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• 1985  1η ανακοίνωση 

• 1993  2η  ανακοίνωση 

• 2002  3η ανακοίνωση  

 

• 2009  1η ευρωπαϊκή ανακοίνωση 



Τι είναι ο χώρος ανάνηψης (ΜΜΑΦ); 

 



 

• Ο φυσικός χώρος έξω από την αίθουσα του χειρουργείου όπου 
ανανήπτει ο ασθενής που έλαβε περιοχική ή γενική αναισθησία. 

 

• Με το πέρασμα του χρόνου μετατράπηκε σε ΜΜΑΦ 
(Μέταναισθητική Μονάδα Άμεσης Φροντίδας), λόγω αύξησης της 
περιπλοκότητας και του αριθμού των χειρουργείων.  

 

• Η άμεση μετεγχειρητική φροντίδα μετατράπηκε  από απλή 
παρακολούθηση του ασθενούς σε ένα πιο βολικό χώρο κοντά στη 
χειρουργική αίθουσα για παρατεταμένη και ενεργή περίοδο 
παρακολούθησης και παρέμβασης σε εξειδικευμένο κλινικό 
περιβάλλον.  

 

 



• Η ΜΜΑΦ βρίσκεται κεντρικά στο χώρο του χειρουργείου για εύκολη 
   μετακίνηση.  
 
• Άμεση πρόσβαση από εξωτερικούς χώρους για την εύκολη 

μεταφορά των ασθενών προς τα δωμάτια τους. 
 
• Το μέγεθος της ΜΜΑΦ είναι ανάλογο  
       α) του αριθμού των αιθουσών του χειρουργείου   
        β) του αριθμού περιστατικών ανά ημέρα                               
        γ) του μέσου χρόνου παραμονής ανά περιστατικό  
 

•  Το όριο ΜΜΑΦ/αίθουσες όχι λιγότερο από 2 
      π.χ 8 αίθουσες = 16 σταθμοί ΜΜΑΦ    
                                     12 σταθμοί  13.5 m2      
                                     4 σταθμοί    26  m2  
 
• Απαραίτητος χώρος για Προσωπικό, Τρόλεϊ, Μηχανές Xray, 

απινιδωτές, κλπ  



•  Ανοικτού τύπου μοντέλο αλλά με κουρτίνες για προστασία και 

    εχεμύθεια των ασθενών.  

 

•  1 παροχή Ο2                                         •  ρυθμιζόμενη λάμπα εξέτασης 

 

•  1 παροχή αέρα                                     •  κώδωνας επείγουσας κατάστασης 

 

•  2 θέσεις κενού                                      •  Monitor για ζωτικά σημεία 

 

•  Φως όχι εκτυφλωτικό                          •  Scavenging system για αναπνευστήρα 

 

•  Οροφή ηχομονωτική                            •  Τουαλέτες, ντους, αποδυτήρια   

 

•  Εάν είναι δυνατόν να υπάρχουν παράθυρα 

 

•  12 πρίζες (6 σε κάθε πλευρά του κρεβατιού) 

 

 



Παρακολούθηση στη ΜΜΑΦ 

 



Ερώτηση : Πού θα πρέπει να υπάρχει ΜΜΑΦ ; 

Απάντηση : Όπου χορηγείται αναισθησία.  

 

• Χειρουργείο 

• Μαιευτήριο   

• Τμήμα καθετηριασμών 

• Ακτινολογικό τμήμα  

• Ψυχιατρείο (ηλεκτροσόκ)   

 



Το αναμενόμενο επίπεδο παρακολούθησης του ασθενούς  

μέχρι την έξοδο προς τον θάλαμο θα πρέπει να είναι 

υψηλό.   

 

Η κλινική παρακολούθηση όπως και εντός της χειρουργι- 

κής αίθουσας πρέπει να εφαρμόζεται  με έναν ελάχιστο  

εξοπλισμό :  

 

∙ παλμική οξυμετρία                 ∙ Έλεγχος αρτηριακής πίεσης 

∙ ΗΚΓ έλεγχος                              ∙ Νευροδιεγέρτης 

∙ Ηλεκτρικές κουβέρτες            ∙ θερμόμετρο 

∙ Σταθμός δύσκολου αεραγωγού 



Όλα τα φάρμακα και υγρά για ανάνηψη και αντιμε- 

τώπιση επιπλοκών από την αναισθησία ή τη χειρου- 

ργική επέμβαση πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα.   

 



Το προσωπικό της ΜΜΑΦ 

 



Αναισθησιολόγος τοποθετημένος μόνο για τη ΜΜΑΦ και όχι 
για τις χειρουργικές αίθουσες.  
 
Κριτήρια νοσηλευτών : 
νοσηλευτής αναισθησίας ή εγκεκριμένος νοσηλευτής. Ένα άτομο να 
είναι κάτοχος EPLS ή ALS ανά βάρδια. 
 

Αριθμός νοσηλευτών: 
• 2 άτομα σαν ελάχιστος αριθμός όταν υπάρχει ένας ασθενής που 

δεν πληρεί τα κριτήρια για εξιτήριο.   
 

• 1 προς 1 από νοσηλευτή αναισθησίας ή άλλο εγκεκριμένο νοση-
λευτή με εκπαίδευση για ΜΜΑΦ, μέχρις ότου ο ασθενής να είναι: 

                 α) αιμοδυναμικά σταθερός 
                 β) να ελέγχει τον αεραγωγό του                                                                 
                 γ) να επικοινωνεί  
                 δ) αναπνευστικά σταθερός.                                                                   
              
 
 
 



Το προσωπικό της ΜΜΑΦ είναι εξειδικευμένο και 
συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση του 
υπόλοιπου προσωπικού του νοσοκομείου στην 
ανάνηψη.  

 

 Το προσωπικό της ΜΜΑΦ πρέπει να ανταλλάσ-
σεται σε συστηματική βάση με το προσωπικό της 
ΜΕΘ.    



Μεταφορά ασθενών στη ΜΜΑΦ 

 



Πριν την μεταφορά ο αναισθησιολόγος πρέπει να 
είναι ικανοποιημένος για την επάρκεια του προ-
σωπικού της ΜΜΑΦ όσον αφορά την ανάληψη 
ευθύνης του ασθενούς  

 

Εάν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια τότε ο 
αναισθησιολόγος υποχρεούται να παραμείνει 
στη χειρουργική αίθουσα ή στη ΜΜΑΦ με τον 
ασθενή μέχρι την μεταφορά του στον θάλαμο 
νοσηλείας.  



Για να αποχωρήσει από την αίθουσα του 
χειρουργείου ο ασθενής θα πρέπει να είναι αιμο-
δυναμικά σταθερός. Ο αναισθησιολόγος αποφα-
σίζει για τον αναγκαίο εξοπλισμό μεταφοράς 
(monitoring). 

 

Ευθύνη του αναισθησιολόγου να ελεγχθούν όλες 
οι γραμμές που φέρει ο ασθενής ότι δουλεύουν 
και ότι δεν έχουν υπόλειμμα φαρμάκων.  



Αντιμετώπιση των ασθενών στη ΜΜΑΦ  

 



Όλοι οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται 
από ένα προς ένα αναισθησιολόγο ή νοσηλευτή 
αναισθησίας ή εγκεκριμένο νοσηλευτή ΜΜΑΦ 
μέχρις ότου επανέλθει ο έλεγχος του αεραγωγού, 
ο έλεγχος αναπνοών, η καρδιακή σταθερότητα, 
και ο ασθενής να επικοινωνεί.  

 

Αυτός ο κανονισμός είναι υψίστης σημασίας και 
πρέπει να τηρείται με ευλάβεια έστω και αν 
προκαλέσει καθυστέρηση στη ροή των ασθενών 
στα χειρουργεία.  



Όλες οι ΜΜΑΦ θα πρέπει να είναι επανδρωμένες 
σε τέτοιο βαθμό που αυτή η οδηγία να εφα-
ρμόζεται σαν ρουτίνα, για αποφυγή συμβα-
μάτων.    

 

 

Όλες οι τιμές των παραμέτρων του ασθενή 
πρέπει να καταγράφονται. Η συχνότητα της κατά-
γραφής εξαρτάται από το επίπεδο επαναφοράς 
από την αναισθησία, το είδος της επέμβασης και 
την κλινική εικόνα του ασθενή.  

 

 



Πίνακας καταγραφής ελάχιστων παραμέτρων 

1 Επίπεδο συνείδησης   

2 Βατός αεραγωγός 

3 Αναπνευστική συχνότητα και επάρκεια 

4 Χορήγηση οξυγόνου 

5 Αρτηριακή πίεση 

6 Καρδιακή συχνότητα και ρυθμός  

7 Επίπεδο πόνου με κλίμακα 

8 Ναυτία και έμετος  

9 Ενδοφλέβια υγρά 

10 Χορηγημένα φάρμακα 

11 Θερμοκρασία σώματος  

12 Άλλες παράμετροι όπως καταμέτρηση ούρων, ΚΦΠ, εκπνεόμενο CO2 ,κλπ.  



Συχνές κλινικές καταστάσεις στη 
ΜΜΑΦ 

 



πόνος 

Κανένας ασθενής δεν πρέπει να φεύγει από τη 
ΜΜΑΦ εάν δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο 
του πόνου, ναυτίας και εμέτου.  

Χορήγηση από νοσηλευτή ΜΣΑΦ, οπιοειδή, 
παρακεταμόλη, PCA, PCEA. 

Επιπλοκές από πόνο : αύξηση ΣΝΣ, ναυτία 

                                                  ↓ 

                                         ↑ ΑΠ, ↑ HR 



Ναυτία και έμετος  



Θεραπεία ναυτίας και εμέτου: 

  

φαρμακευτική  
Οντανσετρόνη 4 mg 

Μετοκλοπραμίδη 0.15 mg/Kg 

Δεξαμεθαζόνη 4- 10 mg 

 

Μη Φαρμακευτική  
Καλή ενυδάτωση  

Απουσία πόνου  



Υποθερμία - Ρίγος  
 

Μετά από ΓΑ και περιοχική αναισθησία 

 

Διαταραχές πηκτικότητας 

Αυξημένη κατανάλωση Ο2  

Διαταραχές οξεωβασικής ισορροπίας  

 

Πρόληψη της υποθερμίας 

Ζεστές αερόθερμες κουβέρτες 

Ζεστά υγρά 

10 -50 mg πεθιδίνη 



Υπέρταση  

Πόνος 

Υπερφόρτωση με υγρά 

ΑΥ 

Υπόταση  

Μειωμένος ενδοαγγειακός όγκος  

Φάρμακα αναισθησίας 

Σήψη 

Περιοχική αναισθησία  

 



Ταχυκαρδία 

Πόνος  

Αναιμία  

Υπόταση 

Βραδυκαρδία  

Φάρμακα αναισθησίας  

 

Αναπνευστική δυσχέρεια – άπνοια  

Φάρμακα αναισθησίας  



Παιδιατρικός πληθυσμός  

0 – 30 ημερών             νεογνά 

1 μήνας – 12 μήνες    βρέφη 

1χρ. – 3χρ.                   μωρά   

3 χρονών Γενικοί αναισθησιολόγοι.  

 

Τα μωρά έχουν ξεχωριστές ανάγκες λόγω 
διαφορετικής ανατομίας και φυσιολογίας από 
τους ενήλικες.  



• Ιδανικά πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ΜΜΑΦ  

    για τα παιδιά. 

• Το προσωπικό και ο εξοπλισμός εξειδικευμένο 

    EPLS. 

• Κηδεμόνας ή γονιός πρέπει να βρίσκεται με το 

   παιδί μόλις αυτό ξυπνήσει.  

• πιο συχνά υπάρχει βραδυκαρδία, υποθερμία,  

   εμετός και λαρυγγόσπασμος.  

• Βρέφη και μικρά μωρά παθαίνουν υποξαιμία  

    2 – 3 φορές πιο γρήγορα από ότι οι ενήλικες.   

 

 



ΜΜΑΦ υπο το βλέμμα του ασθενή  

 

• Επεξηγηματικά φυλλάδια για αναισθησία και  

    ΜΜΑΦ πριν από το χειρουργείο.  

 

• Κουρτίνες (σεβασμός) 

 

• Μόλις είναι σε θέση να φεύγουν από τη ΜΜΑΦ 

   θα πρέπει να δίνεται εξιτήριο.  



Εξιτήριο από τη ΜΜΑΦ 

Πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια καταλ- 
ληλόλητας εξιτηρίου από ΜΜΑΦ. 

  

Ευθύνη του αναισθησιολόγου η μεταφορά του 
ασθενή. 

 

Στη παράδοση του ασθενή στους νοσηλευτές του 
θαλάμου θα πρέπει να δίνονται όλα τα καταγε-
γραμμένα χαρτιά και πληροφορίες για την 
φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς.    



Ελάχιστα κριτήρια εξιτηρίου από τη ΜΜΑΦ 

• Ο ασθενής είναι πλήρως ξύπνιος, ικανός να διατηρεί ανοικτό τον  
   αεραγωγό και έχει σε λειτουργία τα προστατευτικά αντανακλαστι- 
   κά του αεραγωγού. 
• Η αναπνοή και η οξυγόνωση είναι ικανοποιητικά. 
• Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι σταθερό. Οι τιμές της HR, και η   
   ΑΠ  πρέπει να βρίσκονται κοντά στις φυσιολογικές τιμές προ του  
    χειρουργείου. 
• Να μην υπάρχει πόνος ή ναυτία ή έμετος. Να έχουν συνταγογρα- 
   φηθεί φάρμακα για τον θάλαμο.  
• Η θερμοκρασία του ασθενή να είναι εντός φυσιολογικών ορίων. 
• Θεραπεία με Ο2 στον θάλαμο να συνεχίζεται εάν χρειάζεται. 
• Οι φλεβοκαθετήρες να είναι λειτουργήσιμοι και χωρίς υπόλειμμά 
   φαρμάκων αναισθησίας.   
• Όλοι οι καθετήρες και τα δοχεία ελεγμένα 
• Όλα τα χαρτιά του ασθενή συμπληρωμένα.   
 



ΤΕΛΟΣ 


