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TRIAGE EARLY WARNING SCORE TEWS
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Early Warning Score 2

Το Early Warning Score (EWS)2 προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας επτά παραμέτρων.

Αξιολογούνται και καταγράφονται έξι φυσιολογικοί παράμετροι:

• Αναπνοές

• Κορεσμός Οξυγόνου

• Συστολική αρτηριακή πίεση

• Σφύξεις

• Επίπεδο Συνείδησης με συνεκτίμηση για Σύγχυση / Ντελίριο (εργαλείο ACVPU)

• Θερμοκρασία
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Early Warning Score 2

⎯ Το Early Warning Score έχει δημιουργηθεί με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κλινικής επιδείνωσης, την εκτίμηση οξείας νόσου καθώς και την απόκριση

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε οποιαδήποτε μεταβολή τη κλινικής εικόνας του ασθενούς.

⎯ Η κλινική του εφαρμογή ξεκίνησε το 2012 από τη Μεγάλη Βρετανία και ύστερα από μια σειρά κλινικών μελετών διεθνώς, το εργαλείο αναθεωρήθηκε

με νέα έκδοση του 2017

⎯ Στο ΕWS 2 συγκεκριμένη προσοχή δίνεται σε τέσσερα βασικά θέματα:

• Το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, ύστερα από ορθή χρήση, ασθενείς με πιθανή σήψη με στόχο την άμεση κλινική παρέμβαση όπως

απαιτείται σε ανάλογη βαριά κατάσταση.

• Υπογραμμίζεται ότι σκορ 5 ή μεγαλύτερο αποτελεί βασικό όριο για το οποίο θα πρέπει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να είναι σε εγρήγορση για

τυχόν επιδείνωση του ασθενούς και προετοιμασία για πιθανή απάντηση.

• Υπάρχει βελτίωση στην καταγραφή της χρήσης οξυγόνου από τη μέτρηση του κορεσμού σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (ΧΑΠ).

• Αναγνωρίζεται η σημασία της νέας διάγνωσης Σύγχυσης, Αποπροσανατολισμού, Ντελίριου ή οποιασδήποτε οξείας μείωσης της βαθμολογίας

στην κλίμακα της Γλασκώβης του ασθενούς, ως ένδειξη δυνητικά σοβαρής κλινικής επιδείνωσης συμπεριλαμβάνοντας τη Σύγχυση / Ντελίριο σαν νέα

παράμετρο στο ήδη γνωστό AVPU όπου Α-Alert / Ξύπνιος, V-Verbal / Ανταπόκριση σε Λεκτικό ερέθισμα, P-Painful stimuli / Ανταπόκριση σε Επώδυνο

ερέθισμα, U-Unresponsive / Δεν αντιδρά και το εργαλείο μετατρέπεται σε ACVPU όπου C-Confusion / Σύγχυση-Ντελίριο.
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Περιορισμοί στη χρήση του Early Warning Score 2

To EWS 2, συγκεκριμένο εργαλείο, δε χρησιμοποιείται σε:

• Παιδιά κάτω των 16 ετών

• Σε εγκύους γυναίκες

• Σε ασθενείς με τετραπληγία ή υψηλού βαθμού παραπληγία

• Σε όποια άλλη περίπτωση δεν επιθυμεί ο Θεράπων Ιατρός αφού καταγραφεί στο φάκελο ασθενούς

Για τις παραπάνω κατηγορίες χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες εκδόσεις του εργαλείου. 
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Early Warning Score 2



Early Warning Score 2

Αξιολογείται και καταγράφεται βαθμολογία για κάθε ασθενή που χρήζει συμπληρωματικά οξυγόνο (παροχή οξυγόνου από μάσκα ή ρινική κάνουλα)

με σκοπό τη διατήρηση του οξυγόνου σε συνταγογραφημένη οδηγία.

Για ασθενείς που έχουν επιβεβαιωμένη αναπνευστική ανεπάρκεια (υπερκαπνία σε αέρια αίματος είτε πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο) και απαιτείται

χορήγηση οξυγόνου συμπληρωματικά, συνιστάται

i) συνταγογραφημένος κορεσμός οξυγόνου με εύρος στόχου από 88-92%

ii) χρήσης της κλίμακας 2 SpO2 για την καταγραφή του εκτιμώμενου κορεσμού.

Όταν χρησιμοποιείται η κλίμακα 2 SpO2 θα πρέπει το σκορ της να προσμετράτε στη συνολική βαθμολογία του εργαλείου EWS 2.

Η απόφαση για τη χρήση της κλίμακας 2 SpO2 γίνεται από το Θεράποντα ή τον Εφημερεύοντα Ιατρό αφού πρώτα έχει καταγραφεί σχετική οδηγία στο 

φάκελο του ασθενούς.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κλίμακα 1 SpO2.

Η κλίμακα 2 SpO2 να διαγραφεί από το Διάγραμμα Παρακολούθησης Ασθενούς (EWS)2, όταν δε χρησιμοποιείται.
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Early Warning Score 2
Αναπνοές- Κορεσμός Οξυγόνου 



Early Warning Score 2 Συστολική 
Αρτηριακή Πίεση- Σφύξεις 



Early Warning Score 2 Επίπεδο 
Συνείδησης - Θερμοκρασία



Early Warning Score 2
Συνολικό σκορ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣEarly Warning Score 2
Συνολικό σκορ

Μετά την καταγραφή των τιμών των επτά παραμέτρων στο Διάγραμμα Παρακολούθησης Ασθενούς (EWS)2

προκύπτει μια συνολική βαθμολογία η οποία κατηγοριοποιείται σε τέσσερα επίπεδα:

• ΧΑΜΗΛΟ ΣΚΟΡ→ Συνολικό Άθροισμα 1-4

• ΜΕΣΑΙΟ ΣΚΟΡ → Συνολικό Άθροισμα 5 ή 6 και βασικό όριο για το οποίο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

οφείλει να είναι σε εγρήγορση για τυχόν επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς και άμεση απόκριση.

• ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΡ→ Συνολικό άθροισμα 7 ή μεγαλύτερο

• ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΡ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ→ Άθροισμα 3 σε μια παράμετρο
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Early Warning Score 2
Συνολικό σκορ

Mε το συνολικό άθροισμα των εκτιμώμενων παραμέτρων, διαμορφώνεται η κλινική απόκριση του εργαλείου όπως περιγράφεται στον πίνακα

Κλινική Απόκριση στο EWS2.

• Σε ασθενείς με σκορ 0, συνιστάται η εκτίμηση και καταγραφή των παραμέτρων του EWS2 να γίνεται κάθε 12 ώρες, εκτός αν υπάρχει

διαφορετική γραπτή ιατρική οδηγία.

• Σε ασθενείς με σκορ 1-4, συνιστάται η εκτίμηση και καταγραφή των παραμέτρων του EWS2 να γίνεται κάθε 4-6 ώρες, εκτός αν υπάρχει

διαφορετική γραπτή ιατρική οδηγία. Παράλληλα, ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Βάρδιας / Νοσηλευτής για την εκτίμηση του ασθενούς.

• Σε ασθενείς με σκορ 5 ή 6 ή στην περίπτωση που μια μεμονωμένη παράμετρος αθροίζει 3, συνιστάται η εκτίμηση και καταγραφή των

παραμέτρων του EWS2 να γίνεται ανά 1 ώρα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική γραπτή ιατρική οδηγία. Παράλληλα, ενημερώνεται ο Θεράπων ή

ο Εφημερεύων Ιατρός από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή βάρδιας. Εφόσον, ο Ιατρός εκτιμήσει τον ασθενή αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη η

μεταφορά του στη ΜΕΘ ή εάν ο ασθενής χρήζει να τεθεί σε τηλεμετρία.

• Σε ασθενείς με σκορ 7 ή μεγαλύτερο, συνιστάται η εκτίμηση και καταγραφή των παραμέτρων του EWS2 να είναι ΣΥΝΕΧΗΣ (monitoring). Σε

αυτούς τους ασθενείς γίνεται άμεση ενημέρωση του Θεράποντος και Εφημερεύοντος Ιατρού ενώ από τις 15:00μμ έως 8:00 πμ της επόμενης

μέρας καλείται και η Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης.
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Κλινική Απόκριση στο 
Early Warning Score 2



Early Warning Score 2
Κλήση Ομάδας Άμεσης Ανταπόκρισης



Early Warning Score – EWS-PEWS
Ερευνητικά δεδομένα













Συμπερασματικά……….

✓ Στόχος η έγκαιρη ανίχνευση κλινικής επιδείνωσης, η εκτίμηση οξείας νόσου καθώς κι η απόκριση του ιατρονοσηλευτικού

προσωπικού σε οποιαδήποτε μεταβολή τη κλινικής εικόνας του ασθενούς.

✓ Υπογραμμίζεται ότι σκορ 5 ή μεγαλύτερο αποτελεί βασικό όριο για το οποίο θα πρέπει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να

είναι σε εγρήγορση

✓ Αναγνωρίζεται η σημασία της νέας διάγνωσης Σύγχυσης, Αποπροσανατολισμού, Ντελίριου ή οποιασδήποτε οξείας

μείωσης της βαθμολογίας στην κλίμακα της Γλασκώβης του ασθενούς, ACVPU

✓ Για ασθενείς που έχουν επιβεβαιωμένη αναπνευστική ανεπάρκεια (υπερκαπνία), χρησιμοποιείται η κλίμακα 2 SpO2 θα πρέπει

το σκορ της να προσμετράτε στη συνολική βαθμολογία του εργαλείου EWS 2.

✓ Σε ασθενείς με σκορ 7 ή μεγαλύτερο, συνιστάται η εκτίμηση και καταγραφή των παραμέτρων του EWS2 να είναι ΣΥΝΕΧΗΣ

(monitoring). Σε αυτούς τους ασθενείς γίνεται άμεση ενημέρωση του Θεράποντος και Εφημερεύοντος Ιατρού ενώ από τις 15:00

μ.μ. έως 8:00 π.μ. της επόμενης μέρας καλείται και η Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης.

Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardizing the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


