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ΣΥΓΚΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ

Καμία ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ςχετικά με το κζμα



• Η εκτίμηςη και θ παρακολοφθηςη του κεντρικοφ
νευρικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο
τθσ κλινικισ εκτίμθςθσ των αςκενϊν προκειμζνου
να εντοπιςτοφν ςτοιχεία που κα βοθκιςουν τόςο
ςτθ διάγνωςη όςο και ςτθ θεραπεία τυχόν
πακολογικϊν καταςτάςεων. Τα ευριματα αυτά κα
ςυμβάλουν ςτθν πρόγνωςη των νόςων και ςτθν
αποκατάςταςθ του αςκενι.

Abelson 1982, Jennett & Teasdale 1984.



Η εκτίμηςη τησ νευρολογικήσ εικόνασ ενόσ αςθενή
ςυμβάλλει:

• Στθν εκτίμθςθ τθσ επιδείνωςησ και ςτθν
αναγνϊριςθ δευτερογενϊν βλαβϊν που
ενδεχομζνωσ να ωφελθκοφν από ειδικι κεραπεία

• Στθν κακοδιγθςθ για τθν εξατομίκευςη τθσ
κεραπείασ

• Στθν πρόγνωςθ



Neurological examination of critically ill patients: a 
pragmatic approach. Report of an ESICM expert panel
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Clinical examination remains the best “tool” to evaluate the functional
status, the severity of injury in brain diseases.
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Νευρολογικι εξζταςθ ςε αςκενι 
χωρίσ ςυνείδθςθ

1. Αξιολόγθςθ του επιπζδου ςυνείδθςθσ

2. Τφποσ αναπνοισ

3. Εκτίμθςθ οκφαλμϊν

4. Αντανακλαςτικά εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ

5. Κινθτικζσ και αιςκθτθριακζσ απαντιςεισ

6. Αντανακλαςτικά μυϊν και νευρικισ οδοφ



• 3 διαφορετικοί
ςυγγραφείσ –
παρατθρθτζσ,
περιζγραψαν
ποικίλα τθν
νευρολογικι εικόνα
του ίδιου αςκενι:

• «υπνθλικόσ»

• «δφςκολα
αφυπνίςιμοσ»

• «βακιά κωματϊδθσ»









• Η απειρία του χριςτθ ςυςχετίηεται με
υψθλό ποςοςτό ςφαλμάτων

• Η αξιοπιςτία τθσ GCS εξαρτάται από τθν
εμπειρία του χριςτθ

Rowley και Fielding

Κλίμακα Γλαςκϊβθσ



Τόποσ ατυχιματοσ



ΤΕΡ



Τμιμα / κλινικι



ΜΕΘ



Ρεριοριςμοί τθσ GCS

• Η αδυναμία εκτίμθςθσ τθσ λεκτικισ
επικοινωνίασ ςε διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ

• Η μθ εκτίμθςθ του τρόπου αναπνοισ

• Η μθ εκτίμθςθ των αντανακλαςτικϊν των
κορϊν

• Η αδυναμία ανίχνευςθσ μικρϊν αλλαγϊν τθσ
νευρολογικισ κατάςταςθσ



ΜΕΘ





APACHE II score 





• Full Outline of Un-Responsiveness (FOUR)

• Coma Recovery Scale (CRS)

• Coma Recovery Scale Revised (CRS-R)

• Reaction Level Scale (RLS)

• Sensory Modality Assessment Technique (SMART)

• Western Neuro Sensory Stimulation Profile (WNSSP)

• Wissex Head Injury Matrix (WHIM)

• Disorders of Consciousness Scale (DOCS)

• Sensory Stimulation Assessment Measure (SSAM)

• Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)

• Confusion Assessment Method (CAM- ICU)



Κακεμία από αυτζσ ζχει πλεονεκτιματα αλλά 
και μειονεκτιματα



Eelco F. Wijdicks, M.D., Ph.D.



Full Outline of Un-Responsiveness 
(FOUR) score

• Ρεριλαμβάνει πολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που
δεν αξιολογοφνται από τθν GCS

• Η κέηξεζε ησλ αληαλαθιαζηηθώλ ηνπ
ζηειέρνπο

• Η εθηίκεζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ καηηώλ
(αλνηγνθιείλεη θαη παξαθνινπζεί)

• Η εκτίμθςθ επξέσο θάζκαηνο αληηδξάζεσλ κε
θίλεζε

• Η παξνπζία / εθηίκεζε ηνπ κε θπζηνινγηθνύ
ξπζκνύ αλαπλνήο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο
ιεηηνπξγίαο



Μεταβλητές Πόντοι

Απάληεζε από ηα κάηηα

Τα βιέθαρα είλαη αλοητηά, παραθοιοσζούλ ή αλοηγοθιείλοσλ ή αλοίγοσλ ζηελ εληοιή 4

Τα βιέθαρα αλοίγοσλ θαη ηα κάηηα δελ παραθοιοσζούλ 3

Τα βιέθαρα είλαη θιεηζηά αιιά αλοίγοσλ ζηε δσλαηή θφλή 2

Τα βιέθαρα είλαη θιεηζηά αιιά αλοίγοσλ ζηολ πόλο 1

Τα βιέθαρα είλαη θιεηζηά θαη δελ αλοίγοσλ ούηε ζηολ πόλο 0

Απάληεζε κε θίλεζε ζηα άλφ άθρα

Αλύυφζε ηοσ αληίτεηρα ή ζήκα ηες εηρήλες ή γροζηά 4

Εληοπίδεη ηολ πόλο 3

Κάκπηεη ζηολ πόλο 2

Εθηείλεη ζηολ πόλο 1

Κακία απάληεζε ζηολ πόλο ή θαηάζηαζε γεληθεσκέλοσ κσόθιολοσ 0

Αληαλαθιαζηηθά ζηειέτοσς

Παρόληα αληαλαθιαζηηθά θόρες θαη θεραηοεηδούς 4

Μία θόρε δηεσρσκέλε θαη θαζειφκέλε 3

Αληαλαθιαζηηθά θόρες ή θεραηοεηδούς απόληα 2

Αληαλαθιαζηηθά θόρες ΚΑΙ θεραηοεηδούς απόληα 1

Απόληα αληαλαθιαζηηθά θόρες, θεραηοεηδούς θαη βήτα 0

Τύπος αλαπλοής

Με δηαζφιελφκέλος, κε θσζηοιογηθό ηύπο αλαπλοής 4

Με δηαζφιελφκέλος, κε ηύπο αλαπλοής Cheyne Stokes 3

Με δηαζφιελφκέλος, κε αθαλόληζηο ηύπο αλαπλοής 2

Αλαπλοές περηζζόηερες από ηης σποτρεφηηθές ηοσ αλαπλεσζηήρα 1

Αλαπλοές όζες θαη οη σποτρεφηηθές ηοσ αλαπλεσζηήρα ή άπλοηα 0



Eelco F, Wijdicks E. Mayo Clinic, 2009

Απάντθςθ από τα μάτια

Απάντθςθ με κίνθςθ ςτα άνω άκρα

Αντανακλαςτικά ςτελζχουσ

Τφποσ αναπνοισ



Επειδι το ςκορ FOUR, ςε αντίκεςθ με τθν GCS, δεν 
περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ τθσ λεκτικισ απάντθςθσ, είναι 

πιο χριςιμο για τθν αξιολόγθςθ αςκενϊν που είναι 
διαςωλθνωμζνοι. 





Το FOUR score:

•είναι απλό ςτθ χριςθ του

•περιλαμβάνει τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ
νευρολογικζσ δοκιμαςίεσ ςε αςκενείσ με
ελαττωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ

•αναγνωρίηει οριςμζνεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ο
αςκενισ δεν αντιδρά

•περιλαμβάνει ςθμαντικά κλινικά νευρολογικά
ευριματα ςε αςκενείσ με εξαςκενθμζνθ ςυνείδθςθ

•από μελζτεσ προκφπτει ότι το FOUR score μπορεί
να αξιολογθκεί όχι μόνο από το ιατρικό προςωπικό
αλλά και από τουσ νοςθλευτζσ τθσ ΜΕΘ



CRS (Coma Reaction Scale)

• Η θιίκαθα CRS (Coma
Reaction Scale) 
πεξηγξάθεθε αξρηθά ην 
1991 από ηνλ Giacino
θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηνπ, σζηόζν 
αλαπξνζαξκόζηεθε 
από ηνπο Giacino θαη 
Kalmar θαη 
επαλαδεκνζηεύηεθε ην 
2004 σο JFK Coma
Recovery Scale-
Revised (CRS-R).



• Πρόγνωςη και τον προγραμματιςμό αποθεραπείασ -
αποκατάςταςησ ςε αςκενείσ με διαταραχζσ επιπζδου ςυνειδιςεωσ

• 25 ιεραρχικά τοποκετθμζνα αντικείμενα που περιλαμβάνουν 6
υποκλίμακεσ:

- Ακουςτικζσ λειτουργίεσ

- Οπτικζσ λειτουργίεσ

- Κινθτικζσ λειτουργίεσ

- Λεκτικζσ λειτουργίεσ

- Λειτουργίεσ επικοινωνίασ

- Λειτουργίεσ εγριγορςθσ

• Η βακμολόγθςθ βαςίηεται ςτθν παρουςία ι μθ ςυγκεκριμζνων
ςυμπεριφορικϊν απαντιςεων του αςκενι ςε αιςκθτθριακά
ερεθίςματα που του χορθγοφνται με προκαθοριςμζνο και
τυποποιημζνο τρόπο

• Το χαμθλότερο ςτοιχείο ςε κάκε υποκλίμακα αντιπροςωπεφει τθν
αντανακλαςτική δραςτηριότητα του αςκενοφσ, ενϊ τα υψθλότερα
ςτοιχεία αφοροφν γνωςτικζσ ςυμπεριφορζσ



I. Ακουςτικόσ Ζλεγχοσ

4 Εκτελεί εντολζσ

3 Αναπαράγει τισ εντολζσ

2 Εντοπίηει τον ιχο

1 Ξαφνιάηεται ςτο θχθτικό 
ερζκιςμα

0 Καμία αντίδραςθ



II. Οπτικόσ Ζλεγχοσ

5 Αναγνωρίηει αντικείμενα

4 Εντοπίηει αντικείμενα

3 Αναηιτθςθ αντικειμζνων

2 Κακιλωςθ βλζμματοσ

1 Κατάπλθξθ

0 Καμία αντίδραςθ



III. Κινητικόσ Ζλεγχοσ

6 Χρθςιμοποιεί αντικείμενα

5 Αυτόματθ κίνθςθ 
αντικειμζνων

4 Χειρίηεται αντικείμενα

3 Εντοπίηει αντικείμενα

2 Αποςφρει ςε αντικείμενα

1 Μθ φυςιολογικι κίνθςθ

0 Καμία αντίδραςθ



IV. Λεκτικόσ Ζλεγχοσ

3 Ευδιάκριτοσ λόγοσ

2 Λόγοσ με επεξιγθςθ

1 Επαναλαμβάνει λζξεισ

0 Καμία αντίδραςθ



V. Επικοινωνία

3 Ρροςανατολιςμζνοσ λόγοσ

2 Λειτουργικόσ λόγοσ

1 Ακατάλθπτοσ λόγοσ

0 Καμία αντίδραςθ



VI. Επίπεδο Εγρήγορςησ

3 Δείχνει προςοχι

2 Άνοιγμα οφκαλμϊν 
αυτόματα

1 Άνοιμα οφκαλμϊν ςτο 
κάλεςμα

0 Καμία αντίδραςθ



• Τα ςτοιχεία τθσ κλίμακασ CRS-R
αντανακλοφν ςτθ λειτουργία του
εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ, του φλοιοφ και
τθσ υποφλοιϊδουσ μοίρασ του εγκεφάλου

• Η χαμθλότερθ βακμολογία αντιςτοιχεί ςε
κακι νευρολογικι εικόνα ςε ςχζςθ με τθν
υψθλότερθ

• Μζγιςτοσ χρόνοσ διενζργειασ τθσ
αξιολόγθςθσ με τθν κλίμακα αυτι είναι τα
30 λεπτά

Coma Recovery Scale (CRS)



Ανακεϊρθςθ CRS
• ζε επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηεο CRS ππήξρε

επηθάιπςε κεηαμύ δύν απνηειεζκάησλ
βαζκνιόγεζεο

• δελ πεξηιακβάλεη όια ηα θξηηεξία
ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
δηάγλσζε ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ ζπλείδεζεο
(Minimally Conscious State/MCS)

• δηαγηγλώζθεηαη ιαλζαζκέλα θπηηθή
θαηάζηαζε (Vegetative State/VS) αληί MCS
(MCS είλαη κηα θαηάζηαζε ζνβαξήο
δηαηαξαρήο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ζηελ
νπνία ππάξρνπλ ειάρηζηα αιιά ζαθή
ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ
ζε πξόζσπν θαη ηόπν)



• Η CRS-R ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθηίκεζε

αζζελώλ ηόζν ζε θπηηθή θαηάζηαζε

(VS) όζν θαη ζε ρακειό επίπεδν

ζπλείδεζεο (MCS) θαη ηνλ δηαρσξηζκό

απηώλ, όπσο επίζεο θαη γηα εθηίκεζε

αζζελώλ κεηά από ηξαπκαηηθή

εγθεθαιηθή βιάβε (traumatic brain

injury-TBI)



Reaction Level Scale (RLS)

• οκτάβακμθ παρακλίνια κλίμακα
αξιολόγθςθσ του επιπζδου ςυνείδθςθσ ςε
αςκενείσ με οξεία διαταραχι τθσ
εγκεφαλικισ λειτουργίασ

• αξιολόγθςθ αςκενϊν ςε κωματϊδθ
κατάςταςθ, οι οποίοι είναι
διαςωληνωμζνοι ι/και παρουςιάηουν
οίδημα βλεφάρων



• Τα ερεκίςματα ξεκινοφν από τθν ήρεμη ομιλία και τθ χοριγθςθ
απλϊν εντολϊν και κλιμακϊνονται ςε αφξηςη του τόνου τησ
φωνήσ και απτικά ερεθίςματα προοδευτικά μεγαλφτερθσ
ζνταςθσ μζχρι τθν εφαρμογι επϊδυνου ερεθίςματοσ, οπότε και
αξιολογείται θ αντίδραςθ ςτον πόνο

• αξιολογθκεί εάν ο αςκενισ ανταποκρίνεται νοθτικά ςτα
ερεκίςματα (mental responsiveness), γεγονόσ το οποίο γίνεται
αντιλθπτό από τθν ικανότθτα λεκτικήσ επικοινωνίασ, τθ
βλεμματική επαφή και τθν εςτίαςθ του βλζμματοσ κακϊσ και τθ
δυνατότθτα εκτζλεςησ εντολϊν

• εάν ο αςκενισ ανταποκρίνεται νοθτικά ςτα ερεκίςματα κα
πρζπει να καταγράφεται θ πικανι καθυςτζρηςη ςτην απάντηςη

• καταγράφεται ο προςανατολιςμόσ του αςκενι ωσ προσ τον
χϊρο, χρόνο και εαυτό

Reaction Level Scale (RLS)



• κα πρζπει να εξετάηονται και οι δφο πλευρζσ του
ςϊματοσ, κακϊσ ο αςκενισ μπορεί να εμφανίηει
θμιπάρεςθ

• καταγράφεται θ καλφτερη δυνατή απάντηςη του αςκενι

• ο αςκενισ κατατάςςεται ςτθν κλίμακα RLS από 1 (θ
καλφτερθ δυνατι απάντθςθ) ζωσ 3 (θ πιο βραδεία
νοθτικι απάντθςθ ςε ζντονο ερζκιςμα)

• θ κινθτικι απάντθςθ διαβακμίηεται κατά ςειρά από
εντόπιςθ του πόνου, ςε ςκόπιμθ απόςυρςθ,
ακολουκοφμενθ από καμπτικι κίνθςθ ςτο επϊδυνο
ερζκιςμα, εκτατικι κίνθςθ και απουςία κίνθςθσ, με τθν
κάκε μία απάντθςθ να αντιςτοιχεί ςτθν κλίμακα RLS από
4 ζωσ 8

Reaction Level Scale (RLS)



 

ΔΕΝΣΡΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ RLS

Ρρϊτα αφυπνίςτε τον αςκενι!
Σταδιακι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του ερεκίςματοσ:

1. Ομιλία/άγγιγμα, 2. Ανατάραξθ/δυνατι φωνι, 3. πόνοσ

Υπάρχουν ςθμεία νοθτικισ απάντθςθσ;
Τουλάχιςτον ζνα από: 1. Ομιλία ι λζξεισ, 2. Βλεμματικι επαφι, 

3. Εκτζλεςθ εντολϊν, 4. Απόςυρςθ ςτον πόνο

ναι όχι

Φπαρξθ νοθτικισ απάντθςθσ:

Κακυςτζρθςθ ςτθν απάντθςθ; ΟΧΙ
Διαςωλινωςθ ι δυςφαςία

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Ρροςανατολιςμζνοσ ςε 
χϊρο, χρόνο, εαυτό;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RLS 1

Εκτίμθςε τθν ζνταςθ του ερεκίςματοσ

Νοθτικι απάντθςθ ςε ελαφρφ ερζκιςμα;
(ομιλία/άγγιγμα) 

ΟΧΙ

Νοθτικι απάντθςθ ςε ιςχυρό ερζκιςμα;
(ανατάραξθ/δυνατι φωνι/πόνοσ) 

RLS 3

RLS 2

Ρροςοχι: ψυχιατρικι κατάςταςθ (άνοια ι ψφχωςθ)

ΟΧΙ



ΟΧΙ

Αναίςκθτοσ
Κατάςταςθ όμοια με φπνο; ΟΧΙ

Τοποκζτθςε τον αςκενι ςε φπτια κζςθ.
Εφάρμοςε επϊδυνο ερζκιςμα πρϊτα 
ςτθ γωνία τθσ γνάκου και μετά ςτθν κοίτθ
Του όνυχοσ. Εκτίμθςε τθν απάντθςθ 
αμφοτερόπλευρα . Το επίπεδο τθσ απάντθςθσ
ορίηεται από τθν βζλτιςτθ αντίδραςθ.  

ΝΑΙ

Εντοπιςμζνθ απάντθςθ;
ΝΑΙ

RLS 4

Ρροςοχι: απζκλειςε νευρολογικζσ ι ψυχιατρικζσ 
Καταςτάςεισ όπωσ: φυτικι κατάςταςθ, κατατονία,
επιλθψία, υςτερικι κρίςθ, stupor, ςφνδρομο locked in

Απόςυρςθ;

ΝΑΙ
RLS 5

OXI

OXI

OXI

Στερεοτυπικι κάμψθ;
Ή κάμψθ και ζκταςθ;

ΝΑΙ
RLS 6

ΟΧΙ

Στερεοτυπικι ζκταςθ;
Ή τουλάχιςτον κίνθςθσ προςϊπου;

RLS 7

RLS 8

NAI

ΟΧΙ



Sensory Modality Assessment Technique (SMART)

• Η θιίκαθα SMART

αλαπηύρζεθε ην 1988

ζην Βαζηιηθό

Ννζνθνκείν

Νεπξναλαπεξίαο ζην

Λνλδίλν σο έλα

εξγαιείν αμηνιόγεζεο

γηα αζζελείο ζε

θπηηθή θαηάζηαζε

(VS) ή κε ειάρηζην

επίπεδν ζπλείδεζεο

(MCS)



Κιίκαθα SMART

• Η κλίμακα SMART
παρζχει αξιολόγθςθ
3 επιπζδων αλλά ςε
πζντε ςθμεία:

• του αιςθητικοφ
επιπζδου

• κινητικοφ επιπζδου

• τθσ επικοινωνίασ

1 Καμία αντίδραςθ ςτα 
ερεκίςματα

2 Αντιδρά μόνο ςτα 
ερεκίςματα

3 Εντοπίηει τον πόνο/ 
αποφεφγει τον πόνο

4 Εκτελεί παραγγζλματα

5 Ραρακολουκεί, 
χρθςιμοποιεί αντικείμενα



Western Neuro Sensory Stimulation Profile 
(WNSSP)

• Η WNSSP εμεηάδεη ηνλ βαζκό

αληαπόθξηζεο ελόο αζζελνύο κε

δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο

θαη θαηαγξάθεη ηε γλσζηηθή

ιεηηνπξγία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ



I- Δπίπεδν Γηέγεξζεο

1- Γπλαηόηεηα εγξήγνξζεο: (άλνηγκα νθζαικνύ / θίλεζε ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ ζώκαηνο ζε θσλή / αθήο ή θνύλεκα)

0-Απαηηεί επαλεηιεκκέλε παξνπζίαζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ εξεζηζκάησλ

1- Γύν ή πεξηζζόηεξα εξεζίζκαηα

2-Έλα εξέζηζκα

3-Απηόκαηε αθύπληζε

2.Αθύπληζε

1.10 min

1.11-20

2->21 min

3-Βιεκκαηηθή επαθή

0-Οθζαικνί θιεηζηνί

1-Απηόκαηα άλνηγκα νθζαικώλ

2-Παξαθνινπζεί

Ν-Αδπλακία άλνηγκα νθζαικώλ

4-Ιθαλόηεηα λα παξαθνινπζεί

0-Παξαθνινπζεί < 50% ηνπ ρξόλνπ

2-Παξαθνινπζεί >50% ηνπ ρξόλνπ



II-Λεθηηθή απάληεζε

Δληνπηζκόο

5-Φσλή:Απάληεζε ζηηο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο.Γεηα ζαο ην νλνκά κνπ είλαη…

0-Κακία απάληεζε <20 sec

1-Αδηαθνξία ζε αθνπζηηθό εξέζηζκα

2-Δγξήγνξζε ζε αθνπζηηθό εξέζηζκα

6-Ήρνο:θαιύηεξε απάληεζε ζε ερεηηθό εξέζηζκα

0-Κακία απάληεζε <20 sec

1- Αδηαθνξία ζε αθνπζηηθό εξέζηζκα

2-Δγξήγνξζε ζε αθνπζηηθό εξέζηζκα

Σύγθξηζε (επαλάιεςε εληνιώλ)

0-Κακία απάληεζε <20 sec

1-Λάζνο απάληεζε

2-Καζπζηεξεκέλε απάληεζε

3-Λάζνο απάληεζε κε άκεζε απάληεζε

4-Απζόξκεηε αιιά θαζπζηεξεκέλε απάληεζε (αληαπνθξίλεηαη κεηά από 5 sec)

5-Απζόξκεηε απάληεζε

7-Κνύλεζε ην ρέξη

8-Άλνημε /θιείζε ην ζηόκα

9-Βγάιε ηε γιώζζα έμσ

10-Άλνημε/θιείζε ηα κάηηα

11-Σήθσζε ηα θξύδηα

12-Έλα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί



III-Δπηθνηλσλία κε ιόγν

13-Δθθώλεζε

0-Κακία απάληεζε

1-Αθαηάιεπηνη ήρνη

2-Αθαηάιιειεο ιέμεηο

3-Δπαλαιαλβάλεη ιέμεηο

14-Έθθξαζε πξνζώπνπ

0-Κακία αληίδξαζε

1-Χακνγειάεη, δείρλεη

2-Δπηθνηλσλεί κε ην πξόζσπν

15-Απάληεζε κε Ναη ή Όρη είηε ιεθηηθή, είηε όρη

0-Κακία αληίδξαζε

2-Παξαηεξήζεθε αληίδξαζε αιιά δελ ήηαλ αθξηβήο

3-Παξαηεξήζεθε αληίδξαζε



IV-Οπηηθή Απάληεζε

Οξηδόληηα παξαθνινύζεζε

0-Κακία αληίδξαζε <20sec

1-Αθνινπζεί (από ηε κέζε γξακκή) - αξηζηεξά ή δεμηά

2-Αθνινπζεί (από ηε κέζε γξακκή) - αξηζηεξά θαη δεμηά

3-Αθνινπζεί πέξα από ηε κέζε γξακκή-από ηελ θάζε πιεπξά

16-Οξηδόληηνο θαζξέθηεο

17-

΄Οξζην άηνκν (αξγό πεξπάηεκα από ηε κία πιεπξά ηνπ θξεββαηηνύ πξνο ηελ άιιε)

18-Οξηδόληηα εηθόλα

19-Οξηδόληην αληηθείκελν

20-Οξηδόληηνο θαζξέθηεο



Καηαθόξπθε παξαθνινύζεζε

0-Κακία απαληεζε<20sec

1-Αθνινπζεί (απν ηε κέζε γξακκή) πάλσ ή θάησ

2- Αθνινπζεί (απν ηε κέζε γξακκή) πάλσ θαη θάησ

21-Κάζεηε εηθόλα

22-Κάζεην αληηθείκελν

ΣΥΓΚΡΙΣΗ꞉Καιύηεξε απάληεζε ζε γξαπηέο εληνιέο”Γηαβάζηε ηελ θάξηα θαη θάλε όηη ιέεη“

0-Κακία απαληεζε<20sec

1-Λάζνο απάληεζε

2-Καζπζηεξεκέλε απάληεζε > 5 sec

3-Λάζνο κε άκεζε απάληεζε

4-Απζόξκεηε κε θαζπζηεξεκέλε απάληεζε

5-Απζόξκεηε,άκεζε ζσζηή απάληεζε

23-Αλνίμηε ην ζηόκα

24-Βγάιηε ηε γιώζζα

25-Κιείζηε ηα κάηηα

26-Σεθώζηε ηα θξύδηα

27-Μεηαθηλήζηε κέξνο ηνπ ζώκαηνο



V-Οπηηθή αληίδξαζε

Δληνπηζκόο

28-Αθή (δηέγεξζε ηκήκαηνο ηνπ ζώκαηνο κε κία ρηέλα, βνύξηζα, πεηζέηα)

0-Κακία απάληεζε<20sec

1-Αδηαθνξία γηα ην αληηθείκελν

2-Πξνθαιεί ελδηαθέξνλ-παξαθνινπζεί

29-Γηέγεξζε ζηνκαηνθάξξπγγα (εμσηεξηθή επηθάλεηα ρεηιέσλ κε q-tip)

0-Απνζύξεη

1-Πξσηόγνλα αληαλαθιαζηηθά

2-Αληέρεη ηε δηέγεξζε

Χεηξηζκόο αληηθεηκέλνπ (Απην είλαη έλα....δείμε κνπ πώο ην ρξεζηκνπνηείηε)

0-Κακία απαληεζε<20sec

1-Κξάηα/απειεπζεξώλεη ην αληηθείκελν

2-Μεηαθηλεί/ρξεζηκνπνηεί ην αληηθείκελα αθαηάιιεια

3-Τν θηάλεη ή απνκαθξύλεη ην αληηθείκελν

4-Τν ρξεζηκνπνηεί ζσζηά

5-Χξεζηκνπνηεί ην αληηθείκελν θαηάιιεια θαη απζόξκεηα

Ν-απνκαθξύλνληαη ηα άθξα από ην αληηθείκελν

30-Κνπηάιη ρεηξηζκνύ (βξίζθεηαη ζην νπηηθό πεδίν ή ζην ρέξη εάλ είλαη αλίθαλνο λα ην πάξεη

31-Χηέλα ρεηξηζκνύ

32-Μνιύβη ρεηξηζκνύ



VI-Οςφρητική αντίδραςη (ευχάριςτθ ι δυςάρεςτθ: 
κολϊνια,καφζσ,ξφδι,κανζλα,ςκόρδο)

0-Καμία απαντθςθ<20sec

1-Αδιαφορία

2-Αντιδρά ςτο ερζκιςμα

Ν-Μθ εφαρμόςιμο λόγω τραχειοςτομίασ



Western Neuro Sensory Stimulation Profile
(WNSSP)

• Οη πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζπλδένληαη
κε ηελ θαιύηεξε γλσζηηθή ιεηηνπξγία

• Η ειάρηζηε βαζκνινγία είλαη ην 0 θαη ε
κέγηζηε είλαη ην 110

• Δμεηάδεη 32 αληηθείκελα-παξακέηξνπο

• Τν WNSSP κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη
45 ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί θαη
απαηηεί ηε ρξήζε δηαθόξσλ
αληηθεηκέλσλ



Αναπτφχκθκε ςτο
Ρανεπιςτιμιο του
Southampton τθσ Αγγλίασ
το 2000 και ςτοχεφει ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ
γνωςτικισ λειτουργίασ
κατά τθν αποκατάςταςθ
μετά από ςοβαρι
εγκεφαλικι βλάβθ

Wissex Head Injury Matrix (WHIM)



• Η Wissex Head Injury Matrix (WHIM) είλαη κηα
θιίκαθα λεπξνςπρνινγηθή παξαθνινύζεζεο
ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αμηνιόγεζε αζζελώλ
πνπ μππλνύλ από θώκα θαζώο θαη αζζελώλ
ζε θπηηθή θαηάζηαζε (VS) θαη θαηάζηαζε
ειάρηζηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο (minimally-
conscious state / MCS)

• Η αμηνπηζηία ηεο WHIM απνδεηθλύεηαη
θησρή όηαλ ε αμηνιόγεζε γίλεηαη από κε
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό



• Η WHIM απνηειείηαη από κηα ζεηξά από 58

ζηνηρεία (παξακέηξνπο πνπ κπνξνύλ λα

παξαηεξεζνύλ) γηα επηθνηλσληαθέο

δεμηόηεηεο, γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε

• Δθαξκόδεηαη ζε αζζελείο ειηθίαο άλσ ησλ

16 εηώλ θαη κπνξεί λα εθηειεζηεί από

νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπκέλν εξεπλεηή, ζε

νπνηνδήπνηε δηάζηεκα παξαηήξεζεο



WHIM, αληηθείκελα ζπκπεξηθνξάο 1-15

1 Άλνηγκα νθζαικώλ γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα

2 Άλνηγκα νθζαικώλ γηα παξαηεηακέλν ρξνληθό δηάζηεκα

3 Τα κάηηα αλνίγνπλ θαη θηλνύληαη αιιά δελ εζηηάδνπλ ζε 

αληηθείκελν/άηνκν

4 Σηηγκηαία πξνζνρή ζε εξέζηζκα

5 Σηξέθεη ην βιέκκα ζε άηνκν γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα

6 Φσλεηηθή έθθξαζε γηα λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα

7 Δλόριεζε όηαλ ηνπνζεηείηαη ύθαζκα ζην πξόζσπν

8 Βιεκκαηηθή επαθή

9 Παξαθνινπζεί ζε πξόζσπν πνπ κηιάεη

10 Έθθξαζε ελόριεζεο («Φύγεηε», θιπ.)

11 Τα κάηηα αθνινπζνύλ ην άηνκν πνπ θηλείηαη ζην νπηηθό πεδίν

12 Παξαθνινπζεί ην πξόζσπν πνπ δίλεη πξνζνρή

13 Κιείλεη ηα κάηηα θαη γίλεηαη ήξεκνο ηνπνζεηείηαη ύθαζκα ζην 

πξόζσπν

14 Έθθξαζε κε «ρεηξνλνκίεο» (κε ραζκνπξεηό, αλαζηελαγκό, 

θιπ.)

15 Δθηειεί θίλεζε θαηόπηλ ιεθηηθήο εληνιήο



WHIM, αληηθείκελα ζπκπεξηθνξάο 16-29

16 Γπξλάεη ην θεθάιη / ην βιέκκα λα θνηηάμεη όηαλ θάπνηνο κηιάεη

17 Παξαθνινπζεί ην άηνκν πνπ θηλείηαη ζην νπηηθό ηνπ πεδίν

18 Παξαθνινπζεί γηα 3-5 δεπηεξόιεπηα

19 Δθθσλεί ήρνπο γηα λα εθθξάζεη δηάζεζε ή αλάγθε

20 Παξαθνινπζεί ήρν

21 Γείρλεη επηιεθηηθή απάληεζε ζε πξνηηκώκελα άηνκα

22 Γηαηεξεί νπηηθή επαθή γηα 5 δεπηεξόιεπηα

23 Αθαηξεί ην ύθαζκα από ην πξόζσπν κε θεθαιή, ρεηξνιαβή, 

θιπ (× 3)

24 Αζόξπβε θίλεζε ζηόκαηνο

25 Γθξηκάηζεο γηα λα δείμεη αληηπάζεηα

26 Δίλαη ζε ζέζε λα αγλνήζεη ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο

27 Αλαδεηά ην αληηθείκελν όηαλ δεηεζεί

28 Μηκείηαη ρεηξνλνκία (βιεθαξίδεη x 2)

29 Γείρλεη όηη θαηαλνεί κε ην θεθάιη, ην λεύκα, ηε ρεηξνλνκία, 

θιπ



WHIM, αληηθείκελα ζπκπεξηθνξάο 30-46

30 Δπηδηώθεη επαθή κε ηα κάηηα

31 Μνλνζύιιαβεο ή κεκνλσκέλεο ιέμεηο σο απάληεζε ζε 

εξσηήζεηο
32 Σηξέθεη βιέκα θαη πξνθαλώο εμεξεπλά εηθόλεο, ηειεόξαζε 

θιπ
33 Μεηαθηλεί απζόξκεηα ην βιέκκα από έλα άηνκν ζε άιιν 

34 Δπθξάδεηα νκηιίαο αιιά αζπλάξηεηε. Δθθσλεί πνιιέο 

ιέμεηο, αιιά δύζθνιν λα δηαθξίλεηο

35 Αλαδεηά ην αληηθείκελν πνπ αξρηθά ηνπ έρεη πξνβιεζεί θαη 

ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλεηαη από ην νπηηθό ηνπ πεδίν

36 Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κηα εξγαζία, ηειεόξαζε θ.ιπ., 

αιιά ε ζπγθέληξσζή ηνπ δελ είλαη ζηαζεξή

37 Μνλνζύιιαβεο ή κεκνλσκέλεο ιέμεηο σο έθθξαζε δηάζεζεο 

ή αλάγθεο
38 Απνζπάηαη ζηηγκηαία από εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αιιά 

κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία

39 Μπνξεί λα βξεη κηα ζπγθεθξηκέλε θάξηα παηρληδηνύ αλάκεζα 

από 4
40 Χακνγειά

41 Χξεζηκνπνηεί γξαθή, δαθηπινγξάθεζε ή άιιε κνξθή 

επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί

42 Μπνξεί λα πεη πνηα είλαη ε θάζε ηεο εκέξαο (πξσί, 

κεζεκέξη θηι)
43 Σύληνκεο θξάζεηο

44 Γείρλεη κε ηα κάηηα

45 Ξεθηλάεη ζπλνκηιία

46 Δθθσλεί ήρν γηα λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή



WHIM, αληηθείκελα ζπκπεξηθνξάο 47-58

47 Σπκβαηηθή ρξήζε νκηιίαο αιιά κε πνιύ ιίγεο ιέμεηο

48 Χξεζηκνπνηεί κία ή δύν ρεηξνλνκίεο

49 1 ή 2 ζηνηρεία πξνζαλαηνιηζκνύ ζσζηά (εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, κήλα,

έηνο, ειηθία, ηόπνο)

50 Γλσξίδεη ηελ ηηκή ηξηώλ θνηλώλ αληηθεηκέλσλ

51 Αλαγλσξίδεη λνκίζκαηα

52 Γλσξίδεη ην όλνκα ελόο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ

53 Ολνκάδεη ή δείρλεη αξηζηεξά θαη δεμηά

54 Χξεζηκνπνηεί γξαθή, δαθηπινγξάθεζε ή άιιε κνξθή 

επηθνηλσλίαο άπηαηζηα

55 3-5 ζηνηρεία πξνζαλαηνιηζκνύ ζσζηά

56 Θπκάηαη θάηη από ηελ πξνεγνύκελε κέξα (π.ρ. εκθάληζε 

λνκίζκαηνο, θιεηδηνύ, ξνινγηνύ θιπ ηζέπεο θαη πείηε όηη ζα 

ηνπο δεηήζεηε λα ην ζπκνύληαη αύξην)

57 Θπκάηαη θάηη από λσξίηεξα ζηελ εκέξα

58 Οινθιεξώλεη ην ηεζη ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ακλεζίαο



• Αλλαγζσ τθσ νευρολογικισ λειτουργίασ και
ςυμπεριφοράσ αςκενϊν κατά τθν διαδικαςία
ανάκτθςθσ του επιπζδου ςυνείδθςθσ μετά από
ςοβαρι τραυματική εγκεφαλική βλάβη (TBI)

• Χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο παρακολοφκθςθσ
τθσ διαδικαςίασ εξόδου από το κϊμα
παρζχοντασ αςφαλείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τθν πρόγνωςθ και τθν λιψθ αποφάςεων

• Μπορεί να διαχωρίςει τθν πραγματική αλλαγή
τθσ νευρολογικισ κατάςταςθσ του αςκενοφσ από
τθν τυχαία διακφμανςθ

Disorders of Consciousness Scale 
(DOCS)



• Το DOCS διαφζρει από άλλα εργαλεία
αξιολόγθςθσ, όπωσ θ Come Recovery Scale (CRS)
και το Western Neuro Sensory Stimulation Profile
(WNSSP), ςτο γεγονόσ ότι παρζχει μια λεπτομερή
περιγραφή τθσ ανάκτθςθσ τθσ νευρολογικισ
κατάςταςθσ

• Το WNSSP επιτρζπει τθν φπαρξθ «ςινιάλου» ςαν
απάντθςθ του αςκενοφσ και διευκρινίηει ότι κα
πρζπει να χορθγθκεί μικρότερθ βακμολογία εάν
απαντιςει με «ςινιάλο» ι κακυςτεριςει ςτθν
απάντθςθ, ενϊ το DOCS δίνει τθ δυνατότθτα ςτον
αςκενι να απαντιςει από 10 ζωσ 30
δευτερόλεπτα ςτο ερζθιςμα



Sensory Stimulation Assessment Measure 
(SSAM)

• Το «Μζτρο αξιολόγθςθσ αιςκθτθριακισ
διζγερςθσ» (Sensory Stimulation Assessment
Measure / SSAM):

• Δθμιουργικθκε το 1994 από τουσ Rader & Ellis

• Εργαλείο ακριβοφσ και επαναλαμβανόμενθσ
εκτίμθςθσ τθσ ανταπόκριςθσ ςε άτομα με μη-
τραυματική εγκεφαλική βλάβη

• Δεν χρθςιμοποιείται επεμβατικό ι επίπονο
ερζκιςμα

• Η αξιοπιςτία τθσ SSAM αποδείχκθκε
ικανοποιητική και θ εγκυρότθτά τθσ παρόμοια με
τθν GCS



Sensory Stimulation Assessment Measure 
(SSAM)

• Υπάρχουν 5 κλίμακεσ
αξιολόγθςθσ που
περιλαμβάνουν τισ 5
αιςκιςεισ

- Πραςθ

- Ακοι

- Αφι

- Γεφςθ

- Πςφρθςθ

• 3 κατθγορίεσ
/ερζκιςμα:

- άνοιγμα
οφκαλμϊν

- κινθτικι απάντθςθ
- εκφϊνθςθ/ομιλία



Delirium in the ICU



• Λίςτα ελζγχου 8 ςυμπτωμάτων:

1. Μεταβολι του επιπζδου
ςυνείδθςθσ

2. Διαταραχι τθσ προςοχισ

3. Αποπροςανατολιςμόσ

4. Ραραιςκιςεισ

5. Ψευδαιςκιςεισ ι ψφχωςθ

6. Ψυχοκινθτικι διζγερςθ ι
νωκρότθτα

7. Ακατάλλθλθ ομιλία ι διάκεςθ

8. Διαταραχζσ ςτον κφκλο του
φπνου

Κυμαινόμενθ πορεία ςυμπτωμάτων

• Αξιολογοφνται κατά τθ διάρκεια
μιασ περιόδου 8-24 ωρϊν

• Ραρατθροφνται μεταβολζσ του
αςκενι

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)



Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)

• Τεκμθριϊνεται κάκε 8 ϊρεσ

• Τποκειμενική κακϊσ βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ κατά τθ
διάρκεια τθσ νοςθλευτικισ φροντίδασ

• Η κλίμακα κυμαίνεται από 0 ζωσ 8

• Βακμολογία ≥ 4 υποδθλϊνει ντελίριο

• Η ICDSC μπορεί να είναι πιο χριςιμθ για τον εντοπιςμό
του υποκλινικοφ ντελίριου

• Οι Bergeron et al επικφρωςαν τθν ICDSC ςε μια μελζτθ με
93 αςκενείσ τθσ ΜΕΘ, οι οποίοι αξιολογικθκαν και από
βακμολογθτι–ψυχίατρο, ωσ πρότυπο αναφοράσ και είχε
ευαιςκθςία 99 % και ειδικότθτα 64 % για τθν αναγνϊριςθ
του ντελίριου (45/16)

M. A. Pisani, K. L. Araujo, P. H. Van Ness, Y. Zhang, E. W. Ely, and S. K. Inouye, "A research algorithm to improve detection of

delirium in the intensive care unit," Crit Care, vol. 10, p. R121, 2006.

N. Bergeron, M. J. Dubois, M. Dumont, S. Dial, and Y. Skrobik, "Intensive Care Delirium Screening Checklist: evaluation of a new

screening tool," Intensive Care Med, vol. 27, pp. 859-64, May 2001.



• Aξιολογεί τζςςερα χαρακτθριςτικά:

1. τθν οξεία ζναρξθ μεταβολϊν τθσ νοθτικισ κατάςταςθσ ι
τθν κυμαινόμενθ πορεία των ςυμπτωμάτων

2. τθ διαταραχι τθσ προςοχισ και τθν εξάντλθςι τθσ

3. τθ διαταραχι του επίπεδου ςυνείδθςθσ

4. τθν αποδιοργάνωςθ τθσ ςκζψθσ

Confusion Assessment Method (CAM- ICU)



• Το επίπεδο ςυνείδθςθσ–εγριγορςθσ αξιολογείται με μια
τυποποιθμζνθ κλίμακα καταςτολισ, τθν Κλίμακα Διζγερςθσ–
Καταςτολισ Richmond (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS)

Confusion Assessment Method (CAM- ICU)



• Είναι εφκολο να εκτελεςτεί,

• Χρειάηεται μόνο δφο λεπτά για να
ολοκλθρωκεί

• Απαιτεί ελάχιςτθ εκπαίδευςθ

• Η διάγνωςθ του ντελίριου με τθν CAM-ICU
γίνεται ςε δφο ςτάδια:

• Αρχίηει με τθν αξιολόγθςθ των δφο
ςυνιςτωςϊν τθσ ςυνείδθςθσ, δθλαδι τθσ
«εγριγορςθσ ι ικανότθτασ αφφπνιςθσ» και
του «περιεχόμενου»

Confusion Assessment Method (CAM- ICU)



• Αρχικά, είχε επικυρωκεί από τουσ Ely et al., ςε δφο
ομάδεσ 38 και 111 αςκενϊν που νοςθλεφονταν ςτθ ΜΕΘ
για πακολογικά αίτια, και βρζκθκε ότι θ CAM-ICU είχε
υψηλή ευαιςθηςία (93-100 %) και ειδικότητα (89-100 %)
για το ντελίριο, κακϊσ και υψηλή αξιοπιςτία (κ = 0,96).

• Οι Lin et al., ςτθ ςυνζχεια, επικφρωςαν τθν CAM-ICU, ςε
μια ξεχωριςτι ομάδα 102 αςκενϊν υπό μθχανικό
αεριςμό, με όμοια υψθλι ευαιςκθςία (91- 95 %),
ειδικότθτα (98 %) και αξιοπιςτία (κ = 0,91).

• Ωςτόςο, μεταγενζςτερεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ CAM-
ICU ζχει πιο μζτρια ευαιςκθςία, που κυμαίνεται από 47
ζωσ 81 %, ενϊ θ ειδικότθτα παραμζνει υψθλι και
κυμαίνεται από 88 ζωσ 98 %

E. W. Ely, S. K. Inouye, G. R. Bernard, S. Gordon, J. Francis, L. May, et al., "Delirium in mechanically ventilated patients:

validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU)," JAMA, vol. 286, 

pp. 2703-10, Dec 5 2001. 

E. W. Ely, R. Margolin, J. Francis, L. May, B. Truman, R. Dittus, et al., "Evaluation of delirium in critically ill patients:

validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)," Crit Care Med, vol. 29, pp. 

1370-9, Jul 2001
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• The 'classic' care of critically ill patients is similar 
to a 'dementia factory.' It is up to us to close this 

factory.

Dr. Raúl Alejandro Gómez, Intensivist Physician, Buenos Aires
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