
 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ  

ΣΕ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΩΡΟ ΤΟΚΕΤΟ 

                                                                     (ΝΙΗ, AGOG, ACS) 
 

 Ηλικία κύησης 24-34 εβδ. Επαπειλούμενος τοκετός εντός 7 

ημερών 

 Ένα μόνο σχήμα, προτιμάται η βηταμεθαζόνη. 

 Εβδομαδιαία σχήματα δεν συνιστώνται. 

 Πρόωρη ρήξη υμένων <30-32 εβδ. απουσία χοριοαμνιονίτιδας 

 ΗΚ > 34 εβδ. Δεν συνιστώνται σαν ρουτίνα  

 

Yπάρχοντα Ερωτηματικά 
 34-37 εβδ. Σαφής ένδειξη πνευμονικής ανωριμότητας (LIS ratio), 

προγραμματισμένη Καισαρική, Διαβήτης   ; 

 Επιπεπλεγμένες κυήσεις  <32 εβδ. ; 

 ΗΚ <26 εβδ.   ; 

 IUGR   ;  

 

 

ΠΟΙΟ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ;        ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ; 

 ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ 

  12mg/24h, 2 Δόσεις, ΙΜ 

 ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ 

  6mg/12h, 4 Δόσεις, ΙΜ 



 

 



Αλλγόριθμμος ανάννηψης ννεογνούύ 



 

Ε.Δ‐Ανατομικά οδηγά σημεία
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Βάθος εισαγωγής
Βάρος (kg) (cm από άνω χείλος)

1* 7
2 8
3 9
4 10

*Νεογνά βάρους < 750 g ίσως χρήζουν 
Μόνο 6 cm βάθος

Ε.Δ ‐Θέση του Ε.Σ στην τραχεία

Μήκος από άκρο Ε.Σ-έως χείλη
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Ε.Δ ‐Θέση του Ε.Σ στην τραχεία
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ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΗ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Εξαιρετική προωρότητα(<23 εβδ.ή ΒΓ<400gr)

Ανεγκεφαλία

Επιβεβαιωμένη τρισωμία 18, 13

Σε έλλειψη σημείων ζωής μετά 10 min συνεχούς 
και επαρκούς ανάνηψης          ∆ΙΑΚΟΠΗ

 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ
Ένδειξη : ΚΡ<60 
μετά 30 sec επαρκούς 
αερισμού+καρδ. συμπιέσεων

∆όση: 0.01-0.03mg/kg
(αν ενδοτραχειακά 0.05-0.1mg/kg)
∆ιάλυμα 1:10000(0.1 mg/ml)

Ρυθμός χορήγησης γρήγορος, 
το συντομότερο δυνατόν

Οδός χορήγησης:ενδοφλέβια

 



Καθετηριασμός ομφαλικής φλέβας 

 

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΗ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Εξαιρετική προωρότητα(<23 εβδ.ή ΒΓ<400gr)

Ανεγκεφαλία

Επιβεβαιωμένη τρισωμία 18, 13

Σε έλλειψη σημείων ζωής μετά 10 min συνεχούς 
και επαρκούς ανάνηψης          ∆ΙΑΚΟΠΗ

 



ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ
Ενδείξεις
Μη ανταπόκριση στην 
ανάνηψη

Σημεία shock
(ωχρότητα , ασθενής σφυγμός,
επίμονα χαμηλός καρδιακός 
ρυθμός, φτωχή κυκλοφορία)

Ιστορικό απώλειας 
αίματος

(Αιμορραγία, αποκόλληση,
προδρομικός πλακούντας,
εμβρυο-εμβρυική μετάγγιση)

Συνιστόμενο διάλυμα:
Φυσιολογικός ορρός

Αποδεκτό διάλυμα:
Ringerʼs ή αίμα Ο αρνητ.

Συνιστόμενη δόση:
10 ml/kg

Οδός χορήγησης:
Ομφαλική φλέβα

Ρυθμός χορήγησης:
5-10 min

 

 

 

 

 

 

 

   



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΜΗΚΩΝΙΟ

Νεογνό υποτονικό:
αναρρόφηση τραχείας 
πριν από οποιοδήποτε
βήμα

Νεογνό ζωηρό (ισχυρή αναπνοή, καλός μυικός τόνος, 
ΚΡ>100/min) :
αναρρόφηση στόματος-μύτης μόνο, ακολουθούν 
βήματα ανάλογα με εκτίμηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΜΗΚΩΝΙΟ

Ναι

Όχι

Ναι

Παρουσία μηκωνίου

Ζωηρό νεογνό

Αναρρόφηση
στόμα, τραχεία

Συνέχισε με επόμενα αρχικά βήματα:
ανάλογα εκτίμησης

Όχι

 



Αναρρόφηση μηκωνίου μέσω Ε.Σ

Σύνδεση Ε.Σ με αναρροφητήρα 
μηκωνίου και πηγή αναρρόφησης

Κλείσε την οπή του αναρροφητήρα για 
να ξεκινήσει αναρρόφηση

Σταδιακά απομάκρυνε τον Ε.Σ

Επανάληψη διασωλήνωσης 
αναρρόφησης αν χρειάζεται
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Αναρρόφηση μηκωνίου μέσω Ε.Σ
Αναρρόφηση μόνο 3 ‐ 5 sec καθώς 
απομακρύνεται ο Ε.Σ

Αν δεν υπάρχει άλλο μηκώνιο, 

συνέχισε με την ανάνηψη

ΑΝ υπάρχει μηκώνιο έλεγξε τον Κ.Ρ

Κ.Ρ   OK επαναδιασωλήνωση, 

αναρρόφηση αν χρειάζεται

Κ.Ρ. μειωμένος                   έναρξη μηχανικού 
αερισμού
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