ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 17:30-18:30
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 23-02-2021

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Δ. Καράκαλος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
Πρόεδρος: Π. Κουτσογιάννη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Ασθενής 63 ετών με αιφνίδια εγκατάσταση διαταραχών λόγου
και αδυναμίας δεξιών άκρων»
Παρουσίαση: Γκουρμπαλή Βασιλική, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Νευρολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Αυγέρης Νικόλαος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Νευρολογικό
Τμήμα
Σχολιασμός: Δελλατόλα Μάρω, Ιατρός, Ειδικευόμενη στην Αιματολογική Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο.
Γυναίκα ασθενής 63 ετών διακομίζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
Νοσοκομείου μας λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών λόγου και αδυναμίας
δεξιών άκρων.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ
Οστεοπόρωση υπό αγωγή, αναφερόμενη κεφαλαλγία από εβδομάδος.
Έξεις: Κάπνισμα παλαιότερα, περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ.
Αλλεργίες: Ουδεμία.
Φαρμακευτική αγωγή: Tb Ideοs.
ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
Η ασθενής εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική προς περαιτέρω αντιμετώπιση και
διερεύνηση της συμπτωματολογίας της. Κατά την εισαγωγή της είχε διενεργηθεί
αξονική τομογραφία εγκεφάλου η οποία ανέδειξε αιμορραγικό έμφρακτο αριστερά
βρεγματοινιακά. Κατά τη δεύτερη μέρα νοσηλείας της διαπιστώθηκε επιδείνωση της
κλινικής της εικόνας χωρίς ωστόσο διαφοροποίηση των ευρημάτων από την επείγουσα
απεικόνιση. Κατά την όγδοη μέρα νοσηλείας παρατηρήθηκε εκ νέου επιδείνωση της
κλινικής εικόνας της ασθενούς, με έκπτωση επιπέδου συνείδησης και επεισόδιο
καθήλωσης βλέμματος.
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Από την επείγουσα αξονική εγκεφάλου διαπιστώθηκε αύξηση του περιεστιακού
οιδήματος, ενώ κατά τη 12η μέρα νοσηλείας της η ασθενής διασωληνώθηκε προς
προστασία αεραγωγού.
Ένα έτος μετά το εξιτήριο, η ασθενής διακομίζεται ξανά στα επείγοντα του Νοσοκομείου
μας λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης αδυναμίας δεξιού άνω άκρου, πάρεσης προσωπικού
νεύρου κεντρικού τύπου δεξιά καθώς και ολικής αφασίας ενώ ένα μήνα μετά τη
δεύτερη νοσηλεία της, διακομίζεται εκ νέου λόγω αναφερόμενων διαταραχών
συμπεριφοράς.
Συζητείται η διαχείριση και περαιτέρω διερεύνηση της ασθενούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω
Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν
συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 23-02-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης
Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com.
Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits
(προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου
της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά
στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:
https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/tetarti-2020-2021
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