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H ζπλερήο αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ηνπ 

πιεζπζκνύ, έρεη ζπρλά ζαλ απνηέιεζκα όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη ππεξήιηθεο λα ρξεηάδνληαη ηηο 

θξνληίδεο ρεηξνπξγνύ θαη αλαηζζεζηνιόγνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε νμέωλ ρεηξνπξγηθώλ παζήζεωλ 

παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ  

 



  

              ΥΛΘΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (1)  

Σηελ νκάδα καο ζπκπεξηιάβακε 13  αζζελείο  

( 5άλδξεο,  8γπλαίθεο) ειηθίαο άλω ηωλ 90 εηώλ, από 

90 έωο 94 έηε νη νπνίνη ρεηξνπξγήζεθαλ ζηελ 

θιηληθή καο ιόγω νμέωλ ρεηξνπξγηθώλ  παζήζεωλ 

παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν.  

 



 

           ΥΛΘΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (2)  

 9 αζζελείο παξνπζίαζαλ εηιεό, 6 ιόγω Ca 

ζηγκνεηδνύο, 1 αζζελήο Ca αληόλ θόινπ,1 αζζελήο  

ιόγω Ca νξζνύ, 1 αζζελήο  Ca  θαηηόλ θόινπ . 2 

αζζελείο είραλ ξήμε ηπθινύ ιόγω θνπξόζηαζεο, 1 

αζζελήο- ξήμε εθθνιπώκαηνο ζηγκνεηδνύο θαη 1 

αζζελήο –λέθξωζε ζηγκνεηδνύο.  



       

                 ΥΛΘΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (3) 

  

Τν είδνο ηεο αλαηζζεζίαο πνπ επηιέρηεθε  ήηαλ  

ζπλδπαζκέλε επηζθιεξίδηνο θαη ξαρηαία θαζώο θαη 

γεληθή θαη ξαρηαία/επηζθιεξίδην ζε ιίγεο (3) 

πεξηπηώζεηο ρνξεγώληαο όκωο κηθξέο δόζεηο 

κπνραιαξωηηθώλ θαξκάθωλ.  

 

 



              

                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  8 επεκβάζεηο Hartmann, 2 

ηπθινζηνκίεο ζπλδπαζκέλεο κε loop-
ζηγκνεηδνζηνκηεο,  1 ΔΕ εκηθνιεθηνκή θαη 2 

παξεγνξεηηθέο θνινζηνκίεο. Η δηεγρεηξεηηθή 

ζλεζηκόηεηα ήηαλ 0%.  



                  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) 

 

Επηπινθέο παξαηεξήζεθαλ ζε 6 αζζελείο ( 49,2% ). 

Πλεπκνληθή αηειεθηαζία ζε 3 αζζελείο, ινίκωμε 

αλαπλεπζηηθνύ ζε 1 αζζελή, δηαπύεζε ηνπ 

ηξαύκαηνο ζε 2 αζζελείο. Μέζνο όξνο λνζειείαο 

ήηαλ 9,5 εκέξεο. Δύν  αζζελείο απεβίωζαλ ιόγω  

ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο θαη  έλαο αζζελήο  ιόγω 

πλεπκνληθήο εκβνιήο (ζλεηόηεηα 24%) 

              

                    



              

                          Σπκπεξάζκαηα : 

Επείγνπζα ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζε ππεξήιηθα 

άλω ηωλ 90 ρξνλώλ γηα παζήζεηο παρένο εληέξνπ 

πξέπεη λα γίλεη ζην πξώην 24 ώξν, λα είλαη όζν 

ιηγόηεξα επηβαξπληηθή γηα ηνλ αζζελή θαη λα 

πξνζθέξεη όζν είλαη εθηθηό ηελ ξηδηθή ιύζε ζην 

πξόβιεκά ηνπ. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε επηινγή 

ηνπ είδνο ηεο αλαηζζεζίαο όπνπ ε γεληθή 

λάξθωζε  πξέπεη λα απνθεύγεηαη.               

                    




