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ΕΑ01  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Διονυσία Νατσιοπούλου, Αντώνιος Μούγιας  

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Κέντρο Alzheimer, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα σίτισης για 

ανθρώπους που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» 

πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα που συνδυάζει επισιτισμό και ψυχολογική υποστήριξη σε 

οικογένειες ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Σκοπός: Η περιγραφή του Προγράμματος Κοινωνικής Στήριξης Ηλικιωμένων. 

Μέθοδος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μοναχικούς ηλικιωμένους, σε ηλικιωμένους που 

φροντίζουν ανήλικα τέκνα και ηλικιωμένους που φροντίζουν άτομα με άνοια, με αδυναμία 

κάλυψης βασικών αναγκών και πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από 

Κοινωνικό Λειτουργό της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» και από εθελοντές και 

περιλαμβάνει τη λήψη ενός πακέτου με είδη πρώτης ανάγκης σε 32 οικογένειες για όλο το μήνα. 

Η εθελοντική μας δράση βασίζεται στην αγάπη για το συνάνθρωπο και στη διάθεση για προσφορά 

παρά στις γνώσεις. Μετά την παραλαβή του πακέτου πραγματοποιείται επίσκεψη στο σπίτι των 

επωφελούμενων οικογενειών από δύο εθελοντές με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη, 

συντροφιά και την καταγραφή επιπλέον αναγκών όπως εύρεση ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών 

κ.ά. αλλά και υποστήριξη και ενημέρωση σε προνοιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Οι εθελοντές, 

εκτός της επίσκεψης, είναι σε συχνή επαφή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την οικογένεια 

που έχουν αναλάβει και εποπτεύονται από επαγγελματίες υγείας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας 

«Ο Νέστωρ». Παρόμοιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με 

μεγάλη επιτυχία με στόχο τη μείωση της μοναξιάς και την καταπολέμηση της κατάθλιψης στην 

τρίτη ηλικία. Μελέτες έδειξαν πως η συχνή τηλεφωνική επαφή με μοναχικούς ηλικιωμένους τους 

βοήθησε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εμπλακούν με κοινωνικές δομές και να γίνουν και 

πάλι δραστήριοι.  

Συμπεράσματα: Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Στήριξης Ηλικιωμένων χαρακτηρίζεται ως μία 

ολοκληρωμένη παρέμβαση σε οικογένειες και άτομα τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην προσβασιμότητα των κοινωνικών δομών λόγω του προχωρημένου της ηλικίας και των 

ιατρικών προβλημάτων τους. Στηρίζονται ψυχολογικά και ενημερώνονται συνεχώς για τις παροχές 

και τα δικαιώματά τους. Οι οικογένειες δηλώνουν τη μέγιστη ικανοποίησή τους για το πρόγραμμα 

(υλικά και ψυχικά) και δίνουν έμφαση στην αναγκαιότητα της συχνής επαφής με τους εθελοντές. 
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ΕΑ02 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ MEMORY BOXES ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Φωτεινή Ζαχαροπούλου, Σοφία Ζυγά, Κατερίνα Καργάκου, Σταυρούλα Μητρούση, Ειρήνη 

Κολοκούρη, Μαρία Ευθυμία Κατσά, Ανδρέα Πάολα Ρόχας Χιλ  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη 

 

Εισαγωγή: Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λήθη. Ως βιολογικό 

φαινόμενο, υφίσταται τις συνέπειες της γήρανσης. Η άνοια είναι ένα σύνδρομο στο πλαίσιο του 

οποίου η νοητική λειτουργία επιδεινώνεται περισσότερο του αναμενόμενου σε σύγκριση με τη 

φυσιολογική γήρανση. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, 

ενώ οι γνωστικές διαταραχές είναι εξίσου κοινές και η σχέση μεταξύ τους αμφίδρομη. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης των κουτιών αναμνήσεων (Memory Boxes) στην 

κατάσταση μνήμης, τη διάθεση και το μεταβολισμό σε ηλικιωμένους σε Γηροκομείο της Σπάρτης, 

καθώς και η αντιμετώπιση της άνοιας και η προαγωγή της γενικής ψυχικής τους υγείας. 

Μέθοδος: Με τα κουτιά αναμνήσεων οι ηλικιωμένοι καλούνται να επαναφέρουν στη μνήμη τους 

γεγονότα του παρελθόντος, να τα «κατηγοριοποιήσουν» και να επιλέξουν ποια από τα 

αντικείμενα που συνδέονται με αυτό θα χρησιμοποιήσουν για το προσωπικό τους κουτί. Στο 

πλαίσιο της έρευνας απαντήθηκαν σταθμισμένες κλίμακες: «Mini-Mental» για την αξιολόγηση της 

άνοιας και Geriatric Depression Scale (GDS) για την αξιολόγηση της γεροντικής κατάθλιψης πριν 

και μετά την κατασκευή των Memory Boxes. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της αρτηριακής 

πίεσης, των επιπέδων γλυκόζης και αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας μέσω της 

λήψης σύντομου νοσηλευτικού ιστορικού πριν και μετά την παρέμβαση. Συμμετείχαν 20 

ηλικιωμένοι από το Γηροκομείο Σπάρτης, από τους οποίους ολοκλήρωσαν τη διαδικασία οι 13. 

Ακολούθησε έκθεση των κουτιών αναμνήσεων στο χώρο του Γηροκομείου. 

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων (12/13) εμφάνιζαν άνοια και δεν καταγράφηκαν 

αξιοσημείωτες μεταβολές ως προς τη νοητική τους κατάσταση μετά την παρέμβαση. Μετά την 

παρέμβαση όμως, παρατηρήθηκε συνολική μείωση της τιμής της αρτηριακής πίεσης από 144/70 

mmHg σε 134/74 mmHg κατά μ.ό., και μείωση της τιμής της γλυκόζης αίματος από 128 σε 111 

κατά μ.ό. Ως προς τη διάθεση, διαπιστώθηκε βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης στον 

υπό μελέτη πληθυσμό (μεταβολή μ.ό. της κλίμακας GDS score από 6,2 σε 5,61 μετά την 

παρέμβαση) με αξιοσημείωτη ωστόσο επιδείνωση της διάθεσης σε ένα άτομο (GDS score 11 από 

4). 

Συμπεράσματα: Η ουσιαστική επαφή και η αναδρομή στο παρελθόν των ατόμων μέσω των 

κουτιών αναμνήσεων φάνηκε να έχει θετική επίδραση στη σωματική και ψυχική τους κατάσταση.  



 
 

[5] 

Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γεροντολογία - Γηριατρική 

 

 

ΕΑ03 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σπυρίδων Κλίνης1, Εμμανουήλ Κ. Συμβουλάκης2 

1 Περιφερειακό Ιατρείο Αλωνακίων - Κ.Υ. Σιάτιστας 

2 Ιδιωτική μονάδα Γενικής Ιατρικής - Ηράκλειο Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Η πολυφαρμακία αποτελεί μια συνήθη αλλά και επιβλαβή πρακτική στους ασθενείς 

της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.  

Σκοπός: Η καταγραφή και αξιολόγηση της νοσηρότητας και της πολυφαρμακίας σε ηλικιωμένους 

ασθενείς ≥ 80 ετών, σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν τα αρχεία της βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

ασθενούς που τηρείται στο περιφερειακό ιατρείο Αλωνακίων-Κοζάνης. Καταγράφηκαν το φύλο, η 

ηλικία, τα χρόνια νοσήματα και ο αριθμός των φαρμακευτικών σκευασμάτων που λαμβάνουν οι 

ασθενείς ηλικίας ≥ 80 ετών. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 210 ασθενείς ≥80 ετών που αφορούν το 16,5% του συνόλου των 

επισκεπτών-ασθενών του ιατρείου. Από αυτούς οι 73 (34,8%) ήταν άνδρες και οι 137 (65,2%) 

γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 84,4 έτη. Πενήντα ασθενείς (23,8%) βρέθηκαν να 

πάσχουν από 0-2 χρόνια νοσήματα, 132 (62,8%) από 3-5 και 28 (13,4%) από 6 ή και 

περισσότερα χρόνια νοσήματα. Τα συχνότερα νοσήματα που καταγράφηκαν ήταν η αρτηριακή 

υπέρταση (95,7%), οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων (50,4%), η αθηροσκληρωτική 

καρδιοπάθεια (24,7%), το πεπτικό έλκος/ΓΟΠ (23,8%), ο σακχαρώδης διαβήτης (18,5%), η 

οστεοπόρωση (16,6%) και οι αγχώδεις διαταραχές (16,1%). Πολυφαρμακία (συγχορήγηση ≥5 

φαρμακευτικών σκευασμάτων) παρατηρήθηκε σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς (119, 

56,6%). 

Συμπεράσματα: Η ηλικία αποτελεί παράγοντα για την ύπαρξη πολυφαρμακίας σε μια ευαίσθητη 

ομάδα του πληθυσμού. Η αρτηριακή υπέρταση και οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων 

προσδίδουν στη χορήγηση ≥3 φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η καταγραφή της πολυφαρμακίας 

και της συννοσηρότητας συνδέονται στενά με ζητήματα ευπάθειας και ποιότητας ζωής στους 

ηλικιωμένους ασθενείς. Η εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών αυτών θα μπορούσε 

θεωρητικά να περιορίσει τη χρήση υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας. 
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ΕΑ04 

H ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Σάνια Αλμούσα 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Βέρνη, Ελβετία 

 

Εισαγωγή: Η ακράτεια ούρων χαρακτηρίζεται ως η κατάσταση εκείνη κατά την οποία 

παρουσιάζεται ακούσια απώλεια ούρων και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες από ό,τι στους 

άντρες. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες καταστάσεις σε ολόκληρο το κόσμο, με σοβαρές 

αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική, κοινωνική, και καθημερινή ζωή του ατόμου. Η ακράτεια 

ούρων μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και λανθασμένα πιστεύεται πως σχετίζεται 

μόνο με την τρίτη ηλικία. Η συχνότητα εμφάνισης της κυμαίνεται μεταξύ 16,4% - 58,8%, με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά να εμφανίζονται στα ιδρύματα της τρίτης ηλικίας. Η ακράτεια ούρων 

αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα θέμα ταμπού, και εσφαλμένα αντιμετωπίζεται ως φυσική 

συνέπεια του γήρατος. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση είναι ευρέως διαδεδομένη στο 

δυτικό κόσμο, καθώς δεν εγκυμονεί κινδύνους και παρενέργειες, και έτσι αποτελεί την πρώτη 

γραμμή προσέγγισης στην αντιμετώπιση της ακράτειας [6] σε όλες τις ηλικίες. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης της ακράτειας ούρων στις γυναίκες 

της τρίτης ηλικίας.  

Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη παρούσα μελέτη ήταν η αναζήτηση σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με λέξεις κλειδιά. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν το PUBMED, CINAHL, Wok, και το Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν τρία στάδια, αρχικά 

έγινε ανάγνωση του τίτλου και της περίληψης, και όσες αναγνωρίστηκαν ως μη σχετικές 

απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι αναφορές για πιθανές σχετικές μελέτες. Και τέλος 

αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων ένταξης και απόρριψης. Σε προσχεδιασμένη φόρμα 

καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των μελετών που βρέθηκαν σχετικά με το σκοπό της παρούσας 

μελέτης και αναλύθηκαν. 

Αποτελέσματα: Οκτώ ερευνητικές μελέτες επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων ένταξης, και 

αναλύθηκαν. Οι μελέτες αφορούσαν την αποκατάσταση του πυελικού εδάφους με μεθόδους 

επανεκπαίδευσης της ουροδόχου κύστης, και ασκήσεων του πυελικού εδάφους. Οι έρευνες 

έδειξαν πως η επανεκπαίδευση της ουροδόχου κύστης και οι ασκήσεις του πυελικού εδάφους 

μειώνουν αποτελεσματικά τα επεισόδια ακράτειας στις γυναίκες της τρίτης ηλικίας.  

Συμπεράσματα: Η φυσικοθεραπεία επιδρά θετικά βελτιώνοντας τον έλεγχο της κύστης, και 

μειώνει τη συχνότητα επεισοδίων διαρροής ούρων στις γυναίκες της τρίτης ηλικίας με ακράτεια 

ούρων.  
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ΕΑ05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΟΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Χρύσα Αρματά, Ράνια Γιαννακοπούλου, Αντώνης Μούγιας  

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ», Κέντρο Alzheimer, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Καθώς οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην Άνοια δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε 

υπηρεσίες στο σπίτι. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» ανέπτυξε ένα 

εξειδικευμένο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι». 

Σκοπός: Η παρουσίαση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» για ασθενείς με Άνοια και 

φροντιστές. Επίσης, η παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη 

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.  

Μέθοδος: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από ψυχολόγο και εργοθεραπευτή. Πραγματοποιούνται 

τέσσερις επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση και ακολουθούν δύο επαναξιολογήσεις, η πρώτη μετά 

από ένα μήνα και η δεύτερη μετά από έξι μήνες. Αρχικά πραγματοποιείται αξιολόγηση 

λειτουργικότητας και καταγραφή καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενή (ADCS), μέτρηση 

επιβάρυνσης του φροντιστή μέσω ψυχομετρικών εργαλείων και εργονομική εκτίμηση του χώρου. 

Στις επόμενες επισκέψεις προτείνονται βοηθήματα βελτίωσης της λειτουργικότητας και 

δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και οργανώνεται ο χρόνος και ο χώρος του ασθενή. 

Στον φροντιστή παρέχεται εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη. Στις επαναξιολογήσεις που 

ακολουθούν εκτιμάται η εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων.  

Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2013 και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 170 ασθενείς με Άνοια και 150 φροντιστές. Ο μέσος όρος ηλικίας 

των ασθενών είναι τα 81 έτη και το 63% ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Το γνωστικό τους επίπεδο 

βάσει του ψυχομετρικού εργαλείου Mini Mental State Examination (MMSE) είναι κατά μέσο όρο 

13,8/30 (μέτρια νοητική έκπτωση). Ο μέσος όρος ηλικίας των φροντιστών των ατόμων με Άνοια 

είναι τα 60 έτη και το 77% είναι γυναίκες. Το 52% από αυτούς διαμένουν στο ίδιο σπίτι ή κτίριο 

με τον ασθενή. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης εφαρμόζεται ψυχομετρική δοκιμασία αξιολόγησης της 

επιβάρυνσης (Zarit Burden Interview) των φροντιστών (πρώτη και τέταρτη επίσκεψη και δυο 

επαναξιολογήσεις). Έτσι μετράται η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μετά την ολοκλήρωση 

της και έπειτα από ένα χρονικό διάστημα. 

Συμπεράσματα: Είναι σημαντική η ανάπτυξη εξειδικευμένων και καινοτόμων παρεμβάσεων για 

την Άνοια. Η πρακτική εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος είναι ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντική.  
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Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γεροντολογία - Γηριατρική 

 

 

ΕΑ06 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ 

Ανατολή Παταρίδου1, Πατρίσια Γιαννίκα2 

1 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

2 Λογοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ 

 

Εισαγωγή: Η δυσκολία μετάβασης υγρού ή στερεού βλωμού από το στόμα στο στομάχι, 

ονομάζεται δυσφαγία. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διερεύνηση της 

δυσφαγίας, γιατί είναι πια γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές πνευμονίες από εισρόφηση, 

οι οποίες μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Τα πιο συνήθη αίτια δυσφαγίας είναι το Αγγειακό 

Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), χρόνιες νευρολογικές παθήσεις (όπως η νόσος Πάρκινσον και η 

άνοια), καθώς και αλλαγές στην ανατομία της περιοχής του στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα, μετά 

από κάποιο ατύχημα ή μετά από κάποια επέμβαση. 

Μέθοδος: Η αρχική προσέγγιση στην αξιολόγηση της δυσφαγίας είναι η κλινική εξέταση. Για να 

εντοπιστεί όμως το αίτιο της δυσφαγίας, σήμερα διαθέτουμε δύο εξειδικευμένες εργαστηριακές 

εξετάσεις, την Ενδοσκοπική Εκτίμηση της Κατάποσης με το Εύκαμπτο 

Ρινοφαρυγγολαρυγκοσκόπιο (FEES - Flexible Endoscopic Evaluation of Swallow) και τον 

Ακτινοσκοπικό Έλεγχο Κατάποσης (MBS - Modified Barium Swallow).  

Συμπεράσματα: Ο ρόλος των εξετάσεων αυτών είναι καθοριστικός, όχι μόνο στην εντόπιση της 

αιτίας αλλά και στην δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας που κύριο στόχο έχει 

την μείωση των εισροφήσεων και την ασφαλή και επαρκή σίτιση του ασθενή, ανάλογα με τις 

ανάγκες του. 
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Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Γεροντολογία  

  
 

ΕΑ07 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Ειρήνη Καρανικόλα 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

 

Εισαγωγή: Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, καθιστά αναγκαία τη μέτρηση 

της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής (ΣΥΠΖ) τους, ως προς τον προσδιορισμό και την 

κάλυψη των υγειονομικών αναγκών τους εν μέσω οικονομικής ύφεσης.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση της ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων που συμμετέχουν 

στα ΚΑΠΗ και η διερεύνηση ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ της ΣΥΠΖ της συγκεκριμένης ομάδας με 

παράγοντες που αφορούν την οικονομική κρίση.  

Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 352 μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν: α) ερωτηματολόγιο που επινοήθηκε για τη συλλογή των 

δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και υγειονομικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων και β) 

γενικό εργαλείο της «Επισκόπησης Υγείας Short Form – 36» για τη διερεύνηση της ΣΥΠΖ. Η 

αξιοπιστία του επινοηθέντος ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη μέθοδο των επαναληπτικών 

μετρήσεων. Οι μέθοδοι της εγκυρότητας περιεχομένου και του ελέγχου των υποθέσεων 

χρησιμοποιηθήκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.  

Αποτελέσματα: Η μέση επίδοση των ηλικιωμένων στις γενικές κλίμακες του SF-36 ήταν χαμηλή, 

με την κλίμακα της σωματικής υγείας (PCS) να κυμαίνεται στο 45,08 και την αντίστοιχη της 

ψυχικής υγείας (MCS) στο 45,62. 

Στους παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα ΣΥΠΖ στους ηλικιωμένους, 

συμπεριλαμβάνονται το γυναικείο φύλο, οι μεγάλες ηλικίες, η παρουσία χρόνιων παθήσεων και το 

κάπνισμα. Όσον αφορά τη συμμετοχή στα ΚΑΠΗ, καλύτερη υγεία εμφανίζουν τα άτομα που τα 

επισκέπτονται τακτικά και χρησιμοποιούν το εντευκτήριο.  

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έπληξε το εισόδημα, την αγοραστική δύναμη και την ικανότητα 

αποπληρωμής λογαριασμών των ηλικιωμένων, ωστόσο δεν εντοπίστηκε συσχέτιση ικανού βαθμού 

που να αποδεικνύει ότι η υγεία των ηλικιωμένων επηρεάστηκε από αυτή. Αντίθετα χειρότερη 

υγεία εντοπίστηκε στους ηλικιωμένους, που ανησυχούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα 

χειροτερεύσει τον επόμενο χρόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα κατέδειξε χαμηλά επίπεδα ΣΥΠΖ στους ηλικιωμένους. Τα 

ευρήματά της έρευνας αφενός μεν δύναται να αποτελέσουν εφαλτήριο περαιτέρω διερεύνησης 

στον πληθυσμό των ηλικιωμένων και αφετέρου δε πηγή άντλησης δεδομένων για τους ιθύνοντες 

στη φάση του σχεδιασμού αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υγειονομικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών προς το γηραιό πληθυσμό, εν μέσω οικονομικής κρίσης.  
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Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Γεροντολογία  

 

 

ΕΑ08 

Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ & ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Αναστασία Σφακιανάκη1, Γεράσιμος Καραμπελιάς2 

1 Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ 

2 Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 

Εισαγωγή: Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση και τη 

συνεχή συρρίκνωση των προϋπολογισμών για την υγεία, δημιουργούν πολλά προβλήματα στην 

περίθαλψη των χρόνιων ασθενών. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται με την περίθαλψη των ατόμων της Τρίτης και Τέταρτης ηλικίας με χρόνια 

προβλήματα υγείας, στις υφιστάμενες δομές. 

Μέθοδος: Προκειμένου να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, συλλέξαμε στοιχεία από 

τα Ιδρύματα που περιθάλπουν τους χρόνιους ασθενείς και από τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

Αποτελέσματα: Οι υφιστάμενες δομές για την περίθαλψη των χρόνιων ασθενών, (κυρίως άτομα 

της Τέταρτης Ηλικίας), δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Στην Αθήνα η λίστα αναμονής 

φθάνει κατά περιόδους, τους 30-40 ασθενείς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν 83 Κλινικές από 48 Νοσοκομεία όλης της Ελλάδας, 

προκύπτει ότι την ημέρα συλλογής των στοιχείων είχε παραταθεί η νοσηλεία ασθενών σε αυτά, 

κατά 7.102 ημέρες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί σε άλλο αρμόδιο «Πλαίσιο» για 

χρόνιους ασθενείς. Η κατά μέσο όρο επιβάρυνση των Νοσοκομείων δε, ανά μήνα είναι 3.964 

ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

περίθαλψη υγείας.  

Συμπεράσματα: Οι υπάρχουσες δομές δεν είναι επαρκείς και δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των χρόνιων ασθενών. Οι δομές που θα περιθάλπουν τους χρόνιους ασθενείς, θα 

πρέπει να μπορούν να περιθάλπουν ασθενείς που χρήζουν χρόνιας και συστηματικής 

νοσηλευτικής φροντίδας, χωρίς να γίνονται διακρίσεις περιστατικών (π.χ. τελικού σταδίου 

καρκινοπαθείς, τραχειοστομίες, κτλ.) η δε αποζημίωσή τους, να γίνεται βάσει ποιοτικών 

κριτηρίων. 

Μία λύση άμεση, για τους χρόνιους ασθενείς που είναι κλινήρη μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και 

δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον να τους περιθάλψει, θα ήταν να μετατραπούν πρωτίστως 

στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δύο «μικρά» Δημόσια Νοσοκομεία, σε Νοσοκομεία για Χρόνιους 

Ασθενείς.  

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνοδεύουν κυρίως την τρίτη ηλικία 

θα πρέπει να γίνει όχι με γνώμονα τη συρρίκνωση των δαπανών, αλλά την παροχή ποιοτικών και 

αποδοτικών υπηρεσιών. 
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Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Γεροντολογία  

 

 

ΕΑ09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΛΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟΥ «ΔΟΥΝΑΙ & ΛΑΒΕΙΝ»  

Μαρία Στ. Δελατόλα-Παγανέλη, Αλεξάνδρα Αραμπατζή 

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου 

 

Εισαγωγή: Η κοινότητα, ως έννοια και μορφή, εμπλέκει ένα σύνολο στοιχείων, που αν 

χρησιμοποιηθούν σωστά, τότε, δράσεις όπως η διαγενεακή αλληλεγγύη βρίσκουν διαμορφωμένο 

υπόβαθρο υλοποίησης. Γενικά, το διαγενεακό «δούναι και λαβείν» σε επίπεδο κοινότητας προάγει 

και εδραιώνει, κατά πολύ, μια «άλλη» ποιότητα ζωής στα μέλη που την απαρτίζουν (παιδιά, 

έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι), με τις όποιες ατομικές και ομαδικές διαφοροποιήσεις της κάθε 

γενιάς. Εστιάζοντας στην Τρίτη Ηλικία και άνω, οι ηλικιωμένοι συνήθως δημιουργούν πρόσφορο 

έδαφος για την καλλιέργεια διαγενεακών δράσεων παρέχοντας μέσα από το δικό τους στίγμα ένα 

συνεχές θετικό αποτέλεσμα στο σύνολο των κατοίκων μιας κοινότητας. Στο νησί Τήνος, η 

ολιγομελής «Ομάδα Συζήτησης και Επικοινωνίας» ηλικιωμένων του ΚΑΠΗ, ενεργεί ως συνδετικός 

κρίκος για τις υπόλοιπες γενιές του νησιού, δίνοντας και παίρνοντας πολύπλευρα αγαθά.  

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να επισημάνει τη σημασία των μικρών μεγεθών, σε 

χωροταξικό και πληθυσμιακό επίπεδο, όπως μια κοινότητα και μια ομάδα ηλικιωμένων, στην 

επίτευξη αποτελεσματικών δράσεων διαγενεακής αλληλεγγύης.  

Μέθοδος: Συλλογή και επεξεργασία των δράσεων της «Ομάδας Συζήτησης και Επικοινωνίας» του 

ΚΑΠΗ Δήμου Τήνου, που αφορούν στη διαγενεακή αλληλεγγύη. Η συγκεκριμένη ομάδα 

αποτελείται από 10-12 ηλικιωμένους, λειτουργεί εβδομαδιαίως (περίπου 90’) και για έξι χρόνια. 

Τον συντονισμό έχουν δύο επαγγελματίες υγείας, ενώ η όλη διαδικασία διέπεται από όρους που 

αναγράφονται σε συμβόλαιο. Οι συναντήσεις και δράσεις στην κοινότητα, καθώς και οι απόψεις 

του κάθε μέλους καταγράφονται αναλυτικά και αρχειοθετούνται, από όπου και η συλλογή των 

πληροφοριών.  

Αποτελέσματα: Η θεματολογία και οι δράσεις της ομάδας ποικίλουν ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των μελών της, την επικαιρότητα, τις απαιτήσεις των καιρών και των αιτημάτων 

που φθάνουν στην ομάδα. Η ενεργός δράση της ομάδας στην κοινότητα προέκυψε τα τελευταία 

τρία χρόνια μετά από επιθυμία των μελών της να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές του νησιού, 

ώστε να συζητήσουν πάνω σε διάφορα ζητήματα. Οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, 

επιτυχώς, έως σήμερα, σε συνεργασία με παιδιά και εφήβους είναι η επεξεργασία ενός 

παραμυθιού, μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και η διδασκαλία νέων e-τεχνολογιών. Το 

τελευταίο έγινε σε συνεργασία με την «50και Ελλάς» μέσω του Ευρωπαϊκού πρόγραμματος 

«Εθελοντές της Γνώσης» (‘The Knowledge Volunteers’). Σε ένα άλλο επίπεδο διαγενεακής 

αλληλεγγύης γίνονται συστηματικά επισκέψεις στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), όπου 

μεταξύ διαφορετικών γενεών ηλικιωμένων, ανταλλάσσονται αναμνήσεις, εμπειρίες και απόψεις.  



 
 

[12] 

Συμπεράσματα: Ζώντας σε μια μικρή νησιωτική κοινότητα και δίνοντας χώρο σε ενεργούς 

ηλικιωμένους, τα διαγενεακά ευεργετήματα είναι πολλαπλά και σημαντικά. Κατά το «δούναι και 

λαβείν» των ηλικιωμένων με τις άλλες γενιές είναι αξιοσημείωτη η διάθεση για ανταλλαγές σε 

γνώση, εμπειρίες, συναισθήματα και αλληλοϋποστήριξη. 
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ΕΑ10 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Χριστιάνα Κούτα 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με μελέτες στην αρχή της τρίτης ηλικίας, γύρω στα 65, τα 2/3 των ατόμων 

έχουν τουλάχιστο μία χρόνια ασθένεια και έχουν ήδη επισκεφθεί κατά μέσον όρο επτά 

επαγγελματίες υγείας. 

Τα ηλικιωμένα άτομα, όπως τα άτομα σε μικρότερες ηλικίες χρειάζονται όχι μόνο υποστήριξη σε 

θέματα υγείας, αλλά και ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση, κοινοτική δέσμευση ώστε να παραμείνουν 

ενεργοί στη κοινότητα που διαβιούν. Η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες 

ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ηλικιωμένων, και να αξιοποιήσουν τη μοναδικότητα της 

προσφοράς των ατόμων αυτών. 

Υπάρχουν τέτοιες κοινότητες και είναι έτοιμες; Ερευνητές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει όραμα για 

το κοινοτικό σχεδιασμό καθώς μεγαλώνει το άτομο σε ηλικία. Οι υγιείς κοινότητες σκοπό έχουν να 

συνεισφέρουν ώστε τα άτομα 8-80+ ετών να αποκτήσουν τέτοιες συνθήκες διαβίωσης, ευκαιρίες 

δημιουργίας, συνεισφοράς, δράσης με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγείας και ενεργού 

κοινοτικής συμμετοχής , ειδικότερα στα ηλικιωμένα άτομα. 

Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση και συζήτηση επιτυχημένων προγραμμάτων και καλών 

πρακτικών στη κοινότητα που προάγουν την υγεία και την ενεργό παρουσία των ηλικιωμένων. 

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων, όπως Pubmed, Cohrane, Cinahl, Google 

Scholar, για συστηματική ανασκόπηση, αλλά και ιστοσελίδες οργανισμών σχετικών με την υγεία 

και τους ηλικιωμένους όπως Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, The National Council on Aging, καθότι 

τα πολλά από τα προγράμματα ή/και καλές πρακτικές δεν δημοσιεύονται σε επιστημονικά 

περιοδικά. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: community best practices for elderly, 

aging, age-friendly communities. 

Αποτελέσματα: H αναζήτηση έδωσε μελέτες και πολιτικές που περιγράφουν καλές πρακτικές και 

επιτυχή προγράμματα σε κοινότητες φιλικές προς τους ηλικιωμένους, για τη ενθάρρυνση για 

ενεργό δράση, προστασία και φροντίδα στη κοινότητα. Για παράδειγμα, προγράμματα όπως 

κινητής μονάδας διαβίωσης στην κοινότητα, υγιείς πόλεις 8-80, κατ’ οίκον προαγωγή υγείας, 

πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας και άλλα στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Καναδά.  

Συμπεράσματα: Η Παγκόσμια Οργάνωση υγείας τονίζει ότι οι κοινότητες φιλικές προς τους 

ηλικιωμένους προωθούν τη συμμετοχή και συνεισφορά τους σε όλες τις δράσεις της κοινωνικής 

ζωής, προάγοντας την ατομική και κοινοτική υγεία, τη συλλογική δράση και συνεταιριστική 

σχέση. Επιτυχημένα προγράμματα και καλές πρακτικές αποτελούν μία βασική παράμετρο στη 

προετοιμασία κοινοτήτων φιλικών προς τους ηλικιωμένους. 
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ΕΑ11 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Ιωάννα Βγενοπούλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Θάλεια Μπασματζόγλου 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Σπάρτη 

 

Εισαγωγή: Έλκη πίεσης είναι οι εντοπισμένες περιοχές νέκρωσης ιστού που αναπτύσσονται όταν 

ο μαλακός ιστός συμπιέζεται ανάμεσα σε μια οστική προεξοχή και μια εξωτερική επιφάνεια για 

μακρύ χρονικό διάστημα. Η πρόληψη των ελκών πίεσης, χρησιμοποιείται ως δείκτης της 

ποιότητας φροντίδας που λαμβάνει ο ασθενής. 

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των τρόπων πρόληψης των ελκών 

πίεσης σε ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς και την αναφορά των παραγόντων που επηρεάζουν την 

εφαρμογή τους. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων «Pubmed», «GoogleScholar» και στο περιοδικό «Νοσηλευτική» μέσω μηχανής 

αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά: prevention pressure ulcers, risk factors, πρόληψη ελκών πίεσης, 

για το χρονικό διάστημα 2004 - 2014. Κριτήρια αποκλεισμού των άρθρων αποτέλεσαν γλώσσες 

πέραν της αγγλικής και της ελληνικής. Επίσης, άρθρα στα οποία αναφερόταν η θεραπεία των 

ελκών πίεσης στα διάφορα στάδια. Τελικά, συμπεριελήφθησαν 30 άρθρα. 

Αποτελέσματα: Στην πλειονότητα των άρθρων βρέθηκε ότι τα έλκη πίεσης πλήττουν κυρίως 

τους ηλικιωμένους ασθενείς λόγω της συνύπαρξης νοσημάτων, της παρατεταμένης ακινησίας, της 

ανεπαρκούς πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και του χαμηλού σωματικού βάρους. Υπάρχουν 

αρκετές νοσηλευτικές παρεμβάσεις που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία με στόχο την πρόληψη 

των ελκών πίεσης. Κάποιες από αυτές είναι η προαγωγή της κινητικότητας και της 

δραστηριότητας σε βαθμό ανεκτό, η αύξηση της συχνότητας επανατοποθέτησης του ασθενούς, η 

περιποίηση και η ενυδάτωση του δέρματος και η πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής. Η 

έλλειψη προσωπικού καθώς και η έλλειψη χρόνου, κυρίως του νοσηλευτικού προσωπικού, 

εμποδίζει τη διενέργεια εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ελκών πίεσης. 

Συμπεράσματα: Τα έλκη πίεσης συνδέονται με υψηλή νοσηρότητα, θνησιμότητα και με μεγάλο 

κόστος υγιειονομικής περίθαλψης. Προκαλούν πόνο, ταλαιπωρία, χαμηλή ποιότητα ζωής και 

επέκταση της παραμονής στο νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι η πρόληψη και η φροντίδα του 

έλκους πίεσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εντούτοις εξακολουθεί να 

εμφανίζεται σε νοσοκομεία και στην κοινότητα. Οι επαγγελματίες υγείας, παραμένουν στη πρώτη 

γραμμή για την προστασία και την διαφύλαξη των ασθενών από την δημιουργία ελκών πίεσης. 
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ΕΑ12 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Γεώργιος Χατζόπουλος, Λάζαρος Τσαλίκης  

Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, Τμήμα 

Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Εισαγωγή: Η περιοδοντική νόσος ορίζεται συνήθως ως μια χρόνια πολυπαραγοντική νόσος 

μικροβιακής αιτιολογίας που οδηγεί στην καταστροφή των ιστών στήριξης των δοντιών. Το 

υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η ανώμαλη 

ή υπερβολική συσσώρευση λίπους που μπορεί να βλάψει τη σωματική υγεία. Η συσχέτιση της 

περιοδοντικής νόσου με την παχυσαρκία στους ανθρώπους έχει διερευνηθεί ήδη από το 1998. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει τις ανάγκες περιοδοντικής 

φροντίδας σε ένα τυχαιοποιημένο δείγμα ενηλίκων ασθενών ηλικίας άνω των 55 ετών που 

επισκέφτηκαν μια πανεπιστημιακή κλινική στην Ελλάδα. Επιπλέον, να αξιολογήσει τη συσχέτιση 

του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με τις ανάγκες περιοδοντικής φροντίδας. 

Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 262 ασθενείς ηλικίας άνω των 55 ετών που επισκέφτηκαν τα 

εξωτερικά ιατρεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ο ΔΜΣ υπολογίστηκε ως το βάρος (σε κιλά) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). 

Η περιοδοντική κατάσταση καταγράφηκε με τη χρήση του δείκτη CPITN (Community Periodontal 

Treatment Needs), ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την 

εφαρμογή του σε επιδημιολογικές έρευνες. Δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

παρουσία της συνήθειας του καπνίσματος και ο αριθμός των τσιγάρων σε ημερήσια βάση 

συλλέχθηκαν από κάθε ασθενή.  

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 262 ατόμων, οι 141 (53,8%) ήταν γυναίκες, ενώ οι 179 

(68,3%) μη καπνιστές. Οι άνδρες εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες ανάγκες 

περιοδοντικής φροντίδας σε σχέση με τις γυναίκες (p=0,003). Από τους 83 (31,7%) καπνιστές 

της μελέτης, οι 61 (43,9%) κάπνιζαν τουλάχιστον 10 τσιγάρα ημερησίως. Οι καπνιστές εμφάνισαν 

υψηλότερο δείκτη CPITN σε σχέση με τους μη καπνιστές και αυτό βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σημαντικό (p=0,038). Το 84,4% του δείγματος εμφάνισε υπερβολικό βάρος: 43,9% ήταν 

υπέρβαροι και 40,5% ήταν παχύσαρκοι. Ο δείκτης περιοδοντικών αναγκών CPITN κατέγραψε 179 

(68,4%) άτομα με αυξημένες ανάγκες περιοδοντικές θεραπείας (CPITN 3-4) λόγω ύπαρξης 

περιοδοντικής νόσου. Οι ελλιποβαρείς, οι υπέρβαροι, οι παχύσαρκοι καθώς και τα άτομα με 

φυσιολογικό βάρος εμφάνισαν παρόμοια περιοδοντική κατάσταση (p>0,05). 

Συμπεράσματα: Οι ανάγκες περιοδοντικής θεραπείες του τυχαιοποιημένου δείγματος 

χαρακτηρίζονται ως αυξημένες, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάλογα με το 

ΔΜΣ. Οι καπνιστές και οι άνδρες είχαν μεγαλύτερες ανάγκες θεραπείας.  
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ΕΑ13 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ-ΙΣΧΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

Χαρίλαος Μπαρλιάς1, Δημήτρης Βετούλης2, Μιχάλης Φραγκούλης3 

1 Ακτινοδιαγνώστης 

2 Τεχνολόγος Ακτινολόγος 

3 Τεχνολόγος Ακτινολόγος 

 

Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα πραγματοποίησης 101 ακτινογραφιών λεκάνης 

ισχίων που πραγματοποιήθηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς ηλικίας 70 έως 102 ετών επί κλίνης, 

κατ’ οίκον από την αρχή του έτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Σκοπός: Τεκμηρίωση του οφέλους που προκύπτει από την πραγματοποίηση κατ’ οίκον 

ακτινογραφιών σε ηλικιωμένους ασθενείς με δυσχέρεια μετακίνησης.  

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε υψίσυχνη φορητή ακτινολογική λυχνία τύπου DIG360 του οίκου 

DONGMUN. Για την εμφάνιση χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό εμφανιστήριο (CR) τύπου Carestream 

DirectView Vita και για την εκτύπωση φιλμ, εκτυπωτής τύπου Agfa Drystar. Οι λήψεις έγιναν επί 

κλίνης από ομάδα αποτελούμενη από ιατρό ακτινοδιαγνώστη και από τεχνολόγο ακτινολόγο. 

Αποτελέσματα: Αρνητικές παθολογικών ευρημάτων ήταν μόλις οι 29 ακτινογραφίες (28%). Οι 

45 (44%) έγιναν για μετεγχειρητικό επανέλεγχο. Οι 26 (26%) ήταν διαγνωστικές 

πρωτοεμφανιζόμενης παθολογίας. Σε όλες τις περιπτώσεις παραδόθηκε ακτινογραφία υψηλής 

ποιότητας απεικόνισης με ιατρική γνωμάτευση, χωρίς να μετακινηθεί ο εξεταζόμενος. 

Συμπεράσματα: Συνολικά σε 74 περιπτώσεις (αρνητικές + επανέλεγχοι) αποφεύχθηκε άσκοπη 

μετακίνηση των ασθενών. Επομένως μειώθηκε ο αριθμός άσκοπων διακομιδών. Διαγνώστηκαν 

επίσης 26 περιπτώσεις καταγμάτων και βελτιστοποιήθηκε έτσι η διαχείριση των ασθενών πριν 

ακόμα φτάσουν στο νοσοκομείο. Συνολικά προέκυψε όφελος τόσο για τους εξεταζόμενους 

(έγκαιρη διάγνωση, ελαχιστοποίηση ταλαιπωρίας, μείωση χρόνου αποκατάστασης), όσο και για τις 

δομές υγείας (νοσοκομεία, ΕΚΑΒ) με τη μείωση των άσκοπων διακομιδών. 
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ΕΑ14 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ VIDEO-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΦΑΓΙΑ 

Χάρης Βοντετσιάνος, Νίκος Σωτηρόπουλος, Σοφία Βαζάχα, Λουκία Ψυχογιού, Ευθυμία 

Καρβουνοπούλου, Έλενα Λαμπροπούλου 

Κέντρο Φωνής και Κατάποσης Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ή σε κέντρα 

αποθεραπείας και αποκατάστασης, ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε νοσοκομεία, ή είναι στο σπίτι τους 

με ΑΕΕ ή νευρολογικές εκφυλιστικές παθήσεις, ή άνοια και Ν. Alzheimer, έχουν πολύ συχνά 

προβλήματα σίτισης και κατάποσης (Δυσφαγία). Η λειτουργική video-ενδοσκοπική εκτίμηση της 

κατάποσης (FEES) μπορεί να μελετήσει την δυσφαγία του ασθενούς στο κρεβάτι του, να 

δοκιμάσει τεχνικές ασφαλούς σίτισης, να προτείνει αφαίρεση του ρινογαστρικού σωλήνα σίτισης ή 

της γαστροστομίας, ή να επιβεβαιώσει την ανάγκη εναλλακτικής σίτισης του ασθενούς. Η 

διεπιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι καθοριστική για την 

βελτίωση της ποιότητος ζωής αυτών των ασθενών και την ασφαλή σίτισή τους.  

Μέθοδος: Το διάστημα 02/2010 έως 06/2014 εξετάσαμε 171 ασθενείς με διάφορες παθήσεις. 93 

έπασχαν από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), 48 από άνοια, 13 από Κρανιο-Εγκεφαλική 

κάκωση (ΚΕΚ), 9 από Parkinson, 5 από χειρουργημένο καρκίνο της γλώσσας και του υποφάρυγγα 

και 3 από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση. Σε όλους τους ασθενείς έγινε λειτουργική video-

ενδοσκοπική εκτίμηση της κατάποσης από Ωτορινολαρυγγολόγο και εξειδικευμένο λογοθεραπευτή 

σε θέματα κατάποσης (Δυσφαγιολόγο). 

Αποτελέσματα: Όλοι παρουσίαζαν δυσφαγία και 107 ασθενείς σιτίζονταν με εναλλακτική σίτιση 

(ρινογαστρικό σωλήνα ή γαστροστομία). Με τη λογοθεραπευτική αντιμετώπιση πέρασαν σε σίτιση 

από το στόμα 85 ασθενείς, ενώ 22 σιτίζονται με γαστροστομία.  

Συμπεράσματα: Η λειτουργική video-ενδοσκοπική εκτίμηση της κατάποσης είναι μια απαραίτητη 

και χρήσιμη εξέταση που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των δυσφαγικών ασθενών. 

Τα πλεονεκτήματά της είναι η φορητότητα, η ευελιξία και ευκολία της μεθόδου, η έλλειψη 

ακτινοβολίας, η μη μετακίνηση του ασθενούς, η καταγραφή και ο απεριόριστος χρόνος της 

εξέτασης δοκιμάζοντας και μελετώντας διάφορες τεχνικές.  
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Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Ιατρική - Γηριατρική  

 

 

ΕΑ15 

Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SELDINGER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Δήμητρα Στεφάνου, Μαρίνα Γκιαουράκη, Δέσποινα Γκέκα, Ελπίδα Μάγγου, Χαρά Μηχανικού, 

Γαβριήλ Ακάκιος, Απόστολος Δούντσης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης 

Α’ Παθολογική Κλινική, Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»  

 

Εισαγωγή: Η κακοήθης πλευριτική συλλογή και η παρουσία παγιδευμένου πνεύμονα παραμένουν 

εμφανώς προβλήματα δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Μεγάλος αριθμός ασθενών που πάσχουν από 

διάφορες μορφές καρκίνου αναπτύσσει πλευριτική συλλογή σε κάποιο σημείο της διαδρομής της 

νόσου. Οι ασθενείς υποφέρουν κυρίως από σοβαρή δύσπνοια η οποία επηρεάζει αποφασιστικά 

την ποιότητα της ζωής τους. Υπάρχει διαμάχη ως προς το ποια είναι η βέλτιστη θεραπεία για την 

πάθηση αυτή. Ο κύριος στόχος της αντιμετώπισης συνίσταται στην κένωση της πλευριτικής 

συλλογής και στην πρόληψη της υποτροπής της.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή της πενταετούς εμπειρίας μας με τη χρήση 

μόνιμων θωρακικών καθετήρων τύπου Seldinger σε ασθενείς με κακοήθη πλευριτική συλλογή. 

Μέθοδος: Οι παράμετροι που διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολόγιου ήταν η συμπτωματική 

ανακούφιση, η κινητικότητα και η ευκολία της διαχείρισης μετά την εισαγωγή. Από το Μάιο 2009 

έως το Μάιο 2014, αντιμετωπίσθηκαν 435 ασθενείς με συμπτωματική μαζική πλευριτική συλλογή 

κακοήθους αιτιολογίας. Η βελτίωση στους τρεις δείκτες ποιότητας ζωής καταγράφηκε μετά την 

εισαγωγή του καθετήρα.  

Αποτελέσματα: Όσον αφορά την ευκολία κινητικότητας οι ασθενείς καταγράφηκε ότι ήταν 

«μέτρια ικανοποιημένοι» και «πολύ ικανοποιημένοι» σε ποσοστά 48,04% και 14,94%, αντίστοιχα. 

Συμπτωματική βελτίωση διαπιστώθηκε στο 82,98% των ασθενών, 3,90% των ασθενών 

ανταποκρίθηκαν μέτρια, ενώ 2,98% δεν βελτιώθηκαν. Σχετικά με την ευκολία διαχείρισης 

καταγράφηκε ότι οι ασθενείς ήταν «λίγο ικανοποιημένοι» και «μέτρια ικανοποιημένοι» σε 

ποσοστά 4,59% και 2,98%, αντίστοιχα, ενώ υψηλό δείκτη ικανοποίησης δείχνουν οι ασθενείς με 

χρόνια προοδευτική επιδείνωση. Ο πόνος ήταν η κυρίαρχη επιπλοκή στο 24,82% των ασθενών με 

διάρκεια <3 ημέρες. Αντιμετωπίσθηκε με κοινά παυσίπονα, ενώ δεν απαιτήθηκε η αφαίρεση του 

καθετήρα για την επίλυση της δυσφορίας.  

Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τη χρήση μόνιμων θωρακικών καθετήρων 

τύπου Seldinger σε ασθενείς με κακοήθη πλευριτική συλλογή για παρηγορητική αντιμετώπιση. Οι 

καθετήρες δεν είναι μόνο εύκολο να τοποθετηθούν, αλλά εύκολα μπορεί να γίνει αποτελεσματική 

διαχείριση από τους ασθενείς και την κοινότητα επαγγελματιών υγείας. Η χρήση τους συμβάλλει 

στη μείωση επαναλαμβανόμενων εισαγωγών στο νοσοκομείο για παρηγορητική θεραπεία σε 

ασθενείς με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. 
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Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  
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Θεματολογία: Ιατρική - Γηριατρική  

 

 

ΕΑ16 

ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SELDINGER 14F 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

Μαρίνα Γκιαουράκη, Δήμητρα Στεφάνου, Κωνσταντίνος Μανουσιάδης, Έλενα Βαβουράκη, 

Ευγενία Καλογηράτου, Ηρακλής Κατσούλης, Απόστολος Δούντσης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης 

Α’ Παθολογική Κλινική, Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών « Άγιος Σάββας» 

 

Εισαγωγή: Η χημική πλευροδεσία (ή πλευρόδεση) επιτυγχάνεται με την τοπική εφαρμογή 

διαφόρων χημικών παραγόντων με σκοπό τον ερεθισμό των δύο πετάλων του υπεζωκότα, που 

οδηγεί στην ανάπτυξη συμφύσεων μεταξύ των, αποφεύγοντας έτσι την εκ νέου συλλογή υγρού. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας χημικής πλευροδεσίας είναι η πλήρης εκκένωση 

του υγρού, η πλήρης έκπτυξη του πνεύμονα, η απουσία ατελεκτασίας ενός λοβού ή όλου του 

πνεύμονα, η απουσία εκτεταμένης νόσου στον υπεζωκότα υπό μορφή μαζών.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή πέντε ετών εμπειρίας μας στην πλευρόδεση με 

χορήγηση εναιωρήματος 4 gr ταλκ σε φυσιολογικό ορό και 20 ml λιδοκαΐνη 1% μέσα από 

θωρακικούς καθετήρες τύπου Seldinger.  

Μέθοδος: Από το Μάιο 2009 έως το Μάιο 2014, αντιμετωπίσθηκαν 172 ασθενείς με πλευριτική 

συλλογή κακοήθους αιτιολογίας που πληρούσαν τις άνω προϋποθέσεις.  

Αποτελέσματα: Το ποσοστό της επιτυχούς πλευρόδεσης ήταν 73,25%, ενώ το ποσοστό 

υποτροπής της υπεζωκοτικής συλλογής το πρώτο τρίμηνο ήταν 26,74%. Το ποσοστό της 

παρενέργειας που παρατηρήθηκε ήταν 23,25% και αφορούσε υψηλό πυρετό διαρκείας 24 έως 48 

ωρών, που αντιμετωπίστηκε εύκολα, όλες τις φορές, με χορήγηση αντιπυρετικών. Ο θωρακικός 

σωλήνας αφαιρούνταν όταν παροχέτευε < 100 ml/ημέρα.  

Συμπεράσματα: Η χημική πλευροδεσία με χρήση θωρακικών καθετήρων τύπου Seldinger και 

χορήγηση εναιωρήματος 4 gr ταλκ υπερέχει ως μέθοδος αντιμετώπισης της κακοήθους 

πλευριτικής συλλογής διότι ανακουφίζει αποτελεσματικά τους ασθενείς με χαμηλό κόστος, ενώ 

ταυτόχρονα έχει μικρό ποσοστό υποτροπών και επιπλοκών επιτρέποντας να συνεχιστεί η κύρια 

θεραπευτική αγωγή (π.χ. χημειοθεραπεία). 
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ΕΑ17 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΑ ΚΑΠΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 

Δέσποινα Πασπαλά, Πλουσία Νικολίνταη 

A΄ ΚΑΠΗ Δ.Ε. Νίκαιας, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. 

Ρέντη 

 

Εισαγωγή: Στην εποχή της εικόνας, όπως ονομάζεται η δική μας, θα έλεγε κανείς ότι τα ΚΑΠΗ 

(Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) έχουν χάσει τη μάχη – τουλάχιστον των 

εντυπώσεων. Ωστόσο, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί με 

θέμα τη διαχείριση του Σ.Δ. στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δ.Ε. Νίκαιας να 

αναδείξει τις πραγματικές παραμέτρους της εικόνας αυτής.  

Σκοπός: Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση του προγράμματος διαχείρισης του 

Σακχαρώδη Διαβήτη στα ΚΑΠΗ της Δ.Ε. Νίκαιας. 

Μέθοδος: Η διαδικασία εγγραφής των μελών στα ΚΑΠΗ αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας 

διαχείρισης του Σ.Δ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίδονται, το μέλος αναγράφεται σε 

μία από τις εξής ομάδες: 

α.1 Ομάδα διαβητικών μελών με γνώση του Σ.Δ., παρακολούθησή του από τον γιατρό και 

θεραπευτική αγωγή. 

α.2 Ομάδα διαβητικών μελών με γνώση του Σ.Δ., αναφορά στον γιατρό, που όμως δεν 

ακολουθούν τη θεραπευτική αγωγή. 

α.3 Ομάδα διαβητικών μελών με γνώση του Σ.Δ. από τυχαίο έλεγχο, αλλά που δεν επιθυμούν να 

προσέλθουν στον γιατρό, ούτε φυσικά ακολουθούν θεραπευτική αγωγή. 

α.4 Ομάδα των μελών που δεν πάσχουν από Σ.Δ. και θα κληθούν να ακολουθήσουν τον 

προληπτικό μηνιαίο έλεγχο στον χώρο του ΚΑΠΗ. 

Στην κάθε ομάδα αντιστοιχούν οι ανάλογες δράσεις εκπαίδευσης. Οι δράσεις αποτελούν 

προγράμματα συνεργασίας του ειδικευμένου δυναμικού των ΚΑΠΗ και του Διαβητολογικού 

Κέντρου του Γ΄ Παθολογικού Τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. 

Αποτελέσματα: Σε συνολικό αριθμό 54 εγγεγραμένων μελών με Σ.Δ. η ομάδα α2, η οποία κατά 

το έτος 2012 αντιστοιχούσε σε 8 μέλη, δεν αντιστοιχεί πλέον σε αριθμό μελών. Η ομάδα α3 

περιλαμβάνει 2 μέλη, ενώ αριθμούσε 2 μέλη και κατά το έτος 2012. Η προσέλευση των μελών 

στα παράλληλα προγράμματα για τον Σ.Δ. είναι αθρόα. 

Συμπεράσματα: Τα προγράμματα-δράσεις που αφορούν τη διαχείριση του Σ.Δ. στα ΚΑΠΗ Δ.Ε. 

Νίκαιας αποτελούν ουσιαστική παρέμβαση στην εκπαίδευση για τον Σ.Δ. στην Τρίτη Ηλικία. 
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ΕΑ18 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΑΠΛΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ιωάννα Βγενοπούλου1, Νικόλαος Μακρής2, Στυλιανή Τζιαφέρη3 

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη 

2 Κέντρο Υγείας Μουζακίου, Καρδίτσα 

3 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη 
 

Εισαγωγή: Η ανακουφιστική φροντίδα ορίζεται ως η μελέτη και η αντιμετώπιση των ασθενών με 

οξεία, προοδευτική και πολύ προχωρημένη νόσο με δυσμενή πρόγνωση, στην οποία η παροχή 

της φροντίδας επικεντρώνεται στην ποιότητα της ζωής. 

Σκοπός: Η εργασία έχει ως σκοπό την περιγραφή της έννοιας και του περιεχομένου της 

ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου καθώς και την ανάδειξη του 

ρόλου των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.  

Μέθοδος: Διενεργήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

«Pubmed», «GoogleScholar», στα αρχεία Ελληνικής Ιατρικής και στο περιοδικό «Νοσηλευτική» 

μέσω μηχανής αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά: palliative care, patients of cancer, end-of-life, 

ρόλος επαγγελματιών υγείας, για το χρονικό διάστημα 2004 - 2014. Κριτήρια αποκλεισμού των 

άρθρων αποτέλεσαν γλώσσες πέραν της αγγλικής και της ελληνικής. Επίσης, άρθρα στα οποία η 

ανακουφιστική φροντίδα αφορούσε άλλες παθήσεις εκτός του καρκίνου. Τελικά, 

συμπεριελήφθησαν 35 άρθρα.  

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς στο τελικό στάδιο της ασθένειάς τους αντιμετωπίζουν σοβαρά και 

ποικίλα προβλήματα υγείας. Συνήθη συμπτώματα είναι η ναυτία, η δυσκοιλιότητα και η δύσπνοια. 

Εκ των οποίων το πιο κοινό είναι ο μη ανακουφίσιμος πόνος, που χαρακτηρίζεται από διάφορες 

διαστάσεις (σωματική, κοινωνική, ψυχολογική και πνευματική). Η πλειοψηφία των ασθενών 

βιώνει έντονη ψυχολογική καταπόνηση κυρίως λόγω του φόβου του επικείμενου θανάτου και της 

εγκατάλειψης των αγαπημένων προσώπων. Η επίπτωση της κατάθλιψης και του άγχους αυξάνει 

σε σημαντικό βαθμό στο τελικό στάδιο της νόσου. Επίσης, βιώνουν σημαντικές ανικανοποίητες 

ανάγκες, καθώς και ανάγκη υποστήριξης από τους επαγγελματίες υγείας. Ο ρόλος των 

επαγγελματιών υγείας είναι σημαντικός και δεν εστιάζει μόνο στην αντιμετώπιση των οργανικών 

συμπτωμάτων αλλά και στην ψυχοσύνθεση του κάθε ασθενή, εξασφαλίζοντας την ποιότητα της 

ζωής και την εγγύηση ενός ήρεμου θανάτου. 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά ως 

μια ξεχωριστή οντότητα, από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και αποτελεσματικές δεξιότητες 

επικοινωνίας. 
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ΕΑ19 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I DONT FALL (ΔΕΝ ΠΕΦΤΩ) 

Ιωάννης Διονυσιώτης1, Ιωάννης Ρωξάνης1, Ιωάννης Βακόνδιος1, Κατερίνα Θεοδωροπούλου2, 

Αγγελική Παραλή2, Μαρία Στέφα2, Τζωρτζίνα Στεργίου2  

1 Singular Logic 

2 Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς 

 

Εισαγωγή: Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας στους ηλικιωμένους αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την αποφυγή αναπηρίας. Η πρόληψη των πτώσεων που συμβάλλουν στην 

αναπηρία ανθρώπων κυρίως της τρίτης ηλικίας αποτελεί σημαντικό θέμα. 

Σκοπός: Στο πλαίσιο εφαρμογής ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ο Δήμος 

Κηφισιάς συμμετέχει ως πιλοτικός φορέας εφαρμογής, σε διακρατικό συγχρηματοδοτούμενο έργο 

με διακριτικό τίτλο: I DONT FALL (Integrated prevention and Detection Solutions Tailored to the 

population and risk factors associated with falls - Ολοκληρωμένες λύσεις για την πρόληψη και την 

ανίχνευση πτώσεων, προσαρμοσμένες στον πληθυσμό και στους παράγοντες κινδύνου που 

σχετίζονται με τις πτώσεις).  

Μέθοδος: Η Κοινωνική Μέριμνα του δήμου υλοποιεί το «I DONT FALL» (Δεν Πέφτω), σε 

συνεργασία με άλλες 7 χώρες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα 

διαρκέσει τρία χρόνια. Τα (70) άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αφού εξεταστούν με μια συστοιχία 

νευροψυχολογικών δοκιμασιών, καθώς και με ερωτηματολόγια σχετικά με τη λειτουργικότητα και 

την κοινωνικότητά τους, εντάσσονται σε τρίμηνη παρέμβαση με τη μορφή ατομικών συνεδριών 

γνωσιακής ή/και κινητικής εκπαίδευσης ανάλογα με την υποομάδα στην οποία τυχαιοποιήθηκαν 

(24 συνεδρίες για κάθε άτομο).  

Aποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αναπτύξει, να εφαρμόσει και 

να αξιολογήσει προσαρμοσμένες με τις ανάγκες των ηλικιωμένων τεχνολογικές υπηρεσίες για την 

πρόληψη των πτώσεων, με την εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής και γνωσιακής άσκησης, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. 



 
 

[23] 

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Παθολογία - Ορθοπαιδική  

 

 

ΕΑ20 

ΦΟΒΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΓΟΝΑΤΟΣ 

Θεανώ Τσόγκα1,2, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Παρασκευή Μάλλιου2, Γεώργιος Γκοδόλιας2 

1 Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»  

2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα «Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» 

 

Εισαγωγή: Ο φόβος πτώσης και οι πτώσεις αποτελούν συχνές και σοβαρές καταστάσεις στα 

άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς συνεπάγονται τραυματισμούς, περιορισμό των σωματικών 

δραστηριοτήτων και επηρεασμό των ψυχολογικών λειτουργιών. Ο φόβος πτώσης δεν 

προσδιορίζεται μόνο ως ένα επακόλουθο μιας πτώσης, όσο κυρίως ως αναγνώριση ότι το άτομο 

βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο φόβος πτώσης, όπως και οι πτώσεις, αυξάνονται στα άτομα με 

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος δημιουργώντας ένα δυσάρεστο και επαναλαμβανόμενο φαύλο κύκλο. 

Από την άλλη, η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος αποτελεί μια συνήθη χειρουργική επέμβαση που 

γενικά ανακουφίζει από τον πόνο, βελτιώνει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής και 

πιθανόν το φόβο πτώσης και τις πτώσεις.  

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τα ποσοστά του φόβου πτώσης και των 

πτώσεων ένα χρόνο μετά την αρθροπλαστική γόνατος, συγκρίνοντάς τα με τα αντιστοιχα 

προεγχειρητικά, καθώς και να καθορίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τον φόβο πτώσης.  

Μέθοδος: Διαχρονική μελέτη παρατήρησης 68 ασθενών (11 άντρες και 57 γυναίκες) ένα χρόνο 

πριν και ένα χρόνο μετά την Oλική Aρθροπλαστική Γόνατος. Στις δύο χρονικές μετρήσεις 

συμπληρώνονταν τα ερωτηματολογια ΑΒC, FOF, SF-36, WOMAC και εφαρμόζονταν οι κλινικές 

δοκιμασίες στατικής και δυναμικής σταθερότητας «Turn up and go test-TUG» και «BBS test» για 

κάθε ασθενή.  

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως υπήρξε σημαντική μείωση του φόβου 

πτώσης (p<0,001) καθώς και μείωση του ποσοστού πτώσεων μετεγχειρητικά (p<0,001). 

Σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν στο ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής και τη φυσική 

δραστηριότητα (p<0,001), όπως και στις κλινικές δοκιμασίες (p<0,001). 

Συμπεράσματα: Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος βελτίωσε πολλές παραμέτρους στη ζωή των 

ατόμων με σοβαρή ΟΑ στο γόνατο. Μια από αυτές ήταν και η μείωση του φόβου πτώσης, 

προσεγγίζοντας τις φυσιολογικές τιμές που αφορούν στον υγιή πληθυσμό, ένα χρόνο μετά την 

ολική αρθροπλαστική γόνατος. 
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ΕΑ21 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ 

Σταμάτης Τσαμαδός, Δημήτριος Μπέγκας, Ευάγγελος Λυμάξης, Νικόλαος Κατσιγιάννης, 

Δημήτριος Γαλάνης, Αλέξανδρος Παστρούδης, Εμμανουήλ Δρακουλάκης 

ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση των σύνθετων καταγμάτων της βραχιονίου κεφαλής σε ηλικιωμένους 

ασθενείς αποτελεί σημείο προβληματισμού για τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Πολλές φορές είναι 

αδύνατη η επίτευξη ανατομικής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης λόγω εκτεταμένης 

συντριβής και οστεοπόρωσης, ενώ σε περιπτώσεις που αυτές επιτευχθούν, συχνά έχουμε μερική 

ή ολική νέκρωση της βραχιονίου κεφαλής. Η ημιολική αρθροπλαστική ώμου μπορεί να αποτελέσει 

μια αξιόλογη θεραπευτική λύση. 

Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη των πρώιμων αποτελεσμάτων της εφαρμογής της ημιολικής 

αρθροπλαστικής ώμου στα σύνθετα κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής. 

Μέθοδος: Η μελέτη διενεργήθηκε κατά το διάστημα 2011-2014. Συμπεριλαμβάνει 20 σύνθετα 

κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής. Από αυτά τα 16 ήταν τεσσάρων τεμαχίων και τα 4 

κατάγματα-εξαρθρήματα. Όλα αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση ημιολικής αρθροπλαστικής ώμου. Η 

μέση ηλικία των ασθενών ήταν 78 χρόνια (από 73 μέχρι 84). Για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αξιολογήσεως Constant Murley. 

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 24 μήνες (από 12 έωs 

40). Αναφορικά με τον πόνο, η έκβαση ήταν ικανοποιητική και κανένας από τους ασθενείς δεν 

ανέφερε χρήση αναλγητικών. 15 ασθενείς παρουσίασαν πρόσθια κάμψη του ώμου μέχρι 90º, ενώ 

μόνο 11 ασθενείς παρουσίασαν απαγωγή πάνω από 45º. Η έξω στροφή ήταν μη ικανοποιητική 

στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε 7 ασθενείς το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Το τελικό Constant 

score ήταν μέτριο (μ.ό. 57), με την παράμετρο του πόνου να λαμβάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Καμιά σημαντική διεγχειρητική ή άμεσα μετεγχειρητική επιπλοκή δεν καταγράφηκε. 

Συμπεράσματα: Η χειρουργική θεραπεία των σύνθετων καταγμάτων του άνω πέρατος του 

βραχιονίου με αντικατάσταση της βραχιονίου κεφαλής αποτελεί αξιόλογη λύση αναφορικά με την 

εξάλειψη του πόνου· η τελική κινητικότητα του ώμου παραμένει όμως αμφισβητήσιμη. Η 

επιμέλεια του ασθενούς στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποθεραπείας αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 
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ΕΑ22 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 

ΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ 

ΗΛΩΣΗ 

Αλίκη Κοτσιλίνη, Δημήτριος Μπέγκας, Παναγιώτης Πεντάζος, Σταμάτης Τσαμαδός, Νικόλαος 

Κατσιγιάννης, Γεώργιος Τουνισσίδης, Ιωάννης Ηλιάδης, Εμμανουήλ Δρακουλάκης, Αλέξανδρος 

Παστρούδης 

ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Τα κατάγματα του κεντρικού και περιφερικού τριτημορίου του βραχιονίου οστού 

αποτελούν το 5-7% του συνόλου των καταγμάτων και το 55% των καταγμάτων του βραχιονίου. 

Προκαλούνται από άμεσο τραυματισμό ή βίαιη αξονική φόρτιση η οποία μεταβιβάζεται μέσω του 

αγκώνα. Τα κατάγματα του περιφερικού τριτημορίου του βραχιονίου είναι υψηλής ενέργειας και 

συνδυάζονται με κατάγματα κεντρικής μοίρας αντιβραχίου, ενώ τα κατάγματα του κεντρικού 

τριτημορίου του βραχιονίου είναι χαμηλής ενέργειας και σχετίζονται με την οστεοπόρωση 

(μεσήλικες, ηλικιωμένοι). Η θεραπεία τους μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η 

χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, εξωτερική 

οστεοσύνθεση, Rush pins, ενδομυελική ήλωση (ορθόδρομη ή ανάστροφη). 

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η επάρκεια της ορθόδρομης ενδομυελικής ήλωσης στην αντιμετώπιση 

των εξωαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού και περιφερικού τριτημορίου του βραχιονίου. 

Μέθοδος: Η μελέτη διενεργήθηκε κατά το διάστημα 2011-2014. Η μέση ηλικία των ασθενών 

ήταν 78 έτη (από 74 μέχρι 85). Περιλαμβάνει 29 κατάγματα του κεντρικού τριτημορίου του 

βραχιονίου και 11 κατάγματα του περιφερικού τριτημορίου του βραχιονίου. Σε όλα εφαρμόστηκε 

κλειστή στατική ενδομυελική ήλωση. Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα 

συστήματα αξιολογήσεως Constant Murley και Burri-Lob. 

Αποτελέσματα: Για τα κατάγματα του κεντρικού τριτημορίου ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης ήταν 22 μήνες (6-40). Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 3 μήνες (2-4) και το 

Constant score ήταν σε 22 άριστο ή καλό, ενώ σε 7 πτωχό. Καμιά σημαντική διεγχειρητική ή 

άμεσα μετεγχειρητική επιπλοκή δεν καταγράφηκε. Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης των περιφερικών καταγμάτων ήταν 19 μήνες (9-36). Ο μέσος χρόνος πώρωσης 

ήταν 5 μήνες (4-7) και το Burri-Lob score ήταν σε 5 κατάγματα άριστο ή καλό και σε 6 πτωχό. 

Ανεπάρκεια περιφερικής σκόπευσης παρατηρήθηκε σε 5 κατάγματα. Πώρωση του κατάγματος σε 

βλαισότητα καταγράφηκε σε 3 ασθενείς. 

Συμπεράσματα: Η χειρουργική θεραπεία των κεντρικών και περιφερικών καταγμάτων του 

βραχιονίου αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό. Η ποιότητα των λειτουργικών αποτελεσμάτων 

εξαρτάται από τη μορφολογία του κατάγματος, την ορθή επιλογή θεραπευτικής μεθόδου και την 

επιμέλεια του ασθενούς στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποθεραπείας. Η ορθόδρομη ενδομυελική 



 
 

[26] 

ήλωση αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο θεραπείας για κατάγματα του κεντρικού τριτημορίου του 

βραχιονίου. Αντίθετα, ο ρόλος της στην αντιμετώπιση καταγμάτων του περιφερικού τριτημορίου 

είναι αμφισβητούμενος.  
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ΕΑ23 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ ΛΟΞΩΝ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΜΑΚΡΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ 

Δημήτριος Μπέγκας, Παναγιώτης Πεντάζος, Σταμάτης Τσαμαδός, Ευάγγελος Λυμάξης, 

Ευάγγελος Μαργαρίτης, Ανδρέας Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Δρακουλάκης, Αλέξανδρος 

Παστρούδης 

ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Τα ανάστροφα λοξά διατροχαντήρια κατάγματα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

καταγμάτων στην περιοχή των τροχαντήρων του μηριαίου οστού, όπου η καταγματική γραμμή 

εκτείνεται κάτωθεν του μείζονα τροχαντήρα και άνωθεν του ελάσσονα τροχαντήρα. Η δράση των 

προσαγωγών στο περιφερικό οστικό τεμάχιο οδηγεί σε έσω μετατόπισή του, με αποτέλεσμα την 

ιδιαίτερη δυσκολία στην ανάταξη αυτών των καταγμάτων και τη μεγάλη αστάθεια κατά την 

οστεοσύνθεσή τους. 

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης μακρού ενδομυελικού ήλου στην 

αντιμετώπιση των ανάστροφων λοξών διατροχαντηρίων καταγμάτων. 

Μέθοδος: Η μελέτη διενεργήθηκε κατά το διάστημα 2011-2014 και περιλαμβάνει 24 ασθενείς με 

ανάστροφα λοξά διατροχαντήρια κάταγματα μηριαίου (ΑΟ 31-Α3). Σύμφωνα με την ταξινόμηση 

ΑΟ τα 17 από αυτά ήταν τύπου 31-Α3.1, 3 ήταν τύπου 31-Α3.2 και 4 τύπου 31-Α3.3. Η μέση 

ηλικία των ασθενών ήταν τα 77 έτη (72-86). Όλοι αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με στατική 

ενδομυελική ήλωση με μακρύ ήλο. Η μέση χρονική διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν 

22 μήνες (12-32 μήνες). Η αξιολόγηση της μεθόδου βασίστηκε σε κλινικά (Harris Hip Score) και 

ακτινολογικά κριτήρια.  

Αποτελέσματα: Πλήρης πώρωση επιτεύχθηκε σε 22 ασθενείς, ενώ σε 2 ασθενείς δεν 

επιτεύχθηκε πώρωση λόγω κακής κλειστής ανάταξης του κατάγματος και χρειάστηκαν ήλωση 

ανακατασκευής. Η μέση τιμή του Harris Hip Score ήταν 80,2. Το αποτέλεσμα ήταν άριστο σε 10 

ασθενείς (41,7%), καλό σε 8 (33,3%), μέτριο σε 4 (16,7%) και κακό σε 2 (8,3%). Μικρή 

παραμόρφωση σε ραιβότητα παρατηρήθηκε σε 1 ασθενή (4,2%) και έκτοπη οστεοποίηση στην 

περιοχή της κορυφής του μείζονα τροχαντήρα παρατηρήθηκε σε 4 ασθενείς (16,7%).  

Συμπεράσματα: Η χρήση μακρού ενδομυελικού ήλου στην αντιμετώπιση των ανάστροφων 

λοξών καταγμάτων του μηριαίου, παρέχει σταθερή οστεοσύνθεση και υψηλά ποσοστά πώρωσης. 

Επιπλέον επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση του ασθενή και την πρώιμη φόρτιση του άκρου 

παρέχει πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα. 
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ΕΑ24 

Η ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Χάρης Βοντετσιάνος, Βαλέρια Αγγέλου, Ειρήνη Κατσιάρη, Νίκος Σπαντιδέας, Κωνσταντίνος 

Λαμπρόπουλος  

Κέντρο Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας (ΚΕΦΕΛ), Κέντρο Φωνής και Κατάποσης 

Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Η πρεσβυφωνία είναι το σύνολο των μορφολογικών και λειτουργικών μεταβολών που 

επέρχονται στην φωνή ενός ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αλλαγές γίνονται 

περισσότερο αισθητές μετά το 65ο έτος της ηλικίας, όπου και οι ασθενείς παρουσιάζουν βραχνή 

και αναπνευστική φωνή, αλλαγή της χροιάς και της βασικής συχνότητας καθώς και φωνητική 

κόπωση. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τις ανατομικές και μορφολογικές 

μεταβολές (στο πλαίσιο της φυσιολογίας, εξαιρώντας κάθε παθολογία) που γίνονται στον λάρυγγα 

και τις φωνητικές χορδές των ενηλίκων άνω των 65 ετών, καθώς και τη θεραπευτική τους 

προσέγγιση. 

Μέθοδος: Από το 2007 έως το 2013 εξετάστηκαν 952 ασθενείς (638 γυναίκες, 314 άνδρες) άνω 

των 65 ετών με συμπτώματα φωνητικής δυσχέρειας που περιελάμβαναν βράγχος φωνής, 

φωνητική κόπωση και αστάθεια, καθώς και αλλαγή της χροιάς και του τόνου της φωνής.  

Αποτελέσματα: Από την ενδοσκόπηση λάρυγγος παρατηρήθηκε ατροφία των φωνητικών 

χορδών σε ποσοστό 93%. 

Στους άνδρες παρατηρήθηκε αύξηση της βασικής συχνότητας με αποτέλεσμα ο τόνος της φωνής 

να ακούγεται πιο ψηλός, αντιθέτως στις γυναίκες παρατηρήσαμε μείωση της βασικής συχνότητας, 

με αποτέλεσμα οι γυναίκες να έχουν πιο χαμηλό τόνο φωνής. 

Μετά τη λογοθεραπευτική αντιμετώπιση, υπήρξε σημαντική βελτίωση των παραμέτρων των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της φωνής σύμφωνα με το Voice Handicap Index σε ποσοστό 68%. 

Συμπέρασμα: Η φωνή συνιστά σημαντική παράμετρο για την ποιότητα ζωής των ασθενών. Με 

την πάροδο του χρόνου οι μεταβολές που επέρχονται στα χαρακτηριστικά και στην ποιότητα της 

φωνής επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των ενηλίκων άνω των 65 ετών. Η 

λογοθεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να βελτιώσει σημαντικό ποσοστό αυτών των διαταραχών. 
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ25 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

(XEROSTOMIA INVENTORY - XI) ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Γρηγορία Γκαβέλα1, Αναστασία Κοσιώνη1, Γεώργιος Λυράκος2, Ηρακλής Καρκαζής1, Κίμων 

Βολίκας3 

1 Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

2 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

3 St George’s University of London, Λευκωσία, Κύπρος 

 

Εισαγωγή: Η αυτο-αναφερόμενη ξηροστομία είναι ένα κοινό σύμπτωμα, με ένα ευρύ φάσμα 

συχνότητας στις διάφορες μελέτες και σημαντική αύξηση του επιπολασμού στους πληθυσμούς 

ηλικιωμένων. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μία προσπάθεια διάκρισης της υποκειμενικής 

ξηροστομίας (η προσωπική άποψη του ηλικιωμένου για το αν αισθάνεται ξηρό το στόμα του) από 

την αντικειμενική (ποσοτική και ποιοτική). Ο δείκτης ξηροστομίας (Xerostomia Inventory-XI) είναι 

ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 11 ερωτήματα που αφορούν την υποκειμενική 

ενόχληση του ερωτηθέντα σχετικά με την ύπαρξη ξηροστομίας. Ο δείκτης αυτός έχει 

μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και έχει σταθμιστεί σε γηριατρικούς πληθυσμούς.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μεταφραστεί ο δείκτης ξηροστομίας στην 

ελληνική γλώσσα και να σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό ηλικιωμένων στην κοινότητα. 

Μέθοδος: Τα ερωτήματα του δείκτη μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα ελληνικά από δύο 

δίγλωσσους μεταφραστές. Η ελληνική εκδοχή του δείκτη που προέκυψε μεταφράστηκε εκ νέου 

στα αγγλικά, για να επιβεβαιωθεί η πιστή αναπαραγωγή του νοήματος των ερωτημάτων. Έπειτα 

από πιλοτική μελέτη και μικρές τροποποιήσεις, η ελληνική εκδοχή του δείκτη χρησιμοποιήθηκε ως 

ερωτηματολόγιο, σε συνέντευξη 100 ηλικιωμένων ατόμων, ηλικίας άνω των 60 ετών, η οποία 

περιλάμβανε ακόμη ερωτήματα σχετιζόμενα με τη πρόσληψη φαρμάκων και τη γενική υγεία, αλλά 

και μία μονήρη ερώτηση «χρυσού κανόνα» («αισθάνεστε το στόμα σας ξηρό»). Εκτιμήθηκε ο 

δείκτης εσωτερικής συνάφειας και έγινε επεξηγηματική παραγοντική ανάλυση με περιστροφή 

παραγόντων με τη μέθοδο Varimax. Επίσης, υπολογίστηκαν η συγχρονική και η διακρίνουσα 

εγκυρότητα καθώς και η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου. Επιπλέον, έγιναν δοκιμασίες 

περιγραφικής στατιστικής μεταξύ των μεταβλητών.  

Αποτελέσματα: Η ανάλυση οδήγησε σε ένα τροποποιημένο ερωτηματολόγιο, επτά ερωτημάτων 

ενός παράγοντα, το οποίο είχε αποδεκτό δείκτη εσωτερικής συνάφειας (Cronbach's α: 0,78). 

Επίσης, είχε ικανοποιητική συγχρονική εγκυρότητα, με στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

ερώτηση «χρυσού κανόνα». Η διακρίνουσα εγκυρότητα ήταν αποδεκτή, εφόσον προσδιορίστηκαν 

οι αναμενόμενες διαφορές σε σχέση με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις και την πρόσληψη 

φαρμάκων.  
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Συμπεράσματα: Η προκαταρκτική διερεύνηση της ελληνικής εκδοχής του δείκτη ξηροστομίας 

έδειξε αποδεκτή εσωτερική συνάφεια και εγκυρότητα. Ωστόσο, οι ψυχομετρικές ιδιότητες του 

δείκτη θα πρέπει να διερευνηθούν εκτενέστερα, σε μεγαλύτερο και πιο ετερογενή πληθυσμό 

ηλικιωμένων, ούτως ώστε να εξακριβωθεί η διαγνωστική του αξία στην κλινική Γηροδοντιατρική 

και Γηριατρική έρευνα και πράξη.  
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ26 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝ «ΕΥ ΔΙΑ...ΤΡΟΦΗΝ» - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Κατερίνα Μπελογιάννη1, Κωνσταντίνα Ζώτα1, Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη1, Ρένα Κωστή1, Ελένη 

Παπαδημητρίου1, Γιάννης Σπυρίδης1, Βασιλική Μπενέτου2, Αθηνά Λινού1,2 

1 Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis 

2 Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών 

Εισαγωγή: Η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με την καθημερινή σωματική δραστηριότητα 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων και στη 

μακροβιότητα.  

Σκοπός: Η ανάπτυξη διατροφικών οδηγιών σε επίπεδο τροφίμων για άτομα ηλικίας 65 ετών και 

άνω (κατά τεκμήριο υγιή).  

Μέθοδος: Η μεθοδολογία ανάπτυξης συμπεριέλαβε τα παρακάτω βήματα: 1) Ανασκόπηση και 

αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ελλάδα. 2) 

Μελέτη των κύριων διατροφο-εξαρτώμενων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν και 

εκτίμηση της σοβαρότητάς τους για τη δημόσια υγεία. 3) Συλλογή και μελέτη των πρόσφατων 

επιστημονικών δεδομένων για τη σχέση της διατροφής με την υγεία. 4) Επισήμανση των 

διαφοροποιήσεων των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω από τους ενήλικες σε θέματα διατροφής 

και σωματικής δραστηριότητας και μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών και ψυχολογικών 

ζητημάτων που τα επηρεάζουν. 5) Ανεύρεση και συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων 

διατροφικών οδηγιών αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών/φορέων υγείας, επιστημονικών 

εταιρειών και χωρών ανά τον κόσμο. Συνεκτιμήθηκαν ακόμα, η ανάγκη υιοθέτησης της ελληνικής 

παραδοσιακής διατροφής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της τοπικής 

παραγωγής. Οι τελικές οδηγίες εγκρίθηκαν από ειδική Επιτροπή που απαρτίζεται από 

διακεκριμένους επιστήμονες των σχετικών επιστημονικών κλάδων. 

Αποτελέσματα: Οι τελικές διατροφικές οδηγίες παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

Ομάδα τροφίμων Σύσταση  

Λαχανικά  4 μερίδες/ημέρα  

Φρούτα  3 μερίδες/ημέρα 

Δημητριακά (και πατάτες) 5-7 μερίδες/ημέρα (προτίμηση στα αδρά επεξεργασμένα) 

Γάλα & Γαλακτοκομικά  3 μερίδες/ημέρα 

Κόκκινο και Λευκό κρέας  2-3 μερίδες/εβδομάδα 

Αυγά  Έως 4/εβδομάδα 

Ψάρια & θαλασσινά  2-3 μερίδες/εβδομάδα 

Όσπρια  Τουλάχιστον 3 μερίδες/εβδομάδα 
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Λίπη-έλαια, ελιές, ξηροί καρποί  3-5 μερίδες/ημέρα 

Υγρά 8-10 ποτήρια υγρών/ημέρα  

(εκ των οποίων 6-8 ποτήρια νερό) 

Οινοπνευματώδη ποτά Περιορισμός κατανάλωσης, εάν καταναλώνετε, συνιστάται 

η κατανάλωση μέχρι: 

2 ποτά/ημέρα για άνδρες, 1 ποτό/ ημέρα για γυναίκες 

 

Συμπεράσματα: Οι διατροφικές οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση του 

πληθυσμού. Πρόκειται να ανακοινωθούν στην επίσημη ημερίδα του Οδηγού που θα λάβει χώρα 

στην Πάτρα στις 30/10/2014. Τα αναλυτικά κείμενα των Διατροφικών Οδηγών θα είναι διαθέσιμα 

σε ηλεκτρονική μορφή.στο www.diatrofikoiodigoi.gr  

 

Το έργο ανέλαβε το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis. 

Ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. ο Φορέας 

λειτουργίας είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ27 

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ P.N.F. ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Ιωάννης Σ. Παναγιωτόπουλος 

Μ.Φ.Η. Ο Άγιος Γεώργιος 

 

Εισαγωγή: Η Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση P.N.F. (Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation), είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τον θεραπευτή, ώστε να 

προωθηθεί η απάντηση του νευρομυϊκού μηχανισμού με τον ερεθισμό ιδιοδεκτικών υποδοχέων. 

Πέρα από τους νευρολογικούς ασθενείς που χρησιμοποιείται ευρέως, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί 

να την εντάξει στο γενικότερο πλάνο θεραπείας, ακόμα και σε υγιείς ηλικιωμένους. 

Σκοπός: H ανάδειξη της μεθόδου P.N.F., ως σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του γηριατρικού 

φυσικοθεραπευτή. Να παρουσιαστεί η φιλοσοφία της, αλλά και οι βασικές τεχνικές για τα άνω – 

κάτω άκρα, την κεφαλή, και τον κορμό. 

Μέθοδος: Βιβλιογραφική έρευνα. 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Γίνεται σαφές ότι κυρίαρχο ρόλο στην τεχνική P.N.F. έχει η 

ενεργός συμμετοχή του ασθενή με τον φυσικοθεραπευτή. Ο φυσικοθεραπευτής προσπαθεί μέσα 

από τις τεχνικές P.N.F. να δώσει τα κατάλληλα ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, να ενδυναμώσει τις μυϊκές 

ομάδες, καθώς και να εκπαιδεύσει τον ασθενή, ώστε να βελτιώσει ή να διατηρήσει το λειτουργικό 

του επίπεδο.  
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ28 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Βασίλειος Μητσιοκάπας, Χριστίνα Καρατζαφέρη, Γεώργιος Σακκάς, Ελένη Σιαραμπή, Ευανθία 

Μητσιοκάπα  

Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» 
 

Εισαγωγή: Η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

πρόληψη διαφόρων ασθενειών, στην ανεξάρτητη διαβίωση του ηλικιωμένου και κατ’ επέκταση 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ωστόσο, δεν είναι γνωστά τα επίπεδα σωματικής 

δραστηριότητας των ηλικιωμένων ατόμων που βρίσκονται ιδρυματοποιημένα σε οίκους ευγηρίας 

ηλικιωμένων.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τη σωματική δραστηριότητα των 

ιδρυματοποιημένων σε γηροκομείο ατόμων σε σχέση με την αντίστοιχη δραστηριότητα των 

ατόμων ελεύθερης διαβίωσης.  

Μέθοδος: Η μελέτη περιελάμβανε 78 ηλικιωμένους (77,2±1,3 έτη). Ως όριο της μετάβασης στην 

τρίτη ηλικία ορίστηκε το 65ο έτος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με το εάν 

ήταν ιδρυματοποιημένοι σε οίκο ευγηρίας (Ν=40), ή διαβίωναν ανεξάρτητοι στην κοινότητα 

(Ν=38). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με τη μέθοδο της προσωπικής 

συνέντευξης για την εκτίμηση δεικτών ποιότητας ζωής και υγείας, ενώ η κινητική τους 

αξιολόγηση έγινε με μια σειρά δοκιμασιών πεδίου και με τη χρήση βηματομετρητών. Κανένας από 

τους συμμετέχοντες δεν είχε κάποια μορφή σοβαρής νοητικής ή ψυχικής ασθένειας.  

Αποτελέσματα: Οι δυο ομάδες συμμετεχόντων δεν διέφεραν μεταξύ τους στα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά, αλλά η ομάδα των ιδρυματοποιημένων ηλικιωμένων ήταν κατά 5 χρόνια 

μεγαλύτεροι σε ηλικία (Ρ=0,01). Οι ιδρυματοποιημένοι συμμετέχοντες παρουσίασαν χαμηλά 

επίπεδα σωματικής δραστηριότητας (steps/day 1122±203 vs 4708±405, P=0,001) και χαμηλά 

επίπεδα σωματικής επάρκειας σε όλες τις δοκιμασίες πεδίου (π.χ. STS60, 16,9±1 vs 23,8±1,2, 

Ρ=0,01) σε σχέση με τους μη ιδρυματοποιημένους συμμετέχοντες. Όλοι οι δείκτες ποιότητας 

ζωής ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένοι στους ιδρυματοποιημένους συμμετέχοντες (SF36 QoL 

53,1±3,8 vs 68,3±4,0, P=0,01) σε σχέση με την άλλη ομάδα.  

Συμπεράσματα: Τα ιδρυματοποιημένα άτομα τρίτης ηλικίας παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 

σωματικής δραστηριότητας και ποιότητας ζωής σε σχέση με τους συνανθρώπους τους που 

βρίσκονται εκτός ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι ιδρυματοποιημένοι 

ηλικιωμένοι δεν λαμβάνουν την απαραίτητη σωματική δραστηριότητα που επιβάλλεται για την 

διατήρηση της σωματικής τους επάρκειας και γενικότερα της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. 

Είναι σημαντικό να βρεθούν παρεμβάσεις που θα αυξήσουν τα επίπεδα σωματικής 

δραστηριότητας των ιδρυματοποιημένων συνανθρώπων μας ώστε να βελτιωθούν και τα επίπεδα 

ποιότητας ζωής τους.  
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ29 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Μαρία Τσεκούρα1, Χριστίνα Καρατζαφέρη2, Γιώργος Σακκάς2  

1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ATEI Δυτικής Ελλάδας - Παράρτημα Αιγίου 

2 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή: Η νεφρική ανεπάρκεια είναι ένα σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα παγκοσμίως και 

αποτελεί σημαντικό αίτιο θανάτου σε ηλικιωμένα άτομα. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, 

περισσότεροι από ένας στους δύο ασθενείς που παρουσιάζουν κάποιας μορφής νεφρική 

ανεπάρκεια (ΝΑ) είναι πάνω από 60 ετών. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δείχνουν ότι το 60% 

και πλέον των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι ηλικιωμένοι. Οι ασθενείς αυτοί 

έχουν χαμηλή σωματική επάρκεια και μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης γεγονός που επιβαρύνεται 

και από τη συννοσηρότητα που εμφανίζουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς (διαβήτης, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αθηροσκλήρυνση, υπέρταση κ.ά.). 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν τα οφέλη της άσκησης σε 

ηλικιωμένους ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια.  

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από πηγές: Pubmed, Medline. 

Συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις της τελευταίας πενταετίας και 

έρευνες δημοσιευμένες όπου συμπεριλαμβάνονταν ασθενείς με ΝΑ και οι οποίοι εφάρμοσαν 

κάποιας μορφής άσκηση.  

Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 77 άρθρα και χρησιμοποιήθηκαν 28 στην παρούσα μελέτη. Η 

αεροβική άσκηση (μεγάλης διάρκειας και μικρής έντασης), οι ασκήσεις με αντιστάσεις (βάρη και 

λάστιχα), αλλά και τα συνδυασμένα προγράμματα εμφανίζουν θεραπευτικά οφέλη.  

Συζήτηση: Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται ασκήσεις για τη βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης, μυϊκής μάζας και δύναμης, βελτίωση ανοχής στην κόπωση, μείωση κινδύνου 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, βελτίωση ποιότητας ύπνου και ψυχικής υγείας. Η άσκηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, στο σπίτι και σε κέντρα αποκατάστασης. 

Από την ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων προκύπτει πως για τους αιμοκαθαρόμενους 

ασθενείς δίνεται η δυνατότητα άσκησης των κάτω άκρων με ήπιας έντασης άσκηση. Προτείνεται 

η χρήση εργοποδηλάτων και υπάρχουν μελέτες που τονίζουν τον ρόλο της φυσικοθεραπείας 

συμπληρωματικά με την άσκηση ως μέρος της θεραπευτικής αποκατάστασης. Για τους 

περιτοναϊκούς ασθενείς προτείνεται το περπάτημα και οι ασκήσεις με αντιστάσεις. Υπάρχουν πιο 

λίγες μελέτες για τα οφέλη της άσκησης σε ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και 

προτείνεται να ακολουθείται πρόγραμμα άσκησης, φυσικοθεραπείας ή καρδιακής αποκατάστασης 

όταν χρειάζεται. Η άσκηση είναι ασφαλής και συνιστάται η αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης. 
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Συμπεράσματα: Η άσκηση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και την ποιότητα στη ζωή των ασθενών 

με ΝΑ. Επίσης μειώνει το κόστος νοσηλείας και θεραπείας. Tα προγράμματα συστηματικής 

άσκησης αποτελούν για τους ηλικιωμένους σημαντική συμπληρωματική θεραπεία ώστε να 

παραμείνουν ανεξάρτητοι και να αυτοεξυπηρετούνται. 
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Olympia 

Θεματολογία: Γηριατρική  

 

 

ΕΑ30 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ 

ΒΟΛΟΥ» 

Σ. Πατσή 

Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» 

 

Εισαγωγή: Ο ηλικιωμένος κατά την εισαγωγή στο Γηροκομείο βιώνει μια έντονη στρεσογόνο 

κατάσταση. Είναι ο αποχωρισμός από το οικείο περιβάλλον που διέμενε τόσα χρόνια, από τα 

γνώριμα πρόσωπα, από την καθημερινότητά του. Καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα 

πραγματικότητα, να αποδεχτεί και να προσαρμοστεί με τις αλλαγές, να επαναπροσδιορίσει τη ζωή 

και τις πεποιθήσεις του. Αυτό αποτελεί μια επίπονη διαδικασία και οι πρώτες μέρες στο νέο σπίτι 

είναι δύσκολες.  

Μέλημα προσωπικού και εθελοντών του Γηροκομείου είναι, παρά την κρίση την οποία βιώνει η 

χώρα μας, να κάνουν τη διαβίωση των ηλικιωμένων ευχάριστη και μη αποκομμένη από τον 

κοινωνικό ιστό του Βόλου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Ένας από αυτούς 

είναι οι ομάδες που πραγματοποιεί η Κοινωνική Λειτουργός σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και άλλες 

που γίνονται από εθελοντές. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία που διαδραματίζουν οι 

ομάδες στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων που διαβιούν στο Γηροκομείο, οι οποίες βασικό 

στόχο έχουν να κάνουν πιο εύκολη την προσαρμογή και πιο όμορφη την διαμονή τους.  

Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η συγκέντρωση υλικού από τις προσωπικές 

εμπειρίες των επαγγελματιών και των εθελοντών που πραγματοποιούν ομάδες στο χώρο του 

Γηροκομείου, ανατρέχοντας σε παλιά και νέα αρχεία. 

Αποτελέσματα: Πραγματοποιούνται οι εξής ομάδες: 1) Ομάδες Κοινωνικής Υπηρεσίας (ασκήσεις 

νοητικής ενδυνάμωσης, συζητήσεων, ανάγνωση εφημερίδας, δημιουργικής απασχόλησης, 

μαγειρικής, χορωδία κ.λπ.), 2) Εργαστήρι κεραμικής-καλλιτεχνικών, 4) Ομάδα Ελληνικού 

Οδηγισμού (συζήτηση, ανάγνωση βιβλίων, τραγούδια), 5) Ομάδα γυναικών Βόλου Satyananda 

Yoga (ασκήσεις, ανάγνωση ιστοριών, τραγούδι, χορός, διασκεδαστικά παιχνίδια). 

Συμπεράσματα: Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να 

βλέπεις ανθρώπους να αφιερώνουν τον χρόνο και τη διάθεσή τους στην Τρίτη Ηλικία, με 

απώτερο σκοπό να τους ενεργοποιούν, να τους αναζωογονούν και να τους γεμίζουν ποιοτικά τον 

τόσο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν.  

Οι ομάδες, λοιπόν, βοηθούν στην ομαλή προσαρμογή του ηλικιωμένου στο νέο περιβάλλον. Με 

το να διαφωνούν και να μοιράζονται τα μέλη εμπειρίες, προβληματισμούς, σκέψεις, ιδέες 

συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι τους στα γηρατειά, έχοντας το αίσθημα του ανήκειν σε μια 

ομάδα.  
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Χειρουργική  
 

 

ΕΑ31 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Θ. Καρατζογιάννη1, Θ. Πετρακοπούλου1, Π. Μάνταλος2, Κ. Πιστολάς3
 

1 ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - Ιατρικό Κέντρο Πρόληψης και Αντιγήρανσης, Αθήνα 

2 Πλαστικός Χειρουργός, Αθήνα 

3 Ειδικευόμενος Πλαστικός Χειρουργός, Αθήνα 

 

Η εμφάνιση του προσώπου και λαιμού και ειδικότερα του δέρματος αλλάζει με την πάροδο του 

χρόνου. Το δέρμα λεπταίνει, o υποδόριος και μυϊκός και οστίτης ιστός χάνουν τον όγκο τους. 

Έτσι, έχουμε την εμφάνιση ρυτίδων – χαλάρωσης – δυσχρωμιών και δερματικών βλαβών που 

επιβαρύνονται κυρίως από ηλιακή ακτινοβολία και το κάπνισμα. 

Στις παραπάνω βλάβες μπορούμε να παρέμβουμε αισθητικά με: 

 Laser CO2 – Erbium:  

o  για περιστοματικές ρυτίδες  

o  υπερκερατώσεις, ακτινικές κερατώσεις αιμαγγειώδεις σπίλους 

 Εξειδικευμένα Laser, IPL (παλμικό φως):  

o  για δυσχρωμίες, aging spots 

 Peeling:  

o  τριχλωροξικό και φαινόλης 

 Ενέσιμα (Fillers):  

o  Έγχυση υαλουρονικού οξέος – βουτολινικής τοξίνης – πολυγαλακτικού οξέος και  

o  βαθιά ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες. 
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Χειρουργική  

 

 

ΕΑ32 

XEΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ; 

Κατσούλης Ηρακλής, Σιώζου Μαρία, Γαντζούλας Σωτήριος, Δεπάστα Άννα, Φιλόπουλος 

Ευάγγελος 

Χειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Νοσοκομείο « Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Ο αριθμός των ατόμων τρίτης ηλικίας συνεχώς αυξάνει και υπολογίζεται ότι στην 

Ευρώπη έως το 2050 το 30% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Τα τελευταία χρόνια, 

στα πλαίσια του εξορθολογισμού της παροχής υπηρεσιών υγείας, αναπτύσσεται διεθνώς η 

πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ).  

Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία της Χειρουργικής ΜΗΝ του νοσοκομείου μας με 

ασθενείς της τρίτης ηλικίας. 

Μέθοδος: Αναδρομική καταγραφή των επεμβάσεων που διενεργήθηκαν στη ΜΗΝ σε ασθενείς 

ηλικίας > 65 ετών κατά τη διάρκεια του 2014.  

Αποτελέσματα: Στο παραπάνω χρονικό διάστημα, επί συνόλου 670 χειρουργικών επεμβάσεων 

που έγιναν υπό τοπική αναισθησία στη ΜΗΝ, 324 αφορούσαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών 

(48,35%), ενώ επί συνόλου 814 επεμβάσεων που έγιναν υπό γενική αναισθησία, μόνο 57 

επεμβάσεις αφορούσαν ασθενείς άνω των 65 ετών (7%). Τα είδη των επεμβάσεων ήταν κατά 

φθίνουσα συχνότητα οφθαλμολογικές, πλαστικής χειρουργικής, χειρουργικής μαστού, γενικής 

χειρουργικής, ουρολογικές, γναθοχειρουργικές, γυναικολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές. 

Εικοσιμία από αυτές αναβλήθηκαν και επτά ακυρώθηκαν για ιατρικούς λόγους. Από όσους 

ασθενείς χειρουργήθηκαν, κανείς δεν επέστρεψε στο χειρουργείο λόγω επιπλοκής, ούτε 

χρειάστηκε αναστολή εξιτηρίου και διανυκτέρευση στο νοσοκομείο ή επανεισαγωγή σε διάστημα 

30 ημερών.  

Συμπεράσματα: Στη ΜΗΝ του νοσοκομείου μας, σε ασθενείς τρίτης ηλικίας πραγματοποιούνται 

κυρίως επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία, ενώ το ποσοστό επεμβάσεων υπό γενική αναισθησία 

παραμένει χαμηλό. Η χειρουργική μίας ημέρας σε αυτούς τους ασθενείς είναι εφικτή και ασφαλής 

υπό την προϋπόθεση της προσεκτικής επιλογής τους.  
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Χειρουργική  

 

 

ΕΑ33 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Νικόλαος Μουδατσάκης, Ευστάθιος Δημητριάδης, Δημήτριος Τσαπραλής, Αχιλλέας 

Πιταροκοίλης, Κωνσταντίνος Νικητίδης, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Θεόδωρος Κούνουνας 

Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 

 

Εισαγωγή: Η οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των χοληφόρων στους 

υπερήλικες ασθενείς, η οποία περιπλέκεται συχνά λόγω και των συνοδών παθολογικών 

νοσημάτων που συχνά συνυπάρχουν. 

Μέθοδος: Την τελευταία πενταετία χειρουργήθηκαν στην κλινική μας 48 ασθενείς με μ.ό. ηλικίας 

79,5 έτη (από 65 έως και 94 έτη) συνεπεία οξείας χολοκυστίτιδας. Από αυτούς 31 (64,5%) ήταν 

άνδρες και 17 (35,5%) γυναίκες.  

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν τις πρώτες 72 ώρες και υπεβλήθησαν σε 

χολοκυστεκτομή με λαπαροσκοπική προσπέλαση, πλην 4 περιπτώσεων που λόγω τεχνικών 

δυσκολιών η επέμβαση μετατράπηκε σε ανοικτή. Διεγχειρητικά, σε 26 ασθενείς (54,20%) 

διαπιστώθηκε φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, σε 9 (18,75%) ύδρωπας, σε 8 (16,65%) 

εμπύημα και σε 5 (10,41%) γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα. Όλοι οι ασθενείς είχαν ομαλή 

μετεγχειρητική πορεία. 

Συμπέρασμα: Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε υπερήλικες ασθενείς που πάσχουν από 

οξεία χολοκυστίτιδα είναι ασφαλής μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου. Πρέπει όμως 

να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική περίοδο και απαιτεί εμπειρία και αυξημένη προσοχή. 
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Χειρουργική  

 

 

ΕΑ34 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Νικόλαος Μουδατσάκης, Ευστάθιος Δημητριάδης, Δημήτριος Τσαπραλής, Αχιλλέας 

Πιταροκοίλης, Κωνσταντίνος Νικητίδης, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Θεόδωρος Κούνουνας 

Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 

 

Εισαγωγή: Ο αποφρακτικός ειλεός είναι ένα από τα συχνότερα αίτια εισαγωγής υπερηλίκων 

ασθενών στις χειρουργικές κλινικές. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε τα κύρια αίτια του αποφρακτικού ειλεού των 

ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας καθώς και την αντιμετώπισή τους. 

Μέθοδος: Την τελευταία πενταετία στην κλινική μας νοσηλεύθηκαν 39 υπερήλικες ασθενείς 

συνεπεία αποφρακτικού ειλεού, 20 άνδρες και 18 γυναίκες. 

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ερευνητική λαπαροτομία. Σε 21 ασθενείς 

διαπιστώθηκε ότι το αίτιο του αποφρακτικού ειλεού ήταν καρκίνος του παχέος εντέρου, σε 12 

μετεγχειρητικός συμφυτικός ειλεός, σε 5 περισφιγμένη μετεγχειρητική κήλη και σε 1 ασθενή 

ανευρέθη ειλεός από χολόλιθο. 

Συμπέρασμα: Στους υπερήλικες ασθενείς η κύρια αιτία του αποφρακτικού ειλεού είναι ο 

καρκίνος του παχέος εντέρου και ακολουθούν οι συμφύσεις. 
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Ημερομηνία: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 

Ώρα: 09.00-10.00  

Αίθουσα: Attica 

Θεματολογία: Χειρουργική  

 

 

ΕΑ35 

ΜΗ-ΜΕΛΑΝΩΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Νικόλαος Ι. Καρμίρης, Σπυρίδων Α. Βούρτσης, Πέτρος Κ. Σπυριούνης 

Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής (HCMRPS), Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Ο βασικός διαχωρισμός του καρκίνου του δέρματος περιλαμβάνει το μελάνωμα και 

τον μη-μελανωτικό καρκίνο του δέρματος (non-melanoma skin cancer, NMSC). Μάλιστα, ο NMSC 

είναι ο πιο συχνός σε εμφάνιση καρκίνος στον άνθρωπο με το 75% να εμφανίζεται σε ηλικία >45. 

Οι δύο σημαντικότερες κατηγορίες των NMSCs είναι το βασικοκυτταρικό (BCC) και το 

ακανθοκυτταρικό (SCC) καρκίνωμα.  

Σκοπός: Να τονιστεί η σημασία του ότι, εάν αναγνωριστεί και θεραπευτεί εγκαίρως, στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων ο NMSC είναι πλήρως ιάσιμος. 

Μέθοδος: Από το 2012 έως σήμερα, αντιμετωπίστηκαν 200 ασθενείς του κέντρου μας (126 

άντρες) με BCC/SCC. Η αναλογία άντρες/γυναίκες ήταν 1,7/1. Προϋπόθεση για να 

συμπεριληφθούν στην έρευνα ήταν η ηλικία του ασθενούς να είναι >60 ετών. Όλα τα 

περιστατικά μας αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική αφαίρεση σε όρια 4 mm, όπου αυτό ήταν 

εφικτό και αποκατάσταση είτε με απευθείας συρραφή είτε με χρήση κρημνών. Η αφαίρεση έγινε 

με τοπική αναισθησία όπου αυτό ήταν ασφαλές. 

Αποτελέσματα: Το ποσοστό υποτροπής στη σειρά μας ήταν 5,5% (11 ασθενείς) που είναι 

σύμφωνο και με την παγκόσμια βιβλιογραφία. Το αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι από αυτό το 

ποσοστό, το 4,5% (9 ασθενείς) ήταν περιστατικά που είχαν αντιμετωπιστεί από συναδέλφους 

άλλων ειδικοτήτων είτε με χειρουργικό είτε με άλλον τρόπο. Όλοι οι ασθενείς με υποτροπή 

χρειάστηκε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εκτομή έχοντας πλήρη αποθεραπεία. Ο μέσος 

χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης είναι 2 έτη. 

Συμπεράσματα: Ο NMSC είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και η πρόληψη είναι η καλύτερη 

θεραπεία. Επίσης, σωστή αντιμετώπιση προσφέρει πλήρη ίαση στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων. Ωστόσο, λάθος αρχική εκτίμηση, μπορεί να προκαλέσει υποτροπή του καρκίνου με 

πιο επιθετική συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αρχική εκτομή και η 

παρακολούθηση του ασθενούς εφόσον προβλέπεται από τη βιβλιογραφία. 
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ΕΑ36 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΡΡΙΝΙΚΗ ΑΣΚΟΡΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER 

Χάρης Βοντετσιάνος, Νίκος Σωτηρόπουλος 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Η απόφραξη της ρινοδακρυϊκής συσκευής αντιμετωπίζεται με την ασκορρινοστομία. 

Υπάρχουν δύο προσπελάσεις, η εξωτερική και η ενδορρινική-ενδοσκοπική. Η χρήση του διοδικού 

LASER (980 μm) που μεταφέρεται μέσω λεπτής ίνας (300 μm) στην ενδοσκοπική προσπέλαση, 

την καθιστά την μέθοδο εκλογής για την συγκεκριμένη πάθηση. Έτσι βελτιώνεται η χειρουργική 

τεχνική, μειώνεται δραματικά ο χρόνος της επέμβασης (πολύ σημαντικό στους ηλικιωμένους 

ασθενείς τους οποίους συνήθως αφορά η απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου), ελαττώνονται οι 

μετεγχειρητικές επιπλοκές και μειώνεται σημαντικά το κόστος.  

Μέθοδος: Το διάστημα 09/2013 μέχρι 07/2014 αντιμετωπίσαμε με αυτήν την μέθοδο 13 

περιστατικά. Τα 4 από αυτά έγιναν με τοπική αναισθησία και μέθη, στο χειρουργείο. Τα υπόλοιπα 

9 υπεβλήθησαν σε γενική αναισθησία.  

Αποτελέσματα: Όλα τα περιστατικά ανένηψαν καλά χωρίς άμεσα μετεγχειρητικά προβλήματα. 

Σε όλα τοποθετήθηκαν σιλικονούχοι σωληνίσκοι, οι οποίοι παρέμειναν για 3 μήνες. Κανένα 

περιστατικό δεν παρουσίασε μετεγχειρητικά συμφύσεις ή σύγκλειση της ενδορρινικής στομίας. 

Συμπεράσματα: Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:  

1. Σύντομος χρόνος (20-30 min). Η ενδοσκοπική ασκορρινοστομία διαρκεί περισσότερο (1.30-

2.00 ώρες) 

2. Τοπική αναισθησία (όχι πάντα, αναλόγως την περίπτωση) 

3. Ανύπαρκτος μετεγχειρητικός πόνος 

4. Χωρίς απώλεια αίματος ή μετεγχειρητική αιμορραγία 

5. Χωρίς πωματισμό της μύτης 

6. Χωρίς εξωτερική ουλή 

7. Περιορισμένη πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών (συμφύσεις, στένωση, απόφραξη) 

8. Σημαντικά χαμηλότερο κόστος 

9. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας, λόγω του ελάχιστου τραύματος και της ελάττωσης των 

μετεγχειρητικών επιπλοκών 

10. Ο ασθενής παραμένει στην κλινική μετεγχειρητικά, για 6 περίπου ώρες (ODC). 
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ΕΑ37 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 

ΗΛΙΚΙΑ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Θ. Νικολαΐδου, Ν. Μαζαράκης, Δ. Κύρτσιος, Μ. Κυδωνάκης, Π. Γεωργαντάς, Γ. Ζαρκάδας, Π. 

Μάνταλος 

Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» 

 

Εισαγωγή: Η τρίτη ηλικία, χαρακτηρίζεται από αύξηση των επιθηλιωμάτων και άλλων 

δερματικών καρκίνων στο πρόσωπο, λόγω, εκτός των άλλων και της αποδεδειγμένης αθροιστικής 

χρόνιας επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Συγχρόνως, όμως, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 

συμβαμάτων και επιπλοκών στο χειρουργείο, λόγω των συνυπαρχουσών συνοδών παθήσεων 

(πολυνοσηρότητα), που την χαρακτηρίζουν (καρδιαγγειακά προβλήματα, αναπνευστικό, κλπ.). 

Συνεπώς, η αποφυγή γενικής αναισθησίας κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων 

επεμβάσεων, είναι δεόντως επιθυμητή και συχνά μονόδρομος.  

Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά, 285 περιστατικά, επιθηλιωμάτων προσώπου, που 

χειρουργήσαμε την τελευταία 4ετία, στην κλινική μας. Στη μεγάλη πλειονότητα αυτών (82%), 

προσπαθήσαμε και καταφέραμε, να αντιμετωπίσουμε τη νόσο χειρουργικά, αλλά με τη χρήση 

τοπικής αναισθησίας. Σε ποσοστό 9% χρησιμοποιήσαμε εκτός της τοπικής αναισθησίας και 

ελαφρά μέθη, με την παρουσία αναισθησιολόγου.  

Αποτελέσματα: Στη μεγάλη πλειοψηφία, οι ιστολογικές εξετάσεις, έδειξαν βασικοκυτταρικό 

επιθηλίωμα, αλλά βρέθηκαν επίσης: ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα, δερματική νόσος Bowen, 

μελάνωμα, κλπ. Η εντόπιση ήταν στη μύτη, μέτωπο, πτερύγια ώτων, κρόταφοι, άνω και κάτω 

χείλος στόματος, βλέφαρα, τριχωτό κεφαλής.  

Η χειρουργική αντιμετώπιση, έγινε με πρωτογενή σύγκλειση του ελλείμματος σε ποσοστό 61% 

και την χρήση τοπικών κρημνών ή ΕΔΜ (ελεύθερων δερματικών μοσχευμάτων), στο υπόλοιπο 

ποσοστό. Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι περιγραφόμενοι τοπικοί κρημνοί της βιβλιογραφίας, 

έπειτα από τοπική διήθηση διαλύματος ξυλοκαΐνης, σε συνδυασμό με αδρεναλίνη (σε αραίωση 1/ 

200 - 500 χιλ.) και ενίοτε διττανθρακικού νατρίου (ανάλογα την προτίμηση του χειρουργού). 

Δεν παρατηρήθηκε σύμβαμα ή επιπλοκή, με τη χρήση μόνο τοπικής αναισθησίας, εκτός 

παροδικής ολιγόλεπτης ταχυκαρδίας σε τρία περιστατικά. 

Συμπεράσματα: Με την κατάλληλη χρήση τοπικής ή περιοχικής διήθησης αναισθητικού 

διαλύματος, μπορεί με ασφάλεια να αντιμετωπισθεί ο δερματικός καρκίνος προσώπου, στην τρίτη 

ηλικία και να αποφευχθεί η επιβαρυντική γι’ αυτούς τους ασθενείς, γενική αναισθησία. 
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ΕΑ38 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Ηρακλής Κατσούλης, Σωτήριος Γαντζούλας, Δημήτριος Νασίκας, Δημήτριος Θάνος, Μαρία 

Σιώζου, Δήμητρα Μητσάκα, Γεώργιος Σακοράφας 

Τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού παραμένει κυρίως νόσος των μεγάλων ηλικιών με ποσοστό 

35-50% των περιστατικών να αφορούν σε γυναίκες της τρίτης ηλικίας.  

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να αναζητηθούν διαφορές στα χαρακτηριστικά των όγκων 

ηλικιωμένων ασθενών σε σχέση με ασθενείς νεότερης ηλικίας. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς με καρκίνο του μαστού που αντιμετωπίστηκαν στο 

Τμήμα μας κατά τη διάρκεια δύο ετών και διαιρέθηκαν σε μία ομάδα ασθενών ηλικίας μικρότερης 

ή ίσης με τα 65 έτη και μία ομάδα ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης από τα 65 έτη (όριο της τρίτης 

ηλικίας κατά Π.Ο.Υ.). Συγκρίθηκαν προγνωστικοί χαρακτήρες των νεοπλασμάτων, 

περιλαμβανομένων των βιολογικών δεικτών, μεταξύ των δύο ομάδων με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος PASW Statistics 18. Στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν οι διαφορές 

με p < 0,05. 

Αποτελέσματα: Στη μελέτη περιλήφθηκαν 84 ασθενείς ηλικίας μικρότερης ή ίσης με τα 65 έτη 

και 71 ασθενείς τρίτης ηλικίας. Θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς είχαν το 79,8% των όγκων 

των νεοτέρων ασθενών έναντι 88,7% των ηλικιωμένων, ενώ θετικούς προγεστερονικούς 

υποδοχείς είχαν σε ποσοστά 67,8% και 74,6%, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος του δείκτη κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού Κi67 ήταν 20,4% στους όγκους των νεοτέρων ασθενών έναντι 16,7% στους 

όγκους των ηλικιωμένων. Επιπλέον, διηθημένους λεμφαδένες είχαν το 36,9% των νεοτέρων 

ασθενών έναντι του 30,9% των ασθενών της τρίτης ηλικίας. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με τους οιστρογονικούς υποδοχείς, όσο 

δε αφορά στο δείκτη Ki67 η διαφορά υπέρ των ηλικιωμένων ασθενών έφτασε στα όρια της 

στατιστικής σημαντικότητας. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως 

προς το μέγεθος του όγκου, το grade, τη λεμφαδενική διήθηση, τους προγεστερονικούς 

υποδοχείς και την έκφραση του υποδοχέα του ογκογονιδίου cerbB2. 

Συμπεράσματα: Στην παρούσα σειρά οι όγκοι των ηλικιωμένων ασθενών είχαν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα οιστρογονικών υποδοχέων σε σχέση με τους όγκους των νεότερων ασθενών. 

Παρόλα αυτά, επειδή δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι όγκοι των ασθενών της τρίτης ηλικίας ήταν λιγότερο 

επιθετικοί. 
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AA01 

ΟΡΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ HbsAg ΣΕ antiHbs ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ TENOFOVIR ΣΕ 2 (ΔΥΟ) 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ CHB 

Αντρέας Καπάταης, Σόλων Σολωμού, Κατερίνα Κοντορίγα, Θεοφανή Καραουλάνη, Αριστοτέλης 

Στεφούδης, Γιώργος Ερωτοκρίτου  

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής 

«Αγία Βαρβάρα» Α’ Παθολογική Κλινική – Ηπατολογικό Ιατρείο  

 

Εισαγωγή: Η CHB οφείλεται σε λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV). Oι θεραπευτικές 

επιλογές της νόσου περιλαμβάνουν ιντερφερόνη και νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα με στόχο την 

αρνητικοποίηση των παραμέτρων της νόσου και την υποστροφή της ίνωσης του ήπατος. 

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η αρνητικοποίηση του HbsAg και ανάπτυξη antiHbs σε 

ασθενείς που λαμβάνουν ΤENOFOVIR για μεγάλο χρονικό διάστημα (5 έτη) με antiHbe(+) και 

υψηλό ιϊκό φορτίο HBV - DNA - PCR. 

Μέθοδος: Δύο ασθενείς (θήλυ 68 ετών και άρρεν 58 ετών) προσήλθαν στο Α΄ Ηπατολογικό 

Ιατρείο του Νοσοκομείου μας λόγω τρανσαμιναιμίας το 2009. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε 

AST=110/138, ALT=98/96, γ-GT=35/28, αλκαλική φωσφατάση=110/120, HbsAg=(+) 

(3950,27/3860,24), antiHbc=(+), antiHbs=(-), HbeAg=(-), antiHbe=(+), CMV=(-), EB=(-). Το 

HBV - DNA - PCR ήταν 1.200.000 / 1.500.000 IU/ml και η βιοψία ήπατος στους δύο ασθενείς 

έδειξε εικόνα F4-5 κατά Ishaak.  

Το 2009 έγινε έναρξη θεραπείας με Tb TENOFOVIR και μετά τον 3ο μήνα έδειξε PCR HBV DNA (-) 

καθώς και ALT, AST σε φυσιολογικά επίπεδα με HbsAg=(+), antiHbc=(+),  

antiHbs=(-).  

Αποτελέσματα: Μετά 60 μήνες θεραπείας με ΤENOFOVIR (5 χρόνια) οι ασθενείς παρουσίασαν 

ορομετατροπή του HbsAg=(+) σε HbsAg=(-) με antiHbs= 684/168 και antiHbe=(+). Η νέα 

βιοψία ήπατος έδειξε βελτίωση της νόσου σε F3-4 κατά Ishaak. 

Συμπεράσματα: Τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χορηγούνται per os με ελάχιστες παρενέργειες 

και η TENOFOVIR είναι 1ης γραμμής αντι-ιικό φάρμακο για τους ασθενείς με CHB. Η μακροχρόνια 

χορήγησή του μπορεί να αρνητικοποιήσει το HbsAg σε AntiHbs, και να διακόψουν τη θεραπεία, με 

συχνή παρακολούθηση.  
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AA02 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ CHB 

Αντρέας Καπάταης, Σόλων Σολωμού, Κατερίνα Κοντορίγα, Θεοφανή Καραουλάνη, Αριστοτέλης 

Στεφούδης, Γιώργος Ερωτοκρίτου 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής 

«Αγία Βαρβάρα» Α’ Παθολογική Κλινική – Ηπατολογικό Ιατρείο 

 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη χρήζουν συχνή παρακολούθηση της νόσου λόγω 

της εξέλιξής της σε κίρρωση ήπατος και ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (Η.Κ.Κ.).  

Σκοπός: Να δείξουμε πότε πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία ασθενής με CHB, ποιες θεραπείες θα 

επιλέξουμε και πότε θα διακόψουμε την αγωγή. 

Μέθοδοι: Από το 2004 έως το 2014 παρακολουθήσαμε 144 άτομα εκ των οποίων 102 άνδρες και 

42 γυναίκες στο τμήμα μας, οι όποιοι έπασχαν από CHB με υψηλό ALT-AST και ιικό φορτίο >2000 

IU/ml και επιβεβαιωμένοι με βιοψίες ήπατος που έδειχναν από ελάχιστες αλλοιώσεις μέχρι 

σημαντικού βαθμού ηπατική φλεγμονή-ίνωση. Οι 140 ασθενείς τέθηκαν σε θεραπεία σύμφωνα με 

τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες με νουκλεοτιδικά και νουκλεοσιδικά ανάλογα. 

Αποτελέσματα: Τη 12η εβδομάδα έγινε έλεγχος με PCR-ΗBV-DNA, ALT-AST και γ. αίματος. Οι 

132 είχαν φυσιολογικές τρανσαμινάσες και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Οι 10 ασθενείς δεν είχαν 

φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών, αλλά εμφάνισαν PCR-ΗBV-DNA με 2 λογαριθμικές μονάδες 

λιγότερες. Οι δυο ασθενείς που έλαβαν ιντερφερόνη διέκοψαν στον 3ο μήνα της θεραπείας λόγω 

παρενεργειών και συνέχισαν με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα. 

Συμπεράσματα: Τα τελευταία χρόνια οι θεραπευτικές επιλογές για τη χρόνια ηπατίτιδα B 

περιλαμβάνουν ιντερφερόνη και νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα. Η ιντερφερόνη ενδείκνυται ως πρώτη 

θεραπεία σε νεαρά άτομα λόγω της μικρής διάρκειας χορήγησης (48 εβδομάδες), αλλά η εμπειρία 

έχει δείξει ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς υποτροπιάζουν. Τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χορηγούνται 

μια φορά ημερησίως με σχεδόν μηδενικές παρενέργειες διά βίου εκτός αν αρνητικοποιηθεί ΗbsAg, 

οπότε μπορούμε να διακόψουμε την αγωγή.  
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AA03 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Μαριάννα Κατσουλάκη1, Αλέξανδρος Καστρίνης2, Μαρία Τσεκούρα3 

1 Φυσικοθεραπεύτρια Msc 

2 Φυσικοθεραπευτής Μsc, CMP  

3 Φυσικοθεραπεύτρια Msc, Phd cand. ATEI Δυτικής Ελλάδας- Παράρτημα Αιγίου 

 

Εισαγωγή: Οι πτώσεις στην τρίτη ηλικία είναι πολύ συχνές και εμφανίζουν επιπτώσεις στην 

υγεία, στην ποιότητα ζωής και στη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων ατόμων. Οδηγούν σε 

αύξηση τραυματισμών, κατάθλιψη, νοσηρότητα, θνησιμότητα και αύξηση του κόστους 

υγειονομικής περίθαλψης. Η προσπάθεια των ερευνητών στην παγκόσμια βιβλιογραφία εστιάζεται 

τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και στην πρόβλεψη των πτώσεων. Η έγκαιρη 

δυνατότητα αναγνώρισης των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο είναι σημαντική ώστε να γίνει 

έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εντόπιση παραγόντων πρόβλεψης των κινδύνων πτώσεων 

μέσα από διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης. Επίσης, επιμέρους στόχος είναι η συγκριτική 

αξιολόγηση των κλιμάκων μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. 

Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση ανασκοπήσεων και ερευνητικών άρθρων μέσα από τις 

μηχανές αναζήτησης Pubmed, Medline και GoogleScholar.  

Αποτελέσματα: Τα εργαλεία αξιολόγησης των πτώσεων είναι ερωτηματολόγια, κλίμακες και 

συνδυασμός αυτών. Στα ερωτηματολόγια το άτομο επιλέγει την απάντηση που επιθυμεί (ναι/όχι). 

Οι κλίμακες αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βάδιση, την ισορροπία και την 

κίνηση. Στον συνδυασμό το άτομο πρώτα απαντά το ερωτηματολόγιο και έπειτα εκτελεί μια 

δραστηριότητα. Τα εργαλεία αυτά είναι αποτελεσματικά όταν είναι κατανοητά και εύκολα για τον 

ασθενή, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση και ακριβό εξοπλισμό, όταν είναι αξιόπιστα και ο 

επαγγελματίας υγείας τα εφαρμόζει με ακρίβεια. 

Συμπεράσματα: H γνωστοποίηση και εφαρμογή κλιμάκων αξιολόγησης για την πρόβλεψη των 

πτώσεων θα βοηθήσει την εργασία των επαγγελματιών υγείας (φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές 

κ.ά.) για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και για την έγκαιρη παρέμβαση προτείνοντας 

προγράμματα άσκησης. Επίσης, ίσως βοηθήσει ώστε περισσότεροι ηλικιωμένοι να 

παρακολουθήσουν προγράμματα πρόληψης πτώσεων και να μειωθεί το κόστος υγειονομικής 

περίθαλψης. 
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AA05 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

Ιωάννα-Δήμητρα Καραχρήστου 

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» 

 

Εισαγωγή: Ερευνητικές μελέτες και κλινικές παρατηρήσεις έχουν συνδέσει την αύξηση της 

ηλικίας με μείωση της επίδοσης σε τομείς της νοητικής λειτουργίας, όπως η επεισοδική μνήμη, η 

προσοχή, κι ο εκτελεστικός έλεγχος. Η έκπτωση αυτή, γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα, κι 

ενίοτε πληροί τα κριτήρια για τη λήψη διάγνωσης ΗΓΔ (MCI). O υψηλός επιπολασμός της 

γνωστικής έκπτωσης, είτε στο πλαίσιο της «φυσιολογικής» γήρανσης, είτε σε έδαφος προϊούσας 

παθολογίας, σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση, έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για 

σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση ή βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας στην 

τρίτη ηλικία. Οι παρεμβάσεις μπορεί να έχουν τη μορφή εξάσκησης σε τυποποιημένα γνωστικά 

έργα, σε συνδυασμό με διδασκαλία μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Γνωστική Εξάσκηση/Cognitive 

Training), ή τον προσανατολισμό των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που διατηρούν τη 

ζωτικότητα πνεύματος και σώματος (Νοητική Διέγερση/Mental Stimulation), σε συνδυασμό με 

ψυχοεκπαίδευση κι εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Ελλείψει συμφωνίας ως προς τις πειραματικές 

διατάξεις, η βιβλιογραφία δεν παρέχει, προς το παρόν, σαφή απάντηση για τον ακριβή μηχανισμό 

δράσης των γνωστικών παρεμβάσεων, ούτε οδηγίες για τη θέσπιση πρωτοκόλλου, επομένως ο 

σχεδιασμός επαφίεται εξ ολοκλήρου στον εκάστοτε συντονιστή.  

Μέθοδος: Στο Κέντρο Ημέρας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ», λειτουργούν ομάδες 

γνωστικής παρέμβασης, με άτομα ηλικίας από 62 έως 85 ετών. Χρησιμοποιούνται 

συμπληρωματικά η Γνωστική Εξάσκηση και η Νοητική Διέγερση: χορήγηση και επίλυση έργων 

από τη βιβλιογραφία της Γνωστικής Ψυχολογίας, πρόταση στρατηγικών προσέγγισης ανάλογων 

περιστάσεων στην καθημερινή ζωή, προβολή προτύπων ενεργού γήρανσης, ενθάρρυνση για 

κοινωνικοποίηση και για σωματική άσκηση. Η νοητική και συναισθηματική κατάσταση των 

συμμετεχόντων ελέγχεται περιοδικά. Για την περαιτέρω διερεύνηση του αντίκτυπου που έχει η 

συμμετοχή στην ομάδα γνωστικής παρέμβασης, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

κατασκευάστηκε γι' αυτόν το σκοπό, αποτελούμενο από ερωτήματα για την καθημερινή φροντίδα 

του εαυτού, την ικανοποίηση από την υπηρεσία και κλίμακες αυτοαναφοράς όσον αφορά το 

αποτέλεσμα της παρέμβασης στην καθημερινή λειτουργικότητα.  

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα, τόσο από την περιοδική εξέταση, όσο κι από το 

ερωτηματολόγιο, δείχνουν ότι η συμμετοχή στην ομάδα έχει επιδράσει θετικά στη διάθεση και τη 

γνωστική τους λειτουργία.  

Συμπεράσματα: Η σχέση αυτή θα πρέπει να μελετηθεί συστηματικότερα, προκειμένου να 

σχεδιαστούν παρεμβάσεις με μεγαλύτερη οικολογική εγκυρότητα. 
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AA06 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Μαρία Δαρατσιανού1, Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ1, Βάγια Ανδρονικάκη2 

1 Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

2 Τμήμα Λογοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

Εισαγωγή: Οι πτώσεις είναι μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας, θνησιμότητας και 

απώλεια της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων. Η επίπτωση των πτώσεων αυξάνει με την 

ηλικία. Υπολογίζεται ότι το 30-40% των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών της κοινότητας, εμφανίζει 

μια πτώση ετησίως. 

Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου των 

πτώσεων, καθώς και τις στρατηγικές πρόληψης αυτών. 

Μέθοδος: Η αναζήτηση των σχετικών άρθρων πραγματοποιήθηκε για τη χρονική περίοδο 2004-

2014 στις βάσεις δεδομένων, Ιατροτέκ, Pubmed, Medline και Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν 

οι εξής λέξεις κλειδιά: Falls, elderly, prevention, fall risk καθώς και συνδυασμοί αυτών. 

Μελετήθηκαν άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Από την αναζήτηση βρέθηκαν 50 πλήρη 

άρθρα και επιλέχθηκαν 25 άρθρα απολύτως σχετικά με το θέμα. 

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση πτώσεων, διακρίνονται σε 

περιβαλλοντικούς (ανεπαρκής φωτισμός, μη ασφαλείς σκάλες), φαρμακευτικούς 

(αντικαταθλιπτικά, υπνωτικά), διατροφικούς (ανεπάρκεια βιταμίνης D), παθολογικά αίτια 

(καρδιαγγειακές παθήσεις, νευρολογικά αίτια), άλλες καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με την 

ηλικία (οπτική οξύτητα, διανοητική έκπτωση), απουσία άσκησης και έλλειψη αυτο-

αποτελεσματικότητας. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η πολυπαραγοντική 

παρέμβαση για την πρόληψη των πτώσεων έχει μειώσει τη συχνότητα των πτώσεων. 

Οργανωμένα προγράμματα πρόληψης περιλαμβάνουν: εκτίμηση του ιστορικού του ηλικιωμένου, 

εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου πτώσης (ερωτηματολόγια, κλίμακες που αφορούν τις 

δραστηριότητες), επανεξέταση της φαρμακευτικής αγωγής με κατάλληλες τροποποιήσεις στο 

θεραπευτικό σχήμα, εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε θέματα διατήρησης ισορροπίας και 

ενδυνάμωσης με την άσκηση, καθώς και ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας. Βελτίωση 

συνθηκών ασφάλειας σε οικία και περιβάλλοντες χώρους, ενίσχυση και κινητοποίηση των μελών 

του οικογενειακού και κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου στη προσπάθεια πρόληψης πτώσεων. 

Χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης D και ασβεστίου. Εκπαίδευση ηλικιωμένων στη χρήση 

προστατευτικών βοηθημάτων. 

Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η πρόληψη των πτώσεων, είναι ένα 

σοβαρό θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν εκτενέστερα οι υπηρεσίες της Υγείας στη χώρα 

μας. Χρειάζεται περιφερειακός σχεδιασμός, εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την 

ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και φυσικά ουσιαστική συμμετοχή των ηλικιωμένων. 
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AA07 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ MINI NUTRITIONAL 

ASSESSMENT (MNA) SCORE ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Ι. Γκιουλμπασάνης, Α. Καραμπεάζης, Κ. Καλμπάκης, Α. Καλυκάκη, Ε. Σαλούστρος, Ζ. 

Γιαννούση, Ν. Βαρδάκης, Φ. Κοϊνης, Χ. Νικολάου, Γ. Νίντος, Δ. Μαυρουδής, Λ. Βαμβακάς 

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Η αντικειμενική εκτίμηση της θρέψης περιλαμβάνει την αξιολόγηση κλινικών, 

εργαστηριακών και σωματομετρικών δεδομένων με βάση ερωτηματολόγια (score - tests) τα 

οποία εφαρμόσθηκαν αρχικά σε ηλικιωμένους ασθενείς με καλοήθη νοσήματα.  

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της εφαρμογής του πρωτοκόλλου MNA-score (www.mna-

eldery.com) σε ηλικιωμένους ασθενείς με κακοήθη νοσήματα διαφόρων πρωτοπαθών εστιών. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών που αντιμετωπίσθηκαν με χημειοθεραπεία 

1ης γραμμής για μεταστατικό νεόπλασμα. Με βάση το πρωτόκολλο MNA-score οι ασθενείς 

κατατάχθηκαν σε τρεις ομάδες (Ομάδα Α: Ικανοποιητικής θρέψης, Ομάδα Β: αυξημένου κινδύνου 

για υποθρεψία και Ομάδα Γ: Υποθρεπτικοί). Διερευνήθηκε το αποτέλεσμα του MNA-score 

ανάλογα με την ηλικία, και την πρωτοπαθή εντόπιση της νόσου. 

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 106 ασθενείς (68 άνδρες) ηλικίας (mean ± SD) 75,9±4,2. Η 

συχνότητα των πρωτοπαθών εντοπίσεων ήταν: παχύ έντερο (n = 41/39,6%), πνεύμονας (n = 

23/21,6%), ουροδόχος κύστη-προστάτης (n = 14/13,2%), ωοθήκη (n = 9/8,4%), μαστός (n = 

6/5,6) και λοιπά (n = 13/12,2%). Η κατανομή του συνόλου των ασθενών στις ομάδες Α, Β και Γ 

ήταν αντίστοιχα 47 (44,3%), 38 (35,8%) και 21 (19,8%). Με βάση την πρωτοπαθή εντόπιση το 

MNA-score παρουσιάζεται στον πίνακα: 

 

 Παχύ έντερο Πνεύμονας 
Ουροδόχος - 

Προστάτης 
Ωοθήκη Μαστός 

Ομάδα Α 51,2% 26,0% 57,1% 11,1% 33,3% 

Ομάδα Β 34,1% 43,4% 28,5% 22,2% 66,6% 

Ομάδα Γ 14,6% 30,4% 14,2% 66,6% 0% 

 

Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στη μέση τιμή του MNA-score σε ασθενείς ηλικίας 65-75 και >75 ετών 

(p = 0,690). 

Συμπεράσματα: Με βάση το πρωτόκολλο εκτίμησης της θρέψη MNA-score, άνω του 50% των 

ηλικιωμένων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο (ιδιαίτερα του πνεύμονα και της ωοθήκης) 

παρουσιάζουν διαταραχές θρέψης ήδη από τη διάγνωση της νόσου.  

 

http://www.mna-eldery.com/
http://www.mna-eldery.com/
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AA08 
ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Α. Καραμπεάζης, Ι. Γκιουλμπασάνης, Γ. Μηλάκη, Β. Μποζιονέλου, Α. Κωτσάκης, Σ. Αγγελάκη, Β. 

Γεωργούλιας, Λ. Βαμβακάς 

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Για την καλύτερη αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών, έχει προταθεί η εκτίμησή 

τους με πολυδιάστατη γηριατρική αξιολόγηση (ΠΓΑ). Παρουσιάζουμε την εμπειρία από την 

εφαρμογή στην κλινική μας.  

Μέθοδος: Μεταξύ 5/2005-2/2008, 212 ασθενείς με μέση ηλικία 75,6 έτη (70-86), υποβλήθηκαν 

σε ΠΓΑ. Καρκίνο πνεύμονα είχαν 75 ασθενείς, κολοορθικό 61, μαστού 20 και άλλα νεοπλάσματα 

96. Η λειτουργική κατάσταση εκτιμήθηκε με τα ερωτηματολόγια PS (ECOG), ADL και IADL, η 

συνοδός νοσηρότητα με τις κλίμακες CIRS-G και Charlson, η διανοητική κατάσταση με MMSE, 

ενώ η συναισθηματική κατάσταση με Geriatric Depression Scale. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ως 

«εύθραυστοι» (frail) εάν είχαν εξάρτηση κατά ADL, ≥3 νοσήματα σημαντικής βαρύτητας, 

παρουσίαζαν κάποιο γηριατρικό σύνδρομο, ή ήταν >85 ετών. Ως «ικανοί» (fit) αν δεν είχαν 

σημαντική συνοδό νοσηρότητα και εξάρτηση ADL ή IADL και ως «ευπαθείς» (vulnerable) οι 

υπόλοιποι.  

Αποτελέσματα: Ικανοί ήταν 79 (37%) ασθενείς, ευπαθείς 59 (28%), και εύθραυστοι 74 (35%). 

Εξάρτηση κατά ADL είχαν 52 (25%), 12 (6%) παρουσίαζαν καταθλιπτική συνδρομή, ενώ 8 (4%) 

σοβαρή διανοητική έκπτωση. Κάποιο γηριατρικό σύνδρομο παρουσιάζουν 21 (9%) ασθενείς. Η 

μέση τιμή νοσημάτων κατά CIRS-G ήταν 0,75 ± SD 0,62 ενώ η μέση τιμή νοσημάτων βαρύτητας 

3/4 ήταν 0,33 ± SD 1,1. 

Συμπεράσματα: Ευπαθείς ήταν το 28% των ηλικιωμένων και εύθραυστοι 35%. Ανάλογα έλαβαν 

την καθιερωμένη θεραπεία, τροποποιημένη αγωγή ή εντάχθηκαν σε κλινικές μελέτες για 

ηλικιωμένους. 
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AA09 

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ  

Ευανθία Παππά, Μαριάνθη Γεωργιάδου, Ηλίας Παύλου, Μαρία Εφορακοπούλου 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ, Α΄ΜΕΘ  

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετήσουμε τις επιπλοκές που παρουσιάζουν οι 

ηλικιωμένοι παθολογικοί ασθενείς στη ΜΕΘ και την επίδρασή τους στην κλινική τους πορεία και 

στην έκβαση. 

Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά 32 ηλικιωμένους ασθενείς (μέσης ηλικίας 80±6), που 

εισήχθησαν στη ΜΕΘ από παθολογικά αίτια και η διάρκεια νοσηλείας τους ήταν περισσότερο από 

5 ημέρες. Όλοι είχαν υποβληθεί σε καταστολή και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Καταγράφηκαν η ηλικία, η αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, οι 

επιπλοκές, ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ και η έκβαση. Για την στατιστική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες student-t και chi-square.  

Αποτελέσματα: Οι αιτίες εισαγωγής των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν: χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια 17, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 8, καρδιολογικά αίτια 4, status epilepticus 2 και 

παγκρεατίτιδα 1. Η μέση διάρκεια μηχανικού αερισμού ήταν 16±14 ημέρες και ο μέσος χρόνος 

παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 19±15 ημέρες. Οι επιπλοκές που καταγράφηκαν ήταν: λοίμωξη 

αναπνευστικού 16 (50%), βαριά σήψη 17 (53%) και νεφρική ανεπάρκεια 3 (9%). Η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού και ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ των ασθενών αυτών ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερος σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν παρουσίασαν επιπλοκές (πίνακας 1). Η 

θνητότητα ήταν 50% και συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τη σήψη (p<0,05).  
 

Πίνακας 1. Η επίδραση των επιπλοκών στην διάρκεια του μηχανικού αερισμού και στον χρόνο 

παραμονής στη ΜΕΘ. 

Επιπλοκές 
Διάρκεια μηχανικού 

αερισμού 
Ρ 

Διάρκεια παραμονής 

στη ΜΕΘ 
Ρ 

Με λοίμωξη 

αναπνευστικού 
24±15 

<0,0002 

28±16 

<0,0004 
Χωρίς λοίμωξη 

αναπνευστικού 
7±6 10±6 

Με σήψη 22±15 

<0,0002 

25±17 

<0,01 
Χωρίς σήψη 8±7 12±8 

Με νεφρική 

ανεπάρκεια 
43±19 

<0,0002 

46±20 

<0,0009 
Χωρίς νεφρική 

ανεπάρκεια 
13±10 16±12 
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Συμπεράσματα: Η λοίμωξη του αναπνευστικού και η σήψη είναι οι πιο συχνές επιπλοκές κατά 

την νοσηλεία των υπερηλίκων ασθενών στη ΜΕΘ. Οι επιπλοκές παρατείνουν τη διάρκεια του 

μηχανικού αερισμού και τον χρόνο νοσηλείας στη ΜΕΘ. Η σήψη αυξάνει τη θνητότητα των 

ασθενών αυτών. 
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AA10 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ 

Αικατερίνη Γιώργου 

Φυσικοθεραπεύτρια 

 

Εισαγωγή: Η γήρανση είναι μια φυσιολογική, μη αναστρέψιμη φθορά του ανθρώπινου 

οργανισμού, η οποία συχνά συνοδεύεται με παθήσεις του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού, 

του μυοσκελετικού, του νευρικού συστήματος. Με την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων 

αυτών καλείται να ασχοληθεί η Γηριατρική επιστήμη.  

Λόγω της αυξημένης υπογεννητικότητας και της μειωμένης θνησιμότητας στις χώρες της 

Ευρώπης, η ύπαρξη υψηλού αριθμού ηλικιωμένων, απαιτεί την ειδίκευση ολοένα και 

περισσότερων επιστημόνων υγείας στη Γηριατρική. Κύριος στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της 

λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωμένων ατόμων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

αυτονομίας. Η Φυσικοθεραπεία συμβάλλει άμεσα στη γενικότερη ολιστική προσέγγιση των 

ασθενών τρίτης ηλικίας, αλλά και στην ειδικότερη θεραπευτική αποκατάσταση.  

Μέθοδοι: Τα βασικά εργαλεία της φυσιοθεραπευτικής προσέγγισης είναι η βελτίωση και η 

διατήρηση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενή, αλλά και η συνεκτίμηση όλων των 

παραγόντων πέρα των ιατρικών νοσημάτων, όπως κοινωνικοί, ψυχολογικοί, περιβαλλοντικοί 

παράγοντες. Στοχεύει στην ανεύρεση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ηλικιωμένου ατόμου, έτσι 

ώστε να δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός αυτού του 

προγράμματος όμως, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Αυτό οφείλεται στα συνήθη γηριατρικά 

προβλήματα όπως οι διαταραχές στην όραση και στην ακοή, η άνοια, η κατάθλιψη, τα 

ψυχοσύνδρομα, κ.ά., τα οποία δυσκολεύουν τη λήψη ιστορικού από τον θεραπευτή. Η υπομονή 

και η επιμονή του θεραπευτή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή θεραπευτική 

προσέγγιση του ηλικιωμένου. Η Φυσικοθεραπεία έχει ως επίκεντρο της θεραπευτικής της 

παρέμβασης την κίνηση και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας. 

Αποτελέσματα: Σε μελέτες αναφέρεται ότι 24% των ενηλίκων δεν ασκούνται καθόλου, 44% 

των ενηλίκων αθλούνται ελάχιστα, 38% των ατόμων πάνω από 55 ετών έχουν υιοθετήσει 

«στατικό» τρόπο ζωής. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

λειτουργικότητας του ατόμου, αλλά και την αύξηση της θνησιμότητας. Τα παραπάνω προσπαθεί 

να αναστρέψει η Φυσικοθεραπεία με σύμμαχο την κίνηση. Μέσω πολλών προληπτικών-

θεραπευτικών μεθόδων που βασίζονται στην κινησιολογία του ανθρώπινου σώματος, η 

φυσικοθεραπεία επιδρά στην διατήρηση της καλής υγείας του ηλικιωμένου.  

Συμπερασματικά, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επίπεδου υγείας και ζωής στους ηλικιωμένους 

τούς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το στάδιο αυτό της ζωής τους, καθώς και την 

ευκαιρία να μεταδώσουν στις νεότερες γενιές, όλες τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει. 
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AA11 

Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Ελένη Τσούνια, Γεώργιος Κούτρας  

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

 

Εισαγωγή: Η άσκηση και η προληπτική φυσικοθεραπεία έχουν ένα σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο 

στην ένταση της καθημερινής ζωής και αποτελούν σημαντικό παράγοντα χαμηλού κόστους στην 

πρόληψη της γήρανσης του μυοσκελετικού συστήματος. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και παρουσίαση όλων των σύγχρονων δεδομένων της 

έρευνας για τη γήρανση των μυών και του ρόλου της προληπτικής φυσικοθεραπείας και άσκησης 

του μυοσκελετικού συστήματος στη διατήρηση της κινητικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων. 

Αποτελέσματα: Αναφέρονται θέματα της δημογραφικής γήρανσης, αλλά και του προφίλ των 

ηλικιωμένων της σημερινής κοινωνίας, γιατί αποτελούν πλέον πολυπληθή κοινωνική ομάδα, που 

συμμετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες στοχεύοντας σε καλύτερη ποιότητα ζωής, διατηρώντας τις 

κινητικές του δραστηριότητες. Επίσης αναφέρονται θέματα σχετικά με τη βιολογία της γήρανσης, 

με συνοπτικές αναφορές στις κυριότερες σύγχρονες θεωρίες της γήρανσης και οι φυσιολογικές 

μεταβολές που επέρχονται, με την πάροδο της ηλικίας στο σώμα και το σκελετό του ανθρώπου 

και στα κυριότερα οργανικά συστήματα, όπως το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το νευρικό 

σύστημα. 

Αναφέρονται αναλυτικά οι μηχανισμοί γήρανσης των σκελετικών μυών και οι μεταβολές που 

επέρχονται στη δύναμη και την ισχύ τους. Στη συνέχεια αναφέρονται τα σύγχρονα δεδομένα της 

έρευνας, για τη σχέση άσκησης και υγείας, με ειδικότερες αναφορές στην καρδιακή και 

αναπνευστική λειτουργία και αντοχή, στο μεταβολισμό και τη σύνθεση του σώματος, καθώς και 

στη δύναμη και ισχύ των σκελετικών μυών. Τέλος, περιγράφονται διάφορα προγράμματα 

προληπτικής φυσικοθεραπείας, για την αντιμετώπιση του γήρατος, με αναλυτικές οδηγίες, για την 

εκτέλεσή τους. Αυτά αναφέρονται με τις ονομασίες: α) άρσεις και λειτουργικότητα, β) σύσφιξη 

και λειτουργικότητα, γ) ενδυνάμωση και λειτουργικότητα, δ) ισορροπία και λειτουργικότητα και ε) 

βάδιση και λειτουργικότητα. Των προγραμμάτων προηγούνται συνοπτικά στοιχεία για τη λήψη 

του ιστορικού και την αξιολόγηση κάθε ηλικιωμένου, καθώς και γενικές κατευθυντήριες οδηγίες 

ασφάλειας των ηλικιωμένων κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. 
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AA12 

ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΓΕΝΟΥΣ 

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ 

Ανδρέας Αναστασόπουλος1, Κωνσταντίνα Γυφτοπούλου2, Βαρβάρα Δημητρίου2, Ελένη 

Αλαφάκη2, Τηλέμαχος Δασκάλου2, Μαρία Μπακάλη2, Ρέα Χατζηκυριάκου2 

1 6η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

2 Αιματολογικό Εργαστήριο Εργαστηριακός Τομέας ΓΝΑ Σισμανόγλειο 

 

Εισαγωγή: Η αναιμία στους ηλικιωμένους ασθενείς αποτελεί ένα πολύ συχνό εύρημα και η 

αιτιολογία της ποικίλλει ανάλογα με τις συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις. 

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας αντιμετώπισης της αναιμίας σε ηλικιωμένους ασθενείς μέσω 

της παρουσίασης περιστατικού. 

Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 84 ετών με ατομικό αναμνηστικό Ca ουροδόχου κύστης (χ/θέν με 

κυστεκτομή προ 10ετίας), σακχαρώδους διαβήτη υπό αντιδιαβητικά δισκία, αρτηριακής 

υπέρτασης και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, εμφάνισε προοδευτικά αδυναμία, καταβολή, 

απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη και προοδευτική μείωση των τιμών του αιματοκρίτη και της 

αιμοσφαιρίνης μέσα σε διάστημα 18 μηνών κατά 34% περίπου (Hct: 29,4%, Hb: 9,1 gr/dl, PTL: 

105x109/L, MCV: 94 fl, MCH: 28,7 pg, MCHC: 30,6 gr/dl, WBC: 11x109/L με NEU: 16,6%, LEMFO: 

81,5%, MONO: 1%) και σημαντική αύξηση της ΤΚΕ: 78 mm/1h. 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο με 

αξονικές τομογραφίες θώρακος, τραχήλου, άνω-κάτω κοιλίας που ανέδειξαν διογκωμένους 

λεμφαδένες υποτροπιδικούς, αορτοπνευμονικούς, ΔΕ πυλαίους αλλά και παρααορτικά στην πύλη 

ήπατος και του σπληνός. Ο ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ανέδειξε 

CD19: 81,9%, CD20: 82,3%). Στο βιοχημικό έλεγχο εμφάνιζε ουρία: 82 mg/dl, κρεατινίνη: 1,5 

mg/dl, Fe: 51 mg/dl, φερριτίνη: 53,1 μg/ml, B12: 215,1 pg/ml, φυλλικό οξύ: 3,3 ng/ml). Από τη 

φυσική εξέταση εμφάνισε ηπατοσπληνομεγαλία. Όλα τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούσαν 

υπέρ χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας. Ο ασθενής ετέθη σε συντηρητική αγωγή με 

ερυθροποιητίνη (40.000 μονάδες υποδόρια εβδομαδιαίως) και σκευάσματα σιδήρου και φυλλικού 

οξέος με σημαντική βελτίωση των εργαστηριακών δεικτών της αναιμίας αλλά και της γενικότερης 

κλινικής του εικόνας. Η αντιμετώπιση της αναιμίας (ακόμα και συντηρητικά) στους ηλικιωμένους 

ασθενείς με σημαντικά συνοδά υποκείμενα νοσήματα μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τόσο 

την συμπτωματολογία τους όσο και τη γενικότερη ποιότητα ζωής τους. 
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AA13 

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER 

Αικατερίνη Γιώργου 

Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε.Ι Λαμίας 

 

Η τρίτη ηλικία είναι μια φάση στη ζωή του ανθρώπου με κύρια χαρακτηριστικά την φυσιολογική 

σωματική φθορά και εξασθένιση, αλλά και τις μεταβολές στην ψυχοκοινωνική ζωή του ατόμου. 

Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη ηλικία υπάρχει πλήθος παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην 

εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών. Οι παράγοντες αυτοί προέρχονται είτε από το ίδιο το άτομο, 

είτε από το κοινωνικό του περιβάλλον. 

Στο γήρας οι ψυχιατρικές διαταραχές οφείλονται είτε στην επίδραση της ηλικίας σε ήδη 

υπάρχουσες διαταραχές, είτε σε πρωτοεμφανιζόμενες ψυχιατρικές διαταραχές του γήρατος. Μια 

από τις συχνότερα εμφανιζόμενες νόσους της τρίτης ηλικίας είναι το Alzheimer. Η νόσος 

Alzheimer είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας. Είναι μια ασθένεια μη θεραπεύσιμη, εκφυλιστική και 

θανατηφόρα η οποία περιγράφηκε αρχικά από το Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Aloysius 

Alzheimer το 1906, από τον οποίο πήρε και το όνομα της. Γενικά εντοπίζεται στην τρίτη ηλικία, 

πάνω από 65 ετών, αν και λιγότερο συχνά, μπορεί να εμφανιστεί πρόωρα, ίσως και πριν τα 50. 

Πρόκειται για μια προοδευτικά εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική νόσο του ΚΝΣ που αρχίζει με 

διαταραχές της πρόσφατης μνήμης και φθάνει μέχρι την πλήρη διακοπή της επαφής με την 

πραγματικότητα. 

Βασικό ρόλο στη θεραπεία της διαδραματίζει η ψυχοκοινωνική φροντίδα και η προσπάθεια 

διατήρησης των όποιων ικανοτήτων συνεχίζει να διαθέτει ο νοσών. Στις αναπτυγμένες χώρες, το 

Alzheimer είναι μια από τις πιο δαπανηρές ασθένειες στην κοινωνία. 

Η τρίτη ηλικία είναι η δύση της ζωής και είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε στο να δύει 

σαν ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα…. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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AA14 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

Εμμανουήλ Βλάχος, Αναστασία Κοσιώνη 

Γνωστικό αντικείμενο Γηροδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τη Βρετανική Γηριατρική Εταιρεία η «ευπάθεια» αποτελεί ένα κλινικό 

σύνδρομο σχετιζόμενο με τη γήρανση, κατά το οποίο πολλαπλά συστήματα του οργανισμού 

χάνουν τις λειτουργικές τους εφεδρείες, με αποτέλεσμα οι ευπαθείς ηλικιωμένοι να είναι ιδιαίτερα 

επιρρεπείς σε δραματική επιδείνωση της φυσικής και πνευματικής τους υγείας, ακόμα και μετά 

την επίδραση ενός ήπιου εξωγενούς παράγοντα. Το σύνδρομο άρχισε πρόσφατα να μελετάται 

συστηματικά και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολυεπίπεδη και ολιστική του αντιμετώπιση. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του 

συνδρόμου της ευπάθειας με τη στοματική υγεία και η καταγραφή του ενδεδειγμένου τρόπου 

οδοντιατρικής φροντίδας των ευπαθών ασθενών. 

Μέθοδος: Έγινε εκτενής μελέτη της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας μέσω του PubMed και του 

Google Scholar, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα σχετικά με τη δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων καταγραφής και 

διάγνωσης της ευπάθειας, αλλά και με τη θεραπευτική της αντιμετώπιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα 

υπάρχοντα μοντέλα ελέγχουν την παρουσία του συνδρόμου μέσω της καταγραφής κάποιων 

διαγνωστικών κριτηρίων, ενώ ο περισσότερο αναφερόμενος δείκτης βαρύτητας της ευπάθειας 

είναι ο Δείκτης Ευπάθειας. Η οδοντιατρική επιστήμη μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετά το 

σύνδρομο και γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού των αναγκαίων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων, ανάλογα με τη βαρύτητα της εξάρτησης του ασθενούς. Πρόσφατες μελέτες 

κατέδειξαν πιθανή συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας ευπάθειας και της απώλειας των δοντιών, 

αλλά και της βαρύτητας της ευπάθειας με την παραμέληση της στοματικής φροντίδας. Η βασική 

φιλοσοφία της οδοντιατρικής αντιμετώπισης συνίσταται στην εξατομικευμένη, ασθενοκεντρική 

φροντίδα ανάλογα με τη βαρύτητα της εξάρτησης και στη στενή συνεργασία με την ιατρική 

ομάδα και τους φροντιστές των ηλικιωμένων. Όσο ο ασθενής διατηρεί την ικανότητα 

αυτοφροντίδας, το βάρος δίνεται στη πρόληψη και διατήρηση της λειτουργικότητας και της 

αισθητικής του στοματικού φραγμού, ενώ στις βεβαρημένες περιπτώσεις στόχος είναι ο έλεγχος 

του μικροβιακού φορτίου, του πόνου και της φλεγμονής. 

Συμπεράσματα: Απαιτείται συστηματική μελέτη για την καταγραφή της επίδρασης του 

συνδρόμου της ευπάθειας στη στοματική υγεία, αλλά και ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών 

στοματικής φροντίδας, που θα απευθύνονται τόσο στους οδοντιάτρους, όσο και στη συνολική 

ομάδα φροντίδας του ηλικιωμένου (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί φροντιστές). 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Γεωργία Ζαχαροπούλου1, Βασιλική Ζαχαροπούλου2, Αθηνά Λαζακίδου2  

1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδα Υγείας Καλαμάτας, 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, Καλαμάτα 

2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, Σπάρτη 

 

Εισαγωγή: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν το μέγεθος του 

προβλήματος της επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών με άνοια. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση και η μέτρηση της επιβάρυνσης των 

οικογενειακών φροντιστών ασθενών με άνοια, η διερεύνηση των παραγόντων που την 

επηρεάζουν, καθώς και η επισκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας που 

έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες των ασθενών αλλά και των φροντιστών τους, προκειμένου 

να διευκολύνουν την διαχείριση της κατ’ οίκον φροντίδας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

τους.  

Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 102 οικογενειακοί φροντιστές ασθενών με άνοια 

που διέμεναν στην κοινότητα, στην πόλη της Καλαμάτας. Ο πληθυσμός προήλθε από τα αρχεία 

των Νευρολογικών Ιατρείων και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ 

Καλαμάτας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης της 

Επιβάρυνσης «The Zarit Burden Interview» (1990), αποτελούμενη από 22 ερωτήσεις/σημεία που 

αντανακλούν τα συναισθήματα των φροντιστών. Η παραπάνω κλίμακα συμπληρώθηκε με 

ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. 

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 102 φροντιστών οι 59 παρουσίασαν σοβαρή επιβάρυνση 

(ποσοστό 57,8%), με τις γυναίκες να υπερτερούν σε ποσοστό 84,7%. Οι 34 φροντιστές 

παρουσίασαν μέτρια έως σοβαρή επιβάρυνση (ποσοστό 33,3%), και ήπια έως μέτρια οι 6 

φροντιστές (ποσοστό 5,9%). Με υψηλή επιβάρυνση συνδέθηκαν το φύλο, η αυξημένη ηλικία, τα 

περισσότερα έτη φροντίδας, το χαμηλό εισόδημα, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι δεσμοί 

αίματος με τον ασθενή και η ύπαρξη προβλημάτων υγείας των φροντιστών. Από τους 102 

ασθενείς οι 34 (33,4%) είχαν διαγνωστεί με ανοϊκή συνδρομή, χωρίς να έχει προσδιοριστεί 

επακριβώς η νόσος. Το 30,4% (n = 31) έπασχαν από Alzheimer, το 23,5% (n = 24) από Αγγειακή 

άνοια, και το 12.7% (n = 13) από Parkinson. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα οι ασθενείς 

με άνοια είναι συχνότερα γυναίκες σε ποσοστό 61,8% (n = 63). 

Συμπεράσματα: Ο μεγάλος αριθμός φροντιστών ανοϊκών ασθενών που βιώνουν υψηλή 

επιβάρυνση, καθώς και οι πολλαπλοί παράγοντες πρόβλεψης της επιβάρυνσης αυτής, που 

εντόπισε η μελέτη, επιβεβαιώνουν την ανάγκη υποστήριξης και ενίσχυσης των φροντιστών με τη 

δημιουργία προγραμμάτων φροντίδας και κοινωνικής στήριξης της οικογένειας καθώς και 

βελτίωσης των υφιστάμενων δομών. Απαραίτητη θεωρείται η ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας που μπορούν να συνεισφέρουν στη παράταση της 

διαβίωσης του ασθενούς στην κοινότητα, να μειώσουν την επιβάρυνση των φροντιστών και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.  
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STAGE OF DEMENTIA AND OTHER FACTORS WHICH MAY AFFECT FOOD 

CONSUMPTION IN ELDERLY PEOPLE LIVING IN NURSING HOMES 

Anastasia Paschaleri, Apostolos Benis, Katerina Sdravou, Irene Paschaleri, Emmanouil V. 

Dermitzakis 

Frontizo nursing home, Thessaloniki, Greece 

 

Introduction: Old people with dementia are suffering from poor appetite. Previous research has 

shown that this may be due to several factors. This study attempts to contribute to the research 

of ageing by investigating nutritional issues of people with dementia living in care homes.  

Aim: The aim of this research is to identify the impact of factors such as stage of dementia, 

difficulty in swallowing, medication, co-existence of other diseases and family visits on food 

consumption of nursing home residents with dementia. 

Methods: The sample consists of 25 residents suffering from dementia living in a nursing home 

in Thessaloniki, Greece. Data was collected and analysed using medical and food records of the 

residents as well as visits records of the family members.  

Results: Nutritional risks exist in all stages of dementia but are more evident during the final 

stages of the disease. Residents with moderate and severe dementia consumed less full meals 

per month. The majority of the sample had difficulty in swallowing, was taking medication for 

dementia and had significant other co-morbidities. However, these factors do not seem to affect 

food consumption, with the exception of the frequency of family visits at the time of meal. 

Feeding process is highly related to food intake of the residents. 

Conclusions: It is evident that more research is needed in order to explain factors related to 

nutritional deficiencies of the elderly and prevent malnutrition. Policy implications and further 

research to the topic is suggested.  
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Η ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 

Σάνια Αλμούσα 

Φυσικοθεραπεύτρια, Βέρνη, Ελβετία 

 

Εισαγωγή: Οι πτώσεις είναι η συχνότερη αιτία τραυματισμού των ηλικιωμένων. Εκτιμάται ότι οι 

πτώσεις συμβαίνουν στο 30% των ατόμων ηλικίας άνω των 65, και στο 55% των ατόμων άνω 

των 80. Οι πτώσεις έχουν σοβαρές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία των ηλικιωμένων, 

επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής τους, αφού μπορούν να προκαλέσουν φόβο για 

επαναλαμβανομένη πτώση, σωματική αναπηρία, και ακινητοποίηση με πιθανές επιπλοκές. Τα 

τελευταία χρόνια, οι ερευνητές ασχολούνται όλο και περισσότερο με την ανεύρεση των 

παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στην πτώση, με απώτερο σκοπό την πρόληψή τους. Η 

ακράτεια ούρων αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες κινδύνου που αυξάνει τις πιθανότητες 

στους ηλικιωμένους για πτώση. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ακράτειας 

ούρων ως παράγοντας κινδύνου για τις πτώσεις στην τρίτη ηλικία. 

Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη ήταν η αναζήτηση σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με λέξεις κλειδιά. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν το Pubmed, CINAHL, Wok, και το Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν τρία στάδια, αρχικά 

έγινε ανάγνωση του τίτλου και της περίληψης, και όσες αναγνωρίστηκαν ως μη σχετικές 

απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι αναφορές για πιθανές σχετικές μελέτες. Και τέλος 

αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων ένταξης και απόρριψης. Σε προσχεδιασμένη φόρμα 

καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των μελετών που βρέθηκαν σχετικά με το σκοπό της παρούσας 

μελέτης και αναλύθηκαν. 

Αποτελέσματα: 10 ερευνητικές μελέτες επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων ένταξης, και 

αναλύθηκαν. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, οι ηλικιωμένοι (>65 ετών) που είχαν ακράτεια 

ούρων, και ιδιαίτερα ακράτεια επιτακτικού τύπου, είχαν και συχνότερα ποσοστά πτώσεων (OR>1, 

P<0,05).  

Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι με ακράτεια ούρων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

εμπλακούν σε πτώσεις. Τα ευρήματα αυτά κρίνουν αναγκαίο την επιβολή της άμεσης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης της ακράτειας ούρων προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των 

πτώσεων στους ηλικιωμένους. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Ε’ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αργυρή Καλποδήμου  

Ε’ Κ.ΑΠ.Η. Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 

 

Εισαγωγή: Η μετάβαση στην Τρίτη Ηλικία, για τους περισσότερους, αποτελεί και πέρασμα στο 

περιθώριο της ζωής. Η αίσθηση ότι δεν είσαι ενεργός, χρήσιμος και απαραίτητος για τους άλλους 

είναι ισχυρό σοκ για έναν ηλικιωμένο, ενώ ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η μοναξιά. Τα Κ.ΑΠ.Η., 

όταν λειτουργούν ικανοποιητικά, προσφέρουν σε ηλικιωμένους δημότες αρκετές ευκαιρίες για 

διασκέδαση, δραστηριότητες, παρέα και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός των αναγκών των ηλικιωμένων του Ε΄ 

Κ.ΑΠ.Η. Αγίου Δημητρίου Αττικής.  

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου και 

επιλογή δείγματος από τυχαιοποιημένη συστηματική δειγματοληψία. Συλλέχθηκαν δεδομένα 

αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωμένων, τη σωματική υγεία τους, τη συναισθηματική 

κατάστασή τους, τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, τους 

βασικότερους λόγους εγγραφής τους στο Κ.ΑΠ.Η., καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

των υπηρεσιών του Κ.ΑΠ.Η. 

Στην ανάλυση της μελέτης αυτής, διαπραγματεύεται η ισχύς ή μη της κυριαρχούσας αντίληψης 

της κοινωνίας μας ότι η Τρίτη Ηλικία ισοδυναμεί με απόσυρση από κοινωνικές δραστηριότητες ή 

παραίτηση από οποιαδήποτε διεκδίκηση. Αναλύονται οι ανάγκες και τα προβλήματα των 

ηλικιωμένων. Διερευνούνται οι παράγοντες και τα ερεθίσματα που τους ωθούν ώστε να είναι 

ενεργά ή αδρανή. Παρουσιάζονται οι φορείς προστασίας των ηλικιωμένων και ερευνάται η 

ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Ειδικότερα αν εκπληρώνεται πλήρως ο 

κοινωνικοποιητικός και βοηθητικός ρόλος των Κ.ΑΠ.Η. για ψυχαγωγία και παροχή πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμένουν υγιή, αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά 

μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

Αποτελέσματα: Η παρούσα έρευνα καταλήγει σε δύο προτάσεις:  

α) Στην ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδας και την παράλληλη 

ή συνοδευτική λειτουργία τους με τα Κ.ΑΠ.Η. 

β) Οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και 

στην αυτονομία για τα μέλη της οικογένειας καθώς και στο οικογενειακό δίκτυο. 

Συμπεράσματα: Οι προτάσεις που γίνονται στην παρούσα μελέτη αποσκοπούν στη συμβολή 

καλύτερης και πιο συντονισμένης λειτουργίας των Κ.ΑΠ.Η. μέσω της κατανόησης των αναγκών 

των ίδιων των ηλικιωμένων. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ 

Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΡΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Σοφία Ντιναλέξη, Ιουλία Ντιναλέξη, Αναστασία Κοσιώνη 

Γνωστικό Αντικείμενο Γηροδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Η Γηροδοντιατρική είναι υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο 

σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει 

κατάλληλα τους φοιτητές ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ασθενοκεντρικά τα 

οδοντιατρικά προβλήματα υγιών, ευπαθών και εξαρτημένων ηλικιωμένων. Το μάθημα 

περιλαμβάνει παραδόσεις στο αμφιθέατρο, ηλεκτρονικά μαθήματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σε Κ.Α.Π.Η. της Αττικής. Ταυτόχρονα, στις Κλινικές της Σχολής, οι φοιτητές παρέχουν πλήρη 

οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς, μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό είναι 

ηλικιωμένοι.  

Σκοπός: Η περιγραφή της πρακτικής εξάσκησης στη Γηροδοντιατρική στα Κ.Α.Π.Η.  

Μέθοδος: Η πρακτική άσκηση στα Κ.Α.Π.Η. γίνεται σε εθελοντική βάση. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των φοιτητών στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

ηλικιωμένους, στη λήψη ενός ολοκληρωμένου κοινωνικοϊατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, 

στη διαμόρφωση σχεδίων θεραπείας και στον εντοπισμό πιθανών φραγμών στην οδοντιατρική 

φροντίδα.  

Αποτελέσματα: Πριν από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις οι φοιτητές ενημερώνονται λεπτομερώς 

για τη δράση, μέσα από σεμινάρια και λήψη ηλεκτρονικού υλικού. Μικρές ομάδες 4-6 φοιτητών 

συνεπικουρούμενοι από μέλη του διδακτικού προσωπικού της Οδοντιατρικής Σχολής, 

επισκέπτονται Κ.Α.Π.Η. και εξετάζουν ηλικιωμένους σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, 

κατόπιν προσυνεννόησης με τους υπευθύνους. Η εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη συνέντευξης 

μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων, με έμφαση στα ιατροκοινωνικά θέματα και 

ενδελεχή οδοντιατρική εξέταση. Για την κλινική εξέταση χρησιμοποιείται ειδικός φορητός 

εξοπλισμός. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά παραπέμπονται στην Οδοντιατρική Σχολή για 

αντιμετώπιση. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι φοιτητές αναλύουν στους ηλικιωμένους 

τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην στοματική τους κοιλότητα και διδάσκουν 

τεχνικές καθημερινής στοματικής φροντίδας. Στο τέλος των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι 

φοιτητές συζητούν με τους εκπαιδευτές τα πιο σημαντικά κοινωνικοϊατρικά θέματα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και τα σχέδια θεραπείας που προτείνονται. Η 

αξιολόγηση του προγράμματος καταδεικνύει τις πολύ θετικές εντυπώσεις των φοιτητών από το 

πρόγραμμα.  

Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κ.Α.Π.Η. αποτελούν σημαντικό τμήμα της 

εκπαίδευσης στη Γηροδοντιατρική, καθώς βελτιώνουν τις ικανότητες των φοιτητών στην 

επικοινωνία, συλλογή κλινικών πληροφοριών και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και 

συμπεριφορών προς τους ηλικιωμένους. 
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AA20 

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ 

Ειρήνη Χαϊδή1, Δέσποινα Πασπαλά2, Λουκάς Κουτσικός1, Δημήτριος Γκούσκος3, Μιχάλης 

Μεϊμάρης1 

1 Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα 

ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

2 A΄ΚΑΠΗ Δ.Ε. Νίκαιας, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νίκαιας-Αγ. 

Ι. Ρέντη 

3 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Η ρήση της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. «Η Ένωση αναγνωρίζει και 

σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και 

να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο» ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την 

ισχυρή κοινωνική ανάγκη για την ενσωμάτωση των ηλικιωμένων πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. 

Είναι άλλωστε γνωστό ότι υπάρχει αύξηση της ηλικίας των πολιτών της Ε.Ε. λόγω των συνθηκών. 

Η λεγόμενη Γ΄ Ηλικία στερείται της δυνατότητας χρήσης των ψηφιακών εργαλείων, άρα της 

δυνατότητας, τόσο της πληροφόρησης, όσο κυρίως της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας με την νέα γενιά που ζει στην κοινωνία της τεχνολογίας. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μη δυνατότητας δεν αναγνωρίζονται μόνο ως περιθωριοποίηση και 

απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικείο και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και ως πρόσκομμα 

στην εξέλιξη του πολιτισμού καθώς η μεταφορά γνώσης από γενιά σε γενιά δεν επιτυγχάνεται 

λόγω της έλλειψης διαγενεακής επικοινωνίας. Πιστεύουμε ότι προγράμματα που θα προσφέρουν 

ευκαιρίες επικοινωνίας σε ψηφιακό επίπεδο, θα είναι προς όφελος των ηλικιωμένων, των νέων και 

εν τέλει του πολιτισμού μας.  

Σκοπός: H διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στους ηλικιωμένους και το κοινωνικό 

σύνολο μέσα από τη χρήση νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών και ιδίως του Διαδικτύου· όχι μόνο 

ως χώρου επικοινωνίας ή απλά παροχής πληροφοριών, αλλά πολύ περισσότερο ως δεξαμενής 

μνήμης και εμπειρίας που δυνητικά θα ήταν διαθέσιμη σε όλους. 

Μέθοδος: Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση της προγραμμάτων ενσωμάτωσης των 

ηλικιωμένων πολιτών στον ψηφιακό κόσμο, καθώς επίσης και των προγραμμάτων διαγενεακής 

σύνδεσης στο αυτό πλαίσιο, που υλοποιήθηκαν κατά τις βιωματικές δράσεις (Ηands-οn) μεταξύ 

ηλικιωμένων και νεότερων ατόμων που σχεδιάστηκαν ως συνέχεια της διερεύνησης των απόψεων 

των ηλικιωμένων ως προς την τεχνολογία και τους Η/Υ. (Focus Group) 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των δράσεων έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι και τα νεότερα άτομα 

αποτελούν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας και η συνεργασία τους ευνοεί τόσο τα ηλικιωμένα μέλη 

της εφ' όσον «διδάσκονται ψηφιακά» από τους νεότερους, αλλά και τους νεότερους που 

διδάσκουν μεν ψηφιακά τα άτομα της Γ΄ Ηλικίας αλλά διδάσκονται από αυτά την εμπειρία ζωής. 

Συμπεράσματα: Τα άτομα Γ' Ηλικίας είναι «ζωντανοί» ενεργοί πολίτες και με τη συνεργασία των 

νεότερων μπορούν να κατακτήσουν τον ψηφιακό κόσμο, να κατανοήσουν ότι όχι μόνο έχουν να 

ωφεληθούν απ’ αυτό αλλά και να προσφέρουν μέσω αυτού και εν τέλει να εφαρμόσουν στην 

πράξη το σλόγκαν των καιρών «Διά Βίου Μάθηση». 
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AA21 

ANAIMIA ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Τηλέμαχος Δασκάλου, Κωνσταντίνα Γυφτοπούλου, Βαρβάρα Δημητρίου, Ελένη Αλαφάκη 

Μαρία Μπακάλη, Ελένη Σίρμου, Ρέα Χατζηκυριάκου 

Αιματολογικό Εργαστήριο, Εργαστηριακός Τομέας, ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» 

 

Εισαγωγή: Η αναιμία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι 

χαμηλότερη των 13,5 gr/dl στους άνδρες και 12 gr/dl στις γυναίκες. Η αναιμία στους 

ηλικιωμένους, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, είναι συχνό εύρημα με σημαντικές 

επιπτώσεις στη νοσηρότητα και θνησιμότητα αυτών των ατόμων. 

Σκοπός: Η καταγραφή των περιπτώσεων αναιμίας σε ηλικιωμένους ασθενείς (>75 ετών) που 

προσήλθαν στο ΤΕΠ τριτοβάθμιου νοσοκομείου. 

Μέθοδος: Σε ηλικιωμένους ασθενείς (άνω των 75 ετών) που προσήλθαν στο ΤΕΠ για 

οποιοδήποτε λόγο, καταγράφηκε η ερυθρά σειρά της γενικής αίματος (φτ: RBC: 4-5 Μ/μL, Hct: 

37-45,6%, Hb: 12-15 g/dL, MCV: 76-96 fl, MCH: 27-33 pg, MCHC: 30-36 g/dL). 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τους 250 ηλικιωμένους ασθενείς που προσήλθαν στο 

ΤΕΠ, στους 70 (ποσοστό 30%) διαπιστώθηκε αναιμία. Συγκεκριμένα 40 εμφάνιζαν υπόχρωμη 

μικροκυτταρική, αναιμία (MCV<76 fl, MCH<27 pg, MCHC<30 gr/dl),14 μακροκυτταρική αναιμία 

(MCV>96 fl, MCH>33 pg, MCHC>36 gr/dl) και 16 ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία (MCV: 76-

96 fl, MCH: 27-33 pg, MCHC: 30-36 gr/dl). Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό ηλικιωμένων (>75 ετών) ασθενών εμφανίζουν αναιμία. Η αιτιολογία της 

αναιμίας ποικίλλει ανάλογα με τις συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις και συνήθως 

διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: αναιμία από έλλειψη αιμοποιητικών παραγόντων, αναιμία χρόνιας 

νόσου και αναιμία αγνώστου αιτιολογίας.  
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AA22 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ 

Ανδρέας Αναστασόπουλος1, Κωνσταντίνα Γυφτοπούλου2, Ελένη Αλαφάκη2, Μαρία Μπακάλη2, 

Τηλέμαχος Δασκάλου2, Αλίκη Δημητρουλέα2, Ρέα Χατζηκυριάκου2 

1 6η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

2 Αιματολογικό Τμήμα Εργαστηριακός Τομέας ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» 

 

Εισαγωγή: Οι ακραίες ηλικίες του ανθρώπου έχουν αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις και οι 

ηλικιωμένοι (>65 ετών) εμφανίζουν αρκετά συχνά πνευμονίες από εισρόφηση που συνήθως 

χαρακτηρίζονται από αμβληχρά κλινικά σημεία και συμπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

σημαντικός είναι ο ρόλος του αιματολογικού εργαστηρίου στη διαγνωστική προσπέλασή τους. 

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας του αιματολογικού εργαστηρίου στη διάγνωση ηλικιωμένων 

ασθενών με πνευμονία από εισρόφηση που εισάγονται σε πνευμονολογικές κλινικές με ήπια 

κλινική εικόνα και συμπτωματολογία. 

Μέθοδος: Εξετάσθηκαν οι γενικές αίματος κατά την εισαγωγή 50 ασθενών (ηλικίας >65 ετών) με 

πνευμονία από εισρόφηση που εισήχθησαν σε πνευμονολογική κλινική με μόνο κλινικό σύμπτωμα 

την πτώση του επιπέδου συνείδησης. Στους ασθενείς αυτούς μετρήθηκε ο αριθμός των λευκών 

αιμοσφαιρίων και η ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των ουδετερόφιλων στη γενική αίματος της 

εισαγωγής τους (φτ: 4.000-10.000/μl και 50-65% αντίστοιχα) 

Αποτελέσματα: Από τους 50 ασθενείς (25 άνδρες - 25 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 86,4 

έτη, οι 38 (76%) είχαν αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων στο περιφερικό αίμα (>10.000/μl). 

Όλοι οι ασθενείς είχαν αυξημένη ποσοστιαία αναλογία ουδετερόφιλων ακόμα και αυτοί στους 

οποίους ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν φυσιολογικός (στοιχείο ενδεικτικό μικροβιακής 

λοίμωξης).  

Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός 

ηλικιωμένων ασθενών με πνευμονία από εισρόφηση που εισάγονται σε πνευμονολογική κλινική με 

μόνο σύμπτωμα την πτώση του επιπέδου συνείδησης, εμφανίζουν αυξημένο αριθμό λευκών 

αιμοσφαιρίων και αυξημένη ποσοστιαία αναλογία ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα κατά την 

εισαγωγή τους. Έτσι η συμβολή του αιματολογικού εργαστηρίου στη διάγνωση και αντιμετώπιση 

των ασθενών αυτών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς τα κλασικά συμπτώματα της πνευμονίας 

απουσιάζουν σε αυτούς τους ασθενείς.  
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AA23 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Άννα Μαρία Μούζακ, Ελένη Αλεξίου, Παύλος Λειβαδέας, Αγγελική Ζωνουδάκη, Βαλσαμούλα 

Μυριδάκη, Παναγιώτης Ζης, Αντώνης Ταβερναράκης  

ΓΝΑ « Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Η άνοια αποτελεί μια παθολογική κατάσταση συνεχούς και εξελισσόμενης έκπτωσης 

των νοητικών λειτουργιών, που σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην συμπεριφορά, έχει επίπτωση 

στην ικανότητα του ασθενή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Ο 

επιπολασμός της άνοιας αυξάνεται με το γήρας και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες 

ηλικίες, άνω των 85 ετών (20-25%). Ποσοστό 60% του φάσματος όλων των ανοιών 

καταλαμβάνει η νόσος Alzheimer και ακολουθεί η αγγειακή άνοια. Η δραματική αύξηση του 

αριθμού των ασθενών με άνοια έχει οικογενειακές και κοινωνικές επιπτώσεις, συχνά δε 

προβληματίζει η έγκαιρη διάγνωση και ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων που μπορούν 

να τροποποιήσουν ή να αντιστρέψουν την εξέλιξη της νόσου. 

Σκοπός: Η χρήση της ποσοτικοποιημένης ηλεκτροεγκεφαλογραφικής (ΗΕΓφικής) ανάλυσης 

εγκεφαλικών ρυθμών ως ένα οικονομικό μέσο στην πρώιμη διάγνωση της έκπτωσης νοητικών 

λειτουργιών σε ηλικιωμένους ασθενείς. 

Μέθοδος: Πρόκειται για μια πενταετή μελέτη 50 ασθενών μέσης ηλικίας 72 έτη πασχόντων από 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (30) και νόσο Πάρκινσον (20). Χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχη ομάδα 

ελέγχου 50 υγιών μαρτύρων. Αποκλείσθηκαν ασθενείς με διαταραχές μνήμης και γνωστό ιστορικό 

άνοιας. Όλοι υποβάλλονταν ανά εξάμηνο σε πλήρη νευροψυχολογικό έλεγχο και φασματική 

ανάλυση των ΗΕΓφικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιήθηκε λογισμικό Neurofax EEG (NIHON 

KOHDEN). 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που εμφάνισαν άνοια χαρακτηρίζονταν από στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές των ΗΕΓφικών παραμέτρων τους δύο έτη τουλάχιστον πριν από την εκδήλωσή της. 

Ειδικότερα ο λόγος (index) των συχνοτήτων α3/α2 και θ/α στις κροταφοϊνιακές και 

μετωποκροταφικές περιοχές αντιστοίχως, διαταράσσεται σημαντικά. Δεν υφίσταται 

διαφοροποίηση αναλόγως του φύλου. 

Συμπεράσματα: Η ποσοτικοποιημένη ΗΕΓφία αποτελεί μία αξιόπιστη screening δοκιμασία της 

πρώιμης διάγνωσης γνωσιακών διαταραχών στην τρίτη ηλικία. 
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AA24 

ΜΕΤΡΗΣΗ GFR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ  

Φ. Αθανασίου, Μ. Μανδαράκα, Ε. Αμμολοχίτου, Η. Πέτση, Γ. Μήτρου 

Συστεγαζόμενα Ιατρεία ΕΟΠΥΥ, Χώρα Άνδρου 

 

Εισαγωγή: Είναι πολύ σημαντική η ανάγκη υπολογισμού του ρυθμού σπειραματικής διήθησης σε 

άτομα τρίτης ηλικίας. Ιδιαίτερα σε άτομα με οξεία ή χρόνια νόσο και ασταθή νεφρική λειτουργία, 

οι διακυμάνσεις της τιμής της κρεατινίνης ορού, απαιτούν προσεκτική εξατομίκευση της 

δοσολογίας των φαρμακευτικών δόσεων. 

Σκοπός: Η μελέτη επικεντρώθηκε στον υπολογισμό της κάθαρσης της κρεατινίνης σε άτομα 

τρίτης ηλικίας, για την καλύτερη στόχευση των δόσεων της φαρμακευτικής αγωγής παθήσεων 

οξέων ή χρόνιων και την αποφυγή παρενεργειών ή τοξικότητας. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν 39 άτομα, άνδρες και γυναίκες, με σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή 

υπέρταση και δυσλιπιδαιμία, με μέσο όρο ηλικίας (±SD) τα 77 (±6) έτη (max: 87, min: 65). Με 

βάση τη τιμή της κρεατινίνης ορού και των σωματομετρικών στοιχείων του καθενός (ύψος-

βάρος), έγινε καταγραφή της κάθαρσης της κρεατινίνης (CrCl), με βάση τον τύπο του Cockroft-

Gault.  

Αποτελέσματα: Η καταγραφή της κάθαρσης κρεατινίνης (CrCl) στην ομάδα μελέτης, ανέδειξε 

μέσο όρο CrCl ± SD: 43 ± 15 ml/min, (max: 75, min: 15 ml/min). 

Συμπεράσματα: Η ταχεία και εύκολη εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης, είναι πολύ 

σημαντική για τον κλινικό ιατρό, καθότι συνιστά πολύ σημαντικό βοήθημα στο σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και την τροποποίηση εξατομικευμένα, δόσεων φαρμακευτικής θεραπείας, κυρίως 

σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων και πολυφαρμακίας, αλλά και ταχέως εξελισσόμενων οξέων 

νοσημάτων. Ο υπολογισμός του ρυθμού σπειραματικής διήθησης μέσω του τύπου του Cockroft-

Gault, αποδεικνύει πως η απλή μέτρηση της κρεατινίνης ορού, δεν αντανακλά πλήρως τον 

εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης στην τρίτη ηλικία και έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

σε ηλικιωμένα άτομα με συνοσηρότητες για την αποφυγή φαρμακευτικών παρενεργειών και 

τοξικότητας. 
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AA25 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

(ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΚΒΑΣΗ)  

Ειρήνη Σκούρα1, Νικολέττα Χαραλαμπάκη2, Χριστίνα Σερέτη2, Άννα Μακίνα1, Νικόλαος Αλεξίου1, 

Ειρήνη Κοτινά1, Αλκιβιάδης Ιωάννου1, Μαρίνα Κουπετώρη1 ,Δέσποινα Παπαδέλλη3, Ελευθερία 

Τρίκκα-Γραφάκου2, Στυλιανή Συμπάρδη1  

1 Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Θριάσιο» 

2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝ «Θριάσιο» 

3 Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, ΠΓΝ «Θριάσιο» 

 

Εισαγωγή: Η δραματική αύξηση της λοίμωξης από Clostridium difficile διεθνώς, την κατατάσσει 

στις σημαντικές λοιμώξεις. Στην ελληνική πραγματικότητα η επιδημιολογία της δεν έχει απόλυτα 

διευκρινιστεί. Στην παρούσα μελέτη καταγράψαμε τα περιστατικά υπερηλίκων ασθενών που 

νοσηλεύθηκαν με τη λοίμωξη αυτή, την τελευταία διετία στο νοσοκομείο μας. 

Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 36 ασθενείς ηλικίας >65 ετών, 21 άνδρες (58,4%) και 

15 γυναίκες (41,6%), μέσης ηλικίας 77±5, που νοσηλεύθηκαν στις κλινικές του νοσοκομείου με 

συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό σύστημα. Στους ασθενείς αυτούς τεκμηριώθηκε λοίμωξη 

από Clostridium Difficile με θετικό έλεγχο κοπράνων για τοξίνη ή/και GLD. Περίοδος καταγραφής 

ήταν η διετία Σεπτέμβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2014. Στην περίοδο αυτή, στο Μικροβιολογικό 

εργαστήριο, είχαν ελεγχθεί συνολικά 306 ασθενείς ηλικίας >65 ετών, με επεισόδια διαρροϊκών 

κενώσεων (11,7% με Clostridium λοίμωξη). Όλοι υποβλήθηκαν σε απεικονιστικές εξετάσεις 

κοιλίας αναλόγως της βαρύτητας της κλινικής εικόνας και κάποιοι σε ενδοσκοπήσεις του πεπτικού.  

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς (100%) παρουσίαζαν διαρροϊκές κενώσεις, που αποτελούσαν 

την κυρία αιτία εισόδου για τους 30/36 (83%). Οι 12 (33,4%) είχαν εικόνα ατελούς ειλεού λεπτού 

εντέρου και 3/36 (8,3%) ασθενείς είχαν παρατεινόμενο εμπύρετο με βαριά ψευδομεμβρανώδη 

κολίτιδα. Σε όλους υπήρχε τουλάχιστον ένας προδιαθεσικός παράγοντας: πρόσφατο χειρουργείο 

κοιλίας σε 4/36 ασθενείς (11,2%), κακόηθες νεόπλασμα υπό ΧΜΘ σε 8/36 (22,2%), λήψη 

πολλαπλών αντιμικροβιακών σε 35/36 (97,2%). Όλοι λάμβαναν PPIs (100%). Οι 26/36 (72,2%) 

είχαν πολλαπλές ή παρατεινόμενη νοσηλεία. Οι 10/36 (27,7%) προέρχονταν από την κοινότητα 

και είχαν λάβει κινολόνες ή β-λακτάμες. Σε 20/36 (55,6%) βρέθηκε (+) τοξίνη A Clostridium 

difficile και σε 16/36 (44,4%) GLH (+). Σε όλους χορηγήθηκε αρχικά Μετρονιδαζόλη 500 x3 IV, 

χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση στους 30/36 (83,3%) και εν συνεχεία Βανκομικίνη per os (500x4) με 

επιτυχία στους 25/36 (69%). Η νεότερη Φινταξομικίνη (Dificlir 100x2, pos), χορηγήθηκε σε 7 

ασθενείς ως θεραπεία διάσωσης. Οι 28/36 (77,7%) ανέρρωσαν πλήρως. Οι 8/36 (22,3%) 

απεβίωσαν. Από αυτούς οι 8/8 (100%) ευρίσκοντο σε κακή γενική κατάσταση λόγω 

συννοσηρότητας. Από τους τελευταίους, οι 4/8 (50%) έλαβαν και Φινταξομυκίνη.  

Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από Clostridium difficile δεν παρουσιάζεται πάντοτε ως οξύ 

διαρροϊκό σύνδρομο. Κάθε εμμένουσα κλινική εικόνα από το πεπτικό σύστημα πρέπει να 

διερευνάται προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα αν υπάρχει προδιάθεση. Τέλος, εν αναμονή των 

νέων οδηγιών, ίσως θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να προχωρήσει νωρίς στη χορήγηση 

Φινταξομικίνης, όσο υπάρχει περιθώριο απορρόφησής της από το πεπτικό.  
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AA26 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Μαρία Τσεκούρα1, Αλέξανδρος Καστρίνης2, Eλένη Νομικού3, Μαριάννα Κατσουλάκη3 

1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΣΕΥΠ TEI Δυτικής Ελλάδας 

2 Κλινικός Φυσικοθεραπευτής  

3 Κλινική Φυσικοθεραπεύτρια 

 

Εισαγωγή: H σαρκοπενία περιγράφεται ως σύνδρομο ανθρώπων κυρίως ηλικιωμένων και 

χαρακτηρίζεται από προοδευτική, γενικευμένη απώλεια της σκελετικής μυϊκής μάζας και μυϊκής 

λειτουργικότητας (ισχύος ή απόδοσης). Η συχνότητα εμφάνισης σαρκοπενίας σε διάφορες 

μελέτες είναι 5-13% στις ηλικίες 60-70 ετών και 11-50% στις ηλικίες >80 ετών. Η επίδραση της 

σαρκοπενίας στη ζωή των ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα σοβαρή, μια και αποτελεί ισχυρό 

παράγοντα νοσηρότητας, ανικανότητας, θνησιμότητας και υψηλού κόστους περίθαλψης για τα 

συστήματα Υγείας.  

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας της άσκησης σε ασθενείς με σαρκοπενία. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από πηγές Medline, Pubmed, Google 

Scholar. Συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις της τελευταίας δεκαετίας 

και έρευνες δημοσιευμένες. 

Αποτελέσματα: Προγράμματα άσκησης με σκοπό την προοδευτική αύξηση της δύναμης είναι 

σημαντικά. Τα οφέλη είναι πολλά όταν η άσκηση είναι στοχευόμενη για τα κινητικά πρότυπα. 

Στην εκπαίδευση σύνθετων κινητικών προτύπων είναι σημαντική η βελτίωση του νευρομυϊκού 

ελέγχου καθώς επίσης και η αύξηση της ταχείας ανάπτυξης δύναμης. 

Συμπεράσματα: Η έκπτωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των μυών απαιτεί από 

τους ασθενείς διαφοροποιήσεις της στρατηγικής εκτέλεσης βασικών δραστηριοτήτων καθημερινής 

ζωής όπως βάδιση, έγερση από καθιστή θέση. Είναι σημαντικό ο φυσικοθεραπευτής να αξιολογεί 

τις δυνατότητες του κάθε ασθενή ώστε η επιβάρυνση να είναι σύμφωνη με την συνολική 

κατάσταση και παθολογία του ασθενή. Η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι επιβεβλημένη για τη 

βελτιστοποίηση του κέρδους και την αποφυγή τραυματισμών. Οι ασκήσεις για βελτίωση της 

ταχύτητας ανάπτυξης δύναμης πελματιαίων καμπτήρων και εκτεινόντων ισχίου είναι σημαντικές 

για την υποστήριξη κατά την προώθηση κατά τη βάδιση και μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων. 

Βέβαια απαιτούνται περισσότερες μελέτες καλού μεθοδολογικού σχεδιασμού και με μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων για περισσότερα αποτελέσματα.  
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AA27 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΟΙΑΣ – ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. ΚΑΤΣΑΜΠΑ 

Δημήτριος Φραγκάκης1, Μαρία Περγάμαλη2 

1 Ιατρός Παθολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 

2 Νοσηλεύτρια, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνει συνεχώς σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, με 

συνέπεια τη δημιουργία πολλών κοινωνικών, αλλά και ιατρικών προβλημάτων. Η γήρανση, ως 

βιολογικό φαινόμενο, οδηγεί σε μη αναστρέψιμες μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές σε 

όλα τα οργανικά συστήματα. Από αυτές, οι μεταβολές που αφορούν το νευρικό σύστημα έχουν 

ξεχωριστή σημασία για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και είναι αυτές που 

απολήγουν τελικά στην άνοια. 

Σκοπός της μελέτης είναι να περιγραφούν οι παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση της 

άνοιας. 

Μέθοδος: Μελετήσαμε 200 ασθενείς με άνοια, ωφελούμενους του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά, 100 

άνδρες και 100 γυναίκες, ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών. Σε όλους τους ασθενείς ελήφθη 

λεπτομερές ιστορικό, από τον Ιατρό και τη Νοσηλεύτρια, είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, 

όπου ήταν δυνατόν, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον ή τους φροντιστές. Ελέγχθηκαν 

εργαστηριακές εξετάσεις, ΗΕΓ, CT- Εγκεφάλου και πραγματοποιήθηκε νευρολογική εξέταση.  

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο οικογενειακό 

περιβάλλον των ανοϊκών ασθενών. Παράγοντες που επιδρούν θετικά στην εμφάνιση άνοιας είναι 

η ηλικία της μητέρας κατά τον τοκετό (1,2%), το κάπνισμα (38,8%), η κακή διατροφή (30%) και 

το μορφωτικό επίπεδο (30%). Μεταβολικοί παράγοντες (Σ.Δ., Θυρεοειδοπάθεια) (50%), Τοξικοί 

παράγοντες (μέταλλα και οργανικοί εστέρες) (10%), Τραύμα (10%), Ψυχοπάθεια (20%), S. 

Down και Λεύκωμα (10%), φαίνεται ότι συσχετίζονται θετικά με την εμφάνιση άνοιας. Η 

συχνότητα εμφάνισης της άνοιας στον πληθυσμό της τρίτης ηλικίας, κυμαίνεται από 5-20%. 

Συμπεράσματα: Το τεράστιο οικονομικό κόστος και η κοινωνική επίπτωση της άνοιας έχουν 

οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη συνεχή αναζήτηση νέων μεθόδων αντιμετώπισης και 

πρόληψης. Επίσης, γίνονται προσπάθειες από τις κοινωνικές δομές των Δήμων να απορροφήσουν 

αυτούς τους ασθενείς, με αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και τη βοήθεια των 

φροντιστών. 
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AA28 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟ-

ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ (AChEIs) ΣΕ ΥΠΕΡΓΗΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ 

Αλκιβιάδης Ιωάννου, Ειρήνη Σκούρα, Νικόλαος Αλεξίου, Βασίλειος Βιτώρος, Ειρήνη Κοτινά, 

Άννα Μακίνα, Ευσταθία Λιακοπούλου, Μαρίνα Κουπετώρη, Στυλιανή Συμπάρδη 

Α΄Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Θριάσιο» 

 

Εισαγωγή: Η ευρεία χρήση διαφόρων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης 

ανοϊκής συνδρομής σε υπέργηρους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συμβάματα με 

κακή έκβαση. Ειδικότερα στους λήπτες αναστολέων ακετυλοχολινεστεράσης (ΑChEIs) είναι 

περισσότερο πιθανό, να εμφανιστεί συμπτωματική μείωση καρδιακής συχνότητας, συγκριτικά με 

εκείνους που δεν λαμβάνουν. Το φαινόμενο πολλαπλασιάζεται εάν συγχορηγούνται και άλλα 

αρνητικά χρονότροπα φάρμακα.  

Σκοπός: Περιγράφουμε τρεις περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική 

μας με έντονη συμπτωματολογία εγκεφαλικής υποάρδευσης, λόγω βραδυκαρδίας επί εδάφους 

λήψης ΑChEIs. 

Μέθοδος: Δύο άνδρες, (Α) ετών 75, (Β) ετών 85 και μια γυναίκα (Γ) ετών 80, νοσηλεύθηκαν ο 

(Α) και η (Γ) λόγω λιποθυμικού επεισοδίου με ελαφρά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο ασθενής (Β) 

εισήλθε για διερεύνηση μυϊκής αδυναμίας, ζάλης, εύκολης κόπωσης. Τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν 

σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο καθώς και ΗΚΓ, CT εγκεφάλου, ΗΕΓ, Τriplex αγγείων 

τραχήλου, όπου δεν απεδείχθη παθολογικό εύρημα πλην εμμένουσας φλεβοκομβικής 

βραδυκαρδίας (< 40/min). Οι ασθενείς (Α) και (Β) ελάμβαναν ριβαστιγμίνη (Exelon) και η (Γ) 

ντονεπεζίλη (Aricept) της ομάδας αναστολέων ακετυλοχολινεστεράσης για διαταραχές μνήμης. Ο 

ένας ασθενής (Α) ελάμβανε επιπλέον β-αποκλειστή και δακτυλίτιδα (μη τοξικά επίπεδα), τα οποία 

διεκόπησαν άμεσα, χωρίς ανάκτηση φυσιολογικής καρδιακής συχνότητας. 

Αποτελέσματα: Η συμπτωματική βραδυκαρδία αποδόθηκε από την αρχή στη μουσκαρινική 

δράση των φαρμάκων AChEIs, τα οποία επίσης διεκόπησαν, με αποτέλεσμα τη προοδευτική 

βελτίωση της καρδιακής συχνότητας εντός 48ώρου. Οι ασθενείς διερευνήθηκαν και με 24ωρη 

καταγραφή καρδιακής συχνότητας (Holter) χωρίς να διαπιστωθούν παρατεταμένες παύλες (>2 

sec). Η χορήγηση των ΑChEIs είχε ξεκινήσει από 6μήνου και δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση για 

περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση. 

Συμπεράσματα: Το 50% των ατόμων που λαμβάνουν AChEIs, εμφανίζουν βελτίωση των 

νοητικών λειτουργιών μόνον αν χορηγηθούν στα αρχικά στάδια της νόσου. Η πιθανότητα 

βραδυκαρδίας σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς δεν είναι αμελητέα. Απαιτείται έλεγχος με 

ΗΚΓ πριν από τη χορήγηση των αναστολέων, διερεύνηση για πιθανή συνεργική δράση άλλων 

φαρμάκων και επανέλεγχος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη βραδυκαρδίας. 
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AA29 

ROBOTIC APPLICATIONS FOR DELIVERING SMART USER EMPOWERING 

APPLICATIONS (RAPP) 

Sofia Reppou, George Karagiannis 

Ormylia Foundation, Chalkidiki, Greece 

 

Introduction: The RAPP project (funded by the European Commission’s Directorate under its 

7th EU Framework Programme for Research and Technological Development _ FP7) will provide 

an open-source software platform to support the creation and delivery of Robotic Applications 

(RApps), which, in turn, are expected to increase the versatility and utility of robots. These 

applications will enable robots to provide physical assistance to people at risk of exclusion, 

especially the elderly, to function as a companion or to adopt the role of a friendly tutor for 

people who want to partake in the electronic feast but don’t know where to start. 

The RAPP partnership counts on seven partners in five European countries (Greece, France, 

United Kingdom, Spain and Poland), including research institutes, universities, industries and 

SMEs, all pioneers in the fields of Assistive Robotics, Machine Learning and Data Analysis, Motion 

Planning and Image Recognition, Software Development and Integration, and Excluded People. 

RAPP partners are committed to identify the best ways to train and adapt robots to serve and 

assist elderly people.  

Method: To achieve these goals, over three years, the RAPP project will implement the following 

actions: 

Provide an infrastructure for developers of robotic applications, so they can easily build and 

include machine learning and personalization techniques to their applications. 

Create a repository, from which robots can download Robotic Applications (RApps) and upload 

useful monitoring information. 

Develop a methodology for knowledge representation and reasoning in robotics and automation, 

which will allow unambiguous knowledge transfer and reuse among groups of humans, robots, 

and other artificial systems. 

Create RApps based on adaptation to individuals and taking into account the special needs of 

elderly people, while respecting their autonomy and privacy. 

Validate this approach by deploying appropriate pilot cases to demonstrate the use of robots for 

health and motion monitoring, and for assisting technologically illiterate people or people with 

mild memory loss. 

Conclusions: The RAPP project will help to enable and promote the adoption of small home 

robots and service robots as companions to our lives. RAPP partners are committed to identify 

the best ways to train and adapt robots to serve and assist elderly people. Eventually, our 

aspired success will be to open and widen a new ‘inclusion market’ segment in Europe. 

http://rapp-project.eu/?page_id=52
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AA30 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Μαρίνος Ματζιάρας, Θεοδώρα Τζιαμπάζη, Βαλασία Χατζηκώστα, Νικολέτα Μπουρλή  

Κ.Α.Π.Η. Σουφλίου (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου)  

 

Εισαγωγή: Η εργασία αναφέρεται στην ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία και πώς την 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι εν μέσω της κρίσης. Πηγή των συμπερασμάτων της 

εργασίας αποτελεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Π.Η. Σουφλίου. 

Η ποιότητα ζωής κατά το γήρας δεν έχει να κάνει μόνο με το πολυπαραγοντικό σύνολο της καλής 

υγείας, της λειτουργικότητας, της αίσθησης προσωπικής επάρκειας και την κοινωνική συμμετοχή 

αλλά και με την οικονομική αυτοδυναμία του ατόμου. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας αποτελεί 

και τον εκλυτικό παράγοντα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 

Σκοπός της πραγματοποίησης της έρευνας είναι η καταγραφή της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων –με αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά κριτήρια– και η εξαγωγή συμπερασμάτων 

για περαιτέρω μελέτη σε διεπιστημονικό επίπεδο. 

Μέθοδος: Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο - μέσο χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη μέσω δομημένου 

ερωτηματολογίου με κλειστές και προκατασκευασμένες ερωτήσεις. Στις τελευταίες 

χρησιμοποιήθηκαν και κλίμακες στάσης (κατά Likert). Επειδή η ερευνητική διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε από επαγγελματίες κοινωνικούς επιστήμονες, αξιολογήθηκαν και άλλες 

παράμετροι κατά τη συνέντευξη, όπως η στάση του συνεντευξιαζόμενου. Το ερευνητικό μέρος 

χρησιμοποιεί ως αντικειμενικά κριτήρια για την αποτύπωση της ποιότητας ζωής το κοινωνικό 

περιβάλλον του ηλικιωμένου, την προσπελασιμότητα σε υπηρεσίες υποστήριξης, την κατοικία του 

ηλικιωμένου και τέλος, τη σωματική και ψυχική του υγεία.  

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η αδυναμία του ατόμου να χειριστεί τα οικονομικά του 

αδιέξοδα, τις συναισθηματικές δυσκολίες, το άγχος, τη θλίψη, την ανασφάλεια και το αίσθημα 

απαξίωσης που του προκαλεί η κρίση, φέρνει στην επιφάνεια αισθήματα απόγνωσης, ματαιότητας 

και θυμού. Ήδη το γήρας είναι από μόνο του μια μορφή κρίσης, πόσω δε μάλλον όταν 

συνεπικουρείται από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα να οδηγείται στην 

απομόνωση. 
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AA31 

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ 65-75 ΕΤΩΝ 

Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Νικόλαος Βαΐτσης1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συμβίωση με 

εγγόνια και την κατάθλιψη, σε άνδρες 65-75 ετών. 

Μέθοδος: Στη μελέτη πήραν μέρος 95 άνδρες, ηλικιακού φάσματος 65-75 ετών, που προσήλθαν 

σε δύο ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Φάρσαλα. Αποκλείστηκαν τα άτομα με χρόνια 

νοσήματα. Σε όλους τους άνδρες αξιολογήθηκε η ύπαρξη και ο βαθμός κατάθλιψης με την 

κλίμακα «HAM-D 17» και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον 

τους. Εν συνεχεία υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης. 

Αποτελέσματα: Βρέθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση (p<0,001), ανάμεσα στη συμβίωση με 

εγγόνια και στον βαθμό κατάθλιψης. 

Συμπέρασμα: Το αποτέλεσμα της εργασίας μας δείχνει ότι η συμβίωση των ηλικιωμένων με 

εγγόνια μειώνει σημαντικά την εμφάνιση της καταθλιπτικής νόσου. 
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AA32 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησάλατας  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Eισαγωγή: το ιατρικό απόρρητο είναι η τήρηση αυστηρής και απόλυτης μυστικότητας εκ μέρους 

των ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιαδήποτε στοιχειά αφορούν τον 

ασθενή ή τους οικείους του. Ιδιαίτερα σήμερα όπου η σφαίρα του απορρήτου με την σύγχρονη 

ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε κάθε είδους προσβολές καθίσταται πιο 

επιβεβλημένη η προστασία της μυστικότητος. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ανάδειξη του πιο ακανθώδους πεδίου της ιατρικής και 

ειδικότερα της ιατρικής ηθικής περί του ιατρικού απορρήτου μέσω της ελληνική νομολογίας.  

Μέθοδος: Η ενδελεχής ανασκόπηση των δημοσιευμάτων ιατρικού δικαίου και βιοηθικής αρχής 

καθώς και η επιτομή του γενικού ενοχικού δικαίου και οι γενικές αρχές του ιατρικού δικαίου. 

Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι από ιστορική άποψη προκύπτει ότι στο Μεσαίωνα το ιατρικό 

απόρρητο αγνοήθηκε τελείως. Στους χρόνους της Αναγέννησης εμφανίστηκε στα κείμενα των 

θεολόγων, της καθολικής εκκλησίας μαζί με το απόρρητο της αξιολόγησης. Με τη Γαλλική 

Επανάσταση το ιατρικό απόρρητο ενισχύθηκε σημαντικά και στη συνέχεια καθιερώθηκε 

νομοθετικά στο άρθρο 378 του Ναπολεόντιου Ποινικού κώδικα. Στο Ελληνικό Δίκαιο το ιατρικό 

απόρρητο προστατεύεται ποινικά και αστικά. Άρθρο 371/Π.Κ., άρθρο 400 κ. πολιτικής δικονομίας 

και 212 Κ.Π.Δ., άρθρο 212-1 παρ. γ’ Κ.Π.Δ., άρθρο 400 παρ.1 Κ.Π.Δ., άρθρο 13 εδάφιο 1 Ν. 

3418/2005, Άρθρο 8 παρ. 2, καθώς και τις διατάξεις του νόμου 2 472/1997 περί προστασίας του 

ατόμου κατά το οποίο η υγεία αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και απολαμβάνει 

αυξημένης προστασίας. Εξαίρεση έχουμε από το άρθρο 371 εδάφιο 4 Π.Κ., όπου ο ασθενής 

συναινεί στη διάθεση του απορρήτου και στο άρθρο 232 Ν. 1565/1939 (ενημέρωσης προσώπων 

που κινδυνεύουν από μόλυνση, του ιού AIDS).  

Συμπεράσματα: Από το σήμερα στο χτες, το ιατρικό απόρρητο είναι ένα από τα πιο αρχαία και 

ιερά ανθρώπινα δικαιώματα το οποίο βρήκε την ωραιότερη διατύπωση στον όρκο του Ιπποκράτη 

«Όμνυμι Απόλλωνα ιατρόν… δ᾽ αν εν θεραπείη ή ίδω ή ακούσω σιγήσομαι». 



 
 

[79] 

 

AA33 

H ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησάλατας  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή: H ιατρική αμοιβή έχει απασχολήσει τις κοινωνίες από την αρχαιότητα. Από τον 

κώδικα του Χαμουραμπί ως την αρχαία Αθήνα υπήρχαν δημόσιοι ιατροί που αμείβονταν από τον 

Δήμο για τις διάφορες υπηρεσίες που πρόσφεραν στους πολίτες τους. Ο Πλάτων αναφέρει «ο 

ακριβής ιατρός σωμάτων είναι άρχων, αλ’ ου χρηματιστής»· ο Ιπποκράτης λέγει στους 

ομότεχνούς του ότι «το πιο σημαντικό είναι η φήμη τους». Φαινόμενα χρηματισμού των γιατρών 

ήταν διαδεδομένα και κατά την αρχαιότητα.  

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ανάδειξη της πολιτικής δικονομίας, καθώς και της ιατρικής 

αμοιβής ως μέσο συναλλαγής ιατρού-ασθενούς καθώς και η αποφυγή των δικαστικών διενέξεων 

από τη συναλλαγή. 

Μέθοδος: Η ενδελεχής ενδοσκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω medline και της πολιτικής 

δικονομίας. 

Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι: 1. Στον ελεύθερο επαγγελματία δίνεται το δικαίωμα 

καθορισμού του ύψους της ιατρικής αμοιβής. Ο ιατρός οφείλει να διαχειρίζεται με λεπτότητα, 

διακριτικότητα και μετριοπάθεια τα ζητήματα της ιατρικής αμοιβής απέχοντας από κάθε ενέργεια 

ή απαίτηση που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μομφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή 

αισχροκέρδεια. Η διεκδίκηση της νόμιμης ιατρικής αμοιβής και η άσκηση των σχετικών 

δικονομικών μέτρων πρέπει να διενεργείται με τέτοιο τρόπο που δεν αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια 

και στον κατεξοχήν ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος. 2. Στους ιατρούς που 

υπηρετούν στον δημόσιο τομέα ή σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται ρητώς η 

αξίωση ή η συμφωνία ή η είσπραξη οποιασδήποτε χρηματικής παροχής ως αντάλλαγμα για τις 

υπηρεσίες σε ασθενή. Η παράβαση της πράξης αυτής είναι πειθαρχικό παράπτωμα, εφόσον η 

παροχή αξιώνεται ή συμφωνείται ως όρος τέλεσης της ιατρικής πράξης και υπηρεσίας.  

Συμπεράσματα: Καμία μέθοδος πληρωμής δεν είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ιατρικής 

φροντίδας και παροχής ιατρικών υπηρεσιών, και δεν είναι εφαρμόσιμη στις εγκαταστάσεις, τους 

χώρους, τις περιοχές, τις κοινωνίες και τις πρακτικές. Επειδή η υγεία και η διατήρησή της 

αποτελούν πρώτιστο δημόσιο αγαθό προς όλους, που πρέπει να έχει κόστος ανεκτό από την 

κοινωνία. Έτσι, οι γιατροί για να μην βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, θα πρέπει να είναι 

υπηρέτες του κοινού συμφέροντος και να συμβαδίζουν με την πλέον ωφελιμιστική ηθική της. 

Συζήτηση: Μέθοδοι πληρωμής ασθενούς: Fee for service (μέθοδοι πληρωμής για ιατρικές 

υπηρεσίες), Pay for coordination (μέθοδοι πληρωμής για συντονισμό), Pay for performance 

(μέθοδοι πληρωμής για την εκπλήρωση ιατρικών πράξεων), Episode or bundled payment 

(μέθοδοι πληρωμής για δέσμες), Comprehensive care/total cost of care payment (μέθοδοι 

πληρωμής ολικής φροντίδας). 
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AA34 

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ 

Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησάλατας  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Eισαγωγή: Ζητήματα ιατρικής ευθύνης απασχολούν όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα τα 

Μ.Μ.Ε. και τις δικαστικές αίθουσες. Έχουμε όμως απομακρυνθεί από πολύ καιρό από τη θεωρία 

της απόλυτης ανευθυνότητας του ιατρού καθώς οι γιατροί ασκούν την λεγόμενη «αμυντική 

ιατρική» και οι δικηγόροι ιδρύουν εταιρείες που απασχολούνται αποκλειστικά με την εξασφάλιση 

μεγάλων αποζημιώσεων για δυσαρεστημένους ασθενείς. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ανάδειξη της ιατρικής ευθύνης καθώς και η τήρηση των 

ηθικών κανόνων ως μέσο αποφυγής και πρόληψης για κάθε δικαστική εμπλοκή.  

Μέθοδος: Η ενδελεχής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και επέκεινα. 

Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι το καθήκον περίθαλψης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά 

δεδομένα και τεχνολογικά μέσα είναι βεβαίως η πρώτιστη υποχρέωση του γιατρού Ν.3418/2005. 

Οι υπαίτιες ενέργειες και παραλήψεις που δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν, δεδομένου ότι 

κάθε ιατρικό περιστατικό παρουσιάζει μοναδικότητα και ιδιοτυπία καθοριστική. Το καθήκον 

περίθαλψης δεν σταματά ξαφνικά με την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης ή της 

θεραπείας. Η περαιτέρω φροντίδα και η επικοινωνία του θεράποντος ιατρού είναι υποχρέωσή του 

προκειμένου να ελέγξει την πορεία του ασθενούς. 

Συμπεράσματα: Η προσήλωση στο ιατρικό καθήκον, το πραγματικό ενδιαφέρον, η υγιής και 

καλή σχέση του θεράποντα με τον ασθενή, καθώς και η πλήρης και ενδελεχής ενημέρωση του 

ιατρικού φακέλου αποτελούν τον βασικό άξονα πρόληψης και καλής άμυνας από κάθε ενδεχόμενη 

δικαστική εμπλοκή.  
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AA35 

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΣΣ 

ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ > 75 ΕΤΩΝ 

Γεώργιος Μουζόπουλος1, Αναστασία. Τσεμπελή2, Τέρρυ Σταματάκης1 

1 Γ.Ν. Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» 

2 Γ.Ν. Λακωνίας 

 

Εισαγωγή: Η ασυμφωνία μεταξύ της μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχίο και στη ΣΣ 

προκαλεί διλήμματα στην επιλογή της αγωγής. Επιπλέον, δεν έχουν διερευνηθεί οι αιτιολογικοί 

παράγοντες αυτής. 

Σκοπός: Ανάδειξη της συχνότητας εμφάνισης σημαντικής ασυμφωνίας μεταξύ της μέτρησης 

οστικής πυκνότητας στο ισχίο και στη ΣΣ και καθορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν σε 

αυτή τη διαφορά.  

Μέθοδος: Έγινε συλλογή δημογραφικών - ανθρωπομετρικών στοιχείων καθώς και των 

παραγόντων κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης (χρονική στιγμή εμμηνόπαυσης, ρευματοειδής 

αρθρίτις, διαβήτης, κάπνισμα, αλκοόλ, ιστορικό κατάγματος) 122 γυναικών ασθενών (ηλικίας 

75±5,1 ετών) που υπεβλήθησαν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας στο ισχίο και την ΟΜΣΣ με τη 

μέθοδο DEXA κατά την περίοδο 2012-2014. Υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης σημαντικής 

ασυμφωνίας, δηλαδή καταγραφή φυσιολογικών επιπέδων μέτρησης στη μια εστία εξέτασης και 

καταγραφή οστεοπόρωσης στην άλλη, σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν οι 

αρχές της ανάλυσης παλινδρόμησης για τον καθορισμό των παραγόντων κινδύνου που πιθανόν 

συμβάλλουν στην εμφάνιση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών. Η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο STATA 8.0. 

Αποτελέσματα: Οκτώ (6,55%) ασθενείς παρουσίασαν σημαντική ασυμφωνία μεταξύ των τιμών 

μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχίο και την ΟΜΣΣ. Από τους παράγοντες κινδύνου μόνο η 

παχυσαρκία [OR=3,2, I.C. 95%=1,12-7,4, P<0,01] βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με την 

εμφάνιση ασυμφωνίας των τιμών. 

Συμπέρασμα: Είναι πιθανή η εμφάνιση σημαντικής ασυμφωνίας μεταξύ της μέτρησης οστικής 

πυκνότητας στο ισχίο και στη ΣΣ, ιδίως σε παχύσαρκους ασθενείς. 
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AA36 

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c), ΣΕ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 65-75 ΕΤΩΝ ΜΗ ΠΑΣΧΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Νικόλαος Βαΐτσης1, Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της σιδηροπενικής αναιμίας και 

των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε γυναίκες ηλικίας 65-75 ετών, μη 

πάσχουσες από σακχαρώδη διαβήτη. 

Μέθοδος: Αναλύθηκαν, στατιστικά, τα δεδομένα 100 γυναικών ηλικιακού φάσματος 65-75 ετών, 

μη πάσχουσες από σακχαρώδη διαβήτη, χρόνιο αλκοολισμό, αιμοσφαιρινοπάθειες ή χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια. Έγινε διαχωρισμός του δείγματος σε δύο ομάδες. Την ομάδα Α αποτελούσαν 

50 γυναίκες με σιδηροπενική αναιμία και την ομάδα Β 50 γυναίκες χωρίς πρόβλημα έλλειψης 

σιδήρου. Στα μέλη της ομάδας Α δόθηκε τρίμηνη αγωγή διόρθωσης των επιπέδων του σιδήρου. 

Σε όλες τις γυναίκες έγινε έλεγχος των επιπέδων της HbA1c στην αρχή της μελέτης και μετά το 

πέρας του τριμήνου. Έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με την δοκιμασία t-Student. 

Αποτελέσματα: Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) στις τιμές της HbA1c 

ανάμεσα στις δύο ομάδες, κατά την έναρξη της μελέτης και ανάμεσα στις δύο μετρήσεις της 

ομάδας Α, κατά την έναρξη της μελέτης και στο πέρας του τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα, η μέση 

τιμή της HbA1c στην αρχή της μελέτης είναι: ομάδα Α=7,1% (SD=0,5), ομάδα Β=4,8% 

(SD=0,6). Μετά το πέρας του τριμήνου οι αντίστοιχες τιμές είναι: ομάδα Α=6,2% (SD=0,4) και 

ομάδα Β=4,7 (SD=0,4). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο μετρήσεις 

της ομάδας Β. 

Συμπέρασμα: Η ανεπάρκεια του σιδήρου φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα της 

HbA1c, γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση στηρίζεται 

στις τιμές της HbA1c. 
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AA37 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Βασιλική Αδαμοπούλου1 , Ιωάννα Βγενοπούλου1, Στυλιανή Τζιαφέρη2 

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη 

2 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Εισαγωγή: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ταυτόχρονα η γήρανση του πληθυσμού 

αποτελεί βασική πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη. Σε κάθε χώρα τα άτομα της τρίτης ηλικίας 

αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, αλλά και τις ίδιες ανάγκες όσον αφορά την παροχή 

φροντίδας. 

Σκοπός: Η εκτίμηση και η ανάδειξη ορισμένων μορφών καλής πρακτικής των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, σε χώρες της Ευρώπης, που σχετίζονται με τη φροντίδα των 

ηλικιωμένων. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

«Pubmed», «GoogleScholar», στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 

στο περιοδικό «Νοσηλευτική» μέσω μηχανής αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά: νοσηλευτική, 

φροντίδα, τρίτη ηλικία, ageing, health care, home nursing, Europe για το χρονικό διάστημα 2004-

2014. Κριτήρια αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της ελληνικής και της 

αγγλικής. Ταυτόχρονα αποκλείστηκαν όσα άρθρα που αφορούσαν τη δευτεροβάθμια φροντίδα 

υγείας. Τελικά, συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 28 άρθρα.  

Αποτελέσματα: Χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η 

Φιλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο ξεχωρίζουν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχουν 

καθιερώσει. Εστιάζουν στην υγεία του ατόμου και όχι την ασθένεια, επιτρέποντας την 

παρακολούθηση της υγείας και την παροχή φροντίδας στο σπίτι και την κοινότητα, 

εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους και επιτυγχάνοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας ζωής. Σε 

αρκετά κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί μοντέλα περίθαλψης που δίνουν έμφαση στη σωματική και 

πνευματική ακεραιότητα των ατόμων τρίτης ηλικίας, με σεβασμό στην ελευθερία επιλογής, την 

προσωπικότητα καθώς και την ιδιωτικότητα των ηλικιωμένων. Στόχος τους είναι μια καλή 

ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας, εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της ποιότητας 

φροντίδας. 

Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών είναι θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και επίτευξης μιας καλής ποιότητας ζωής για όλους όσους χρειάζονται φροντίδα και 

υποστήριξη. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα 

φροντίδας για τους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής 

υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας. 
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AA38 

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ 

Μαριάννα Μαντζώρου1, Θεοδούλα Αδαμακίδου1, Φωτούλα Μπαμπάτσικου1, Ευμορφία Κούκια2 

1 Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 

2 Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια, την ανεκτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα των συνήθων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων συμπεριφοράς ηλικιωμένων με άνοια, αμφισβητεί συνήθεις 

συνταγογραφούμενες πρακτικές καθώς επιφέρουν μέτρια έως καθόλου αποτελέσματα, ενώ 

δημιουργούν και σοβαρούς κινδύνους. Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε ένα ολοένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια. 

Σκοπός: O σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να μελετηθούν ερευνητικά δεδομένα που 

αφορούν τη χρησιμοποίηση μη φαρμακευτικών προσεγγίσεων σε ηλικιωμένους με άνοια και να 

διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς την πρόληψη, διαχείριση, μείωση ή ανακούφιση 

συμπεριφορών και/ή πρόληψη ανεπιθύμητων επιπτώσεων. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ακαδημαϊκές 

βάσεις δεδομένων όπως οι ηλεκτρονικές βάσεις PubΜed, Medline, HEAL-Link και στη μηχανή 

αναζήτησης Google Scholar για τα έτη 2004-2014, με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: Behavioral & 

Psychological Symptoms in Dementia, Non Pharmacological treatment, Alternative and 

complementary therapies in dementia, elderly care. 

Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση ποικίλων ερευνητικών μελετών ποιοτικού τύπου αλλά και 

μελετών περιστατικών έδειξε βελτιωμένη διάθεση και λεκτική επικοινωνία, αύξηση ικανοποίησης, 

έκφραση συναισθημάτων, μείωση άγχους και συμπεριφορών ανησυχίας, αλλά και προβλημάτων 

ύπνου, αυξημένη συγκέντρωση, αυτοεκτίμηση και κοινωνικοποίηση σε ασθενείς με άνοια που 

υπόκεινται σε μη φαρμακευτικές θεραπείες όπως εικαστική θεραπεία και μουσικοθεραπεία, 

θεραπείες μέσω δραστηριοτήτων, προγραμμάτων άσκησης, πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων, 

θεραπεία με κατοικίδια, εναλλακτικές θεραπείες όπως η αρωματοθεραπεία, νοητική ενδυνάμωση 

κ.ά. Πολύ μεγαλύτερα ποσοστά θετικής επίδρασης βρέθηκαν στις μελέτες των θεραπειών που 

μπορούν να προσαρμοστούν στο υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των 

συμμετεχόντων.  

Συμπεράσματα: Οι υπάρχουσες μελέτες τονίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη ενός στρατηγικού 

σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στους λειτουργούς υγείας και 

ιδιαίτερα τους νοσηλευτές, για την παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας των 

ασθενών με άνοια, μέσω φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και την 

εκπαίδευση του οικογενειακού περίγυρου που παρέχει φροντίδα, τα οποία θα συμβάλλουν στη 

στήριξη τόσο του αρρώστου όσο και της οικογένειας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις απώλειες που 

επιφέρει η νόσος και να πετύχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητας ζωής. 
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AA39 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Βασιλική Καραμαγκάλη1, Μαίρη Γκούβα2 , Μαρία Μαλλιαρού3, Ευαγγελία Κοτρώτσιου3 

1 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης», Κατερίνη 

2 Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου 

3 Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή: Η Νοσηλευτική είναι ο μέγιστος συντελεστής στην παροχή φροντίδας. Οι νοσηλευτές 

που εργάζονται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων έρχονται αντιμέτωποι με έναν πληθυσμό του 

οποίου οι ανάγκες αυξάνουν σε πολυπλοκότητα και οξύτητα, αλλά ταυτόχρονα έρχονται 

αντιμέτωποι με νέες αρρώστιες, η θεραπεία των οποίων είναι προβληματική. Ο χειρισμός και η 

φροντίδα αυτών των ασθενών απαιτεί συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση καθώς και 

εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη 

φροντίδα οι νοσηλευτές που εργάζονται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων . 

Μέθοδος: Ως ερευνητικό εργαλείο της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο 

ήταν χωρισμένο σε τέσσερις άξονες, τα κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, το GR-NDI 24, το 

Altruism Subscale και το JCSI. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 νοσηλευτές από τους νομούς Πιερίας, 

Σερρών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 13.0. 

Αποτελέσματα: Οι ερωτηθέντες θεωρούν τον εαυτό τους «καλό νοσηλευτή», αφού με άριστα 

το 5, βαθμολόγησε με 4 ή 5 το 84% του δείγματος και με τουλάχιστον 3 το 97% του δείγματος. 

Οι μεταβλητές φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο και προϋπηρεσία έπαιξαν ρόλο στις απαντήσεις του 

δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών κατά την άσκηση του έργου τους θεωρούν 

πολύ σημαντικό να παρατηρούν τις επιδράσεις ενός φαρμάκου, να καθησυχάζουν τον ασθενή 

σχετικά με μια κλινική διαδικασία, να συμβουλεύονται το γιατρό, να προστατεύουν την 

ιδιωτικότητα του ασθενή αλλά θεωρούν μέτρια σημαντικό να εμπλέκουν τον ασθενή στη 

φροντίδα του, να καθοδηγούν τον ασθενή για αυτοφροντίδα ή να ασχολούνται με τις 

πνευματικές ανάγκες του ασθενή. 

Συμπεράσματα: Το πλήθος του νοσηλευτικού προσωπικού οίκων ευγηρίας αποτελείται κυρίως 

από γυναίκες. Πρόκειται για άτομα που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους, είναι υπεύθυνα, 

παρατηρητικά, συνεργάσιμα, καλοί γνώστες του αντικειμένου της δουλειάς τους και έχουν έντονο 

το αίσθημα της φροντίδας των ατόμων που επιβλέπουν και φροντίζουν. Ο χαρακτήρας τους είναι 

αλτρουιστικός, φιλεύσπλαχνος, φιλάνθρωπος και είναι άνθρωποι που αγαπούν τον συνάνθρωπό 

τους και έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, που απολαμβάνουν επαγγελματική ικανοποίηση, ιδιαίτερα 

συναισθηματική στη δουλειά τους και αντιλαμβάνονται στο μέγιστο τη σπουδαιότητα του έργου 

τους. 
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AA40 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 

Βασιλική Αδαμοπούλου, Θάλεια Μπασματζόγλου, Ιωάννα Βγενοπούλου  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Σπάρτη 

 

Εισαγωγή: Η πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των κυριότερων 

ασθενειών της εποχής μας. Η δευτερογενής πρόληψη, που περιλαμβάνει τον προληπτικό-

προσυμπτωματικό έλεγχο, είναι η ανίχνευση μιας ήδη αναπτυσσόμενης, αλλά όχι κλινικά ορατής, 

ασθένειας ή προβλήματος υγείας. Η πρώιμη διάγνωση, με τη διενέργεια ειδικών διαγνωστικών 

εξετάσεων, συμβάλλει στην άμεση και αποτελεσματική θεραπεία.  

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση μέτρων δευτερογενούς πρόληψης 

σε άντρες και γυναίκες άνω των 65 ετών.  

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

«Pubmed», «Google Scholar», στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 

στο περιοδικό «Νοσηλευτική» μέσω μηχανής αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά: δευτερογενής 

πρόληψη, γήρανση, aging, prevention, primery health care για το χρονικό διάστημα 2000-2014. 

Βασικό κριτήριο επιλογής των άρθρων αποτέλεσε η ελληνική και η αγγλική γλώσσα. Ταυτόχρονα, 

αποκλείστηκαν όσα άρθρα αφορούσαν την πρωτογενή και τριτογενή πρόληψη. Τελικά, 

συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 25 άρθρα.  

Αποτελέσματα: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να γίνεται 

με προγραμματισμό και επιλογή των εξετάσεων, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το οικογενειακό 

και ατομικό ιατρικό ιστορικό. Στα άτομα άνω των 65 ετών η συχνότητα των καρδιακών παθήσεων 

και του καρκίνου αυξάνεται σημαντικά, για το λόγο αυτόν πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αναλυτικότερα, συνιστώνται εξετάσεις όπως: αίματος, 

εργαστηριακές (γλυκόζη, χοληστερόλη, κρεατινίνη), γενική ούρων, κολονοσκόπηση, κοπράνων, 

ακοής, οφθαλμολογικές, μέτρηση οστικής πυκνότητας, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 

ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ειδικότερα για τις γυναίκες, ο προσυμπτωματκός έλεγχος περιλαμβάνει 

τη μαστογραφία και το test Παπανικολάου. 

Συμπεράσματα: Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να σώσει ζωές, καθώς και να αυξήσει την 

ποιότητα ζωής ατόμων της τρίτης ηλικίας. Η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών, καθώς 

και η τήρηση τακτικού προληπτικού έλεγχου, μπορούν να αυξήσουν το προσδόκιμο επιβίωσης, 

συνδυάζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Η κατάκτηση και η διατήρηση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου υγείας πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 
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AA41 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Θάλεια Μπασματζόγλου, Ιωάννα Βγενοπούλου, Στυλιανή Τζιαφέρη  

Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Εισαγωγή: Η γήρανση είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται τόσο από βιολογικές όσο και από 

ψυχολογικές μεταβολές στον οργανισμό του ανθρώπου. Αυτές έχουν αντίκτυπο στη διατροφική 

πρόσληψη και συχνά οι ηλικιωμένοι τείνουν να υποσιτίζονται με αποτέλεσμα την μείωση της 

μυϊκής μάζας και ενέργειάς τους. 

Σκοπός: Η απλή ανασκόπηση μελετών των διατροφικών συνηθειών ατόμων άνω των 65 ετών, 

των επιπτώσεων τους στην υγεία και των ιδιαίτερων αναγκών τους σε θρεπτικά συστατικά. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

«Pubmed», «Google Scholar», στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 

στο περιοδικό «Νοσηλευτική» με τις φράσεις-κλειδιά: «nutrition and ageing», «required 

nutriments», «diet and diseases», «διατροφή και ηλικιωμένοι». Τέθηκε χρονικός περιορισμός (η 

τελευταία δεκαετία). Τελικά, συμπεριλήφθηκαν 20 άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

διότι τα υπόλοιπα αφορούσαν στην διατροφή νέων. 

Αποτελέσματα: Η ενεργός γήρανση η οποία συνδέεται με την καλή υγεία και την ποιοτική ζωή, 

μέσω της ισότιμης αντιμετώπισης των ηλικιωμένων από την κοινωνία, προϋποθέτει την 

επιβράδυνση των ασθενειών του γήρατος. Η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

κατάσταση υγείας ενός ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και μπορεί να αποτελέσει 

επιβαρυντικό παράγοντα στην εμφάνιση μιας νόσου ή το κύριο αίτιο. Επομένως, η τρίτη ηλικία 

απαιτεί υγιεινές διατροφικές επιλογές με πλούσια θρεπτική αξία όπως φρούτα, λαχανικά, 

δημητριακά, γαλακτοκομικά, κρέας για την κάλυψη ελλείψεων απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών (μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες). Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, χρειάζεται η λήψη 

πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων, έπειτα από συμβουλή γιατρού. Τέλος, είναι απαραίτητη η 

επανεξέταση των συνιστώμενων ημερήσιων δόσεων των θρεπτικών συστατικών, διότι οι 

απαιτήσεις του οργανισμού μεταβάλλονται συνεχώς και αυτό εξαρτάται και από τη ταυτόχρονη 

φυσική δραστηριότητα των ηλικιωμένων. Πέρα από την ιδιαίτερη φροντίδα στην διατροφή του 

ηλικιωμένου, ζωτικής σημασίας είναι και η ψυχολογική υποστήριξή του. Απαραίτητη είναι η 

συμβολή της κοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια μέσω της δημιουργίας κέντρων αποκατάστασης, 

χώρων αναψυχής και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ηλικιωμένους σχετικά με διατροφή, 

άσκηση, ύπνο. 

Συμπεράσματα: Προτείνεται μια δίαιτα βασισμένη σε ασιατικές και μεσογειακές τροφές με 

σπουδαίες ιδιότητες (βιοδραστικά φυτά) για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών. Ως αποτέλεσμα, θα 

επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή του υπερήλικα στις νέες διατροφικές απαιτήσεις, αποφυγή των 

ασθενειών, αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και γενικότερα, βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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AA42 

H ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Θάλεια Μπασματζόγλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Στυλιανή Τζιαφέρη  

Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Εισαγωγή: Στο πέρασμα των χρόνων το βάρος και ο όγκος του εγκεφάλου σταδιακά μειώνονται, 

συνοδευόμενα από ατροφία των μετωπιαίων λοβών που είναι τα κέντρα των διοικητικών και 

εκτελεστικών λειτουργιών. Αυτό συχνά οδηγεί τον ηλικιωμένο σε κοινωνικά ανάρμοστη 

συμπεριφορά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η διά βίου άσκηση του εγκεφάλου. 

Σκοπός: Η απλή ανασκόπηση μελετών σχετικά με τις συνέπειες του γήρατος στη λειτουργία του 

εγκεφάλου και την υιοθέτηση μεθόδων που διατηρούν σε εγρήγορση τον εγκέφαλο και δεν 

επιτρέπουν την αδράνειά του. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

«Pubmed», «Google Scholar», στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 

στο περιοδικό «Νοσηλευτική» με τις φράσεις-κλειδιά: «brain damage», «εξάσκηση εγκεφάλου», 

«incessant use of brain». Τέθηκε χρονικός περιορισμός (η τελευταία δεκαετία). Τελικά, 

συμπεριλήφθηκαν 20 άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα υπόλοιπα αναφέρονταν στις 

παθοφυσιολογικές μεταβολές του εγκεφάλου με την έλευση του γήρατος. 

Αποτελέσματα: Πολλές φορές τα άτομα προχωρημένης ηλικίας συμπεριφέρονται ανάρμοστα, 

ενστερνίζονται προκαταλήψεις και βυθίζονται σε κατάθλιψη λόγω της μειωμένης 

αποτελεσματικότητας των μηχανισμών αναστολής τέτοιων ενεργειών του εγκεφάλου. Σε αυτό 

συμβάλλει και η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία προκαλεί έκπτωση των γνωστικών και νοητικών 

λειτουργιών του εγκεφάλου. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν πολλές 

ικανότητες που δεν έχουν οι νεότεροι λόγω απειρίας, αρκεί να τις καλλιεργούν. Γι΄ αυτό είναι 

απαραίτητο να έχουν αυτοπεποίθηση και να θέλουν να βελτιώνουν τον εαυτό τους. Ερευνητές, 

συνιστούν μεθόδους άσκησης του εγκεφάλου μεταξύ των οποίων είναι η τακτική φυσική άσκηση, 

η ενασχόληση με δραστηριότητες, οι κοινωνικές συζητήσεις, τα ταξίδια, η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, η λύση σταυρόλεξων, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επιπρόσθετα, άκρως θετική είναι η 

επίδραση του ύπνου και η αποφυγή του στρες. Η μνήμη μπορεί να βελτιωθεί με την παρατήρηση, 

την επεξεργασία, τη συζήτηση των όσων μας απασχολούν, ενώ ταυτόχρονα η χρήση των 

αισθήσεών μας (ακοή, όραση κλπ.) βοηθούν στην καλύτερη απομνημόνευση όσων μας 

ενδιαφέρουν.  

Συμπεράσματα: H διατροφή διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της έκπτωσης 

της εγκεφαλικής λειτουργίας, με τη λήψη τροφών που περιλαμβάνουν γλυκόζη, βιταμίνες 

συμπλέγματος Β, αντιοξειδωτικά κ.ά. Παρ’ όλο που οι επιπτώσεις της γήρανσης είναι 

αναπόφευκτες, ωστόσο ποικίλοι τρόποι και τεχνικές μπορούν να αποτρέψουν τη δυσάρεστη 

κατάσταση που προκαλεί στους ηλικιωμένους. 
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AA43 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Θάλεια Μπασματζόγλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Στυλιανή Τζιαφέρη  

Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Εισαγωγή: Οι πτώσεις των ηλικιωμένων είναι αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων κινδύνου και 

νοσημάτων. Η επίπτωσή τους αυξάνει με την ηλικία και αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες 

νοσηρότητας και θνητότητας. Προκαλούν σωματικά και κυρίως ψυχικά τραύματα υποβαθμίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. 

Σκοπός: Η απλή ανασκόπηση μελετών των πτώσεων στην τρίτη ηλικία, των συνεπειών τους, 

των παραγόντων κινδύνου, καθώς επίσης, των παρεμβάσεων και των μέτρων για τη βέλτιστη 

πρόληψή τους. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

«Pubmed», «Google Scholar», στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 

στο περιοδικό «Νοσηλευτική» με τις φράσεις-κλειδιά: «nutrition and ageing», «required 

nutriments», «diet and diseases», «διατροφή και ηλικιωμένοι». Τέθηκε χρονικός περιορισμός (η 

τελευταία δεκαετία). Τελικά, συμπεριλήφθηκαν 20 άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

διότι τα υπόλοιπα αφορούσαν σε ατυχήματα ανεξαρτήτως ηλικίας ή σε χειρουργικές μεθόδους 

θεραπείας. 

Αποτελέσματα: Οι πτώσεις στους ηλικιωμένους συνήθως οφείλονται σε συνδυασμό ενδογενών 

(μηχανισμός διατήρησης όρθιας θέσης, χρόνια νοσήματα κ.ά.) και εξωγενών (παρενέργειες 

φαρμάκων, ολισθηρές επιφάνειες) παραγόντων κινδύνου. Άλλα αίτια είναι η κατάχρηση 

οινοπνεύματος και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους. Κάποιες πτώσεις που αρχικά μοιάζουν 

ήπιες, υποκρύπτουν υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή σοβαρό κάταγμα σπονδυλικής στήλης. Με την 

αύξηση των παραγόντων κινδύνου αυξάνεται και ο αριθμός των πτώσεων. Οι πιο συχνές 

αφορούν σε κατάγματα μηριαίου, ισχίου και άκρων. Σημαντική ψυχολογική επίπτωση είναι η 

αγχώδης διαταραχή σχετικά με τον φόβο νέας πτώσης. Σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες 

οδηγούν στην ακινητοποίηση, την ανάγκη για μόνιμη οικιακή βοηθό ή τη μετακίνησή σε οίκο 

ευγηρίας και ίσως στον θάνατο. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά η χρήση υπηρεσιών υγείας 

και το κόστος περίθαλψης. Απαραίτητες είναι οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις πρωτογενούς (π.χ. 

ενίσχυση φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων) και δευτερογενούς πρόληψης (π.χ. αξιολόγηση 

συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το γεγονός, ώστε να μην επαναληφθεί) με στόχο τη μείωση των 

πτώσεων.  

Συμπεράσματα: Συχνά οι ασθενείς δεν αναφέρουν τις πτώσεις γι’ αυτό μαζί με την κλινική 

εξέταση είναι απαραίτητο ένα λεπτομερές ιστορικό προκειμένου να αποκαλύψει τα αίτια και να 

βοηθήσει στην πρόληψη. Απαραίτητη είναι η συμβολή των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω 

προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, των επαγγελματιών υγείας μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα και η εφαρμογή νέων προληπτικών μέτρων. 
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

Άννα Αγγελοπούλου1, Μαρία Αθανασοπούλου2, Θεοδούλα Αδαμακίδου2  

1 Νοσηλεύτρια ΤΕ  

2 Κοινοτική Νοσηλευτική, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 

 

Εισαγωγή: Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα με ποικίλα προβλήματα και 

αυξημένες ανάγκες καθώς η γήρανση έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή την αδυναμία 

αυτοφροντίδας. Συχνά το ρόλο του φροντιστή για τους ηλικιωμένους αναλαμβάνουν οι άτυποι 

φροντιστές, δηλαδή άτομα μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, οι γείτονες, οι οποίοι 

αμισθί υποστηρίζουν και φροντίζουν τον ηλικιωμένο στις δραστηριότητες της καθημερινής του 

ζωής. 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι ο προσδιορισμός των αναγκών των άτυπων 

φροντιστών των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν στο σπίτι.  

Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ελληνικά βιβλία και στην ελληνική και 

διεθνή αρθρογραφία. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: «ηλικιωμένος», «άτυπος 

φροντιστής», «φροντίδα στο σπίτι», «νοσηλευτής», και στα αγγλικά: «elderly people», «informal 

caregiver», «care at home» and «nurse». 

Αποτελέσματα: Η επιβάρυνση που βιώνουν οι φροντιστές ως συνέπεια της φροντίδας του 

ηλικιωμένου φαίνεται να σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν στο φροντιστή (ηλικία, φύλο, 

προσωπικότητα, εκπαίδευση, κ.ά.), με παράγοντες που αφορούν στον ηλικιωμένο (λειτουργική 

κατάσταση ηλικιωμένου, διαταραχές συμπεριφοράς και μνήμης, κ.ά.) και γενικότερους 

παράγοντες (η διάρκεια της φροντίδας, η συγκατοίκηση, κ.ά.). Διαπιστώθηκαν τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες αναγκών των άτυπων φροντιστών. Οι ψυχολογικές ανάγκες οι οποίες αφορούν στην 

ψυχική κατάσταση του φροντιστή και τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ως αποτέλεσμα της 

φροντίδας. Οι σωματικές ανάγκες αναφέρονται στην επιβάρυνση που υφίσταται ο φροντιστής και 

την ανάγκη για ανάπαυλα από τις δραστηριότητες της φροντίδας. Οι ανάγκες εκπαίδευσης και 

πληροφόρησης, η ανάγκη υποστήριξης από κοινοτικά δίκτυα, αλλά και η ανάγκη επικοινωνίας, 

αφορούν στην προσφορά βοήθειας και γνώσεων σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 

ηλικιωμένου, την πορεία αυτής, αλλά και την αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων. Πολύ 

σημαντική είναι και η ανάγκη για οικονομική υποστήριξη, η οποία σχετίζεται με την απώλεια 

εσόδων αλλά και τη δημιουργία πρόσθετων εξόδων. 
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AA45 

ELLAN - ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Αικατερίνη Λαμπρινού, Παναγιώτα Αντρέου & ELLAN project-group* 

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Εισαγωγή: Κύριος σκοπός μέρους του προγράμματος είναι οι απόψεις των κοινωνικών 

λειτουργών και των επαγγελματιών υγείας για τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν για τη φροντίδα 

των ηλικιωμένων. 

Μέθοδος: Συμμετέχουν έξι εταίροι – κυρίως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 6 χώρες. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει η συλλογή και ανάλυση των απόψεων των επαγγελματιών για 

τις επιθυμητές δεξιότητες για την εργασία με ηλικιωμένους. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιείται η κλίμακα για την επίδραση της φροντίδας των ασθενών από τους νοσηλευτές 

(Caring Nurse-Patient Interactions - CNPI-70N), καθώς και κάποιες ερωτήσεις που αφορούν σε 

δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 250 

επαγγελματίες από κάθε χώρα. 

Αποτελέσματα (αναμενόμενα): Οι απόψεις των επαγγελματιών που συμμετέχουν στη φροντίδα 

των ηλικιωμένων θα βοηθήσουν στη συγκέντρωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη φροντίδα 

των ηλικιωμένων. Η συμμετοχή επαγγελματιών από διάφορες χώρες της Ευρώπης έχει ως στόχο 

την εφαρμογή και την υιοθέτησή του από όλες τις χώρες της Ευρώπης.  

Συμπεράσματα: Η συνεργασία επαγγελματιών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα υγείας 

ηλικιωμένων μπορούν να δώσουν πληροφορίες και να δημιουργήσουν εργαλεία και δεξιότητες 

που να αφορούν τη φροντίδα ηλικιωμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

*http://ellan.savonia.fi 

 

http://ellan.savonia.fi/
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AA46 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

Βαλεντίνα Τσούτση1, Θεοδούλα Αδαμακίδου2 

1 Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 

2 Κοινοτική Νοσηλευτική, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 

 

Εισαγωγή: Η έννοια της ποιότητας ζωής ενός ατόμου είναι έννοια πολυδιάστατη, υποκειμενική 

και σχετίζεται με τις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σε ένα άτοµο προκειμένου να 

ευημερεί και να νιώθει ευτυχισμένο.  

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή του ρόλου του νοσηλευτή στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν σε γηροκομείο. 

Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ελληνικά βιβλία και στην ελληνική και 

διεθνή αρθρογραφία. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: «ηλικιωμένος», «ποιότητα 

ζωής», «γηροκομείο», «μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων», «νοσηλευτής», και στα αγγλικά: 

«elderly people», «quality of life», «nursing home» and «nursing care». 

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβάσεις για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν σε γηροκομείο διενεργούνται για 

όλες τις διαστάσεις τις ανθρώπινης προσωπικότητας τη βιολογική, την πνευματική, την 

ψυχοκοινωνική διάσταση και γνωστικές παρεμβάσεις. Οι βιολογικές παρεμβάσεις αφορούν στην 

προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων σε επίπεδο ατομικής υγείας, ικανότητας αυτοφροντίδας, 

διατροφής, διατήρησης της φυσικής κατάστασης και μέτρα πρόληψης των πτώσεων και των 

κατακλίσεων. Οι παρεμβάσεις για την πνευματική ευεξία έχουν να κάνουν με την πνευματική 

πλήρωση του ηλικιωμένου μέσω της θρησκείας, δηλαδή, τον εκκλησιασμό, την επικοινωνία με 

ιερέα, την εξομολόγηση. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις έχουν στόχο αφενός τη σωστή 

ψυχολογική προετοιμασία του ηλικιωμένου για την ομαλή ενσωμάτωσή στο νέο περιβάλλον, όπως 

την ενημέρωσή του για τις συνθήκες διαβίωσης, το ημερήσιο πρόγραμμα και τα οφέλη της 

ιδρυματικής περίθαλψης και αφετέρου τη διατήρηση της ψυχοκοινωνικής του ευεξίας κατά την 

παραμονή του στη μονάδα φροντίδας και αφορά σε ανάγκες όπως η συντροφικότητα, η 

επικοινωνία, η ψυχαγωγία, τα παιχνίδια, η ψυχολογική υποστήριξη. Τέλος, οι γνωστικές 

παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση του νοητικού επιπέδου του ηλικιωμένου μέσω της 

σωστής λήψης της φαρμακευτικής αγωγής και κατάλληλων ασκήσεων για τη βελτίωση της 

μνήμης. 

Συμπεράσματα: Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ηλικιωμένου αναφέρεται ότι συμβάλλει 

κατά κύριο λόγο ο νοσηλευτής σε συνεργασία με τον ίδιο τον ηλικιωμένο, την οικογένειά του και 

τη διεπιστημονική ομάδα του γηροκομείου. Η συνεργασία μεταξύ τους κρίνεται απαραίτητη για τη 

συντονισμένη και αποδοτική παροχή φροντίδας που σέβεται τον ηλικιωμένο και συμβάλλει στη 

βελτίωση της ευεξίας του. 
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AA47 

O ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 

Θεανώ Τσόγκα1,2, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Παρασκευή Μάλλιου2, Γιώργος Γκοδόλιας2, 

Παναγιώτης Σουκάκος1 

1 Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ» 

2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 

Εισαγωγή: Ένας στους τρεις ενήλικες άνω των 65 ετών και ένας στους δύο άνω των 80 ετών 

εμφανίζουν τουλάχιστον μια πτώση ετησίως. Ο κίνδυνος πτώσεων αυξάνει ακόμα περισσότερο 

για τα άτομα τρίτης ηλικίας με σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, γεγονός που χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης.  

Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει τη συχνότητα και το ιστορικό των πτώσεων, το 

μηχανισμό και την αιτία της πτώσης, καθώς και τις συνέπειες της πτώσης (τραυματική ή μη 

τραυματική) στην ομάδα των ατόμων τρίτης ηλικίας με σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. 

Mέθοδος: Μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης 68 ασθενών (11 άντρες και 57 γυναίκες) με 

σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα γόνατος 3ου και 4ου βαθμού και παρουσία πόνου στο γόνατο για 

τουλάχιστον ένα χρόνο, ευρισκόμενοι σε λίστα αναμονής για Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος. 

Έπειτα από προσωπική συνέντευξη καταγραφόταν το ιστορικό πτώσεων, συμπληρώνονταν τα 

ερωτηματολόγια SF-36 και WOMAC, καθώς και η κλινική δοκιμασία δυναμικής σταθερότητας Turn 

up and go test.  

Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσοστό πτώσεων ήταν 63,2% κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η 

πλειονότητα των πτώσεων (89,23%) συνέβη κατά τη διάρκεια της βάδισης, και οι κύριες αιτίες 

πτώσης ήταν επειδή σκόνταψαν (41,54%) και η μυϊκή αδυναμία (30,77%). Στις συνέπειες της 

πτώσης αναφέρεται το κάταγμα στο 6,15% των περιπτώσεων και ο μυϊκός τραυματισμός ή 

μωλωπισμός στο 23,08% των περιπτώσεων. Τα υψηλά ποσοστά του κινδύνου πτώσεων, της 

μειωμένης λειτουργικότητας και της χαμηλής ποιότητας ζωής επιβεβαιώνονται επίσης από την 

κλινική δοκιμασία και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν. 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς τρίτης ηλικίας με σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα γόνατος εμφανίζουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσης από την αντίστοιχη υγιή πληθυσμιακή ομάδα. Συνεπώς, θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος προτού η παρουσία του έντονου πόνου, της 

δυσκαμψίας και της δυσλειτουργίας γίνουν ανυπόφορα και η ποιότητα ζωής τους φτάσει στα 

κατώτερα όρια. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα προβλήματα 

που θα συνδυάζονται με την ύπαρξη των καταγμάτων και άλλων σοβαρών τραυματισμών.  
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AA48 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ-ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΣΕ 

ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 65-75 ΕΤΩΝ  

Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Νικόλαος Βαΐτσης1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ασθενείς 

που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση, προ και μετά θεραπευτικής αγωγής για την υπέρταση. 

Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 39 άτομα ηλικίας 65-75 ετών, που ικανοποιούν τα εξής 

κριτήρια: ιδιοπαθής υπέρταση σταδίου 1 (ΣΠ=140-159 και/ή ΔΠ=90-99), ελεύθερο λοιπό 

παθολογικό ιστορικό, όχι λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Τους χορηγήθηκε θεραπευτική 

αγωγή για μείωση της αρτηριακής τους πίεσης. Σε επανέλεγχο μετά 3 μήνες, η αρτηριακή πίεση 

είχε ρυθμιστεί στα 36 άτομα. Τόσο στην έναρξη της μελέτης, όσο και στον 3ο μήνα αξιολογήθηκε 

η συμπτωματολογία της κατάθλιψης, με την κλίμακα HMD-D.  

Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης, 

πριν και μετά την αποκατάσταση της αρτηριακής πίεσης στα φυσιολογικά επίπεδα (έλεγχος 

Wilcoxon, Ν=61, p=0,001). Να σημειωθεί ότι στα 3 άτομα που δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της 

αγωγής, δεν υπήρξε βελτίωση της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης.  

Συμπέρασμα: Η κατάθλιψη που έχει ως βάση της ένα χρόνιο νόσημα, όπως η ήπια-μέτρια 

υπέρταση, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση του βασικού νοσήματος και να αποφευχθεί 

έτσι η άσκοπη και αδικαιολόγητη φαρμακευτική παρέμβαση με αντικαταθλιπτικά. 
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AA49 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΑ, ΑΠΟ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

65-75 ΕΤΩΝ 

Νικόλαος Βαΐτσης1, Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός μας ήταν η μελέτη της ετήσιας νοσηρότητας από λοιμώξεις αναπνευστικού σε 

υγιή άτομα και σε άτομα με δυσλιπιδαιμία. 

Μέθοδος: Καταγράφηκαν, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και μελετήθηκαν 

στατιστικά ο αριθμός, η εποχικότητα και το είδος των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού 120 

ατόμων ηλικίας 65-75 ετών, για χρονικό διάστημα 3 ετών (Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2014). 

Τα άτομα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, την Α (χωρίς παθολογικό ιστορικό) και τη Β (πάσχοντα από 

δυσλιπιδαιμία). Την Ομάδα Α αποτελούσαν 60 άτομα (30 άνδρες, 30 γυναίκες). Την Ομάδα Β 

αποτελούσαν 60 άτομα (30 άνδρες, 30 γυναίκες).  

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) ανάμεσα στα πάσχοντα 

άτομα από δυσλιπιδαιμία και στα υγιή άτομα, σε ό,τι αφορά την ετήσια νοσηρότητα από 

λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, με τους πάσχοντες να νοσούν με μεγαλύτερη 

συχνότητα. Οι γυναίκες πάσχουσες νόσησαν, στατιστικά, περισσότερες φορές από τους 

πάσχοντες άνδρες (p=0,002). Σημαντικά στατιστική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην 

εποχικότητα της νόσησης.  

Συμπέρασμα: Φαίνεται ότι η δυσλιπιδαιμία επηρεάζει αρνητικά την ετήσια νοσηρότητα από 

λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και ειδικότερα στις γυναίκες, σε άτομα ηλικίας 65-75 

ετών. 
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AA50 

ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 65-75 ΕΤΩΝ 

Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Νικόλαος Βαΐτσης1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης ψυχοδραστικών 

ουσιών από γυναίκες 65-75 ετών. 

Μέθοδος: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 300 γυναίκες, ηλικίας 65-75 ετών, που προσήλθαν για 

άλλο λόγο σε 2 ιδιωτικά ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την περιοχή των Φαρσάλων 

του νομού Λάρισας. Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και 

προσωπική συνέντευξη. Να σημειωθεί ότι η συνταγογράφηση των ψυχοδραστικών ουσιών δεν 

αφορούσε σε περιστατικά των προαναφερθέντων ιατρείων. 

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ατόμων, τα 262 (87,3%) κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών. Από τις 262 οι 35 (13,4%) κάνουν χρήση αντιψυχωτικών, οι 113 (43,1%) 

αντικαταθλιπτικά, οι 49 (18,7%) υπναγωγά και οι 238 (90,8%) αγχολυτικά.  

Συμπεράσματα: Η κατάχρηση των ψυχοδραστικών ουσιών από γυναίκες ηλικίας 65-75 ετών, 

είναι σαφώς τεκμηριωμένη και είναι ένα φαινόμενο, κοινωνικά, πια αποδεκτό. Είναι καιρός να 

αντικατασταθεί η κατάχρηση τέτοιων ουσιών με άλλες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας ή 

αντιμετώπισης, περιορίζοντας αν όχι εξαλείφοντας το φαινόμενο της κατάχρησης. Στην 

προσπάθεια αυτή, σημαντικός είναι ο ρόλος του ιατρού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  
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AA51 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Παρασκευάς Αρμύρος, Φανή Κυριάκου, Σωκράτης Γιοβάνης, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, 

Ιωάννης Τσάμης, Ευγενία Σιδέρη, Νικόλαος Τσάκαλης, Γεώργιος Ερωτοκρίτου 

Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

 

Εισαγωγή: Σκοπός μας ήταν η συγκριτική μελέτη πορείας νόσου και έκβασης διασωληνωμένων 

ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε κοινό θάλαμο και παρέμειναν ή διακομίσθηκαν σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με βάση την ηλικία. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν και διασωληνώθηκαν στο Α’ 

Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014. Έγινε 

διαχωρισμός σε 3 ομάδες ασθενών με βάση την ηλικία ως εξής: ομάδα Α (ηλικίες κάτω των 65 

ετών), ομάδα Β (ηλικίες 65-75 ετών), ομάδα Γ (ηλικίες άνω των 75 ετών). Καταγράφηκαν το 

φύλο, τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, έγινε υπολογισμός του Apache II score (πρώτες 24 

ώρες νοσηλείας) και για τις τρεις ομάδες ασθενών. 

Αποτελέσματα: Από τους 4 ασθενείς της ομάδας Α το ποσοστό επιβίωσης ήταν (4/4, 100%), 

έναντι των αντίστοιχων ποσοστών στις ομάδες Β (8/10, 80%) και Γ (2/6, 33,3%). Το Apache II 

score (πρώτες 24 ώρες νοσηλείας) ήταν 13,75 για την ομάδα Α, 15,1 για την ομάδα Β και 13 για 

την ομάδα Γ. Από την ομάδα Α μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις σε ΜΕΘ εντός 24 ωρών από τη 

στιγμή της διασωλήνωσης και επιβίωσαν οι 3 (3/4, 75%). Από την ομάδα Β μεταφέρθηκαν οι 6 

και επιβίωσαν και οι 6 (6/6,100%), οι 4 παρέμειναν σε κοινό θάλαμο ή διακομίσθηκαν πέραν του 

24ώρου και επιβίωσε 1 (1/4, 25%). Από την ομάδα Γ μεταφέρθηκαν οι τρεις σε ΜΕΘ εντός 24 

ωρών και επιβίωσαν οι δύο (2/3, 66,67%), έναντι των υπολοίπων που παρέμειναν σε κοινό 

θάλαμο και απεβίωσαν. 

Συμπεράσματα: Καταγράφηκαν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης με το πέρας της ηλικίας, 

ιδιαίτερα για τους ασθενείς άνω των 75 ετών, ακόμη και με μικρή διαφορά στο Apache II score. 

Προέκυψαν μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης στους ασθενείς εκείνους που εγκαίρως 

μεταφέρθηκαν σε ΜΕΘ, ακόμη και στην ομάδα των ηλικιών άνω των 75 ετών. 
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AA52 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Κ. Πιστολάς, Μ. Χατζηπιέρας, Ν. Πέτρου, Ε. Ζωγραφάκη, Θ. Πετρακοπούλου, Π. Μάνταλος 

Κλινική «ΙΑΣΩ Γενική», Κλινική - Μαιευτήριο «ΡΕΑ» 

 

Εισαγωγή: Είναι αλήθεια ότι η καλαισθησία χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο, ακόμη και στη 

μεγαλύτερη ηλικία. Η Αισθητική Πλαστική χειρουργική είναι συχνά αναζητήσιμη και από αυτές τις 

ηλικιές. Στα θετικά τέτοιων επεμβάσεων θεωρούνται η εκλεκτική επιλογή του χρόνου της 

επέμβασης, η μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα εφόσον είναι επιθυμητή, και η κάλλιστη ωρίμανση 

των μετεγχειρητικών ουλών. Στα αρνητικά συγκαταλέγονται το θέμα της ασφάλειας λόγω συχνά 

συνοδών παθήσεων, η μικρή εφεδρεία αντοχής του καρδιοαναπνευστικού και η σύγχρονη λήψη 

φαρμάκων που ενέχονται στη διαδικασία της πήξης. Η αποφυγή γενικής αναισθησίας κατά τη 

χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων επεμβάσεων είναι συνήθως επιθυμητή.  

Μέθοδος: Από τα προσωπικά αρχεία των πλαστικών χειρουργών μελετήσαμε αναδρομικά, 

περιστατικά μεγαλύτερης ηλικίας > 60 ετών, που χειρουργήθηκαν για εκλεκτική επέμβαση 

καλαισθησίας. Συνολικά, 67 περιστατικά μελετήθηκαν από υλικό μιας πενταετίας. Οι αισθητικές 

επεμβάσεις που έλαβαν χώρα ήταν: μίνι face-lift, βλεφαροπλαστική, ανόρθωση οφρύων, 

τραχηλικό λιφτ, διορθώσεις ακρορρινίου, διόρθωση και σμίκρυνση λοβίων ώτων, 

μικρολιπομεταφορά στο πρόσωπο, διορθώσεις ρινοπαρειακής πτυχής, μίνι βραχιονοπλαστική, μίνι 

κοιλιοπλαστική, μικρές λιποαναρροφήσεις, διόρθωση χαλάρωσης αγκώνων, διόρθωση 

υπεργονατιαίων πτυχών, ανάπλαση με Laser, χρήση νημάτων ανάρτησης, μεταμόσχευση 

τριχοθυλακίων σε μετεγχειρητική αλωπεκία στον κρόταφο, κλπ. H χρήση διαλύματος τοπικής 

αναισθησίας με αδρεναλίνη και διττανθρακικά με τοπική υπερενυδάτωση (super wet ή tumescent) 

ήταν η συνήθης πρακτική σε αυτές τις επεμβάσεις. Η παρουσία αναισθησιολόγου και η 

υποβοήθηση με ελαφρά μέθη ήταν κάτι σύνηθες και συγκεκριμένα, σε ποσοστό 42%. 

Αποτελέσματα: Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αποτελέσματα ήταν ανώτερα 

του μετρίου έως άριστα. Δύο περιπτώσεις καθυστερημένης επούλωσης σε καπνιστές ήταν οι 

μοναδικές επιπλοκές, που κατέληξαν όμως αισίως.  

Συμπεράσματα: Η αύξηση της αυτοεκτίμησης σε άτομα τρίτης ηλικίας και η περισσότερη 

κοινωνικοποίηση που προκύπτει ύστερα από αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ 

θετικός παράγων, που θα πρέπει να ενθαρρύνει την καθιέρωση τέτοιων πρακτικών, όταν βέβαια 

εφαρμόζονται με τις κατάλληλες ενδείξεις και συνθήκες ασφάλειας για τους ενδιαφερόμενους. 
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AA53 

ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65, ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Β. Παπαβασιλόπουλος1, Ηλ. Βαμιεδάκης2, Μ. Καλαφάτη3, Α. Τερτσέτη2, Σπ. Λουκέρης4, Μ. 

Λιοδάκη1 

1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  

2 ΕΟΠΥΥ 

3 Νοσηλευτική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ  

4 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

 

Εισαγωγή: Οι παρασιτικές λοιμώξεις του εντέρου δύνανται να δημιουργήσουν παθολογικές 

καταστάσεις και συμπτώματα εκ του εντέρου (διάρροιες, κοιλιακά άλγη κλπ.), ενώ σε ειδικές 

περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε εξωεντερικές εντοπίσεις, σε άλλα δηλαδή όργανα 

του σώματος, όπως για παράδειγμα στην τοξοκαρίαση, στην ασκαριδίαση κ.ά. 

Σκοπός: Η διερεύνηση εντερικών μολύνσεων από παράσιτα. 

Μέθοδος: Συλλογή δειγμάτων κοπράνων από τροφίμους γηροκομείων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους 2014 που εμφανίζουν συμπτώματα (διάρροια) ή και απουσία συμπτωμάτων. 

Αποτελέσματα: Εξετάσθηκαν 242 δείγματα κοπράνων. Από αυτά ευρέθησαν 4 με κύστεις 

Giardia lamblia (ποσοστό 1,65%), 2 δείγματα με Entamoeba coli (ποσοστό 0,8%) και 3 δείγματα 

με Iodamoeba butchlii (ποσοστό 1,2%). Εξ αυτών μόνο οι δύο ασθενείς με Giardia lamblia 

παρουσίαζαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό (διάρροια). 

Συμπεράσματα: Στην παρούσα εργασία ανευρέθηκαν στους εξετασθέντες ηλικιωμένους, 

παρασιτικές μολύνσεις σε ποσοστά που δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αμελητέα. Τα 

εντερικά παράσιτα παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία είναι δυνατόν να επιδεινώσουν την υγεία 

των ηλικιωμένων ατόμων ή και να προσθέσουν περαιτέρω προβλήματα εάν αυτή είναι ήδη 

βεβαρημένη. Δημιουργούν διάρροιες άλλοτε ήπιες, άλλοτε σημαντικότερες και πιθανόν 

προβλήματα και σε άλλα όργανα όπως δημιουργία ηπατικού αποστήματος από την ιστολυτική 

αμοιβάδα. 

Επιβάλλεται να λαμβάνεται μέριμνα αποφυγής τέτοιων μολύνσεων στα άτομα που διαβιούν σε 

δομές όπως τα γηροκομεία. Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, των ενδιαιτημάτων, των 

αποχωρητηρίων και των μαγειρείων θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά. Επίσης, θα πρέπει να 

τηρείται η ατομική καθαριότητα των ηλικιωμένων τροφίμων με υποβοήθησή τους σε περίπτωση 

αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Επιπλέον, τα άτομα που σχετίζονται με τη διατροφή και τη σίτισή 

τους θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανές παρασιτώσεις (έλεγχος παρασιτολογικής κοπράνων). Σε 

περίπτωση υπάρξεως ζώων που συντροφεύουν τους ηλικιωμένους, αυτά θα πρέπει να είναι 

αποπαρασιτωμένα και να παρακολουθούνται από κτηνίατρο. 



 
 

[100] 

 

AA54 

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΘΩΡΑΚΑ 

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

Βικτωρία Καρτσούνη, Γιώργος Αποστολάκος, Σοφία Σφήκα, Ελένη Ντοκόζ, Σπυρίδων Καρύδης, 

Μυρσίνη Γκέλη 

 

Εισαγωγή: Τα οστεοπορωτικά κατάγματα σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 

Στην ΟΜΣΣ και ΘΜΣΣ είναι κατά 65% ασυμπτωματικά. Συχνά τυχαίο εύρημα σε Ro θώρακος. 

Σκοπός: Να τονίσουμε την ανάγκη αναγνώρισης και περιγραφής των σπονδυλικών καταγμάτων 

από τους ακτινολόγους ώστε οι ασθενείς να προφυλαχθούν από μελλοντικά κατάγματα. 

Μέθοδος: Εξετάσθηκαν αναδρομικά οι απλές ακτινογραφίες θώρακος 542 γυναικών ηλικίας άνω 

των 65 ετών που υπεβλήθησαν σε προεγχειρητικό έλεγχο στο νοσοκομείο μας το τελευταίο 

εξάμηνο. Κριτήρια για τη διάγνωση του κατάγματος θεωρήσαμε την ελάττωση του ύψους του 

σπονδύλου, τη σφηνοειδή και αμφίκοιλη παραμόρφωση.  

Αποτελέσματα: Οι 104 ασθενείς (19,1%) παρουσίαζαν τουλάχιστον 1 κάταγμα. Από αυτές οι 59 

(56,7%) ήταν ασυμπτωματικές, ενώ οι υπόλοιπες 45 (43,3%) ανέφεραν πιεστικό άλγος μεγίστης 

εντάσεως στο ύψος του κατάγματος. Από τους 104 ασθενείς μόνον οι 23 (22,1%) είχαν 

διαγνωσμένη υπό θεραπεία οστεπόρωση. 

Συμπεράσματα: Τα τυχαία ευρισκόμενα αυτόματα σπονδυλικά κατάγματα σε απλές Ro θώρακος 

πρέπει να αναγνωρίζονται και να περιγράφονται. Η αναφορά τους αποτελεί την πρώτη 

προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία της οστεοπορώσεως. Κάθε ασθενής με οστεοπορωτικό 

κάταγμα σπονδύλου έχει πιθανότητες 25% μελλοντικών καταγμάτων πυέλου και σπονδύλων, 

φαινόμενο αποδιδόμενο σε διαφορετικούς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες. Η αποφυγή τέτοιων 

καταγμάτων είναι σημαντική για τα ηλικιωμένα άτομα. 
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AA55 

Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ  

Γ. Χριστόπουλος1, Γ. Αυγουλέας1, Ι. Τσότρας1, Γ. Μακρής2, Δ. Ζαβραδυνός2, Κ. Σταματίου2 

1 Β΄ Παθολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 

2 Ουρολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά  

 

Εισαγωγή: H καρδιαγγειακή νόσος είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες θανάτου παγκοσμίως και η 

πιο συνηθισμένη πάθηση στις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες. Αν και επηρεάζει και τα δύο φύλα, 

είναι πιο συχνή στους άνδρες στους οποίους θεωρείται ότι συντομεύει το μέσο προσδόκιμο της 

ζωής. Αυτή η διαφορά έχει εν μέρει αποδοθεί στις αρνητικές επιδράσεις της ανδρικής ορμόνης της 

τεστοστερόνης. Ωστόσο, πρόσφατες πειραματικές έρευνες έδειξαν ότι αυτή η ορμόνη έχει 

προστατευτικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και η έλλειψή της μπορεί να επιβαρύνει τα 

καρδιοαγγειακά νοσήματα.  

Σκοπός: Είναι η κλινική επιβεβαίωση της παραπάνω παρατήρησης διαμέσου της σύγκρισης της 

εμφάνισης παρενεργειών από το καρδιαγγειακό σύστημα σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 

προστάτη που έλαβαν θεραπεία στέρησης της τεστοστερόνης. 

Μέθοδος: Διερευνήθηκαν περιπτώσεις ηλικιωμένων ανδρών με καρδιαγγειακή νόσο και 

μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που έλαβαν θεραπεία με ανδρογονικό αποκλεισμό ή 

αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή και εμφάνισαν καρδιαγγειακά συμβάντα ή πέθαναν από οξύ 

ισχαιμικό επεισόδιο σύντομα κατά την έναρξη της αγωγής ή της μετεγχειρητικής περιόδου και 

συγκρίθηκαν με αντίστοιχες με καλή έκβαση. 

Αποτελέσματα: Τα χαμηλά επίπεδα της τεστοστερόνης σχετίστηκαν με τον αυξημένο κίνδυνο 

επιβάρυνσης των καρδιοαγγειακών νοσημάτων και πιθανώς αύξηση της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας στους άνδρες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους που ήδη έχουν χαμηλά επίπεδα 

τεστοστερόνης.  

Συμπεράσματα: Σε επιβεβαίωση των παραπάνω η συσχέτιση των ανδρογόνων με την εξέλιξη 

της καρδιαγγειακής νόσου είναι ισχυρή. 
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AA56 

ΚΝΗΣΜΟΣ ΑΙΔΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Ο ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Χριστίνα Γουδέλη, Διονύσιος Βαϊδάκης, Αγγελική Βαρυτιμιάδη, Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, 

Ιωάννης Δαληβίγκας, Ανδρέας Αθανασάκης, Εμμανουήλ Τερζάκης 

Γυναικολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» 

 

Εισαγωγή: Οι παθήσεις του αιδοίου συχνά υποθεραπεύονται κατά τη μετεμμηνοπαυσιακή 

περίοδο. Έχει υπολογιστεί ότι το 20% των γυναικών θα εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα στην 

περιοχή του αιδοίου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να είναι οξύ ή 

χρόνιο προκαλώντας τοπική δυσφορία καταλήγοντας σε συναισθηματική και σεξουαλική 

διαταραχή. Η διαφορική διάγνωση του κνησμού του αιδοίου περιλαμβάνει τις φλεγμονώδεις 

παθήσεις του αιδοίου, τις δερματοπάθειες, τις ενδοεπιθηλιακές βλάβες και το καρκίνωμα του 

αιδοίου. Ο κνησμός του αιδοίου μπορεί να είναι ήπιος και διαλείπων ή έντονος και διαρκής και 

είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του σκληρυντικού λειχήνα. Η πάθηση αυτή είναι συχνότερη 

στην τρίτη ηλικία και προκαλεί αλλαγές του δέρματος, ενοχλήσεις, καύσο και πόνο καταλήγοντας 

σε δυσουρία, δυσπαρεύνια, πόνο κατά την αφόδευση και αιμορραγία.  

Μέθοδος - Αποτελέσματα: Στα τακτικά ιατρεία διαπιστώθηκε ότι ο σκληρυντικός λειχήνας είναι 

αρκετά συχνό νόσημα κατά την εμμηνόπαυση, προσβάλλοντας 1 στις 30 γυναίκες, με πιθανότερη 

αιτιολογία τα χαμηλά επίπεδα ενδογενών ορμονών του φύλου. Από τις 67 περιπτώσεις πλακώδους 

Ca αιδοίου που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας (2009-2014), οι 42 είχαν υπόβαθρο ΣΛ. 

Χαρακτηριστικό είναι το υπόλευκο, γυαλιστερό, δίκην τσαλακωμένου χαρτιού δέρμα από το 

εφηβαίο έως το περίνεο, η τυπική κατανομή 8 ή «κλειδαρότρυπα», η συρρίκνωση των μικρών 

χειλέων και της κλειτορίδας και αργότερα οι εξελκώσεις. Οι αλλαγές αυτές επισυμβαίνουν μέχρι τα 

όρια του κόλπου, δηλαδή στην άτριχο περιοχή του αιδοίου.  

Η κλινική υποψία είναι απαραίτητη για τη διαφορική διάγνωση του κνησμού ώστε να θεωρείται 

συνήθης πρακτική η ευρεία βιοψία της πάσχουσας περιοχής. Η βιοψία αποτελεί το κυριότερο μέσο 

επιβεβαίωσης της κλινικής διάγνωσης καθώς ο ΣΛ μπορεί να μεταπέσει σε νεοπλασία στο 3-5%. Η 

καλλιέργεια κολπικού υγρού δεν είναι εξέταση ρουτίνας, αλλά σε μερικές περιπτώσεις συντελεί 

στον αποκλεισμό μυκητιασικής ή βακτηριακής αιδοιοκολπίτιδας.  

Συμπεράσματα: Ο χρυσός κανόνας αντιμετώπισης του σκληρυντικού λειχήνα είναι η τοπική 

εφαρμογή κορτικοστεροειδών (προπιονικής κλοβεταζόλης). Οι γυναίκες αυτές χρήζουν συχνής 

παρακολούθησης της έκτασης και της μορφής του λειχήνα, καθώς διαπιστώσαμε ότι 30% του 

προχωρημένου Ca αιδοίου (>Στ ΙΙ) οφειλόταν είτε σε καθυστερημένη προσέλευση των γυναικών, 

είτε σε περιπτώσεις παθήσεων αιδοίου που αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως φλεγμονώδεις νόσοι.  
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AA57 

H ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

Γεώργιος Χριστόπουλος1, Κων/νος Κουτσιανάς1, Σταύρος Αντωνόπουλος1, Ιπποκράτης 

Μοσχούρης2, Eλένη Σταματοπούλου2, Κων/νος Σταματίου3. 

1 Β΄ Παθολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά  

2 Ακτινολογικό Εργαστήριο, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά  

3 Ουρολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά  

 

Εισαγωγή: Ο εμβολισμός των νεφρικών καρκινωμάτων εισήχθη στην κλινική πρακτική τη 

δεκαετία του ’70 ως επεμβατική συνέχεια της αρτηριογραφίας που εκείνη την εποχή ήταν η 

βασική διαγνωστική μέθοδος για την ταυτοποίηση των νεφρικών όγκων. Γενικά, στις μέρες μας ο 

εμβολισμός χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της επίμονης αιμορραγίας, αγγειακών βλαβών 

αλλά και διαφόρων όγκων. 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του χημειοεμβολισμού 

των νεφροκυτταρικών καρκινωμάτων στην ανακούφιση ηλικιωμένων ασθενών ακατάλληλων για 

χειρουργείο.  

Μέθοδος: Η ομάδα μελέτης αποτελείτο από 7 ηλικιωμένους διαδοχικούς ασθενείς (3 άνδρες και 

4 γυναίκες, με εύρος ηλικίας 72-87 ετών), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε παρηγορητικό εμβολισμό 

νεφρικών καρκινωμάτων μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2013. Ανεγχείρητη νόσος ήταν 

παρούσα σε 4 ασθενείς (3 σταδίου IVa και ένας σταδίου IVb). Δυνητικά χειρουργήσιμη ασθένεια 

ήταν παρούσα σε 3 ασθενείς (2 σταδίου ΙΙ, και ένας σταδίου ΙΙΙa). Ωστόσο, οι τελευταίοι 3 

ασθενείς ήταν ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών συνυπαρχόντων 

προβλημάτων υγείας. Από όλους τους ασθενείς, οι 3 παρουσιάστηκαν κυρίως με αιματουρία και οι 

υπόλοιποι ασθενείς με πόνο στην πλάγια κοιλιακή χώρα. Ο εμβολισμός των νεφρικών 

καρκινωμάτων διεξήχθη χρησιμοποιώντας σφαιρίδια και σπιράλ. 

Αποτελέσματα: Κατά το χρόνο της ανάλυσης, 3 ασθενείς είχαν πεθάνει ενώ 4 ασθενείς είναι 

ακόμα ζωντανοί, με συνολική μέση επιβίωση 17,57 μήνες. Και στους 3 ασθενείς με μακροσκοπική 

αιματουρία έγινε μετάγγιση μέχρι τη σταθεροποίηση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης πριν από 

τον εμβολισμό. Επανεμφάνιση της αιματουρίας παρατηρήθηκε σε 2 από αυτούς τους ασθενείς. 

Στους 4 ασθενείς που παρουσιάστηκαν με πόνο, τα συμπτώματα βελτιώθηκαν σε έναν και 

υποχώρησαν σε 3. Η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο για όλους τους ασθενείς ήταν 

5,42 ημέρες.  

Συμπεράσματα: Ο εμβολισμός των νεφρικών καρκινωμάτων είναι μια ασφαλής και ανεκτή λύση 

για την ανακούφιση των τοπικών συμπτωμάτων ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνωμα του νεφρού 

με χαμηλή νοσηρότητα και μικρή παραμονή στο νοσοκομείο. 
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AA58 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Βασίλης Μητσιοκάπας, Ιωάννα Κοτσαγιώτη, Ελευθερία Αδάμου 

Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» 

 

Εισαγωγή: Το Γηροκομείο του Βόλου λειτουργεί από το 1952, είναι Ν.Π.Ι.Δ., φιλανθρωπικό 

ίδρυμα. Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας, φροντίζοντας για την ψυχική και σωματική 

τους υγεία. Σε αυτό συμβάλλει και η ομαδική άσκηση που πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, 

κυρίως στα άτομα που νοσηλεύονται στη Μονάδα Χρονίως Πασχόντων του ιδρύματος. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία της ομαδικής άσκησης 

που είναι η βελτίωση της κινητικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας των ασκούμενων 

ηλικιωμένων. Παράλληλα προάγεται η κοινωνικοποίηση και η ευκολότερη ένταξη στην ομάδα, 

απαραίτητα στοιχεία για την ποιοτικότερη διαβίωση στο χώρο του ιδρύματος.  

Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η συγκέντρωση υλικού από την ομαδική άσκηση 

που πραγματοποιείται στο χώρο της κλινικής και η κατάθεση των προσωπικών μας εμπειριών. 

Αποτελέσματα: Η ομαδική άσκηση πραγματοποιείται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 1 

φορά την εβδομάδα, στον 2ο όροφο. Διαρκεί περίπου 1 ώρα και τα μέλη που συμμετέχουν είναι 

από 6 έως 10. Πραγματοποιούνται ασκήσεις αύξησης της μυϊκής ισχύος, ασκήσεις βελτίωσης των 

προστατευτικών και ισορροπιστικών αντιδράσεων, επανεκπαίδευση βάδισης με οπτικά 

ερεθίσματα, ενεργητική κινησιοθεραπεία, διατατικές ασκήσεις, ασκήσεις αύξησης της 

ιδιοδεκτικότητας και της κιναισθησίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: μπάλες, λάστιχα, 

βαράκια, κορύνες bowling, ειδικά εμπόδια.  

Συμπεράσματα: Στόχος των φυσικοθεραπευτών είναι να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την 

κινητικότητα και τη λειτουργικότητα των συμμετεχόντων στα προγράμματα της ομαδικής 

άσκησης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης των 

ηλικιωμένων. Τα μέλη της ομάδας παροτρύνουν το ένα το άλλο, να προσπαθήσουν ακόμη 

περισσότερο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το ομαδικό πνεύμα και την καλή ψυχολογία. Τα 

μέλη παράλληλα, με έμμεσο τρόπο, βοηθούν στην ομαλή προσαρμογή του νέου μέλους στο νέο 

περιβάλλον. Η συμμετοχή ενεργοποιεί τα μέλη και τα βοηθάει στο να διατηρήσουν την 

αυτονομία, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι μόνοι στα 

γηρατειά, έχοντας το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα.  
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AA59 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Μ. Δημουλά, Ε. Μπαλταρέτσου, Μ. Σουράνη, Δ. Σαλονικιώτου, Μ. Αρμάου, Α. Βελαλοπούλου, Π. 

Τσακιρίδης 

Κέντρο Υγείας Τήνου 

 

Εισαγωγή: Είναι γνωστή η σημασία της μεσογειακής διατροφής στην υγεία, τη ρύθμιση της 

συγκέντρωσης των λιπιδίων στο αίμα και την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης ψαριού από τον πληθυσμό νησιού των Κυκλάδων. 

Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 1.018 ασθενείς μέσης και τρίτης ηλικίας, οι οποίοι απάντησαν 

σε ερωτηματολόγιο που αφορούσε την κατανάλωση ψαριού και τη μηνιαία συχνότητα της 

κατανάλωσης.  

Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς οι 482 (47,3%) ήταν άνδρες και οι 536 (52,4%) γυναίκες. 

Από τους άνδρες το 7,05% δεν κατανάλωσαν καθόλου ψάρι. Το 12,24% κατανάλωσε ψάρι μία 

φορά το μήνα. Το 12,45% δύο φορές, το 3,32% τρεις φορές, το 35,48% τέσσερις φορές, το 

0,62% πέντε φορές, το 21,78% οκτώ φορές και το 7,05% δώδεκα φορές το μήνα. Για τις 

γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 7,65%, 15,30%, 13,06%, 2,43%, 36,94%, 0,37%, 17,16% 

και 7,09%. 

Πίνακας 1 

Συχνότητα/μήνα 0 1 2 3 4 5 8 12 

Άνδρες 34 59 60 16 171 3 105 34 

Γυναίκες 41 82 70 13 198 2 92 38 

 

Συμπεράσματα: Η κατανάλωση ψαριού στον πληθυσμό του νησιού των Κυκλάδων σε 

ικανοποιητική συχνότητα μηνιαίως, δηλαδή 2-3 φορές την εβδομάδα (>8 φορές το μήνα) 

κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, και συγκεκριμένα 28,83% για τους άνδρες και 24,25% 

για τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό, καθιστά απαραίτητη την ενημέρωση του νησιωτικού 

πληθυσμού για τα οφέλη της κατανάλωσης ψαριού και της προστατευτικής δράσης των ω3-

λιπαρών οξέων που αυτά περιέχουν. 
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AA60 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Nικόλαος Σύρμος, Νικόλαος Χαυτούρας, Βασίλειος Σανιδάς  

Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 

 

Εισαγωγή: Οι τραυματικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης (traumatic spine injuries) επηρεάζουν 

σημαντικά την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής (quality of life) των ηλικιωμένων ασθενών 

(>65 ετών). 

Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση των τραυματικών κακώσεων της 

σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) σύμφωνα με τα απεικονιστικά ευρήματα (υπολογιστική τομογραφία 

Σ.Σ., μαγνητική τομογραφία Σ.Σ.), καθώς και διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης τραύματος. 

Mέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 20 ασθενείς, ηλικίας 65-85 ετών, 18 άντρες (90%) και 2 

γυναίκες (10%). Οι κακώσεις διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: Α Ομάδα: κακώσεις αυχενικής 

μοίρας Σ.Σ. (ΑΜΣΣ) (4 περιπτώσεις, 20%), Β Ομάδα: κακώσεις θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας 

Σ.Σ. (ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ) (12 περιπτώσεις 60%), Γ ΟΜΑΔΑ: σύνθετες κακώσεις Σ.Σ. (4 περιπτώσεις, 

20%). 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς (20, 100%) εκτιμήθηκαν με βάση τα 

απεικονιστικά ευρήματα καθώς και διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης τραύματος. Συντηρητική 

αντιμετώπιση ακολουθήσαμε σε 18 περιπτώσεις (90%) και χειρουργική σε 2 περιπτώσεις (10%). 

Η σωστή, τεκμηριωμένη και έγκυρη αξιολόγηση συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθή 

αντιμετώπιση.  
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AA61 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ EΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Νικόλαος Σύρμος, Νικόλαος Χαυτούρας, Βασίλειος Σανιδάς  

Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 

 

Εισαγωγή: Οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις (traumatic brain injuries) επηρεάζουν 

σημαντικά τη συνολική υγεία (total health status) και την ποιότητα ζωής (quality of life) των 

ηλικιωμένων ασθενών (> 65 ετών). 

Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση των τραυματικών εγκεφαλικών 

κακώσεων σύμφωνα με απεικονιστικά ευρήματα, καθώς και με διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης 

τραύματος. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 60 ασθενείς, ηλικίας 65-85 ετών, 30 άντρες (50%) και 30 

γυναίκες (50%), που νοσηλεύθηκαν κατά την τελευταία διετία στο νοσοκομείο μας.  

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς (60, 100%) εκτιμήθηκαν με βάση τα 

απεικονιστικά ευρήματα καθώς και τις διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης τραύματος. Συντηρητική 

αντιμετώπιση ακολουθήσαμε σε 45 περιπτώσεις (75%) και χειρουργική σε 2 περιπτώσεις (25%). 

Η σωστή, τεκμηριωμένη και έγκυρη αξιολόγηση συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθή 

αντιμετώπιση. 
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AA62 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ AYXΕΝΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Nικόλαος Σύρμος1, Γεώργιος Γαβριδάκης2, Αργύριος Μυλωνάς1  

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

2 Ακτινολογικό Εργαστήριο, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης  

 

Εισαγωγή: Η αυχεναλγία (neck pain) και η οσφυαλγία (low back pain) αποτελούν δυσάρεστες, 

επώδυνες καταστάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική κατάσταση της υγείας (total 

health status) αλλά και την ποιότητα ζωής (quality of life) των ηλικιωμένων ασθενών (>65 ετών). 

Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση σύμφωνα με απεικονιστικά 

ευρήματα, καθώς και με διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης, περιπτώσεων αυχεναλγίας και 

οσφυαλγίας. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 40 ασθενείς, ηλικίας 65-90 ετών, 30 άντρες (75%) και 10 

γυναίκες (25%). Το υλικό διαχωρίστηκε σε τρεις ομάδες: Α Ομάδα, περιπτώσεις αυχεναλγίας (5, 

12,5%), Β Ομάδα, περιπτώσεις οσφυαλγίας (10, 25%) και Γ Ομάδα, μεικτά προβλήματα (25, 

62,5%). 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς (40, 100%) εκτιμήθηκαν με βάση τα 

απεικονιστικά ευρήματα καθώς και τις διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων αυχεναλγίας 

και οσφυαλγίας. Συντηρητική αντιμετώπιση, παυσίπονη φαρμακευτική αγωγή και επανεκτίμηση 

σε τακτική βάση συστάθηκε στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (38, 95%), ενώ σε 

δύο περιπτώσεις (5%) συστάθηκε χειρουργική αντιμετώπιση. Η σωστή, τεκμηριωμένη (evidence-

based) και έγκυρη αξιολόγηση (evaluation) συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθή διαχείριση 

ανάλογων περιπτώσεων.  

 



 
 

[109] 

 

AA63 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ 

Εμμανουήλ Δημονίτσας1, Όθων Παπαδόπουλος2, Δημοσθένης Μπούρος3, Νικόλαος Α. 

Παπαδόπουλος4,5 

1 Ιατρός, Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ 

2 Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ 

3 Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

4 Τομέας Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

5 Ιατρική Σχολή Μονάχου Γερμανίας 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της τεχνικής της μεταμόσχευσης αυτόλογου 

λίπους και εφαρμογές της για επανορθωτικούς και κοσμητικούς λόγους σε ασθενείς που ανήκουν 

στην τρίτη ηλικία. 

Η λιποαναρρόφηση είναι η πιο κοινή χειρουργική επέμβαση στην αισθητική πλαστική χειρουργική 

που στοχεύει στη μείωση του τοπικού λίπους. Ο ληφθείς λιπώδης ιστός χρησιμοποιείται πια ως 

βιοσυμβατό filler. Η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους, γνωστή και ως lipofilling, είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική μέθοδος και προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην επέμβαση της αυξητικής στήθους. 

Παρ’ όλα αυτά, η μετεγχειρητική απορρόφηση του λιπώδους ιστού εξακολουθεί να είναι ένας 

περιορισμός στην αποκατάσταση μαστού οδηγώντας την ασθενή σε πολλαπλές επαναλήψεις της 

επέμβασης για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα των 

μοσχευμάτων αυτόλογου λίπους δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο του ως filler αλλά και στων 

ικανοτήτων του για επούλωση πληγών και αγγειογενετικών ιδιοτήτων. Η τελευταία μάλλον 

ιδιότητα αποδίδεται όχι τόσο στα ώριμα λιποκύτταρα, όσο στα αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά 

κύτταρα του λιπώδους ιστού (ASC). Έτσι ο εμπλουτισμός του μοσχεύματος του αυτόλογου 

λίπους με ASC, γνωστή ως κυτταρικά υποβοηθούμενη λιπομεταφορά (CAL), μπορεί να οδηγήσει 

σε περισσότερο αισιόδοξα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση του μοσχεύματος.  

Συμπεράσματα: Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κλινικό πρωτόκολλο απομόνωσης των ASC 

και μια καθορισμένη κλινική μελέτη, εστιάζοντας στις τεχνικές και ποιοτικές πτυχές της 

κατασκευής των ASC. Τέλος, μερικές ανοιχτές ερωτήσεις που χρειάζεται να διευθετηθούν 

αφορούν το δυναμικό της διαφοροποίησης των ASC κυττάρων in vivo. 
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AA65 

AITIEΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΟ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ανδρέας Αναστασόπουλος1, Κωνσταντίνα Γυφτοπούλου2, Παναγιώτης Πετράς1, Βαρβάρα 

Δημητρίου2, Κωνσταντίνα Σίρμου2, Ρέα Χατζηκυριάκου2 

1 6η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

2 Αιματολογικό Εργαστήριο Εργαστηριακός Τομέας ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» 

 

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή κακοήθεια όσον αφορά στην επίπτωση 

και τη θνησιμότητα. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (30%) είναι ηλικιωμένοι (άνω των 70 

ετών) και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια της νόσου τους, που σε αρκετές 

περιπτώσεις οδηγούν στην εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία και 

αντιμετώπιση. 

Σκοπός: Η ανάδειξη των κυριότερων αιτίων νοσηλείας ηλικιωμένων ασθενών με διαγνωσμένο 

καρκίνο πνεύμονα σε πνευμονολογικές κλινικές. 

Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 40 ηλικιωμένοι ασθενείς (άνω των 70 ετών) που 

νοσηλεύθηκαν σε πνευμονολογικές κλινικές του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» τη χρονική περίοδο από 

Ιανουάριο 2013 έως Ιούλιο 2013. Εξετάσθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών αυτών και 

συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά τους, η πορεία και η περαιτέρω έκβασή τους. Όλοι οι ασθενείς 

ήταν σε καλή φυσική κατάσταση (PS: 0-2) και ευρίσκονταν σε χημειοθεραπεία 1ης γραμμής 

(μονοθεραπεία ή συνδυασμένη). 

Αποτελέσματα: Από τους 40 ασθενείς οι 33 ήταν άνδρες και οι 7 γυναίκες, με μέση ηλικία τα 

76,7 έτη. Οι 10 είχαν μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, οι 30 μη μικροκυτταρικό (16 

αδενοκαρκίνωμα και 14 πλακώδες). Συχνότερες αιτίες εισαγωγής ήταν η λοίμωξη αναπνευστικού 

(32,5%) και έπονται σε συχνότητα η εμπύρετος ουδετεροπενία (20%), η αναιμία (12,5%), η 

πλευριτική συλλογή (12,5%), η υπονατριαιμία (10%), η νεφρική ανεπάρκεια (7,5%) και η 

αιμόπτυση (5%).  

Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία 1ης γραμμής 

εμφανίζουν κατά την πορεία της νόσου διάφορες επιπλοκές που συχνά οδηγούν στην εισαγωγή 

τους σε νοσοκομείο. Οι αιτίες της νοσηλείας μπορεί να οφείλονται στην ίδια τη νόσο, στην 

επιδείνωση προϋπαρχουσών παθήσεων ή στις επιπλοκές της χημειοθεραπείας. Οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς και συγκεκριμένα αυτοί με καλή φυσική κατάσταση μπορούν να λάβουν κανονικά 

χημειοθεραπεία, ενώ όσοι δεν βρίσκονται στην καλύτερη φυσική κατάσταση (PS:2), μπορούν να 

λάβουν μονοθεραπεία ή χαμηλότερες δόσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών που μπορεί 

να εμφανιστούν.  
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AA66 

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ KAI ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Αικατερίνη Γιώργου 

Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε.Ι. Λαμίας 

 

Η Φυσικοθεραπεία είναι η αρχαιότερη των θεραπευτικών μεθόδων. Στόχος της είναι η φυσική, 

ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση του ατόμου και η βελτίωση της απαιτητικής 

καθημερινότητας του και της ποιότητας ζωής του. Οι εφαρμογές της προσανατολίζονται σε 

πολλαπλές παθήσεις (αποκατάσταση νευρολογικών, μυοσκελετικών, καρδιαγγειακών και 

αναπνευστικών παθήσεων).  

Η ακράτεια ούρων αφορά ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών. Στην Ελλάδα εμφανίζεται με συχνότητα 

3 στις 10 γυναίκες. Αίτια πρόκλησης μπορεί να είναι η παχυσαρκία, ο τοκετός, επεμβάσεις πυέλου, 

η ηλικία. Στην αποκατάσταση αυτής μπορεί να συμβάλει δυναμικά η φυσικοθεραπεία.  

Ακράτεια ούρων ονομάζεται η ακούσια απώλεια ούρων από το έξω στόμιο της ουρήθρας. Οι 

μορφές ακράτειας είναι οι εξής: 1) Ακράτεια κατά την προσπάθεια, 2) Ακράτεια από έπειξη, 3) 

Μικτή μορφή ακράτειας. Για την ακράτεια ευθύνονται οι μύες του πυελικού εδάφους και η κακή 

φυσική τους κατάσταση. Το πυελικό έδαφος αποτελείται από διάφορους μυς που περιλαμβάνουν 

τον πρωκτικό σφιγκτήρα, τον ισχιοσηραγγώδη, τον βολβοσηραγγώδη, τον εγκάρσιο μυ του 

περινέου, τον γραμμωτό ουρογεννητικό σφιγκτήρα και τον ανελκτήρα του πρωκτού 

(ηβοπερινεϊκός, ηβοορθικός, ηβοκοκκυγικός και λαγονοκοκκυγικός μυς). Οι μύες του πυελικού 

εδάφους αξιολογούνται και κατατάσσονται στον πίνακα της Οξφόρδης, όπως οι υπόλοιποι 

σκελετικοί μύες. 

Οι αρχές της εκπαίδευσης των μυών είναι η υπερφόρτωση, η εξειδίκευση, η διατήρηση και η 

αναστρεψιμότητα. Η ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας και σ’ αυτόν τον τομέα είναι ραγδαία, με 

αποτέλεσμα να βοηθά γυναίκες κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακράτειας και έτσι 

να ενισχύει και να τονώνει την ψυχολογία τους, τη θηλυκότητά τους, τη σεξουαλικότητά τους και 

την κοινωνικότητά τους. 
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AA67 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

Ελένη Μουμτζή, Νικόλαος Ρούσσος, Ιωάννης Σιούτης, Δημήτριος Πατατούκας  

Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης , Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

 

Εισαγωγή: Ο ωτοβελονισμός είναι ένα είδος εναλλακτικής ιατρικής που βασίζεται στη θεωρία ότι 

το πτερύγιο του αυτιού αποτελεί ένα μικροσύστημα. Η έρευνα τρέχει με γοργούς ρυθμούς και το 

1980 περίπου, ο David Alimi απέδειξε την αντιστοιχία σημείων βελονισμού και σωματικών 

σημείων μέσω της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Επιπλέον, η νεύρωση του ίδιου του 

πτερυγίου από το πνευμονογαστρικό μάς δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τον ερεθισμό 

του αυτόνομου νευρικού συστήματος ερεθίζοντας ή καταστέλλοντας τις επιμέρους λειτουργίες 

του. 

Η σπαστικότητα χαρακτηρίζεται από υπερενέργεια του μυοτατικού αντανακλαστικού η οποία αν 

αφεθεί χωρίς θεραπεία οδηγεί σε συγκάμψεις. Σύμφωνα με διεθνή δημογραφικά δεδομένα τα 

ποσοστά εμφάνισης της σπαστικότητας αγγίζουν στις περισσότερες χώρες το 1/3 του πληθυσμού 

με νευρολογικά νοσήματα, οι περισσότεροι από τους οποίους χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης.  

Αν λοιπόν συνδυάζαμε την εφαρμογή του βελονισμού με τη δυτική θεραπευτική της 

σπαστικότητας, θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε τεχνικές υποστήριξης των ασθενών 

ανεξάρτητα από τις πρακτικές που υιοθετούνται στην παροχή φροντίδας. Υπάρχει εκτενής 

βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη χρήση του σωματικού βελονισμού για τη βελτίωση της 

σπαστικότητας, αλλά όχι για τον ωτικό βελονισμό, δίνοντας νέες προοπτικές σε ασθενείς στους 

οποίους ο σωματικός βελονισμός είναι τεχνικά αδύνατος.  

Σκοπός: Να μελετηθεί κατά πόσο ο ωτοβελονισμός σε σημεία με ιδιότητες μυοχαλαρωτικές, 

αναλγητικές και κατασταλτικές του αυτόνομου νευρικού συστήματος μπορεί να επιδράσει στον 

έλεγχο της σπαστικότητας. 

Μέθοδος: Στη μελέτη θα συμμετέχουν δύο ομάδες ασθενών των οποίων η σπαστικότητα 

αντιμετωπίζεται με botox και οι οποίοι θα υπόκεινται στην εφαρμογή βελονών ωτοβελονισμού 

μιας χρήσης σε σημεία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως αναλγητικά, ηρεμιστικά, 

μυοχαλαρωτικά σε δέκα συνεδρίες (μία ανά εβδομάδα). Η εφαρμογή των βελονών θα γίνεται από 

ιατρό άλλον από αυτόν που θα εκτελεί τις εγχύσεις botox. Θα γίνουν μετρήσεις αυτής με κλίμακες 

σπαστικότητας Modified Asworth και Tardieu, προ και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών 

βελονισμού. Στην περίπτωση αυτή οι συνεδρίες θα γίνουν μετά την προγραμματισμένη έγχυση με 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας στην καθημερινή τους ζωή 

προ της έγχυσης και προ της επόμενης έγχυσης. Η δεύτερη ομάδα θα αφορά σε πληθυσμό ο 

οποίος θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται μόνο με εγχύσεις και θα συμπληρώνει αντίστοιχα τα 

ερωτηματολόγια. 
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AA68 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ, ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

Απ. Ι. Πάσχος, Εμ. Σταυρουλάκης, Γ. Ανδρούτσος 

Εργαστήριον Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, ανθρώπου κατασκεύασμα, αλλά Εκκλησία εξ Αποκαλύψεως του 

Λόγου του Θεού και Υιού Ενανθρωπήσαντος Χριστού, η οποία επί δύο συναπτάς χιλιετίας 

γεραίρεται από Μάρτυρας και Αγίους και υπερήλικας Επισκόπους διακρινομένους εκ της Ελλήνων 

γηγενών διαχρονικής διατροφής μετά μέτρου και εγκρατείας και νηστείας, αποτελούν δε, ως 

Ελληνορθόδοξοι, οδοδείκτας κατακτήσεως και διατηρήσεως της κατ’ άμφω υγείας, κοινωνίας και 

μακροβιότητος μετά ποιότητος ζωής, κοινωνίας, αγάπης Χριστού επικοινωνίας. Νάρκισσος 

Επίσκοπος και Πατριάρχης Ιεροσολύμων εις ηλικίαν 26 ετών εγκρατής, ολιγόφαγος, φιλάνθρωπος 

καταλείπει την παρούσαν ζωήν εις ηλικίαν 113 ετών πλήρης ψυχοσωματικής υγείας, πνευματικής 

ευεξίας και μακροβιότητος την 7-8-213 μ.Χ. Ο Γερμανός ευσεβών Ελληνορθοδόξων γονέων της 

Κωνσταντινουπόλεως διατρέφεται δια της Ελλήνων διαχρονικής διατροφής με φυσικά, υγιεινά 

εγχώρια φυτικά και ζωικά προϊόντα και παραπροϊόντα, νηστεύει, εγκρατειούται εις ηλικίαν 37 

ετών ανέρχεται εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως πλήρης καθολικής υγείας 

καταλείπει τον κόσμον εις ηλικίαν 100 ετών την 12-5-740 μ.Χ. Ο Συμεών Αρχιεπίσκοπος 

Αντιοχείας πατρώος ολιγοφάγος, μεγάλης πατρογονικής νηστείας, νυχθημερόν εργάζεται διά το 

Ποίμνιον, οδηγεί πολλούς εις τον αληθή Θεόν, Τον Τριαδικόν, Τριών Υποστάσεων Πατρός, Υιού, 

Αγίου Πνεύματος εις ηλικίαν 120 ετών μετά κατ’ άμφω υγείαν, ποιότητος ζωής συλλαμβάνεται 

υπό των διωκτών του και σταυρούται διά την πίστιν του Χριστού την 16-12-843 μ.Χ. Ο 

Αθανάσιος βαθύς Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως διακρίνεται εκ της 

εγκρατείας, της νηστείας, της ολιγοφαγίας φυτικής και ζωικής τροφής, νυχθημερόν 

προσευχόμενος και μεριμνών διά το Ποίμνιον και την Ορθοδοξίαν Εκκλησίαν του Χριστού φεύγει 

εκ της εφημέρου ζωής τον 11ο αιώνα μ.Χ. εις ηλικίαν 100 ετών πλήρης υγείας και ποιότητος ζωής 

και είναι Όσιος της Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδοξίας. 

 



 
 

[114] 

 

AA69 

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ 

Απ. Ι. Πάσχος, Μ. Καραμάνου, Γ. Ανδρούτσος 

Εργαστήριον Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών 

 

Οι Έλληνες γηγενείς αρχαίοι, πρόγονοί μας διακρίνονται από μέγα σέβας προς τους υπερήλικας 

και μεταλαμπαδεύουν και εις τους νέους τον σεβασμόν προς τους ηλικιωμένους, ως χρέος του 

δικαιώματός των, όταν γηράσουν να επιζητούν τον σεβασμόν από τους νέους της εποχής.  

Oι Αθηναίοι, όταν νέος τις συνέτριψε του Διογένους τον Πίθον συλλαμβάνεται, μαστιγούται και 

προσφέρουση νέον Πίθον εις τον ηλικιωμένον Διογένην. Οι γονείς, η κοινωνία, η Πολιτεία ακότης 

Πόλεως Ελλήνων Αρχαίων παιδεύουν τους νέους εις το να γνωρίζουν και τηρούν το σέβας προς 

τους υπερήλικας μετά συνειδητής ελευθέρας βουλήσεως. Ο Διόνυσος ο Στωικός ως φασί, ως μετά 

την Χειρώνειαν συλληφθείς (Διογένης) απήχθη προς Φίλιππον και ερωτηθείς τι είη, απεκρίνατο 

«κατασκευή της απληστίας», όθεν θαυμαστείς αφέθη. Οι υπερήλικες εις την πάλαι ποτέ 

επικράτειαν των Αρχαίων Ελλήνων κατέχουν πρωτεύουσαν θέσιν. Συναφώς ο Όμηρος αναφέρει 

ότι ο Αχιλλεύς ευρισκόμενος προ του Πριάμου λέγει «Ήττα γέρακε», ήτοι «γέροντα καλέ, 

σεβόμενος την ηλικίαν». Ο Πλούταρχος τονίζει ότι οι νέοι Σπαρτιάται διδάσκονται το είδος του 

έθους να πιαίουν, σέβωνται, υπηρετούν μετά ικανοποιήσεως και χαίροντες αεί εγείρονται σεμνώς 

και χαιρετούν τους ηλικιωμένους. Ο Ξενοφών αναφέρει εις την Αθηναίων και Λακεδαιμόνων 

Πολιτείαν «παιδεύεσθαι τα ποιήματα νεωτέρων υπό των ηλικιωμένων εμπειρίας». Ο Πλάτων εις 

τους Νόμους αναφέρει τον χορόν των Τρίτων Ηλικιών, διά να τονίση την θέσιν των ηλικιωμένων 

εις την κοινωνίαν και την Παράδοσιν των Πολιτών έναντι των ηλικιωμένων, οι οποίοι 

προπορεύονται εις τον πρώτον χορόν. Ο Αριστοτέλης γράφει: «η Σπάρτη εκτίμα, τιμά, εκλέγει 

τους ηλικιωμένους εις την Γερουσίαν, όταν έχουν άμεμπτον βίον διά της βοής και όχι ψήφου 

θεωρούντες ότι η βοή είναι διά τους ηλικιωμένους "Άθλος αρετής"». Οι Στωικοί φιλόσοφοι, ως ο 

Ζήνων ο Κιτιεύς Κύπρου, ο Αντισθένης ο Αθηναίος, ο Αρίστων διδάσκουν ότι οι υπερήλικες 

δικαιούνται σεβασμού εκ μέρους των νεωτέρων. Ο Αρίστιππος εκ Κυρηνείας Ελλήνων αποικίας 

Αφρικής ερωτηθείς «τίνα έστινα εις δει τους καλούς παίδας μανθάνειν» έφη «δει άνδρες 

γενόμενοι χρήσονται». Ο Φιλήμων τονίζει: «βούλου γονείς πρώτιστα εν τιμαίς έχειν».  

Οι Έλληνες γηγενείς αρχαίοι αεί δίδουν Παιδείαν και Αγωγήν εις τους νέους άρρενες και θήλεις, ως 

γονείς, διδάσκαλοι, φιλόσοφοι να επιδεικνύουν σέβας προς τους υπερήλικας εις πάντα και κατά 

πάντα εις την καθ’ ημέραν ζωήν. Επί των ημερών μας τούτο ευρίσκεται εν ανεπαρκεία και εν 

πολλοίς εν απωλεία. Το πώς και προς τι η απάντησις ιδική σας. 
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AA70 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «ΟΙ ΦΛΕΒΕΣ» 

Δημήτριος Φραγκάκης1, Μαρία Περγάμαλη2 

1 Ιατρός Παθολόγος MD, Ηράκλειο Κρήτης 

2 Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

 

Τα εξήντα συγγράμματα της Ιπποκρατικής Συλλογής, πραγματεύονται πάρα πολλές πτυχές των 

ιατρικών γνώσεων της εποχής εκείνης. Χωρίζονται σε διάφορους κλάδους, όπως ανατομικά, 

κλινικά-παθολογικά, χειρουργικά, παιδιατρικά, γυναικολογικά, προγνωστικά και 

ηθικόδεοντολογικά.  

Ο ιπποκρατικός γιατρός γνωρίζει τις φλέβες, τις αρτηρίες, τα νεύρα, τους μυς, τα οστά, τις 

αρθρώσεις, την κατασκευή του κρανίου, την καρδιά, το περικάρδιο, τις καρδιακές κοιλότητες και 

τις βαλβίδες, τα μεγάλα αγγεία, όπως την αορτή, και απαριθμεί τα κυριότερα σπλάχνα.  

Για τις πιο «χοντρές» φλέβες, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι υπάρχουν τέσσερα ζευγάρια. Το 

πρώτο ξεκινά από το πίσω μέρος της κεφαλής, διασχίζει τον αυχένα, συνεχίζει εξωτερικά δεξιά και 

αριστερά της σπονδυλικής στήλης, φτάνει στους γοφούς και στους μηρούς και καταλήγει στην 

εξωτερική πλευρά των σφυρών και στα πέλματα των ποδιών. Το δεύτερο ζευγάρι ξεκινά από την 

περιοχή των αυτιών, διασχίζει τον αυχένα, συνεχίζει αριστερά και δεξιά της σπονδυλικής στήλης, 

φτάνει στους όρχεις και στους μηρούς, περνά από το μέσα των γονάτων και καταλήγει στην 

εσωτερική πλευρά των σφυρών και στα πέλματα των ποδιών. Το τρίτο ζεύγος ξεκινά από τους 

κροτάφους, διασχίζει τον αυχένα, περνά κάτω από τις ωμοπλάτες, στη συνέχεια οι δύο φλέβες 

συναντιούνται στους πνεύμονες και καταλήγουν στο απευθυσμένο έντερο και στον πρωκτό, 

περνώντας από μια χιαστή διαδρομή μαστό – σπλήνα – νεφρό και μαστό – ήπαρ – νεφρό, 

αντίστοιχα. Το τέταρτο ζεύγος κατευθύνεται από το εμπρόσθιο μέρος της κεφαλής και των 

ματιών κάτω από τον αυχένα και τις κλείδες, έπειτα από το επάνω μέρος, περνώντας από τους 

βραχίονες, προς την πτυχή του αγκώνα. Ύστερα, περνώντας από τα αντιβράχια, προς τους 

καρπούς και τα δάκτυλα. Έπειτα, από τα δάκτυλα, ανεβαίνει προς τις παλάμες των χεριών και τα 

αντιβράχια, στις πτυχές των αγκώνων, από το κάτω μέρος των βραχιόνων προς τις μασχάλες, κι 

από το απάνω μέρος των πλευρών η μια φλέβα φθάνει στη σπλήνα και η άλλη στο συκώτι, ενώ 

και οι δύο καταλήγουν, περνώντας από την κοιλιά, στα γεννητικά όργανα. 

Η Ιπποκρατική Συλλογή αποτελεί τομή στην ιστορία της Ιατρικής ανοίγοντας το κεφάλαιο της 

επιστημονικής Ιατρικής όπως είναι το ζητούμενο σήμερα: μεγαλοφυΐα στη σύλληψη και 

επιστημονικό δαιμόνιο στην εφαρμογή, και όλα αυτά μέσα σε ένα ανώτατο ηθικό πλαίσιο. 
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AA71 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 

Αναστασία Κοτσοπούλου1, Μαρία Παπανίκου2 

1 Σύγχρονο Κέντρο Υποστήριξης 

2 City Unity College, Athens 

 

Εισαγωγή: Το χρόνιο στρες μπορεί να εντοπιστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας στη 

δημιουργία οστεοπορωτικών οστών. Η μέχρι τώρα βιβλιογραφία, επικεντρώνεται στο άγχος που 

μπορεί να έχουν οι εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και πόσο αυτό επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου 

τους.  

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των σωματικών 

συμπτωμάτων του άγχους και την εμφάνιση οστεοπόρωσης σε γυναίκες, και η συσχέτιση μεταξύ 

των φαρμάκων και των συμπτωμάτων άγχους σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.  

Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική πιλοτική μελέτη, που βασίζεται σε μια αυτο-έκθεση σε 

δημογραφικό ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση πληροφοριών και τα χαρακτηριστικά των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο έχουν οστεοπόρωση / οστεοπενία και αν ακολουθούν 

ιατρική αγωγή. Το Short Anxiety Screening Test (SAST) χορηγήθηκε για την ανίχνευση της 

αγχώδους διαταραχής και σωματοποίησης. Ένα σύνολο από 100 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες (50 

είχαν διαγνωστεί με οστεοπόρωση) κλήθηκαν να συμπληρώσουν το Short Anxiety Screening Test 

(SAST) και ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο.  

Αποτελέσματα: Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ 

συμπτωματολογία άγχους ή σωματοποίηση λόγω οστεοπόρωσης / οστεοπενίας. Η ίδια κατάσταση 

παρατηρείται μεταξύ της ηλικιακής ομάδας τους, την επαγγελματική και την οικογενειακή 

κατάσταση. Στατιστικά σημαντικές σχέσεις βρέθηκαν ανάμεσα σε οστεοπόρωση και τα φάρμακα 

(p = 0,025, *p < 0,05) και μεταξύ σωματοποίησης και φάρμακα που λαμβάνουν οι γυναίκες (p = 

0,014, *p < 0,01).  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες δεν είναι 

επιρρεπείς να εκδηλώσουν άγχος ή σωματοποίηση σε σχέση με την κατάσταση της 

οστεοπόρωσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών με οστεοπόρωση και οστεοπενία 

καταναλώνουν περισσότερα από 2 φάρμακα, εκτός από αυτά που λαμβάνουν για την 

οστεοπόρωση. Η ποσότητα και ο συνδυασμός που λαμβάνονται φαίνεται να συμβάλλουν και να 

επιδεινώνουν το άγχος, τη σωματοποίηση και τη συμπτωματολογία τους. Χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση και ένα μεγαλύτερο δείγμα θα μας δώσει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
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AA72 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Γιάννης Παπαπαναγιώτου1, Βασίλης Καλλές2, Κυριακή Μίγκλη3, Χριστίνα Γουδέλη1, Γεράσιμος 

Δανηλάτος1, Αγγελική Βαρυτιμιάδη1, Γιάννης Δαληβίγκας1, Ανδρέας Αθανασάκης1, Ευάγγελος 

Φιλόπουλος4, Μανώλης Τερζάκης1 

1 Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Αθήνα 

2 Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα 

3 Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα 

4 Κλινική Μαστού, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν την εξατομίκευση, όσον αφορά τη διενέργεια 

μαστογραφιών προσυμπτωματικού ελέγχου, σε ηλικίες άνω των 75 ετών, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ορθότερη καθοδήγηση των ασθενών. 

Σκοπός: Να μελετήσουμε στοιχεία βασισμένα σε ενδείξεις, για τη λήψη εξατομικευμένης 

απόφασης διενέργειας μαστογραφίας σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. 

Μέθοδος: Αναλύσαμε αγγλόφωνες δημοσιεύσεις του ιστοτόπου PubMed της περιόδου 2010-

2014, προσπαθώντας να αναδείξουμε, τόσο τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του 

μαστού σε γυναίκες άνω των 65 ετών, όσο και τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους της 

προληπτικής μαστογραφίας σε γυναίκες άνω των 75 ετών.  

Αποτελέσματα: Η 3η ηλικία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για νοσηρότητα 

και θάνατο από τον καρκίνο του μαστού. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την επίδραση 

των ορμονών σε μικρότερες ηλικίες, όπως η ηλικία τεκνοποίησης >35 ετών ή η πρώιμη 

εμμηναρχή, είναι λιγότερο προγνωστικοί στον καρκίνου του μαστού στην 3η ηλικία από 

παράγοντες πρόσφατης επίδρασης τους π.χ. υψηλή οστική μάζα, παχυσαρκία, υψηλή πυκνότητα 

μαστού. Οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας άνω των 75 ετών αποτελούν μικρή ομάδα στις 

τυχαιοποιημένες μελέτες, ώστε να αναδειχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το κόστος-όφελος της 

προληπτικής μαστογραφίας. Η συνέχιση του μαστογραφικού ελέγχου σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας 

με προσδόκιμο ζωής ≥ 10 έτη προτείνεται με βάση αποτελέσματα από μελέτες παρατήρησης. Με 

τα δεδομένα αυτά, εκτιμάται ότι η συνέχιση του μαστογραφικού ελέγχου μετά τα 70 έτη ανά 

διετία θα έχει ως αποτέλεσμα 2 λιγότερους θανάτους από καρκίνο του μαστού / 1000 γυναίκες 

αυτής της ηλικιακής ομάδας. Εντούτοις, ανάμεσα στις πιθανές επιπτώσεις της συνέχισης του 

ελέγχου πάνω από τα 70 έτη, περιλαμβάνονται η ύπαρξη ψευδώς θετικών μαστογραφιών 

(200/1000) και η «υπερδιάγνωση» (13/1000), η εξεύρεση δηλαδή αρχόμενης νόσου πριν την 

κατάληξη της ασθενούς από υποκείμενα νοσήματα της ηλικίας. Η ενημέρωση των γυναικών >75 

ετών για προκλινικό έλεγχο πρέπει να γίνεται βάση του προσδόκιμου Μ.Ο. ζωής κάθε χώρας, 

εκτιμώντας πάντα και το επίπεδο αντίληψής τους.  

Συμπεράσματα: Για τις γυναίκες με προσδόκιμο ζωής <10 ετών, οι συστάσεις για τερματισμό 

του μαστογραφικού ελέγχου θα πρέπει να συνοδεύονται με την κατάλληλη ενημέρωση για τις 

πιθανές επιπτώσεις. Οι γυναίκες με προσδόκιμο ζωής ≥10 ετών, καλούνται να αξιολογήσουν τα 

πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η απόφαση να ληφθεί από τις ίδιες. Δεν υπάρχουν 

εντούτοις ισχυρά βιβλιογραφικά δεδομένα που θα στηρίξουν τη μια ή την άλλη απόφαση. 
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AA73 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησάλατας  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή: Η μοναξιά είναι το συναίσθημα που συνοδεύει σχεδόν, αλλά όχι πάντα ή 

αποκλειστικά τον μόνον. Όμως, η μοναξιά είναι βίωμα συνυφασμένο με τη ζωή του ατόμου που 

πάσχει από καρκίνο του μαστού και όχι μόνο. Καθώς, όλο και πιο πολλοί αναφέρονται στην 

μοναξιά του πάσχοντος, σαν κάτι το ασυνήθιστο και όχι συχνό βίωμα στην καθημερινότητα του 

ατόμου, παρά σαν κάτι αναπόφευκτο και μοιραίο για τα άτομα της μεγάλης ηλικίας. Γεγονός είναι, 

πως πολλές φορές επιζητείται η μοναξιά, ώστε ανεπηρέαστα η πάσχουσα με καρκίνο του μαστού 

και όχι μόνο να σκέπτεται και να ενεργεί δημιουργικά. Εξάλλου, το ον άνθρωπος, είναι δυνατόν 

να βιώνει μοναξιά αν και περιστοιχίζεται από πλήθος.  

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η ανάδειξη της φιλοσοφίας της μοναξιάς των ατόμων τρίτης 

ηλικίας που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και επέκεινα.  

Μέθοδος: Η ενδελεχής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και η αξιολόγηση της 

μοναξιάς όπως αυτή καταγράφεται από το Depression Inventory (DI). Κατασκευάστηκε από την 

Kovacs με βάση το Beck Depression Inventory. H αρχή του σχεδιασμού των κλιμάκων 

αξιολόγησης είναι ότι η καρκινική κατάθλιψη παρουσιάζει παρόμοια συμπτωματολογία με αυτή 

των μη πασχόντων ενηλίκων. Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε τη μοναξιά που βιώνουν 

προσωπικά και σε σχέση με την οικογένεια σε μικρό τυχαίο δείγμα 20 γυναικών που πάσχουν από 

καρκίνο του μαστού ηλικίας 45-65 ετών. 

Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι, η συντριπτική πλειονότητα, θεωρεί τη μοναξιά απομόνωση, 

που για να αντιμετωπισθεί θα πρέπει να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας της και 

να μη μένει πολύ ώρα μόνη της. Επειδή όμως η ασθενής μπορεί να μην προτίθεται να αποκαλύψει 

τη μοναξιά που την απασχολεί, οφείλουν οι οικείοι να ελέγχουν τους πιθανούς παράγοντες 

κινδύνου για τη μοναξιά. Εν κατακλείδι, η ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που 

υποφέρουν από μοναξιά, μπορεί να τους προφυλάξει και από περαιτέρω επιδείνωση της 

σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Καθότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μοναξιά σχετίζεται με 

το στρες και την ψυχοπαθολογία, την αυτοκτονικότητα, και το ψυχικό κενό στην μεθοριακή 

διαταραχή της προσωπικότητας. 

Συμπεράσματα: Η αίσθηση της μοναξιάς στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, συνιστά ένα 

απολύτως προσωπικό βίωμα, το οποίο συνδέεται με την όλη οργάνωση του ατόμου, την παιδεία 

του, τις αρχές από τις οποίες εμφοράται, τα ιδεώδη, τα αξιολογικά συστήματα τα οποία ασπάζεται 

και ακολουθεί, τον βαθμό της εντάξεως αυτής εντός του εκάστοτε κοινωνικού χώρου, τις 

ενασχολήσεις της και κυρίως την επικοινωνία με τον εαυτόν της καθώς και τη σχέση της με το 

θείο.  
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AA74 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

Α. Μπαλταρέτσου, Μ. Δημουλά, Δ. Σαλονικιώτου, Μ. Αρμάου, Α. Βελαλοπούλου, Μ. Σουράνη, 

Π. Τσακιρίδης 

Κέντρο Υγείας Τήνου 

 

Εισαγωγή: Η αρτηριακή υπέρταση είναι μία νόσος που συνδέεται με υψηλό ποσοστό 

νοσηρότητας και θνητότητας καθώς αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία σοβαρών παθήσεων. 

Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με 

υπέρταση. 

Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 1.269 ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών, κάτοικοι νησιού 

των Κυκλάδων. Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε σε όρθια και καθιστή θέση σε τρεις επισκέψεις. 

Ελήφθη πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν ασθενείς με 

δευτεροπαθή υπέρταση. Παθολογικές θεωρήθηκαν τιμές συστολικής και διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης ίσες ή μεγαλύτερες από 140 mmHg και 90 mmHg αντίστοιχα.  

Αποτελέσματα: Από τους 1.269 ασθενείς οι 632 (49,8%) παρακολουθούσαν τακτικά την 

αρτηριακή πίεση, η οποία ήταν καλά ρυθμισμένη, ενώ οι 637 (50,2) ήταν αρρύθμιστοι με κακή 

συμμόρφωση στην απαραίτητη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. Από αυτούς οι 305 

(47,8%) ήταν άνδρες και οι 332 (52,2%) ήταν γυναίκες. 

Συμπεράσματα: Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

ικανοποιητικής ρύθμισης. Η ενημέρωση του πληθυσμού για την ανάγκη τακτικής επίσκεψης του 

υπερτασικού στον θεράποντα ιατρό και η καλή επικοινωνία ιατρού-ασθενούς θα βοηθήσει στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπέρτασης. 

 



 
 

[120] 

 

AA75 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Ε. Μπαλταρέτσου, Μ. Δημουλά, Μ. Σουράνη, Μ. Αρμάου, Δ. Σαλονικιώτου, Α. Βελαλοπούλου, 

Π. Τσακιρίδης 

Κέντρο Υγείας Τήνου 

 

Εισαγωγή: Αυξημένη αρτηριακή πίεση παρατηρείται συχνά σε άτομα υπέρβαρα. 

Σκοπός: Ο συσχετισμός της αυξημένης αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) με τον δείκτη μάζας σώματος 

(ΔΜΣ). 

Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 606 ασθενείς 46-78 ετών (μέση ηλικία 62 ετών), που 

προσήλθαν για εξέταση στο καρδιολογικό ιατρείο. Υπολογίστηκε ο ΔΜΣ και ασθενείς με τιμές 

μικρότερες από 18,5 χαρακτηρίστηκαν ως λιποβαρείς, 18,5-24,9 κανονικοί 25-29,9 υπέρβαροι και 

πάνω από 30 παχύσαρκοι.  

Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς οι 311 (51,32%) ήταν άνδρες και οι 295 (48,68%) ήταν 

γυναίκες. Περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες είχαν αυξημένο δείκτη μάζας σώματος. Κατά την 

παρακολούθηση της ΑΠ οι ασθενείς με αυξημένο ΔΜΣ είχαν υψηλές τιμές ΑΠ, η οποία δύσκολα 

ρυθμιζόταν με την αντιυπερτασική αγωγή. Τα ευρήματα αυτά δεν διέφεραν μεταξύ των δύο 

φύλων. 

 

Φύλο Λιποβαρείς Κανονικοί Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Άνδρες 1 34 115 161 

Γυναίκες 1 47 98 149 

 

Συμπεράσματα: Η συσχέτιση της αυξημένης ΑΠ με το ΔΜΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 

μείωση του βάρους μπορεί σε βάθος χρόνου να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της ΑΠ. Η 

ενημέρωση των ασθενών για αυτό το ενδεχόμενο θεωρείται σημαντική ώστε να συμμορφωθούν 

στη σωστή διατροφή για τη μείωση του βάρους τους.  
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AA76 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 65-75 ΕΤΩΝ 

Νικόλαος Βαΐτσης1, Σταματίνα Αγγελάκου-Βαΐτση1, Ειρήνη Αναστασοπούλου2 

1 Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 

2 Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της συνήθειας του 

καπνίσματος και της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής σε άνδρες, ηλικίας 65-75 ετών. 

Μέθοδος: Έγινε μέτρηση της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής, με υπερηχογραφικό έλεγχο, σε 

200 ασυμπτωματικούς ασθενείς (100 καπνιστές, 100 μη καπνιστές) ηλικιακού φάσματος 65-75 

ετών, που προσήλθαν για άλλο λόγο σε ιατρείο ΠΦΥ. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων και αναζητήθηκε η όποια συσχέτιση με τη συνήθεια του καπνίσματος. 

Αποτελέσματα: Η κατανομή των τιμών της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής είναι <1,5 εκ. 

(78%), 1,5-3 εκ. (20%), 3-5 εκ. (2%) και >5 εκ. (0%) για τους μη καπνιστές και <1,5 εκ. (53%), 

1,5-3 εκ. (42%), 3-5 εκ. (4%) και >5 εκ. (1%) για τους καπνιστές. Παρατηρήθηκε, θετική, 

συσχέτιση της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής με τη συνήθεια του καπνίσματος. 

Συμπεράσματα: Ο ρόλος του προληπτικού ελέγχου της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής, σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους άνδρες καπνιστές, ηλικίας 65-75 ετών, 

διότι οι θάνατοι, από ρήξη ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής, μπορούν να αποφευχθούν, ένα 

γίνει εγκαίρως η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους. 
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AA77 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Παντελής Μπολάνης, Ευαγγελία Μπάρλα, Παναγιώτα Βέργου  

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΠΕΔΥ Ν. Ιωνίας 

 

Εισαγωγή: Οι λόγοι ανοσολογικών παραμέτρων έχουν διερευνηθεί από μας ως περαιτέρω 

δείκτες της βαρύτητας της οξείας φάσης. Αρχικά διερευνήσαμε το λόγο 

ραβδοπύρηνα/λεμφοκύτταρα ως δείκτη της οξύτητας (Acuity Ratio -AR-) (Μπολάνης και συν 

2003, 2004, 2005). Στη συνέχεια ο λόγος μονοπύρηνα/CRP και ουδετερόφιλα/CRP, όπως και 

άλλοι λόγοι, αξιολογήθηκαν ως δείκτες της βαρύτητας της οξείας φάσης με τους 2 πρώτους να 

υπερέχουν ως προς τη συσχέτισή τους με το χρόνο από την έναρξη της νόσου (Μπολάνης 2011) 

ή σε σχέση με μεμονωμένες παραμέτρους για θετικοποίηση αιμοκαλλιεργειών ή αναφορικά με 

ηπατική βλάβη (Μπολάνης και συν 2012, 2013). 

Σκοπός της μελέτης ήταν να ελεγχθεί σε μέρος του ηλικιακού φάσματος η τυχόν διαφοροποίηση 

ανοσοαιματολογικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης.  

Μέθοδος: 196 ασθενείς προσελθόντες στη κλινική για ποικίλες αιτιάσεις σε οξεία φάση, 

επιλέχθηκαν τυχαία και μετρήθηκαν οι αιματολογικές και ανοσολογικές παράμετροι ρουτίνας. Οι 

ασθενείς ομαδοποιήθηκαν κατά 14ετία ηλικίας. Υπολογίσθηκαν οι λόγοι αιματολογικών 

παραμέτρων μονοπύρηνα/CRP, ουδετερόφιλα/CRP, ραβδοπύρηνα/λεμφοκύτταρα (AR) Μία 

δεύτερη ομαδοποίηση με βάση τη γλυκόζη διέκρινε τα δείγματα σε νορμογλυκαιμικά, 

υπεργλυκαιμικά, αμιγώς διαβητικά. Η τεκμηρίωση έγινε με μη παραμετρική ανάλυση διασποράς. 

Αποτελέσματα: Η 5η 14ετία (56-70 ετών) έδειξε στατιστικά σημαντικές αυξήσεις των λόγων 

βαρύτητας μονοπύρηνα/CRP και ουδετερόφιλα/ CRP, ενώ ο AR μειώθηκε. Τα λεμφοκυτταρα 

αυξήθηκαν σημαντικά, ομοίως. Τα ραβδοπύρηνα, σε απόλυτη συγκέντρωση, υπέστησαν 

ανεπαίσθητη μείωση, μη στατιστικά σημαντική, με την αύξηση της 14ετίας. Στη νορμογλυκαιμική 

ομαδοποίηση τα ραβδοπύρηνα, ο AR και η CRP εμφάνισαν την ελάχιστη τιμή στη 5η 14ετία, ενώ 

ο μονοπύρηνα/CRP εκδήλωσε τη μέγιστη. Στην υπεργλυκαιμική ομάδα η 5η 14ετία έδειξε τη 

μεγαλύτερη τιμή αιμοσφαιρίνης και τη χαμηλότερη τιμή διεγερμένων λεμφοκυττάρων, ενώ ο 

λόγος ουδετερόφιλα/CRP έδειξε μεγάλες διαφοροποιήσεις στο ηλικιακό φάσμα με τη χαμηλότερη 

τιμή στην 4η 14ετία. Στη διαβητική ομαδοποίηση οι διαφορές μεταξύ παραμέτρων αμβλύνθηκαν, 

ενώ μόνο η παρουσία μονοπυρηνοειδών διαφοροποιήθηκε σημαντικά, με τάση καθόδου 

αυξανομένης της ηλικίας.  

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 

διαπίστωσής μας ότι η 5η 14ετία παρουσιάζει σημάδια θετικής ωρίμανσης της ανοσιακής 

απάντησης οξείας φάσης. Η μεταβολική απορρύθμιση εξαφανίζει πιθανόν την ανοσιακή ωρίμανση 

της 5ης 14ετίας, και αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.  
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AA78 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

> 65 ΕΤΩΝ 

Αγγελική Βαρυτιμιάδη, Ιωάννης Δαληβίγκας, Χριστίνα Γουδέλη, Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, 

Γεράσιμος Δανηλάτος, Ανδρέας Αθανασάκης, Εμμανουήλ Τερζάκης 

Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας» 

 

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι νόσημα με εκτιμώμενη επίπτωση 

2.511/100.000 γυναίκες στην Ελλάδα, το 2012. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι το 2014, 12.360 

γυναίκες θα εμφανίσουν το νόσημα. Τα τελευταία 30 χρόνια, η επίπτωσή του έχει μειωθεί 

περισσότερο από 50%, λόγω της εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου με την κυτταρολογική 

εξέταση του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος.  

Σκοπός: Το 20% των γυναικών που εμφανίζουν καρκίνο του τραχήλου είναι ηλικίας > 65 ετών, 

ενώ το 11% είναι ηλικίας > 75 ετών. Επιπλέον, στις ηλικιωμένες γυναίκες η διάγνωση του 

νοσήματος τείνει να γίνεται σε πιο προχωρημένο στάδιο.  

Μέθοδος: Σύμφωνα με τις οδηγίες των American Cancer Society (ACS) και American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG), σε γυναίκες > 65 ετών με μέσο κίνδυνο για την 

ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου (χωρίς ενδοεπιθηλιακές βλάβες, καρκίνο του τραχήλου, 

ανοσοκαταστολή ή HIV λοίμωξη) δεν συνιστάται ο προληπτικός έλεγχος μόνο στην περίπτωση 

επαρκούς ιστορικού ελέγχου, οριζόμενου ως τρεις διαδοχικές κυτταρολογικές εξετάσεις (test 

Pap) με αρνητικό αποτέλεσμα ή δύο διαδοχικές κυτταρολογικές εξετάσεις συνοδευτικά με 

τυποποίηση HPV (co-testing) τα τελευταία δέκα χρόνια, με την τελευταία εξέταση να έχει 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, σύμφωνα με την ACS, οι γυναίκες με 

ιστορικό CIN2 ή CIN3 ή AIS θα πρέπει να συνεχίσουν τον έλεγχο για τουλάχιστον 20 χρόνια 

μετά την αποδρομή τους. Ενώ, σύμφωνα με το ACOG, οι γυναίκες με ιστορικό βλάβης CIN2 ή 

μεγαλύτερου βαθμού, θα πρέπει να συνεχίζουν τον έλεγχο.  

Αποτελέσματα: Η εκτίμηση των πρόωρων θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί 

μέσω του προληπτικού ελέγχου γενικώς για τις κακοήθεις νεοπλασίες κυμαίνεται από 3% έως 

35%. Ενώ ο έλεγχος μπορεί να μειώσει και τη νοσηρότητα από τον καρκίνο, δεδομένου ότι η 

θεραπεία των πρώιμων σταδίων της νόσου είναι συνήθως λιγότερο επιθετική από ότι σε πιο 

προχωρημένα στάδια.  

Συμπεράσματα: Είναι σημαντική η εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του 

τραχήλου και στις γυναίκες ηλικίας > 65 ετών. 
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