
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 19-10-22 & ώρα 1μμ. 

 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «Α. ΜΠΙΛΛΗΣ», Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθύντρια: Χ. Χριστοδουλίδου, Νεφρολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά 
Υπεύθυνη 

Προεδρείο: Β. Σεβαστιανός, Παθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Παθολογικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή» 

 
Παρουσίαση: Λιάτσος Αλέξανδρος-Νικόλαος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο 
Νεφρολογικό Τμήμα «Α. Μπίλλης» 

Διαφορική Διάγνωση: Ιάσωνος Μαρία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Δ’ Παθολογικό 
Τμήμα 

Σχολιασμός: Βερετάνος Χρήστος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Γαστρεντερολογικό 
Τμήμα 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Ασθενής 58 ετών με χρόνια νεφρική νόσο υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση μέσω 
μόνιμου αριστερού σφαγιτιδικού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού 
προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω αναφερόμενων επεισοδίων 
αιματέμεσης με έναρξη από ημέρας. Ο ασθενής βρισκόταν υπό αγωγή με 
δαπτομυκίνη λόγω λοίμωξης μαλακών μορίων κάτω άκρων. 
 
ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Επεισόδια αιματέμεσης από ημέρας. 
 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

 Χρόνια νεφρική νόσος υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση από 4 έτη. 

 Γάγγραινα κάτω άκρων. 

 Αρτηριακή υπέρταση. 

 Δυσλιπιδαιμία. 

 Υποθυρεοειδισμός. 

 Μεταλλική αορτική βαλβίδα. 

 Περιφερειακή αγγειακή νόσος με stent μηριαίων. 



 
 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

 Sintrom: 5mg 1/2x1 

 Carvedilen: 6.25mg ½ x2 

 Atrost: 20mg 1x1 

 Norvasc: 5mg 1x1 

 T4: 112mg 1x1 

 Loproc: 20mg 1x1 

 Triatec: 2.5mg 1x1 

 Fisiotens: 0.4mg 1x2 

 Cinacalcet: 1x1 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 ΑΠ=130/70mmHg, sP02=96% (FiO2 21%), Θ=38°C, ΗR=85bpm. 

 Kαρδιαγγειακό: S1S2 ρυθμική ευκρινείς, χωρίς παρουσία φυσήματος, ήχος 
κλαγγής στη θέση της αορτικής βαλβίδας. 

 Πνεύμονες: Αναπνευστικό ψιθύρισμα μειωμένο αμφοτερόπλευρα. 

 Κοιλία: Εντερικοί ήχοι παρόντες, μαλακή ευπίεστη ανώδυνη. 

 Κάτω άκρα: Ξηρά γάγγραινα κάτω άκρων. 

 ΗΚΓ=SR, χωρίς διαταραχές επαναπόλωσης. 

 ABGs: pH: 7.52, Pco2: 30.2, PO2: 67.3, HCO3: 26.4, Lac: 0.5 (FIO2 21%). 

 Ακτινογραφία θώρακος: Ασαφοποίηση πλευροδιαφραγματικής γωνίας 
αμφοτερόπλευρα. 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική (Hb=5.6mg/dl, Hct=17.5%). 

 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (CRP=12.1, WBC=9.28, neut=14.5). 
 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 
Πραγματοποιήθηκε επείγουσα γαστροσκόπηση με απουσία ενεργού ή πρόσφατης 
αιμορραγίας και με παρουσία φλεβεκτασιών ανώτερου οισοφάγου. Κατά τη 
νοσηλεία του ασθενούς έγινε διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής ενώ χορηγήθηκαν 
μεταγγίσεις αίματος και FFP. Παράλληλα ετέθη αντλία γαστροπροστασίας. Κατά τη 
νοσηλεία του εμφάνισε επεισόδιο μέλαινων κενώσεων για τις οποίες εκτιμήθηκε 
από τους γαστρεντερολόγους και τοποθετήθηκε ενδοσκοπική κάψουλα, η οποία 
ανέδειξε αγγειοδυσπλασίες νήστιδος, ενώ η κολονοσκόπηση του ασθενούς ήταν 
αρνητική για αιμορραγία. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για πυλαία υπέρταση, ο 
οποίος ήταν αρνητικός. Λόγω της παρουσίας φλεβεκτασιών/κιρσών στο άνω 
τριτημόριο του οισοφάγου πραγματοποιήθηκε έλεγχος με CT αγγειογραφία χωρίς 
παθολογικά ευρήματα από τον έλεγχο της άνω κοίλης φλέβας.  
Ο περαιτέρω έλεγχος βοήθησε στη τελική διάγνωση. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 19-10-2022 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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