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Πίνακας 2.15  Κλινικά σημεία και ταξινόμηση αφυδάτωσης 

Κλινικό σημείο

Βαθμός αφυδάτωσης

Ήπια Μέτρια Μεγάλη

Απώλεια βάρους
 � Βρέφη
 � Παιδιά

<5%
<3%

5%–10%
3%–6%

10%–15%
6%–9%

Σπαργή 
δέρματος

Φυσιολογική/↓ ↓↓↓ ↓↓↓ (κάθετες 
ρυτιδώσεις)

Χροιά δέρματος Ωχρό Ωχρό - γκρίζο Γκρίζο – ψυχρό

Βλεννογόνοι Ελαττωμένη υγρασία Στεγνοί Εύθρυπτοι

Πρόσθια πηγή Επίπεδη Εισέχουσα Εξαιρετικά 
εισέχουσα

Σφυγμός Φυσιολογικός ↑ ↑↑

Παραγωγή 
ούρων

Φυσιολογική Ολιγουρία Ανουρία

Πίνακας 2.16 Τύποι αφυδάτωσης (παθοφυσιολογικά κριτήρια)

Τύπος αφυδάτωσης (σχέση απώλειας: άλας/ύδωρ)

Ισότονη 
(άλας = Η2Ο)

Υπότονη 
(άλας >Η2Ο)

Υπέρτονη (άλας 
<Η2Ο)

Εργαστηριακά κριτήρια

 �  Ωσμωτικότητα 
ορού 
(mosmol·kg-1)

 �  Ωσμωτικότητα 
ούρων

 � Νa (ορού) 
mmol·l-1

 � Αιματοκρίτης
 � Ουρία (ορού)

281–297

↑

133–145
↑
Φυσιολογική-↑

<281

↑

<133
↑
↑

>297

↑

>145
↑
↑

Κλινικά σημεία
 � ΚΝΣ

 � Σπαργή 
δέρματος

 �  Θερμοκρασία 
δέρματος

 �  Συχνότητα/
ποιότητα 
σφυγμού

Απάθεια, 
λήθαργος

↓

Κρύο

↑/Μαλακός

Σπασμοί, απώλεια 
συνείδησης
↓↓

Κρύο, ψυχρό
 
↑↑↑/μειωμένο 
εύρος ↓↓

Σπασμοί, 
ευερεθιστότητα
Ζυμώδης

Ζεστό

↓/Φυσιολογικός

Αίτια Διάρροια, 
έμετος

Σύνδρομο 
απώλειας άλατος: 
εφίδρωση λόγω 
βλεννογλοίωσης 
(κυστική ίνωση)
Χολέρα

Άποιος διαβήτης 
(νεφρικός, 
κεντρικός)
Διάρροια
Έλλειμμα υγρών
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Απώλεια βάρους ≤5%

Kανένα 
αποτέλεσμα

50 mL·kg-1 ισορροπημένα 
υγρά για 6 ώρες

Επανασίτιση

Επαναχορήγηση υγρών 
για άλλες 6 ώρες  
και επανεκτίμηση

Παρεντερική 
ενυδάτωση

Aπώλεια βάρους ≥ 5%

Εικόνα 2.7 Σχήμα ενυδάτωσης από του στόματος.

Ενυδάτωση από του στόματος
Σχήμα ενυδάτωσης από του στόματος περιγράφεται  
στην Εικόνα 2.7

Διαλύματα ενυδάτωσης από του στόματος

 � Ο Πίνακας 2.17 περιγράφει λεπτομερώς διάφορα εμπορικά 
διαλύματα ενυδάτωσης από του στόματος

Παρεντερική ενυδάτωση
Οι μέθοδοι αποκατάστασης των υγρών (Πίνακας 2.18) και 
ηλεκτρολυτών (Πίνακας 2.19) περιλαμβάνεται στην παρεντερική 
ενυδάτωση

Η ηλεκτρολυτική σύσταση στα διάφορα υγρά του σώματος 
παρέχεται στον Πίνακα 2.20, όπως και το χρονοδιάγραμμα 
διόρθωσής τους κατά την ενυδάτωση περιγράφεται στον Πίνακα 
2.21. Η κατάλληλη ρύθμιση υπολογίζεται με την Eξίσωση 2.1.

Αποκατάσταση 
βάρους

Μερική αποκατάσταση 
βάρους

100 mL·kg-1 ισορροπημένα 
υγρά για 6 ώρες

(Eξίσωση 2.1)

pH < 7,15 ή/και διττανθρακικά <12 mmol·L-1

(15 – τιμή διττανθρακικών) × Β.Σ. (kg) × 0,6 = mL 8,4% διάλ. 
διττανθρακικών

ή 
Έλλειμμα βάσης × 0,3 × Β.Σ. (kg)



50  Κεφάλαιο 2

Πίνακας 2.23 (συνέχεια) Αντιβιοτικά χορηγούμενα παρεντερικά. 
(btl Bottle: φιάλη)

Γενόσημο Μονάδα 
μέτρησης

Ημερήσια δόση  
(mg·kg-1)

Συχνότητα

Μακρολίδες

Κλινδαμυκίνη 1 mL = 150 mg 10–20 3–4 × i.v.

Ερυθρομυκίνη 1 btl = 500 mg 30–50 2–4 × i.v.

Μετρονιδαζόλη 1 btl = 500 mg 20–30 2–3 × i.v.

Οξαζολιδινόνες

Λινεζολίδη 1 bag = 600 mg 10
35 (>12 έτη)

3 × i.v.
2 × i.v.

Πενικιλλίνες

Βενζυλοπενικιλλίνη 1 btl = 0,5 × 
106 IU

(25 × 103)–(25 × 
106) IU

4–6 × i.v.

1 btl = 1,2 × 
106 IU

(1–1,5) ×106 IU 1 × i.v.

Πενικιλλίνες ανθεκτικές στην πενικιλλινάση

Φλουκλοξακιλλίνη 1 btl = 250 mg 50–100 4–5 × i.v.
Μέγιστη δόση: 
εφαρμογή 
33 mg·kg-1

Οξακιλλίνη 1 btl = 500 mg 20 3–4 × i.v.

Τετρακυκλίνες (μόνο για παιδιά > 8 ετών)

Μινοκυκλίνη 1 btl = 200 mg 1η ημέρα: 4, από 
τη δεύτερη ημέρα: 

2

2 × i.v.

Άλλα αντιβιοτικά

Φωσφομυκίνη 1 btl = 2 g 50–80 2–3 × i.v.

Φουσιδικό οξύ 1 btl = 500 g 20 3 × i.v.
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Πίνακας 2.24 Αντιβιοτικά χορηγούμενα παρεντερικά 
(ομαδοποίηση σε αλφαβητική σειρά) (btl Bottle: φιάλη).

Γενόσημο

Nεογνά <7 ημέρες Nεογνά >7 ημέρες

Δόση 
(mg·kg-1) 

(ανά ημέρα)

Αριθμός 
δόσης  

(ανά 
ημέρα)

Δόση  
(mg·kg-1)

Δοσολογίες 
(ανά ημέρα)

Aμινογλυκοσίδες

Aμικασίνη* 15 2 20 3

Γενταμυκίνη* 5 2 7,5 3

Νετιλμικίνη* 5 2 6 3

Τομπραμικίνη* 4 2 6 3

Κεφαλοσπορίνες

Κεφοταξίμη 100 2 150 3

Κεφταζιδίμη 25–50 2 15–60 2

Κεφουροξίμη 30–100 2 30–100 2–3

Πενικιλλίνες

Αμπικιλλίνη 50–100 2 100–200 3–4

Φλουκλοξασίνη 40–80 2 40–100 3–4

Μεζλοκιλλίνη 150 2 225 3

Πενικιλλίνη G 50.000 –  
100.000 IU

2 100.000 IU 3

Πιπερακιλλίνη 150–200 2 200–300 3

Άλλα αντιβιοτικά

Ιμιπενέμη 50 2 50–75 2–3

Ισονιαζίδη 5–10 1 5–10 1

Μετρονιδαζόλη 15 2 15 2

Βανκομυκίνη 2–30 2 30–45 3

*Πρόωρα ≤1.500 g ½ της ημερήσιας δόσης, 1.500–2.000 g ¾ της ημερήσιας 
δόσης ως αρχικές δόσεις.
Αναγκαίος καθορισμός επιπέδων ορού ύστερα από 2 ημέρες.
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Πίνακας 3.5 Προτεινόμενα αντιβιοτικά για συνταγογράφηση επί 
υποψίας σηψαιμίας

Ασθενείς Αντιβιοτικά

Νεογνά (0–28 ημερών) Αμοξιλλίνη + Αμινογλυκοσίδη

Μεγαλύτερα βρέφη + 
παιδιά

Αμοξιλλίνη/κλαβουλανικό και αμινογλυκοσίδη
ή κεφαλοσπορίνη 3ης γενεάς

3.2.3 Καρδιογενής καταπληξία

Ορισμός

 � Καταπληξία εξαιτίας ανεπαρκούς καρδιακής λειτουργίας

Αιτιολογία

 � Μυοκαρδίτιδα
 � Μυοκαρδιοπάθεια
 � Συγγενείς δυσμορφίες
 � Αρρυθμίες

Σημεία

 � Ταχυκαρδία
 � Φυσιολογική ή ελαττωμένη αρτηριακή πίεση
 � Μειωμένη πίεση σφυγμού
 � Παρατεταμένος χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης
 � Ωχρά και ψυχρά άκρα
 � Ταχύπνοια, δύσπνοια (πνευμονικό οίδημα)
 � Ολιγουρία
 � Ευερεθιστότητα έως κώμα

Αντιμετώπιση

 � Xορήγηση Ο2 (μπορεί να απαιτηθεί μηχανικός αερισμός)
 � Mειωμένη κατανάλωση Ο2 (αντιμετώπιση πόνου και 

υπερθερμίας, καταστολή)
 � Eλάττωση κυκλοφορούντος όγκου (π.χ., φουροσεμίδη)
 � Aγγειοδιασταλτικά (νιτροπρωσσίδιο, νιτρογλυκερίνη, 

ενοξιμίνη)
 � Bελτίωση της καρδιακής συσταλτικότητας (ινότροπα 

φάρμακα, μείωση της οξέωσης)
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3.2.4 Αναφυλακτική καταπληξία

Ορισμός

 � Καταπληξία που προκαλείται ως οξεία αντίδραση 
υπερευαισθησίας σε αλλεργιογόνο

Αιτιολογία

 � Φάρμακα (πενικιλλίνη, σκιαγραφική ουσία)
 � Πρωτεΐνες
 � Πολυσακχαρίτες

Σημεία

 � Τα κλινικά σημεία της αναφυλακτικής καταπληξίας 
καταγράφονται στον Πίνακα 3.6

Αντιμετώπιση

 � Απομάκρυνση αλλεργιογόνου παράγοντα
 � Χορήγηση Ο2

 � Διασωλήνωση ή τραχειοστομία
 � Αποκατάσταση κυκλοφορούντος όγκου (κολλοειδή με ρυθμό 

20 mL·kg-1)
 � Φαρμακευτική αγωγή
•	 Αντιισταμινικά (διφαινυδραμίνη ενδομυϊκά ή αργά 

ενδοφλέβια)
•	 Αδρεναλίνη (10 μg·kg-1 ενδομυϊκά, 5 mg 1:1.000 με 

νεφελοποιητή)
•	 Υδροκορτιζόνη 4 mg·kg-1 ενδοφλέβια
•	 Αμινοφυλλίνη, σαλβουταμόλη

Πίνακας 3.6 Σημεία της αναφυλακτικής καταπληξίας

Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Στάδιο ΙΙΙ Στάδιο ΙV

Κνησμός Δύσπνοια Βρογχόσπασμος Καρδιοαναπνευστική 
ανακοπή

Ναυτία Ταχυκαρδία Αναπνευστική 
δυσχέρεια

 

Ήπια κεφαλαλγία Εφίδρωση Υπόταση

Κοιλιακό άλγος Ωχρότητα Κατάρρευση

Έξαψη Έμετος Ακράτεια 
κοπράνων

Οίδημα (διόγκωση 
προσώπου)

Διάρροια

Συριγμός
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•	 Κοκκίωμα
•	 Νεκρωτική τραχειοβρογχίτιδα
•	 Στένωση τραχείας
•	 Τραχειομαλακία

 � Επιπλοκές	ενδοτραχειακής	αναρρόφησης:
 � Αιμορραγία
 � Λανθασμένη αποσωλήνωση
 � Διάτρηση πνεύμονα ή βρόγχου
 � Βρογχοπνευμονικό συρίγγιο
 � Υποξία
 � Βραδυκαρδία
 � Αυξημένη εγκεφαλική παροχή και ενδοκράνια πίεση
 � Αυξημένη αρτηριακή πίεση

 � Κατάλογος	εξοπλισμού	για	διασωλήνωση:
 � Υλικά και εργαλεία
•	 Μάσκα προσώπου με ασκό αερισμού
•	 Γάντια
•	 Στηθοσκόπιο
•	 Αναπνευστική μάσκα

•	 Κατάλληλο μέγεθος
•	 Θέση παροχής Ο2

•	 Αναρρόφηση
•	 Καθετήρας αναρρόφησης συνδεδεμένος με συσκευή

•	 Ελεγμένος αναπνευστήρας
•	 Παροχή Ο2
•	 ΗΚΓ παρακολούθηση
•	 Σετ διασωλήνωσης
•	 Λαρυγγοσκόπια
•	 Ενδοτραχειακοί σωλήνες και συνδετικά
•	 Λαβίδα Magill

 � Φάρμακα
•	 Αδρεναλίνη, 1 mL = 1 mg διάλυση 1:9 NaCl
•	 Aτροπίνη, 1 mL = 0,5 mg διάλυση 1:4 NaCl
•	 Ξυλοκαΐνη 2%, 5 mL = 100 mg
•	 Διττανθρακικά 8,4%, 1 mL = 1 mmol
•	 Γλυκόζη 5%, 10 mL
•	 Γλυκόζη 10%, 10 mL

Κρικοθυρεοειδοτομή 

 � Πρόσβαση στον αεραγωγό διά της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης (Εικόνα 3.4)
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 � Σε βρέφη η τραχεία παρακεντάται ακριβώς κάτω από τον 
κρικοειδή χόνδρο παρά στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη

 � Σε βρέφη και μικρά παιδιά προτιμάται η κρικοθυρεοειδοτομή 
διά βελόνας

 � Σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους ο αεραγωγός μπορεί να 
προσπελαστεί είτε διαδερμικά είτε με ανοιχτή χειρουργική 
προσπέλαση

 � Η κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνα αποτελεί προσωρινή και 
σχετικά μικρού μεγέθους πρόσβαση στον αεραγωγό, και 
απαιτεί χειρουργική προσπέλαση το συντομότερο δυνατόν

 � Αν η προσπέλαση του αεραγωγού σε παιδί που δεν μπορεί να 
διασωληνωθεί διατηρηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα, η 
τραχειοστομία είναι προτιμότερη της κρικοθυρεοειδοτομής

Ενδείξεις

 � Επείγουσα ανάγκη ανοιχτής αεροφόρου οδού αν η 
διασωλήνωση είναι αδύνατη

Τεχνική κρικοθυρεοειδοτομής με βελόνα

 � Υπερέκταση του αυχένα (ακινητοποίηση τραχήλου σε 
πολυτραυματίες)

Εικόνα 3.4α–δ Κρικοθυρεοειδοτομή

α

β δ

γ
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Εικόνα 3.7  
Καρδιακές 
συμπιέσεις
σε βρέφη

Εικόνα 3.8  
Καρδιακές 
συμπιέσεις
σε μικρά παιδιά

•	 Πίεση του στέρνου προς τα κάτω, σε βάθος περίπου 
ίσο με το 1/3 του βάθους του θώρακα

•	 Σχέση συμπιέσεων:αναπνοών 15:2
•	 Μικρά παιδιά (Εικόνα 3.8)

•	 Ένα ή δύο χέρια
•	 Συμπίεση του κατώτερου τριτημορίου του στέρνου
•	 Συχνότητα 100/λεπτό
•	 Πίεση του στέρνου προς τα κάτω, σε βάθος περίπου 

ίσο με το 1/3 του βάθους του θώρακα
•	 Σχέση συμπιέσεων:αναπνοών 15:2
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Επιπλοκές καρδιακών συμπιέσεων

 � Κάταγμα πλευρών, στέρνου
 � Θλάση πνεύμονα
 � Αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας
 � Κάκωση ήπατος, σπληνός

3.8 Απινίδωση

Ενδείξεις

 � Ηλεκτροκαρδιογραφική απεικόνιση που επιβεβαιώνει 
κοιλιακή μαρμαρυγή

 � Άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία

Τεχνικές απινίδωσης (Εικόνα 3.9)

 � Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 � Δυνητικά διασωλήνωση
 � Επικόλληση αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης κάτω 

από τη δεξιά κλείδα και πλάγια της αριστερής θηλής
 � Εφαρμογή ηλεκτροδίων με σταθερή πίεση (βρέφη <10 kg: 

ηλεκτρόδια 4,5 cm, παιδιά: ηλεκτρόδια 8 cm)
 � Αρχικά απινίδωση τρεις φορές με 2, 4 και 4 J·kg-1 αντιστοίχως 

με διακοπές ώστε να ελεγχθεί ο ρυθμός
 � ΚΑΡΠΑ για άλλα δύο λεπτά και ενδοφλέβια ή ενδοοστική 

χορήγηση αδρεναλίνης 10 μg/kg-1

 � Έλεγχος ρυθμού

Εικόνα 3.9 Τοποθέτηση ηλεκτροδίων για απινίδωση
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