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Δεν υπάρχει ςφγκρουςη 
ςυμφερόντων με 

τισ παρακάτω 
χορηγοφσ εταιρείεσ:

1ο Εκπαιδευτικό Συμπόςιο 
με κζμα «Επείγοντα ςτην Πνευμονολογία»

Α’ Κλινικι Εντατικισ Θεραπείασ ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. ‘’Ο Ευαγγελιςμόσ” 
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Δφςπνοια

• Συχνό ςφμπτωμα τόςο ςτθν Γενικι Ιατρικι 
(25%) όςο και ςτα ΤΕΠ (8%)

• 4% των αςκενϊν αναηθτοφν ιατρικι βοικεια 
λόγω δφςπνοιασ

• Αςκενείσ με χρόνια δφςπνοια

– 15-50% επιςκζπτονται καρδιολόγο

– 60% επιςκζπτονται πνευμονολόγο





95% των αιτίων

• Καρδιακι ανεπάρκεια – Ιςχαιμία μυοκαρδίου

• ΧΑΠ – Βρογχικό άςκμα

• Πνευμονία

• Πνευμονικι εμβολι

• Αναιμία

• Φόβοσ – πανικόσ

• Μεταβολικι οξζωςθ



Καρδιακά αίτια οξείασ δφςπνοιασ

• Οξφ ςτεφανιαίο ςφνδρομο – ζμφραγμα 
μυοκαρδίου

• Οξεία μθ αντιρροποφμενθ ςυμφορθτικι 
καρδιακι ανεπάρκεια

• Πνευμονικό οίδθμα
• Υψθλισ παροχισ καρδιακι ανεπάρκεια
• Μυοκαρδιοπάκεια
• Αρρυκμία
• Βαλβιδοπάκεια
• Περικαρδιακόσ επιπωματιςμόσ



Καρδιολογικι Εκτίμθςθ ΤΕΠ

• S1, S2 κ.φ.

• ΗΚΓ...

• Υπέρηχο: ΚΕ 50%

• …

Καρδιολογικώς ουδέν το οξφ....



Προςοχι!

• Δεν ζχουν όλοι οι αςκενείσ με δυςλειτουργία 
τθσ αριςτερισ κοιλίασ ι/και υψθλζσ πιζςεισ 
πλιρωςθσ ςε μία αντικειμενικι καρδιολογικι 
εξζταςθ, υποκειμενικό αίςκθμα δφςπνοιασ

• Αςκενείσ με χαμθλό κλάςμα εξϊκθςθσ μπορεί 
να δυςπνοοφν για λόγουσ πζραν τθσ 
καρδιακισ ανεπάρκειασ 

































ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ?

Ο αςκενισ με δφςπνοια και ιςτορικό ΧΑΠ ι 
άςκματοσ ςτα ΤΕΠ
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Διάγνωςη 
καρδιακήσ 
ανεπάρκειασ ςε 
αςθενή με οξεία 
δφςπνοια ςτο 
ΤΕΠ

• Ιςτορικό

• Φυςικι εξζταςθ

• Ακτινογραφία κϊρακα

• Ηλεκτροκαρδιογράφθμα

44% αβζβαιθ διάγνωςθ

25% διαφορετικι από τελικι

• Νατριουρθτικό πεπτίδιο

14-29% λάκοσ διάγνωςθ

Ηχωκαρδιογραφία

Υπερθχογράφθμα πνεφμονα



























Μηχανική επιπλοκή
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Μηχανική επιπλοκή





Τραύμα θώρακα



Τραύμα θώρακα



Ενδοκαρδίηιδα



Ενδοκαρδίηιδα



Διαχωριζμός αορηής



Διαχωριζμός αορηής



Περικαρδιακόσ επιπωματιςμόσ



Περικαρδιακόσ επιπωματιςμόσ



Περικαρδιακόσ επιπωματιςμόσ



Μετά περικαρδιοκζντθςθ



































Συμβουλι

• Οι πακιςεισ τθσ καρδιάσ και των πνευμόνων 
ςυνυπάρχουν ςυχνά ςτον ίδιο αςκενι τθν 
ίδια χρονικι ςτιγμι.

• Αν βρεκεί το αίτιο τθσ δφςπνοιασ ςε ζνα από 
τα δφο όργανα, θ αναηιτθςθ πρζπει να 
ςυνεχιςτεί για ζνα επιπλζον πικανό αίτιο ςτο 
άλλο όργανο, κακότι θ ςυννοςθρότθτα είναι 
πολφ ςυχνι.


