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Παράγοντες Κινδύνου
και Θνησιµότητας για
Ασθενείς που Χειρουργούνται
για Κάταγµα Ισχίου στο
Νοσοκοµείο Κέρκυρας
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(παρακολούθηση Ενός Έτους)
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
χειρουργειον καθώς επίσης και 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)
από
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
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ισχίου ασθενών, και εντός του πρώτου µετά το
χειρουργείο έτους, δέκα ασθενείς (ποσοστό 10%)
απεβίωσαν.
-Από την πρώτη οµάδα απεβίωσαν ένας (1)
ασθενής, από την δεύτερη οµάδα επίσης ένας (1),
από την Τρίτη οµάδα 6 και από την τέταρτη οµάδα
δύο ασθενείς.
-Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουµε έναν σαφώς
αυξηµένο ρυθµό θνησιµότητας στις οµάδες µε
τουλάχιστον τρεις συνυπάρχοντες παράγοντες
κινδύνου.
Φαίνεται δε εκτενής αναφορά σε εργασία που ήδη
ανακοινώσαµε στο συνέδριο αυτό ότι το φύλλο
(άρρενες ασθενείς), η µεγάλη αναµονή προς
χειρουργείο, η µετανοσοκοµειακή παραµονή σε
ιδρύµατα και οίκους ευγηρίας και σαφώς ο τύπος
του κατάγµατος (διατροχαντήρια), αυξάνουν την
θνησιµότητα των ατόµων που χειρουργούνται για
κάταγµα ισχίου.
Τέλος όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, η
προεγχειρητική ύπαρξη άνοιας ή νόσου του
Alzheimer, αναπνευστική ανεπάρκεια καθώς και η
µετεγχιρητική πνευµονική λοίµωξη και η επιµόλυνση
του χειρουργικού τραύµατος, βρέθηκε ότι
επηρεάζουν δυσµενέστερα το προσδόκιµο
επιβίωσης και γενικότερα την πορεία των ασθενών
που χειρουργούνται για κάταγµα ισχίου.
Συµπέρασµα :
Το κάταγµα του ισχίου γενικά συνιστά απειλή για την
ζωή του καταγµατία. Η απειλή αυτή καθίσταται
µεγαλύτερη σε ηλικιωµένους άνδρες, µε
διατροχαντήριο κάταγµα, οι οποίοι
µετανοσοκοµειακά παρέµειναν, µακριά από το
οικογενειακό τους περιβάλλον, και φυσικά σε
αυτούς που συνυπήρχαν τρεις και πλέον
παράγοντες κινδύνου.

