
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 25-01-23 & ώρα 1μμ. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Συντονιστής Διευθυντής: Σ. Κόλιας,  
Γενικός Χειρουργός-Εντατικολόγος-Επειγοντολόγος 

Προεδρείο: Σ. Κόλιας 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Ασθενής με επιγαστραλγία, αιματέμεση, ίκτερο και πυρετό από ημερών» 

 
Παρουσίαση: Σκούρτης Αλέξανδρος, Παθολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών 

Διαφορική Διάγνωση: Παναγόπουλος Χρήστος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο                         
Γ’ Παθολογικό Τμήμα 

Σχολιασμός: 
1. Γελαδάρη Ελένη, Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ., Γ’ Παθολογικό Τμήμα, 

2. Πρίγκουρης Παναγιώτης, Χειρουργός, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Χειρουργικό Τμήμα 

 
Γυναίκα ετών 38 προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω αναφερόμενης 
αιματέμεσης με συνοδό επιγαστραλγία. 
Πρόκειται για ασθενή με καταγωγή από την Ινδονησία, κάτοικος Αθηνών, εργαζόμενη ως 
καθαρίστρια σε σπίτια, δεν έχει κατοικίδια και δεν έχει ταξιδέψει τα τελευταία 7 χρόνια. 
Ουδέν αξιοσημείωτο αναφέρεται από το ατομικό της αναμνηστικό, ούτε λήψη 
οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής. Τέλος, αναφέρονται 2 δόσεις εμβολίου για τον 
COVID-19 (τελευταία δόση τον 8ο/2021). 
 
Από την αντικειμενική εξέταση, ασθενής αρτιμελής, με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος, 
όψη πάσχουσας, ικτερική χροιά επιπεφυκότων, αιμοδυναμικά ασταθής χωρίς 
αναπνευστική ανεπάρκεια. Καταγράφεται πυρετός (38.4°C), ταχείς, ρυθμικοί και ευκρινείς 
καρδιακοί τόνοι S1 και S2 χωρίς πρόσθετους τόνους ή φύσημα στις εστίες ακρόασης των 
καρδιακών βαλβίδων, τρίζοντες ΑΡ κάτω πνευμονικού πεδίου και κοιλία, μαλακή, 
ευπίεστη με ήπια ευαισθησία στο επιγάστριο και παρόντες εντερικούς ήχους. Η αδρή 
νευρολογική εξέταση ανέδειξε άτομο προσανατολισμένο σε χώρο, χρόνο, τόπο, πρόσωπα, 
χωρίς εστιακά νευρολογικά ελλείμματα. Οι περιφερικές σφύξεις ήταν ψηλαφητές ομότιμα 
άμφω, ενώ δεν ανευρέθησαν ψηλαφητοί λεμφαδένες στις προσιτές θέσεις. 



Κατά την παραμονή της ασθενούς στο ΤΕΠ, ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος 
ανέδειξε τρανσαμινασαιμία, αυξημένες τιμές χολοστατικών ενζύμων με συνοδό 
υπερχολερυθριναιμία (3.38mg/dl υπέρ άμεσης), με συνοδό παρουσία αυξημένων δεικτών 
φλεγμονής, λευκοκυττάρωσης, χαμηλής τιμής αιμοσφαιρίνης (Hb: 6.8gr/dl) και ήπιας 
θρομβοπενίας (115x103/μL). 
Η α/α θώρακος ανέδειξε διάσπαρτα διηθήματα ΑΡ πνευμονικού πεδίου. 
Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας, στην οποία σημειώνεται 
ηπατοσπληνομεγαλία, χωρίς εικόνα εστιακής αλλοίωσης, χοληδόχος κύστη σε σύσπαση, 
υπόπυκνη αλλοίωση διαμέτρου 1 εκ. στην ουρά του παγκρέατος, κυστικές εξεργασίες 
εξαρτημάτων άμφω και απουσία διογκωμένων λεμφαδένων. 
Λόγω της χαμηλής τιμής αιμοσφαιρίνης και των αναφερόμενων επεισοδίων αιματέμεσης, 
πραγματοποιήθηκε γαστροσκόπηση η οποία ανέδειξε έλκος στο θόλο, με προσκολλημένο 
θρόμβο (Forrest IIc), χωρίς παρουσία σημείων πρόσφατης ή ενεργού αιμορραγίας, 
μεταγγίσθηκε με μία μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, εισήχθη αρχικά σε Χειρουργικό 
Τμήμα του Νοσοκομείου και ακολούθως μεταφέρθηκε σε Παθολογικό Τμήμα για 
περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του εμπυρέτου. Κατά τη δεύτερη ημέρα 
νοσηλείας παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση της αναπνευστικής της λειτουργίας καθώς και 
της εργαστηριακής της εικόνας, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. 
 
Εκεί υπεβλήθη σε διαγνωστική-θεραπευτική παρέμβαση. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 25-01-2023 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

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

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

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