνζεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, όπσο 

π.ρ.ηνπ αλαπλεπζηήξα κε ηε βνήζεηα νμπγνλόκεηξνπ, 

ζπεηξόκεηξνπ, θαπλνγξάθνπ, καλόκεηξνπ κεηξήζεσο ησλ 

πηέζεσλ ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. 

• Απαξαίηεην είλαη λα νξηνζεηνύληαη θαη λα ελεξγνπνηνύληαη 

νη ζπλαγεξκνί (alarms)



Γενικά για ηην έννοια ηοσ monitoring

•Η δηαπίζησζε ησλ κεηαβνιώλ κηαο παξακέηξνπ γίλεηαη κε:

•Τελ επηινγή ηεο πην θαηάιιειεο θαη πξνζηηήο πεξηνρήο, όπνπ

αληρλεύεηαη θαιύηεξα ην ζήκα ηεο εμεηαδόκελεο παξακέηξνπ.

•Τε κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθό ζήκα.

•Τελ ελίζρπζή ηνπ.

•Τελ απεηθόληζε (κε θπκαηνκνξθή ή/θαη ςεθηαθά), ηε κέηξεζε,

θαηαγξαθή θαη εθηίκεζή ηνπ



Διεγτειρηηικό Monitoring

• Δθηίκεζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο θαη αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο  

• Σπλέρεηα ηεο αηκάησζεο/νμπγόλσζεο ηνπ εγθεθάινπ 

• Νεπξνκπτθήο αγσγηκόηεηα  

• Θεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο 

• Γηνύξεζεο

• Ιζνδύγην ύδαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ

• Πεθηηθνο κεραληζκόο



Λόγοι ποσ καθιζηούν αναγκαία ηην 

παρακολούθηζη ηοσ αναπνεσζηικού 

ζσζηήμαηος καηά ηη γενική αναιζθηζία
1. Επίδραζη ζηον κσηηαρικό μεηαβολιζμό

2.Η γεληθή αλαηζζεζία ζπλήζσο ειαηηώλεη ηόζν ηελ ζπλνιηθή

παξαγσγή CO2 όζν θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ O2 θαηα 15%.

Δπηπιένλ κείσζε πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηεο ππνζεξκίαο πνπ ε

γεληθή αλαηζζεζία επηθέξεη

3.Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο O2 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ

αλαεξόβηα αλαπλνή

4.Δμαηηίαο ηεο αλαεξόβηαο αλαπλνήο αλαπηύζζεηαη γαιαθηηθή

θεηνμέσζε, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δξαζηηθόηεηα ησλ ελδύκσλ

ηνπ θύθινπ ηνπ θηηξηθνύ νμένο.

5.Η απνθαηάζηαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ O2 ζηηο θπςειίδεο

νδεγεί ζηε κεηαηξνπή ηνπ γαιαθηηθνύ νμένο ζε ππξνπβηθό θαη

ηελ επαλέλαξμε ηνπ αεξόβηνπ κεηαβνιηζκνύ.


