
1 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ  

ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ  

Σίηινο  Δξγαζίαο: 

Κνηλωληθννηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηωλ θαηαγκάηωλ ηζρίνπ ζε 

ειηθηωκέλνπο αζζελείο. Δθηίκεζε ηνπ άκεζνπ θόζηνπο λνζειείαο ζε 

Γεληθό Ννζνθνκείν ηεο Κξήηεο κε ηελ ρξήζε ηωλ Κιεηζηώλ 

Δλνπνηεκέλωλ Ννζειίωλ.  

 

Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Φηιαιήζεο Αλαζηάζηνο 

Οκφηηκνο θαζεγεηήο Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο 

πλεπηβιέπωλ: Βιαζηάδεο Κσλζηαληίλνο 

Γξ. Ιαηξηθήο Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο 

Φνηηεηήο: Μειηδνληψηεο Γεψξγηνο 

 

 

Έηνο 2018 



2 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σα θαηάγκαηα ηζρίνπ, ηα νπνία είλαη ε πην δξακαηηθή επηπινθή ηεο νζηενπφξσζεο, 

απνηεινχλ ηα πην ζπρλά θαη ζνβαξά θαηάγκαηα ζε ειηθησκέλνπο. Απνηεινχλ έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα γηα ην ζχζηεκα πγείαο µε πνιιέο θνηλσληθννηθνλνµηθέο ζπλέπεηεο. Ο 

παγθφζκηνο πιεζπζκφο γεξλά θαζψο ε γνληκφηεηα κεηψλεηαη θαη ην πξνζδφθηκν δσήο 

απμάλεηαη. Σν 2017 πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ απνηεινχληαλ 

απφ ελήιηθεο κεηαμχ 15 εηψλ θαη 59 εηψλ (61%) ελψ ηα παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ 

αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην (26%).Οη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 60 εηψλ 

αληηπξνζψπεπαλ ην  έλα φγδνν ησλ θαηνίθσλ ηνπ θφζκνπ (13%). Ωζηφζν, απηή ε 

ειηθηαθή νκάδα αλαπηχζζεηαη ηαρχηεξα απφ φηη φιεο νη λεψηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη πηζαλφλ λα δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2050 (United 

Nation 2017). Η αλακελφκελε αχμεζε ηνπ γεξηαηξηθνχ πιεζπζκνχ,60 εηψλ θαη άλσ, 

πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ εθηνμεχνληαο ην 

θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηα χςε (Castelli 2015). ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη 

κειέηεο πνπ δηαθέξνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ. (Castelli 2015,Braithwaite 2003). 

ε δηεζλέο επίπεδν ππάξρεη αλάγθε γηα παξέκβαζε, ηφζν απφ ηελ πνιηηεία γηα 

πξφιεςε φζν θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ζεξαπεία. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ηνπ 

ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, ηαηξνί, 

λνζειεπηέο θ.α. έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα εληφο ησλ 

λνζνθνκείσλ φζν θαη εθηφο, δειαδή ζηελ θνηλφηεηα. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ ζπρλφηεηα ησλ 

αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θαηαγκάησλ απηψλ θαη ηέινο ηα είδε 

ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βεληδέιεην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014. Δπίζεο, αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη 

ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο λνζειείαο(λνζνθνκεηαθφ θφζηνο) ησλ 

αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ ζπκθψλα κε ηα Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ).  
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Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επηδεκηνινγία, 

ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ, ζηηο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, ζηνπο αηηηνινγηθνχο 

θαη πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αγσγή αληηπεθηηθψλ θαη 

αληηαηκνπεηαιηαθψλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ) θαη ζηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπδήηεζε 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

 

 

Θεσξψ ππνρξέσζε κνπ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο φζνπο βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε 

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή θν Αλαζηάζην 

Φηιαιήζε γηα ηε βνήζεηα, ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Δπίζεο, ζεξκά επραξηζηψ ηνλ θν Βιαζηάδε 

Κσλζηαληίλν Γξ. Ιαηξηθήο Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο, γηα ηελ ζπλερή ζπκπαξάζηαζε θαη 

βνήζεηα ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο σο ζπλεπηβιέπσλ 

θαζεγεηήο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζην Γξαθείν Κίλεζεο, ην  Γξαθείν Πνηφηεηαο θαη ηελ 

θα Παπαδάθε Υξπζνχια θαζψο θαη ην Σκήκα Αξρεηνζέηεζεο Ιαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

αζζελψλ ηνπ Βεληδειείνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ νη νπνίνη παξά ην θφξην 

εξγαζίαο ηνπο, κνπ παξείραλ πιηθφ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Σέινο, επραξηζηψ ηδηαηηέξσο ην Γηεπζπληή ζπνπδψλ θαζεγεηή Κν Ληνλή Υξήζην 

θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα Τγεία – 

Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο», φπνπ κε ηηο γλψζεηο ηνπο, καο έδσζαλ εξεζίζκαηα, καο 

βνήζεζαλ λα πινπηίζνπκε ηηο δηθέο καο γλψζεηο, λα απνθηήζνπκε θξηηηθή ζθέςε θαη λα 

θηάζνπκε ζην ζηφρν καο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηελ 

ζπρλφηεηα ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ, ηνπο ηχπνπο θαηαγκάησλ, ηα είδε 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη λα αλαιχζεη ην άκεζν θφζηνο λνζειείαο (λνζνθνκεηαθφ 

θφζηνο) ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ ζην Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ . 

ΤΛΗΚΟ -ΜΔΘΟΓΟ:Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία αλαδξνκηθή κειέηε 

θαηά ηελ νπνία ζπιιέρηεθαλ δεδνκέλα απφ 537 αζζελείο, άληξεο θαη γπλαίθεο, νη νπνίνη 

δηεγλψζζεζαλ κε θάηαγκα ηζρίνπ, κε θσδηθφ ICD 10 S72,0-S72,1-S72,2 θαη ειηθίαο 

>=65έηε. Οη αζζελείο απηνί ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνθαηάζηαζεο 

θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζην Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ, απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2013 έσο θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014. Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ηα αξρεία ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη αθνινχζεζε αλάινγε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ κε θάηαγκα ηζρίνπ 

ήηαλ γπλαίθεο (81,1%) έλαληη ησλ αλδξψλ (18,9%), κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 80-90 εηψλ (54 %), κε κέζν φξν 

ειηθίαο 84 ±7,4 έηε. Η δηάγλσζε θαηάγκαηνο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ ην 

δηαηξνραληήξην θάηαγκα ηζρίνπ κε θσδηθφ S72,1 ζε πνζνζηφ 57,2% ησλ αζζελψλ. Γηα ηα 

έηε 2013 θαη 2014 εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 537 αζζελείο. Ο κέζνο φξνο θφζηνπο 

θπκάλζεθε ζε 2.846 επξψ (±1.177) ζε ζχλνιν 537 αζζελψλ, θαη λα παξαηεξείηαη δηαθνξά 

κεηαμχ θφζηνπο λνζειείαο βάζε ΚΔΝ. Ο κέζνο φξνο πξνεγρεηξεηηθήο δηάξθεηαο 

λνζειείαο (ΠΓΝ) θαη γηα ηα δπν έηε ήηαλ 2,4 (± 2,0) εκέξεο γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα λνζειείαο(ΓΝ) ζην λνζνθνκείν θπκάλζεθε ζε 10,1 (±4,3) εκέξεο 

θαη γηα ηα δχν έηε, κε πησηηθή ηάζε απφ ην 2013 απφ 11,1 (±4,8) εκέξεο ζε 9 (±3,4) θαηά 

ην έηνο 2014. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ην Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ ρεηξνπξγήζεθε έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ θαηά ηα έηε 2013 - 2014. Οη 

ζπλνιηθή δηάξθεηα λνζειείαο (ΓΝ) ζην λνζνθνκείν, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Η επίηεπμε ηεο κείσζεο ηεο πξνεγρεηξεηηθήο δηάξθεηαο 

λνζειείαο (ΠΓΝ) αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο λνζειείαο (ΓΝ), κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ην θφζηνο. Δπίζεο, ε ζσζηή επηινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο κεζφδνπ ζπκθψλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο γηα ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 
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Φαίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο δηαρείξηζεο ησλ 

γεξηαηξηθψλ αζζελψλ γηα ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπο ζχκθσλα κε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Κάηαγκα Ιζρίνπ, Άκεζν Κφζηνο Ννζειείαο, Γηάξθεηα Παξακνλήο, 

ΚΔΝ. 
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SUMMARY 

 

AIM: The aim of this study is to measure the incidence of hip fracture, types of hip 

fractures, types of surgical procedures and to estimate the direct cost of hospitalization of 

these patients at Venizelio General Hospital of Heraklion. 

MATERIAL - METHOD: This is a retrospective study in which data were collected from 

537 male and female patients diagnosed with a hip fracture coded ICD 10 S72,0-S72,1-

S72,2 and age >=65 years. These patients underwent hip fracture surgery at Venizelio 

General Hospital of Heraklion from 1 January 2013 until 31 December 2014. The data was 

collected from hospital records and followed by a similar statistical analysis. 

RESULTS: Most of the patients with hip fracture were women (81.1%) vs. males (18.9%) 

and (54%) of the population were in the 80-90 age group with mean age of 84 ± 7.4 years. 

The most frequent fracture diagnosis was the intertrohanteric fracture coded S72.1 in 

57.2% of patients. For the years 2013 and 2014, a total of 537 patients were identified. 

Mean direct cost was 2,846 € (± 1,177) in a total of 537 patients, and there was a 

difference between the cost of hospitalization based on DRGs. The pre-operative length of 

stay for the period of the study was mean2.4 (± 2.0) days. The total length of stay in the 

hospital was 10.1 (± 4.3) days for the period of the study. The patients hospitalized 11.1 (± 

4.8) days in 2013 vs. to 9 (± 3, 4) in2014. 

CONCLUSIONS: A significant number of elderly patients with hip fractures were 

operated in the years 2013-2014. The total length of stay in the hospital is a determinant 

factor for the cost estimation. Achieving a reduction in pre-operative hospitalization and 

total length of stay may reduce costs. Also, the indicated choice of surgical method can 

save resources for hospitals. It seems important to have an interdisciplinary management 

team of geriatric patients for faster and safer treatment according to international literature. 

 

KEY WORDS Hip Fracture, Direct Cost, Length of Stay, DRGs, elderly.  
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο φξνο ¨Κάηαγκα Ιζρίνπ¨ πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα θαηάγκαηα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην κεξηαίν νζηφ ακέζσο κεηά ηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ κέρξη θαη πέληε εθαηνζηά (5 

cm) πεξίπνπ θάησ απφ ηνλ ειάζζνλα ηξνραληήξα. (εηθ. 1). Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζε 

ειηθησκέλα άηνκα θαη είλαη απνηέιεζκα κίαο απιήο κεραληθήο πηψζεο. Δίλαη θαηάγκαηα 

ρακειήο ελέξγεηαο θαη γίλνληαη ζπλήζσο ¨εμ ηδίνπ χςνπο¨ εληφο θαη εθηφο ηεο νηθίαο ηνπ 

ειηθησκέλνπ. ε άηνκα λεαξήο ειηθίαο ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο 

ελέξγεηαο θαηάγκαηα θαη είλαη απνηέιεζκα πηζαλφλ ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο (Brammar 

2013). Σα θαηάγµαηα ηζρίνπ έρνπλ κειεηεζεί ζε ζρέζε µε ηελ νζηενπφξσζε. Μειέηεο 

έρνπλ ππνινγίζεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ηεο νζηενπφξσζεο, αλαιχνληαο ηελ 

επίπησζε ησλ θαηαγκάησλ ελψ έρεη βξεζεί φηη ε ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ 

απμάλεηαη θαηά 1-3% εηεζίσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ((Hernlund et al 

2013, Cummings 2002). 

 

Δηθφλα 1. 

 Μειέηεο έρνπλ δείμεη αχμεζε ησλ αηφκσλ κε νζηενπφξσζε θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ. 

(United Nation 2017). Δίθνζη δχν εθαηνκκχξηα γπλαίθεο θαη 5,5 εθαηνκκχξηα άλδξεο 

εθηηκάηαη φηη έρνπλ νζηενπφξσζε ζε κειέηε πνπ έγηλε ζε 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. (Hernlund et al 2013). ηελ ίδηα κειέηε ππνινγηζηήθαλ 3,5 εθαηνκκχξηα λέα 
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θαηάγκαηα, απνηεινχκελα απφ 610.000 θαηάγκαηα ηζρίνπ, 520.000 θαηάγκαηα 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο,560.000 θαηάγκαηα αληηβξαρίνπ θαη 1.800.000 άιια θαηάγκαηα 

(δειαδή θαηάγκαηα ππέινπ, βξαρηνλίνπ, θλήκεο, πεξφλεο, θιείδαο, σκνπιάηεο, θαη άιινπ 

ηχπνπ θαηάγκαηα). Σν νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ εθηηκάηαη ζε 37 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σα πεξηζηαηηθά θαηάγκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ ην 66% απηνχ ηνπ 

θφζηνπο. Σν άκεζν λνζνθνκεηαθφ θφζηνο ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ θπκάλζεθε απφ 

2000€ ζηελ Βνπιγαξία θαη έθηαζε κέρξη 25,000€ ζηελ Γαλία ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

κειέηε. Η αχμεζε απηή νδεγεί ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο δαπάλεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο, θαη φηαλ κάιηζηα κηιάκε γηα γεξηαηξηθνχο αζζελείο είλαη εχθνιν λα 

θαηαλνήζεη θαλείο φηη απηφο ν πιεζπζκφο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα αλάξξσζε. 

Σν θφζηνο λνζειείαο ζηελ Διιάδα θαηά ην πξψην έηνο κεηά ην θάηαγκα ππνινγίζηεθε ζε 

12,550€ (Hernlund et al 2013). Οη θίλδπλνη απφ ηελ ζπλνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ηηο 

ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο είλαη ππαξθηνί, ε καθξνρξφληα θξνληίδα θαη νη απμεκέλεο 

κέξεο λνζειείαο είλαη πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο (Thakore 2014). Έρνπλ κάιηζηα 

ζεσξεζεί δείθηεο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε θιηληθέο θαη νξγαλσηηθέο βειηηψζεηο πνπ ζαλ ζηφρν έρνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ 

(Qureshi 2003). 

Σα θαηάγκαηα ηζρίνπ απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα κία κεγάιε ζεκαηηθή ελφηεηα κε 

ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, δηεζλψο, γηα ηνπο  επαγγεικαηίεο  πγείαο. Σν θφζηνο 

ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα θαζαξά νηθνλνκηθφ, είηε γηα ςπρνθνηλσληθφ, είλαη πςειφ θαη φπσο 

απνδεηθλχνπλ νη κειέηεο επηθέξεη κεγάιε δεκία ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επίπησζή ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ, ε 

απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. (Braithwaite 2003, Marques 2015).Σα θαηάγκαηα 

ηζρίνπ επζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο απφ φηη ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηε 

νπεδία, φπσο θάλεθε ζε έξεπλα ησλ Hernlund et al 2013 ελψ νη ζάλαηνη πνπ ζρεηηδφηαλ 

κε ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ αλήιζαλ ζε 1128 αζζελείο ζηελ Διιάδα. 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ απαηηεί έλα 

επξχ θάζκα δηαδηθαζηψλ απφ ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, ηελ παξακνλή θαη λνζειεία 

ζην λνζνθνκείν φπνπ γίλεηαη ρξήζε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο επαγγεικαηηψλ πγείαο κέρξη 

θαη ηελ θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ θνηλφηεηα (Tamulaitiene, Alekna 2012). 
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Τπάξρεη αλάγθε γηα κειέηεο αλάιπζεο θφζηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε κία επνρή φπνπ νη πγεηνλνκηθνί πφξνη ζηεξεχνπλ. Δπίζεο ε 

αλάιπζε θφζηνπο- νθέινπο ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε 

ησλ ηαηξνλνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ αζζελψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε 

παξφηη είλαη αθξηβφηεξε λα επηηξέπεη ηελ ηαρχηεξε αλάξξσζε θαη έμνδν ηνπ αζζελνχο 

απφ ην λνζνθνκείν. Σέινο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζην ζχζηεκα πγείαο. 

Με δεδνκέλα ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ θαη ηε κεγάιε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξνπλ, πξνβάιεη ε αλάγθε γηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο αιιά θαη γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ην θφζηνο ζεξαπείαο ησλ θαηαγκάησλ απηψλ. Ο λνζειεπηήο, σο ελεξγφ κέινο ηεο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο, έξρεηαη αληηκέησπνο κε φινπο απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο. 

 
Οη εμειίμεηο άιισζηε ζην ρψξν ηεο επηδεκηνινγίαο έρνπλ νδεγήζεη θαη ζηε κειέηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΗΥΗΟΤ 

 

1.1 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

Παγθνζκίσο, ε αχμεζε ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ ζα απμήζεη ην 

κέγεζνο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα ην ηκήκα θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2017 γηα ηελ 

πξννπηηθή ηνπ Παγθφζκηνπ Πιεζπζκνχ, πξνβιέπεη δηπιαζηαζκφ ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ κέρξη ην 2050, εηδηθφηεξα δε γηα ηελ Διιάδα αλαθέξεη 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ απφ 25,7 % πνπ ήηαλ ην 2013 ζε 37,9 % γηα ην 

2050 (United Nations 2017). 

Οη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ εληνλφηαηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζηελ 

Δπξψπε κε νζηενπφξσζε, απμάλνληάο ηνλ απφ ηα 27,5 εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην 2010 ζηα 

33,9 εθαηνκκχξηα γηα ην 2025, κία αλακελφκελε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 23%, κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ νζηενπφξσζε λα έρεη εθηηκεζεί γηα ην έηνο 2010 ζηα 37 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σα δε λέα πεξηζηαηηθά θαηάγκαηνο ηζρίνπ γηα ην έηνο 2010 

θηάλνπλ ηα 620.000, ελψ ην θφζηνο ζεξαπεία ηνπο θηάλεη ην 66 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

γηα ηελ νζηενπφξσζε(International Osteoporosis Foundation 2013). 

Η νζηενπφξσζε, δεκηνπξγεί εχζξαπζηα νζηά θαζηζηψληαο ηα ειηθησκέλα άηνκα επάισηα 

ζε θαηάγκαηα, αθφκα θαη κεηά απφ κία απιή κεραληθή πηψζε. Πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα 

πεξηζηαηηθά θαηαγκάησλ ηζρίνπ ιακβάλνπλ ρψξα εηεζίσο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε ηελ 

πξφβιεςε λα απμεζνχλ ζηα 4.5 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2050 (Brammar 2013). ηελ 

Διιάδα νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ, αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ζα αλέιζνπλ ην 2010 απφ 14,683 αζζελείο ζε 18,747 ην 2025 (Hernlund et al 
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2013) .Γπζηπρψο ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ ζπλνδεχνληαη απφ πςειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

κε ηνλ θίλδπλν γηα πξφσξν ζάλαην λα απμάλεηαη αθφκα θαη γηα πνιιά ρξφληα κεηά ην 

θάηαγκα. Η ήδε απμεκέλε λνζεξφηεηα απηψλ ησλ αζζελψλ, πνπ επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο 

ηελ πνηφηεηα δσήο, ε ζεκαληηθνχ βαζκνχ ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα (πνζνζηφ 10%) 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαηάγκαηα απηά, αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ζην κέιινλ. 

(Leal et al 2016).ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Φηιαλδία βξέζεθε φηη ν θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο 

ζε αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ ήηαλ 3 θνξέο πςειφηεξνο απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ, κε 

ηνπο άλδξεο λα  δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηηο γπλαίθεο (Panula 2011).  

H Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Οξζνπεδηθψλ Υεηξνπξγψλ ππνζηεξίδεη φηη ηα ρεηξνπξγεία 

θαηαγκάησλ ηζρίνπ απνηεινχλ ηε δεχηεξε θχξηα αηηία λνζειείαο ειηθησκέλσλ θαη 

πξνβιέπεη φηη ν αξηζκφο ησλ λνζειεπφκελσλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ιφγσ απηψλ ησλ 

θαηαγκάησλ ζα δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2050. Απφ ην ζχλνιν ησλ γεξηαηξηθψλ θαηαγκάησλ 

ζηελ Ακεξηθή ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% απηψλ, ελψ απφ ην ζχλνιν 

ηνπ θφζηνπο γηα ηελ νξζνπεδηθή θξνληίδα αληηπξνζσπεχνπλ ην 72% απηνχ (Garcia et al 

2012). ε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2014 φηη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε αζζελείο άλσ 

ησλ 60 εηψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ απνηεινχζε ηελ πην αθξηβή ππεξεζία πνπ παξέρνληαλ, 

αλάκεζα ζε έμη θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ κειεηήζεθαλ (Thakore et al. 2014). Απηή ε 

δπζαλαινγία πεξηζηαηηθψλ – θφζηνπο ρξήδεη βαζχηεξεο αλάιπζεο ηδηαίηεξα φηαλ ην 

θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί έλα θεληξηθφ δήηεκα ζηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία (Garcia et al. 2012). Γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ην άκεζν θφζηνο πνπ 

επσκίδεηαη ην Δ..Τ γηα ηελ νζηενπφξσζε θηάλεη ηα 680 εθαηνκκχξηα ζε εηήζηα βάζε, 

ελψ ην εηήζην θφζηνο ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ , φπνπ είλαη θαη ηα πην αθξηβά θαηάγκαηα, 

επηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο θαηά 260 εθαηνκκχξηα επξψ (Hernlund, et al 2013).  

 

 

 

1.2 Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

1.2.1 Πηώζεηο ειηθηωκέλωλ 

 

Με ηνλ φξν πηψζε ελλννχκε, ην γεγνλφο θαηά ην νπνίν έλα άηνκν βξίζθεηαη απξνζδφθεηα 

απφ ηελ φξζηα, θαζηζηή ή νξηδφληηα ζέζε, ζην έδαθνο, ελψ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δχν 

ζέζεσλ, είλαη κηθξφηεξε απφ έλα κέηξν. 
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Οη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θίλδπλνπ γηα πηψζεηο θαη θαη’ επέθηαζε γηα θάηαγκα 

ηζρίνπ, δηαθξίλνληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο (αλεπαξθήο θσηηζκφο, ραιάθηα, θαηνηθίδηα δψα, 

κε αζθαιείο ζθάιεο), θαξκαθεπηηθνχο ιφγσ ιήςεο πρ αληηθαηαζιηπηηθψλ, ππλσηηθψλ, 

παζνινγηθά θαη λεπξνινγηθά αίηηα (νξζνζηαηηθή ππφηαζε, θαξδηαγγεηαθά θ.α), θαη ηέινο 

ζε δηαηξνθηθνχο (αλεπάξθεηα αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D). Οη πην θιηληθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο θίλδπλνπ πηψζεο είλαη ε εμαζζέλεζε ηεο κπτθφο δχλακεο ησλ θάησ άθξσλ, ε 

εμαζζέλεζε ηεο βάδηζεο, ηεο φξαζεο, θαη ε ρξήζε θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηζνξξνπία. Οη κε ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε θπιή ( ιεπθνί, 

καχξνη, Αζηάηεο), ε ζσκαηηθή δηάπιαζε, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε θίλδπλν πηψζεο θαη 

θάηαγκα ηζρίνπ (Dewit 2009). 

Η νζηενπφξσζε απνηειεί κία ζθειεηηθή λφζνο πνπ πξνθαιεί θζνξά ζην νζηηθφ ηζηφ θαη 

κεηψλεη ηελ νζηηθή κάδα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε εχζξαπζηα νζηά επηξξεπή ζηα 

θαηάγκαηα. Σα ηξία πην ζπλεζηζκέλα ζεκεία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, φπνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα είλαη ην ηζρίν, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ην πεξηθεξηθφ 

άθξε ηεο θεξθίδαο, δειαδή ηα θαηάγκαηα περενθαξπηθήο. Παξάγνληεο φπσο 

πεξηβαιινληηθνί, γελεηηθνί, ην ζσκαηηθφ βάξνο, ην θάπληζκα, ην αιθνφι, ε ζσκαηηθή 

άζθεζε θαη ε δηαηξνθή θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ απψιεηα απηή. Μέγηζηε νζηηθή 

κάδα έρνπκε κέρξη ην 30ν έηνο ηεο δσή καο. Μεηά ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ έρνπκε 

κεηαβνιηθέο αιιαγέο θαη αιιαγέο ζηελ ππθλφηεηα ηεο νζηηθήο κάδαο. Με ην γήξαο 

παξαηεξείηαη έθπησζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο, ζαξθνπελία θαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

απνξξφθεζεο θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ νζηνχ (Osborn 2013). Σα ειηθησκέλα άηνκα 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ππνζηνχλ έλα θάηαγκα ιφγσ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο 

θαη αληίδξαζεο, δηαηαξαρέο φξαζεο, κεησκέλν κπτθφ ηφλν θαη δηαηαξαρέο ηζνξξνπίαο ή 

θαη θάπνηα ζεξαπεία κε εξεκηζηηθά (Kanis et al 2002). 

 

1.2.2 Οζηενπόξωζε 

 

Η νζηενπφξσζε δηαθξίλεηαη ζε  

Α. Πξωηνπαζήο κε ηξεηο ηχπνπο:  

α) Σελ ηδηνπαζή ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε παηδηά θαη λεαξνχο ελήιηθεο κε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ γνλάδσλ 
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β) ηελ ηχπνπ Ι – κεηεκκελνπαπζηαθή, ε νπνία πξνζβάιιεη ην ζπνγγψδεο νζηφ θαη 

ζπλαληάηαη θπξίσο κε γπλαίθεο ειηθίαο 51-75 εηψλ. Δδψ έρνπκε απμεκέλε δξάζε 

νζηενθιαζηψλ θαη κεησκέλε νζηενβιαζηψλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη απμεκέλε 

απνξξφθεζε νζηνχ. (Osborn 2013). 

γ) ηελ ηχπνπ ΙΙ - γήξαλζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο γήξαλζεο 

θαη ηελ ζπλαληάκε ζε άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ. 

Β.Γεπηεξνπαζήο, σο απνηέιεζκα θάπνηαο λφζνπ ή δηαηαξαρήο φπσο είλαη ε δηαηαξαγκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηλεθξηδίσλ, ε ζπξενηνμίθσζε, ε ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα, ε επαηηθή λφζνο, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θ.α. θαζψο θαη ε ρξήζε 

θάπνησλ νπζηψλ φπσο ηα γιπθνθνξηηθνεηδή θαη ηα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα (Osborn 

2013). 

Η δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο 

“ bone mineral density” (BMD) κε ηελ κέζνδν απνξξφθεζεο δηπιήο ελέξγεηαο αθηίλσλ Υ 

(DXA) ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζρίνπ θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο  

(National Osteoporosis Foundation 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

2.1Σύπνη θαηαγκάηωλ ηζρίνπ. 

 

Σα θαηάγκαηα ηζρίνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ αλαηνκηθή ηνπο ζέζε ζε: 

I. Τπνθεθαιηθά, ηα νπνία είλαη ελδναξζξηθά θαηάγκαηα θαη αθνξνχλ ηα θαηάγκαηα 

ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. 

II. Γηαηξνραληήξηα ή πεξηηξνραληήξηα, ηα νπνία είλαη εμσαξζξηθά θαηάγκαηα θαη 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη ν κείδσλ θαη ν ειάζζσλ ηξνραληήξαο. 

III.Τπνηξνραληήξηα θαη αθνξνχλ ην ηκήκα ηνπ κεξηαίνπ πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ ειάζζνλα 

ηξνραληήξα κέρξη ην φξην ηνπ εγγχο θαη κέζνπ ηξηηεκφξηνπ ηεο δηάθπζεο (Schatzker 

2006,). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Σαμηλόκεζε θαηαγκάηωλ 

 

Η ηαμηλφκεζε ησλ θαηαγκάησλ βνεζά ηνλ ρεηξνπξγφ λα ιάβεη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηάγκαηνο, ηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πξφγλσζε. 

Η πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε θαηαγκάησλ ηνπ άλσ πέξαηνο ηνπ κεξηαίνπ δηαηξεί ηα 

θαηάγκαηα ζε ηχπνπο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ θαηάγκαηνο. Έρνπκε ινηπφλ ηα 

θαηάγκαηα ηχπνπ Α φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα (κηθξφηεξεο 

βαξχηεηαο), ηα ηχπνπ Β φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θαηάγκαηα απρέλα θαη ηα ηχπνπ C φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηάγκαηα θεθαιήο (Schatzker 2006). 
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2.1.2 Τπνθεθαιηθά θαηάγκαηα 

 

ηα θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ζπλαληάκε ηηο εμήο ηαμηλνκήζεηο: 

I. Σελ ηαμηλφκεζε θαηά Pauwels. Ο Pauwels ηαμηλφκεζε ηα θαηάγκαηα απηά ζε ηξεηο 

ηχπνπο αλάινγα κε ηε κεραληθή ηνπο ζηαζεξφηεηα: 

 Σνλ ηύπν Η φπνπ ε γξακκή ηνπ θαηάγκαηνο βξίζθεηαη ζηηο 90
ν
 κνίξεο κε 

ηελ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ R.  

 Σνλ ηύπν ΗΗ κε ηελ γξακκή ηνπ θαηάγκαηνο λα ζρεκαηίδεη 90
ν
 κε ηνλ άμνλα 

ηνπ απρέλα.  

 Σνλ ηύπν ΗΗΗ κε ην επίπεδν ηνπ θαηάγκαηνο λα επζπγξακκίδεηαη  ζρεδφλ κε 

ηνλ αλαηνκηθφ άμνλα ηεο δηάθπζεο ηνπ κεξηαίνπ.  

 

II. Σελ ηαμηλφκεζε θαηάGarden. Ο Garden ηαμηλφκεζε ηα ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο κε βάζε ην βαζκφ παξεθηφπηζεο θαη θαηά πφζν απηή επεξεάδεη 

ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επίπησζε ηεο ηζραηκηθήο λέθξσζεο. Καηαηάζζνληαη ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε παξεθηνπηζκέλα θαη κε παξεθηνπηζκέλα.  

III. Δηδηθφηεξα δε: 

Α΄ Καηεγνξία  

 Garden I θάηαγκα κε ηελ θεθαιή ελζθελσκέλε ζε βιαηζφηεηα. 

 Garden II κε παξεθηνπηζκέλν θάηαγκα 

 

Β΄ Καηεγνξία 

 Garden III κεξηθψο παξεθηνπηζκέλα θαηάγκαηα. 

 Garden IV πιήξσο παξεθηνπηζκέλα θαηάγκαηα. Απνηεινχλ θαηεγνξία κε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε επίπησζε ηζραηκηθήο λέθξσζεο, αζηνρίαο ζηελ 

νζηενζχλζεζε θαη ςεπδάξζξσζεο. 
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Η ηαμηλφκεζε θαηά Garden απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζηελ θιηληθή πξάμε. 

 

 

Garden Classification.  http://www.orthobullets.com/trauma/322053/geriatric-patient-trauma 
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IV. Σελ πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε. Σα ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηνπ θαηάγκαηνο ζηνλ απρέλα, ηελ ζηαζεξφηεηά 

ηνπ θαη ηελ παξεθηφπηζε. 

Δδψ έρνπκε: 

Σα Β1 θαηάγκαηα ηνπ απρέλα κε κηθξή παξεθηφπηζε 

Σα Β2 θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ηα νπνία βξίζθνληαη δηαπρεληθά 

Σα Β3 θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ππνθεθαιηθά κε κεγάιε παξεθηφπηζε. 

 

http://www.orthobullets.com/trauma/322053/geriatric-patient-trauma 

 

Η ηαμηλφκεζε καο δίλεη έλαλ ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζκφ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ 

θαηάγκαηνο.(Schatzker 2006). 
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2.1.3 Γηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα 

 

 

 

http://www.orthobullets.com/trauma/322053/geriatric-patient-trauma 

 

 

Απηά ηνπ ηχπνπ θαηάγκαηα ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ νζηηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

ηελ απφζπαζε ηνπ ειάζζνλνο ηξνραληήξα ζε μερσξηζηφ θνκκάηη. 

ηα θαηάγκαηα δχν ηεκαρίσλ ε εμσαξζξηθή γξακκή ηνπ θαηάγκαηνο αθνινπζεί ηελ 

δηαηξνραληήξηα αθξνινθία θαη ζεσξνχληαη ζηαζεξά. Αζηαζή ζεσξνχληαη κεγαιχηεξεο 

βίαο θαηάγκαηα κε πεξηζζφηεξα ζπαζκέλα νζηηθά ηεκάρην, πνπ έρνπκε ηελ απφζπαζε ηνπ 

ειάζζνλνο ή αθφκα θαη ηνπ κείδνλνο ηξνραληήξα. Έηζη ε ηαμηλφκεζε ησλ Kyle θαη  

Gustilo αθνινπζψληαο απηή ηε δηάθξηζε απνδέρεηαη ηέζζεξηο -4- ηχπνπο: 

Σύπνο Η - ζηαζεξφ κε παξεθηνπηζκέλν θάηαγκα ρσξίο ζπληξηβή. 

Σύπνο ΗΗ- ζηαζεξφ κε ειάρηζηε ζπληξηβή.  

Σύπνο ΗΗΗ αζηαζέο κε εθηεηακέλε ζπληξηβή νπίζζηα θαη έζσ. 

Σύπνο ΗV κε ππνηξνραληήξηα επέθηαζε πνιχ αζηαζέο. 
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Σα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα θαηαηάζζνληαη ζηα ηχπνπ Α πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη 

θαηάγκαηα κηθξφηεξεο βαξχηεηαο, εηδηθφηεξα έρνπκε : 

Οκάδα Α1 αληηζηνηρεί ζηνπο ηχπνπο Ι θαη ΙΙ 

Οκάδα Α2 αληηζηνηρεί ζηνπο ηχπνπο ΙΙΙ θαη ΙV 

Οκάδα Α3(αλάζηξνθα ινμά θαηάγκαηα). 

Η πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε καο δίλεη πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

θαηαγκάησλ. 

 

 

 

Δηθόλα 2-3 ηαμηλόκεζε δηαηξνραληεξίωλ θαηαγκάηωλ (AO Foundation) 
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2.1.4 Τπνηξνραληήξηα θαηάγκαηα 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ εδψ ηε ζηαζεξφηεηα κίαο αλάηαμεο θαη κίαο 

νζηενζχλζεζεο είλαη ν βαζκφο ζπληξηβήο, ην επίπεδν θαηάγκαηνο θαη ε κνξθνινγία 

θαηάγκαηνο. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο αιιά θαη ν πην θαζνξηζηηθφο γηα ην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη ν βαζκφο ζπληξηβήο. Η ηαμηλφκεζε ησλ ππνηξνραληεξίσλ 

θαηαγκάησλ ιεηηνπξγεί σο νδεγφο ζεξαπείαο θαη θαζνξίδεη ηελ πξφγλσζε 

Τπάξρνπλ ππνηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηξηψλ ηχπσλ. Έηζη έρνπκε: 

Σχπνπ Α θαηάγκαηα απιά θαηάγκαηα εγθάξζηα, ινμά ή ζπεηξνεηδή. 

Σχπνπ Β ζθελνεηδή θαηάγκαηα κε έζσ ή έμσ νζηηθή ζθήλα  

Σχπνπ C ραξαθηεξίδνληαη απφ βαξηά ζπληξηβή ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξήο δνκήο, κε ηκεκαηηθή νζηηθή απψιεηα.(Schatzker 2006). 

 

 

Δηθόλα 2-4 ππνηξνραληήξην θάηαγκα 
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2.2Γηάγλωζε 

 

Η δηάγλσζε ζε απηνχο ηνπο αζζελείο είλαη εχθνιε δηφηη έρνπκε παζνινγηθά επξήκαηα  

ζηηο αθηηλνγξαθίεο. Ο αζζελήο αλαθέξεη πφλν ζην ηζρίν θαη ην ζθέινο, παξνπζηάδεη 

βξάρπλζε θαη έμσ ζηξνθή. Η αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη βνεζεηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δηαθχγεη θάηαγκα ή ξσγκέο ζην θινηφ ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. Λακβάλνληαη πξνζζηνπίζζηεο 

θαη πιάγηεο αθηηλνγξαθίεο ηνπ πάζρνληνο κέινπο. Η ιήςε ηζηνξηθνχ, επίζεο, ζα καο 

δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ θαζψο επίζεο θαη εάλ ππάξρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ 

θαηαγκάησλ(Schatzker 2006). 

 

 

 

2.3 Γηαρείξηζε ηωλ θαηαγκάηωλ ηζρίνπ. Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο 

 

2.3.1 Τπνθεθαιηθά θαηάγκαηα  

2.3.1.1. Hκηαξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ 

 

Σα ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα ηζρίνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ απρέλα ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ 

νζηνχ εληφο ηνπ αξζξηθνχ ζπιάθνπ, εθεί φπνπ πεξλνχλ ηα αγγεία πνπ αηκαηψλνπλ ηελ 

θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. Λφγν ηνπ θαηάγκαηνο ππάξρεη δηαθνπή ηεο αηκάησζεο ηεο 

κεξηαίαο θεθαιήο θαη δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ηεο.  
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Δηθόλα 2-4. Αηκάηωζε κεξηαίαο θεθαιήο  

http://www.orthobullets.com/trauma/322053/geriatric-patient-trauma 

 

 

 

Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ ελδείθλπηαη ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηάγκαηα είλαη ε 

εκηαξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ. Η ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε κπνξεί λα γίλεη κε θεθαιή κνλήο ή 

δηπιήο θίλεζεο. Η πξφζεζε δηπιήο θίλεζεο αλαπηχρζεθε γηα λα κεησζεί ε θίλεζε θαη ε 

ηξηβή αλάκεζα ζηελ κεηαιιηθή θεθαιή θαη ηνλ αξζξηθφ ρφλδξν. Έηζη, κεηψλεηαη ε θζνξά 

θαη ε ρνλδξφιπζε, πνπ απνηειεί κηα αδηακθηζβήηεηε εζηία κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ.  
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Δηθόλα 2.5. Τπνθεθαιηθό θάηαγκα ηζρίνπ  

Δλδείμεηο  

Η εκηαξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ελδείθλπηαη ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε παξεθηνπηζκέλα 

θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, ζε λεφηεξνπο κε πεξηνξηζκέλν πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο ιφγσ ζπζηεκαηηθήο λφζνπ. Σα θαηάγκαηα κε πξνυπάξρνπζεο αξζξηθέο 

αιινηψζεηο ή αλεπαξθέο νζηηθφ ππφζηξσκα ηεο θνηχιεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ.  

 

Κιηληθή εηθόλα 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ιήςε ιεπηνκεξνχο ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ε ελδειερήο θιηληθή 

εμέηαζε ζηελ πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε. ην ηζηνξηθφ θαηαγξάθεηαη ε ζπλνζεξφηεηα 

ηνπ αζζελνχο, ηα φπνηα είλαη πνιχ ζπρλά θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε ρξνλνζέηεζε ηεο επέκβαζεο ή θαη ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο 

αλαηζζεζίαο. Η θιηληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην ζθέινο είλαη κε βξάρπλζε, έμσ ζηξνθή 

θαη πφλν ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε (εηθ. 2.6). 
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Δηθόλα 2-6 θιηληθή εηθόλα αζζελή κε βξάρπλζε θαη έμω ζηξνθή ηνπ ζθέινπο 

 

 

Υεηξνπξγείν 

Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γίλεηαη κε γεληθή ή κε ξαρηαία αλαηζζεζία. Η πξνεγρεηξεηηθή 

ελδνθιέβηα ρεκεηνπξνθχιαμε ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

επέκβαζεο. Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κπνξεί λα δηελεξγεζεί κέζσ πξφζζηαο, πιάγηαο ή 

νπίζζηαο πξνζπέιαζεο ζην ηζρίν. ηελ νπίζζηα πξνζπέιαζε, ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε 

πιάγηα θαηαθεθιηκέλε ζέζε (εηθ. 2.6 θαη 2.7).Η ρεηξνπξγηθή ηνκή επηθεληξψλεηαη ζην 

κείδνλα ηξνραληήξα θαη εθηείλεηαη πεξηθεξηθά γηα 10 εθ. πεξίπνπ. Αλαγλσξίδεηαη θαη 

ηέκλεηαη ε πεξηηνλία θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαιχπηεηαη ν κείδσλ ηξνραληήξαο. 

Απνθαιχπηεηαη ν νπίζζηνο ζχιαθνο ν νπνίνο ηέκλεηαη θαη απνθαιχπηεηαη ε κεξηαία 

θεθαιή. Όηαλ ε θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ αθαηξεζεί νιφθιεξε, γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο 

δηακέηξνπ ηεο γηα λα νξίζνπκε ην κέγεζνο ηεο κεηαιιηθήο θεθαιήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θεθαιήο, μεθηλά ε πξνεηνηκαζία ηνπ απινχ ηνπ 

κεξηαίνπ νζηνχ. Γίλεηαη γιπθαληζκφο ηνπ απινχ κε γιχθαλα θαη δηαδνρηθέο ξάζπεο. Οη 

ξάζπεο πξνσζνχληαη  απφ ηε κηθξφηεξε ζηε κεγαιχηεξε. ηε ζπλέρεηα, εηζάγεηαη ε 

δνθηκαζηηθή πξφζεζε θαη ε δνθηκαζηηθή θεθαιή. Γίλεηαη αλάηαμε ηεο άξζξσζεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ εχξνπο θηλήζεσλ ηνπ ηζρίνπ. Δθ φζνλ είλαη απνδεθηή, 

εμαξζξψλεηαη θαη αθαηξνχληαη νη δνθηκαζηηθέο πξνζέζεηο. Γίλεηαη έγρπζε ηνπ ηζηκέληνπ 

απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν κε πηζηφιη ηζηκέληνπ θαη εηζάγεηαη ε πξφζεζε ζην 

ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ φπνπ θαη ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ ρεηξνπξγφ κέρξη λα ζηεξενπνηεζεί 
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ην αθξπιηθφ ηζηκέλην (πεξίπνπ 10-12 ιεπηά). Δηζάγεηαη ε πξφζεζε κνλήο ή δηπιήο 

θίλεζεο ηεο κεηαιιηθήο θεθαιήο. Δθηειείηαη ε αλάηαμε θαη ηειηθέο αθηηλνγξαθίεο ηζρίνπ. 

Γίλεηαη ζπξξαθή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο θαηά ζηξψκαηα κε απνξξνθήζηκα δηαθεθνκκέλα 

ξάκκαηα. Σν ηξαχκα θαιχπηεηαη κε απνζηεηξσκέλε γάδα θαη απηνθφιιεην επίζεκα θαη 

ηνπνζεηείηαη  καμηιάξη απαγσγήο ηνπ ηζρίνπ. 

 

Μεηεγρεηξεηηθή  αληηκεηώπηζε 

Η αληηκηθξνβηαθή ρεκεηνπξνθχιαμε ζπλερίδεηαη γηα 24 ψξεο κεηά ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. Ο αζζελήο θηλεηνπνηείηαη ζην θξεβάηη απφ ηελ πξψηε κεηεγρεηξεηηθή κέξα θαη 

εθπαηδεχεηαη ζρεηηθά κε ηηο ελδεδεηγκέλεο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

μεθηλήζεη ε θφξηηζε ηνπ πάζρνληνο ζθέινπο, ζην βαζκφ πνπ είλαη αλεθηφο ν πφλνο. Ο 

θπζηθνζεξαπεπηήο βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ζην ρψξν ηνπ. 

Δπηπινθέο 

Όπσο είλαη αλακελφκελν ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ, ειηθία θαη 

ζπλνζεξφηεηα, νη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ζπρλέο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη  

ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ελ ησ βάζεη θιεβηθή 

ζξφκβσζε θαη ε πλεπκνληθή εκβνιή, θαη ε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Οη ρεηξνπξγηθέο 

επηπινθέο είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο θαη ζπκβαίλνπλ ζε πνζνζηφ 5% έσο 10% ησλ αζζελψλ 

θαηά πξνζέγγηζε. Δίλαη πηζαλφ λα εκθαληζηεί αηκάησκα ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα ζε 

πνζνζηφ 3% έσο 4% ,ελψ κεηεγρεηξεηηθή ινίκσμε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 2% ησλ αζζελψλ. 

(Wiss 2010). 

 

 

 



29 

 

 

Δηθόλα 2-7 Τπνθεθαιηθό θάηαγκα. Ζκηαξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ 

 

 

2.3.1.2. Οζηενζύλζεζε κε απινθόξεο βίδεο  

 

Η ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή κέζνδνο ελδείθλπηαη ζε παξεθηνπηζκέλα θαηάγκαηα θαη κε 

θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. ηα κε παξεθηνπηζκέλα θαηάγκαηα, γίλεηαη 

θιεηζηή κέζνδνο θαη ζηα παξεθηνπηζκέλα γίλεηαη αλνηρηή αλάηαμε θαη εζσηεξηθή 

νζηενζχλζεζε. Ο αθηηλνινγηθφο δείθηεο ηνπ Garden είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

έλδεημεο γηα αλνηρηή ή θιεηζηή ρεηξνπξγηθή κέζνδν. Σν φθεινο ηεο αλνηθηήο αλάηαμεο 

είλαη δηπιφ: ε πξφζζηα ζπιαθνηνκή επηηξέπεη ηελ παξνρέηεπζε ηνπ θαηαγκαηηθνχ 

αηκαηψκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε αξηεξηαθή αηκάησζε ηεο κεξηαίαο 

θεθαιήο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο νζηενλέθξσζεο. Η αλνηθηή κέζνδνο 

επηηξέπεη ηελ άκεζε νξαηφηεηα ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο κε ζπλέπεηα λα δηεπθνιχλεηαη 

ε βέιηηζηε αλάηαμε πξηλ απφ ηελ νζηενζχλζεζε. Καζψο ην θάηαγκα θαζηζηά ηελ θεθαιή 

ηνπ κεξηαίνπ ζρεηηθά ηζραηκηθή, ε νζηενζχλζεζε ησλ θαηαγκάησλ απηψλ ζεσξείηαη 

ζρεηηθά επείγνπζα.  
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Πξνεγρεηξεηηθόο ζρεδηαζκόο  

Κιηληθή εηθόλα 

ηελ πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ιήςε ιεπηνκεξνχο ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, ε ελδειερήο θιηληθή εμέηαζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο πξηλ ηελ 

θάθσζε. ην ηζηνξηθφ θαηαγξάθεηαη θαη ε παξνπζία ζπλφδσλ λνζεκάησλ. Η θιηληθή 

εμέηαζε θαηεπζχλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξακφξθσζεο θαη ηελ παξνπζία 

ή κε λεπξαγγεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ζθέινπο. 

Αθηηλνινγηθόο  έιεγρνο 

Ο επαξθήο απεηθνληζηηθφο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο ζηνπο αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα ρεηξνπξγεζνχλ. Οη θιαζηθέο αθηηλνινγηθέο πξνβνιέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνζζηνπίζζηα θαη ηελ πιάγηα πξνβνιή.  

 

Υεηξνπξγείν 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθή ή ξαρηαία αλαηζζεζία κε ηε δεχηεξε 

λα επηιέγεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο πην ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ζπλνδά πξνβιήκαηα. Οη 

αζζελείο ηνπνζεηνχληαη ζην ηξαπέδη ειψζεσλ ζε χπηηα ζέζε κε ην ζθέινο κε ήπηα έιμε 

θαη ην άιιν ζθέινο ζε θάκςε θαη απαγσγή. Λακβάλνληαη ιήςεηο, πξνζζηνπίζζηα θαη 

πιάγηα, κε ην αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα γηα ηελ αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο. Ξεθηλά 

πξνεγρεηξεηηθά ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθνχ θάξκαθνπ σο ρεκεηνπξνθχιαμε απφ ηνπο 

αλαηζζεζηνιφγνπο.  

Υεηξνπξγηθή ηερληθή 

Ξεθηλά ε ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε κέζσ επζείαο ηνκήο ζην κείδνλα ηξνραληήξα. Μεηά ηε 

δηαηνκή ηεο πιαηεηάο πεξηηνλίαο ν ρεηξνπξγφο παξαζθεπάδεη ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ 

ηείλνληα ηελ πιαηεηά πεξηηνλία θαη ην κείδνλα γινπηηαίν κπ. Γίλεηαη έιμε ζην ζθέινο 

κέζσ ηνπ ηξαπεδηνχ ειψζεσλ, δηαηείλεηαη ην θάηαγκα  ελψ ην θεληξηθφ ηεκάρην 

αλαζεθψλεηαη πξφζζηα κε έλα ακβιχ θπξηφ άγθηζηξν. Η αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο 

νινθιεξψλεηαη κε εζσηεξηθή ζηξνθή ηνπ πεξηθεξηθνχ ηεκαρίνπ θαη έιμε. Δπηηπγράλεηαη 

πξνζσξηλή ζηαζεξνπνίεζε κε ηε ρξήζε ηξηψλ βεινλψλ Kirschner (3,2 ρηι). Η ηειηθή 

νζηενζχλζεζε γίλεηαη κε ηξείο απινθφξεο βίδεο δηακέηξνπ (6,5 ρηι). Οη απινθφξεο βίδεο 
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ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηνπο κεηαιιηθνχο νδεγνχο. Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα ζπξξάπηεηαη 

θαηά ζηξψκαηα κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα θαη έπεηηα ην δέξκα. Σέινο ηνπνζεηείηαη γάδα 

κε απηνθφιιεην επίζεκα. 

Τπάξρεη θαη ε θιεηζηή ρεηξνπξγηθή κέζνδνο νζηνζχλζεζεο κε απινθφξεο βίδεο, ε νπνία 

γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηερληθά, αιιά δηαδεξκηθά.  

Μεηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε  

Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθνχ ζπλερίδεηαη γηα 24 ψξεο κεηά ην ρεηξνπξγείν. Οη 

αζζελείο θηλεηνπνηνχληαη γξήγνξα θαη εθπαηδεχνληαη ζηελ βάδηζε κε κεξηθή θφξηηζε, κε 

ηε βνήζεηα βαθηεξίσλ καζράιεο ή πεξηπαηεηήξα θαη ηελ θαζνδήγεζε θπζηθνζεξαπεπηή. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη κεηεγρεηξεηηθέο αθηηλνγξαθίεο θάζε κήλα, κέρξη λα δηαπηζησζεί ε 

πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο.  

 

Δπηπινθέο 

Οη πην ζπρλέο επηπινθέο κεηά απφ εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ ηνπ απρέλα ηνπ 

κεξηαίνπ νζηνχ είλαη ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηεο κεξηαίαο θεθαιήο θαη ε ςεπδάξζξσζε. 

ηηο ιηγφηεξν ζπρλέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη ε κεηεγρεηξεηηθή ινίκσμε, ε ελ ησ βάζεη 

θιεβηθή ζξφκβσζε, ε πλεπκνληθή εκβνιή θαη ε απψιεηα ηεο αλάηαμεο (Wiss 2010). 

 

 

Δηθόλα 2-9 Οζηενζύλζεζε κε απινθόξεο βίδεο 
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2.3.2. Γηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ 

 

2.3.2.1.Οιηζζαίλωλ θνριίαο ηζρίνπ κε πιάθα (DHS) 

 

 

 

Δηθόλα 2-10 Οιηζζαίλωλ θνριίαο ηζρίνπ κε πιάθα 

 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαηξνραληεξίσλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ είλαη ε 

ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο γηα ηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα, σζηφζν, ε πην ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαηάγκαηνο. Απηή εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

αθέξαηνπ νπίζζηνπ εζσηεξηθνχ θινηνχ. ηα αζηαζή πεξηιακβάλνληαη απηά κε απψιεηα ηεο 

νπίζζηαο εζσηεξηθήο αληηζηήξημεο, ηα θαηάγκαηα κε ππνηξνραληήξηα επέθηαζε θαη ηέινο, 

ηα αλάζηξνθα ινμά θαηάγκαηα. ηα ζηαζεξά δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη 

ν νιηζζαίλσλ θνριίαο κε πιάθα θαη ζηα αζηαζή ν ελδνκπειηθφο ήινο.  
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Κιηληθή εηθόλα 

Τπάξρεη πνηθηινκνξθία ζηελ θιηληθή παξακφξθσζε ηνπ πάζρνληνο άθξνπ, αλάινγα κε ηε 

παξεθηφπηζε θαη ηε ζπληξηβή ηνπ θαηάγκαηνο. Σα κε παξεθηνπηζκέλα  θαηάγκαηα κπνξεί 

λα παξνπζηάδνληαη ρσξίο θιηληθή εηθφλα, ελψ ηα παξεθηνπηζκέλα  κε ηε θιαζηθή εηθφλα 

ηεο βξάρπλζεο θαη έμσ ζηξνθήο ηνπ ζθέινπο (εηθ. 2.11). Ο ζπλήζεο αθηηλνινγηθφο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζηνπίζζηα αθηηλνγξαθία ιεθάλεο–ηζρίσλ, θαη ηελ 

πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ πάζρνληνο ηζρίνπ. Η πξαγκαηηθή πιάγηα 

αθηηλνινγηθή πξνβνιή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπληξηβήο ηνπ νπίζζηνπ 

εζσηεξηθνχ θινηνχ. 

 

Δηθόλα 2-11 θιηληθή εηθόλα κε βξάρπλζε θαη έμω ζηξνθή ηνπ ζθέινπο 

 

 

 

Υεηξνπξγείν 

Μεηά ηε αλαηζζεζία, ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε χπηηα ζέζε ζην ηξαπέδη ησλ ειψζεσλ 

(εηθ. 2.12). Υνξεγείηαη πξνεγρεηξεηηθή ρεκεηνπξνθχιαμε 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. Σν πγηέο ζθέινο θάκπηεηαη, απάγεηαη θαη 

ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ ζηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ. Πξνζαξκφδεηαη ην αθηηλνζθνπηθφ 

κεράλεκα γηα ηε δηεγρεηξεηηθή απεηθφληζε ηνπ ηζρίνπ ζε πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα 

πξνβνιή. Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάηαμε ηνπ 
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θαηάγκαηνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θάηαγκα 

αλαηαρζεί πιήξσο, γίλεηαη αληηζεςία ηνπ δέξκαηνο κε ησδηνχρν πνβηδφλε θαη θαιχπηεηαη 

ν αζζελήο κε εηδηθφ απηνθφιιεην νζψλην θάζεηεο απνκφλσζεο.  

 

 

 

Δηθόλα 2-12 ηνπνζέηεζε αζζελή ζε ύπηηα ζέζε ζην ηξαπέδη ηωλ ειώζεωλ 

 

 

 

Πξνζπέιαζε θαη νζηενζύλζεζε 

Γίλεηαη επζεία ρεηξνπξγηθή ηνκή θάησ απφ ηνλ κείδνλα ηξνραληήξα θαη εθηείλεηαη 

πεξηθεξηθά πξνο ηε δηάθπζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. Με ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνχ 

κεραλήκαηνο, εηζάγεηαη βειφλα-νδεγφο ζην κεξηαίν απρέλα θαη θεθαιή ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο γσλία. Οη νιηζζαίλνληεο θνριίεο ηζρίνπ πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην είλαη δηαζέζηκνη κε γσληψδεηο πιάθεο απφ 125
ν
 σο 150

ν
, ελψ νη πην δεκνθηιείο 

είλαη νη πιάθεο κε γσλία 135
ν
 κνηξψλ. Ρπζκίδεηαη ε ζέζε ηεο νδεγνχ–βειφλαο ζην θέληξν 

ηεο θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ ηφζν ζηε πξνζζηνπίζζηα, φζν θαη ζηελ 

πιάγηα αθηηλνινγηθή πξνβνιή ζε απφζηαζε 5 σο 10 ρηι. απφ ην ππνρφλδξην νζηφ. Όηαλ 

επηβεβαησζεί αθηηλνζθνπηθά φηη ε νδεγφο–βειφλα βξίζθεηαη ζηε ζσζηή ζέζε, πξνσζείηαη 

κέρξη ην ππνρφλδξην νζηφ θαη ππνινγίδεηαη ην κήθνο ηνπ νιηζζαίλνληνο θνριία κε εηδηθφ 
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κεηξεηή. Τπάξρνπλ δηάθνξα κεγέζε ζηνπο νιηζζαίλνληεο θνριίεο, απφ 65 ρηι. έσο 

115ρηι.Καηφπηλ δηελεξγείηαη γιπθαληζκφο ηνπ κεξηαίνπ απρέλα πάλσ απφ ηελ νδεγφ-

βειφλα κέρξη 1 εθ. απφ ην ππνρφλδξην νζηφ. Δθαξκφδεηαη πάλσ ζηνλ θνριία κηα γσληψδεο 

πιάθα δχν έσο ηεζζάξσλ νπψλ. Η γσληψδεο πιάθα ζηαζεξνπνηείηαη ζηνλ εμσηεξηθφ 

θινηφ ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. ηε ζπλέρεηα, ζπκπηέδεηαη ην θάηαγκα, απειεπζεξψλνληαο ηελ 

έιμε ηνπ ζθέινπο θαη κεηαηνπίδνληαο ηε κεξηαία δηάθπζε πξνο ην θεληξηθφ ηεκάρην. 

Ακέζσο κεηά εηζάγνληαη νη βίδεο ηεο γσληψδνπο πιάθαο νη νπνίεο είλαη δηακέηξνπ 4,5 ρηι. 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξππάλη θαη θξέδα 3,2 ρηι.  

 

Μεηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε 

Οη αζζελείο θηλεηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ λνζειεπηψλ ή θαη ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή 

απφ ηελ πξψηε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, ελψ επηηξέπεηαη ε θφξηηζε ηνπ ζθέινπο ζην βαζκφ 

πνπ απηφ είλαη αλεθηφ. Οη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζξνκβνπξνθπιαθηηθή αγσγή 

κέρξη ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν θαη αληηκηθξνβηαθή πξνθχιαμε επξένο θάζκαηνο 

γηα 24 σο 48 ψξεο. Οη αζζελείο κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν επαλεμεηάδνληαη 

ζηηο 2, 6, θαη 12 εβδνκάδεο, ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 6 κήλεο θαη αλά έηνο. ηελ επαλεμέηαζε 

ειέγρεηαη ε πξνζζηνπίζζηα αθηηλνγξαθία ιεθάλεο ηζρίσλ, θαζψο θαη ε πξνζζηνπίζζηα θαη 

ε πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ ηζρίνπ. Αξρηθά αθνινπζνχλ πξφγξακκα 

θπζηθνζεξαπείαο ζηελ νηθία ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε βάδηζεο θαη αζθήζεσλ εχξνπο 

θίλεζεο ηνπ ηζρίνπ. Μφιηο επηβεβαησζεί αθηηλνινγηθά ε πιήξεο πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο, 

μεθηλνχλ αζθήζεηο κπτθήο ελδπλάκσζεο.  

 

Δπηπινθέο 

Η ζλεζηκφηεηα έλα ρξφλν κεηά ην δηαηξνραληήξην θάηαγκα είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ 

ππνθεθαιηθψλ θαηαγκάησλ θαη θπκαίλεηαη απφ 14% έσο 36%. Η ζπρλφηεηα ινίκσμεο ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθήο 

ρεκεηνπξνθχιαμεο ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 3%. ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα έιθε θαηάθιηζεο, ν 

παξαηεηακέλνο ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο. 
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Οη ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο πνπ ζπλαληψληαη πην ζπρλά είλαη ε παξεθηφπηζε ζε ξαηβφηεηα 

ηνπ θεληξηθνχ ηεκαρίνπ, ε πψξσζε ζε πιεκκειή ζηξνθηθή ζέζε θαη ε ςεπδάξζξσζε 

(Wiss 2010). 

 

Δηθόλα 2-13 Οζηενζύλζεζε δηαηξνραληήξηνπ θαηάγκαηνο κε Οιηζζαίλωλ θνριία ηζρίνπ κε πιάθα 

 

 

2.3.2.2.Δλδνκπειηθή ήιωζε ηζρίνπ (G-NAIL) 

 

ηα αζηαζή δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ν ελδνκπειηθφο ήινο (εηθ. 2.14) 

θαη πεξηιακβάλνληαη απηά κε απψιεηα ηεο νπίζζηαο–εζσηεξηθήο αληηζηήξημεο, ηα 

θαηάγκαηα κε ππνηξνραληήξηα επέθηαζε θαη ηα αλάζηξνθα ινμά θαηάγκαηα. 
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Δηθόλα 2-14 Δλδνκπειηθόο ήινο 

 

Δλδείμεηο  

Οη ελδνκπειηθνί ήινη ελδείθλπηαη ζε φια ηα αζηαζή δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα θαη είλαη 

ηδαληθνί ζηα ππνηξνραληήξηα θαη ζηα αλάζηξνθα ινμά θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ. Μηα 

επηπιένλ έλδεημε είλαη ην επαπεηινχκελν ή παζνινγηθφ θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί φηη ν ελδνκπειηθφο ήινο ζπλδπάδεη 

ηνλ νιηζζαίλνληα θνριία κε ηνλ ήιν. Η εηζαγσγή ηνπ κπνξεί λα γίλεη δηαδεξκηθά ή κε 

πνιχ κηθξή ηνκή, γεγνλφο ην νπνίν επηβαξχλεη ειάρηζηα ρεηξνπξγηθά ηελ θαηαγκαηηθή 

πεξηνρή θαη κεηψλεη ηελ απψιεηα αίκαηνο. Δπίζεο ε κέζνδνο απηή απνθαζηζηά 

απνηειεζκαηηθά ηε κεραληθή ζηήξημε ηνπ νπίζζηνπ–έζσ θινηνχ. Καζψο ν ρεηξνπξγφο δελ 

παξαβηάδεη ηελ θαηαγκαηηθή δψλε, δηεπθνιχλεηαη ε πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο. 

ηηο αληελδείμεηο ηνπ ελδνκπειηθνχ ήινπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα θαηάγκαηα ηνπ απρέλα 

ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, ε χπαξμε παξακνξθψζεσλ ζηε κεξηαία δηάθπζε θαη ε δπζθακςία 

ηεο άξζξσζεο ηνπ ηζρίνπ. 
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Κιηληθή εηθόλα 

Σα κε παξεθηνπηζκέλα  θαηάγκαηα κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη ρσξίο θιηληθή εηθφλα, ελψ 

ηα παξεθηνπηζκέλα κε ηε θιαζηθή εηθφλα ηεο βξάρπλζεο θαη έμσ ζηξνθήο ηνπ ζθέινπο 

(εηθ.2.11). Ο ζπλήζεο αθηηλνινγηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζηνπίζζηα 

αθηηλνγξαθία ιεθάλεο–ηζρίσλ, θαη ηελ πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ 

πάζρνληνο ηζρίνπ. Η πξαγκαηηθή πιάγηα αθηηλνινγηθή πξνβνιή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπληξηβήο ηνπ νπίζζηνπ εζσηεξηθνχ θινηνχ. 

 

 

 

 

 

Υεηξνπξγείν 

Μεηά ηελ αλαηζζεζία, ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε χπηηα ζέζε ζην ηξαπέδη ησλ ειψζεσλ 

(εηθ 2.12). Υνξεγείηαη πξνεγρεηξεηηθή ρεκεηνπξνθχιαμε 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. Πξνζαξκφδεηαη ην αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα 

γηα ηε δηεγρεηξεηηθή απεηθφληζε ηνπ ηζρίνπ ζε πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα πξνβνιή. Ο 

ρεηξνπξγφο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.  

 

 

 

 

Υεηξνπξγηθή ηερληθή 

Γίλεηαη επζεία ρεηξνπξγηθή ηνκή θάησ απφ ηνλ κείδνλα ηξνραληήξα κήθνπο πεξίπνπ 2 εθ. 

θαη εθηείλεηαη πεξηθεξηθά πξνο ηε δηάθπζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

αθηηλνζθνπηθνχ κεραλήκαηνο, εηζάγεηαη βειφλα-νδεγφο ζηελ θνξπθή ηνπ κείδνλα 

ηξνραληήξα. Με ηελ νδεγφ – βειφλα ζηελ ζέζε ηεο, εηζάγεηαη ην απινθφξν γιχθαλν ην 
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νπνίν πξνσζείηαη κέρξη ην επξχηεξν ηκήκα ηνπ λα θηάζεη κέρξη ηνλ ειάζζνλα 

ηξνραληήξα.  ηε ζπλέρεηα, πξνσζείηαη ν ήινο κέζα ζην κπειηθφ απιφ. ε απηφ ην ζεκείν 

ρξεηάδεηαη ε αθηηλνινγηθή απεηθφληζε ζε δχν επίπεδα γηα λα επηβεβαησζεί φηη ν ήινο είλαη 

κέζα ζηνλ απιφ θαη ζην επηζπκεηφ βάζνο. Με ηνλ ήιν ηνπνζεηεκέλν ζην ζσζηφ βάζνο, 

εηζάγεηαη ν δηαπρεληθφο νδεγφο 3,2 ρηι. ρξεζηκνπνηψληαο γηα θαζνδήγεζε ηελ 

πξνζζηνπίζζηα θαη ηελ πιάγηα πξνβνιή κε ην αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα. Με ηελ νδεγφ – 

βειφλα ζην θέληξν ηεο κεξηαίαο θεθαιήο, πξαγκαηνπνηείηαη γιπθαληζκφο κε θξέδα 5 ρηι. 

ζηνλ απρέλα ηεο κεξηαίαο θεθαιήο κέρξη ην ππνρφλδξην νζηφ. Σν κήθνο ηνπ 

νιηζζαίλνληνο θνριία ηνπ ήινπ επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην άθξν ηνπ θνριία, φηαλ έρεη 

πξνσζεζεί πιήξσο λα επηθαιχπηεηαη 5 σο 8 ρηι. κε ηνλ νδεγφ επηθέληξσζεο. Ο 

νιηζζαίλνλ θνριίαο πξνσζείηαη κέρξη ην θαηάιιειν βάζνο ζην ππνρφλδξην νζηφ. Γηα ηε 

πεξηθεξηθή βίδα ζηήξημεο ηνπ ελδνκπειηθνχ ήινπ, ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εξγαιεία 

δειαδή θξέδα 3,2 ρηι. γηα λα ηνπνζεηεζεί βίδα 4,5 ρηι.  

Η ζχγθιεηζε ηνπ ηξαχκαηνο, γίλεηαη κε ζπξξαθή θαηά ζηξψκαηα κέρξη ηελ ζπξξαθή ηνπ 

δέξκαηνο. Σέινο ην ηξαχκα θαιχπηεηαη κε απνζηεηξσκέλν επίζεκα.  

 

Δηθόλα 2.15. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε G-NAIL 
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Μεηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε 

Οη αζζελείο θηλεηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ λνζειεπηψλ ή θαη ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή 

απφ ηελ πξψηε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. Οη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζξνκβνπξνθπιαθηηθή αγσγή κέρξη ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν θαη αληηκηθξνβηαθή 

πξνθχιαμε επξένο θάζκαηνο γηα 24 σο 48 ψξεο. Οη αζζελείο κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην 

λνζνθνκείν επαλεμεηάδνληαη ζηηο 6, θαη 12 εβδνκάδεο, ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 6 κήλεο θαη 

αλά έηνο κε θιηληθή εμέηαζε θαη αθηηλνινγηθφ έιεγρν. Αξρηθά αθνινπζνχλ πξφγξακκα 

θπζηθνζεξαπείαο ζηελ νηθία ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε βάδηζεο θαη αζθήζεσλ εχξνπο 

θίλεζεο ηνπ ηζρίνπ. Μφιηο επηβεβαησζεί αθηηλνινγηθά ε πιήξεο πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο, 

μεθηλνχλ αζθήζεηο κπτθήο ελδπλάκσζεο.  

Δπηπινθέο 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη νη ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηα έιθε θαηάθιηζεο, ν παξαηεηακέλνο ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο, ε πιεκκειήο 

θξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο. Η ζλεζηκφηεηα έλα ρξφλν κεηά ην δηαηξνραληήξην θάηαγκα είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε ησλ ππνθεθαιηθψλ θαηαγκάησλ θαη θπκαίλεηαη απφ 14% έσο 

36%.(Wiss 2010). Οη ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο πνπ ζπλαληψληαη πην ζπρλά είλαη ην θάηαγκα 

ηνπ απρέλα θαη ε έμνδνο ηνπ νιηζζαίλνληα θνριία ηνπ ήινπ απφ ηε κεξηαία θεθαιή, ε 

πψξσζε ζε πιεκκειή ζηξνθηθή ζέζε θαη ε ςεπδάξζξσζε. ηηο ππφινηπεο επηπινθέο 

πεξηιακβάλνληαη ην θάηαγκα ηεο δηάθπζεο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, ην πεξηπξνζεηηθφ 

θάηαγκα θαη ν πφλνο απφ ηα πιηθά νζηενζχλζεζεο (Wiss 2010).  

 

Δηθόλα 2-16 Οζηενζύλζεζε δηαηξνραληεξίνπ θαηάγκαηνο κε ελδνκπειηθό ήιν 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.1 ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ. 

θνπφ έρεη ηελ παξεκπφδηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεθηάζεσο ηνπ 

ζξφκβνπ ζηνλ απιφ ησλ αγγείσλ. Σα αληηζξνκβσηηθά θάξκαθα ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

 ηα αληηαηκνπεηαιηαθά 

 ηα αληηπεθηηθά θάξκαθα 

 

3.1.1 Αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα 

Σα αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα απνηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ. Απαξαίηεηα γηα πάζρνληεο απφ: ηεθαληαία λφζν, ζηελψζεηο θαξσηίδσλ, 

αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα, 

ζε αζζελείο κε ζπκπησκαηνινγία αζεξνζθιήξπλζεο. Απηά είλαη ε Αζπηξίλε (Aspirin, 

Salospir, Egicalm), ε Κινπηδνγξέιε (Plavix), ε Σηθινπηδίλε (Ticlid), ε Γηππξηδακφιε 

(Persantin) θαη νη Αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ GPIIb/IIIa ησλ αηκνπεηαιίσλ Abciximab 

(ReoPro). 

 

3.1.2Κινπηδνγξέιε 

Αλαζηέιιεη ηελ πξνθαινχκελε απφ ην ADP ζπζζψξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ζπκβάιεη 

ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνδνρέσλ ADP ηεο κεκβξάλεο ησλ αηκνπεηαιίσλ. Έρεη παξφκνηα 

δξάζε κε ηελ ηηθινπηδίλε, αιιά ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ηηο 

επηπινθέο ζπάληα εκθαλίδεηαη δηάξξνηα ή ζνβαξφ εμάλζεκα. Δλδείθλπηαη ζε� έκθξαγκα 

ηνπ κπνθαξδίνπ, ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ηέινο ζε πεξηθεξηθέο αγγεηνπάζεηεο. 

 

Η ρνξήγεζε ησλ αληηαηκνπεηαιηαθψλ αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ 

γηα κηα εβδνκάδα. Η δηαθνπή απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ ζε 7–10 

εκέξεο. χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ESC 2017 ε θινπηδνγξέιε ζα πξέπεη 

λα δηαθφπηεηαη 5 εκέξεο πξηλ απφ ην ρεηξνπξγείν. 
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3.1.3 Αληηπεθηηθά θάξκαθα. 

Σα αληηπεθηηθά θάξκαθα αλαζηέιινπλ ηε ζξνκβίλε, θαζψο θαη θάπνηνπο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ ηεο πήμεο, απνηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ πεξαηηέξσ παξαγσγή ηληθήο. Σα αληηπεθηηθά θάξκαθα είλαη ε επαξίλε ε νπνία 

ρνξεγείηαη παξεληεξηθψο θαη νη αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ, ηα παξάγσγα ηεο 

θνπκαξίλεο ηα νπνία ρνξεγνχληαη peros. Απηά είλαη ε αζελνθνπκαξφιε (Sintrom) θαη ε 

βαξθαξίλε (Panwarfin).Η αληηζξνκβσηηθή ηνπο δξάζε έρεη ζρέζε κε ηελ αλαζηνιή ησλ 

παξαγφλησλ πήμεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ βηηακίλε Κ.Η ρνξήγεζε ηνπο ελδείθλπηαη ζε 

παζήζεηο φπσο ε ελ ησ βάζεη θιεβνζξφκβσζε, ε πλεπκνληθή εκβνιή, ζε ρεηξνπξγεκέλνπο 

αζζελείο κε πξνζζεηηθέο βαιβίδεο, ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζνο, ζηελ θνιπηθή 

καξκαξπγή θαη άιιεο αξξπζκίεο. χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ESC 2017 ε 

αζελνθνκαξφιε θαη ε βαξθαξηλε ζα πξέπεη λα δηαθφπηνληαη 3-5 εκέξεο πξηλ απφ ην 

ρεηξνπξγείν ζε αζζελείο νπνχ ν αηκνξξαγηθφο θίλδπλνο είλαη κεγάινο ελψ ν 

ζξνκβνεκβνιηθφο θίλδπλνο είλαη κηθξφο κε θαζεκεξηλή κέηξεζε ηνπ πεθηηθνχ ειέγρνπ 

(INR). ε κειέηε πνπ έγηλε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, θάλεθε φηη νη αζζελείο κε θάηαγκα 

ηζρίνπ πνπ ιάκβαλαλ βαξθαξίλε, θαζπζηεξνχζαλ λα ρεηξνπξγεζνχλ>48 ψξεο ζε αληίζεζε 

κε απηνχο πνπ δελ ιάκβαλαλ αγσγή ,<36 ψξεο. Δπίζεο θάλεθε φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

λνζειείαο ζε απηνχο πνπ ιάκβαλαλ αγσγή κε βαξθαξίλε ήηαλ 2 εκέξεο πεξηζζφηεξνη 15 

έλαληη 13 ήκεξσλ (Laurence 2016). 

 

 

 

 

3.2 Αληηζξνκβωηηθή αγωγή θαη ρεηξνπξγείν 

ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ε αληηζξνκβσηηθή αγσγή ζεσξείηαη ζνβαξφ 

πξφβιεκα. Η αληηπεθηηθή αγσγή απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ. Αληηζέησο ε δηαθνπή ηεο αληηπεθηηθήο αγσγήο απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

ζξφκβσζεο.  

Η ηαηξηθή νκάδα (ρεηξνπξγνί θαη αλαηζζεζηνιφγνη) ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηνπο 

ηνλ αηκνξξαγηθφ θαη ηνλ ζξνκβσηηθφ θίλδπλν. Ο θίλδπλνο αηκνξξαγίαο εμαξηάηαη απφ 
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δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε ζπλνζεξφηεηα ηνπ αζζελνχο, ν ηχπνο θαη ε 

βαξχηεηα ηνπ� ρεηξνπξγείνπ, ε ρξήζε άιισλ θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αηκφζηαζε 

(αζπηξίλε, αληηαηκνπεηαιηαθά ), θαη ε ζσζηή ξχζκηζε ηνπ INR (Capodanno et al 2013). ε 

ρακεινχ θηλδχλνπ ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο (θαηαξξάθηεο, αξζξνζθφπεζε, 

ζηεθαληνγξαθία) δελ ζα πξέπεη λα  δηαθνπεί ε αληηπεθηηθή αγσγή. �ε πνιχπινθνπο, 

πςεινχ θηλδχλνπ ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο: Απαηηείηαη δηαθνπή ηεο αγσγήο θαη 

πεξηεγρεηξεηηθή θάιπςε κε επαξίλε (ΥΜΒΗ) ζε αζζελείο κε πςειφ θίλδπλν ζξφκβσζεο. 

Η δηαδηθαζία κείσζεο ηεο δξάζεο ησλ θνπκαξηληθψλ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ν ηαηξφο πξηλ απφ ην ρεηξνπξγείν. (πζηάζεηο ηεο Διιεληθήο 

Αλαηζζεζηνινγηθήο Δηαηξείαο 2016). 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Guidelines  ESC 2017  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419 

 

Σέινο, φινη νη αζζελείο δελ είλαη ίδηνη. Κάζε πεξίπησζε αζζελνχο πξέπεη λα 

εμαηνκηθεχεηαη. �Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ, εμ ίζνπ, ν αηκνξξαγηθφο θίλδπλνο θαη ν 

θίλδπλνο ζξφκβσζεο, νη απνθάζεηο θαη νη ζεξαπείεο ηεο ηαηξηθήο νκάδαο λα ζπκβαδίδνπλ 

φζν απηφ είλαη δπλαηφλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419


44 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

 

4.1 ΚΛΔΗΣΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΝΟΖΛΗΑ (ΚΔΝ)–DRGs 

 

 

Σα Diagnosis Related Groups (DRGs) αλαπηχρζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ζηελ Ακεξηθή. 

Eθαξκφζηεθαλ ζηα λνζνθνκεία ησλ ΗΠΑ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 παξάιιεια γηα 

ηελ απνδεκίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία 

κέζνδν ηαμηλφκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ζχγρξνλα λνζνθνκεία κέζα 

απφ ηελ νπνία νη λνζειεπφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο 

– Diagnosis Related Groups (DRGs), κε θξηηήξηα φπσο νη ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ, ε 

δηάγλσζε, νη επηπινθέο, νη ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο, ε ειηθία θαη ην θχιν. 

Σα Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ) απνηεινχλ ηελ ειιεληθή εθδνρή ησλ DRGs γηα 

ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ κέρξη ηφηε ζπζηήκαηνο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ έιαβε ρψξα δηφηη πξνέβαιε ε αλάγθε γηα κείσζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ζηα λνζνθνκεία, ελψ επηπξφζζεηα πξνζέβιεπε ζε δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

νθέιε πνπ ζα εμνηθνλνκνχζε ζεκαληηθνχο αλζξψπηλνπο πφξνπο. (Πφξηζκα–Πξφηαζε 

επηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs ζην ΔΤ ην 2011). 

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πηνζέηεζαλ ηα DRGs γηα λα απμήζνπλ ηελ δηαθάλεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ ζηα λνζνθνκεία (Geissler, Scheller-Kreinsen D&Quentin 

2012). Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθαλ ηα DRGs,αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δχν: Ο πξψηνο αθνξά ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα λνζνθνκεία θαη ν δεχηεξνο αθνξά ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο 

απμεκέλεο δηαθάλεηαο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ή ηελ δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

λνζειεπφκελνπο (Busse et al. 2011). 

ηελ Διιάδα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ- DRGs ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ νξίζηεθε, κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, επηηξνπή γηα ηε 

δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ε νπνία πξνέβε ην Μάξηην 
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ηνπ 2011  ζε πφξηζκα – πξφηαζε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πην αξηηφηεξν ζχζηεκα DRGs 

γηα εθαξκνγή είλαη ην Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα (AR-DRGs), σο επηθξαηέζηεξν θαη κε 

εθαξκνγή πξνζθάησο ζε είθνζη Δπξσπατθέο ρψξεο. Σα DRGs ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο 

κεηαθξάζηεθαλ ζηα Διιεληθά (GR-DRGs) θαη κηα πξψηε αλάιπζε θαηέδεημε φηη ηφζν ε 

νλνκαηνινγία φζν θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη θφζηνπο θαη απνδεκίσζεο λα είλαη 

εθαξκφζηκνη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο. 

Μεηά απφ κηα αξρηθή πηινηηθή δνθηκή ηεο ηαμηλφκεζεο ζε 20 λνζνθνκεία, ηα πιήξε 

ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ησλ ΚΔΝ-DRGs αλαθέξζεθαλ απφ 113 λνζνθνκεία (85% ηνπ 

ζπλφινπ) γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011. Η κεληαία αχμεζε ησλ εμηηεξίσλ ησλ αζζελψλ 

πνπ ρξεψλνληαη κε ην λέν ζχζηεκα θαη ζηα έζνδα έδεημε φηη απμήζεθε ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ ζην λέν ζχζηεκα. Ωζηφζν, ε δπζκελήο θαηαλνκή 

ησλ εμηηεξίσλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πγείαο 

ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (Polyzos, et al. 2013). Δπεηδή ηα 

ζπζηήκαηα DRGs είλαη θξίζηκα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλερηδφκελεο απνδεκίσζεο, ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα θαζνξίζεη ην επίπεδν ζνβαξφηεηαο γηα θάζε εηζαγσγή, έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί αλ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε ε αχμεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ζπλδέεηαη κε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ή κε βειηηψζεηο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζην λνζνθνκείν 

(Vozikis, et al. 2016). 

Αξρηθά έρνπκε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε 25 Μεγάιεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο 

(Major Diagnostic Categories-MDCs). Κάζε κηα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (MDCs) 

αληηπξνζσπεχεη θαη έλα ζχζηεκα κε δηαγλψζεηο ζην αλζξψπηλν ζψκα. Μία απφ ηηο 

κεγάιεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (MDCs) είλαη θαη νη αζζέλεηεο κε παζήζεηο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ κε ηνλ αξηζκφ 

08 ζην MDC. Αθνχ επηιέμνπκε ηελ θχξηα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία πνπ επηζπκνχκε καο 

εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα ΚΔΝ ηεο θαηεγνξίαο απηήο απφ φπνπ επηιέγνπκε ην ΚΔΝ 

πνπ ζέινπκε λα πξνβάινπκε. 

χκθσλα θαη κε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο εχξεζεο θιεηζηψλ 

ελνπνηεκέλσλ λνζειίσλ κέζα απφ απηή ηελ εθαξκνγή έρνπκε ηελ πιήξε πξνβνιή ηνπ 

επηιεγκέλνπ ΚΔΝ κε ηηο δηαγλψζεηο ICD-10 (δηεζλή ηαμηλφκεζε λφζσλ)θαη ηηο Ιαηξηθέο 

Πξάμεηο, έρνπκε δειαδή αληηζηνηρίζεηο ΚΔΝ-ICD10-Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ, θαζψο επίζεο ην 

θφζηνο θαη ηε Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ). 
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4.2 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ 

χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο κε αξ. θχιινπ 777, ζηηο 04 Ινπλίνπ 2010 

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη  θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ φισλ ησλ 

εηδψλ ηνπ άξζξνπ10 ηνπλ.3580/07 θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο απηψλ. 

ηφρνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ είλαη λα ζπιιέγεη ζηνηρεία θαζψο θαη ηηκέο φισλ ησλ 

εηδψλ ηνπ άξζξνπ10 ηνπ Ν. 3580/07, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ γηα ην 

Διιεληθφ δεκφζην.  

Οη φξνη θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ είλαη νη εμήο: 

1. ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ζηεξίδεηαη ζε ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ππφ κνξθή βάζεο 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία ησλ εηδψλ ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ.3580/07. Η πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε. 

2. ην παξαηεξεηήξην ιακβάλεη σο βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ έρεη επηηεπρζεί γηα ηα 

είδε ηνπ άξζξνπ10 ηνπ Ν.3580/07 απφ ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 9, παξ.1,ηελ εγθχθιην ηνπ 

ΙΚΑ θαζψο θαη άιινπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο.ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ θαηαγξάθνληαη νη 

πνζφηεηεο πνπ αλαιψλνληαη αλά είδνο κε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε απηψλ αλά κήλα. 

Δπίζεο, ζπιιέγεηαη πιεξνθνξία γηα ην θφζηνο νκνεηδψλ πιηθψλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

3. κε κέξηκλα ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ θνξέα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ λ3580/07, ζα 

θαηαγξάθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα θάζε λέα ζχκβαζε, ν θσδηθφο ησλ εηδψλ 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3580/07, ε πνζφηεηα, φπνπ απαηηείηαη θαη ε ηηκή κνλάδνο, 

4. κέρξη ηελ νινθιήξσζε δεκηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, ε 

Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο ζα θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο γηα επηιεγκέλα πξντφληα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ ησλ Τ. Πε θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 

παξ. 1 ηνπ λ.3580/07.Οη πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ φισλ 

ησλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3580/07,είλαη νη εμήο: 

Η πξφζβαζε ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε κε ηνπο αθφινπζνπο 

ρξήζηεο: 

1. Τπεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο: Πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα, 

2. Φνξείο ππαγφκελνη ζην Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Πξφζβαζε ζε 

αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

3.Κνηλφ:Πξφζβαζε ζε ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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4.3 Σηκέο εκθπηεύζηκωλ πιηθώλ ρεηξνπξγείνπ  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, νη ηηκέο ησλ εκθπηεχζηκσλ πιηθψλ 

ρεηξνπξγείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαηαγκάησλ ηζρίνπ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Oιηζζαίλσλ ήινο ηζρίνπ (δηαθφξνπ κήθνπο ) κε πιάθα 3 νπψλ ( δηαθφξσλ γσληψλ) θαη 

βίδα ζπκπίεζεο ηνπ ήινπ γηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηζρίνπ (φιν ην set ) απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Σηκή 151,68 επξώ +13% ΦΠΑ. 

2. Oιηζζαίλσλ ήινο ηζρίνπ (δηαθφξνπ κήθνπο ) κε πιάθα 3 νπψλ (δηαθφξσλ γσληψλ) θαη 

βίδα ζπκπίεζεο ηνπ ήινπ γηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηζρίνπ (φιν ην set ) απφ θξάκα 

Tηηαλίνπ. Σηκή 207,2 επξώ +13% ΦΠΑ. 

3. Δλδνκπειηθφο ήινο γηα κεξηαίν νζηνχλ, Κεληξηθνχ κεξηαίνπ πεξηηξνραληεξίσλ 

θαηαγκάησλ απφ θξάκα Σηηαλίνπ , Αλαηνκηθφο, θνληφο (έσο 220 mm). 

700-630 επξώ +13%  ΦΠΑ (Σηκή 2013).  510 επξώ +13% ΦΠΑ. (Σηκή 2017). 

Βίδεο ήισλ ηηηαλίνπ.  Σηκή 29 επξώ+13%ΦΠΑ. 

4. Ηκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ δηπιήο θίλεζεο κε ηζηκέλην. 

Σηκή 499 επξώ +13 % ΦΠΑ. (Σηκή 2017).  

Σηκή 577 επξώ +13% ΦΠΑ. (Σηκή 2013). 

5. Ηκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ δηπιήο θίλεζεο ρσξίο ηζηκέλην. 

Σηκή 615 επξώ +13% ΦΠΑ. (Σηκή 2017).  

Σηκή 724 επξώ +13% ΦΠΑ. (Σηκή 2013). 
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4.4 Οηθνλνκηθό θόζηνο 

 

ην Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ θαηαγκάησλ 

φισλ ησλ εηδψλ θαηά ηα έηε 2013-2014 αλήιζε ζε 5,621,438 €. Απφ απηά, ην γεξηαηξηθφ 

ηξαχκα, δειαδή νη αζζελείο κε θάηαγκα  ηζρίνπ άλσ ησλ 65 εηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηνπο θσδηθνχο S72,0 –S72,1 θφζηηζαλ ζην ζχζηεκα πγείαο 1.671.580 €, δειαδή θάιπςαλ 

πνζνζηφ 33,6%ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΝΟΖΛΗΟΤ (ΚΔΝ) 

ICD-10

 

 

ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

 

 

Δηθόλα 4-1 Δθαξκνγή αληηζηνίρηζεο ΚΔΝ -ICD-10 – Ηαηξηθώλ Πξάμεωλ 

www.yyka.gov.gr 

ΚΔΝ: Μ08-Άιιεο επεκβάζεηο ηζρίνπ θαη κεξηαίνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο – επηπινθέο 

ΜΝΓ: 9 εκέξεοΚΟΣΟ: 2765 € 

http://www.yyka.gov.gr/
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΚΟΠΟ- ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

5.1θνπόο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη επηδεκηνινγηθά ηα είδε 

θαηαγκάησλ θαη ηα είδε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη λα αλαιχζεη ην  άκεζν θφζηνο 

λνζειείαο (λνζνθνκεηαθφ θφζηνο) ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ ζην Βεληδέιεην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ. 

 

5.2 Τιηθό - Μεζνδνινγία 

 

Η παξνχζα κειέηε  απνηειεί κία αλαδξνκηθή κειέηε ζηελ νπνία ζπιιέρηεθαλ δεδνκέλα 

απφ 537 αζζελείο, νη νπνίνη δηεγλψζζεζαλ φηη πάζρνπλ απφ θάηαγκα ηζρίνπ γηα πξψηε 

θνξά. Απφ απηνχο, απνθιείζηεθαλ 130 αζζελείο νη νπνίνη δελ πιεξνχζαλ ην θξηηήξην ηεο 

ειηθίαο >=65 έηε θαη είραλ ειιηπή ζηνηρεία ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο. Οη αζζελείο απηνί 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνθαηάζηαζεο θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζην 

Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ, απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014.  

Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ηα αξρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ δφζεθαλ απφ ην Γξαθείν 

Κίλεζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, απφ ην Γξαθείν Πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαζψο θαη απφ ην Σκήκα Αξρεηνζέηεζεο Ιαηξηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ησλ αζζελψλ. 

Ο εληνπηζκφο ηεο δηάγλσζεο ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

ηαμηλφκεζεο ICD-10. Με ηνλ θσδηθφ S72.0 εληνπίζηεθε ην θάηαγκα απρέλα ηνπ κεξηαίνπ 

νζηνχ, κε ηνλ θσδηθφ S72.1 ην δηαηξνραληήξην θάηαγκα θαη κε ηνλ S72.2 θσδηθφ ην 

ππνηξνραληήξην θάηαγκα. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα (ΚΔΝ), 

βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεκηψλνληαη ηα ειιεληθά λνζνθνκεία απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 
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Όηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο (ΜΓΝ) ηνπ θάζε KEN, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα ηηο πξφζζεηεο εκέξεο λνζειείαο (εκεξήζην 

λνζήιην θαη εμαηξνχκελα απηνχ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 85649/27−7−11 

θνηλή ππνπξγηθή  απφθαζε «Κιεηζηά  Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα θαη Ηκεξήζην Ννζήιην ζην 

ΔΤ» (ΦΔΚ 1702/Β΄/2011). Σν λνζνθνκείν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ρξεψλεη γηα ηηο 

πξφζζεηεο εκέξεο λνζειείαο ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα 90 επξψ, ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα 80 

επξψ θαη ηέινο γηα λνζειεία ζηελ ΜΔΘ 200 επξψ. 

Με βάζε ην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ήηνη πνηα είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ην 

θφζηνο ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ πνπ λνζειεχζεθαλ ζην Βεληδέιεην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηα Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα (ΚΔΝ), 

δηεξεπλήζεθαλ θαη νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

α) κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν απμάλνπλ ην θφζηνο λνζειείαο θαη ηελ 

παξακνλή ζην λνζνθνκείν; 

β) ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζηνλ αξηζκφ 

εκεξψλ κεηεγρεηξεηηθήο λνζειείαο 

γ) θαηά πφζν ε δηάξθεηα ηεο πξνεγρεηξεηηθήο λνζειείαο (ΠΓΝ) απμάλεη ηελ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα λνζειείαο (ΓΝ); 

δ) θαηά πφζν ηα Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ) κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηά θαη λα θαιχςνπλ ην άκεζν θφζηνο λνζειείαο; 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο λνζειείαο ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα 

ηζρίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο δείθηεο: 

 Ωο άκεζν θφζηνο νξίζηεθε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

αζζελνχο έσο θαη ην εμηηήξην ηνπ απφ ην λνζνθνκείν.  

 Πξνεγρεηξεηηθή Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΠΓΝ) νξίζηεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

ηεο εκεξνκελίαο εηζηηεξίνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο ρεηξνπξγείνπ. 

 Μεηεγρεηξεηηθή Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) νξίζηεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ εκεξνκελίαο ρεηξνπξγείνπ θαη εκεξνκελίαο εμηηεξίνπ. 

 πλνιηθή Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΓΝ) νξίζηεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

εκεξνκελίαο εηζηηεξίνπ θαη εκεξνκελίαο εμηηεξίνπ.  
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5.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Η έθθξαζε ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηε κνξθή ζπρλνηήησλ θαη % ζπρλνηήησλ, 

ελψ ε έθθξαζε ησλ ζπλερψλ ήηαλ σο κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

βαζηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη φπσο ν έιεγρνο t αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent 

samples-test) γηα ηελ εχξεζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ή ν 

έιεγρνο ρ
2
 ηνπ Pearson γηα ηελ εχξεζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα πνζνζηά δηαθξηηψλ 

κεηαβιεηψλ. Ωο πξνο ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξαβδνγξάκκαηα 

(barcharts) θαη δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο (scatterplots). 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε ην πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 23.0 θαη σο φξην 

απνδνρήο ησλ ππνζέζεσλ ηέζεθε ην α=0,05. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1 Απνηειέζκαηα 

 

ηνηρεία Γξαθείνπ Κίλεζεο 

Σα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ην γξαθείν θίλεζεο πεξηέρνπλ ηηο εμήο κεηαβιεηέο: 

θσδηθφο πεξηζηαηηθνχ, εκεξνκελία εηζφδνπ, εκεξνκελία εμφδνπ, ηνλ θσδηθφ ηνπ αζζελή 

ηελ ειηθία ηνπ αζζελή, ηελ θιηληθή πνπ λνζειεχηεθε (νξζνπεδηθή), ηελ δηάγλσζε κε 

θσδηθφ ICD10 θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο, ην ΚΔΝ (Κιεηζηφ Δλνπνηεκέλν λνζήιην) 

θαη ηέινο ην θφζηνο ηνπ αζζελή. 

 

 

 

ηνηρεία Γξαθείνπ Πνηόηεηαο 

Απφ ηα αξρεία ηνπ γξαθείνπ πνηφηεηαο αλαζχξζεθαλ ζηνηρεία ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ. Δθηφο απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ αζζελή, νη κεηαβιεηέο 
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πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ: πεξηγξαθή λφζνπ, είδνο επέκβαζεο, ρξήζε αληηπεθηηθψλ, είδνο 

αλαηζζεζίαο,  

 

 

 

Κξηηήξηα «εηζαγωγήο» 

Σα θξηηήξηα πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα εηζαρζνχλ πξνο αλάιπζε ηα δεδνκέλα ήηαλ: 

α) ν αζζελήο λα έρεη ρεηξνπξγεζεί απφ 1/1/2013 έσο 31/12/2014. 

β) λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 

γ) λα έρεη δεισζεί ζην γξαθείν θίλεζεο κε θσδηθφ ICD10 (72.0) ή( 72.1) 

δ) λα έρεη πιήξε ζηνηρεία γηα ην θφζηνο 

 

 

Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

Σα δεδνκέλα απφ ην γξαθείν θίλεζεο πεξηείραλ φιεο ηηο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΒΝΗ γηα ηα έηε 2013-2014. Σν ζχλνιν ησλ νξζνπεδηθψλ 

επεκβάζεσλ ήηαλ 4448 φπνπ νη 2146 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2013 θαη 2302 ην 2014. Σν 

αληίζηνηρν ζχλνιν πνπ θαηαγξάθεθε ζην ρεηξνπξγείν ήηαλ 1089 γηα ην 2013 θαη 1079 γηα 

ην 2014.  

Σν ζχλνιν ησλ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ ηζρίνπ κε θσδηθνχο ICD-10 (S72.0 θαη S72.1) 

φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηα ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο ήηαλ 537 κε 288 επεκβάζεηο λα 

έρνπλ γίλεη ην 2013 θαη 249 ην 2014.  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηνλ θσδηθφ αζζελή 

απφ ηα ρεηξνπξγηθά αξρεία φπνπ ε δηαζηαχξσζε ήηαλ εθηθηή ζε 407 αζζελείο απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 222 αζζελείο ήηαλ ην 2013 θαη 185 ήηαλ ην 2014.  

Η πεξηγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαιχζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1 θαη ε 

αλάιπζε ηνπο έγηλε θαη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ (γξαθείν θίλεζεο θαη γξαθείν 

πνηφηεηαο). 
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 Γηάγξακκα 1.Πεξηγξαθή ησλ σο πξνο αλάιπζε δεηγκάησλ. 

 

 

 

Πεξηγξαθή δείγκαηνο γξαθείνπ θίλεζεο θαη θιηληθήο 

Σν ζχλνιν ησλ θαηαγξαθψλ (αζζελψλ) πνπ είραλ δεισκέλν εμηηήξην απφ 1/1/2013-

31/12/2014 ήηαλ 537 ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο απφ ηα αξρεία ηνπ ρεηξνπξγείνπ ήηαλ 407. 

Η θαηαλνκή βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά έηνο θαη ζπλνιηθά κε βάζε ηα 

ζηνηρεία απφ ην γξαθείν θίλεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Η θαηαλνκή θαηά έηνο δείρλεη φηη ην 53,6% (288 πεξηπηψζεηο) ρεηξνπξγήζεθαλ θαηά ην 

2013. Η κέζε ειηθία ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ ζην ηζρίν ήηαλ 84.0±7.4 (εχξνο 65-

105) θαη ε κέζε ειηθία δελ δηαθνξνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ 2013 (84,0±7,4 έηε) θαη ηνπ 

2014 (83,9 ± 7,5 έηε) (p=0.706). Αληίζηνηρε εηθφλα δφζεθε θαη απφ ηελ θαηαλνκή θαηά 

δεθαεηία ησλ αζζελψλ. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο 290 απφ ηνπο 537 (54.0%) αλήθαλ ζηελ 

δεθαεηή νκάδα 80-90 εηψλ ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο 117 απφ ηνπο 537 (21,8%) 

ρεηξνπξγήζεθε ζε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 90 εηψλ. Γελ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ αζζελψλ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 

(p=0,432). 

 

Γραφείο κίνησης

Σφνολο : 4448
2013: 2146 ασθενείς
2014 : 2302 ασθενείς

Γραφείο Ποιότητας

Σφνολο: 2168 
2013: 1089 ασθενείς
2014 : 1079 ασθενείς

Κατάγματα ισχίου 
ICD-10 (S72.0 & S72.1)

Σφνολο: 537

2013: 288 ασθενείς
2014: 249 ασθενείς

Κατάγματα ισχίου 
ICD-10 (S72.0 & S72.1)

Σφνολο: 407

2013: 222 ασθενείς
2014: 185 ασθενείς
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Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κε βάζε ην γξαθείν θίλεζεο 

 

 2013 2014 ύλνιν p 

 n % n % n %*  

Γξαθείν Κίλεζεο 288 53.6 249 46.4 537 100.0  

Ζιηθηαθή Οκάδα 

(10εηία) 

       

<70 18 64,3% 10 35,7% 28 5,2% 0,432 

70-80 49 48,0% 53 52,0% 102 19,0%  

80-90 159 54,8% 131 45,2% 290 54,0%  

>90 62 53,0% 55 47,0% 117 21,8%  

 ΜΟ** ΣΑ** ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ p 

Ζιηθία (έηε) 84,0 7,4 83,9 7,5 84,0 7,5 0,818 

* %πνζνζηφ αλά ειηθηαθή νκάδα    ** ΜΟ: Μέζνο φξνο, Σππηθή απφθιηζε 

 

Απφ ηα αξρεία πνπ δηαηεξνχληαη ζην γξαθείν πνηφηεηαο ηνπ Βεληδειείνπ λνζνθνκείνπ 

ηαπηνπνηήζεθαλ 407 απφ ηνπο 537 αζζελείο (75,8%) κε βάζε ησλ θσδηθφ αζζελή. Οη 217 

αζζελείο (54,5%) ρεηξνπξγήζεθαλ κέζα ζην 2013 ελψ νη ππφινηπνη 181 ην 2014. Οη 

γπλαίθεο ρεηξνπξγνχληαη πην ζπρλά απφ φηη νη άλδξεο (321 πεξηπηψζεηο έλαληη 86 

πεξηπηψζεσλ αληίζηνηρα. Η θαηαλνκή θαηά θχιν δελ δηαθνξνπνηήζεθε αλάκεζα ζηα έηε 

κειέηεο (p=0,318).  

Η κέζε ειηθία θαη ζην δείγκα ηνπ ρεηξνπξγείνπ δελ δηαθνξνπνηήζεθε θαη ζηα δχν έηε 

(p=0.965) ελψ ε ειηθηαθή δεθαεηία 80-90 παξνπζίαζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ 

225, πνζνζηφ (55,3%). 
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Πίλαθαο 2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κε βάζε ην αξρείν ηνπ γξαθείνπ 

πνηφηεηαο. 

 

 2013 2014 ύλνιν P 

 n % n % n %  

Γξαθείν Πνηόηεηαο 222 54,5% 185 45,5% 407 100.0  

Φύιν        

Άλδξαο 51 59,3% 35 40,7% 86 18,9% 0,318 

Γπλαίθα 171 53,3% 150 46,7% 321 81,1%  

Ζιηθηαθή Οκάδα 

(10εηία) 

       

<70 15 68,2% 7 31,8% 22 5,4% 0,614 

70-80 39 52,7% 35 47,3% 74 18,2%  

80-90 121 53,8% 104 46,2% 225 55,3%  

>90 47 54,7% 39 45,3% 86 21,1%  

 ΜΟ** ΣΑ** ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ p 

Ζιηθία (έηε) 83,9 7,6 84,0 7,3 84,0 7,5 0,906 

* %πνζνζηφ αλά ειηθηαθή νκάδα    ** ΜΟ: Μέζνο φξνο, Σππηθή απφθιηζε 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ρεηξνπξγεκέλωλ αζζελώλ 

Σα θαηαγεγξακκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ (ICD-10, εκέξεο 

λνζειείαο, είδνο επέκβαζεο, είδνο αλαηζζεζίαο, ρξήζε αληηπεθηηθψλ) παξνπζηάδνληαη ζε 

απηή ηελ ελφηεηα. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη απφ ην γξαθείν θίλεζεο ε 

θαηαλνκή ησλ αζζελψλ θαηά έηνο θαη θαηά ICD-10 εμηηεξίνπ έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p=0,001) (Γηάγξακκα 1). Η θαηαρψξηζε S72.1 

έγηλε ζε 302 αζζελείο (57.2%) ζπλνιηθά θαη ζηα δχν έηε. Παξφια απηά ην πνζνζηφ ηεο 
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θαηαρψξηζεο S72.1 ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 2013 (180 αζζελείο, 62,5%) ζε ζρέζε 

κε ην 2014 (49,0%) 

 

 

Γηάγξακκα 1. Καηαλνκή ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ κε βάζε ην 

έηνο θαη ην ICD-10.  

 

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο είλαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ λνζειείαο. Παξαηεξήζεθε φηη ν κέζνο ρξφλνο λνζειείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξνο κε ηηκή 11,1 ± 4,8 εκέξεο θαη δηάκεζν ρξφλν 11,0 εκέξεο γηα ην 

2013, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο ρξφλνο γηα ην 2014 ήηαλ 9,0±3,4 εκέξεο κε δηάκεζν ρξφλν 

9,0 εκέξεο (p<0,001). πλνιηθά ν κέζνο ρξφλνο εκεξψλ λνζειείαο θπκάλζεθε ζηηο 10,1 ± 

4,3 (Γηάγξακκα 2).  
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Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή ησλ εκεξψλ λνζειείαο ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ κε 

θάηαγκα ηζρίνπ κε βάζε ην έηνο. 
 

 

 

Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ην κεηξψν ηνπ γξαθείνπ πνηφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3. Η κέζε ζπλνιηθή δηάξθεηα λνζειείαο ήηαλ 10,5±3,6 εκέξεο κε πησηηθή ηάζε 

απφ ην 2013 (11,3±3,9 εκέξεο) ζηηο 9,5±2,9 εκέξεο ην 2014. Μεηεγρεηξεηηθά 

παξαηεξήζεθε φηη ν κέζνο ρξφλνο ήηαλ 8,9 ± 3,0 εκέξεο κε αληίζηνηρε πησηηθή ηάζε απφ 

ην 2013 ζην 2014 (p<0,001). Αληίζεηα δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε ζην ρξφλν αλακνλήο 

πξνεγρεηξεηηθά γηα ηα δχν έηε κε κέζε ηηκή 2,4±2,0 εκέξεο (p=0,207). 
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Πίλαθαο 3. ηνηρεία γηα ηνπο αζζελείο κε βάζε ην κεηξψν ηνπ ρεηξνπξγείνπ 

 2013 2014 ύλνιν P 

 ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ  

Ηκέξεο Ννζειείαο 11,3 3,9 9,5 2,9 10,5 3,6 <0.001 

Ηκέξεο 

Πξνεγρεηξεηηθά 
2,5 2,1 2,2 1,9 2,4 2,0 

0.207 

Ηκέξεο 

Μεηεγρεηξεηηθά 
8,9 3,0 7,3 2,2 8,2 2,8 

<0.001 

 n % n % n %  

ICD-10       
 

S72.0 81 46,0% 95 54,0% 176 43,2% 0,003 

S72.1 141 61,0% 90 39,0% 231 56,8%  

Δίδνο ρεηξνπξγείνπ       
 

ΗΑ ΙΥΙΟΤ 81 44,5% 101 55,5% 182 44,7% <0,001 

GNAIL 63 47,4% 70 52,6% 133 32,7%  

DHS 74 84,1% 14 15,9% 88 21,6%  

ΚΟΥΛΙΩΗ 4 100,0% 0 0,0% 4 1,0%  

Δίδνο Αλαηζζεζίαο       
 

Γεληθή 15 53,6% 13 46,4% 28 7,9% 0,661 

Ραρηαία 188 57,8% 137 42,2% 325 92,1%  

Υξήζε Αληηπεθηηθώλ       
 

Όρη 160 54,8% 132 45,2% 292 71,7% 0,872 

Ναη 62 53,9% 53 46,1% 115 28,3%  
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Κόζηνο κε βάζε ην γξαθείν θίλεζεο 
 
ε απηή ηελ ελφηεηα κειεηήζεθε ην θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο κε βάζε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο. Σν δηάκεζν θφζηνο 

ζε επξψ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ην γξαθείν θίλεζεο, ηαπηίδεηαη κε ην ζεσξεηηθφ θφζηνο 

πνπ απνδεκηψλεη ην ΚΔΝ (2.765 €) γηα ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ. Παξφια απηά ην κέζν 

θφζηνο ήηαλ πςειφηεξν απφ ην ΚΔΝ (2.846 €). 

Αλάκεζα ζηα έηε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p=0,002) κε πςειφηεξν κέζν θφζηνο 2.994 ± 1,269 € γηα ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 

2014 (2.676 ± 1.038 €). Η θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ICD-10 έδεημε πςειφηεξν κέζν θφζηνο 

(3.015±1.059 €) γηα ηνλ θσδηθφ S72.0, ελψ ππνινγίζηεθε ζε 2.715 ± 811 € γηα ηνλ θσδηθφ 

S72.1. 

Η ειηθία ηνπ αζζελή δελ δείρλεη λα επεξεάδεη ην θαηαγεγξακκέλν  θφζηνο (p=0,841) θαη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ κέζνπ φξνπ θπκάλζεθε απφ 2.763 γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ >90 έσο 

2.881 € γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 80-90 εηψλ. 

 

Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθή θφζηνπο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο γηα 

θαηάγκαηα ηζρίνπ.  

 

  Κόζηνο (€)   

  Έηνο n ΜΟ ΣΑ Γηάκεζνο Διάρηζην Μέγηζην P 

Έηνο ρεηξνπξγείνπ 

2013 
288 2.994 1.269 2.840 75 10.305 

0,002 

 

 

2014 249 2.676 1.038 2.765 75 7.205 

 Ζιηθία αζζελή < 70 28 2.847 1.406 2.765 940 6.905 0,841 

 

70 - 79 
102 2.842 1.490 2.765 75 10.305 

 

 

 

80 - 89  
290 2.881 1.078 2.840 75 8.188 

 

 

 

>90 
117 2.763 1.051 2.765 75 7.055 

 

 

ICD-10 

S72.0 
235 3.015 1.509 2.765 75 10.305 

0,003 

 

 

S72.1 302 2.715 811 2.765 75 6.563 

 ΓΝ (ΚΔΝ) <=9 εκέξεο 240 2.318 896 2.765 75 5.779 <0,001 

 

>9 εκέξεο 
297 3.273 1.205 2.990 825 10.305 

 

 

  ΤΝΟΛΟ 537 2.846 1.177 2.765 75 10.305   
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ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή γξαθήκαηνο δηαζπνξάο ε ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ην θφζηνο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εκέξεο λνζειείαο. Η 

ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο κε ηηο εκέξεο λνζειείαο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson’s (r=0,600, p<0,001) θαζψο θαη κε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή Spearman (r=0,728, p<0,001). 

 

 
Γηάγξακκα 2. πζρέηηζε θφζηνπο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κε ηηο ζπλνιηθέο εκέξεο 

λνζειείαο. 

 

 

 

Σν θφζηνο αλά επέκβαζε φπσο θαηαγξάθεθε ζην γξαθείν θίλεζεο θαη ε αλάιπζε ηνπο 

ζηνπο αζζελείο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην γξαθείν πνηφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην θφζηνο αλά επέκβαζε κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2013 (3.037 ± 1.159 €) θαη 2014 (2.830 ± 858 €) (p=0,045). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζην είδνο ηεο δηάγλσζεο (p<0,001) κε ην θφζηνο ησλ 

ππνθεθαιηθψλ θαηαγκάησλ (S72.0) λα είλαη πςειφηεξν 3.157 ±1.351 € ζε ζρέζε κε ηα 

δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα (S72.1) (2.780±669 €). Η ζπλνιηθή δηάξθεηα λνζειείαο 

νκαδνπνηεκέλε κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην ΚΔΝ δηάξθεηα λνζειείαο (9 εκέξεο) έδεημε 

φηη ην θφζηνο είλαη πςειφηεξν φηαλ μεπεξλάεη ηηο 9 εκέξεο (2.567±697 €) έλαληη 3.213 ± 

1.152 € γηα κηθξφηεξε δηάξθεηα λνζειείαο (p<0,001). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε αληηπεθηηθψλ ην θφζηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξν  

(3.137±1.354 €) φηαλ ππήξμε ζε ζρέζε κε ηε κε ρξήζε ηνπο (2.866 ±872 €) (p=0.017). Σν 

είδνο ησλ επεκβάζεσλ επεξεάδεη ην θφζηνο φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ κε ην πςειφηεξν θφζηνο λα παξνπζηάδεηαη ζηελ εκηαξζξνπιαζηηθή (ΗΑ)ηζρίνπ 

(3.140±1.292 €) (p=0.002).  

 

Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθή θφζηνπο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ρεηξνπξγείνπ γηα θαηάγκαηα 

ηζρίνπ.  

  Κόζηνο (€)   

    n ΜΟ ΣΑ Γηάκεζνο Διάρηζην Μέγηζην p 

Έηνο ρεηξνπξγείνπ 

2013 
222 3.037 1.159 2.840 150 10.305 

0,045 

 

  2014 185 2.830 858 2.765 150 7.055   

Φύιν 

'Αλδξαο 
86 2.894 868 2.840 150 7.055 

0,624 

 

  Γπλαίθα 321 2.956 1.078 2.840 600 10.305   

Ζιηθία αζζελή 

< 70 
22 2.983 1.505 2.765 1.384 6.905 

0,217 

 

 

70 - 79 
74 3.168 1.382 2.840 940 10.305 

 

 

 

80 - 89 
225 2.883 888 2.840 150 7.730 

 

 

  >90 86 2.896 894 2.765 825 7.055   

ICD-10 

S72.0 
176 3.157 1.351 2.840 150 10.305 

<0,001 

 

  S72.1 231 2.780 669 2.765 584 6.563   

ΓΝ (ΚΔΝ) 

<=9 εκέξεο 
170 2.567 697 2.765 150 5.779 

<0,001 

 

  >9 εκέξεο 237 3.213 1.152 2.990 825 10.305   

Δίδνο Αλαηζζεζίαο 

ΓΔΝΗΚΖ 
28 2.839 916 2.765 150 5.779 

0,583 

 

  ΡΑΥΗΑΗΑ 325 2.938 914 2.840 584 10.305   

Αληηπεθηηθά Όρη 292 2.866 872 2.765 150 7.055 

 

0,017 

  Ναη 115 3.137 1.354 2.915 825 10.305 

 

  

Δίδνο επέκβαζεο 

ΖΑ ΗΥΗΟΤ 
182 3.140 1.292 2.840 150 10.305 

 

0,002 

 

GNAIL 
133 2.711 711 2.765 150 4.524 

 

 

 

DHS 
88 2.865 703 2.840 1.563 6.563 

 

 

 

ΚΟΥΛΗΧΖ 4 3.396 1.706 3.028 1.750 5.779 
 

  ύλνιν 407 2.943 1.037 2.840 150 10.305   
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Οη ζπλνιηθέο εκέξεο λνζειείαο ήηαλ πεξηζζφηεξεο γηα ηνπο ηχπνπο εγρεηξήζεσλ DHS 

11,4±3,8 εκέξεο απφ φηη γηα ηνπο ηχπνπο GNAIL (10,0±3,6) κε ηηκή ζηαηηζηηθνχ 

p=0,005). Η δηαθνξά ζηηο κέξεο λνζειείαο πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην κεγαιχηεξν ρξφλν 

παξακνλήο κεηεγρεηξεηηθά ζηνπο ηχπνπο επέκβαζεο DHS (8,7 ± 2,9) έλαληη 7,9 ± 2,9 

εκέξεο γηα ηνπο ηχπνπο GNAIL (p=0,034) 

 

 

Πίλαθαο 6. Δπίδξαζε ζηηο εκέξεο λνζειείαο (ζπλνιηθά, πξν- θαη κεη- εγρεηξεηηθά) απφ 

ην είδνο ηεο επέκβαζεο. 

 
 

 Δίδνο 

επέκβαζεο N ΜΟ ΣΑ Γηάκεζνο Διάρηζην Μέγηζην 

p 

Ζκέξεο 

Ννζειείαο 

GNAIL 133 10,0 3,6 10,0 1 22 0,005 

DHS 88 11,4 3,8 11,5 2 22  

ύλνιν 221 10,5 3,7 10,0 1 22  

Ζκέξεο 

Πξνεγρεηξεηηθά 

GNAIL 133 2,2 1,9 2,0 0 9 0,128 

DHS 88 2,7 2,2 2,0 0 11  

ύλνιν 221 2,4 2,0 2,0 0 11  

Ζκέξεο 

Μεηεγρεηξεηηθά 

GNAIL 133 7,9 2,9 7,0 1 15 0,034 

DHS 88 8,7 2,9 8,0 1 20  

ύλνιν 221 8,2 3,0 8,0 1 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Η επίδξαζε ησλ ρνξεγνχκελσλ αληηπεθηηθψλ νπζηψλ ζηελ πξνεγρεηξεηηθή δηάξθεηα 

λνζειείαο ήηαλ εκθαλήο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο νπζίεο (πιελ ηνπ XARELTO) ζε ζρέζε κε 

ηελ κε ρνξήγεζε αληηπεθηηθψλ νπζηψλ (p<0,001). Η κεγαιχηεξε πξνεγρεηξεηηθή δηάξθεηα 

παξνπζηάζηεθε ζηνπο αζζελείο πνπ ρνξεγήζεθε PLAVIX (θινπηδνγξέιε) (5,2 εκέξεο) 

θαη ζην ζθεχαζκα PRAXADA (δακπηγθαηξάλε (4,2 εκέξεο). Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη 

ζην Γηάγξακκα 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 3. Πξνεγρεηξεηηθέο εκέξεο λνζειείαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε αληηπεθηηθψλ 
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ε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηα ζηνηρεία 

θφζηνπο ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο, παξνπζηάζηεθε κείσζε ην 2014 θαηά 196,1 ρηιηάδεο € ζε 

ζρέζε κε ην 2013. Η παξαηεξνχκελε κείσζε ήηαλ εκθαλήο θπξίσο ζηα δηαηξνραληήξηα 

θαηάγκαηα (S72.1) 187,5 ρηιηάδεο €. (Γηάγξακκα 4). 

Να ζεκεησζεί φηη ην θφζηνο ησλ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ ζηελ πεξίνδν 2013-2014 ζην 

ΒΝΗ Ηξαθιείνπ ήηαλ 5.621,4 ρηιηάδεο €. πλεπψο ην %πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

θαηαγκάησλ ηζρίνπ ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ ήηαλ 33,6%.  

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4. πλνιηθφ θφζηνο επεκβάζεσλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ ζε αζζελείο άλσ ησλ 65 

αλά είδνο θαηάγκαηνο θαη έηνο επέκβαζεο. 

 

. 
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6.2 Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο  

 

Όζνλ αλαθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ 

ειιηπή θαηαγξαθή ησλ αζζελψλ ζην κεηξψν ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηνπ Βεληδειείνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη θαη επέθηαζε ζην Γξαθείν Πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γη απηφ ηνλ 

ιφγν ζηελ παξνχζα κειέηε ππάξρνπλ δχν ιίζηεο αζζελψλ κηα απφ ην γξαθείν πνηφηεηαο 

κε 407 αζζελείο θαη κηα άιιε απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο κε 537 αζζελείο. Απηέο νη δχν 

βάζεηο δεδνκέλσλ δελ κπνξνχζαλ λα δηαζηαπξσζνχλ εμ νινθιήξνπ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ζηνηρείσλ θαη γη απηφ ην ιφγν εμαηξέζεθαλ ηεο κειέηεο 130 αζζελείο. Οη ππφινηπνη 58 

αζζελείο κέρξη ηνπο 595 δελ πιεξνχζαλ ην ειηθηαθφ θξηηήξην δειαδή 65 εηψλ θαη άλσ. Οη 

ζπζρεηίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φζνλ αλαθνξά ην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Γξαθείν Κίλεζεο κε 537 αζζελείο θαη νη ππφινηπεο επηδεκηνινγηθέο θαη 

ηαηξηθέο ζπζρεηίζεηο έγηλαλ απφ ηελ ιίζηα ηνπ Γξαθείν Πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

407 αζζελείο. Δπίζεο, δελ θαηαγξάθεηαη ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο, απφ ηνπο 

αλαηζζεζηνιφγνπο, ε ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ην ASA score γηα ηελ 

ζπλνζεξφηεηα απηψλ. ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ κφλν φζνη είραλ ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν θαηάγκαηνο κε θσδηθνχο S72,0 –S 72,1 ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ICD10. 

 

 

6.3 πδήηεζε 

 

ε απηή ηε κειέηε επηρεηξήζεθε ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, πνπ επηβαξχλεηαη ην 

ζχζηεκα πγείαο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ρεηξνπξγηθά. Η αλάιπζε απηή ζπκπεξηέιαβε ηελ νηθνλνκηθή απνηχπσζε ηνπ άκεζνπ 

θφζηνπο λνζειείαο (λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο), δειαδή απφ ηελ εκέξα εηζηηεξίνπ κέρξη θαη 

ηελ εκέξα εμηηεξίνπ ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν θφζηνο ππνινγίζηεθε κε ηα Κιεηζηά 

Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ). Δπίζεο θαηαγξάθεθε ε ζπρλφηεηα ησλ αζζελψλ κε 

θάηαγκα  ηζρίνπ κε θσδηθφ ICD 10 S72,0 θαη S72,1, ζε αζζελείο, άληξεο θαη γπλαίθεο, άλσ 

ησλ 65 εηψλ, ζην Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014. 

Έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δπν επεκβάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαηξνραληεξίσλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ, ηεο ελδνκπειηθήο ήισζεο θαη ηεο 
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εζσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο κε νιηζζαίλνληα θνριία γηα ηηο νπνίεο επηθξαηεί αζαθήο 

εηθφλα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ην λνκφ Ηξαθιείνπ, εθεκεξεχνπλ δπν λνζνθνκεία 

απφ 15 εκέξεο ηνλ κήλα. Σα πεξηζηαηηθά κε θάηαγκα ηζρίνπ φπνπ γίλνληαη δεθηά ζην 

Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ, ππνινγίδνληαη κφλν ηηο εκέξεο πνπ 

εθεκεξεχεη ην λνζνθνκείν. Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο ηνλ φγθν ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ πξνζέξρνληαη φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα θαη ζηα δχν λνζνθνκεία ηνπ λνκνχ 

Ηξαθιείνπ. 

χκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ην ζχλνιν ησλ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ, θαηαγκάησλ 

ηζρίνπ κε θσδηθνχο ICD-10 (S72.0 θαη S72.1) ήηαλ 537 κε 288 επεκβάζεηο λα έρνπλ γίλεη 

ην 2013 θαη 249 αζζελείο λα έρνπλ ρεηξνπξγεζεί ην 2014. Η κέζε ειηθία ησλ 

ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ κε θάηαγκα  ηζρίνπ ήηαλ ηα 84.0±7.4 έηε. Δπίζεο, θάλεθε φηη νη 

γπλαίθεο ρεηξνπξγνχληαη πην ζπρλά απφ φηη νη άλδξεο ζε πνζνζηφ (81,1%) έλαληη (18,9%) 

αληίζηνηρα. ε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε 33.152 αζζελείο πνπ 

δηαγλψζηεθαλ κε θάηαγκα ηζρίνπ ην 75% ήηαλ γπλαίθεο κε κέζε ειηθία ηα 83 έηε (Leal et 

al. 2016). ε άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζην ΠΑΓΝΗ κε ηηο γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ ησλ 

αλδξψλ ζε πνζνζηφ 80% θαη ε κέζε ειηθία ηνπο λα είλαη ηα 82 έηε (Κνπβίδεο 2015).Οη 

γπλαίθεο ινηπφλ, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, θαηαγκάησλ 

ηζρίνπ, αιιά θαη φισλ ησλ εηδψλ ηα θαηάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νζηενπφξσζε, 

φπσο θαηάγκαηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, βξαρηνλίνπ θαη περενθαξπηθήο (Irish Hip Fracture 

Database National Report 2014). Απφ κειέηε ησλ Bleibler et al (2014) θάλεθε φηη ην 

44,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινγηδφκελσλ δαπαλψλ κηαο γπλαίθαο 60 εηψλ νθείιεηαη ζηελ 

νζηενπφξσζε. Γηα κηα γπλαίθα ειηθίαο 60 εηψλ πνπ πάζρεη ήδε απφ νζηενπφξσζε, ην 

θφζηνο αλακέλεηαη λα είλαη 3,3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο θαηάγκαηνο ζε πγηή 

γπλαίθα ηεο ίδηαο ειηθίαο. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θφζηνπο είλαη ην θφζηνο λνζειείαο 

θαη καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο, πξνθαιψληαο πεξίπνπ ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην ρξφλν θαηά ηελ θάζε ηνπ θαηάγκαηνο.  

Η Cawthon (2011)ζε άξζξν ηεο αλαθέξεη ηελ νζηενπφξσζε σο κία γπλαηθεία λφζν θαη 

απηφ επεηδή ν επηπνιαζκφο ηεο νζηενπφξσζεο θαη ηα πνζνζηά ησλ θαηαγκάησλ είλαη θαηά 

πνιχ πςειφηεξα ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ν θίλδπλνο θαηάγκαηνο ηζρίνπ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο ζηηο 

γπλαίθεο 44% ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 25%. Ο θίλδπλνο γηα ηηο γπλαίθεο λα ππνζηνχλ 

θάηαγκα νζηνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο φπσο ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ καζηνχ, 
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κήηξαο θαη σνζεθψλ. Δλψ νη γπλαίθεο, έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν θαη κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα θαηάγκαηνο ηζρίνπ, θαίλεηαη φηη νη άλδξεο έρνπλ ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα 

κεηεγρεηξεηηθά. ε κεηαλάιπζε θάλεθε φηη ε ζλεζηκφηεηα ηνλ πξψην ρξφλν ζηνπο άλδξεο 

αλήιζε ζε 18% θαη ζηηο γπλαίθεο κφιηο ζε 8% ζηελ ειηθία ησλ 80 εηψλ (Haentjens et al 

2010). Η ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα θπκάλζεθε ζην 3,9% ζε λνζνθνκεία ηεο 

Αζήλαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Παπαθσλζηαληίλνπ (2005). ην Βεληδέιεην 

Ννζνθνκείν θαηά ηα δπν έηε ηεο παξνχζαο κειέηεο απεβίσζαλ 14 αζζελείο κέζα ζην 

λνζνθνκείν. Απφ κειέηε ησλ Ruths et al (2017) ζηελ Ννξβεγία, θάλεθε φηη ζε δείγκα 

15,515 γπλαηθψλ νη ζπλνιηθέο εκέξεο λνζειείαο ζην λνζνθνκείν ήηαλ 8.7 (8.2), ε 

ζλεζηκφηεηα ζηνλ πξψην κήλα κεηά ην ρεηξνπξγείν ήηαλ 1360 αζζελείο, πνζνζηφ 8,6% 

θαη 25,3% ηνλ πξψην ρξφλν. Αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ 

είλαη αζζελείο εηδηθήο θαηεγνξίαο, κε απμεκέλε ζπλνζεξφηεηα, θαη ιφγσ ηνπ θαηάγκαηνο, 

θαηαγξάθνληαη ηα απμεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, 

αιιά θαη κέζα ζην πξψην ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά. 

 

 

Καηά ηα δπν απηά έηε ζην ΠΑΓΝΗ ρεηξνπξγήζεθαλ κε θάηαγκα ηζρίνπ 445 αζζελείο κε 

κέζε ειηθία ηα 82,7 έηε (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). ε επίπεδν λνκνχ Ηξαθιείνπ, ην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ απφ απηέο ηηο δχν κειέηεο είλαη ζπλνιηθά 982 

αζζελείο. Καηαιαβαίλεη θαλείο φηη θάζε εκέξα ζα πξέπεη λα ρεηξνπξγείηαη 1,35 αζζελήο 

ζηα λνζνθνκεία ηνπ Ηξαθιείνπ, ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ κφλν κε ηελ 

δηάγλσζε ‹‹θάηαγκα ηζρίνπ››. Αλ πξνζηεζεί ζε απηφ ην ζχλνιν, ν αξηζκφο φινπ ηνπ 

ηξαχκαηνο, δειαδή φισλ ησλ εηδψλ ηα θαηάγκαηα, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ηα ρεηξνπξγεία 

ησλ δπν λνζνθνκείσλ επηβαξχλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ην πξνζσπηθφ ησλ 

ρεηξνπξγείσλ εμαληιείηαη θαη ν ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο δελ θηάλεη γηα λα ρεηξνπξγεζνχλ νη 

γεξηαηξηθνί αζζελείο ζην ζσζηφ ρξφλν. Γειαδή, αλ πξέπεη λα επηιεγεί έλαο λεφηεξνο ή 

έλαο ειηθησκέλνο αζζελήο, ινγηθφ είλαη λα πξνεγεζεί ν πξψηνο. Σα ηκήκαηα ησλ 

ρεηξνπξγείσλ, ησλ δχν λνζνθνκείσλ ηνπ λνκνχ Ηξαθιείνπ, είλαη ζηειερσκέλα κε ην ίδην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σηο εκέξεο ηεο γεληθήο εθεκεξίαο ιεηηνπξγνχλ δχν 

ρεηξνπξγηθά ηξαπέδηα θαη ζηηο εζσηεξηθέο εθεκεξίεο ιεηηνπξγεί κφλν έλα ζηελ 

απνγεπκαηηλή βάξδηα (3-11). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο (11-7) 

ρεηξνπξγνχληαη κφλν ηα άθξσο επείγνληα πεξηζηαηηθά φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 
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πλνιηθά θαη ζηα δχν έηε, θαηαγξάθεθαλ 302 αζζελείο (57.2%) κε δηαηξνραληήξην 

θάηαγκα ελψ ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα θαηαγξάθεθαλ 135 αζζελείο. Παξφια απηά ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 2013, (62,5%) ζε ζρέζε κε ην 2014 (49,0%). Έλα δεχηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ 

λνζειείαο. Παξαηεξήζεθε φηη ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο θπκάλζεθε ζε 11,1±4,8 εκέξεο 

γηα ην 2013, ελψ βξέζεθε κεησκέλνο θαηά δπν εκέξεο ην 2014 9,0±3,4 εκέξεο. πλνιηθά ν 

κέζνο ρξφλνο εκεξψλ λνζειείαο θπκάλζεθε ζηηο 10,1 θαη γηα ηα δχν έηε. Πεξίπνπ ζηνλ 

ίδην αξηζκφ ήκεξσλ θπκάλζεθε ε λνζειεία ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ ζην ΠΑΓΝΗ 

9,9 εκέξεο (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). Απφ παιαηφηεξε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε 

λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο, θάλεθε φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα λνζειείαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ρεηξνπξγήζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο εκηαξζξνπιαζηηθήο ήηαλ 14 ήκεξεο, ελψ νη αζζελείο 

κε δηαηξνραληήξην θάηαγκα, κε ηελ κέζνδν ήισζε DHS 13,7 ήκεξεο (Παπαθσλζηαληίλνπ 

2005). Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα πησηηθή ηάζε ζηε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ γεξηαηξηθψλ 

αζζελψλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 

 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, νη 537 αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ κε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο 

10,1 εκέξεο, λνζειεπηήθαλ ζπλνιηθά 5,423 εκέξεο γηα ηα δπν απηά έηε. Αληίζηνηρα απφ 

ηελ κειέηε ηεο  Σζνπξνπλάθε, ζπλ. (2016) θάλεθε φηη νη 445 αζζελείο κε κέζε δηάξθεηα 

λνζειείαο 9,9 εκέξεο, λνζειεπηήθαλ 4,427 εκέξεο ζην λνζνθνκείν. 

Σν θφζηνο ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ κφλν γηα ην ΠΑΓΝΗ αλήιζε ζπλνιηθά, θαηά 

πξνζέγγηζε, ζε 1.284.494 επξψ. Τπνινγίζηεθε φηη κε κέζν φξν 2.912 επξψ θαη 2.851 

επξψ αλά αζζελή, ηα έηε 2013 θαη 2014 αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε. 

Καηαγξάθεθε πησηηθή ηάζε ζην θφζηνο, αλάκεζα ζην 2013 κε 2994 επξψ θαη 2676 επξψ 

ην 2014 αλά αζζελή ζηελ παξνχζα κειέηε ζην Βεληδέιεην λνζνθνκείν. Σν γεγνλφο απηφ 

πηζαλψλ λα νθείιεηαη ζην κηθξφηεξν αξηζκφ αζζελψλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 537 

αζζελψλ αλήιζε ζε1.671.580 επξψ ζηελ παξνχζα κειέηε. Καηά ηα έηε 2013 θαη 2014, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλζεθε ην ζχζηεκα πγείαο γηα ηνπο αζζελείο κε θάηαγκα 

ηζρίνπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 2,956,074 επξψ θαη ζηα δπν λνζνθνκεία ηνπ λνκνχ 

Ηξαθιείνπ.  

 

ην Βεληδέιεην Ννζνθνκείνην54.0% αλήθαλ ζηελ δεθαεηή νκάδα 80-90 εηψλ ελψ 

ζεκαληηθφο αξηζκφο 117 απφ ηνπο 537 (21,8%) ρεηξνπξγήζεθε ζε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 
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90 εηψλ. Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 141 επξψ πεξίπνπ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 80-

90 εηψλ ζε ζρέζε κε ηε ειηθηαθή νκάδα 70-80 εηψλ. Παξφκνηα πνζνζηά θάλεθαλ λα 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ ειηθηαθή νκάδα 80-89, 39% ησλ αλδξψλ θαη 46% ησλ γπλαηθψλ 

αληίζηνηρα ζχκθσλα κε κειέηε. (Irish Hip Fracture Database National Report 2014). Οη 

αζζελείο πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ ζην ΠΑΓΝΗ είραλ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 75-84 εηψλ θαη ακέζσο κεηά  αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 85-94 

εηψλ (Σζνπξνπλάθε ζπλ.2016). Οη Tamulaitiene θαη Alekna (2012) δηαπίζησζαλ αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο λνζειείαο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Δπίζεο ην θφζηνο ησλ θαηαγκάησλ 

ηζρίνπ θπκάλζεθε ζηελ ελ ιφγν κειέηε ζε2579 επξψ ζηηο γπλαίθεο θαη ζε 2361 επξψ 

ζηνπο άληξεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλζεθε ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Ληζνπαλίαο 

αλήιζε ζην πνζφ ησλ 1,114,292.05 επξψ ην 2010. Πνιιέο κειέηεο ππνινγηζκνχ θφζηνπο 

ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ έρνπλ θαηαδείμεη κεγάιεο δηάθνξεο αλάκεζα ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο θαη φρη κφλν. Δλδεηθηηθά λα ζεκεηψζνπκε φηη ην λνζνθνκεηαθφ θφζηνο, γηα 

ηνπο αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ, ζηελ Διβεηία θαη Γαιιία θπκαίλεηαη απφ 8,048-8,727 

επξψ, ζην Βέιγην 8,667 επξψ, ζηελ Σνπξθία 5,963 δνιάξηα θαη ζην Μεμηθφ 4,365 

δνιάξηα. ηελ Ακεξηθή θαη Καλαδά ην θφζηνο γηα ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ην θάηαγκα 

αλέξρεηαη ζε 26,650 δνιάξηα. ηελ Ιζπαλία ην πξψην επεηζφδην θαηάγκαηνο 

θνζηνινγείηαη ζηηο γπλαίθεο 7067 επξψ θαη ζηνπο άληξεο 7196 επξψ κε κέζε δηάξθεηα 

λνζειείαο 11,8 εκέξεο (Caeiro et al 2017). Οη δηαθνξέο απηέο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζε κειέηεο. 

 

 

 

Γηα λα αλαιπζεί ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν, θαζφηη ζεσξείηαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θφζηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε κείσζή ηεο. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ήηαλ θαη ε εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ (DRGs) ζε δηάθνξεο ρψξεο. Πνιινί 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΓΝ, σο κέζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

λνζειεηψλ ζηα λνζνθνκεία, (Garcia 2012, Geissler 2012). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο 

δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 

απηνχο ηνπο αζζελείο (Irish Hip Fracture Database National Report 2014.) Έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζε 10 επξσπατθά θξάηε, έδεημε ηελ πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ νη δηαθνξέο πνπ 
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ππάξρνπλ ζε δηάθνξα επξσπατθά θξάηε, σο πξνο ην θφζηνο θαη ηε δηάξθεηα  παξακνλήο 

ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζε νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο, απφ ηηο νπνίεο θάλεθε φηη ε 

δηαθνξά ζην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ, ζηελ νξγάλσζεο ηεο θξνληίδαο, 

αιιά θαη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ αζζελψλ ζηνπο θσδηθνχο ησλ DRGs, εμεγνχζε 

ηθαλνπνηεηηθά ηε δηαθνξά απηή. (Geissler 2012). Απφ κειέηε ησλ Ruths, (2017) ζηελ 

Ννξβεγία, θάλεθε φηη ζε δείγκα 15,515 γπλαηθψλ νη ζπλνιηθέο εκέξεο λνζειείαο ζην 

λνζνθνκείν ήηαλ 8.7 (8.2).ε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο ΗΠΑ, ε ΓΝ θπκάλζεθε ζε 

8.16 (± 0.56) εκέξεο θαη κεηψζεθε αηζζεηά ζε 6.56 (± 0.31) εκέξεο, ζε αζζελείο νη νπνίνη 

είραλ ζπκκέηνρε ζε εηδηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο νξζνπεδηθψλ αζζελψλ κε θάηαγκα 

ηζρίνπ απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο. Μπνξεί λα θαίλεηαη κηθξή ε 

κείσζε ησλ 1,5 εκεξψλ πνπ επεηεχρζε ζε απηή ηελ κειέηε, αιιά φηαλ ζπλδπαζηεί κε ην 

ππνινγηδφκελν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο, ην φπνην θνζηνινγείηαη ζηελ Ακεξηθή 599$ 

δνιάξηα, θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη ην θέξδνο αλέξρεηαη ζε 900$ δνιάξηα ζε θάζε αζζελή. 

(Bracey et al 2016). Δπίζεο ζηελ ίδηα κειέηε θάλεθε φηη κεηψζεθε θαη ε ΠΓΝ , ε νπνία 

ήηαλ  κεηξεκέλε ζε ψξεο  απφ27.43 ± (4.5 ψξεο) ζε 21.94 ±(1.8 ψξεο). Όζνλ αθνξά ηηο 

κέξεο εηζαγσγήο θαη αλ ν αζζελήο εηζήρζε ζην λνζνθνκείν εκέξα αξγίαο ή ην 

ζαββαηνθχξηαθν, δελ βξέζεθε αχμεζε φζνλ αθνξά ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα 

(Daugaard 2012). 

Καηά ηα έηε 2013 θαη 2014, νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ ζην 

Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ είραλ ΠΓΝ 2,4εκέξεο, παξέκεηλαλ κεηά ηελ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 8,9 εκέξεο θαη ε ΓΝ ηνπο θπκάλζεθε ζε 10,1 εκέξεο κε πησηηθή 

ηάζε απφ ην 2013 απφ ηηο 11,3  ζηηο 9,5 εκέξεο ην 2014. 

ε αλάινγε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζην ΠΑΓΝΗ, θάλεθε φηη νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ 

είραλ ΠΓΝ 4,8 (2,9) εκέξεο, ΜΓΝ 5,1 (2,5) εκέξεο θαη ΓΝ 9,9 (3,9) εκέξεο θαηά ηα δπν 

απηά έηε. (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εκέξεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ γηαηί δελ ππάξρεη αληίζηνηρε κνλάδα. Οη αζζελείο κεηά ην 

εμηηήξην ηνπο απφ ην λνζνθνκείν θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θάλνπλ απνθαηάζηαζε κε 

θπζηθνζεξαπεπηή θαη νίθνλ, πνπ απνδεκηψλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηζθέςεσλ 

απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. Οη εκέξεο ΓΝ ζηα δχν λνζνθνκεία ηνπ λνκνχ 

Ηξαθιείνπ είλαη ζε παξφκνηα επίπεδα, ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ΠΓΝ, 

θαηαγξάθεθε δηπιάζηα ζην ΠΑΓΝΗ 4,8 εκέξεο απφ φηη ζην Βεληδέιεην 2,4 εκέξεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δειαδή 

ην ΠΑΓΝΗ επεηδή είλαη ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν, θαιχπηεη ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο νη 
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νπνίεο είλαη κνλαδηθέο ζηελ Κξήηε. Οη ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο απηέο, δειαδή ε 

Καξδηνρεηξνπξγηθή, ε Αγγεηνρεηξνπξγηθή, ε Θσξαθνρεηξνπξγηθή θαη ε Υεηξνπξγηθή 

Παίδσλ εθεκεξεχνπλ θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα γηα φιν ην λεζί θαη θαιχπηνπλ 

ζεκαληηθφ κεξίδην ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ ζηηο γεληθέο θαη εζσηεξηθέο εθεκεξίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Δπίζεο, ζην Βεληδέιεην νη αζζελείο κε θάηαγκα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ 

ππνινγίδνληαη ζηελ κειέηε, δηφηη λνζειεχνληαη θαη ρεηξνπξγνχληαη ζηελ 

Νεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή. 

ηελ παξνχζα κειέηε, θαηαγξάθεθαλ δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ζε 302 αζζελείο 

(57.2%), ελψ κε ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα δηαγλψζηεθαλ ζε 135 αζζελείο θαη ηα δχν έηε. 

Παξφια απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ ην 2013 (180 αζζελείο, 62,5%) ζε ζρέζε κε ην 

2014 (49,0%).Ο ηχπνο θαηάγκαηνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ ηo δηαηξνραληήξηo 

θάηαγκα 59,1% ζε ζρέζε κε ηα ππνθεθαιηθα θαηάγκαηα ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζε 

πνζνζηφ 38,4%. Σέινο, ηα ππνηξνηξνραληεξηα θαηάγκαηα είλαη πην ζπάληα ζε πνζνζηφ 

2,5 % (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). Άιιεο κειέηεο θαηέδεημαλ λα ππεξηεξνχλ ηα θαηάγκαηα 

απρέλα ηνπ κεξηαίνπ (Leal et al. 2016). 

χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Βξεηαληθήο Οξζνπεδηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Γεξηαηξηθήο 

Δηαηξείαο (The British Orthopaedic Association and British Geriatric Society) νη αζζελείο 

κε θάηαγκα ηζρίνπ ζα πξέπεη λα ρεηξνπξγνχληαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

αζζελή ζην λνζνθνκείν.  

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ NICE γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαηάγκαηνο ηζρίνπ 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά πξνηχπσλ: άκεζε εηζαγσγή ζηελ νξζνπεδηθή θξνληίδα. 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληφο 36 σξψλ θαη εληφο θαλνληθψλ σξψλ εξγαζίαο, λνζειεπηηθή 

θξνληίδα κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο έιθνπο πίεζεο, 

πξφζβαζε ζε νξζν-γεξηαηξηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, αμηνιφγεζε θαη θαηάιιειε ζεξαπεία 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ νζηψλ, θαη εθηηκήζεηο πηψζεσλ. 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ππάξρεη έλαο εζληθφο νδεγφο (Νational Ηip Fracture Programme), 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη εληαία θαηαγξαθή ησλ φισλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αζζελψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δνθηκαζία κεζφδσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ζε εηήζην επίπεδν, κε βάζε θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έρεη πξνθχςεη φηη ε δηαρείξηζε απφ κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ 

αζρνιείηαη κε απηνχο ηνπο αζζελείο, έρεη θέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε φζνλ αθνξά ην ρεηξνπξγείν, ηελ πξψηε θηλεηνπνίεζε θαη κεηά ζηελ 
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επαλέληαμε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 4 έσο 7 άηνκα, φπσο νξζνπεδηθφ, γεξίαηξν, αλαηζζεζηνιφγν, 

θιηληθφ λνζειεπηή, θπζηθνζεξαπεπηή, δηαηηνιφγν, νξζνπεδηθφ ρεηξνπξγφ κε ηαθηηθφ 

πξφγξακκα ζπλαληήζεσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ αζζελψλ. 

ηελ Ιξιαλδία ην 39% ησλ αζζελψλ ππεβιήζε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληφο ησλ 

πξψησλ 24 σξψλ θαη ην 57% κέζα ζε 36 ψξεο (Irish Hip Fracture Database National 

Report 2014). ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ρεηξνπξγήζεθε ηελ 

εκέξα εηζαγσγήο ή ηελ επφκελε εκέξα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην  απμήζεθε απφ θαηά 7% 

απφ ην 2011 κέρξη ην 2014 (National Hip Fracture Database (NHFD) 2015). 

Σν 26% ησλ αζζελψλ ρεηξνπξγήζεθε ηηο πξψηεο 48 ψξεο θαη ην ππφινηπν 74% 

ρεηξνπξγήζεθε κεηά ηηο δχν εκέξεο ζην ΠΑΓΝΗ (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). 

Οη Ricci et al. (2015), έδεημαλ φηη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ΠΓΝ, φπσο ε αλάγθε γηα θαξδηνινγηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο πξνεγρεηξεηηθά. ε απηή 

ηελ κειέηε θάλεθε φηη ε ΠΓΝ απμαλφηαλ φηαλ ν αζζελήο ρξεηαδφηαλ θαξδηνινγηθή 

εθηίκεζε ζε 3,2 εκέξεο ελψ νη αζζελείο πνπ δελ απαηηνχληαλ ζε 1,7 εκέξεο. Οη αζζελείο 

πνπ ρξεηάζηεθαλ θαξδηνινγηθή εθηίκεζε πξνεγρεηξεηηθά, θάλεθε φηη είραλ απμεκέλε 

ΓΝ (9,4 εκέξεο) ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο (7,3 εκέξεο). ην Βεληδέιεην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ ππάξρεη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, θαη νη 

γεξηαηξηθνί αζζελείο εμεηάδνληαη απφ ηνπο θαξδηνιφγνπο ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζην λνζνθνκείν, είηε απηφ είλαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, είηε ζηελ 

θαξδηνινγηθή θιηληθή αλ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο. Σν γεγνλφο 

απηφ κεηψλεη ηελ πξνεγρεηξεηηθή δηάξθεηα λνζειείαο ΠΓΝ θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 

αζζελνχο γηα ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Απηφ είλαη θαη έλαο ιφγνο φπνπ ην ελ ιφγσ 

λνζνθνκείν έρεη ρακειά πνζνζηά ΠΓΝ (2,4) εκέξεο ηα νπνία επζπγξακκίδνληαη φζν 

γίλεηαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ National Institute for health and Care Exellence 

(NICE) ην νπνίν πξνηείλεη φηη νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ ζα πξέπεη λα ρεηξνπξγνχληαη 

ηελ εκέξα εηζαγσγήο ή ηελ επφκελε εκέξα ην αξγφηεξν. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπλνζεξφηεηα ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

θαηαγξάθεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο αζζελψλ, κε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζαθραξψδε δηαβήηε, 

ζηεθαληαία λφζν, θνιπηθή καξκαξπγή, ππεξιηπηδαηκία, ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα θαη άιιεο ζπζηεκαηηθέο λφζνπο. Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε 
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ηελ ζπλνζεξφηεηα ηνπο, ηελ πξνεγρεηξεηηθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, γίλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ASA score παγθνζκίσο (Fitz-Henry 2011). 

 Η θιίκαθα απηή έρεη 6 ζηάδηα, απφ ην πξψην ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη έλαο πγηήο 

αζζελήο, ζην δεχηεξν αζζελήο κε ήπηα ζπζηεκαηηθή λφζν, κέρξη θαη ην έθην ζην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη αζζελήο ν νπνίνο είλαη δπλεηηθά δφηεο νξγάλσλ. (American Society of 

Anesthesiologists 2015). ηελ παξνχζα κειέηε δελ ππήξμε ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ 

ζχκθσλα κε απηή ηελ θιίκαθα απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, νη 

αζζελείο αλάινγα κε ηελ ζπλνζεξφηεηα ηνπο, κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηαμηλνκνχληαη 

ζηελ θιίκαθα ASA II θαη ASA III. χκθσλα κε ηνπο Ricci et al. (2015),θάλεθε φηη 

δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ην ASA score, ε αλάγθε γηα θαξδηνινγηθή εθηίκεζε, αθφκε 

θαη ε κέξα εηζαγσγήο επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ ΠΓΝ αιιά θαη ηελ ΓΝ. Οη παξάγνληεο 

απηνί θαζπζηεξνχζαλ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ησλ αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ. 

ε πξφζθαηε κειέηε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αζζελψλ (51,9%) βξέζεθε ζηε θαηεγνξία 

ASA ΙΙΙ θαη ακέζσο κεηά ην 30,9% ησλ αζζελψλ βξέζεθε ζηε θαηεγνξία ASAII. Φαίλεηαη 

λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ΠΓΝ θαη ηνπ ASA score, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p-value<0,001). Γειαδή φζν απμάλεηαη ε ASA απμάλνληαη θαη νη κέξεο 

αλακνλήο πξηλ ην ρεηξνπξγείν. ASA I 2,4 (1,7) – ASA II 4,3 (2,8) – ASA III 4,7 (2,6) - 

ASAIV 6,5 (3,6).Δπίζεο δηαπηζηψζεθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ASAscore θαη εκεξψλ 

λνζειείαο κεηά ην ρεηξνπξγείν, φζν θαη ηεο ΓΝ. ASAII 4,7 (1,9) – ASAIII 5,2 (2,7) – 

ASA IV 5,8 (2,7). Όζν απμάλεηαη ε ASA απμάλνληαη νη κέξεο παξακνλήο κεηά ην 

ρεηξνπξγείν, θαη νη ζπλνιηθέο κέξεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 

2016). Αλάινγα απνηειέζκαηα βξεζήθαλ θαη ζε άιιε κειέηε ζε λνζνθνκείν ηεο εηείαο, 

κε ASA II 2,3 εκέξεο, ASA III 5,2 εκέξεο θαη ASA IV 8,4 εκέξεο πξηλ ην ρεηξνπξγείν 

(Kastanis et al 2016). Αλάινγε ζρέζε ππήξμε ζηελ παξαθάησ κειέηε θαη ζηηο ζπλνιηθέο 

εκέξεο λνζειείαο (Yeoh, Fazal. 2014) 

Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ Ιξιαλδία φπνπ ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζηελ βαζκνινγία ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο ηαμηλφκεζεο θαηά ASA, 41% ζηελ ASA ΙΙ 

θαη48% ζηελ ASA ΙΙΙ. (Irish Hip Fracture Database National Report 2014). Γηαπηζηψζεθε 

ζηελ παξνχζα κειέηε  αλάινγε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value<0,001) θαη ζηε 

ΓΝ κε ηελ αμηνιφγεζε θαηά ASA. 
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Η θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ASA  κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ αμηφπηζην πξνγλσζηηθφ δείθηε 

γηα ηηο εκέξεο παξακνλήο απηψλ ησλ αζζελψλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Σαπηφρξνλα δε, 

κπνξεί λα εθηηκήζεη θαη ην θφζηνο λνζειείαο απηψλ ησλ αζζελψλ.  

ην ΠΑΓΝΗ ην είδνο αλαηζζεζίαο πνπ επηιέρζεθε ζε πνζνζηφ 75,7% ήηαλ ε ξαρηαία 

αλαηζζεζία ζε αληίζεζε κε ηελ γεληθή αλαηζζεζία κε πνζνζηφ 24,3% ησλ αζζελψλ. Η 

επηινγή ηνπ είδνπο αλαηζζεζίαο γίλεηαη κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ 

εηδηθεπκέλν αλαηζζεζηνιφγν γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε. Γηα ηελ πξνγλσζηηθή 

εθηίκεζε ησλ εκεξψλ λνζειείαο, πξνέθπςε φηη ε αχμεζε ζηε δηάξθεηα ηεο ΓΝ ζην 

λνζνθνκείν θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε γεληθή αλαηζζεζία πνπ εθαξκφδεηαη 

(beta=-0.134, p=0.006) (Σζνπξνπλάθε ζπλ. 2016). 

ε αληίζεζε, ζηελ εηήζηα έθζεζε ησλ Βξεηαλψλ γηα ην 2015 γηα ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ, 

θαίλεηαη λα επηιέγεηαη ε γεληθή αλαηζζεζία κε πνζνζηφ 48,1% έλαληη 42,2% πνπ 

ζπλαληάηαη ζηελ ξαρηαία. (National Hip Fracture Database (NHFD) 2015). ε κειέηε πνπ 

έγηλε ζηε Φιφξηληα ησλ ΗΠΑ ην 2008, ζε παξφκνην δείγκα 308 αζζελψλ, 235 αζζελείο 

έιαβαλ γεληθή αλαηζζεζία θαη 73 ξαρηαία. Η κειέηε απηή έδεημε φηη ην είδνο αλαηζζεζίαο 

δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο λνζειείαο (Le-Wendling et al. 2012). ην Βεληδέιεην 

θάλεθε λα ππεξηεξεί θαηά πνιχ ε ξαρηαία κε 92,1%, ζε αληίζεζε κε ηελ γεληθή 

αλαηζζεζία 7,9 %.  

Άιινο έλαο ιφγνο θαζπζηέξεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη ε αληηζξνκβσηηθή 

αγσγή. Η επίδξαζε ησλ ρνξεγνχκελσλ αληηπεθηηθψλ νπζηψλ ζηελ πξνεγρεηξεηηθή 

δηάξθεηα λνζειείαο ήηαλ εκθαλήο, ζε ζρέζε κε ηελ κε ρνξήγεζε αληηπεθηηθψλ νπζηψλ 

(p<0,001). Η κεγαιχηεξε πξνεγρεηξεηηθή δηάξθεηα παξνπζηάζηεθε ζηνπο αζζελείο πνπ 

ρνξεγήζεθε PLAVIX (θινπηδνγξέιε) (5,2 εκέξεο) θαη ζην ζθεχαζκα PRADAXA 

(δακπηγθαηξάλε) (4,2 εκέξεο). Δπηπιένλ, ε κειέηε έδεημε δηαθνξά θαη ζην θφζηνο ζηνπο 

αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ αγσγή θαηά 271 επξψ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο 

πνπ δελ ιάκβαλαλ αγσγή. χκθσλα κε ηνπο Lawrence (2017) βξέζεθε φηη νη αζζελείο πνπ 

ιάκβαλαλ βαξθαξίλε είραλ απμεκέλε ΠΓΝ θαη κεγαιχηεξε ΓΝ θαηά δχν εκέξεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ ιάκβαλαλ αγσγή. ε άιιε έξεπλα θάλεθε φηη νη αζζελείο 

πνπ ιάκβαλαλ θινπηδνγξέιε θαη ππνβιήζεθαλ ζε πξψηκε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θαηάγκαηνο ηζρίνπ δελ παξνπζία ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα απψιεηα αίκαηνο, απαίηεζε 

κεηάγγηζεο ή πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ δελ 

ιάκβαλαλ αγσγή. (Collinge et al 2012). Όηαλ θάπνηνη αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ 
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αληηπεθηηθή ζεξαπεία ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ε πξνθαλήο αλεζπρία είλαη ε 

επηπινθή πνπ ζπλδέεηαη κε ππεξβνιηθή αηκνξξαγία. Οη πεξηζζφηεξνη ρεηξνπξγνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη θαζπζηέξεζε ζηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε αζζελείο 

πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθά, ελψ απηνί πνπ αληηδξνχλ είλαη νη αλαηζζεζηνιφγνη. Λφγσ ηεο 

επηθξαηνχζαο επηινγήο ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο γηα 

αηκάησκα ζην λσηηαίν κπειφ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη παξάιπζε ηνπ αζζελνχο. 

Δπηπιένλ, νη νξζνπεδηθνί ππνζηεξίδνπλ ηα νθέιε ηεο έγθαηξεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, 

ηνλ θίλδπλν γηα επηπινθέο φπσο ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα, έιθε πίεζεο, ινηκψμεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θαη αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηνλ πξψην κήλα θαη ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά. 

Απηφ θάλεθε ζε κειέηε, δειαδή φηη ε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ASA θαηά έλα βαζκφ, έρεη 

σο απνηέιεζκα κηα αχμεζε θαηά 3 θνξέο ηηο πηζαλφηεηεο ζλεζηκφηεηαο, 30 εκέξεο κεηά 

ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Collinge et al 2012). Όζνλ αθνξά ηηο εκέξεο λνζειείαο νη 

αζζελείο νη νπνίνη ιάκβαλαλ θινπηδνγξέιε λνζειεπηήθαλ κεηεγρεηξεηηθά κία εκέξα 

παξαπάλσ(6,4) απφαπηνχο πνπ δελ ιάκβαλαλ αγσγή (5,5) εκέξεο θαη απηφ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ζπλνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ κε αληηζξνκβσηηθή αγσγή. Όινη νη 

αζζελείο ησλ δχν νκάδσλ ρεηξνπξγήζεθαλ ζηηο 1,6 εκέξεο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 

λνζνθνκείν (Collinge et al 2012). 

χκθσλα κε ην πξφηππν πνηφηεηαο (QS16) ηνπ 2012 γηα ηελ Μ. Βξεηαλία, γηα ηα 

δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα, νη ζπζηάζεηο είλαη λα πξνηηκνχληαη ηα εμσκπειηθά 

εκθπηεχκαηα απφ ηα  ελδνκπειηθά. ηα ππνηξνραληήξηα θαηάγκαηα ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ελδνκπειηθνχ ήινπ. ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ζηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα παξαηεξνχκε 

λα ππάξρεη κία απμεηηθή ηάζε ζηελ ρξήζε ελδνκπειηθψλ ήισλ, κε ην πνζνζηφ ρξήζεο λα 

απμάλεηαη απφ 69% πνπ ήηαλ πεξίπνπ ην έηνο 2011 ζε πάλσ απφ 75% γηα ην έηνο 2014. Η 

ρξήζε εμσκπειηθψλ εκθπηεπκάησλ ζηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα, παξά ηηο ζπζηάζεηο,  

θαίλεηαη  λα έρεη  κία  πησηηθή ηάζε απφ ην 2011 έσο ην 2014.(National Hip Fracture 

Database (NHFD) 2015). ηε κειέηε πνπ έγηλε ζην ΠΑΓΝΗ,  παξαηεξείηαη  κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο ρξήζεο ελδνκπειηθψλ εκθπηεπκάησλ (GNAIL) απφ 39,4% ην 2013 ζε 

31,2% ην 2014 θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο εμσκπειηθψλ (DHS) απφ 23,9% ην 2013 

ζε 28,0% ην 2014 (Σζνπξνπλάθε 2016). Αληηζέησο, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

θάλεθε φηη ππάξρεη πησηηθή ηάζε ζηελ ρξήζε ηνπ DHS απφ 84,1% ην 2013 ζε 15,9% θαη 

απμεκέλε ρξήζε ηνπ GNAIL απφ 47,4% ζε 52,6% παξά ηηο ζπζηάζεηο. 

ε άιιε κειέηε θάλεθε, φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

ελδνκπειηθνχ ήινπ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ εμσκπειηθνχ εκθπηεχκαηνο (νιηζζαίλνληα 
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θνριία), φζνλ αλαθνξά ηηο εκέξεο λνζειείαο κε ηνπο αζζελείο λα παξακέλνλ ζπλνιηθά γηα 

λνζειεία πεξηζζφηεξεο εκέξεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ ήινπ 9,1 ήκεξεο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ρξήζε ηνπ νιηζζαίλνληα θνριία 8,1 εκέξεο (Κνπβίδεο 2015). ηελ 

παξνχζα κειέηε παξαηεξείηαη ην αληίζεην, δειαδή νη αζζελείο κε εμσκπειηθφ εκθχηεπκα 

παξέκεηλαλ 1,5 εκέξεο πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ κε ηελ ρξήζε 

ελδνκπειηθνχ ήινπ ζην Βεληδέιεην Ννζνθνκείν. ην ΠΑΓΝΗ ε ΜΓΝ ζε απηέο ηηο 

επεκβάζεηο ήηαλ 5,4 (2,4) εκέξεο ζηε ήισζε GNAIL θαη 5,1 (2,9) εκέξεο ζηελ ήισζε 

DHS (Σζνπξνπλάθε 2016). Οη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηνπο ρεηξνπξγηθνχο ρξφλνπο 

ησλ δχν ηερληθψλ ζηηο κειέηεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εμνηθείσζε θαη εκπεηξία πνπ έρεη 

ν ρεηξνπξγφο κε ηελ θάζε ηερληθή, φπσο θαη ε ππφινηπε νκάδα εηδηθεπνκέλσλ ρεηξνπξγψλ 

θαη λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ. χκθσλα κε ηνπο Zhang et al. (2014), κειεηήζεθαλ θαη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο ε πνζφηεηα απψιεηαο αίκαηνο, ην κέγεζνο ηνκήο, φηη ππήξρε 

δηαθνξά ρξφλνπ αλάκεζα ζηηο δχν ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, κε κεησκέλε δηάξθεηα ζηελ 

ελδνκπειηθή ήισζε GNAIL θαηά 15 ιεπηά. Οη Aktselis et al. 2014 έδεημαλ φηη βξέζεθε 

δηαθνξά ζην ρεηξνπξγηθφ ρξφλν πεξίπνπ 30 ιεπηψλ γηα ηελ ηερληθή DHS θαη GNAIL 

αληίζηνηρα, κε πςειφηεξε ηελ DHS, φκσο απηφ δε θάλεθε λα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα λνζειείαο (16,4 εκέξεο γηα DHS θαη 16,6 γηα GNAIL). Οη Saarenpää et al (2009) 

βξήθαλ φηη ππήξρε δηαθνξά ζηε ΓΝ, αλάκεζα ζηηο δπν ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

(8,8 εκέξεο γηα ηελ ηερληθή DHS θαη 7,1 εκέξεο γηα ηελ ήισζε GNAIL). 

 

χκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ, γηα ην θφζηνο ησλ πιηθψλ νζηενζχλζεζεο ησλ δχν 

ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ήισζε DHS θνζηίδνπλ 

151,68 επξψ, κε αλνμείδσην ράιπβα, 207,20 επξψ γηα ηηηάλην. Γηα ηελ ελδνκπειηθή ήισζε 

GNAIL ηα εκθπηεχζηκα πιηθά θνζηίδνπλ απφ 630-700 επξψ(ηηκέο 2013) θαη κεησκέλεο 

ζηα 510 επξψ γηα ηα ίδηα πιηθά ην 2017. Σα πιηθά ηεο εκηαξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ δηπιήο 

θίλεζεο κε ηζηκέλην θφζηηδαλ 577 επξψ ην 2013 ελψ ην 2017 κεηψζεθε ε ηηκή ηνπο ζηα 

499 επξψ. Γηα ηελ εκηαξζξνπιαζηηθή δηπιήο θίλεζεο ρσξίο ηζηκέλην νη ηηκέο κεηψζεθαλ 

απφ ηα 724 επξψ ην 2013 ζηα 615 επξψ ην 2017.Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο 

ηηκήο ησλ πιηθψλ νζηενζχλζεζεο είλαη αξθεηά πςειφ ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηεο 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ γηα ηε κέζνδν DHS, θαη πςειφηεξν ζηελ ελδνκπειηθή ήισζε 

GNAIL θαη ζηελ εκηαξζξνπιαζηηθή. Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ ηεο κεζφδνπ ASNIS δελ 

αλαθέξεηαη ιφγσ πνιχ ρακειήο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο. Με ηελ πάξνδν 
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ησλ εηψλ, θάλεθε ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ ηηκψλ, φζν αθνξά ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πιηθψλ ζηνλ Σνκέα Τγείαο.   
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6.4 πκπεξάζκαηα 

ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηνλ ηνκέα πγείαο απνηειεί 

ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί κε ηελ 

κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ πιηθψλ ζην ζχζηεκα πγείαο, φπσο θάξκαθα, αλαιψζηκα θαη εκθπηεχζηκα πιηθά. Σν 

Παξαηεξεηήξην Σίκσλ απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

δειαδή ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο, ε ηαμηλφκεζε θαηά ASA είλαη έλα απιφ, 

εχρξεζην θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Οη αζζελείο κε θάηαγκα 

ηζρίνπ είλαη εχθνιν θαη πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζε κία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ASAαπφ 

ηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο ηνπο. Η έγθαηξε αλαγλψξηζε αζζελψλ κε θάηαγκα ηζρίνπ πςεινχ 

θηλδχλνπ, νη νπνίνη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κπνξεί 

λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ΠΓΝ θαη λα κεηψζεη ηε ΓΝ  ζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα κέζα απφ 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο (Yeoh & Fazal 2014). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κεησζεί ε ΠΓΝ, 

ε νπνία επεξεάδεη θαη ηε ΓΝ, γηαηί πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο άιια θαη ζην θφζηνο πνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά. Οη αζζελείο κε 

θάηαγκα ηζρίνπ πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν εθηάθησο, πάληα ρξεηάδνληαη λνζειεία θαη 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην 

ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάηαγκα ηζρίνπ, είλαη πηζαλφ λα βξίζθνληαη ζηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν δσήο ηνπο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα απηά ηα άηνκα απαηηνχλ πξνζεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη εμέηαζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρνπλ ζπλνδά ζπζηεκαηηθά 

λνζήκαηα φπσο θαξδηνινγηθά, αλαπλεπζηηθά, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.α. ηα νπνία 

δπζθνιεχνπλ ην έξγν ησλ ηαηξψλ. Λφγσ απμεκέλεο παξακνλήο απηψλ ησλ αζζελψλ, νη 

νπνίνη είλαη θαηαθεθιηκκέλνη, ηδίσο ζηε πξνεγρεηξεηηθή θάζε, έρνπκε επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπο. Οη θαηαθιίζεηο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ δείθηε πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Πξέπεη ινηπφλ νη 

αζζελείο απηνί, λα δηεθπεξαηψλνληαη φζν γίλεηαη γξεγνξφηεξα θαη λα επηζηξέθνπλ ζην 

ζπίηη ηνπο. ηελ Διιάδα ε νηθνγέλεηα εκπιέθεηαη ζεκαληηθά ζηε θάζε ηεο λνζειείαο, απφ 

ηελ ψξα ηεο εηζαγσγήο θαη κεγάιν δηάζηεκα κεηά ην εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν, ιφγσ 

ζνβαξήο έιιεηςεο λνζειεπηψλ αιιά θαη ζηε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζπλήζσο 

γίλεηαη θαη νίθνλ, ιφγσ έιιεηςεο  νξγαλσκέλεο  αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο ζε εηδηθά 
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θέληξα απνθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο επηβαξχλεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ςπρνινγηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά, κε ρακέλν ρξφλν, εκεξνκίζζηα θαη 

ακνηβέο απνθιεηζηηθψλ λνζειεπηξηψλ. 

ην Βεληδέιεην λνζνθνκείν, νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ, ρεηξνπξγνχληαη θπξίσο ζηελ 

απνγεπκαηηλή βάξδηα (3-11) είηε είλαη γεληθή ή εζσηεξηθή εθεκεξία. Αληηζέησο, ζην 

ΠΑΓΝΗ, φισλ ησλ εηδψλ ηα θαηάγκαηα δηεθπεξαηψλνληαη ζην Σξαπέδη Σξαχκαηνο, 

δειαδή 15 εκέξεο ην κήλα, θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα. Η έιιεηςε ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ, ζπκβάιιεη αξλεηηθά γηα ηελ έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αζζελψλ. Σέινο, ε επηινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο ζα πξέπεη 

λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

ηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Αγγιία ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα φπσο ην Νational Ηip Fracture 

Programme, κέζα απφ ην νπνίν έρεη πξνθχςεη φηη ε δηαρείξηζε απφ κία δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο απηψλ ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, έρεη κεηψζεη ηελ ΓΝ 

θαη νη αζζελείο επηζηξέθνπλ λσξίηεξα ζην ζπίηη ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 4 έσο 7 άηνκα, φπσο νξζνπεδηθφ, γεξίαηξν, 

αλαηζζεζηνιφγν, θιηληθφ λνζειεπηή, θπζηθνζεξαπεπηή, δηαηηνιφγν, νξζνπεδηθφ ρεηξνπξγφ 

κε ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπλαληήζεσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ αζζελψλ. Η 

γεξηαηξηθή νξζνπεδηθή είλαη ε πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε αζζελψλ θαη 

ζπρλά πνιχπινθσλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάηαγκα ηζρίνπ θαη φρη κφλν, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνπλ θαηάιιειε θαη έγθαηξε παξέκβαζε γηα λα επηηξέςνπλ κε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ε αλάινγε ζηειέρσζε 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

αζζελψλ. Τπάξρεη αλάγθε γηα ζπληνληζκέλε πνιηηηθή αληίζηνηρε ηεο Αγγιίαο θαη ησλ 

ΗΠΑ ψζηε νη αζζελείο λα δηεθπεξαηψλνληαη γξήγνξα φζνλ αθνξά ην ρεηξνπξγείν, ηελ 

πξψηε θηλεηνπνίεζε θαη κεηά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ηελ 

επαλέληαμε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φζν είλαη δπλαηφ. 
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