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Ορισμός (target patient) 

● Ασθενής με αιμορραγία από ρώθωνα, ρινική κοιλότητα ή 

ρινοφάρυγγα που αναζητά ιατρική συνδρομή 

● Σημαντική, εμμένουσα ή/και υποτροπιάζουσα 

● Παραβλάπτει ποιότητα ζωής 

 

 

● >3y 



Εξαιρέσεις 

●Αιμορραγικές διαταραχές 

●Tumors 

●Αγγειακές δυσπλασίες (εκτός ΗΗΤ) 

●Τραύμα 

●Μετεγχειρητικές (30d) 



Επιδημιολογικά στοιχεία (1) 

 60% του πληθυσμού 

 10% αυτών ζητούν ιατρική βοήθεια 

 0,32% όλων των επειγόντων 

 Διφασική ηλικιακή κατανομή (παιδιά <10y, πρεσβύτεροι 70-79y) 

 Μ=F 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία (2) 

 20% πωματισμός (των οποίων το 50% ήδη καυτηριάστηκε) 

 Πρόσθιοι:οπίσθιοι πωματισμοί = 6:1 

 5-10% οπίσθιες (↑ πρεσβύτερους) 

 45% εισαγωγών με συστηματικά νοσήματα - πιθανή 

συσχέτιση (ΑΥ, αντιπηκτικά κτλ) 

 



Σκοπός 

● Προώθηση βέλτιστης αντιμετώπισης 

● Διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης στη διαχείριση των 

ασθενών 

● Σύνταξη σαφών και εφαρμόσιμων συστάσεων για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

● Ελαχιστοποίηση επιπλοκών 



Target audience 

● Family medicine physicians 

● Internists 

● Pediatricians 

● Physician assistants 

● Nurse practitioners 

● Emergency medicine providers 

● Otorhinolaryngologists 

● Interventional radiologists, Hematologists, Cardiologists 



Setting 

•  Νοσηλευόμενοι 

•  TEΠ 

•  Εξωτερικοί ασθενείς  

•  Tηλεϊατρική 

•  Οπουδήποτε 





Κόστος 

 1050$ = έξοδος μετά από οδηγία ιατρού       (95%)  

 1470$ με πωματισμό!!! 

 7.000$ σε νοσηλεία (μ.ο. 2,2d) 

 +30.000$ σε εμβολισμό (28.500$ σε απολίνωση) 

 

 

 Έγκαιρη αντιμετώπιση > ↓ κόστους 



Key Action Statement (KAS) 1 

●  Άμεση εκτίμηση ασθενών που χρήζουν 

επείγουσας αντιμετώπισης (σοβαρότητα, setting) 

 

● ΕΝΕΡΓΟΣ (ή υποψία υποτροπής) (ABC) 

● Ανενεργός 



KAS 1 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

● >30min /24h 

● Ιστορικό εισαγωγής/μετάγγισης 

● >3 πρόσφατα επεισόδια 

● Αιμορραγία από στόμα ή αμφοτερόπλευρα 

● Σημεία υπογκαιμίας 

● Λοιπές παθήσεις (ΑΥ, ΣΝ, αναιμία, κτλ.) 

 

Ο ασθενής άλλοτε υποτιμά & άλλοτε υπερεκτιμά 



KAS 2 

 

Σε ενεργό: 

i. φύσημα μύτης-καθαρισμός θρόμβου (ινωδόλυση) 

ii. πίεση του ↓ 1/3 της ρινός για ≥5min (έως 15...?) 

iii. κεφαλή ελάχιστα προς τα εμπρός 

 



● Ελάχιστα επεμβατική, άμεση & φθηνότερη εφαρμογή 

οπουδήποτε 

 

● Κερδίζουμε χρόνο  

(ιστορικό, αξιολόγηση σοβαρότητας/σημεία πιθανής οπίσθιας) 



KAS 3a 

Ενεργός + αδυναμία αναγνώρισης σημείου ► πωματισμός 

 



KAS 3b 

Αιμορραγική διαταραχή/αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά  

↓ 

resorbable (και όχι dissolvable) 

 



KAS 4 
Εκπαίδευση / ενημέρωση ασθενούς για πωματισμό 

 



KAS 5 
Παράγοντες κινδύνου 

 

● ΑΥ ???? 

● Αντιπηκτικά-αιμοπεταλιακά, 

βαρφαρίνη 

● Ενδορινικά κορτικοειδή (x3) 



KAS 6 

Καθοδηγεί την αντιμετώπιση 

● Ακριβές σημείο 

● Αφαίρεση του θρόμβου 

● Διάγνωση παθήσεων (ΣΡΔ, διάτρηση ΡΔ, κοκκιωματώδεις 

νόσοι...) 

● ΕΡΔ στις υποτροπιάζουσες 



KAS 7 (ενδοσκόπηση) 

a 

● Σε υποψία οπίσθιας (υποτροπιάζουσες, αποτυχία 

αρχικών μέτρων) 

● Εντοπισμός σημείου στο 90% (συνήθως ΡΔ) 

b 

Σε υποψία παθολογίας οπισθίας ρινός/ρινοφάρυγγα 

(επιπλέον προϋπάρχοντα συμπτώματα) 



KAS 8 

●Σε εντοπισμένη πρόσθια ●Καυτηρίαση (GB) 

●ΤΧΑ 



KAS 9 (καυτηρίαση) 

  Αναισθησία 

  Καυτηρίαση μόνο 

σε ύποπτη περιοχή 

(άμεση όραση) 

Πιο ανεκτή & 

αποτελεσματική 

από πωματισμό 

Διπολική > 

μονοπολική 

Μέθοδος εκλογής 

(αποτελεσματική, σχετικά 

ανεκτή και φθηνή) 

 

● Επιπλοκές? ● Ηλεκτρ. > χημική 



KAS 10 

6% εμμένουσες (μετά πωματισμό + καυτηρίαση) 

αντιμετώπιση 2ης γραμμής (απολίνωση ή/και εμβολισμός) 

Παλιά οπίσθιος (2-7d νοσηλείας, εξαιρετικά υψηλή 

δυσανεξία) > 52% αποτυχία 

 

 

Τώρα TESPAL  

98% επιτυχία!!! 

Υποτροπή 3,4% > συνδυαστική απολίνωση 

(σφηνοϋπερώιος & έσω γναθιαία) 

 



KAS 10 

Από ηθμοειδείς σπανιότερα 

Παραδοσιακά διακογχικά 

 

Transnasal anterior ethmoid ligation (μικρές σειρές +  

TESPAL) 

Προαπαιτεί προεγχειρητική CT(ανατομία & 

προσβασιμότητα)... 

Παραδοσιακές εξωτερικές προσπελάσεις εφαρμόζονται 

συχνότερα  



KAS 10 (ενδαγγειακός εμβολισμός) 

1974 

Οπίσθιες (σφηνοϋπερώιος άμφω/περιφερικό τμήμα έσω 

γναθιαίας) 

Επιτυχία 87% 

20% ήσσονες επιπλοκές 

2-4% μείζονες! (συχνότερες από απολίνωση) 

Ακριβότερη μέθοδος από TESPAL 

 

TESPAL & έπεται εμβολισμός 



KAS 11 (Διαχείριση αντιπηκτικής 

αγωγής) 

Σοβαρότερες 

1. Υποτροπιάζουσες 

2. >250ml 

3. Μετάγγιση 

 

Πάντα “first line treatment” 

Αναστροφή αγωγής > κίνδυνοι 





KAS 11 

INR>4,5 = εισαγωγή 

Αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη) > μετάγγιση 

αιμοπεταλίων (πότε?)  

↑↑ θνητότητας 

 

 

No good data 



KAS 12 (αναγνώριση ΗΗΤ) 

Curacao 

• Ρινικές ή/και στοματικές τηλεαγγειεκτασίες 

(πρόσωπο, χείλη,δάκτυλα) 

• Ιστορικό υποτροπιάζουσας επίσταξης (↑90%)  

• Οικογ. ιστορικό επίσταξης ή ΗΗΤ 

• Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες ζωτικών 

οργάνων 

 



HHT 



KAS 12 (HHT) 

• Resorbable packing 

 

 

• Experienced treatment centers 

Bevacizumab (iv, local) 

Thalidomide 

 



KAS 13 



KAS 14 (outcomes) 

Στις 30 ημέρες: 

1. Αξιολόγηση(Evaluation) 

2. Καταγραφή(Documentation)  

 

Αποτελεσματικότητα - Επιπλοκές 





Research Needs 

1. Προγνωστικοί παράγοντες, αναγκαιότητα 

άμεσης παρέμβασης 

2. Αποτελεσματικότητα οικιακών μέτρων επίσχεσης 

3. Διάρκεια/τεχνική δακτυλικής πίεσης 

4. Αγγειοσυσπαστικά? 

5. Ρινοπλύση με θερμό νερό στις οπίσθιες 

6. Πωματισμός (διάρκεια, τύπος)? 

7. Ενδείξεις εισαγωγής 

8. Καυτηριασμός (ποιά μέθοδος?) 

9. Αμφοτερόπλευρος καυτηριασμός – Διάτρηση 

10. Dissolvable materials 

11. Αντιβιοτικά, πότε-πόσο; 

12. Ενδείξεις ενδοσκόπησης 

13. Αρτηριακή υπέρταση? 

14. Οδηγίες ρινοπλύσεων/λιπαντικών 

15. ΤΧΑ 

16. Ποιός ο πραγματικός κίνδυνος 

αντιπηκτικής/αντιαιμοπεταλιακής/ασπιρίνης σε 

χαμηλές δόσεις 

17. Φυτικά προϊόντα – βλαπτική επίδραση; 

18. ΗΗΤ (αντιμετώπιση, σκληροθεραπεία;) 

19. QOL 

20. Εκπαίδευση (βελτιώνει το αποτέλεσμα;) 

21. Follow up: ποιές κλινικές πληροφορίες 

συλλέγονται 

 




