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Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

Η CRT είναι δείκτης περιφερικής αιμάτωσης. Παράταση της CRT σε 

ασθενείς με σηπτικό σοκ που έχουν υποβληθεί σε ανάνηψη σε μια μονάδα 

εντατικής θεραπείας, συνδέεται άμεσα με κακή έκβαση (Lara et al, 2017).

Η CRT μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί απλό

εργαλείο παρακολούθησης που συμβάλλει στην έγκαιρη διαλογή, θεραπεία 

και παρακολούθηση ασθενών

με οξεία κυκλοφορική δυσλειτουργία που σχετίζεται με σήψη (Hariri et al, 

2019).

Μεταξύ των εμποδίων που περιορίζουν 
την ευρεία χρήση της CRT κατά τη 

συνήθη πρακτική, το 51% των 
ερωτηθέντων επεσήμανε τη δυσκολία 

απόκτησης αξιόπιστης μέτρησης και το 42 
και 57% ανέφεραν την έλλειψη ιατρικού 
και μη ιατρικού προσωπικού, αντίστοιχα.


