
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 12-10-22 & ώρα 1μμ. 

 
Δ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Δ. Μαγγανάς, Χειρουργός, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Προεδρείο: Γ. Στυλιανίδης, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Β’ Χειρουργικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Άνδρας 51 ετών προσέρχεται με λιποθυμικό επεισόδιο  
και αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού» 

 
Παρουσίαση: Tσέλιου Bασιλική, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Δ’ Χειρουργικό Τμήμα 

Διαφορική Διάγνωση: Μπέκα Ελένη, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Γαστρεντερολογικό 
Τμήμα 

Σχολιασμός: 
1. Πρίγκουρης Παναγιώτης, Χειρουργός, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Χειρουργικό Τμήμα, 
2. Κατσίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά 

Υπεύθυνος του Ρευματολογικού Τμήματος, 
3. Τομαής Δημήτριος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., 

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα - Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας 

 
Ασθενής 51 ετών διακομίζεται στο καρδιολογικό ΤΕΠ μετά από αναφερόμενο λιποθυμικό 
επεισόδιο, χωρίς να αναφέρει θωρακικό άλγος ή αίσθημα παλμών. Πρόκειται για ασθενή με 
ιστορικό ΣΔΙΙ, δυσλιπιδαιμία, υποθυρεοειδισμό, δεν αναφέρει αλλεργίες, ενώ δεν έχει 
υποβληθεί σε ενδοσκοπικό έλεγχο στο παρελθόν. 
 
Μετά τον αποκλεισμό οξέος καρδιακού συμβάματος, ο ασθενής παρουσιάζει μεγάλη 
αιμορραγική κένωση με πολλαπλά πήγματα αίματος και μεταφέρεται στο χειρουργικό ΤΕΠ, 
αιμοδυναμικά ασταθής. Ενδοσκοπικός έλεγχος, που ακολουθεί την ανάνηψη του ασθενούς, 
αποκλείει αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, ενώ κολοσκόπηση, μέχρι το άπω εγκάρσια, 
αναδεικνύει φρέσκο αίμα και πήγματα σε όλο το ΑΡ κόλον και πολλαπλά στόμια 
εκκολπωμάτων σε σιγμοειδές και κατιόν. 
 



Αρχικά εισάγεται στη Γαστρεντερολογική Κλινική, παρουσιάζει 2 μεγάλου όγκου αιμορραγικές 
κενώσεις με συνοδό αιμοδυναμική αστάθεια. CTA κοιλίας, που ακολουθεί ανάνηψης, 
αναδεικνύει εξαγγείωση σκιαγραφικού σε έλικα νήστιδος, ενώ Ψηφιακή Αφαιρετική 
Αγγειογραφία δεν αναδεικνύει ενεργό εξαγγείωση από το λεπτό έντερο, ωστόσο 
παρατηρούνται πολλαπλά μικροανευρυσμάτια ειλεικών και νηστιδικών κλάδων, 
αγγειογραφικό απεικονιστικό πρότυπο ενδεικτικό αγγειίτιδας. 
 
Μεταφέρεται στην Δ’ Χειρουργική Κλινική, ο ασθενής σταθεροποιείται αιμοδυναμικά, 
ελέγχεται ενδοσκοπικά το λεπτό έντερο (εντεροσκόπηση που αναδεικνύει 2 πολυποειδή 
μορφώματα, στα 20 και 40εκ. από το σύνδεσμο του Treitz και ενδοσκοπική κάψουλα) και 
ακολουθεί χειρουργική αντιμετώπιση. 
 
Πρόκειται για σπάνιο περιστατικό απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας από το λεπτό έντερο, 
τμήμα του πεπτικού σωλήνα που παρουσιάζει δυσκολίες στο σαφή εντοπισμό και τη 
διαφοροδιάγνωση της αιμορραγικής εστίας. Εστιάζουμε στη συνεργασία που απαιτείται 
μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων (Γαστρεντερολόγος, Ακτινολόγος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, 
Χειρουργός, Παθολογοανατόμος), προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν 
επιτυχώς τόσο πολύπλοκα, με συνυπάρχουσες παθολογίες, περιστατικά. Επίσης, στη συμβολή 
εξειδικευμένων απεικονιστικών και ενδοσκοπικών μεθόδων, που διευκολύνουν το 
διαγνωστικό μας έργο.  
Τέλος, γίνεται σχολιασμός των διεγχειρητικών ευρημάτων και της παθολογοανατομικής 
εξέτασης. 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 12-10-2022 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

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

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

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

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

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