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Εισαγωγή: Τα τελευταία 15 έτη παρατηρείται
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στη μονάδα
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Μετά την έξοδό τους
από τη ΜΕΘ ένας αριθμός ασθενών επιστρέφει στο
γνωσιακό και στο λειτουργικό επίπεδο που είχαν πριν
από την είσοδό τους σε αυτή, ενώ από την άλλη
πλευρά ένα σημαντικό μέρος παρουσιάζει σοβαρές
γνωσιακές, λειτουργικές και ψυχολογικές διαταραχές
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έξοδό. Ο
όρος που έχει επικρατήσει για την εμφάνιση των
διαταραχών αφορώντας τόσο στους ασθενείς όσο και
στις οικογένειές τους, είναι το σύνδρομο μετά τη
ΜΕΘ (post intensive care syndrome, PICS).
Σκοπός: της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των
κλινικών εκδηλώσεων, των επιπτώσεων, των
παραγόντων κινδύνου και των μέσων αντιμετώπισης
που οφείλονται στη νοσηλεία στη ΜΕΘ και
εμφανίζονται μετά την έξοδο από αυτή.
Λέξεις κλειδιά: Μονάδα εντατικής θεραπείας Μυοπάθεια
Ποιότητα ζωής Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ.
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Μεθοδολογία: ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας με το θέμα
μας των τελευταίων 15 ετών, των κλινικών εκδηλώσεων, των
επιπτώσεων, των παραγόντων κινδύνου και των μέσων
αντιμετώπισης.
Αποτελέσματα: Συνοπτικά η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι
νοσηλεία στη ΜΕΘ αποτελεί μια διαδικασία έντονης ψυχοσωματικής
καταπόνησης. Έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των
ασθενών μακροπρόθεσμα.
Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης γνωσιακών διαταραχών μετά τη
νοσηλεία στη ΜΕΘ αποτελούν και εκείνοι οι οποίοι προϋπάρχουν της
εισόδου σε αυτή, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και τα προϋπάρχοντα
γνωσιακά ελλείμματα. Επίσης, έχουν αναφερθεί παράγοντες κινδύνου
η σοβαρή σήψη, το ARDS, η υποξαιμία, η υπόταση, η υπογλυκαιμία
και η μακροχρόνια καταστολή.
Μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ είναι ευχερέστερα αναγνωρίσιμες οι
λειτουργικές διαταραχές και προφανείς σε σχέση με τις γνωσιακές και
τις ψυχολογικές. Αναπνευστικές διαταραχές και μυϊκή αδυναμία
σχετίζονται άμεσα με τη νοσηλεία σε αυτή.
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Συμπεράσματα:
Η
αντιμετώπιση
του
συγκεκριμένου προβλήματος έγκειται στην
πρόληψη και στον περιορισμό παραγόντων
κινδύνου, όπως αποσωλήνωση όσο νωρίτερα
γίνεται, περιορισμό της καταστολής και
ειδικότερα της χρήσης βενζοδιαζεπινών, πρώιμη
κινητοποίηση με χρήση μέσων της σύγχρονης
τεχνολογίας, έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη
του παραληρήματος, σωστές πρακτικές ύπνου.
Επίσης, καθώς η αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου
είναι πολυπαραγοντική, σημαντική φαίνεται να
είναι η διεπιστημονική προσέγγιση του
προβλήματος. Η λειτουργία μιας διεπιστημονικής
ομάδας, με κέντρο τον ασθενή, θα μπορούσε να
αποτελέσει
ένα
σημαντικό
όπλο
στην
αντιμετώπιση του συνδρόμου μετά τη ΜΕΘ με
θετικά αποτελέσματα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα.

