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ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13:30 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) 

 

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ Μ.Μ.Ο.,               
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  

Διευθυντής: Θ. Καρμίρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 
ΘΕΜΑ: «Νεαρός ενήλικας με μακροκυτταρική αναιμία  

και σκελετικές ανωμαλίες» 

 
Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης - Σχολιασμός: Μέλλιος Ζώης, Αιματολόγος, 
Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο. 

Διαφορική Διάγνωση: Πρεμέτης Ηλίας, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό 
Τμήμα 

 
Άνδρας, 28 ετών, προσήλθε στο τακτικό αιματολογικό ιατρείο για διερεύνηση 
μακροκυτταρικής αναιμίας, η οποία ήταν γνωστή από την παιδική ηλικία. Το ατομικό 
του ιστορικό περιελάμβανε ηλεκτροκατάλυση για έκτακτες κοιλιακές συστολές, 
μεσοκολπική επικοινωνία και υποθυρεοειδισμό για τον οποίο λάμβανε θυροξίνη. 
Ανέφερε ότι ο πατέρας του είχε «ήπια αναιμία», για την οποία δεν είχε διερευνηθεί 
ποτέ ενδελεχώς και εξαδακτυλία αμφότερων χεριών. Στην αντικειμενική εξέταση 
διαπιστώθηκε ωχρότητα δέρματος - βλεννογόνων και τριφαλαγγία αμφότερων 
αντιχείρων χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός 
για έλλειψη αιματινικών παραγόντων, αιμόλυση, παρουσία λοιμώδους παράγοντα ή 
ενδοκρινοπάθεια. Στη μικροσκόπηση επιχρίσματος αίματος επιβεβαιώθηκε η 
μακροκυττάρωση και παρατηρήθηκε μικρό ποσοστό στοματοκυττάρων και 
ελειπτοκυττάρων. Ο έλεγχος του μυελού των οστών ανέδειξε φυσιολογική - ήπια 
αυξημένη κυτταροβρίθεια, τριγραμμική δυσπλασία (ιδίως των μεγακαρυοκυττάρων) και 
εξαιρετική απώθηση της ερυθράς σειράς. 
 

Έγινε μία εξέταση που έθεσε τη διάγνωση... 
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2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  

Διευθυντής: Γ. Μπουλμπασάκος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 
ΘΕΜΑ: «Σιγμός μετά από αποσωλήνωση» 

 
Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Αντώνογλου Αρχοντούλα, Ιατρός, Ειδικευόμενη 
στο Πνευμονολογικό Τμήμα 

Διαφορική Διάγνωση: Παπαλαμπίδου Αθανασία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο 
Πνευμονολογικό Τμήμα της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 
Ασθενής 33 ετών με ιστορικό πρόσφατης διασωλήνωσης λόγω ατυχηματικής 
Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης και αποσωλήνωσης προ 3ημέρου προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω 
δύσπνοιας από ωρών. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε σιγμός με φυσιολογικό 
αναπνευστικό ψιθύρισμα. Τα ζωτικά σημεία και η ακτινογραφία θώρακος ήταν 
φυσιολογικά, ομοίως και η ΩΡΛ εξέταση του λάρυγγα. 

 
 
 
 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.  
-Συστήνεται η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πριν την είσοδο στην αίθουσα 
-Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή συγχρωτισμού 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

 Δωρεάν συμμετοχή - Εγγραφή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. πριν την έναρξη της εκδήλωσης 

 Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits 
(προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού 
χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης) 

 Προσφορά μόνο τυποποιημένου σνακ 

 Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει οριστεί στα 50 άτομα. 
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