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Στη διετία 2004-2005 χειρουργήθηκαν στην 
ορθοπεδική κλινική του νοσοκοµείου Κέρκυρας 
184  ηλικιωµένοι ασθενείς γιο κάταγµα ισχίου.
 Εξ αυτών 109 (ποσοστό 59,2%), χειρουργήθηκαν 
για διατροχαντήριο κάταγµα και 75 (ποσοστό 
40,8%)  για υποκεφαλικό κάταγµα του ισχίου.
Το ποσοστό των ανδρών στο ήταν 40,2% και των 
γυναικών 59,8%.
Όλοι οι ασθενείς µε διατροχαντήριο κάταγµα 
υπεβλήθησαν σε ήλωση Richards ή γ-Νail  µε µέσο 
χρόνο επέµβασης 65 λεπτά και διεγχειρητικά 
εδέχθησαν µία (1) µονάδα αίµατος.
Ο ι  α σ θ ε ν ε ί ς  µ ε  υ π ο κ ε φ α λ ι κ ό  κ ά τ α γ µ α
υπεβλήθησαν σε ηµιαρθροπλαστική του ισχίου µε 
µέσο χειρουργικό χρόνο 50 λεπτά.
Σ' όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε περιοχική 
αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προληπτικώς 
αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού 
βάρους και αντιβίωση.
Ως αναλγητική αγωγή εχορηγείτο συστηµατικά 
το1ο  24ωρο ένα Μ.Σ.Α.Φ. εκτός των περιπτώσεων 
που υπήρχαν αντενδείξεις.
Από το σύνολο των χειρουργηθέντων ασθενών 13 
ασθενείς ή ποσοστό 7% παρουσίασαν συγχυτικό 
παραλήρηµα. Η εκδήλωση του συγχυτικού 
παραληρήµατος γίνοταν µε υπερδραστηριότητα, 
α ϋ π ν ί α ,  τ ρ ό µ ο ,  ε ν ί ο τ ε  σ π α σ µ ο ύ ς  κ α ι  
ψευδαισθήσεις.
Η διάγνωση ετίθετο από τους νευρολόγους του 
νοσοκοµείου µας, το ίδιο και η θεραπευτική 
αντιµετώπιση. Η θεραπευτική αυτή αντιµετώπιση 
συνίστατο σε παραµονή του ασθενούς σε 
συγγενικό πρόσωπο και σε φωτεινό περιβάλλον. Σε 
καθήλωση του στο κρεβάτι από τους καρπούς και 
στην τοποθέτηση πλάγια του κρεβατιού 
προστατευτικών πλαισίων, σε περιπτώσεις έντονης 
διέγερσης στη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής 
συνιστάµενης σε αλοπεριδόλη και ρισπεριδόνης, 
σε δοσολογία εξατοµικευµένη και ανάλογη της 
έντασης των συµπτωµάτων των ασθενών. Σκοπός 
της θεραπευτικής αυτής αντιµετώπισης, η οποία 
είναι εµφανώς κατασταλτική, είναι να εξασφαλίσει 
ανάπαυση και ύπνο στον ασθενή, να αποφύγουµε 
την εξάντλησή του και να διευκολύνουµε την 
νοσηλευτική φροντίδα του.

Η Εµφάνιση Συγχυτικού 
Παραληρήµατος στους 
ασθενείς που Χειρουργούνται 
για Κάταγµα Ισχίου - 
Οι Πιθανές Αιτίες και οι 
Επιπτώσεις του

Σπ. Καρδακάρης 1, Στ. Ζάκκας 1,
∆ηµ. Μάνδηλας 1, Ιωαν. Βιτουλαδίτης 1,                      
Θεοφ. Κάντας 2  , ∆ιον. Κάντας 1, 
Παρ. Χρήστου 3, Σπ. Αντωνάκης 4

1: Ορθοπεδική Κλινική 
Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 

2: Ιατρική Σχολή Bari  Ιταλίας 

3: Αναισθησιολογικό Τµήµα 
Νοσοκοµείου Κέρκυρας

4: ∆ιευθυντής Νευρολογικού Τµήµατος 
Νοσοκοµείου Κέρκυρας
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Με βάση την κλινικο-εργαστηριακή µελέτη των 
ασθενών που παρουσιάζουµε, θεωρήθηκαν ως 
παράγοντες κινδύνου εµφάνισης µετεγχειρητικού 
συγχυτικού παραληρήµατος τα εξής: η 
προϋπάρχουσα άνοια, ή λήψη ψυχοφαρµάκων, 
οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ιδιαίτερα η 
παθολογική τιµή Να του αίµατος), η ουραιµία και 
η αναιµία.
'Όλοι οι ασθενείς που εµφάνισαν συγχυτικό 
παραλήρηµα είχαν τουλάχιστον έναν από τους 
παράγοντες αυτούς. Η συσχέτιση της εµφάνισης 
µετεγχειρητικού συγχυτικού παραληρήµατος µε 
το είδος της χορηγηθείσης αναισθησίας δεν 
δύναται να επιβεβαιωθεί χωρίς όµως και να 
αποκλείεται ( ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
σύγχρονης χορήγησης βενζοδιαζεπινών).
'Όλοι οι ασθενείς που παρουσίασαν συγχυτικό 
παραλήρηµα, ε ίχαν µεγαλύτερο χρόνο 
νοσηλείας κατά 4-5 ηµέρες καθώς επίσης δύο εξ' 
αυτών παρουσίασαν εξάρθρηµα της ηµι-
αρθροπλαστικής τους.

Συµπέρασµα: 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς που χειρουργούνται για 
κάταγµα στο ισχίο παρουσιάζουν αυξηµένη 
π ι θ α ν ό τ η τ α  ε µ φ ά ν ι σ η ς  σ υ γ χ υ τ ι κ ο ύ  
παραληρήµατος, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν οι 
επιβαρυντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω.
Η πρόβλεψη, η πρόληψη και η έγκαιρη 
αντιµετώπιση των πιθανών γενεσιουργών 
παραγόντων, θα συνέβαλαν ουσιωδώς στην 
ελάττωση, της εµφάνισης του συνδρόµου αυτού, 
θα µείωναν τον χρόνο νοσηλείας και θα 
συνέβαλαν στην καλύτερη µετεγχειρητική πορεία 
των ασθενών αυτής της κατηγορίας.

Το κάταγµα του ισχίου γενικώς Θεωρείται και είναι 
κάταγµα των ηλικιωµένων κυρίως και ταυτόχρονα 
η µεγάλη απειλή για την ζωή τους.
Η θνησιµότητα του κατάγµατος του ισχίου είναι 
αρκούντως µεγάλη είτε χειρουργηθούν είτε όχι.
Η θνησιµότητα των καταγµάτων του ισχίου 
καθίσταται ακόµη µεγαλύτερη αν στον καταγµατία 
συνυπάρχουν συγκεκριµένες παθολογικές 
καταστάσεις.
Στην επίπτωση των παραγόντων αυτών και το είδος 
τους εξετάζει η παρούσα εργασία.

Η Μελέτη µας :
Μελετήθηκε η επίπτωση στη θνησιµότητα 
συγκεκριµένων παθολογικών καταστάσεων , 
παραγόντων κινδύνου σε εκατό (100) ασθενείς 
µεγαλύτερους των 60 ετών, που χειρουργήθηκαν 
για κάταγµα του ισχίου, στην ορθοπεδική κλινική 
του Νοσοκοµείου Κέρκυρας το έτος 2004.
Ως προϋπάρχοντες του κατάγµατος, παράγοντες 
κινδύνου θεωρήθηκαν:
Η γεροντική άνοια, η νόσος του Alzheimer, 
η χρόνια ισχαιµία του µυοκαρδίου, το έµφραγµα, η 
υπέρταση, η αναπνευστική ανεπάρκεια, 
η νεφρική ανεπάρκεια, η κακοήθεια, ο διαβήτης, 
η χρόνια κατάκλιση και µετεγχειρητικώς η 
αναπνευστική λοίµωξη, η επιµόλυνση του 
χειρουργικού τραύµατος και η εν τω βάθει
φλεβοθρόµβωση.
Επίσης ελήφθη υπόψη η αναµονή προς 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ε ι ο ν  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  η  
µετανοσοκοµειακή παραµονή σε οικογενειακό 
περιβάλλον ή όχι.
Ταξινοµήσαµε τους εκατό αυτούς ασθενείς σε 
τέσσερις οµάδες ανάλογα µε τ αριθµό των 
«παραγόντων κινδύνου». Σαράντα (40) από τους 
ασθενείς είχαν 0-1 παράγοντες κινδύνου, τριάντα 
(30) από τους ασθενείς είχαν 2 παράγοντες 
κινδύνου.
Είκοσι πέντε (25) από τους ασθενείς είχαν τρεις 
παράγοντες κινδύνου και τέλος πέντε (5) α π ό  
τους ασθενείς είχαν περισσότερους των τριών 
παραγόντων κινδύνου.
Παρακολουθήσαµε όλους αυτούς τ0υς ασθενείς 
για ένα έτος µετά το χειρουργείο στο οποίο 
υπεβλήθησαν.
Από το σύνολο των χειρουργηθέντων, για κάταγµα 

Παράγοντες Κινδύνου 
και Θνησιµότητας για 
Ασθενείς που Χειρουργούνται 
για Κάταγµα Ισχίου στο 
Νοσοκοµείο Κέρκυρας 
(παρακολούθηση Ενός Έτους)
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