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Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

• Αποτελεί το 0.3-0.6% επισκέψεων στα επείγοντα

• Σπάνια οφείλεται σε σοβαρή υποκείμενη παθολογία

• Δεν είναι συχνή η ανάγκη ανάνηψης

• Χρειάζεται προσεκτική αντιμετώπιση γιατί 

– σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει υπόβαθρο

– Επηρεάζει τη ρουτίνα του παιδιού 

• Αφυπνίσεις

• Επείγοντα

• Απουσία απ το σχολείο

• Μετάπτωση σε χρονιότητα

• Η ηλικία έχει σημασία
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Διαφορική διάγνωση του θωρακικού 

άλγους στα παιδιά

• Καρδιακά αίτια

– Στεφανιαία νόσος

– Αρρυθμίες

– Δομικές ανωμαλίες της 

καρδιάς

– Λοιμώξεις

• Μη καρδιακά αίτια

– Μυοσκελετικές 

διαταραχές

– Αναπνευστικές 

διαταραχές

– Ψυχογενή αίτια

– Γαστρεντερικές 

διαταραχές

– Αλλα αίτια

– Ιδιοπαθές (20-45%)

Η αξία του ιστορικού στη διάγνωση

• Σκεφτείτε :

• Τραυματισμό στο θώρακα, αν ο ασθενής αναφέρει 

συγκεκριμένο περιστατικό

• Ψυχογενή αίτια, αν υπάρχει κάποια πρόσφατη συσχέτιση 

• Ξένο σώμα στον οισοφάγο σε νήπιο με αιφνίδια έναρξη 

των συμπτωμάτων

• Πνευμονία ή ιογενή μυοκαρδίτιδα, αν το παιδί έχει πυρετό

• Καρδιακά αίτια, αν ο πόνος συσχετίζεται με άσκηση, 

συγκοπή, ζάλη

• Διάφορες άλλες αιτίες, όπως άσθμα, λύκο, 

δρεπανοκυτταρική κρίση, σύνδρομο Marfan……..
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Σημαντικά ερωτήματα στο ιστορικό

• Πότε ξεκίνησε ο πόνος;

• Πόσο οξύς είναι;

• Πόσο συχνά εμφανίζεται;

• Ποια τα χαρακτηριστικά του;

• Πόσο διαρκεί;

• Τι τον επιδεινώνει και τι τον βελτιώνει;

Σημαντικά ερωτήματα στο ιστορικό

• Υπάρχουν άλλα συνοδά συµπτώµατα;
• Πυροδοτεί κάτι τον πόνο; (π.χ. άσκηση)
• Ποιο είναι το αναµνηστικό ιστορικό;
• Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου, 

αιφνιδίου θανάτου ή άλλης αιτίας;
• Τι αγωγές έχουν δοκιµαστεί ήδη; 
• Τι φοβίζει τον ασθενή και τους γονείς;
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Κατά την κλινική εξέταση προσέξτε για: 

• Επείγουσα κατάσταση

• Μη φυσιολογικά ζωτικά σημεία

• Εμφάνιση χρονίως πάσχοντος

• Εξανθήματα ή μώλωπες

• Συμπτώματα από την κοιλιά

• Αρθρίτιδα

• Άγχος

Κατά την κλινική εξέταση του θώρακα:

• Αναζητήστε σημεία τραύματος, ασυμμετρίας ή μη 

φυσιολογικής αναπνοής

• Ακροαστείτε για ταχυκαρδία, αρρυθμία, φύσημα, 

συριγμό, τρίζοντες

• Ψηλαφήστε για τοπική ευαισθησία και υποδόριο 

εμφύσημα
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Προσέγγιση του παιδιού με πόνο στο στήθος

• Εκτιµήστε τα ζωτικά σημεία και τη γενική 

εμφάνιση, ώστε να αποφασίσετε αν απαιτείται 

επείγουσα αντιμετώπιση

• Μη θεωρείτε εκ των προτέρων πως τα αίτια είναι 

καρδιακά

• Μη θεωρείτε εκ των προτέρων πως υπάρχει σοβαρή 

υποκείμενη παθολογία

Προσέγγιση του παιδιού με πόνο στο στήθος

• Εκτιµήστε την ένταση του πόνου και την επίπτωσή 
του στη ζωή του ασθενή

• Διευκρινήστε μήπως ο πόνος οφείλεται σε 
υποκείμενο χρόνιο νόσημα

• Σκεφτείτε εργαστηριακό έλεγχο αν το ιστορικό ή η 
κλινική εξέταση το υποδεικνύουν

• Αποφύγετε δαπανηρές , επεμβατικές εξετάσεις σε 
χρόνιο πόνο και φυσιολογική κλινική εξέταση
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Πότε θα γίνει παραπομπή :

• Σε :

– Οξεία κατάσταση

– Σημαντικό τραυματισμό

– Ιστορικό καρδιακής νόσου ή σοβαρού προβλήματος 
υγείας

– Πόνο σε άσκηση, συγκοπή, ζάλη

– Σοβαρή ψυχολογική διαταραχή 

– Ξένο σώμα στον οισοφάγο, κατάποση καυστικής 
ουσίας

– Πνευμοθώρακα, πλευριτική συλλογή

Οξεία κατάσταση

∆ώστε Ο2
Παραποµπή στα επείγοντα

Πλήρες ιστορικό
Κλινική εξέταση

Υπόνοια καρδιακής συµµετοχής

α/α θώρακα

ΗΚΓ

Παραποµπή

α/α θώρακα

Σκεφτείτε βρογχοδιασταλτικά
αντιβιοτικά

Αναγλητικά

Ανάπαυση

Ζεστά επιθέµατα
α/α σε τραύµα

∆οκιµάστε αντιόξινα
Παραποµπή για ξένο σώµα

Συζήτηση

Ενθάρρυνση

Επανεκτίµηση

Ιδιοπαθές

Αναλγητικά

Επανεκτίµηση

Υπόνοια αναπνευστικής συµµετοχής

Υπόνοια µυοσκελετικών αιτίων

Υπόνοια γαστρεντερικών αιτίων

Υπόνοια ψυχογενών αιτίων

= ΝΑΙ

= ΟΧΙ

Approach to the child with chest pain. 
(From Selbst SM. Evaluation of chest pain in
children. Pediatr Rev 1986;8(2):56–62;.)
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Συμπερασματικά

• Το θωρακικό άλγος:

– Συχνό στα παιδιά

– Σπάνια καρδιακής αιτιολογίας

– Σημαντική η σωστή λήψη ιστορικού και η 
προσεκτική κλινική εξέταση

– Εργαστηριακός έλεγχος σε λίγες περιπτώσεις

– ΗΚΓ και ακτινογραφία σε οξεία έναρξη ή 
ευρήματα στην κλινική εξέταση

– Καθησυχάστε και επανεκτιμήστε τα παιδιά χωρίς 
ιστορικό, με καλή όψη και καλή κλινική εξέταση 


