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Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) οργανώνει το 19ο τακτικό της συνέδριο από 13-15 
Μαΐου 2016 στο ιστορικό κτίριο της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας. 
Οι συνθήκες δύσκολες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Στα βλέμματα και 
στις καρδιές των συνανθρώπων μας βλέπει και διαισθάνεται κανείς την γενική δυσθυμία, την 
αβεβαιότητα για το μέλλον. Η ηθική, η οικονομική κρίση και το μεταναστευτικό σκιάζουν ολοένα και 
περισσότερο την ύπαρξή μας. Μέσα όμως σ' αυτό το κλίμα η Ιατρική επιστήμη, με την αλματώδη 
εξέλιξή της, υποβοηθούμενη και από άλλες συναφείς επιστήμες, δίνει ένα μήνυμα ελπίδας, 
αισιοδοξίας, αποτελεί ένα φως σταθερό, μια εγγύηση ότι υπάρχουν και αξίες και επιτεύγματα που 
προάγουν την ανθρώπινη φύση και μας υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αρκεί βέβαια όλα αυτά να 
υπηρετούν την αλήθεια, να συνάδουν με τον ανθρωπισμό, να υπηρετούν τον άνθρωπο, διότι 
σύμφωνα με τον Ιπποκράτη ουκ ένι ιατρικήν ειδέναι, όστις μη οίδεν ό,τι εστίν άνθρωπος,δηλαδή είναι 
αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.
Το συνέδριο της ΙΧΕΚ, όπως κάθε φορά έχει στόχο, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, να 
παρέχει γνώσεις, όχι μόνο στους νέους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ή στους ειδικευόμενους, 
αλλά και στους παλαιότερους, γνώσεις που πρέπει να γίνουν κτήμα όλων μας, ώστε να είμαστε ικανοί 
να ανταποκρινόμαστε στο δύσκολο έργο μας. Άλλωστε η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης είναι το 
κύριο και βασικό μέλημα της ΙΧΕΚ. 
Φέτος για δεύτερη φορά συμμετέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και 
Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του τμήματος Πληροφορικής.Θα παρουσιαστεί η εφαρμογή του 
'ηλεκτρονικού φακέλου' για ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους, μία σημαντική καινοτόμος και 
πιστοποιημένη εφαρμογή, που στα πλαίσια ενός διηπειρωτικού προγράμματος προσπαθεί να 
ενοποιήσει τεράστιο όγκο κλινικών δεδομένων από την Ευρώπη και τον Καναδά και με αυτό τον τρόπο 
να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των φορέων υγείας.
Επίσης στα πλαίσια του φετινού συνεδρίου μας, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας, οργανώνεται και ένα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα με σκοπό την 
ενημέρωση και τη λήψη δειγμάτων μυελού των οστών.Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ομιλίες από 
επιστήμονες γιατρούς με θέμα: «Η σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων- Μεταμόσχευση 
Μυελού των Οστών» και εκδηλώσεις (αθλητικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες από 
παιδιά), με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων του τόπου μας και με το 'Όραμα Ελπίδας,'με θέμα: 
«προσφέροντας αγάπη χαρίζεις ζωή». 
Ευχαριστώ θερμά όλους τους Καθηγητές μας, όλους τους συναδέλφους, Κερκυραίους, αλλά και από 
όλα τα μέρη της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Αγγλίας που τιμάτε με την παρουσία σας και 
αγκαλιάζετε αυτό το συνέδριο, αυτή την προσπάθειά μας, που πιστεύω θα είναι χρήσιμη και 
εποικοδομητική για όλους μας για επιστημονική ενημέρωση, για ανταλλαγή απόψεων, για 
χαλάρωση και για μια ζεστή, ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ μας. 
Σας καλωσορίζω όλους σε μία ανθοστόλιστη Κέρκυρα, σας εύχομαι καλή και ευχάριστη παραμονή και 
καλή επιτυχία στο συνέδριό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας και του Συνεδρίου
Δρ.Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή 
Παιδίατρος -Ιστορικός
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Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 – Κυριακή 15 Μαΐου 2016
Αίθουσα Α: Μεγάλη αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας
Αίθουσα Β: Μικρή αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

  Αίθουσα Α

15:30 – 16:30  Προσέλευση – Εγγραφές
16:30 – 18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Καρκίνος παχέος εντέρου» 
  Προεδρείο: Βασίλης Αντωνόπουλος, Χρίστος Παυλίδης
  Ομιλητές:
  1. «Πρόληψη, screening, διάγνωση, γαστρεντερολογική αντιμετώπιση»
  Aντώνιος Κογεβίνας
  2. «Ακτινολογική συμβολή» Dr. Milan Sapundjieski
  3. «Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση» Dr Baqar Ali
  4. «Ο Ρόλος του N.D.T.»  Άννα Μουζακίτη
  5. «Ογκολογική θεραπεία, ο ρόλος του ογκολογικού συμβουλίου»
  Ευάγγελος Ντουβέλης
18:00 – 19:00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (ΠΑΝ)» 
  Προεδρείο: Χρήστος Γιάγκας, Χρυσούλα  Πουλιάση 
  Ομιλητές: 
  1. «Περιφερική αγγειοπάθεια: ορισμός, κλινική εκδήλωση, διάγνωση»
  Δημήτριος Δαφνής
  2. «Διαβητικό πόδι: ορισμός, κλινική εικόνα» Στυλιανός Τίγκας
  3. «Απεικονιστικές τεχνικές» Μιχαήλ Περούλης
  4. «Οξεία ισχαιμία άκρου: ορισμός, διάγνωση, αντιμετώπιση» Μιχαήλ Γκιώνης
  5. «Θεραπευτική αντιμετώπιση» Ιωάννης Κακίσης
19:00 – 19:30 Διάλεξη: «Eγκεφαλικά επεισόδια: ο ρόλος του αγγειοχειρουργού» 
  Προεδρείο: Μιχαήλ Περούλης, Κωνσταντίνος Σπίγγος
  Ομιλητής: Δημήτρης Χριστόπουλος 
19:30 – 20:00 Διάλειμμα
20:00 – 20:30 Διάλεξη: «ΣΗΜΕΡΑ μεγαλώνουμε τους ΠΟΛΙΤΕΣ του ΑΥΡΙΟ» 
  Προεδρείο: Σοφία Ζαχαράτου, Καλλιόπη Γάτσιου
  Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα  Ρούσσου 
20:30 – 21:00 Τελετή έναρξης –  Χαιρετισμοί –  Ανακήρυξη Επίτιμων Προέδρων
  Βραχεία διάλεξη του Προέδρου του Συνεδρίου κ. Τάλεμπ Ίσσα
21:00 – 21:30 Εναρκτήρια διάλεξη: «Ιατρική, τεχνική και τέχνη της Ιατρικής»
  Προεδρείο: Σπύρος Κωσταγιόλας, Αθανάσιος Μαρτίνος 
  Ομιλητής: Χαράλαμπος Ρούσσος
21:30  Δεξίωση υποδοχής των συνέδρων
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να ανταποκρινόμαστε στο δύσκολο έργο μας. Άλλωστε η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης είναι το 
κύριο και βασικό μέλημα της ΙΧΕΚ. 
Φέτος για δεύτερη φορά συμμετέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και 
Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του τμήματος Πληροφορικής.Θα παρουσιαστεί η εφαρμογή του 
'ηλεκτρονικού φακέλου' για ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους, μία σημαντική καινοτόμος και 
πιστοποιημένη εφαρμογή, που στα πλαίσια ενός διηπειρωτικού προγράμματος προσπαθεί να 
ενοποιήσει τεράστιο όγκο κλινικών δεδομένων από την Ευρώπη και τον Καναδά και με αυτό τον τρόπο 
να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των φορέων υγείας.
Επίσης στα πλαίσια του φετινού συνεδρίου μας, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας, οργανώνεται και ένα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα με σκοπό την 
ενημέρωση και τη λήψη δειγμάτων μυελού των οστών.Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ομιλίες από 
επιστήμονες γιατρούς με θέμα: «Η σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων- Μεταμόσχευση 
Μυελού των Οστών» και εκδηλώσεις (αθλητικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες από 
παιδιά), με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων του τόπου μας και με το 'Όραμα Ελπίδας,'με θέμα: 
«προσφέροντας αγάπη χαρίζεις ζωή». 
Ευχαριστώ θερμά όλους τους Καθηγητές μας, όλους τους συναδέλφους, Κερκυραίους, αλλά και από 
όλα τα μέρη της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Αγγλίας που τιμάτε με την παρουσία σας και 
αγκαλιάζετε αυτό το συνέδριο, αυτή την προσπάθειά μας, που πιστεύω θα είναι χρήσιμη και 
εποικοδομητική για όλους μας για επιστημονική ενημέρωση, για ανταλλαγή απόψεων, για 
χαλάρωση και για μια ζεστή, ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ μας. 
Σας καλωσορίζω όλους σε μία ανθοστόλιστη Κέρκυρα, σας εύχομαι καλή και ευχάριστη παραμονή και 
καλή επιτυχία στο συνέδριό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας και του Συνεδρίου
Δρ.Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή 
Παιδίατρος -Ιστορικός
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Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 – Κυριακή 15 Μαΐου 2016
Αίθουσα Α: Μεγάλη αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας
Αίθουσα Β: Μικρή αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

  Αίθουσα Α

15:30 – 16:30  Προσέλευση – Εγγραφές
16:30 – 18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Καρκίνος παχέος εντέρου» 
  Προεδρείο: Βασίλης Αντωνόπουλος, Χρίστος Παυλίδης
  Ομιλητές:
  1. «Πρόληψη, screening, διάγνωση, γαστρεντερολογική αντιμετώπιση»
  Aντώνιος Κογεβίνας
  2. «Ακτινολογική συμβολή» Dr. Milan Sapundjieski
  3. «Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση» Dr Baqar Ali
  4. «Ο Ρόλος του N.D.T.»  Άννα Μουζακίτη
  5. «Ογκολογική θεραπεία, ο ρόλος του ογκολογικού συμβουλίου»
  Ευάγγελος Ντουβέλης
18:00 – 19:00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (ΠΑΝ)» 
  Προεδρείο: Χρήστος Γιάγκας, Χρυσούλα  Πουλιάση 
  Ομιλητές: 
  1. «Περιφερική αγγειοπάθεια: ορισμός, κλινική εκδήλωση, διάγνωση»
  Δημήτριος Δαφνής
  2. «Διαβητικό πόδι: ορισμός, κλινική εικόνα» Στυλιανός Τίγκας
  3. «Απεικονιστικές τεχνικές» Μιχαήλ Περούλης
  4. «Οξεία ισχαιμία άκρου: ορισμός, διάγνωση, αντιμετώπιση» Μιχαήλ Γκιώνης
  5. «Θεραπευτική αντιμετώπιση» Ιωάννης Κακίσης
19:00 – 19:30 Διάλεξη: «Eγκεφαλικά επεισόδια: ο ρόλος του αγγειοχειρουργού» 
  Προεδρείο: Μιχαήλ Περούλης, Κωνσταντίνος Σπίγγος
  Ομιλητής: Δημήτρης Χριστόπουλος 
19:30 – 20:00 Διάλειμμα
20:00 – 20:30 Διάλεξη: «ΣΗΜΕΡΑ μεγαλώνουμε τους ΠΟΛΙΤΕΣ του ΑΥΡΙΟ» 
  Προεδρείο: Σοφία Ζαχαράτου, Καλλιόπη Γάτσιου
  Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα  Ρούσσου 
20:30 – 21:00 Τελετή έναρξης –  Χαιρετισμοί –  Ανακήρυξη Επίτιμων Προέδρων
  Βραχεία διάλεξη του Προέδρου του Συνεδρίου κ. Τάλεμπ Ίσσα
21:00 – 21:30 Εναρκτήρια διάλεξη: «Ιατρική, τεχνική και τέχνη της Ιατρικής»
  Προεδρείο: Σπύρος Κωσταγιόλας, Αθανάσιος Μαρτίνος 
  Ομιλητής: Χαράλαμπος Ρούσσος
21:30  Δεξίωση υποδοχής των συνέδρων



20:30 – 21:00 Διάλεξη: «Επεμβατική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σύγχρονες τεχνικές και 
  προσωπικά αποτελέσματα»
  Προεδρείο: Σπύρος Μπόϊκος, Κωνσταντίνος Οβάλες 
  Ομιλητής: Ιωάννης Ραφτόπουλος
21:30  Επίσημο Δείπνο

Αίθουσα Β

10.00 – 12.00  Ελεύθερες Ανακοινώσεις
  Προεδρείο: Ρωξάνα Μίχα, Ευτέρπη Βλασερού 
  1. Bρεφικά αιμαγγειώματα και τοπική θεραπεία με Β- Blockers 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  2.Εξωκοιλιακό επενδύμωμα σε παιδιατρικό ασθενή. 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  3. Ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών δομών – Μυασθένεια DUCHENNE 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  4.Παρεγκεφαλιδική αταξία, μια σπάνια αλλά σημαντική επιπλοκή της  
  ανεμοβλογιάς. 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  5. Early detection of Critical Congenital Heart Disease: Pulse-oximetry role.
  Albert  Koja  Numila Kuneshka 
  Cardiopediatrician, HUC”Nenw Tereza” Tirane: Albania
  6. Epidemiological structure of congenital gastrointestinal anomalies in the  
  Intensive Care Unit, for the period 2011-2015 in UHC “Mother Theresa” Albania
  Aurel Vula¹. Genti Xhelilaj¹. Prof. Dr. Sashenka Sallabanda¹. Gladiola Hoxha² Gerta 
  Haxhi².Albert Koja¹.
  ¹ MD et Universitari Hospital Center “Mother Theresa” Tirana, Albania.
  ² Trainee Pediatrican et Universitari Hospital Center “Mother Theresa” Tirana,  
  Albania.
  7. Study of prevalence of malnutrition and risk factors in children 0-5 years old  
  hospitalized during 2014-2015 in Pediatric General Medicine Department

1 1 1 2 1  Genti Xhelilaj  ; Aurel Vula  ; Albert Koja  ; Donjeta Bali  ; Albana Haxhiu  ;  
1 1 3 1  Vladimir Hoxha  ; Arlind Deveja ; Fatjon Hoxha ; Xhentila Doka ; Alberta  

1 1  Shkembi ; Prof Asc. Numila Kuneshka-Maliqari
  ¹ Service of Pediatric General Medicine
  ² Service of Pediatric Onco-Hematology
  3 Service of Pedatric Pneumo-Alergology
  8. Prevalence of hepatitis C and B in patients under chronic hemodialysis  
  Alketa Koroshi, Eriola Bolleke, Merita Roi, Alma Idrizi, Myftar Barbullushi. Service 
  of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania
  9. Renal  impairment in patients with multiple myeloma
  Alketa Koroshi, Nereida Spahia, Albana Gjyzari, Alma Idrizi
  Service of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

  Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 Στρογγυλό Τραπέζι: «Εγκεφαλική παράλυση» 
  Προεδρείο:  Ντε Μάντζιο Ιμμακολάτα, Νικόλαος Μπαλής
  Ομιλητές:
  1. «Εγκεφαλική παράλυση: αίτια, διάγνωση, αντιμετώπιση»
  Σωτήριος Γιουρούκος 
  2. «Ορθοπαιδική αντιμετώπιση» Ιωάννης Αναστασόπουλος 
  3. «Νευροχειρουργική θεραπευτική παρέμβαση» - Χειρουργική θεραπεία της 
  σπαστικότητας στα παιδιά. Χρήστος Χαμηλός
10.30-12.00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι επιπτώσεις της αντίδρασης Maillard στην διατροφική 
  αλυσίδα και την παθογένεση των νόσων φθοράς των σύγχρονων κοινωνιών» 
  Προεδρείο: Απόστολος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντουβέλης 
  Ομιλητές:
  1. «Αντίδραση Maillard: πηγή δημιουργίας γλυκοζυλιωμένων πρωτεϊνών»
  Βίκυ Κωστοπούλου
  2. «Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και Σακχαρώδης Διαβήτης» Ιωάννης Παλιούρας 
  3. «Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και νεφρός» Ευστάθιος Κουλουρίδης
  4. « Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και καρδιαγγειακό σύστημα». 
  Βασίλης Στασινός
12:00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:00 Διάλεξη: «Παιδιατρικές αρρυθμίες»
  Προεδρείο: Χρύσα Μαραγκού, Σοφία Κοντοστάνου 
  Ομιλητής: Δημοσθένης Αβραμίδης 
13:00 – 13:30 Διάλεξη: «Ακαδημαϊκή Παιδοχειρουργική - Αναγκαιότητα για ποιοτική παροχή 
  υπηρεσιών υγείας στο παιδί»
  Προεδρείο: Αδαμαντίνη Γατσούλη, Βασίλειος Πανδής                                       
  Ομιλητής: Γεώργιος Βάος
13:30 – 14:00 Διάλεξη: «Η Ακριβής Αναφορά των Κλινικών Δοκιμών: Σημασία και Εφαρμογή» 
  Προεδρείο: Γιάννης Αλαμάνος, Σπύρος Πολίτης 
  Ομιλητής: Νίκος Πανδής
14.00 – 18.00 Διάλειμμα
18:00 – 18:30 Διάλεξη: «Έγκαιρη Διάγνωση Καρκίνου του Πνεύμονα - Η ευθύνη του Ιατρού»
  Προεδρείο: Ηλίας Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Παγκράτης
  Ομιλητής: Κυριάκος Χαΐνης
18:30 – 19:00 Διάλεξη: «Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση»
  Προεδρείο: Αλέξανδρος Καββαδίας, Κυριάκος Χαΐνης
  Ομιλητής: Κωνσταντίνος Καγκουρίδης
19:00 – 19:30 Διάλεξη: «Βιοπληροφορική, Βιοδείκτες και Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες» 
  Προεδρείο: Μαρία Γονίδη, Ευαγγελία Μαυροφόρου 
  Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Βλάμος 
19:30 – 20:00 Διάλειμμα
20:00 – 20:30 Διάλεξη: «Η επίδραση του γενετικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος στη  
  διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου: από την αρχαία ελληνική  
  γραμματεία στους νεότερους χρόνους»
  Προεδρείο:  Κυριακή Τσαμανδουράκη
  Ομιλήτρια: Μαρία Μάνδυλα Κουσουνή
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20:30 – 21:00 Διάλεξη: «Επεμβατική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σύγχρονες τεχνικές και 
  προσωπικά αποτελέσματα»
  Προεδρείο: Σπύρος Μπόϊκος, Κωνσταντίνος Οβάλες 
  Ομιλητής: Ιωάννης Ραφτόπουλος
21:30  Επίσημο Δείπνο

Αίθουσα Β

10.00 – 12.00  Ελεύθερες Ανακοινώσεις
  Προεδρείο: Ρωξάνα Μίχα, Ευτέρπη Βλασερού 
  1. Bρεφικά αιμαγγειώματα και τοπική θεραπεία με Β- Blockers 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  2.Εξωκοιλιακό επενδύμωμα σε παιδιατρικό ασθενή. 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  3. Ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών δομών – Μυασθένεια DUCHENNE 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  4.Παρεγκεφαλιδική αταξία, μια σπάνια αλλά σημαντική επιπλοκή της  
  ανεμοβλογιάς. 
  Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ Κανονιέρη Βιολέττα, Σιατάρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, 
  Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο  
  Ιμμακολάτα.   
  5. Early detection of Critical Congenital Heart Disease: Pulse-oximetry role.
  Albert  Koja  Numila Kuneshka 
  Cardiopediatrician, HUC”Nenw Tereza” Tirane: Albania
  6. Epidemiological structure of congenital gastrointestinal anomalies in the  
  Intensive Care Unit, for the period 2011-2015 in UHC “Mother Theresa” Albania
  Aurel Vula¹. Genti Xhelilaj¹. Prof. Dr. Sashenka Sallabanda¹. Gladiola Hoxha² Gerta 
  Haxhi².Albert Koja¹.
  ¹ MD et Universitari Hospital Center “Mother Theresa” Tirana, Albania.
  ² Trainee Pediatrican et Universitari Hospital Center “Mother Theresa” Tirana,  
  Albania.
  7. Study of prevalence of malnutrition and risk factors in children 0-5 years old  
  hospitalized during 2014-2015 in Pediatric General Medicine Department

1 1 1 2 1  Genti Xhelilaj  ; Aurel Vula  ; Albert Koja  ; Donjeta Bali  ; Albana Haxhiu  ;  
1 1 3 1  Vladimir Hoxha  ; Arlind Deveja ; Fatjon Hoxha ; Xhentila Doka ; Alberta  

1 1  Shkembi ; Prof Asc. Numila Kuneshka-Maliqari
  ¹ Service of Pediatric General Medicine
  ² Service of Pediatric Onco-Hematology
  3 Service of Pedatric Pneumo-Alergology
  8. Prevalence of hepatitis C and B in patients under chronic hemodialysis  
  Alketa Koroshi, Eriola Bolleke, Merita Roi, Alma Idrizi, Myftar Barbullushi. Service 
  of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania
  9. Renal  impairment in patients with multiple myeloma
  Alketa Koroshi, Nereida Spahia, Albana Gjyzari, Alma Idrizi
  Service of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

  Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 Στρογγυλό Τραπέζι: «Εγκεφαλική παράλυση» 
  Προεδρείο:  Ντε Μάντζιο Ιμμακολάτα, Νικόλαος Μπαλής
  Ομιλητές:
  1. «Εγκεφαλική παράλυση: αίτια, διάγνωση, αντιμετώπιση»
  Σωτήριος Γιουρούκος 
  2. «Ορθοπαιδική αντιμετώπιση» Ιωάννης Αναστασόπουλος 
  3. «Νευροχειρουργική θεραπευτική παρέμβαση» - Χειρουργική θεραπεία της 
  σπαστικότητας στα παιδιά. Χρήστος Χαμηλός
10.30-12.00 Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι επιπτώσεις της αντίδρασης Maillard στην διατροφική 
  αλυσίδα και την παθογένεση των νόσων φθοράς των σύγχρονων κοινωνιών» 
  Προεδρείο: Απόστολος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντουβέλης 
  Ομιλητές:
  1. «Αντίδραση Maillard: πηγή δημιουργίας γλυκοζυλιωμένων πρωτεϊνών»
  Βίκυ Κωστοπούλου
  2. «Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και Σακχαρώδης Διαβήτης» Ιωάννης Παλιούρας 
  3. «Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και νεφρός» Ευστάθιος Κουλουρίδης
  4. « Γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες και καρδιαγγειακό σύστημα». 
  Βασίλης Στασινός
12:00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:00 Διάλεξη: «Παιδιατρικές αρρυθμίες»
  Προεδρείο: Χρύσα Μαραγκού, Σοφία Κοντοστάνου 
  Ομιλητής: Δημοσθένης Αβραμίδης 
13:00 – 13:30 Διάλεξη: «Ακαδημαϊκή Παιδοχειρουργική - Αναγκαιότητα για ποιοτική παροχή 
  υπηρεσιών υγείας στο παιδί»
  Προεδρείο: Αδαμαντίνη Γατσούλη, Βασίλειος Πανδής                                       
  Ομιλητής: Γεώργιος Βάος
13:30 – 14:00 Διάλεξη: «Η Ακριβής Αναφορά των Κλινικών Δοκιμών: Σημασία και Εφαρμογή» 
  Προεδρείο: Γιάννης Αλαμάνος, Σπύρος Πολίτης 
  Ομιλητής: Νίκος Πανδής
14.00 – 18.00 Διάλειμμα
18:00 – 18:30 Διάλεξη: «Έγκαιρη Διάγνωση Καρκίνου του Πνεύμονα - Η ευθύνη του Ιατρού»
  Προεδρείο: Ηλίας Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Παγκράτης
  Ομιλητής: Κυριάκος Χαΐνης
18:30 – 19:00 Διάλεξη: «Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση»
  Προεδρείο: Αλέξανδρος Καββαδίας, Κυριάκος Χαΐνης
  Ομιλητής: Κωνσταντίνος Καγκουρίδης
19:00 – 19:30 Διάλεξη: «Βιοπληροφορική, Βιοδείκτες και Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες» 
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  2 Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
  3 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
  4 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »
  6. Τραυματική ρήξη διαφράγματος με μετάθεση σπλάχνων

1 2 2 2 2 2  Σ. Νικολούζος ,   Β. Πρίγκος  , Ι. Κένταρχος  , Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,                        
2 3 4 2  Κ. Χριστοδούλου , Π. Χρήστου , Γ. Ζαχαρία  , Ν. Γατσούλης   

1   Χειρουργός Θώρακος , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος, Γενικό   
  Νοσοκομείο Κερκύρας 

2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3  Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4  Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

  7. Κακώσεις του πυελικού δακτυλίου.  
  Ορθοπεδική κλινική Γενικού Νος/μείου Κερκύρας

1 2 3  Κάντας Θεοφάνης , Αυγερινός Αλέξανδρος , Μπεζάτη Σοφία , Καρδακάρης  
4 4 4 5  Σπύρος , Λειβαδιώτης Αντώνης  ,Σκούρτης Χρήστος ,Κάντας  Διονύσης  

  1 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός
2   Ειδικευόμενη Γεν. Ιατρικής
3   Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Κερκύρας
4   Χειρουργός Ορθοπαιδικός Δ/ντης ΕΣΥ

  5 τ Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Κερκύρας
  8. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Τι, Πως, Γιατί;
   Πατσίρης Στέφανος. Φυσικοθεραπευτής MSc, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας,  
  Κλινικός Εκπαιδευτής σπουδαστών ΤΕΙ & Πανεπιστημίου KEELE της Αγγλίας 
  9. Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της κίνησης σε άτομα με άνοια και ήπια 
  νοητική διαταραχή
  Ζώρζος Μάρκος. Φυσικοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας 
  10. Συχνότητα απομόνωσης μικροοργανισμών από αιμοκαλλιέργειες σε μια  
  διετία στο Γ.Ν. Κερκύρας 
  Πασχάλη Α., Κυράτσα Α, Λοΐσιου Μ., Χυτήρης Σ., Μπάμπαλη Σ., Κλώνου Ε.
  Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Κερκύρας

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

  Αίθουσα Α

10:30 – 11:00 Διάλεξη: «Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών – Η σημασία της   
  εθελοντικής προσφοράς Αιμοποιητικών Κυττάρων»
  Προεδρείο: Άννα Μουζακίτη, Βασίλης Ανδριώτης
  Ομιλητής: Στέλιος Γραφάκος
11:00 – 11:30 Διάλεξη: «Νεώτερα αντιπηκτικά φάρμακα» 
  Προεδρείο: Γεώργιος Φαγογένης, Ιωάννης Ζαβιτσιάνος  
  Ομιλήτρια: Σερένα Βαλσάμη
11:30 – 12:00 Διάλεξη: «Καρκίνος Παχέος Εντέρου - Ηπατικές Μεταστάσεις»
  Προεδρείο: Νικόλαος Καποδίστριας, Νικόλαος Μοναστηριώτης
  Ομιλητής: Δημήτριος Δημητρούλης
12:00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:00 Διάλεξη: «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική: Χαρακτηριστικά - Μετεκπαιδεύσεις - 
  Συνεργασίες» 
  Προεδρείο: Σπυρίδων Γαλάνης,Ευανθία Κιρκίνη
  Ομιλητής: Δρ Ν. Χ. Ραζής

  10. Effects of sevelamer hydrochloride in chronic renal failure
  Alketa Koroshi, Alma Idrizi, Myftar Barbullushi , Ahmet Duraku, Benereta Hoxha, 
  Etleva Emrullai,  Service of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania
  11.Η διάρκεια θηλασμού ως παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη 
  καρκίνου του μαστού  σε δείγμα ασθενών του  νομού  Κέρκυρας.

1 2  Καποδίστριας Νίκος ,Μουζακίτη Άννα  
1   Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενική Κλινική Κέρκυρας
2   Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενικό Νοσοκομείο  Κέρκυρας

  12. Η πορεία της οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς 
  χρόνους. 

1 1 1   Στάθης Κουσουνής , Πετρίνα Γερογιάννη , Μαρία Μάνδυλα
1     Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ,  

  Παράρτημα Κερκύρας
12.30   -  14.15   Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
  Προεδρείο: Ελευθερία Λιντοβόη, Μιχαήλ Παρηγόρης  
  1.Διαλογή και πρωτοβάθμια αντιμετώπιση (fast track) περιστατικών  
  χειρουργικού τομέα σε αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Νοτιοδυτικής  
  Ελλάδας.

1 2 1 3 4  Ο. Ανδρικόπουλος , Θ. Ρέντεσης , Δ. Αδρακτάς , Μ. Παπασταύρου , Ν. Ραζής
1  Ειδ/νος Γεν.Ιατρικής ΓΝ Πατρών 
2  Επιμ.Γεν.Ιατρικής ΚΥ Αρχ.Ολυμπίας                                              

  3Αγροτική Ιατρός ΝΜ Κρεστένων  
4  Δ/ντης ΚΥ Καλαβρύτων

  2. Χρήση μουσικής και πολυμέσων στα εξωτερικά Ιατρείου χειρουργικού  
  τομέα: Το πιλοτικό πρόγραμμα αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας (ΑΟΜ)  
  Νοτιοδυτικής Ελλάδας. 

1 2 3 4 5  Ο. Ανδρικόπουλος , Θ. Ρέντεσης , Δ. Στασινόπουλος , Λ. Βασιλόπουλος , Ν. Ραζής
1  Ειδ/νος Γεν.Ιατρικής ΓΝ Πατρών 
2  Επιμ.Γεν.Ιατρικής ΚΥ Αρχ.Ολυμπίας                        
3  Αναπλ.Διοικητής ΓΝ Ναυπλίου 
4  Διοικ.δ/ντης ΑΟΜ Καλαβρύτων  
5  Δ/ντης ΚΥ Καλαβρύτων

  3. Μαστεκτομή δίκην WISE PATTERN και άμεση αποκατάσταση με ένθεμα και 
  αυτόλογο δερματικό κρημνό. Παρουσίαση περιστατικού. 
  Θεόδωρος Μ. Κοντούλης, FRCS Χειρουργός Μαστού, Κλινική "Άγιος Λουκάς"  
  Θεσσαλονίκης
  4. Αυτόματη ρήξη οισοφάγου. Σκέψεις και πιθανά λάθη στην 
  αντιμετώπιση της. 

 1 2 2 2 2  Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π.  
3 4 2  Χρήστου , Γ. Ζαχαρία  , Ν. Γατσούλης   

1    Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό   
  Νοσοκομείο Κερκύρας 

2    Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3   Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4   Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

  5. Επιτυχής χειρουργική αντιμετώπιση τραυματικής ρήξης κατιούσας  
  θωρακικής αορτής με τεχνική clamp and sew. 

 1 2 2 2 2  Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π.  
3 4 2  Χρήστου ,  Γ. Ζαχαρία  , Ν. Γατσούλης   

  1Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό   
  Νοσοκομείο Κερκύρας 
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PREVALENCE OF HEPATITIS C AND B IN PATIENTS UNDER CHRONIC 

HEMODIALYSIS

Alketa Koroshi, Eriola Bolleke, Merita Roi, Alma Idrizi, Myftar Barbullushi
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In order to determine the prevalence of hepatitis C virus (HCV) and hepatitis B virus (HBV), we 

studied 60 patients (pts) who were under chronic hemodialysis at our center. 

The detection of serum antibodies was made by the ELISA technique. There were no other cofactors 

in pts to elevate the aminotransferase enzymes such as other kinds of hepatitis, hemochromatosis, 

sarcoidosis, history of recent myocardial infarction, medications etc. Alanine aminotransferase (ALT) 

level was measured for each patient in 3 consecutive occasions within 12 months and the mean value 

was recorded in analysis.

HCV was confirmed to be present in 22 of pts (36.6%) with mean age 43.7 years (range 41 ± 8.6 years): 

9 pts were females and 13 males, while HBV was confirmed to be present in 11 of pts (18.33%) with 

mean age 39.18 years (range 34 ± 7.3 years): 5 pts were females and 6 males. 8 of the HCV positive pts 

were noted to have elevated serum ALT values, while 4 HBV positive pts were noted to have elevated 

serum ALT values. In all pts, positivity of HCV was transfusion-related. Two HBV positive pts were also 

HCV positive. Clinical outcome was asymptomatic in all cases. 

Based on these findings, it becomes clear that hepatitis C and B infection is a significant problem in 

dialysis units playing a pathogenic role in liver disease in hemodialyzed pts. This high prevalence is 

related to multiple blood transfusions. Every effort must be made for the successful control of this 

infection, including separation of infected pts from the other pts and reduction of the need for 

transfusion.
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EFFECTS OF SEVELAMER HYDROCHLORIDE IN CHRONIC RENAL 

FAILURE

Alketa Koroshi, Alma Idrizi, Myftar Barbullushi , Ahmet Duraku, Benereta Hoxha, Etleva Emrullai

Service of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania

BACKGROUND
Sevelamer Hydrochloride is an effective phosphate binder and it does not contain aluminium or 

calcium. Different studies have is as effective as calcium based drugs in the reduction of seric levels 

of phosphates. These features make it advantageous over other phosphate binders. Beyond that, 

this drug has a favorable influence in the lipid profile.

METHODS
We tried to determine the effects of Sevelamer Hydrochloride in 36 patients with chronic renal 

failure (Stage 4-5). After an wash out period of two weeks, all the patients received Sevelamer 

Hydrochloride (Renagel) and were followed for a six month period. Every month we determined the 

concentration of serum phosphorus, calcium, and calcium-phosphate product. Lipid profile was 

studied (including low and high density lipoproteins). PTH was determined in the beginning and at 

the end of the study.

RESULTS
The changes observed in the measured parameters were as follows: mean change of serum 

phosphorus was  -0.68 +/- 0.74 mmol/l.; serum calcium changed in 

0.06 +/- 0.42 mmol/l.; calcium-phosphorus mean  change was -2.34 +/- 1.18 mmol/l. (p< 0.0001). 

LDL-colesterol decreased by 0.78+/- 0.64 mmol/l (mean -27%, p<0.0001). HDL- cholesterol 

increased by 0.16 +/- 0.78 mmol/l (mean +21%, p<0.0001). Side effects of Sevelamer Hydrochloride 

were insignificant.

DISCUSSION
Recently many studies have demonstrated that Sevelamer Hydrochloride bind the phosphates in 

gastrointestinal tract (1.). An important aspect of its use is the decrease of cardiovascular 

calcifications(2.). Our study demonstrated that this drug  was very effective in improving the levels 

of phosphorus, calcium and calcium-phosphorus product. These effects are good protective means 

in avoiding cardio-vascular calcifications and other complications that influence the morbidity and 

mortality of  chronic renal patients(3.). Moreover our study shows that Sevelamer Hydrochloride is 

well tolerated and provide adequate control of PTH . Beyond that, the positive effects in lowering 

the LDL-colesterol and increasing the HDL- cholesterol can contribute further  to the reduction  of 

atherosclerosis and calcification and these benefits make it a prefered choise among other 

phosphate lowering drugs (4.) .  

CONCLUSION
The use of Sevelamer Hydrochloride is a useful way of treating patients with advanced chronic 

kidney disease and is devoid of important side effects. This drug improves the calcium-phosphate 

equilibrium and the lipid profile of chronic renal patients.

RENAL IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA

Alketa Koroshi, Nereida Spahia, Albana Gjyzari, Alma Idrizi

Service of Nephrology, University Hospital Center, Tirana, Albania

Multiple myeloma is a clonal proliferation of plasma cells in which there is a presence of a 

paraprotein in the serum or urine in almost all patients. The incidence of multiple myeloma is ~50 

per million population and multiple myeloma  accounts for 1% of all malignancies and ~15% of all

haematological malignancies.

Renal insufficiency is one of the most frequent complications of myeloma multiplex. The cause of 

renal damage is accumulation and precipitation of light chains with consequent cast formation in 

the distal renal tubules and finally renal obstruction. Another major cause is the direct toxic effect of 

these light chains in proximal tubules, causing deterioration of renal function. It  is important then, 

not only to treat myeloma multiplex with chemio-therapy but also to maintain correct hydration ,  

to avoid hypercalcemia and to treat hyperuricemia. Treatment with chemio-therapy and with high 

dose corticoids has been associated with improvement of renal function. But this improvement of 

renal function is difficult to occur when the initial levels of creatinine are in high levels and when the 

patient has proteinuria.  New medicaments can be used succesfully recently  like thalidomide, 

lenalidomide and bortezomib. This last one is studied more intensively and is very useful in patients 

with renal insufficiency. The renal function is improved in more than 50 % of patients treated with 

bortezomib and the dose of this drug does  not need  to be reduced because no toxic effects have 

been noticed . 
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EARLY DETECTION OF CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE: PULSE-

OXIMETRY ROLE

Albert  Koja  Numila Kuneshka 

Cardiopediatrician, HUC”Nenw Tereza” Tirane: Albania

BACKGROUND

Congenital heart disease is the most common birth defect and represents nearly 24-40% of all 

deaths caused by congenital anomalies.  Critical congenital heart disease (CCHD), which 1

encompasses the more severe forms, is present in 2.5 to 3 in 1000 live births.  In general, prenatal 2

ultrasound or physical examination alone can easily miss newborns with  CCHD.  Failure to 3,4

diagnose CCHD early in life can result in high morbidity and mortality rates, because symptoms 

frequently present after closing of the pulmonary ductus arteriosus, after nursery discharge. Pulse-

oximetry screening is a low-cost, painless, noninvasive test that increases the ability to identify 

newborns with CCHD before they clinically decompensate.5–8

OBJECTIVE
To develop strategies for the implementation of safe, effective, and efficient screening.

METHODS
A work group was convened with members selected by the Secretary's  Advisory Committee on 
Heritable Disorders in Newborns and Children, the American Academy of Pediatrics, the American  
College of Cardiology Foundation, and the American Heart Association.

RESULTS
On the basis of published and unpublished data, the work group made recommendations for a 
standardized approach to screening and diagnostic follow-up. Key issues for future research and 
evaluation were identified. Many studies show that pulse-oximetry screening for CCHD has a less 
than one percent chance of giving false positive results.  False positive screening results for CCHD 18

can still offer information to doctors: roughly 25% of infants identified as having low blood oxygen 
without CCHD may be diagnosed with other conditions that require medical intervention. 19

CONCLUSIONS
The work-group members found sufficient evidence to begin screening for low blood oxygen 
saturation through the use of pulse-oximetry monitoring to detect CCHD in well-infant and 
intermediate care nurseries. Research is needed regarding screening in special populations Central 
to the effectiveness of screening will be the development of a national technical assistance center 
to coordinate implementation and evaluation of newborn screening for CCHD.

KEY WORD
CCHD, pulse-oximetry,SpO2
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INTRODUCTION
Most congenital GI anomalies result in some type of intestinal obstruction, frequently manifesting 

with feeding difficulties, distention, and emesis at birth or within 1 or 2 days and are associated with 

a high mortality rate. 

AIM
To estimate the incidence, prevalence and highlight the epidemiological features of congenital 

anomalies of gastro-intestinal tract of newborns in Albania. 

METHOD
Prospective collection of data from the records in Pediatric Intensive Care Unit of UHC “Mother 

Teresa” Tirana, Albania 

RESULTS
The incidence of main congenital anomalies over the period 2011 – 2015 presented a downward 

trend from 8.3 per 10.000 live births in 2011 to 7.9 /10.000 in 2015 yielding a prevalence of 0.78 per 

1000 live births. Secondary anomalies counted for 53.8% of the main anomalies over the same time 

period. The frequency occurrence of main anomalies was highest on first day of birth in 89 (67.9%) 

cases with second day rating behind in 20 (15.3%) cases, p<0.01. In regard with gender, males 

showed a slightly higher occurrence versus females with 72 (55%) cases and 59 (45%) cases 

respectively without significant difference between them, p=0.4. The antenatal diagnosis was 

carried out only in 11 (8.4%) women. Most of cases 92 (70.2%) were delivered in term followed by 

37 (28.2%) cases delivered preterm cases and 2 (1.5%) cases post term, p<0.01.  In 84 (91.3%) of in 

term deliveries the weight of fetus was >2500gr. In 32 (86.5) cases delivered preterm the weight of 

fetus was < 2500gr. 81 (61.8%) cases survived while 50 (32.8%) cases had a fatal outcome, p<0.01. 

The most frequent cause of death were esophageal and intestinal atresia with 17 (34%) and 10 

(20%) cases respectively. Preterm delivered fetus is more likely to decease than in term fetus: 

OR=2.5 (95%CI 1.3 - 5.1), p<0.01. Only 5 (3.4%) anomalies were associated by a genetic syndrome.

DISCUSSION
Males and females are equally affected from congenital anomalies. A low rate of antenatal 

diagnosis is noted. Low birth weight and preterm delivery are risk factor for the fetus to decease.
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INTRODUCTION
Malnutrition among children is still e health problem in developing countries such as Albania. This 

study was designed to assess nutritional status and risks factors of malnutrition in children 0-5 years 

old hospitalized during 2014-2015 in Pediatric General Medicine.

METHOD
A retrospective study was conducted in children hospitalized in our department during this year. 

The height , weight and also the obligatory questionnaire administered by the nurses about social 

economic status of the parents were evaluated. There was a total of 868 children included. 

Malnutrion was measured by the standards of WHO growth.

RESULTS
 The prevalence of stunting was found to be about 6.8 % , underweight 2 % , of wasting 0.4 % and 

overweight 4.8 %. The risk of stunting and wasting was higher in children who lived in rural areas 

and with a low level of education of parents. The risk of overweight children was higher in urban 

areas although the level of education of parents was also low.

CONCLUSIONS
Malnutrition is still a common problem in our country. The stunting and overweight were the most 

common form of malnutrition in our children. Improving knowledge of parents , and health care 

professionals in nutrition is a very important measure in order to reduce malnutrition among 

children.
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ;
(ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

Στέφανος Πατσίρης

Φυσικοθεραπευτής MSc, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κλινικός Εκπαιδευτής σπουδαστών ΤΕΙ & 

Πανεπιστημίου KEELE της Αγγλίας

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι ο τομέας της φυσικοθεραπείας, που ασχολείται με την 

αποκατάσταση των αναπνευστικών παθήσεων. Η εφαρμογή της αρχίζει από τα αρχαία χρόνια. 

Ωστόσο, επίσημες ανακοινώσεις γίνονται στις αρχές του 1900. Τα χρόνια που ακολουθούν το 

αντικείμενο της βρίσκει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή και εδραιώνεται στον χώρο της αποκατά-

στασης χάρη στα θετικά αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιούνται. Η εξέλιξη της μέσα 

στο χρόνο από μόνο αναπνευστικές ασκήσεις και θέσεις του σώματος για την διευκόλυνση της 

απομάκρυνσης των εκκρίσεων των πνευμόνων, σε πολύπλοκα προγράμματα αποκατάστασης με ή 

χωρίς χρήση των κατάλληλων συσκευών για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων, δεν επιτρέπουν 

τον καθορισμό ενός ορισμού για το τι είναι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Η εφαρμογή της σε 

καταστάσεις αμιγώς αναπνευστικών παθήσεων ή σε εκείνες που επηρεάζουν τον αναπνευστικό 

σύστημα δευτεροπαθώς, καθώς επίσης η εκτέλεση των διαφόρων τεχνικών της για την επίτευξη 

θεραπευτικών στόχων από τα προβλήματα που δημιουργούν οι αναπνευστικές παθήσεις 

συνέβαλαν στην δυσκολία ορισμού το τι είναι αυτή. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί ο χρόνος 

παρέμβασης και επιλογής του κατάλληλου προγράμματος αναπνευστικής φυσικοθεραπείας 

αφού  μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην οξεία όσο και την χρόνια φάση της αναπνευστικής 

πάθησης.    

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση του αντικειμένου της αναπνευστικής φυσικοθε-

ραπείας μέσα από μια ιστορική αναδρομή αυτής και έναν στοιχειώδη ορισμό. Επίσης, τις 

εφαρμογές της στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που ταλεπωρούνται 

από αναπνευστικές παθήσεις, τις διάφορες τεχνικές της στην αποκατάσταση ασθενών με 

διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και τέλος την συμβολή της μέσω προγραμμάτων 

αναπνευστικής αποκατάστασης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων. Η ανάπτυξη 

των παραπάνω θεμάτων είναι σύντομη και περιεκτική προκειμένου να γίνει κατανοητό το τι είναι 

η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, που και πως εφαρμόζεται αυτή καθώς και το γιατί, παράλληλα 

με την θεραπευτική οδό που ακολουθεί η ιατρική για την θεραπεία των αναπνευστικών 

παθήσεων.    

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΧΑΠ, αναπνευστική φυσικοθεραπεία, πνευμονική αποκατάσταση
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3 Αγροτική Ιατρός ΝΜ Κρεστένων
4 Δ/ντης ΚΥ Καλαβρύτων

ΣΚΟΠΟΣ
Να παρουσιαστεί το σύνολο των περιστατικών του Χειρουργικού Τομέα σε Νοσηλευτική Μονάδα 

της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, το ποσοστό αντιμετώπισης τους από Γενικούς Ιατρούς στα πλαισια της 

Πρωτοβάθμιας Αντιμετώπισης (fast track) και να καταδειχθεί η σημασία της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας τόσο ως φράγμα στην υπερφόρτωση των Νομαρχιακών Νοσοκομείων με 

χειρουργικά περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο Εξωτερικό Ιατρείο, όσο και ως 

μηχανισμός ταχύτερης εξυπηρέτησης των χειρουργικών ασθενών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Συγκεντρώθηκαν τα Χειρουργικά και Ορθοπεδικά περιστατικά που πρσήλθαν στα Τ.Ε.Π της ΑΟΜ 

Κρεστένων κατά το έτος 2015. Εξακριβώθηκε η σωστή αντιμετώπισή τους μέσα από το Βιβλίο 

Επειγόντων και Τακτικών  Περιστατικών και σημειώθηκε τυχόν παραπομπή στο Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο Πύργου για περαιτέρω αντιμετώπιση ή νοσηλεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο εξέχων ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην αντιμετώπιση των περιστατικών 

του Χειρουργικού Τομέα είναι αδιαμφισβήτητος, τόσο στην αποσυμφόρηση του Νομαρχιακού 

Νοσοκομείου, όσο και στην έγκαιρη διάγνωση και εκτίμηση της οξείας χειρουργικής κοιλίας, 

επιταχύνοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο μετάβασης του ασθενούς στο χειρουργείο και 

ελαχιστοποιώντας πιθανές επιπλοκές. Αν σε αυτό συνυπολογιστεί και η εξειδίκευση στα 

πρωτόκολλα Advanced Trauma Life Support (ATLS) που όλο και περισσότεροι Γενικοί Ιατροί 

αποκτούν, καταδεικνύεται ακόμα περισσότερο η προσφορά της ΠΦΥ στην ταχύτερη/σωστότερη 

διακομιδή του ασθενούς σε εξειδικευμένες Χειρουργικές μονάδες (Θώρακοχειρουργικής, 

Νευροχειρουργικής), ελαχιστοποιώντας πιθανές αναπηρίες και θανάτους, οφειλόμενα σε 

τροχαία ατυχήματα. Στην πλειονότητα, τέλος, των περιστατικών που αντιμετωπίζονται χωρίς 

νοσηλεία, το ποσοστό παραπομπής δεν υπερέβη ποτέ το 50% (το Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

δηλαδή αποσυμφορήθηκε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς). Ο Γενικός Ιατρός αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της Ιατροχειρουργικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

1 1 1 Στάθης Κουσουνής , Πετρίνα Γερογιάννη , Μαρία Μάνδυλα
1  Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιατρική του πόνου, η οποία είναι και η τέχνη του να θεραπεύει κανείς, περιλαμβάνει και τη 

δράση του οδοντογιατρού. Αυτή αρχικά εξασκούταν από τα ίδια πρόσωπα που ασκούσαν και την 

ιατρική. Ο προϊστορικός άνθρωπος για την ανακούφιση του πόνου, ακόμη και εις το στόμα 

χρησιμοποιούσε τα φυτά. Είναι γεγονός ότι η ιατρική και οι συναφείς επιστήμες, όπως η 

οδοντιατρική γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν πριν υπάρξουν ιατροί και οδοντίατροι. Στον 

Αιγυπτιακό πάπυρο Ebers αναφέρονται πολλά φάρμακα για τις νόσους των δοντιών, δηλαδή 

αποστήματα και ουλίτιδες. Δεν αναφέρονται επεμβάσεις, πιθανότατα όμως να γινόταν εκρίζωση 

δοντιών. Από τον πάπυρο αυτό φαίνεται ότι η παθολογία και η θεραπευτική των δοντιών 

βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση, η δε θεραπεία αποτελούσε μέρος της γενικής ιατρικής, 

χωρίς ειδικούς γιατρούς. Στην αρχαία Κίνα στο εγχειρίδιο του βασιλιά Nuei υπάρχουν δύο 

κεφάλαια που ασχολούνται με νοσήματα των οδόντων και των ούλων, καθώς και με τη θεραπεία 

αυτών. Οι Σημιτικοί λαοί φρόντιζαν τα δόντια τους και γνώριζαν την τερηδόνα και τις συνέπειές 

της. Ο Όμηρος επίσης έκανε αναφορά στα δόντια. Ο Ιπποκράτης εξετάζει τα δόντια από άποψη 

ανατομική, φυσιολογική και θεραπευτική. Στην Ελλάδα η χειρουργική των οδόντων εξασκούταν 

κυρίως από τους ιερείς. Κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων ο Κικέρων έκανε λόγο για 

τεχνητούς οδόντες, αλλά και ο Πλίνιος και ο Γαληνός έγραψαν για τα δόντια. Αναφέρεται δε εις την 

Ρώμη ο διάσημος οδοντογιατρός Κασσέλιος. Οι Κέλσος και Αρεταίος ο Καππαδόκης κάνουν λόγο 

για τις παθήσεις των οδόντων που οφείλονται στη σύφιλι. Η νόσος “Campanus morbus” ήταν 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στον κατώτερο όχλο. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για το 

πλύσιμο των οδόντων και την απαλλαγή από την κακοσμία του στόματος, όπως μαστίχα Χίου, 

πετροσέλινο, ειδική οδοντική σκόνη που είχε βάση κόκκινο ρόδο και αρκετή ποσότητα τανίνης, 

αλλά και πλύσιμο με ούρα. 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την ιστορική έρευνα να αναδειχθούν οι αρχές της 

ιστορίας της οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους και να φανεί η 

εξέλιξη της οδοντιατρικής τέχνης από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι τους πρώτους αιώνες μετά 

τη θεμελίωση της επιστημονικής ιατρικής από τον Ιπποκράτη. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν ιστορικές πηγές σχετικά με την ιστορία της Οδοντιατρικής, όπως βιβλία ιστορίας της 

οδοντιατρικής, άρθρα από το pubmed, κ.ά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η οδοντιατρική τέχνη κάνει την εμφάνισή της από τους προϊστορικούς χρόνους, ασκείται αρχικά 

από τα ίδια άτομα που ασκούν την ιατρική και εξελίσσεται στην πάροδο του χρόνου, αλλά όχι 

πάντα με τον ίδιο ρυθμό. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η πορεία της οδοντιατρικής τέχνης από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους 

εμφανίζει μία πρωτοτυπία, διότι σε αντίθεση με τις άλλες τέχνες και την ιατρική δεν ακολουθεί μία 

προοδευτική πορεία εξέλιξης. Εμφανίζεται για ένα διάστημα και εξαφανίζεται για ένα πολύ 

μεγαλύτερο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σωτ. Π. Παπαζαφειρόπουλος, Οδοντοϊατρική,ιστορία, επιστήμη, τέχνη, εν Λειψίακ εκδοτ.  

 Καταστήματα W.Drugulin, 1923, σ.3-21 

2. P.Blomstedt, «Dental surgery in ancient Egypt», J Hist Dent. 2013 Winter;61(3):129-42.

3 Malvin E. Ring, Dentistry, an illustrated history, Abradale Press, Hurry N. Abrams, Inc.  

 Publishers, New York, 1985

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 Ζώρζος Μάρκος

Φυσικοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει δεδομένα στην αξιολόγηση και στις 

παρεμβάσεις στην κινητική λειτουργία σε άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή, σε άνοιες τυπου 

Alzheimer και αγγειακού και παρκινσονικού τύπου  

Η μνήμη δεν είναι η μόνη γνωστική λειτουργία που προσβάλλεται στην άνοια και επηρεάζει την 

καθημερινότητα ενός ανοϊκού ασθενή. Τα προβλήματα στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζει 

ένας ανοϊκός ασθενής στην πορεία της ασθένειας του προέρχονται  από τις διαταραχές στην 

εκτελεστική αλλά κατ' επέκταση  στην κινητική  λειτουργία.

Η εκτελεστική λειτουργία εδράζεται στον προμετωπιαίο φλοιό του μετωπιαίου λοβού του 

εγκεφάλου και  περιλαμβάνει μία σειρά από υψηλού επιπέδου γνωστικές διαδικασίες, όπως 

βούληση, προγραμματισμός, σχεδιασμός δράσης, εκτέλεση δράσης, εντοπισμός, κρίση, επίλυση 

προβλήματος, γνωστική ευελιξία και προσοχή.

Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων συγκλίνουν στο ότι οι διαταραχές στην κινητική και στην 

εκτελεστική λειτουργία μπορούν να προβλέψουν μεταγενέστερη εξέλιξη  σε  νόσο Alzheimer ή και 

άλλες μορφές άνοιας.  Τα άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή (ΗΓΔ)  που έχουν διαταραχές στη 

λειτουργία των κάτω άκρων τα οποία στην πλειψηφία είναι εξωπυραμιδικού τύπου,  εμφανίζουν 

αυξημένη πιθανότητα να εξελιχθούν σε νόσο Alzheimer.  Άτομα με  χαμηλή  εκτελεστική 

λειτουργία έχουν  μεγαλύτερη πιθανότητα να  έχουν διαταραχές στη  λειτουργία των κάτω άκρων. 

Η λειτουργία των κάτω άκρων, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας και της βάδισης, σε μεγάλο 

βαθμό  εξαρτάται από ανώτερου τύπου διαδικασίες ελέγχου της εκτελεστικής λειτουργίας. 

Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για έγκαιρη και διαρκή παρέμβαση στην κινητική λειτουργία 

άτομων με διαταραχές στην εκτελεστική λειτουργία με απώτερο σκοπό την αποφυγή πρόωρης 

κοινωνικής τους απομόνωσής, την πρόληψη των πτώσεων και τη διατήρηση της λειτουργικότητας 

σε υψηλά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές και επικουρικές καθημερινές 

δραστηριότητες.
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ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

1 2 3 4Καντας Θεοφανης , Αυγερινος Αλεξανδρος , Μπεζατη Σοφια , Καρδακαρης Σπυρος , Λειβαδιώ-
4 4  5της Αντώνης , Σκουρτης Χρηστος , Καντας  Διονυσης

1 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός
2 Ειδικευόμενη Γεν. Ιατρικής
3 Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Κερκύρας
4 Χειρουργός Ορθοπαιδικός Δ/ντης ΕΣΥ
5 τ Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Κερκύρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόκειται για πολύ σοβαρές κακώσεις, απειλητικές για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των 

ασθενών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα τραυματισμών υψηλής ενέργειας.   

Οι κακώσεις αυτές έχουν υψηλό βαθμό θνησιμότητας λόγω μεγάλης απώλειας αίματος.   

Η λειτουργική έκπτωση των τραυματιών αυτών και ο χρόνιος πόνος , είναι συχνά επακόλουθα των 

σοβαρών αυτών κακώσεων.     

Οι κακώσεις του πυελικού δακτυλίου συνήθως συνοδεύονται από κακώσεις του θώρακα, 

κατάγματα μακρών οστών, κακώσεις της κεφαλής και της κοιλίας και κατάγματα της Σ.Σ.   

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση δέκα τραυματιών 

με ρήξη του πυελικού δακτυλίου και ανασκοπούμε την βιβλιογραφία.
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Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ - ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ 
DUCHENNE

 Κανονιέρη Βιολέττα, Σιαταρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, Μαρκίδου Σοφία, 

Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα

Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου αυξάνεται ο 
αριθμός των παιδιών, στα οποία δεν παρέχεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το αποτέλεσμα 
αυτών είναι πoλλά παιδιά να μένουν ανεμβολίαστα και χωρίς τακτική παιδιατρική παρακολούθη-
ση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνεπώς, ο κίνδυνος να μένουν αδιάγνωστες σοβάρες 
παιδικές ασθένειες ολοένα και μεγαλώνει.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να τονιστεί η σημαντική βοήθεια και ο ρόλος των εκπαιδευ-
τικών για την επίλυση ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, ειδικά σε δυσλειτουργικές οικογένειες.

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ
Αγόρι 6 ετών παραπέμφθηκε από παιδίατρο κέντρου υγείας ,ύστερα από τη μεσολάβηση  της 
δασκάλας του δημοτικού σχολείου, στην παιδιατρική κλινική. Το σύμπτωμα που θορύβησε τη 
δασκάλα ήταν η αδυναμία του παιδιού να ανέβει τις σκάλες. Κατά τη λήψη ιστορικού 
διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν ανεμβολίαστο και χωρίς τακτική παιδιατρική παρακολούθηση 
λόγω σοβαρών κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων. Από την αντικειμενική εξέταση παρατηρή-
θηκε ανεπαρκής σωματική ανάπτυξη με συνοδό ψυχοκινητική καθυστέρηση καθώς και αδυναμία 
του παιδιού να ανέβει σκάλες και να σηκωθεί μόνο του από το πάτωμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με βάση τα συμπτώματα και τον εργαστηριακό έλεγχο ( CPK: 10235) τέθηκε η υποψία 
εξελισσόμενης νευρομυικής νόσου, πιθανότατα μυασθένειας  Douchenne, και το παιδί ύστερα 
απο μεσολάβηση της κοινωνικής υπηρεσίας διακομίσθηκε σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο για 
περαιτέρω διερεύνηση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ως παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, η ιατρική φροντίδα, η 
ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η παρακολούθηση που παρέχεται στο παιδί είναι έντονα 
ανεπαρκής ή ακατάλληλη, σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο 
η υγεία και η ανάπτυξή του.Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο (3500/2006) οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να μεσολαβούν για οποιοδήποτε 
παιδί θεωρούν παραμελημένο ή θύμα ενδοοικογενείακης βίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πράγματι στη δύσκολη εποχή που διανύουμε θα πρέπει εκπαιδευτικοί και ιατρικό προσωπικό να 
είναι σε άμεση συνεργασία και ικανοί να διακρίνουν έγκαιρα σημεία παράμελησης του παιδιού 
οποιασδήποτε μόρφης. Τέλος, οι κοινωνικές υπηρεσίες οφείλουν να είναι στο πλευρό αυτών των 
παιδιών και των οικογενειών τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στην εξάλειψη του 
φαινομένου αυτού.
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ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΔΙΚΗΝ WISE PATTERN ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΕΝΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Θεόδωρος Μ. Κοντούλης

FRCS Χειρουργός Μαστού, Κλινική "Άγιος Λουκάς" Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μαστεκτομή τύπου IV ή Wise pattern είναι χρήσιμη τεχνική σε επιλεγμένες ασθενείς με καρκίνο 

μαστού και μεγάλους πτωτικούς μαστούς που επιθυμούν άμεση αποκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Η τομή είναι δίκην ανεστραμμένου Τ. Το δέρμα του κάτω πόλου του μαστού απεπιθηλιο-

ποιείται και διατηρείται σαν δερματικός κρημνός. Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από το μείζονα 

θωρακικό μυ, ο οποίος συρράπτεται στο δερματικό κρημνό για την κάλυψη του κάτω τμήματος 

του ενθέματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η τεχνική αυτή προσφέρει σε επιλεγμένες ασθενείς πλήρη κάλυψη του ενθέματος με αυτόλογο 

ιστό, χαμηλό κόστος και μείωση του συνολικού μεγέθους του ανάπλασμένου μαστού.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΜΑΣΤΟΥ  ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ  
ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1 2Καποδίστριας Νίκος , Μουζακίτη Άννα  
1 Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενική Κλινική Κέρκυρας
2 Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενικό Νοσοκομείο  Κέρκυρας 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η  πιθανή συσχέτιση της διάρκειας της  φυσιολογικής διαδικασίας του θηλασμού με την ανάπτυξη 

καρκίνου του μαστού, καθώς και με τα παθολογοανατομικά  χαρακτηριστικά της νόσου.

μεθοδος: 

Σε δείγμα  65 ασθενών με  καρκίνου του μαστού  έγινε ερευνά του χρόνου  θηλασμού και 

σύγκριση με αντίστοιχο  δείγμα  47 ασθενών (control arm)   χωρίς  τη συγκεκριμένη νόσο. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διάφορα (p<0,000,  NPar tests) μεταξύ των δυο δειγμάτων   

ενώ αναλύθηκε ο σχετικός  κίνδυνος  ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε ασθενείς   ανάλογα με  

διάρκεια θηλασμού. Επίσης  έγινε συσχέτιση της διάρκειας θηλασμού με τα παθολογοανατομικά 

και κλινικά  χαρακτηριστικά της νόσου grade, ER, PR και HERII έκφραση (spearman correlation) με 

στατιστικά οριακή σημαντικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φυσιολογική διαδικασία του θηλασμού παρέχει προστασία απο καρκίνο του μαστού, ενώ 

μειωμένη διάρκεια  σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καθώς και με ιδιαίτερα παθολογοανατομικά   

χαρακτηριστικά.
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ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΔΙΚΗΝ WISE PATTERN ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΕΝΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Θεόδωρος Μ. Κοντούλης

FRCS Χειρουργός Μαστού, Κλινική "Άγιος Λουκάς" Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μαστεκτομή τύπου IV ή Wise pattern είναι χρήσιμη τεχνική σε επιλεγμένες ασθενείς με καρκίνο 

μαστού και μεγάλους πτωτικούς μαστούς που επιθυμούν άμεση αποκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Η τομή είναι δίκην ανεστραμμένου Τ. Το δέρμα του κάτω πόλου του μαστού απεπιθηλιο-

ποιείται και διατηρείται σαν δερματικός κρημνός. Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από το μείζονα 

θωρακικό μυ, ο οποίος συρράπτεται στο δερματικό κρημνό για την κάλυψη του κάτω τμήματος 

του ενθέματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η τεχνική αυτή προσφέρει σε επιλεγμένες ασθενείς πλήρη κάλυψη του ενθέματος με αυτόλογο 

ιστό, χαμηλό κόστος και μείωση του συνολικού μεγέθους του ανάπλασμένου μαστού.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΜΑΣΤΟΥ  ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ  
ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1 2Καποδίστριας Νίκος , Μουζακίτη Άννα  
1 Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενική Κλινική Κέρκυρας
2 Παθολόγος  Ογκολόγος  Γενικό Νοσοκομείο  Κέρκυρας 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η  πιθανή συσχέτιση της διάρκειας της  φυσιολογικής διαδικασίας του θηλασμού με την ανάπτυξη 

καρκίνου του μαστού, καθώς και με τα παθολογοανατομικά  χαρακτηριστικά της νόσου.

μεθοδος: 

Σε δείγμα  65 ασθενών με  καρκίνου του μαστού  έγινε ερευνά του χρόνου  θηλασμού και 

σύγκριση με αντίστοιχο  δείγμα  47 ασθενών (control arm)   χωρίς  τη συγκεκριμένη νόσο. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διάφορα (p<0,000,  NPar tests) μεταξύ των δυο δειγμάτων   

ενώ αναλύθηκε ο σχετικός  κίνδυνος  ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε ασθενείς   ανάλογα με  

διάρκεια θηλασμού. Επίσης  έγινε συσχέτιση της διάρκειας θηλασμού με τα παθολογοανατομικά 

και κλινικά  χαρακτηριστικά της νόσου grade, ER, PR και HERII έκφραση (spearman correlation) με 

στατιστικά οριακή σημαντικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φυσιολογική διαδικασία του θηλασμού παρέχει προστασία απο καρκίνο του μαστού, ενώ 

μειωμένη διάρκεια  σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καθώς και με ιδιαίτερα παθολογοανατομικά   

χαρακτηριστικά.
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ CLAMP AND SEW. 

1 2 2 2  2 3Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π. Χρήστου  ,             
4 2Γ. Ζαχαρία   , Ν. Γατσούλης   

1  Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας 
2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

ΣΚΟΠΟΣ
Ο  ισθμός  της αορτής  είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε περιπτώσεις αμβλέων θωρακικών κακώσεων 

που προκαλούνται από μεγάλες δυνάμεις επιβράδυνσης , όπως τα τροχαία ατυχήματα. 

Υπολογίζεται ότι ο θάνατος των 15% των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε τραυματι-

κή ρήξη του ισθμού. Οι 80-90% των τραυματιών καταλήγουν πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Οι 

υπόλοιποι επιζούν διότι η ελεύθερη ρήξη της αορτής περιορίζεται από τον ακέραιο αορτικό έξω 

χιτώνα, τον τοιχωματικό υπεζωκότα και τους παρακείμενους ιστούς του μεσοθωρακίου 

(συγκεκαλυμένη ρήξη). Από αυτούς οι 50% θα καταλήξουν χωρίς θεραπεία εντός των πρώτων 24 

ωρών. Καθίσταται συνεπώς καταφανής η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτής της 

κάκωσης. Ο υψηλός δείκτης υποψίας της κάκωσης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διάγνωση. Η 

πιθανότητα τραυματικής ρήξης του ισθμού πρέπει να διερευνάται σε όλα τα θύματα ατυχημάτων 

κατά τη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις επιβράδυνσης, ανεξαρτήτως της 

ύπαρξης εξωτερικών σημείων τραύματος, δεδομένου ότι έως και οι μισοί από τους τραυματίες με 

τραυματική ρήξη του ισθμού δεν παρουσιάζουν τέτοια σημεία.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Άνδρας 23 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσίασε εκτεταμένο αιμομεσοθωράκιο και 

μεγάλης έκτασης αιμοθώρακα αριστερά . Οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο όπου εν 

ελλείψη  συνθετικού μοσχεύματος  πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση της ρήξης με απλή 

συρραφή με τεχνική αποκλεισμού χωρίς μέτρα προστασίας μελών-οργάνων . 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο ασθενής ανένηψε καλώς και μετά από ολιγόωρη παραμονή στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε στην κλινική. 

Παρουσίασε ανεπίπλεκτη πορεία και έλαβε εξιτήριο μετά από 7 ημέρες . Δύο μήνες μετά την 

επέμβαση παρουσίασε ψευδοανεύρυσμα στην περιοχή του ισθμού το οποίο αντιμετωπίστηκε 

επιτυχώς με ενδοαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης σε εξειδικευμένο πανεπιστημιακό κέντρο 

πιστοποιημένο σε ενδοαγγειακές τεχνικές .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα σε επιλεγμένες περιπτώσεις συγκεκαλυμένης ρήξης , σε 

περίπτωση έλλειψης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής  και αδυναμίας διακομιδής του 

ασθενή σε εξειδικευμένο κέντρο παρά την υψηλή εγχειρητική θνητότητα (9-43%) η συγκεκριμένη 

τεχνική έχει θέση δεδομένου ότι 50% των ασθενών που φτάνουν στο νοσοκομείο θα καταλήξουν  

τις επόμενες ώρες αν δεν αντιμετωπιστούν .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

1 2 2  2 2 3 Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π. Χρήστου ,             
4 2Γ. Ζαχαρία   , Ν. Γατσούλης   

1  Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας 
2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

ΣΚΟΠΟΣ 
Η ρήξη οισοφάγου απαιτεί άμεση αντιμετώπιση καθώς  εμφανίζει θνητότητα 50% μετά το πρώτο 

24ωρο. Μόλις 15% των ρήξεων είναι αυτόματες ( σύνδρομο Boerhaave ) . Από τοπογραφική 

σκοπιά  ο κύριος μηχανισμός ρήξης είναι η αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης (ρήξη συνήθως στο 3ο 

τριτημόριο θωρακικού οισοφάγου). Η ρήξη του οισοφαγικού τοιχώματος όχι σπάνια οδηγείται σε 

αυτόματη σύγκλειση κυρίως λόγω επιπωματισμού της από τους πέριξ ιστούς που σε συνδυασμό 

με νηστεία περιχαρακώνει τη διαφυγή αποτελεσματικά. Εάν δεν συμβεί αυτό τότε σε λιγότερο 

από 18 ώρες αναπτύσσεται μεσοθωρακίτιδα που εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα ανέβαζε τη 

θνητότητα στο 50% μέσα στο δεύτερο 24ωρο. Ανεξάρτητα από τη θέση της ρήξης η αρνητική 

ενδοθωρακική πίεση έλκει το ρυπαρό υλικό της διαφυγής (τροφές, στοματικές εκκρίσεις). Εκεί 

αναπτύσσεται μία συνεργική νεκρωτική μικροβιακή λοίμωξη αερόβιων και αναερόβιων 

στελεχών. H φλεγμονή αυτή μπορεί να διαβρώσει τον  μεσοθωρακικό  υπεζωκότα και να 

παροχετευθεί προς τις υπεζωκοτικές κοιλότητες δημιουργώντας εμπύημα.

ΜΕΘΟΔΟΣ
 Άνδρας , αλλοδαπός 62 ετών με αδιευκρίνιστο ιστορικό . Η διάγνωση βασίστηκε στην αξιολόγηση 

των συμπτωμάτων ( πόνος θωρακικού τύπου με αντανάκλαση στη μεσοωμοπλατιαία χωρά , 

δυσφαγία, δύσπνοια ), στην κλινική εξέταση ( υποδόριο εμφύσημα, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, 

πυρετός) και στα εργαστηριακά (λευκοκυττάρωση, υποξυγοναιμία, μεταβολική οξέωση ). Στην 

υπολογιστική τομογραφία θώρακα παρατηρήθηκε  πνευμομεσοθωράκιο με ελεύθερο αέρα στον 

τράχηλο, υπεζωκοτική συλλογή με υδραερικό επίπεδο και διεύρυνση μεσοθωρακίου. Σε 

κατεπείγουσα βάση, ο ασθενής οδηγήθηκε  στο χειρουργείο και μέσω αριστερής θωρακοτομής 

έγινε  ευρύς καθαρισμός και παροχέτευση  του μεσοθωρακίου και της υπεζωκοτικής κοιλότητας. 

Ανευρέθηκε  η ρήξη και διορθώθηκε  άμεσα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ .  Παρουσίασε πολλαπλές επιπλοκές και 

κατέληξε μετά από 12 ημέρες λόγω σηπτικής καταπληξίας .

Συμπεράσματα: Η θνητότητα της ρήξης οισοφάγου εξαρτάται τόσο από την  ανατομική θέση της 

κάκωσης (τραχηλική μοίρα 5% vs. θωρακική μοίρα 30%) όσο και από το χρονικό διάστημα μεταξύ 

κάκωσης και διάγνωσης (πρώιμη, <24 ώρες, διάγνωση σχεδόν 0% vs. όψιμη διάγνωση  31%). Οι 

βασικές επιπλοκές της χειρουργικής διόρθωσης της οισοφαγικής ρήξης είναι η διαφυγή από τη 

γραμμή συρραφής και απώτερα η στένωση. Οι παράγοντες που καθορίζουν την  καλή πρόγνωση 

είναι η μικρή ηλικία, η έγκαιρη συρραφή (<24h), ο φυσιολογικός οισοφάγος, η περιχαρακωμένη 

διαφυγή, η ενίσχυση γραμμής συρραφής.

 Ι
Α

ΤΡ
Ο

Χ
Ε
ΙΡ

Ο
Υ

Ρ
ΓΙ

Κ
Η

 Ε
ΤΑ

ΙΡ
Ε
ΙΑ

 Κ
Ε
Ρ
Κ

Υ
Ρ
Α

Σ
 

ο
1

9
 Τ

Α
Κ

ΤΙ
Κ

Ο
 Σ

Υ
Ν

Ε
Δ

Ρ
ΙΟ

 Ι
Χ

Ε
Κ

 

34 35



ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ CLAMP AND SEW. 

1 2 2 2  2 3Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π. Χρήστου  ,             
4 2Γ. Ζαχαρία   , Ν. Γατσούλης   

1  Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας 
2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

ΣΚΟΠΟΣ
Ο  ισθμός  της αορτής  είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε περιπτώσεις αμβλέων θωρακικών κακώσεων 

που προκαλούνται από μεγάλες δυνάμεις επιβράδυνσης , όπως τα τροχαία ατυχήματα. 

Υπολογίζεται ότι ο θάνατος των 15% των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε τραυματι-

κή ρήξη του ισθμού. Οι 80-90% των τραυματιών καταλήγουν πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Οι 

υπόλοιποι επιζούν διότι η ελεύθερη ρήξη της αορτής περιορίζεται από τον ακέραιο αορτικό έξω 

χιτώνα, τον τοιχωματικό υπεζωκότα και τους παρακείμενους ιστούς του μεσοθωρακίου 

(συγκεκαλυμένη ρήξη). Από αυτούς οι 50% θα καταλήξουν χωρίς θεραπεία εντός των πρώτων 24 

ωρών. Καθίσταται συνεπώς καταφανής η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτής της 

κάκωσης. Ο υψηλός δείκτης υποψίας της κάκωσης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διάγνωση. Η 

πιθανότητα τραυματικής ρήξης του ισθμού πρέπει να διερευνάται σε όλα τα θύματα ατυχημάτων 

κατά τη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις επιβράδυνσης, ανεξαρτήτως της 

ύπαρξης εξωτερικών σημείων τραύματος, δεδομένου ότι έως και οι μισοί από τους τραυματίες με 

τραυματική ρήξη του ισθμού δεν παρουσιάζουν τέτοια σημεία.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Άνδρας 23 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσίασε εκτεταμένο αιμομεσοθωράκιο και 

μεγάλης έκτασης αιμοθώρακα αριστερά . Οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο όπου εν 

ελλείψη  συνθετικού μοσχεύματος  πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση της ρήξης με απλή 

συρραφή με τεχνική αποκλεισμού χωρίς μέτρα προστασίας μελών-οργάνων . 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο ασθενής ανένηψε καλώς και μετά από ολιγόωρη παραμονή στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε στην κλινική. 

Παρουσίασε ανεπίπλεκτη πορεία και έλαβε εξιτήριο μετά από 7 ημέρες . Δύο μήνες μετά την 

επέμβαση παρουσίασε ψευδοανεύρυσμα στην περιοχή του ισθμού το οποίο αντιμετωπίστηκε 

επιτυχώς με ενδοαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης σε εξειδικευμένο πανεπιστημιακό κέντρο 

πιστοποιημένο σε ενδοαγγειακές τεχνικές .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα σε επιλεγμένες περιπτώσεις συγκεκαλυμένης ρήξης , σε 

περίπτωση έλλειψης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής  και αδυναμίας διακομιδής του 

ασθενή σε εξειδικευμένο κέντρο παρά την υψηλή εγχειρητική θνητότητα (9-43%) η συγκεκριμένη 

τεχνική έχει θέση δεδομένου ότι 50% των ασθενών που φτάνουν στο νοσοκομείο θα καταλήξουν  

τις επόμενες ώρες αν δεν αντιμετωπιστούν .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

1 2 2  2 2 3 Σ. Νικολούζος ,  Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,  Κ. Χριστοδούλου ,  Π. Χρήστου ,             
4 2Γ. Ζαχαρία   , Ν. Γατσούλης   

1  Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας 
2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4 Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

ΣΚΟΠΟΣ 
Η ρήξη οισοφάγου απαιτεί άμεση αντιμετώπιση καθώς  εμφανίζει θνητότητα 50% μετά το πρώτο 

24ωρο. Μόλις 15% των ρήξεων είναι αυτόματες ( σύνδρομο Boerhaave ) . Από τοπογραφική 

σκοπιά  ο κύριος μηχανισμός ρήξης είναι η αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης (ρήξη συνήθως στο 3ο 

τριτημόριο θωρακικού οισοφάγου). Η ρήξη του οισοφαγικού τοιχώματος όχι σπάνια οδηγείται σε 

αυτόματη σύγκλειση κυρίως λόγω επιπωματισμού της από τους πέριξ ιστούς που σε συνδυασμό 

με νηστεία περιχαρακώνει τη διαφυγή αποτελεσματικά. Εάν δεν συμβεί αυτό τότε σε λιγότερο 

από 18 ώρες αναπτύσσεται μεσοθωρακίτιδα που εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα ανέβαζε τη 

θνητότητα στο 50% μέσα στο δεύτερο 24ωρο. Ανεξάρτητα από τη θέση της ρήξης η αρνητική 

ενδοθωρακική πίεση έλκει το ρυπαρό υλικό της διαφυγής (τροφές, στοματικές εκκρίσεις). Εκεί 

αναπτύσσεται μία συνεργική νεκρωτική μικροβιακή λοίμωξη αερόβιων και αναερόβιων 

στελεχών. H φλεγμονή αυτή μπορεί να διαβρώσει τον  μεσοθωρακικό  υπεζωκότα και να 

παροχετευθεί προς τις υπεζωκοτικές κοιλότητες δημιουργώντας εμπύημα.

ΜΕΘΟΔΟΣ
 Άνδρας , αλλοδαπός 62 ετών με αδιευκρίνιστο ιστορικό . Η διάγνωση βασίστηκε στην αξιολόγηση 

των συμπτωμάτων ( πόνος θωρακικού τύπου με αντανάκλαση στη μεσοωμοπλατιαία χωρά , 

δυσφαγία, δύσπνοια ), στην κλινική εξέταση ( υποδόριο εμφύσημα, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, 

πυρετός) και στα εργαστηριακά (λευκοκυττάρωση, υποξυγοναιμία, μεταβολική οξέωση ). Στην 

υπολογιστική τομογραφία θώρακα παρατηρήθηκε  πνευμομεσοθωράκιο με ελεύθερο αέρα στον 

τράχηλο, υπεζωκοτική συλλογή με υδραερικό επίπεδο και διεύρυνση μεσοθωρακίου. Σε 

κατεπείγουσα βάση, ο ασθενής οδηγήθηκε  στο χειρουργείο και μέσω αριστερής θωρακοτομής 

έγινε  ευρύς καθαρισμός και παροχέτευση  του μεσοθωρακίου και της υπεζωκοτικής κοιλότητας. 

Ανευρέθηκε  η ρήξη και διορθώθηκε  άμεσα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ .  Παρουσίασε πολλαπλές επιπλοκές και 

κατέληξε μετά από 12 ημέρες λόγω σηπτικής καταπληξίας .

Συμπεράσματα: Η θνητότητα της ρήξης οισοφάγου εξαρτάται τόσο από την  ανατομική θέση της 

κάκωσης (τραχηλική μοίρα 5% vs. θωρακική μοίρα 30%) όσο και από το χρονικό διάστημα μεταξύ 

κάκωσης και διάγνωσης (πρώιμη, <24 ώρες, διάγνωση σχεδόν 0% vs. όψιμη διάγνωση  31%). Οι 

βασικές επιπλοκές της χειρουργικής διόρθωσης της οισοφαγικής ρήξης είναι η διαφυγή από τη 

γραμμή συρραφής και απώτερα η στένωση. Οι παράγοντες που καθορίζουν την  καλή πρόγνωση 

είναι η μικρή ηλικία, η έγκαιρη συρραφή (<24h), ο φυσιολογικός οισοφάγος, η περιχαρακωμένη 

διαφυγή, η ενίσχυση γραμμής συρραφής.
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ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Β- BLOCKERS

Κανονιέρη Βιολέττα, Σιαταρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, Μαρκίδου Σοφία, Μαραγκού 

Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα

Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποτελούν τον πιο συχνό καλοήθη όγκο της βρεφικής ηλικίας ( 10% στη λευκή φυλή ). Συνήθως 

εμφανίζονται κατά τον 1ο με 2ο μήνα ζωής και αναπτύσσονται ταχέως έως το 1ο έτος ζωής. 

Αργότερα αναμένεται να υποστρέψουν αυτόματα.

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί περιστατικό βρέφους με αιμαγγείωμα 

δεξιάς οπισθοωτιαίας περιοχής και η αντιμετώπιση αυτού, καθώς και να ερευνηθεί βιβλιογραφι-

κά η  απόδοση της θεραπείας των αιμαγγειωμάτων με τοπική χρήση b-blockers.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Το βρέφος εμφάνισε αιμαγγείωμα, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά ως τον 4ο μήνα ζωής, ώστε 

οδήγησε σε προπέτεια του πτερυγίου του ωτός. Αποφασίστηκε μετά από σύσταση παιδοδερμα-

τολόγου η τοπική χρήση οφθαλμικού κολλυρίου b-blocker (τιμολόλη). Παρατηρήθηκε άμεση 

βελτίωση του μεγέθους του αιμαγγειώματος, χωρίς παρενέργειες στο συγκεκριμένο παιδί. 

Ανατρέξαμε σε πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων μέσω της μηχανής αναζήτησης 

pubmed.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Η τοπική χρήση b-blocker σε σειρά μελετών παρουσιάζει επιτυχία σε ποσοστό άνω του 80% σε 

περιπτώσεις επιφανειακών αιμαγγειωμάτων.

2. Σε περιπτώσεις μικτών αιμαγγειωμάτων τα ποσοστά επιτυχημένης αντιμετώπισης με τοπική 

χρήση b-blocker είναι χαμηλότερα, οπότε δε συστήνεται ανεπιφύλακτα ως μονοθεραπεία.

3. Πρακτικά η θεραπεία με τοπική χρήση b-blocker δεν παρουσιάζει παρενέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεραπεία τουλάχιστον των επιφανειακών αιμαγγειωμάτων με τοπική χρήση b-blocker 

παρουσιάζει άριστα αποτελέσματα, χωρίς να ακολουθείται απο τις πιθανές παρενέργειες της 

συστηματικής χορήγησης από του στόματος b-blockers, με ελάχιστο κόστος συγκριτικά με 

επεμβατικές διαδικασίες, όπως το laser. Τέλος, αποφεύγεται ο κοινωνικός στιγματισμός μέσω 

μίας ασφαλούς, ανώδυνης και οικονομικής θεραπείας.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΠΛΑΧΝΩΝ 

1 2 2 2 2 2Σ. Νικολούζος ,   Β. Πρίγκος  , Ι. Κένταρχος  , Κ. Νίκας , Σ. Γάλλιας , Ε. Δουΐτσης ,                        
2 3 4 2Κ. Χριστοδούλου , Π. Χρήστου  , Γ. Ζαχαρία  , Ν. Γατσούλης   

1 Χειρουργός Θώρακος  , Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας 
2  Χειρουργικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
3  Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας
4  Αναισθησιολογικό Τμήμα , Γενική Κλινική Κερκύρας « Αλέξανδρος Μάστορας »

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κλειστές κακώσεις του διαφράγματος είναι από τις πιο δύσκολες στη διάγνωση τους βλάβες. 

Στις κλειστές κακώσεις ο μηχανισμός ( συνήθως τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις από ύψος) αφορά 

μια μεγάλη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (100cm H2O) με αποτέλεσμα την διάσχιση του 

ημιδιαφράγματος .Απαντάται σε 0.8-3% των περιπτώσεων με σοβαρές κλειστές κακώσεις .

ΣΚΟΠΟΣ 
Η διάγνωση της ρήξης του διαφράγματος διαλάθει συχνά. Απαράβατος κανόνας της τραυματολο-

γίας είναι ο υψηλός ουδός υποψίας για αυτές τις κακώσεις! 

Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα ηλικίας 36 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με ταχέως 

επιδεινούμενη δύσπνοια και θωρακαλγία . Είχε προηγηθεί επίσκεψη στο ΤΕΠ ακριβώς ένα 

εικοσιτετράωρο νωρίτερα εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Η ασθενής τότε δεν παρουσίαζε 

ιδιαίτερα ευρήματα αποχώρησε οικειοθελώς παρά τις συστάσεις του εφημερεύοντος ιατρού ο 

οποίος είχε συστήσει εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.  

Αποτελέσματα: Η υπολογιστική τομογραφία θώρακα επιβεβαίωσε την κλινική υποψία .  Ανέδειξε 

κήλη ενδοκοιλιακών σπλάγχνων δια της ρήξεως .Οι ανατομικές δομές που προέβαλλαν ήταν ο 

στόμαχος , τμήμα του παχύ εντέρου, τμήμα του λεπτού εντέρου , σπλήνας και επίπλουν. Η 

χειρουργική αποκατάσταση ήταν αναγκαία .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πρώτο βήμα στην διόρθωση της ρήξης του διαφράγματος είναι η ανάταξη των σπλάγχνων που 

προβάλλουν στο θώρακα αφού έχουν ελεγχθεί ότι δεν φέρουν κάκωση. Το δεύτερο είναι η άμεση 

συρραφή της βλάβης . Το τεχνικό ερώτημα που προκύπτει στην κλινική πράξη είναι η διακοιλιακή ή 

διαθωρακική προσπέλαση. Στην οξεία φάση της ρήξης με συνοδό κάκωση ενδοκοιλιακού οργάνου 

ενδείκνυται η διακοιλιακή προσπέλαση. Στη οξεία φάση της ρήξης χωρίς ένδειξη ενδοκοιλιακής 

κάκωσης ή με σοβαρό υποψία θωρακικής κάκωσης ενδείκνυται η διαθωρακική προσπέλαση. Η 

τελευταία επίσης ενδείκνυται επίσης χρόνιας φάσης της ρήξης λόγω της ανάγκης εκτεταμένης 

ενδοθωρακικής συμφυσιόλυσης που συνοδεύει αυτές τις καταστάσεις.
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ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Β- BLOCKERS
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εικοσιτετράωρο νωρίτερα εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Η ασθενής τότε δεν παρουσίαζε 

ιδιαίτερα ευρήματα αποχώρησε οικειοθελώς παρά τις συστάσεις του εφημερεύοντος ιατρού ο 

οποίος είχε συστήσει εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.  

Αποτελέσματα: Η υπολογιστική τομογραφία θώρακα επιβεβαίωσε την κλινική υποψία .  Ανέδειξε 

κήλη ενδοκοιλιακών σπλάγχνων δια της ρήξεως .Οι ανατομικές δομές που προέβαλλαν ήταν ο 

στόμαχος , τμήμα του παχύ εντέρου, τμήμα του λεπτού εντέρου , σπλήνας και επίπλουν. Η 

χειρουργική αποκατάσταση ήταν αναγκαία .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πρώτο βήμα στην διόρθωση της ρήξης του διαφράγματος είναι η ανάταξη των σπλάγχνων που 

προβάλλουν στο θώρακα αφού έχουν ελεγχθεί ότι δεν φέρουν κάκωση. Το δεύτερο είναι η άμεση 

συρραφή της βλάβης . Το τεχνικό ερώτημα που προκύπτει στην κλινική πράξη είναι η διακοιλιακή ή 

διαθωρακική προσπέλαση. Στην οξεία φάση της ρήξης με συνοδό κάκωση ενδοκοιλιακού οργάνου 

ενδείκνυται η διακοιλιακή προσπέλαση. Στη οξεία φάση της ρήξης χωρίς ένδειξη ενδοκοιλιακής 

κάκωσης ή με σοβαρό υποψία θωρακικής κάκωσης ενδείκνυται η διαθωρακική προσπέλαση. Η 

τελευταία επίσης ενδείκνυται επίσης χρόνιας φάσης της ρήξης λόγω της ανάγκης εκτεταμένης 

ενδοθωρακικής συμφυσιόλυσης που συνοδεύει αυτές τις καταστάσεις.
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ΕΞΩΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 

Κανονιέρη Βιολέττα,  Σιαταρα Ιωάννα,  Μάλλιου Αλεξία, Μαρκίδου Σοφία, 

Μαραγκού Χρυσούλα,  Ψυρροπούλου Άννα,  Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα

Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το επενδύμωμα είναι ο τρίτος πιο συχνός όγκος του ΚΝΣ στον παιδιατρικό πληθυσμό, 

αποτελώντας το 10% των παιδατρικών όγκων. Το 90% των όγκων αυτών εντοπίζονται ενδοκρανια-

κά και το 70% αυτών εντοπίζεται στον οπίσθιο βόθρο. Το επενδύμωμα έχει επίπτωση 10-15% με 

μέση ηλικία διάγνωσης τα 6 χρόνια.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά σε έναν εξαιρετικά σπάνιο όγκο, το επενδύμωμα  

ενδοκρανιακής εντόπισης και το επενδύμωμα της σπονδυλικής στήλης, με αφορμή δύο 

περιστατικά που διαγνώστηκαν στην κλινική μας.

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 1

Κορίτσι σχολικής ηλικίας 7 ετών παραπέμφθηκε στην Παιδιατρική κλινική από ιδιώτη παιδίατρο 

λόγω οξείας νευρολογικής εστιακής συμπτωματολογίας. Η ασθενής παρουσίασε επαναλαμ-

βανόμενα επεισόδια διάρκειας περίπου 30 δευτερόλεπτων με πτώση της γωνιάς του στόματος, 

συσπάσεις αριστερής πλευράς του προσώπου και τινάγματα αριστερού άνω άκρου. Κατά τη 

διάρκεια των επεισοδίων διατηρούσε κάλο επίπεδο συνείδησης και ήταν προσανατολισμένη. Στα 

ΤΕΠ έγιναν 2 ακόμη παρόμοια επεισόδια ίδιας διάρκειας. Η ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό 

αναμνηστικό ενώ δεν υπήρχε ιστορικό επιληψίας στην οικογένεια.  Από την αντικειμενική εξέταση 

διαπιστώθηκε νυσταγμός στροφής βλέμματος, κλονοειδή τενόντια αντανακλαστικά και 

δυσχέρεια βάδισης σε ευθεία γραμμή. Έγινε Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI), όπου 

διαπιστώθηκε χωροκατακτητική εξεργασία δεξιού μετωπιαίου λοβού, διαμέτρου: 3,5 εκ. Άμεσα 

έγινε διακομιδη του παιδιού σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων για περαιτέρω διευρεύνηση και 

αντιμετώπιση. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Από τη βιοψία 

διαπιστώθηκε ότι ο όγκος ήταν επενδύμωμα εξωκοιλιακής εντόπισης. Η ασθενής υποβλήθηκε 

επιπλέον σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 2

Αγόρι 9 ετών παραπέμφθηκε από ιδιώτη ορθοπαιδικό λόγω περιοδικά έντονης οσφυαλγίας, 

συνοδευόμενης από διαταραχές βαδίσεως λόγω του άλγους, από 6ημέρου με μερική ύφεση με τη 

χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Το παιδί ανέφερε συνοδά με το άλγος στην 

οσφύ, άλγος και στην αριστερή γαστροκνημία. Από το ιστορικό δεν αναφέρεται πυρετός ή κάκωση 

το προηγούμενο διάστημα. Από την αντικειμενική εξέταση: απύρετος, όψη πάσχοντος, ανταλγική 

στάση σώματος, μυική ισχύς κάτω άκρων 5/5, χωρίς νευρολογικά σημεία, λοιπά συστήματα χωρίς 

παθολογικά ευρήματα. Από τον απεικονιστικό έλεγχο: Α/α ΟΜΣΣ: ευθειασμός σπονδυλικής 

στήλης. Το παιδί εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησε MRI ΟΜΣΣ με εύρημα 

χωροκατακτητική ενδοκαναλική εξεργασία με χαρακτηριστικά μιτωτικής βλάβης από Θ12 έως Ο2. 

Το παιδί διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων όπου υποβλήθηκε σε πεταλεκτομή και 

σε πλήρη εξέρεση του εξωμυελικού όγκου. Από την ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε ουραίο 

επενδύμωμα μυξοθηλώδους τύπου GRADE 1.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα επενδυμώματα είναι ο τρίτος σε συχνότητα όγκος του Κ.Ν.Σ στην παιδική ηλικία. Πρόκειται για 

όγκους που προέρχονται από κύτταρα της γλοίας του εγκεφάλου και ειδικότερα από κύτταρα που 

σχηματίζουν το περίβλημα των κοιλιών του εγκεφάλου. Στα παιδιά πιο συχνά συναντάμε 

επενδυμώματα ενδοκοιλιακής εντόπισης ενώ σπάνια είναι τα επενδυμώματα εξωκοιλιακής 

εντόπισης ή σπονδυλικής στήλης. Τα ενδοκοιλιακής εντόπισης επενδυμώματα  εκδηλώνονται με 

συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης  όπως πρωινή κεφαλαλγία, λήθαργος ή ναυτία-

εμετό. Τα έξωκοιλιακής εντόπισης ενδοκρανιακά επενδυμώματα εκδηλώνονται συνήθως με 

εστιακές ή γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις, αλλαγή της προσωπικότητας άλλα και με εστιακά 

νευρολογικά ελλείμματα. Τα επενδυμώματα της σπονδυλικής στήλης εκδηλώνονται συνήθως με 

οσφυαλγία, αδυναμία κάτω άκρων, διαταραχές στη λειτουργικότητα της ουροδόχου κύστεως. Η 

διάγνωση τίθεται με MRI  και η θεραπεία είναι χειρουργική σε συνδυασμό με ακτινο και χημειο 

θεραπεία σε παιδιά άνω των τριών ετών, ενώ σε παιδιά κάτω των τριών ετών η ακτινοθεραπεία 

αντενδείκνεται. Η πρόγνωση δεν είναι ιδιαίτερα καλή καθώς η 5ετης επιβίωση των παιδιών 

κυμαίνεται γύρω στο 14%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περίπου 3.700 πρωτοπαθείς όγκοι ΚΝΣ διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε παιδιά και εφήβους με τη 

συχνότητα να είναι μεγαλύτερη σε βρέφη και παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Σημαντική είναι η 

έγκαιρη διάγνωση από το γενικό παιδίατρο, όταν τεθεί η υποψία σε παιδί με οξεία νευρολογική 

κυρίως συμπτωματολογία και η άμεση παραπομπή του για την περαιτέρω αντιμετώπιση. 

Επιπρόσθετα ένα σύμπτωμα όπως η οσφυαλγία, που είναι σύνηθες στους ενήλικες, στα παίδια 

πρέπει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε κάθε γενικό παιδίατρο και να διερευνάται 

περαιτέρω.
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ΕΞΩΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 

Κανονιέρη Βιολέττα,  Σιαταρα Ιωάννα,  Μάλλιου Αλεξία, Μαρκίδου Σοφία, 

Μαραγκού Χρυσούλα,  Ψυρροπούλου Άννα,  Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα

Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το επενδύμωμα είναι ο τρίτος πιο συχνός όγκος του ΚΝΣ στον παιδιατρικό πληθυσμό, 

αποτελώντας το 10% των παιδατρικών όγκων. Το 90% των όγκων αυτών εντοπίζονται ενδοκρανια-

κά και το 70% αυτών εντοπίζεται στον οπίσθιο βόθρο. Το επενδύμωμα έχει επίπτωση 10-15% με 

μέση ηλικία διάγνωσης τα 6 χρόνια.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά σε έναν εξαιρετικά σπάνιο όγκο, το επενδύμωμα  

ενδοκρανιακής εντόπισης και το επενδύμωμα της σπονδυλικής στήλης, με αφορμή δύο 

περιστατικά που διαγνώστηκαν στην κλινική μας.

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 1

Κορίτσι σχολικής ηλικίας 7 ετών παραπέμφθηκε στην Παιδιατρική κλινική από ιδιώτη παιδίατρο 

λόγω οξείας νευρολογικής εστιακής συμπτωματολογίας. Η ασθενής παρουσίασε επαναλαμ-

βανόμενα επεισόδια διάρκειας περίπου 30 δευτερόλεπτων με πτώση της γωνιάς του στόματος, 

συσπάσεις αριστερής πλευράς του προσώπου και τινάγματα αριστερού άνω άκρου. Κατά τη 

διάρκεια των επεισοδίων διατηρούσε κάλο επίπεδο συνείδησης και ήταν προσανατολισμένη. Στα 

ΤΕΠ έγιναν 2 ακόμη παρόμοια επεισόδια ίδιας διάρκειας. Η ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό 

αναμνηστικό ενώ δεν υπήρχε ιστορικό επιληψίας στην οικογένεια.  Από την αντικειμενική εξέταση 

διαπιστώθηκε νυσταγμός στροφής βλέμματος, κλονοειδή τενόντια αντανακλαστικά και 

δυσχέρεια βάδισης σε ευθεία γραμμή. Έγινε Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI), όπου 

διαπιστώθηκε χωροκατακτητική εξεργασία δεξιού μετωπιαίου λοβού, διαμέτρου: 3,5 εκ. Άμεσα 

έγινε διακομιδη του παιδιού σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων για περαιτέρω διευρεύνηση και 

αντιμετώπιση. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Από τη βιοψία 

διαπιστώθηκε ότι ο όγκος ήταν επενδύμωμα εξωκοιλιακής εντόπισης. Η ασθενής υποβλήθηκε 

επιπλέον σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 2

Αγόρι 9 ετών παραπέμφθηκε από ιδιώτη ορθοπαιδικό λόγω περιοδικά έντονης οσφυαλγίας, 

συνοδευόμενης από διαταραχές βαδίσεως λόγω του άλγους, από 6ημέρου με μερική ύφεση με τη 

χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Το παιδί ανέφερε συνοδά με το άλγος στην 

οσφύ, άλγος και στην αριστερή γαστροκνημία. Από το ιστορικό δεν αναφέρεται πυρετός ή κάκωση 

το προηγούμενο διάστημα. Από την αντικειμενική εξέταση: απύρετος, όψη πάσχοντος, ανταλγική 

στάση σώματος, μυική ισχύς κάτω άκρων 5/5, χωρίς νευρολογικά σημεία, λοιπά συστήματα χωρίς 

παθολογικά ευρήματα. Από τον απεικονιστικό έλεγχο: Α/α ΟΜΣΣ: ευθειασμός σπονδυλικής 

στήλης. Το παιδί εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησε MRI ΟΜΣΣ με εύρημα 

χωροκατακτητική ενδοκαναλική εξεργασία με χαρακτηριστικά μιτωτικής βλάβης από Θ12 έως Ο2. 

Το παιδί διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων όπου υποβλήθηκε σε πεταλεκτομή και 

σε πλήρη εξέρεση του εξωμυελικού όγκου. Από την ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε ουραίο 

επενδύμωμα μυξοθηλώδους τύπου GRADE 1.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα επενδυμώματα είναι ο τρίτος σε συχνότητα όγκος του Κ.Ν.Σ στην παιδική ηλικία. Πρόκειται για 

όγκους που προέρχονται από κύτταρα της γλοίας του εγκεφάλου και ειδικότερα από κύτταρα που 

σχηματίζουν το περίβλημα των κοιλιών του εγκεφάλου. Στα παιδιά πιο συχνά συναντάμε 

επενδυμώματα ενδοκοιλιακής εντόπισης ενώ σπάνια είναι τα επενδυμώματα εξωκοιλιακής 

εντόπισης ή σπονδυλικής στήλης. Τα ενδοκοιλιακής εντόπισης επενδυμώματα  εκδηλώνονται με 

συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης  όπως πρωινή κεφαλαλγία, λήθαργος ή ναυτία-

εμετό. Τα έξωκοιλιακής εντόπισης ενδοκρανιακά επενδυμώματα εκδηλώνονται συνήθως με 

εστιακές ή γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις, αλλαγή της προσωπικότητας άλλα και με εστιακά 

νευρολογικά ελλείμματα. Τα επενδυμώματα της σπονδυλικής στήλης εκδηλώνονται συνήθως με 

οσφυαλγία, αδυναμία κάτω άκρων, διαταραχές στη λειτουργικότητα της ουροδόχου κύστεως. Η 

διάγνωση τίθεται με MRI  και η θεραπεία είναι χειρουργική σε συνδυασμό με ακτινο και χημειο 

θεραπεία σε παιδιά άνω των τριών ετών, ενώ σε παιδιά κάτω των τριών ετών η ακτινοθεραπεία 

αντενδείκνεται. Η πρόγνωση δεν είναι ιδιαίτερα καλή καθώς η 5ετης επιβίωση των παιδιών 

κυμαίνεται γύρω στο 14%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περίπου 3.700 πρωτοπαθείς όγκοι ΚΝΣ διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε παιδιά και εφήβους με τη 

συχνότητα να είναι μεγαλύτερη σε βρέφη και παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Σημαντική είναι η 

έγκαιρη διάγνωση από το γενικό παιδίατρο, όταν τεθεί η υποψία σε παιδί με οξεία νευρολογική 

κυρίως συμπτωματολογία και η άμεση παραπομπή του για την περαιτέρω αντιμετώπιση. 

Επιπρόσθετα ένα σύμπτωμα όπως η οσφυαλγία, που είναι σύνηθες στους ενήλικες, στα παίδια 

πρέπει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε κάθε γενικό παιδίατρο και να διερευνάται 

περαιτέρω.
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ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ, ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ

Κανονιέρη Βιολέττα, Σιαταρα Ιωάννα, Μάλλιου Αλεξία, Μαρκίδου Σοφία, 

Μαραγκού Χρυσούλα, Ψυρροπούλου Άννα, Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα

Παιδιατρική κλινική ΓΝΚ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανεμευλογιά είναι μία οξεία ιογενής νόσος, με χαρακτηριστικό εξάνθημα, που προκαλείται από 

τον ιό της ανεμευλογιάς – έρπητα ζωστήρα (VZV), ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των ερπητοιών. 

Χαρακτηρίζεται από τοπικές εκδηλώσεις και γενικά συμπτώματα και είναι ήπια νόσος, όμως 

παρουσιάζει συχνές επιπλοκές. Η παρεγκεφαλιδική αταξία είναι μία σπάνια αλλά η πιο συχνή από 

τις νευρολογικές επιπλοκές.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επισημάνουμε την πιθανότητα σοβαρών νευρολογικών 

επιπλοκών κατά τη διάρκεια λοίμωξης ή μετά από αυτή, από τον ιό της ανεμευλογιάς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Αγόρι 6 ετών προσκομίσθηκε στα Επείγοντα Παιδιατρικής λόγω καταβολής, αδυναμίας, 

κεφαλαλγίας, ζάλης και αταξικού βαδίσματος από 24ωρου. Είχαν προηγηθεί 5 έμετοι. Το παιδί 

εμφάνισε εξάνθημα ανεμευλογιάς χωρίς εμπύρετο από εβδομάδας, παρέμεινε σε άριστη γενική 

κατάσταση γι' αυτό και δεν έλαβε κάποια αγωγή. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε 

επηρεασμένη γενική κατάσταση, ωχρότητα, εξάνθημα ανεμευλογιάς σε αποδρομή, αταξικό 

βάδισμα και τονικές κινήσεις.

Λόγω υποψίας εγκεφαλίτιδας ως επιπλοκή της ανεμευλογιάς, το παιδί εισήχθη στην κλινική και 

έγινε έναρξη ενδοφλέβιας ακυκλοβίρης. Κατά τη νοσηλεία υπήρξε σχετική μόνο κλινική βελτίωση, 

οπότε και διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου 

χωρίς παθολογικά ευρήματα. Παρέμεινε συνολικά για 5 24ωρα με σχετική κλινική βελτίωση και 

εξήλθε για συνέχιση της νοσηλείας στη χώρα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Με αφορμή αυτό το περιστατικό ανατρέξαμε στην παγκόσμια βιβλιογραφία και παρουσιάζουμε 

τη συχνότητα, τη διαφοροδιάγνωση και την αντιμετώπιση τέτοιων επιπλοκών.

� Νευρολογικές επιπλοκές του VZV: 1:4000 παιδιά παρουσιάζει παρεγκεφαλιδική αταξία ενώ 

1:50000 εγκεφαλίτιδα. Άλλες επιπλοκές από το ΚΝΣ είναι η εγκάρσια μυελίτιδα, σπασμοί,σύνδρο-

μο Guillain Barre, παραλύσεις κρανιακών νεύρων, οπτική νευρίτιδα, υποθαλαμικό σύνδρομο, 

ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

� Η παρεγκεφαλιδική αταξία αποτελεί συχνή επιπλοκή της λοίμωξης από τον ιό της ανεμοβλογι-

άς στα παιδιά. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εμφάνιση αταξίας με ή χωρίς νυσταγμό, υποτονία, 

τρόμο, κεφαλαλγία, φωτοφοβία, διαταραχές βάδισης. Η κλινική εικόνα συνήθως είναι μέτριας 

βαρύτητας, ενώ όταν είναι σοβαρή συνοδεύεται από ναυτία, εμέτους και αφυδάτωση, χωρίς 

ιδιαίτερα επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης. Σπασμοί και πυραμιδικά συμπώματα συνήθως 

απουσιάζουν.
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� Η έναρξη των νευρολογικών συμπτωμάτων εντοπίζεται 2-7ημέρες μετά την εμφάνιση του 

εξανθήματος, ενώ αναφέρονται περιπτώσεις που τα συμπτώματα προηγούνται του εξανθήματος.

� Κλινική βελτίωση παρατηρείται άμεσα, εντός 48-72h, ενώ η πλήρης ανάρρωση μπορεί να 

επέλθει έως και 24 ημέρες μετά.

� Η διαφορική διάγνωση της οξείας παρεγκεφαλιδικής αταξίας έχει ευρύ φάσμα και περιλαμ-

βάνει σοβαρές καταστάσεις που πρέπει να αποκλειστούν, όπως εγκεφαλίτιδα, όγκος παρεγκεφα-

λίδας, νευροβλάστωμα, οξεία αιμορραγία ΚΝΣ, φαρμακευτική δηλητηρίαση, μεταβολικά 

νοσήματα, οξεία λαβυρινθίτιδα. Λόγω αυτών απαιτείται διερεύνηση με απεικόνιση του ΚΝΣ και 

διενέργεια ΟΝΠ και ΗΕΓ.

� Στην οξεία παρεγκεφαλιδικη αταξία απο τον ιό της ανεμευλογιάς η MRI εγκεφάλου είναι χωρίς 

παθολογικά ευρήματα. Το ΗΕΓ είναι επίσης φυσιολογικό συνήθως, με αναφερόμενες περιπτώσεις 

όπυ παρατηρείται επιβράδυνση ρυθμού. Στο ΕΝΥ υπάρχει μικρή αύξηση του αριθμού των 

κυττάρων, ενώ δείγμα πρέπει να αποστέλλεται για εξέταση  PCR, στην οποία όμως δεν 

αναδεικνύονται πάντα θετικά αντισώματα για τον ιό.

� Θεραπεία: Η νόσος θεωρείται αυτοϊώμενη, χωρίς νευρολογικά κατάλοιπα. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως χορηγείται IV ακυκλοβίρη, όπως σε υποψία συνυπάρχουσας εγκεφαλίτιδας 

καθώς και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

� Η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη σε παιδιά κάτω των 5ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μια τόσο συχνή νόσος της παιδικής ηλικίας χρήζει τακτικής παρακολούθησης από τον παιδίατρο 

και αφύπνιση για τυχόν αλλαγή της κλινικής κατάστασης του παιδιού ή εμφάνισης νευρολογικής 

συμπτωματολογίας.
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καθώς και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
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Μια τόσο συχνή νόσος της παιδικής ηλικίας χρήζει τακτικής παρακολούθησης από τον παιδίατρο 

και αφύπνιση για τυχόν αλλαγή της κλινικής κατάστασης του παιδιού ή εμφάνισης νευρολογικής 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πασχάλη Α.,  Κυράτσα Α.,  Λοϊσίου Μ.,  Χυτήρη Σ., Μπάμπαλη Σ., Κλώνου Ε.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έγκαιρη και ακριβής ταυτοποίηση των παθογόνων που προκαλούν μικροβιαιμία είναι ουσιώδης 

για την άμεση αντιμετώπιση τους.

ΣΚΟΠΟΣ
Η Καταγραφή της συχνότητας και το είδος των μικροοργανισμών στην διετία 2014-2015 από 

αιμοκαλλιέργειες ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Κέρκυρας.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ
 Υλικό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 2.938 ασθενείς εκ των οποίων 2038 ήταν ενήλικες και 

900 ήταν παιδιά.Για τον  ενοφθαλμισμό των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν ειδικές φιάλες για 

τους ενήλικες (αερόβιες – αναερόβιες) και φιάλες peds για τα παιδιά.Η επώαση τους έγινε με το 

αυτοματοποιημένο σύστημα BACT/ALERT 3D (Biomerieux)  με πρωτόκολλο 7 ημερών. Η 

ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα 

VITEK 2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανευρέθησαν 495 ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέργεια (16,8%) και απομονώθηκαν 513 στελέχη 

μικροβίων, ενώ σε 8 ασθενείς η λοίμωξη ήταν πολυμικροβιακή (1,6%). 1445 δείγματα προήλθαν 

απο την Α/Β Παθολογική (49,1%), 900 από την Παιδιατρική (30,6%),177 από την ΜΕΘ (6%),145 

απο την Χ/Κ (4,9%),111  από την Κ/Δ (3,7%), 84  από την Πνευμολογική (2,8%) και 76  από την ΜΤΝ 

(2,8%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών αιμοκαλλιεργειών προήλθε από τη ΜΕΘ με 56 θετικές  (31,6%), 

την Π/Ν με 21  (25%) και την ΜΤΝ με 17 (22,3%). Ακολουθεί η Α/Β Παθολογική με 309 θετικές 

αιμοκαλλιέργειες (21,3%), η Παιδιατρική με 62 (6,8%),η Χ/Κ με 10   (6,8%) και τέλος η Κ/Δ με 20 

(1,8%).

Επί του συνόλου των μικροοργανισμών που απομονώθηκαν 285 στελέχη ήταν Gram (+) κόκκοι 

(55,5%), 202  ήταν Gram (-) βακτηρίδια (39,3%) και 10 ήταν μύκητες (1,9%). Επίσης βρέθηκαν 3 
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στελέχη Gram (-) αναερόβιων  βακτηρίων (0,6%), 4 Νeisseria menigitidis (0,7%) και 2 Listeria 

monocytogenes (0,3%).

Από τους Gram θετικούς κόκκους συχνότεροι ήταν οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι 

(CoΝS  53,6%), Staphylococcus aureus (9,4%),  Streptococcus spp (8,7%) και Enterococus spp 

(7,3%).

Η συχνότητα απομόνωσης των Gram (-) βακτηριδίων ήταν:  Escherichia coli (54,4%), Klebsiella 

pnemoniae (15,8%), Pseudomonas aeruginosa (9,9%), Proteus mirabilis (4,9%), Morganella 

morganii (2,9%), Citrobacter spp (2,9%), Enterobacter cloacae (2,9%), Acinetobacter baumanii 

(1,4%) και Serratia marcescens (1,4%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Οι Gram (+) κόκκοι αποτελούν το συχνότερο αίτιο μικροβιαιμίας με επικράτηση των CoNS  

σταφυλόκοκκων σε όλες τις κλινικές.

2. Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας συμβάλλει στη σωστή επιλογή της αγωγής και στη 

βελτίωση των πρακτικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

3. Επικράτηση των CoNS  σταφυλόκοκκων πρέπει να αντιμετωπισθεί με σκεπτικισμό ως προς την 

ορθότητα του τρόπου λήψεως των αιμοκαλλιεργειών.
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για την άμεση αντιμετώπιση τους.

ΣΚΟΠΟΣ
Η Καταγραφή της συχνότητας και το είδος των μικροοργανισμών στην διετία 2014-2015 από 
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στελέχη Gram (-) αναερόβιων  βακτηρίων (0,6%), 4 Νeisseria menigitidis (0,7%) και 2 Listeria 

monocytogenes (0,3%).

Από τους Gram θετικούς κόκκους συχνότεροι ήταν οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι 

(CoΝS  53,6%), Staphylococcus aureus (9,4%),  Streptococcus spp (8,7%) και Enterococus spp 

(7,3%).

Η συχνότητα απομόνωσης των Gram (-) βακτηριδίων ήταν:  Escherichia coli (54,4%), Klebsiella 

pnemoniae (15,8%), Pseudomonas aeruginosa (9,9%), Proteus mirabilis (4,9%), Morganella 

morganii (2,9%), Citrobacter spp (2,9%), Enterobacter cloacae (2,9%), Acinetobacter baumanii 

(1,4%) και Serratia marcescens (1,4%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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2. Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας συμβάλλει στη σωστή επιλογή της αγωγής και στη 

βελτίωση των πρακτικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

3. Επικράτηση των CoNS  σταφυλόκοκκων πρέπει να αντιμετωπισθεί με σκεπτικισμό ως προς την 

ορθότητα του τρόπου λήψεως των αιμοκαλλιεργειών.



ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΟΜ)  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

1 2 3 4 5Ο. Ανδρικόπουλος , Θ. Ρέντεσης , Δ. Στασινόπουλος , Λ. Βασιλόπουλος , Ν. Ραζής
1 Ειδ/νος Γεν.Ιατρικής ΓΝ Πατρών 
2 Επιμ.Γεν.Ιατρικής ΚΥ Αρχ.Ολυμπίας                        
3 Αναπλ.Διοικητής ΓΝ Ναυπλίου
4  Διοικ.δ/ντης ΑΟΜ Καλαβρυτων  
5 Δ/ντης ΚΥ Καλαβρύτων

ΣΚΟΠΟΣ
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν αποδίδει ικανό αριθμό μελετών για την επίδραση της μουσικής 

και των πολυμέσων εικόνας στους χώρους αναμονής των εξωτερικων ιατρείων χειρουργικού 

τομέα (επείγοντα και τακτικά ιατρεία). Σκοπός της παρούσας μελέτης  είναι να παρουσιαστεί και 

να αξιολογηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα που εφάρμοσε η ΑΟΜ Κρεστένων στο τελευταίο εξάμηνο 

του 2013.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το Νοσοκομείο διέθετε εσωτερική μεγαφωνική εγκατάσταση τόσο στον χώρο αναμονής όσο και 

μέσα στο χειρουργικό ιατρείο, η οποία συνδέθηκε με κεντρικό υπολογιστή που αναπαρήγαγε 

διάφορα είδη μουσικής (Classical, Minimal, Ambient, New Age, Relaxing, Cinematic). Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε μια τηλεόραση στην αίθουσα αναμονής, για αναπαραγωγή εικόνας χωρίς ήχο. 

Σχετικά ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ασθενείς πάνω στους οποίους έγιναν χειρουργικές 

πράξεις (συρραφή τραύματος, επίδεση/ακινητοποίηση κάκωσης, αλλάγή χειρορυγικού 

τραύματος, διάνοιξη/παροχέτευση αποστημάτων, αφαίρεση δερματικών μορφωμάτων) και 

συνοδούς αυτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτυπώνονται από την στατιστική ανάλυση των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων. 

Πλειοψηφικά, οι ερωτηθέντες  ήταν ηλικίας 55-65 ετών (48,65%), απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (43,24%), άνεργοι/συνταξιούχοι (56,76%), ενώ το 45,95% ήταν ασθενείς και το 

43,24% συνοδοί. Πλειοψηφικά θεωρείται ότι η καθιέρωση τόσο της μουσικής (83,33%) όσο και της 

τηλεόρασης (77,14%) είναι σωστή ενέργεια, ενώ υπάρχει απόλυτη διαφωνία στο ότι η μουσική και 

η τηλεόραση είναι ενοχλητικές  τόσο για τους Ιατρούς και Νοσηλευτές του Χειρουργικού Ιατρείου 

(47,06% και 51,52%) όσο και τους εξωτερικούς ασθενείς (56,25% και 56,25% αντίστοιχα). Το 

61,76% για τη μουσική και το 64,71% για την τηλεόραση συμφωνούν απόλυτα ότι βελτιώθηκε η 

διάθεση του προσωπικού, ενώ τέλος, μουσική και τηλεόραση μείωσαν το αίσθημα ανίας και 

ανυπομονησίας τόσο των ασθενών (60,61% και 66,67%) όσο και των συνοδών τους (54,55% και 

58,06% αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση μουσικής και τηλεόρασης στο χώρο αναμονής του Νοσοκομείου
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1) δεν ήταν ενοχλητική για Ιατρούς του Χειρουργικού Ιατρείου, Νοσηλευτές, ασθενείς και 

συνοδούς.

2) ειδικά η κλασσική μουσική μείωσε το άγχος των Ιατρών του Χειρουργικού Ιατρείου

3) μείωσε την ανησυχία των συνοδών των ασθενών

4) μείωσε το αίσθημα ανίας/ανυπομονησίας κατά την αναμονή στο τακτικό Χειρουργικό 

Ιατρείο

5) λιγόστεψε τις  περιπτώσεις επιθετικών/βίαιων συμπεριφορών ασθενών ή συνοδών στα 

Χειρουργικά/Ορθοπεδικά Επειγοντα

6) βελτίωσε τη διάθεση Χειρουργών. Νοσηλευτών, ασθενών και συνοδών.

7) μείωσε τα συμπτώματα αγωνίας,ανησυχίας,ταραχής,νευρικότητας,άγχους και φόβου των 

ασθενών πριν την Χειρουργική Πράξη στην οποία επρόκειτο να υποβληθούν

8) ευνόησε την  θετικότερη συμπεριφορά/ψυχολογία κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης.

Ο Ιατροί του Χειρουργικού Ιατρείου στα πλαίσια της σφαιρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) αξίζει να εφαρμόσουν ωφέλιμα προγράμματα για όλους. Ιδίως στο  Εξωτερικό Χειρουργικό 

Ιατρείο, όπου ο ασθενής δεν τελεί υπό γενική αναισθησία, η χρήση μουσικής και πολυμέσων 

αποδείχθηκε μειζονος σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση.
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