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Δεν υπάρχει καμία ςφγκρουςθ ςυμφερόντων



• The patient with an ankle sprain does not benefit from waiting while the 
patient with ST elevation myocardial infarction (STEMI) is seen before 
him, but the population as a whole does. 

• The ideal triage would identify all those patients who will either benefit 
from a time-critical intervention or will suffer harm if a time-critical 
intervention is not provided.

• So where does this leave the clinician or the department seeking a ‘good’ 
triage system? It needs reflection on where triage fits in your specific 
model of patient flow and risk management. 

• Ask not what your triage can do for you, but what you are asking it to do.



Νοςοκομειακι διαλογι



Νοςοκομειακι διαλογι

• Ανάλογα με ανάγκεσ 

• Ορίηω τον υπο-πλθκυςμό που 
κζλω να ξεδιαλζξω

• Βρίςκω τισ παραμζτρουσ που 
αναγνωρίηουν τον ςυγκεκριμζνο 
υπο-πλθκυςμό

• Εφαρμόηω 

• Ελζγχω αποτζλεςμα – διορκϊνω 
– τροποποιϊ.



• The function of the triage in a hospital is to identify and prioritize those 
with the most urgent needs to use the emergency service first

• An accurate triage decision is a correct allocation for patients to receive 
emergency service in the best suitable time according to the severity of 
their condition 

• An inaccurate triage decision could prolong patients’ waiting time to use 
the service, which potentially leads to adverse events 

• With the function of triage, the incidence of adverse events in ED can be 
lowered with an accurate triage decision. 

• The low incidence rate is an indicator of good quality of emergency service. 





Συςτιματα διαλογισ βαςιηόμενα ςτθν 
κλινικι εκτίμθςθ 

• Australian Triage Scale (ATS)

• Manchester Triage System (MTS) 

• Emergency Severity Index (ESI) 

• Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) 









 



Βιματα/αποφάςεισ του αλγόρικμου
• 1. Απειλείται άμεςα θ ηωι του αςκενι;

• Είναι απελευκερωμζνοσ ο αεραγωγόσ; 

• Είναι επαρκισ θ αναπνοι; 

• Ζχει ςφυγμό; Υπάρχει ανθςυχία για το ρυκμό και τθν ποιότθτα του ςφυγμοφ; 

• Είναι διαςωλθνωμζνοσ ο αςκενισ;

• Μιπωσ ο αςκενισ απαιτεί άμεςθ φαρμακευτικι αγωγι ι άλλθ αιμοδυναμικι παρζμβαςθ; 

• Είναι ςε καλι νευρολογικι κατάςταςθ; 

• 2. Πρζπει να εξεταςκεί άμεςα;
• Πρόκειται για αςκενι ςε κατάςταςθ υψθλοφ κινδφνου; 

• Είναι ο αςκενισ ςε διζγερςθ, λικαργο ι αποπροςανατολιςμζνοσ; 

• Αιςκάνεται ο αςκενισ ιςχυρό πόνο ι δυςφορία; 

• 3. Ποιοι είναι πόροι (ο αρικμόσ των πόρων) που χρειάηεται αυτόσ ο αςκενισ (κα 
χρειαςτεί πολλζσ εξετάςεισ – παρεμβάςεισ;)



Λογικι διαδικαςία
• ESI highlights the importance of recognizing high-risk situations and uses the triage 

nurse’s expertise and experience to identify patients at high risk.

• Knowledge and experience are necessary but not sufficient. 

• The other factor that we have found to be important is gut instinct or the sixth sense. 

• Novice triage nurses should be taught rules of thumb which they can use until they have
the confidence and experience upon which to make rapid, accurate decisions. 

• Examples of these rules of thumb include “all women of childbearing age are pregnant 
until proven otherwise” or “all chest pain is cardiac until proven otherwise.” 

• Novice triage nurses are also taught symptom clustering such as the cardiac cluster of 
chest pain with nausea, shortness of breath, and diaphoresis. 

• The nurse puts into long-term memory particular patient scenarios in which they were 
involved in some way. 

• The triage nurse needs to draw on all of his or her knowledge and experience with each 
triage encounter. High-risk situations should be easy for the experienced triage nurse to 
identify.

• Vital signs are often not helpful in the identification of high-risk patients. 



Επιπρόςκετα

• Patients who have an episode of chest or epigastric discomfort, with or without 
accompanying symptoms, usually will need an ECG performed rapidly to determine the 
presence of ACS and need to be identified as high risk-ESI level 2

• For patients with epistaxis, the triage nurse should obtain a blood pressure, although this 
is not in the ESI algorithm

• Patients with trauma to the face should be evaluated for possible facial fractures

• Any mechanism of injury associated with a high risk of injury should be categorized ESI 
level 2 unless they present with unstable vital signs and require immediate intervention.

• These medical complications include diabetic ketoacidosis, hyper- or hypoglycemia, and 
a variety of other electrolyte disturbances that may need to be treated immediately.

• The developers of the ESI and the current ESI research team believe that experienced ED 
nurses can use vital sign data as an adjunct to sound clinical judgment when rating 
patients with the ESI









Συςτιματα διαλογισ ςτθριηόμενα ςε 
παραμζτρουσ φυςιολογίασ

• Συχνά οι διαταραχζσ ςτθ φυςιολογία των αςκενϊν, όπωσ αυτζσ 
αντικατοπτρίηονται από τα ηωτικά ςθμεία προθγοφνται τθσ κλινικισ 
επιδείνωςθσ και του κανάτου. 

• Hong W et al. How accurate are vital signs in predicting clinical outcomes in 
critically ill emergency department patients. Eur J Emerg Med 2013;20:27–32.

• Ζχουν αναπτυχκεί ςυςτιματα ζγκαιρθσ διάγνωςθσ (Early Warning Scores 
(EWS)) ςτθριηόμενα ςε κλινικζσ και φυςιολογικζσ παραμζτρουσ τόςο για 
γενικζσ όςο και για ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν. 

• Boyd CR et al. Evaluating trauma care: the TRISS method. Trauma Score and the 
Injury Severity Score. J Trauma 1987;27:370–8

• Seymour CW, et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the third 
international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3).JAMA 
2016;315:762

• Lee M, et al. The association between abnormal vital sign groups and undesirable 
patient outcomes. HK J Emerg Med 2018;25:137–45











• NEWS2 is the latest version of 
the National Early Warning Score 
(NEWS), first produced in 2012 
and updated in December 2017, 
which advocates a system to 
standardise the assessment and 
response to acute illness



Συςτινεται θ χριςθ του για:

• Tθν ομογενοποίθςθ και αντικειμενικοποίθςθ τθσ εκτίμθςθσ 
βαρφτθτασ οξείασ νόςου ςτο ΤΕΠ 

• Tθν ομογενοποίθςθ και αντικειμενικοποίθςθ τθσ εκτίμθςθσ 
βαρφτθτασ οξείασ νόςου προνοςοκομειακά

• Ωσ εργαλείο παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ πορείασ υγείασ του 
αςκενι. 









Από διαλογι προσ…

Fast Track

• Περιπατθτικοί

• Non-Trauma

• Ενιλικεσ

• ESI >3

• EWS < 4

• Εποχικά νοςιματα

Αίθουσα αναζωογόνησης

• Σοβαρι κινθματικι κάκωςθσ

• Όλεσ οι θλικίεσ

• ESI < 2

• EWS > 7



Κλίμακεσ διαλογισ για τθν ανίχνευςθ 
χρονοευαίςκθτων πακιςεων

• Υπάρχουν νοςιματα ςτθν εξζλιξθ των οποίων ο χρόνοσ που 
μεςολαβεί μζχρι τθν αντιμετϊπιςθ, καταςτρζφει ιςτό. 

• Τζτοια είναι 
• τα Οξζα Στεφανιαία Σφνδρομα (ΟΣΣ)

• τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επειςόδια (ΑΕΕ). 

• Οι αςκενείσ αυτοί δεν παρουςιάηονται πάντα ςε τζτοια κλινικι 
κατάςταςθ που να πλθροφν κριτιρια άμεςθσ προτεραιοποίθςθσ με 
βάςθ τουσ παραπάνω γενικοφσ αλγόρικμουσ



Πικανό οξφ ςτεφανιαίο ςφνδρομο

• Το κωρακικό άλγοσ πρόςφατθσ ζναρξθσ αποτελεί το δεφτερο 
ςυχνότερο ςφμπτωμα με το οποίο προςζρχονται οι αςκενείσ ςτο 
ΤΕΠ. 

• Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό αςκενϊν με ΟΣΣ προςζρχονται με άτυπθ 
ςυμπτωματολογία. 

• Οι ιςχφουςεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυςτινουν τθ διενζργεια ΗΚΓ 
12 απαγωγϊν εντόσ 10 λεπτϊν από τθν άφιξθ του αςκενι με κάκε 
τφπου κωρακικοφ άλγουσ. 

• Από μόνο του το ΗΚΓ δεν αρκεί για τον αποκλειςμό/διάγνωςθ ΟΣΣ. 



Συχνότερα χρθςιμοποιοφμενοι αλγόρικμοι

• Thrombosis in Myocardial Infarction risk (TIMI) score 

• Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) score 

• The HEART score

• Accelerated Diagnostic Protocol (ADAPT) scale

• the North American Chest Pain Rule (NACPR)



Το HEART score 

• (H) History - Ιςτορικό 

• (E) ECG - Ηλεκτροκαρδιογράφθμα 

• (Α) Age - Ηλικία 

• (R) Risk Factors – Παράγοντεσ Κινδφνου 

• (Τ) Troponin – Τροπονίνθ





Ιζηορικό – Κλινική εικόνα Υυηλή σπουία 0

Μέζη σπουία 1

Φαμηλή σπουία 2

ΗΚΓ Φσζιολογικό 0

Μη ειδικές διαηαρατές επαναπόλφζης, LBBB, Βημαηοδοηικός ρσθμός,

αναζηροθή Τ

1

Καηαζπάζεις ST 2

Ηλικία <45 0

45-65 1

>65 2

Προδιαθεζικοί παράγονηες Κανένας 0

1-2 (Υπέρηαζη, διαβήηης, πατσζαρκία, κάπνιζμα, δσζλιπιδαιμία,

οικογενειακό ιζηορικό)

1

3 παράγονηες ή γνφζηή αθηρφμαηική νόζος 2

Τροπονίνη * < Φαμηλόηερης ηιμής 0

1-2 θορές η ταμηλόηερη ηιμή 1

>3 θορές η ταμηλόηερη ηιμή 2

Σύνολο



• Ζνα HEART score of 0-3 κατατάςςει τον αςκενι ωσ χαμθλοφ κινδφνου 
που δφναται να εξζλκει του ΤΕΠ με οδθγίεσ.

• Ζνα HEART score 4-6 κατατάςςει τον αςκενι ςε ενδιάμεςου 
κινδφνου και χριηει παρακολοφκθςθσ από ειδικό.

• Ζνα HEART score 7-10 κατατάςςει τον αςκενι ςε υψθλοφ κινδφνου 
και χριηει άμεςθσ εκτίμθςθσ και αντιμετϊπιςθσ.

• Για μείωςθ των ψευδϊσ αρνθτικϊν ςε <1% χρθςιμοποιείται το 
HEART Pathway το οποίο προβλζπει επανεξζταςθ τθσ τροπονίνθσ ςε 
3 ϊρεσ. 



Πικανό αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο 

• Η ενδαγγειακι κρομβεκτομι (Endovascular Thrombectomy-EVT) και 
θ κρομβόλυςθ, για κρόμβωςθ μεγάλων αγγείων (Large Vessel
Occlusion-LVO) αποτελoφν κεραπείεσ υψθλισ κεραπευτικισ αξίασ 
για τα οξζα ιςχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια (ΑΕΕ). 

• Κακϊσ οι πικανότθτεσ επιτυχίασ τθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ 
μειϊνονται με τθν πάροδο του χρόνου ζχουν προτακεί και 
δοκιμαςτεί πολλαπλά ςυςτιματα διαλογισ των αςκενϊν αυτϊν.

• Κακϊσ δεν ζχουν όλα τα νοςοκομεία δυνατότθτα κρομβεκτομισ –
κρομβόλυςθσ τα ςυςτιματα ζγκαιρθσ και ακριβοφσ διαλογισ ζχουν 
επικεντρωκεί ςτθν προνοςοκομειακι διάγνωςθ.



Συςτιματα διαλογισ για ΑΕΕ

• National Institutes of Health Stroke Scale (ΝΙΗSS) 

• Cincinnati Prehospital Stroke Severity Scale (CPSSS) 

• Los Angeles Motor Scale (LAMS)

• Rapid Arterial Occlusion Evaluation (RACE)

• Face Arm Speech Test (FAST)

• Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) 

• Melbourne Ambulance Stroke Scale (MASS) 

• Medic Prehospital Assessment for Code Stroke (MedPACS) 

• Recognition of Stroke in the Emergency Room. (ROSIER)



Κοινά ςθμεία

• Σχεδόν όλα τα παραπάνω ςυςτιματα ςτθρίηονται ςτθν αξιολόγθςθ
• Μυϊκισ αδυναμίασ του προςϊπου

• Των άνω και κάτω άκρων

• Διαταραχϊν του λόγου 

• Διαταραχϊν τθσ όραςθσ

• Κανζνα από τα παραπάνω ςυςτιματα δεν υπερζχει ξεκάκαρα 
κάποιου άλλου. 

• Η επιλογι ςυςτιματοσ αποτελεί επιλογι του κάκε ςυςτιματοσ 
υγείασ. 





Το ςφςτθμα ROSIER 

• Τo ςφςτθμα ROSIER (Recognition of Stroke in the Emergency Room) 
αναπτφχκθκε το 2005 ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο 

• Σκοπόσ του είναι να αναγνωρίηουν ταχζωσ οι ιατροί του ΤΕΠ τα ΑΕΕ, 
προκειμζνου να προτεραιοποιοφνται ορκά.

• Η ευαιςκθςία του ςυςτιματοσ είναι περίπου 90% αλλά θ ειδικότθτα 
20-90%

• Ζχει κετικι προγνωςτικι αξία 60-95% και αρνθτικι προγνωςτικι αξία 
33-48%. 

• Δεν μπορεί να διακρίνει μεταξφ αιμορραγικοφ και ιςχαιμικοφ ΑΕΕ





Μυϊκι αδυναμία προςϊπου +1 

Μυϊκι αδυναμία άνω άκρων +1 

Μυϊκι αδυναμία κάτω άκρων +1 

Διαταραχζσ λόγου +1 

Οπτικζσ διαταραχζσ +1 

Απϊλεια ςυνείδθςθσ  -1 

Επειςόδια ςπαςμϊν -1 

 
• Αςκενισ με score >1 κεωρείται ωσ πικανό ΑΕΕ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει τιμι ςακχάρου ςτο αίμα 

>3,5mmol/L (65mg/dl). 
• Αςκενισ με score <0 κα πρζπει να κεωροφνται ωσ χαμθλισ πικανότθτασ για ΑΕΕ και όχι αρνθτικοί για ΑΕΕ



The effectiveness of early warning 
systems also highly depends on an 

appropriate response to such systems.




