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Βάκαλος Α, ΜΕΘ ΓΝ Ξάνθης. 

Οκτώβριος  2006 

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα,  

βασιζόµενο σε ενδείξεις. 
 

Οι ασθενείς σε αναπνευστήρα νοσηλεύονται όχι σε τµήµατα αλλά σε ΜΕΘ που 

πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια στελέχωσης και λειτουργίας. 

  

Απαραίτητο επίπεδο φροντίδας
1
. 

Προσωπικό: 

Ιατρικό: 

Μόνιµη παραµονή σε ΜΕΘ ιατρικού προσωπικού ικανού στην διαχείριση αεραγωγού 

και διασωλήνωση της τραχείας και στην εφαρµογή CPR σύµφωνα µε τις οδηγίες
2
, 

κατά προτίµηση πιστοποιηµένου (BLS, ALS). ∆ιαθεσιµότητα ιατρικού προσωπικού 

ικανού στην αντιµετώπιση ασθενούς βαρέως πάσχοντα υπό µηχανικό αερισµό. 

Νοσηλευτικό:  

Ελάχιστη αναλογία ασθενών προς νοσηλευτικό προσωπικό: 2/1, µε πρόβλεψη 

αναθεώρησης σε 1/1, ιδιαίτερα σε ασθενείς σε µυοχαλαρωτική αγωγή. 

 

∆ιαθέσιµο monitoring ανά ασθενή  

Συνεχές: ECG, SatO2, EtCO2, ABP, CVP, PAP, Tc. 

∆ιαλείπων: NIBP, CO. 

 

∆ιαθέσιµος εξοπλισµός ανά ασθενή: 

Αναπνευστήρας µε δυνατότητες: AC, SIMV, CMV, PS, PEEP, ρύθµισης FR, I/E, 

alarm αποσύνδεσης Ο2, άπνοιας, MV.  

Ασκός αυτόµατης επανέκπτυξης συνδεδεµένος µε παροχή Ο2 και µε την κατάλληλη 

µάσκα.  

Αναρρόφηση έτοιµη για λειτουργία. 

 

∆ιαθέσιµος εξοπλισµός ΜΕΘ: 

Καρότσι µε τον απαραίτητο εξοπλισµό και ενηµερωµένο πρωτόκολλο διαχείρισης 

δύσκολου αεραγωγού. 

Σπιρόµετρο. 

 

Μέτρηση και καταγραφή: 

Κάθε 1 ώρα: 

HR, BP, SatO2, Tc, ∆ιούρηση. 
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Κάθε 4 ώρες: 

Pmax, Pplatau.  

∆υνατότητα περιοδικής µέτρησης και καταγραφής Compliance, Resistance.  

Άµεσα µε τη σύνδεση του ασθενούς στον αναπνευστήρα µε FiO2: 1 και κάθε 4 ώρες 

έκτοτε ή ανάλογα µε τις απαιτήσεις  και τις αλλαγές των ρυθµίσεων: Αέρια αίµατος. 

Κάθε 8 ώρες: 

Πίεση του Cuff, µέτρηση του βάθους του τραχειοσωλήνα.   

 

Καταγραφή των στοιχείων αναπνευστήρα µε την εφαρµογή και σε κάθε 

τροποποίηση: 

Τύπος αερισµού, TVi, RR, FiO2, PEEP, PS, FR, I/E 

 

∆υνατότητα διενέργειας: 

Ελέγχου θερµοκρασίας, παροχέτευσης θώρακα, τραχειοστοµίας, βηµατοδότησης, 

εξωνεφρικής κάθαρσης. 

 

 Τι είναι το Ventilator Induced Lung Injury (VILI).  

Ορίζεται ως οξεία βλάβη πνευµόνων προκαλούµενη από µηχανικό αερισµό σε 

µοντέλα πειραµατόζωων.  

 

Τι είναι το Ventilator Associated Lung Injury (VALI)3. 

Ορίζεται ως βλάβη πνευµόνων που προσοµοιάζει το ARDS και εµφανίζεται σε 

ασθενείς υπό µηχανικό αερισµό. Αφορά τόσο το ενδοθήλιο των τριχοειδών όσο και 

το επιθήλιο των κυψελίδων. Σχετίζεται µε αυξηµένη διαπνευµονική πίεση 

(Barotrauma), κυψελιδική υπερδιάταση (Volutrauma), επαναλαµβανόµενη σύγκλιση 

και επαναδιάνοιξη των κυψελίδων, προϋπάρχουσα πνευµονική βλάβη ή και 

φλεγµονή, ARDS, υψηλή συγκέντρωση εισπνεόµενου οξυγόνου, αυξηµένη 

διατριχοειδική πίεση και τοπική παραγωγή και απελευθέρωση µεσολαβητών της 

σήψης λόγω µηχανικής πνευµονικής βλάβης. Για την πρόληψη του VALI, ειδικά σε 

ασθενείς µε ARDS προτείνεται αερισµός µε συνεχή κυψελιδικό αερισµό και 

εφαρµογή τεχνικών κυψελιδικής επιστράτευσης (recruitment maneuvers), µικρούς 

αναπνεόµενους όγκους (TV< 12ml/Kg), εφαρµογή PEEP άνω του κατώτερου 

σηµείου καµπής της καµπύλης πίεσης όγκου, τιµή  PPlateau µικρότερη από 35 cm 

H2O ή µικρότερη από το ανώτερο σηµείου καµπής, εφαρµογή πρηνής θέσης. 

 

Τι είναι το Acute Lung Injury (ALI). 

Ορίζεται ως σύνδροµο φλεγµονής και αυξηµένης διαπερατότητας τόσο του 

ενδοθηλίου όσο και του επιθηλίου, που έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία οξείας 

πνευµονικής βλάβης. Η εµφάνιση του σχετίζεται µε σήψη, εισρόφηση, πνευµονία, 

πολλαπλό τραύµα, πολλαπλές µεταγγίσεις, παγκρεατίτιδα, καρδιαπνευµονική 

παράκαµψη. Κριτήρια ALI: Οξεία έναρξη, Οξυγόνωση: PaO2/FiO2 <300 

ανεξαρτήτως PEEP, αµφοτερόπλευρες διηθήσεις σε ακτινογραφία θώρακα, 

PCWP<18 mm Hg.  
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Τι είναι το Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)4.    

Όλοι οι ασθενείς µε ARDS έχουν ALI, αλλά αυτοί µε ALI δεν έχουν όλοι ARDS. 

Κριτήρια ARDS: όµοια µε ALI εκτός από: PaO2/FiO2 <200 ανεξαρτήτως PEEP 

Αιτίες ARDS: Άµεση πνευµονική βλάβη: Εισρόφηση, πνευµονία, σχεδόν πνιγµός, 

πνευµονική θλάση, εισπνοή τοξικών ουσιών. Έµµεση βλάβη:  Σύνδροµο σήψης, µη 

θωρακικό τραύµα, πολυµετάγγιση, καρδιοπνευµονική παράκαµψη.  

 

Μηχανικός αερισµός
5
. 

 

Επιπλοκές µηχανικού αερισµού. 

Επιπλοκές διασωλήνωσης. 

Σε ρινοτραχειακή: Αιµορραγία, αυξηµένες αντιστάσεις ροής, παραρινοκολπίτιδα. 

Μείωση της ικανότητας για βήχα λόγω παράκαµψης της τραχείας, αύξηση της 

συχνότητας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας. 

Αποσύνδεση, ατυχηµατική αποδιασωλήνωση, κακή θέση τραχειοσωλήνα. Οίδηµα και 

κάκωση γλωττίδας όταν η πίεση στο cuff > 25 mmHg, Επιπλοκές τραχειοστοµίας 

περιλαµβάνουν κοκκιοµάτωση και στένωση στοµίου µε πιο επικίνδυνη την 

δηµιουργία συριγγίου µε αρτηρία και την µαζική αιµορραγία. Στα οφέλη 

περιλαµβάνονται η µείωση του νεκρού χώρου, η µερική αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας της γλωττίδας και η άνεση του ασθενή.  

Επιπλοκές µηχανικού αερισµού. 

Βαρότραυµα, όταν Tv > 10 ml/Kg ή όταν Pplateau > 35 mm Hg. 

Τοξικότητα Ο2 όταν FiO2 >0.6 για µεγάλη χρονική περίοδο. 

Αιµοδυναµική αστάθεια λόγω µείωσης της φλεβικής επαναφοράς και κατά δεύτερο 

λόγο αύξηση των πνευµονικών αγγειακών αντιστάσεων όταν είναι αυξηµένη η 

κυψελιδική πίεση, µειωµένη η πνευµονική ευενδοτότητα, αυξηµένη η PEEP - 

AutoPEEP, αυξηµένος ο χρόνος εµφύσησης (Ι/Ε), αυξηµένος ο MV. 

Κακός συγχρονισµός ασθενή – αναπνευστήρα όταν αυξηµένων αντιστάσεων ροής 

(κύκλωµα – τραχειοσωλήνας), ανεπαρκής µηχανισµός σκανδάλης (trigger), µειωµένη 

εισπνευστική ροή, µεγάλος χρόνος απόκρισης του µηχανήµατος, µε αποτέλεσµα 

αύξηση του έργου αναπνοής, υπερδιάταση, µείωση του MV.  

Αύξηση των δόσεων και της χρονικής διάρκεια της καταστολής ή και της 

µυοχάλασης. 

Νεφρική δυσλειτουργία λόγω κυρίως µείωσης του κυκλοφορούντος όγκου αίµατος. 

Οι γαστρεντερικές διαταραχές περιλαµβάνουν διάταση από αέρα του στοµάχου, 

εµετό – αναγωγές, stress έλκη, µείωση της κινητικότητας του εντέρου, µείωση της 

ηπατικής αιµάτωσης και της χολικής παροχέτευσης.  

Η αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µείωση της 

εγκεφαλικής πίεσης διήθησης. 

 

Μοντέλα µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. 

Πλεονεκτήµατα υποβοηθούµενου αερισµού: Συγχρονισµός ασθενή – αναπνευστήρα, 

µείωση της απαιτούµενης καταστολής, µείωση του κινδύνου ατροφίας 
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αναπνευστικών µυών, µείωση της αιµοδυναµικής επιβάρυνσης, µικρότερος χρόνος 

µηχανικού αερισµού. 

Assist Control (A/C). 

∆ίδεται προσοχή σε: Αύξηση του έργου αναπνοής όταν η εισπνευστική ροή είναι 

ανεπαρκής, όχι καλή ανοχή σε ασθενείς µε ανεπαρκή καταστολή, αύξηση της 

παγίδευσης αέρα (air trapping) σε ασθενείς µε ΧΑΠ, η µεταβολή της µηχανικής του 

πνεύµονα θα οδηγήσει σε µεταβολή των πιέσεων, ο σταθερός χορηγούµενος Mv είναι 

δυνατόν να διαφέρει από τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του ασθενή. 

Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV). 

Χρησιµοποιείται συχνά ως µοντέλο για την διαδικασία της αποδέσµευσης. 

∆ίδεται προσοχή σε: Αύξηση του έργου αναπνοής όταν είναι ανεπαρκής η 

εισπνευστική ροή ή ο χρόνος ή το trigger απόκρισης της εισπνευστική βαλβίδας, 

υπεραερισµός ή υποαερισµός ανάλογα µε την drive του ασθενή, παγίδευση αέρα σε 

ασθενή µε ΧΑΠ. 

Pressure support ventilation (PSV). 

Χρησιµοποιείται  στην διαδικασία της αποδέσµευσης, µόνο ή σε συνδυασµό (µε 

SIMV). 

∆ίδεται προσοχή σε: Αστάθεια του TV ο οποίος εξαρτάται από τις µεταβολές των 

αντιστάσεων ροής, της ευενδοτότητας, της ύπαρξης autoPEEP, της ρύθµισης της 

ροής τερµατισµού της πίεσης, της εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς, της 

ρύθµισης της Pmax, του χρόνου εφαρµογής της πίεσης, της ρύθµισης του trigger, του 

χρόνου απόκρισης της εισπνευστικής βαλβίδας. Όταν οι ρυθµίσεις δεν είναι οι 

κατάλληλες, υπάρχει ο κίνδυνος ασυνέργιας, υπέρ και υποαερισµού και αύξησης του 

έργου της αναπνοής. 

Continuous positive airway pressure (CPAP). 

 Χρησιµοποιείται  στην διαδικασία της αποδέσµευσης, µόνο ή σε συνδυασµό. 

Βελτιώνει την οξυγόνωση αυξάνοντας την µέση κυψελιδική πίεση και µειώνει το 

έργο της αναπνοής όταν προϋπάρχει υπερδιάταση και autoPEEP. 

∆ίδεται προσοχή σε: Υπερδιάταση όταν η τιµή CPAP δεν είναι τιτλοποιηµένη, 

µείωση της τιµής CPAP κατά την εισπνοή και αύξηση του έργου της αναπνοής όταν 

οι αντιστάσεις του κυκλώµατος και η απόκριση της εισπνευστικής βαλβίδας είναι 

µεγάλες, υποαερισµός.  

 

Αερισµός µε αναστροφή της σχέσης εισπνοής / εκπνοής (I/E 
Ratio).  

Ορίζεται όταν Ι/Ε > 1/1. Εφαρµόζεται συνήθως σε µοντέλα pressure limited µε στόχο 

αύξηση της µέσης κυψελιδικής πίεσης και της οξυγόνωσης σε καταστάσεις 

µειωµένης ευενδοτότητας (ARDS) χωρίς την µεταβολή της Ppl. Είναι χρήσιµη 

πρακτική όταν είναι επιθυµητή η επιστράτευση κυψελίδων µε χαµηλή Tc. 

∆ίδεται προσοχή σε υπερδιάταση και στις αιµοδυναµικές της επιπτώσεις όταν η 

εκπνευστική ροή δεν είναι επαρκής, και σε  ασυνέργεια µε τον αναπνευστήρα η οποία 

απαιτεί ισχυρότερη καταστολή. Όταν εφαρµόζεται απαιτείται συχνή παρακολούθηση 

της µηχανικής του πνεύµονα, της autoPEEP και της αιµοδυναµικής, ίσως και µε 

καθετήρα Swan Ganz. 
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Αποδέσµευση από τον µηχανικό αερισµό. 

Ορίζεται ως η σταδιακή απόσυρση της µηχανική υποστήριξης και η έναρξη 

αυτόµατης αναπνοής (weaning), ένα στάδιο πριν την αποδέσµευση από τον 

αναπνευστήρα (discontinuing ventilator support).  

Η επιτυχής αποδέσµευση εξαρτάται από: 

Την επιτυχή καταβολή από τον ασθενή του έργου της αναπνοής (αναπνευστικό drive, 

νευροµυική λειτουργικότητα, επάρκεια θωρακικής αντλίας, ευενδοτότητα, 

αντιστάσεις, µεταβολισµός, θρέψη, απαιτήσεις MV). 

Την αιµοδυναµική εικόνα (κάµψη από µείωση της συστολικής λειτουργίας ή αύξηση 

της φλεβικής επαναφοράς, ή αύξηση της ανάγκης CO λόγω stress.  

Την  οξυγόνωση (υποξυγοναιµία λόγω µείωσης της κυψελιδικής πίεσης, µείωσης του 

SvO2, κάµψη).  

∆είκτες επιτυχούς αποδέσµευσης: 

PaO2/FiO2, (A-a)PO2, f/Vt ratio. Οι δείκτες παρουσιάζουν µικρή ευαισθησία και 

ειδικότητα, ενώ δεν προβλέπουν την ικανότητα διατήρησης ανώτερου αεραγωγού. 

Τεχνικές αποδέσµευσης: 

SIMV µε σταδιακή µείωση του αριθµού των αναπνοών. Ο ασθενής σταδιακά 

αναλαµβάνει τον φόρτο του έργου της αναπνοής, µε κρίσιµο σηµείο τα πρώτα 

βήµατα. 

PSV µε σταδιακή µείωση της πίεσης. Ο ασθενής σταδιακά αναλαµβάνει τον φόρτο 

του έργου της αναπνοής, µε κρίσιµο σηµείο τα τελευταία βήµατα. 

∆οκιµασία TP άµεσα µετά από την µηχανική υποστήριξη. Άµεση φόρτιση της 

θωρακικής αντλίας µε το έργο της αναπνοής. 

Στην κλινική πράξη χρησιµοποιείται συνήθως συνδυασµός  SIMV _ PS µε τελική 

δοκιµασία TP. Ο χρόνος TP δεν είναι προκαθορισµένος, ωστόσο σε 30 min είναι 

δυνατόν να αντληθούν οι πληροφορίες εκτίµησης της αιµοδυναµικής απάντησης, ενώ 

έως 90 min οι αντίστοιχες από την οξυγόνωση και την επάρκεια της θωρακικής 

αντλίας. Μεγάλος χρόνος δοκιµασίας ενέχει τον κίνδυνο ατελεκτασίας όπου 

ενδεχόµενα θα απαιτηθούν χειρισµοί επαναδιάνοιξης. 

 

Μη επεµβατικός µηχανικός αερισµός σε οξεία 
αναπνευστική ανεπάρκεια

6
.  

 

Ορισµός. 

Ως µη επεµβατικός αερισµός (Non invasive positive pressure ventilation, NIPPV) 

ορίζεται η υποστήριξη µε αναπνευστική συσκευή χωρίς την χρήση ενδοτραχειακού 

σωλήνα µε ποικιλία µοντέλων αερισµού όπως CPPAP, PS, VC, PC.  

Ενδείξεις. 

Αρχικά εφαρµόστηκε σε χρόνια αναπνευστική νόσο, ωστόσο εφαρµόζεται και σε 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (Acute respiratory failure, ARF), όρο στον οποίο 

περιλαµβάνονται τα: ALI, ARDS, παρόξυνση COPD, σύνδροµο υποαερισµού 

παχυσαρκίας και καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα. 
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Ο NIPPV έχει εφαρµοσθεί ως τεχνική αποδέσµευσης από τον µηχανικό αερισµό 

παρακάµπτοντας την δοκιµασία TP, ως υποστήριξη µετά την αποδιασωλήνωση για 

αποφυγή της επαναδιασωλήνωσης ως υποστήριξη µετά τις ατυχηµατικές 

αποδιασωληνώσεις, στην µετεγχειρητική ανάνηψη σε επεµβάσεις άνω κοιλίας και σε 

ασθενείς που έχει αποφασισθεί η µη διασωλήνωση.  

Αντενδείξεις εφαρµογής:  

Καρδιακή ανακοπή, GCS < 10, αιµορραγία ανώτερου πεπτικού, αιµοδυναµική 

αστάθεια ή διαταραχές ρυθµού, απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού, αδυναµία 

αποβολής εκρίσεων, αυξηµένη πιθανότητα εισρόφησης. 

Στόχος.  

Ο στόχος σε COPD είναι η µείωση του φόρτου των αναπνευστικών µυών και η 

βελτίωση του αερισµού, σε ARF η βελτίωση της οξυγόνωσης, σε πνευµονικό οίδηµα 

επιπλέον και η βελτίωση της καρδιακής παροχής, σε παχυσαρκία η µείωση των 

απνοιών ύπνου, ενώ σε χρόνια νόσο η αποφυγή ατελεκτασιών και η µείωση του 

έργου αναπνοής. 

Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα.  

Στα πλεονεκτήµατα του NIPPV περιλαµβάνονται η αποφυγή των κινδύνων 

παραµονής ενδοτραχειακού σωλήνα και η µείωση της πιθανότητας εµφάνισης 

ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας, ενώ στα µειονεκτήµατα η δυσφορία και η 

ασυνέργεια από την εφαρµογή της µάσκας, τραύµα της περιοχής ιδιαίτερα της µύτης 

από την εφαρµογή της, διάταση στοµάχου, κίνδυνος εισρόφησης, αποτυχία 

αεριοµετρικής βελτίωσης. Όταν υπάρχει η εκπαίδευση και το ασφαλές περιβάλλον, η 

εφαρµογή NIPPV πιθανόν να µειώνει την ανάγκη διασωλήνωσης, τον χρόνο 

παραµονής σε ΜΕΘ και την ενδονοσοµειακή θνητότητα κυρίως της υπερκαπνικής 

και κατά δεύτερο λόγο της υποξυγοναιµικής αναπνευστικής ανεπάρκειας.  

Οι µάσκες προσώπου προτιµούνται σε οξεία ανεπάρκεια αντί των ρινικών, µε το 

µειονέκτηµα του µεγαλύτερου νεκρού χώρου και της αύξησης της διαφυγής. Η 

εφαρµογή CPAP µε γεννήτρια ροής προτιµάται στην έναρξη, ενώ µοντέλα 

ελεγχόµενης πίεσης ή όγκου σε ασθενείς µε µειωµένο αναπνευστικό Drive. Ο 

µηχανισµός σκανδάλης σε υποβοήθηση είναι δυνατόν να µην ενεργοποιείται 

ικανοποιητικά όταν υπάρχουν µεγάλες διαφυγές. Για την καλύτερη 

αποτελεσµατικότητα, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιµότητα εναλλακτικά διάφορων 

µορφών NIPPV, ενώ υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν να εφαρµοστεί CPPAP και σε 

τµήµα.  

∆ιακοπή.  

Η διακοπή του NIPPV και η διασωλήνωση προτείνεται όταν PH< 7.3 σε COPD, όταν 

δεν επιτυγχάνεται αεριοµετρική βελτίωση ή µείωση της ταχύπνοιας και της 

δύσπνοιας και όταν επιδεινωθεί η αιµοδυναµική ή το επίπεδο συνείδησης του 

ασθενούς.  
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Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποδέσµευση από 
τον µηχανικό αερισµό

7
.    

 

• Σε ασθενείς υπό µηχανικό αερισµό > 24 h, θα πρέπει να διερευνώνται όλες οι 

πιθανές αιτίες αναπνευστικής ή µη αναπνευστικής παθολογίας οι οποίες 

ευθύνονται για την παραµονή σε µηχανικό αερισµό και να αντιµετωπίζονται, 

ως απαραίτητο βήµα για την διαδικασία της αποδέσµευσης. 

Νευρολογική: Λειτουργικές ή οργανικές διαταραχές κεντρικού ή περιφερικού 

νευρικού συστήµατος. 

∆ιαταραχή στην ισορροπία φόρτου έργου αναπνοής και παραγόµενου έργου της 

αναπνευστικής αντλίας. Μυοπάθεια κάθε αιτιολογίας (θρέψη, ηλεκτρολύτες, σήψη, 

φάρµακα, χαµηλή καρδιακή παροχή), µειωµένη εργονοµία λόγω µείωσης 

ευενδοτότητας ή αύξησης αντιστάσεων ροής, αύξηση MV κάθε αιτιολογίας 

(υπερκαταβολισµός, ντελίριο, αύξηση νεκρού χώρου, αυξηµένος φόρτος CO2). 

Κακή σχέση PaO2/FiO2 κάθε αιτιολογίας (διαταραχές V/Q, shunt, χαµηλό SvO2).  

Καρδιαγγειακές διαταραχές: Αύξηση καρδιακής παροχής, αύξηση συστηµατικών 

αντιστάσεων, αύξηση φλεβικής επαναφοράς.  

• Σε ασθενείς υπό µηχανικό αερισµό για αναπνευστική ανεπάρκεια ξεκινά η 

διαδικασία της αποδέσµευσης όταν: Η αιτία της αναπνευστικής ανεπάρκειας 

έχει αναταχθεί, αεριοµετρικά: PaO2/FiO2 > 150 – 200, peep < 5 -8, FiO2 < 

0.4 – 0.5, PH > 7.25  και υπάρχει η ικανότητα εισπνευστικής προσπάθειας. 

• Η αξιολόγηση για αποδέσµευση από τον µηχανικό αερισµό θα πρέπει να 

επιχειρείται σε δοκιµασία αυτόµατου αερισµού διάρκειας 30 – 120 min και να 

αξιολογούνται ως κριτήρια εκτός από τα παραπάνω, η καρδιαγγειακή 

σταθερότητα, Hr <140, BP σταθερή, Hb>8 -10, GCS >13, σταθερή 

µεταβολική και ηλεκτρολυτική κατάσταση, ικανοποιητικός βήχας, 

διαθεσιµότητα προσωπικού και µέσων, θετική κλινική ιατρική εκτίµηση.  

Επικουρικά έχουν χρησιµοποιηθεί ως κλινικοί δείκτες η µη µεταβολή HR και BP > 

20%, η µη µεταβολή RR > 50%, η έλλειψη δύσπνοιας, θωρακοκοιλιακής ασυνέργειας 

και η χρήση επικουρικών εισπνευστικών µυών, ενώ ως προγνωστικοί δείκτες: MV < 

10 -15, NIF -30, P0.1/Pmax 0.3, RR< 30 -38, Vt 4-6 ml/Kg, f/Vt 60 -105.  

• Η αποδιασωλήνωση από ασθενή που αποδεσµεύτηκε από τον µηχανικό 

αερισµό θα πρέπει να επιχειρείται κρίνοντας θετικά την ικανότητα 

προστασίας των αεραγωγών.   

• Στους ασθενείς σε µηχανικό αερισµό για αναπνευστική ανεπάρκεια που 

απέτυχαν σε δοκιµασία αυτόµατου αερισµού, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η 

αιτία της αποτυχίας και εάν πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλονται σε 

δοκιµασίες αυτόµατου αερισµού κάθε 24 h.  

• Στους ασθενείς σε µηχανικό αερισµό για αναπνευστική ανεπάρκεια που 

απέτυχαν σε δοκιµασία αυτόµατου αερισµού, θα πρέπει να εφαρµοστεί 

κατάλληλης ρύθµισης µηχανικός αερισµός.  

Η αιτία της αποτυχίας συνήθως και η κόπωση των αναπνευστικών µυών δεν  

αντιµετωπίζεται συνήθως εντός 24 h. Για αυτόν το λόγο συνηθίζεται η εφαρµογή 

µηχανικού αερισµού και η επανάληψη της δοκιµασίας σε χρόνο όχι µικρότερο των 

24h.. 

• Σε µετεγχειρητικούς ασθενείς θα πρέπει να εφαρµόζεται στρατηγική 

αναισθησιολογικής διαχείρισης και µηχανικής υποστήριξης µε στόχο την 

πρώιµη αποδιασωλήνωση. 
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• Θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα αποδέσµευσης από τον µηχανικό 

αερισµό εφαρµόσιµα από µη ιατρούς, καθώς και πρωτόκολλα βέλτιστης 

χορήγησης καταστολής. 

• Τραχειοστοµία θα πρέπει να διενεργείται µετά από σταθεροποίηση του 

ασθενούς σε µηχανικό αερισµό, όταν είναι εµφανές ότι θα απαιτηθεί 

παρατεταµένη µηχανική υποστήριξη, σε ασθενείς που εκτιµάται ότι θα 

ωφεληθούν. Όπως: Σε αυτούς που χορηγείται µεγάλη καταστολή για ανοχή 

του ενδοτραχειακού σωλήνα, σε αυτούς που η µείωση των αντιστάσεων ροής 

µετά από την τραχειοστοµία θα προσφέρει σηµαντική βελτίωση της 

µηχανικής του πνεύµονα, σε αυτούς που αναµένεται ψυχολογική βελτίωση 

από την δυνατότητα PO σίτισης και επικοι9νωνίας και σε αυτούς που θα 

απαιτηθεί παρατεταµένη φυσικοθεραπεία αναπνευστικού. 

Η διαφορά µεταξύ της πρώιµης (2 ηµέρες) και όψιµης τραχειοστοµίας (10 ηµέρες) 

δεν είναι ξεκάθαρη υπέρ της πρώτης λόγω διαφοράς στο τελικό ζητούµενο και 

ανοµοιογένειας των ασθενών σε µελέτες. Το κόστος είναι µικρότερο όταν 

διενεργείται σε ICU παρά σε OR, ενώ ο κίνδυνος για υπογλωτιδική στένωση µετά 

από τραχειστοµία είναι µεγαλύτερος σε όσους προηγήθηκε παρατεταµένη 

διασωλήνωση. 

• Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναµένεται κλινική βελτίωση της 

πρωτοπαθούς νόσου, ο ασθενής δεν θεωρείται ως µόνιµα εξαρτηµένος από 

τον αναπνευστήρα εάν δεν παρέλθουν τρεις µήνες υπό µηχανικό αερισµό  και 

µε αποτυχηµένες προσπάθειες αποδέσµευσης. 

• Ασθενείς µε αποτυχία αποδέσµευσης θα πρέπει να µεταφέρονται σε 

πιστοποιηµένα κέντρα πριν χαρακτηριστούν µόνιµα εξαρτηµένοι από 

µηχανικό αερισµό. 

• Σε ασθενείς µόνιµα εξαρτηµένους από τον αναπνευστήρα θα πρέπει να 

εφαρµόζονται πρωτόκολλα σταδιακής επιµήκυνσης του χρόνου αυτόµατης 

αναπνοής.  

 

∆είκτες ποιότητας
8
.  

 

• Η εµφάνιση βαροτραύµατος σε ασθενείς υπό µηχανικό αερισµό αποτελεί 

ανεξάρτητο δείκτη αύξησης συχνότητας θανάτου. 

• Η αλλαγή κυκλωµάτων αναπνευστήρα σε λιγότερο από 7 ηµέρες, δεν µειώνει 

αλλά αντίθετα αυξάνει τον κίνδυνο πνευµονίας αλλά και το κόστος. 

• Η πρηνής θέση σε ARDS βελτιώνει την οξυγόνωση, χωρίς ωστόσο βελτίωση 

της θνητότητας. Σε πρηνή θέση θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος για 

επιπλοκές. 

• Η καθηµερινή δοκιµασία αυτόµατου αερισµού βάσει πρωτοκόλλου, µειώνει 

τον χρόνο µηχανικού αερισµού. 

• Η χρήση τεχνικών αποστείρωσης του γαστρεντερικού (DDT) σε ασθενείς υπό 

µηχανικό αερισµό > 48 ώρες, µειώνει τον χρόνο ICU παραµονής και την 

θνητότητα.  

• Τιµή Pplateau > 30 ψµ Η2Ο, αυξάνει την συχνότητα βαροτραύµατος και τον 

κίνδυνο θανάτου.  

• Τιµή Pmax > 50 cm H2O αυξάνει τον κίνδυνο βαροτραύµατος. 

• Η ηµικαθιστική θέση > 30
ο
 µειώνει τον κίνδυνο πνευµονίας σχετιζόµενης µε 

τον µηχανικό αερισµό.  
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• Η αλλαγή των  φίλτρων στο κύκλωµα < 48 ώρες εκτός και αν διαπιστώνεται 

κακή λειτουργία., αυξάνει τον κίνδυνο πνευµονίας. 

• Η ατυχηµατική αποδιασωλήνωση αυξάνει την συχνότητα 

επαναδιασωλήνωσης, πνευµονίας και θανάτου. 

• Η επαναδιασωλήνωση αυξάνει την θνησιµότητα. 

• Η χρήση µη επεµβατικού µηχανικού αερισµού σε παρόξυνση ΧΑΠ µειώνει 

την συχνότητα διασωλήνωσης, τις ηµέρες νοσηλείας και την θνητότητα. 

• Ο αναπνεόµενος όγκος > 8 ml/Kg αυξάνει την θνητότητα. 

    

Χρήση στεροειδών σε ARDS
9
. 

Η χρήση µεθυλπρεδνιζολόνης σε ασθενείς µε ARDS παρά την αύξηση των ηµερών 

εκτός αναπνευστήρα και εκτός κυκλοφορικής καταπληξίας και την βελτίωση της 

οξυγόνωσης και της ευενδοτότητας, δεν προτείνεται διότι δεν βελτιώνει την 

θνητότητα. Αντίθετα, την επιδεινώνει, όταν χρησιµοποιηθεί 14 ηµέρες και µετά από 

την έναρξη του ARDS.   

 

Χρήση µικρότερου από τον παραδοσιακό 
αναπνεόµεµο όγκο

10
.  

Η χρήση Tv 6ml/Kg αντί 12 ml/kg µειώνει την θνητότητα και αυξάνει τις ηµέρες  

εκτός µηχανικού αερισµού σε ασθενείς µε ALI και ARDS.  
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