
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 11-01-23 & ώρα 1μμ. 

 
Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Σ. Καπίρης, Χειρουργός, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Προεδρείο: Γ. Στυλιανίδης, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Β’ Χειρουργικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Γυναίκα ασθενής 29 ετών με τελική ειλεοστομία και βραχύ έντερο  
μεταφέρεται στο Γ’ Χειρουργικό Τμήμα προς αποκατάσταση  

συνέχειας του εντέρου μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ» 

 
Παρουσίαση: Στεργίου Δημήτριος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Γ’ Χειρουργικό  Τμήμα  

Διαφορική Διάγνωση: Καλομοίρη Σμαράγδη, Ιατρός, Ειδικευόμενη στην Αιματολογική-
Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο. 

Σχολιασμός: 
1. Καναβού Αγγελική, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α' Κλινική 

Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
2. Παφίλη Ζωή, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Τμήμα Κλινικής Διατροφής, 

3. Μπογέας Ηλίας, Φυσικοθεραπευτής, Προϊστάμενος του Γραφείου 
Φυσικοθεραπευτών και Τμηματάρχης Παραϊατρικών Επαγγελμάτων 

 
Γυναίκα ασθενής 29 ετών με τελική ειλεοστομία και βραχύ έντερο μεταφέρεται στο                           
Γ’ Χειρουργικό Τμήμα προς αποκατάσταση συνέχειας του εντέρου μετά από πολύμηνη 
νοσηλεία στη ΜΕΘ. 

Η ασθενής τον Ιούνιο του 2021 διαγνώσθηκε στο Γ.Ν. Κέρκυρας με οξεία θρόμβωση πυλαίας, 
σπληνικής και άνω μεσεντερίου φλέβας το οποίο αποδόθηκε σε VITT μετά από εμβολιασμό 
για Covid-19. Διεκομίσθη στο Γ.Ν. Πατρών όπου μετά από κλινική επιδείνωση διασωληνώθηκε 
και έγινε απόπειρα θρομβόλυσης με ικανοποιητικό σε πρώτο χρόνο αποτέλεσμα αλλά με 
άμεση επαναθρόμβωση των αγγείων. Η ασθενής σταδιακά αποσωληνώθηκε αλλά στη 
συνέχεια λόγω κλινικής επιδείνωσης με οξεία κοιλία οδηγήθηκε στο χειρουργείο με εύρημα 
διάτρησης λεπτού εντέρου σε έδαφος ισχαιμίας, οπότε και πραγματοποιήθηκε η εκτομή του 
πάσχοντος τμήματος του λεπτού εντέρου και τελική ειλεοστομία στα 70 εκ. περιφερικά του 
συνδέσμου του treitz. Στη συνέχεια, η ασθενής διακομίζεται στη ΜΕΘ του Γ.Ν.Α.                            
«Ο Ευαγγελισμός» για συνέχιση της νοσηλείας. 

Μετά από βελτίωση μεταφέρεται στο Γ’ Χειρουργικό Τμήμα για να προετοιμαστεί προς 
αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
έως το χειρουργείο είναι τα εξής:  



 Η ασθενής είναι εξόχως υποθρεπτική με ειλεοστομία υψηλής παροχής. Γίνεται προσπάθεια 
ενίσχυσης της θρέψης της ασθενούς με συνδυασμό από του στόματος και παρεντερικής 
θρέψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Κλινικής Διατροφής. 

 Ήδη από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ, η ασθενής εμφανίζει ηπατική ανεπάρκεια με 
υπερχολερυθριναιμία (χωρίς σοβαρή διαταραχή πηκτικότητας ή υποαλβουμιναιμία) το 
οποίο αποδόθηκε στο συνδυασμό ισχαιμικής ηπατίτιδας και φαρμακευτικής 
ηπατοτοξικότητας. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας η τιμή της χολερυθρίνης 
επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 Όσον αφορά την πυλαία θρόμβωση και πυλαία υπέρταση γίνεται εκ νέου triplex 
σπληνοπυλαίου άξονα, το οποίο αναδεικνύει χωρίς ροή την πυλαία φλέβα. Προεγχειρητικά, 
πραγματοποιείται οισοφαγογαστροσκόπηση κατά την οποία δεν αναδεικνύονται κιρσοί 
οισοφάγου. 

 Εμφανίζονται πολλαπλά επεισόδια μικροβιαιμίας τα οποία αντιμετωπίζονται με αντιβιοτική 
θεραπεία βάση αντιβιογράμματος και συχνές αλλαγές κεντρικής φλεβικής γραμμής. Επίσης 
κατά τη νοσηλεία της εμφανίζει λοίμωξη από Covid-19 και νοσηλεύεται για ένα διάστημα 
στην «Covid Κλινική» χωρίς να επηρεαστεί αναπνευστικά. 

Η ασθενής τελικά οδηγείται στο χειρουργείο στις 23/05/22 και υποβάλλεται σε 
αποκατάσταση συνέχειας του λεπτού εντέρου με πλαγιοπλάγια αναστόμωση 70 εκατοστών 
νήστιδας με 70 εκατοστά τελικού ειλεού και τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμου πλέγματος. 
Μετά το χειρουργείο μεταφέρεται στη ΜΕΘ αποσωληνωμένη και την 4η μετεγχειρητική 
ημέρα επιστρέφει στο Γ’ Χειρουργικό Τμήμα για συνέχιση της νοσηλείας της. Την 9η 
μετεγχειρητική ημέρα εμφάνισε επεισόδιο αιμορραγίας από το κοιλιακό τοίχωμα το οποίο 
επιβεβαιώθηκε με κλασσική αγγειογραφία και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. 

Στη συνέχεια η ασθενής ανέχθηκε σταδιακά την από του στόματος σίτιση, κινητοποιήθηκε και 
έλαβε εξιτήριο με διατροφολογικές οδηγίες και οδηγίες για την από του στόματος πλέον 
λήψη αντιπηκτικής αγωγής. 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 11-01-2023 και ώρα 1μμ., 

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. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 
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