
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 30-11-22 & ώρα 1μμ. 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Προϊστάμενος: Η. Μπογέας, Φυσικοθεραπευτής 

Προεδρείο: Γ. Στράντζαλης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  
Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Η πρώιμη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενή 59 ετών  
με απώλεια όρασης και νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

μετά από χειρουργείο δεξιάς ημικολεκτομής» 

 
Παρουσίαση: Κουβαράκος Αλέξανδρος, Φυσικοθεραπευτής, Γραφείο 
Φυσικοθεραπευτών 

Σχολιασμός: 
1. Οικονομίδου Φωτεινή, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ.,         

Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

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

 
ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Ασθενής 59 ετών εισέρχεται στο Τμήμα Χειρουργικών Επειγόντων του Γ.Ν.Α.                        
«Ο Ευαγγελισμός», με οξύ κοιλιακό άλγος από 4ημέρου και εμπύρετο 39.5°C από ημέρας. 
Οδηγήθηκε για αξονική άνω και κάτω κοιλίας και άμεσα στο χειρουργείο προς ερευνητική 
λαπαροτομία. Εκεί διαπιστώθηκε ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης, φλεγμονή του 
μεσοκόλου και του μεσεντέριου πέριξ του τυφλού, πυώδεις συλλογές στη δεξιά 
παρακολική αύλακα και στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Πραγματοποιήθηκε δεξιά ημικολεκτομή, 
αφαίρεση 60 εκ. τελικού ειλεού και τελική ειλεοστομία καθώς απολινώθηκε και καθετήρας 
περιτοναϊκής κοιλότητας. Στη συνέχεια ο ασθενής προσέρχεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 
4, υπό μηχανικό αερισμό και αιμοδυναμικά ασταθής. Μετά την παρέλευση 5 ημερών 
αποσωληνώνεται επιτυχώς, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν βελτίωση όλοι οι δείκτες της 
υγείας του. Συνολικά παρέμεινε στην ΜΕΘ 13 ημέρες. 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Υποφυσιακή ανεπάρκεια 

 Χειρουργηθέν κρανιοφαρυγγίωμα για το οποίο φέρει βαλβίδα από 1/21 - απώλεια 
όρασης 

 Λήψη υδροκορτιζόνης 20mg, Τ4 100mg και δεμοπρεσσίνη 120mg. 
 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις κάλυψαν ολόκληρο το διάστημα της νοσηλείας του 
ασθενή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αφορούσαν στην υποστήριξη τόσο του 
Αναπνευστικού όσο και του Μυοσκελετικού συστήματος. Εφαρμόστηκαν τεχνικές 
αναπνευστικής φυσικοθεραπείας καθώς και τεχνικές πρώιμης κινητοποίησης με τη 
βοήθεια ειδικού ορθοστάτη ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές της νοσηλείας 
στη ΜΕΘ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 30-11-2022 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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