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ΜΛΡ ΗΜΖΘΖΑΗΜ
• Ιε ημκ μνμ Μλύ Ημηιηαθό Αιγμξ 

μνίδεηαη ημ Αηθκίδημ άιγμξ πμο 
εκημπίδεηαη ζηεκ θμηιηαθή πώνα θαη 
ακαγθάδεη ημκ πάζπμκηα κα δεηήζεη 
επείγμοζα ηαηνηθή βμήζεηα.



• ΜΖ ΜΞΜΖ

• ΜΛΡ ΗΜΖΘΖΑΗΜ ΑΘΓΜΟ θαη

• ΜΛΓΖΑ ΗΜΖΘΖΑ 

• Δεκ εηκαη ηαοηόζεμμη



ΟΡΚΜΠΓΞΑ ΑΖΠΖΑ ΝΜΡ 
ΝΞΜΗΑΘΜΡΚ ΗΜΖΘΖΑΗΜ 

ΑΘΓΜΟ
1 ςνίξ Μνγακηθή Κόζμ 

(Ούκδνμμμ Γοενεζίζημο Γκηένμο)
2Μλεία Γαζηνεκηενίηηδα
3Μλεία Οθςιεθμεηδίηηδα

4Ηςιηθόs Κεθνμύ
5 Μονμιμίμςλε

6Μλεία Γθθμιπςμαηίηηδα
7Eκηενηθή Απόθναλε

8ΔηάηνεζεΝεπηηθμύ Γιθμοξ
9Μλεία Ναγθνεαηίηηδα

10Γοκαηθμιμγηθά Ννμβιήμαηα



ΑΖΠΖΑ ΝΜΡ ΝΞΜΗΑΘΜΡΚ 
ΗΜΖΘΖΑΗΜ ΑΘΓΜΟ

• 11 Ηςιηθμξ μιεδόπμο θύζηεςξ από 
πμιμιηζίαζε ή  πμιεδμπμιηζίαζε. 

• 12 Ξήλε Ακεονύζμαημξηεξ θμηιηαθήξ 
αμνηήξ

• 13Ηνίζεηξ  δνεπακώζεςξ πμο 
εθδειώκμκηαη με έκημκα θμηιηαθά άιγε



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ 
ΞΠΘΡΛΞΡ

• Μλεία θμηιία είκαη ηα επείγμκηα θμηιηαθά 
επεηζόδηα πμο πνεηάδμκηαη 

• Αμεζε ακηημεηώπηζε

• Ρηεκή παναθμιμύζεζε

• Εκδεπμμέκςξ ,όπη απαναίηεηα , άμεζε 
πεηνμονγηθή επέμβαζε 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
• Η Ξλεία Ιμηιία μπμνεί κα δεμημονγεζεί από :
a. Εκδμθμηιηαθέξ θαηαζηάζεηξ πμο πνεηάδμκηαη
b. Aμεζε πεηνμονγηθή επέμβαζε (δηάηνεζε έιθμοξ)
c. Άιιεξ πμο είκαη δοκαηόκ κα ακηημεηςπηζζμύκ 

Ροκηενεηηθά (μλεία παγθνεαηηηηδα)
d. Άιιεξ πμο ίζςξ πνεηαζζμύκ ζηε πμνεία 
e. Τεηνμονγηθή επέμβαζε (μλεία  πμιμθοζηηηηδα) 
f. Άιιεξ πμο δεκ πνεηάδμκηαη πεηνμονγηθή επέμβαζε 

(θςιηθόξ κεθνμύ)
g. Ελςθμηιηαθέξ θαηαζηάζεηξ πμο δεμημονγμύκ εηθόκα 

μλείαξ θμηιίαξ θαη ζηηξ μπμίεξ ε 
h. Τεηνμονγηθή επέμβαζε απμηειεί θαηαζηνμθή 

(έμθναθημ Λομθανδίμο)



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
Οεμαζία μεγάιε ζηεκ μλεία θμηιία έπεη

Ε ζςζηή δηάγκςζε ηςκ πενηπηώζεςκ , όπμο 
πνεηάδεηαη άμεζε πεηνμονγηθή επέμβαζε 
(πεηνμονγηθή θμηιία), γηαηί μπμηαδήπμηε 
θαζοζηένεζε μπμνεί κα έπεη μιέζνηεξ 
ζοκέπεηεξ γηα ημκ αζζεκή.

Γηα κα επηηύπμομε αοηό πνεηάδεηαη :

1.Θζημνηθό
2.Ιιηκηθή ελέηαζε
3.Οαναθιηκηθέξ ελεηάζεηξ
4.Ροπκή επακελέηαζε ημο 

αζζεκμύξ 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• Από ημ ηζημνηθό : Εκδηαθένεη ε 
ειηθία θαη ημ θύιιμ

Άημμα ζε αθναίεξ ειηθίεξ (ειηθηςμέκμη θαη 
παηδηά)

Άημμα >65 εηώκ έπμοκ δηπιάζηεξ πηζακόηεηεξ 
κα πανμοζηάζμοκ μλεία θμηιηαθή πάζεζε από άημμα 
<65 εηώκ 

Μη γοκαίθεξ πανμοζηάδμοκ ζοπκόηενα θμηιηαθό 
άιγμξ απ’όηη μη άκδνεξ .

Όηακ όμςξ μη άκδνεξ πανμοζηάδμοκ θμηιηαθό 
άιγμξ έπμοκ μεγαιύηενε πηζακόηεηα κα θνύβμοκ 
πεηνμονγηθή πάζεζε. 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΡΣΛΟΩΛΑΑ

• Πα θύνηα θαη ηα ζοκμδά ζομπηώμαηα έπμοκ μεγάιε ζεμαζία γηα ηε 
δηάγκςζε ηεξ μλείαξ θμηιίαξ θαη είκαη:

ΑΚΓΞΡ 
ΜΑΣΘΑ
ΕΛΕΞΘ 
ΔΘΑΑΠΑΤΕΡ ηςκ ΙΕΜΩΡΕΩΜ
ΔΘΑΑΠΑΤΕΡ ηεξ ΞΣΠΗΡΗΡ

ΑΚΓΞΡ : Οοκμδεύεη ζπεδόκ όιεξ ηηξ μλείεξ 
θμηιηαθέξ  θαηαζηάζεηξ μαξ εκδηαθένεη θονίςξ
ε δηάνθεηα / μ ηνόπμξ εγθαηάζηαζεξ / 
μ παναθηήναξ / ε εκηόπηζε /

ε ακηακάθιαζε / ε ελέιηλε 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• Ε δηάνθεηα ημο πόκμο είκαη εκδεηθηηθή ηεξ 
θαηάζηαζεξ πμο ημκ πνμθαιεί , αιιά δεκ 
μπμνεί κα ηεκ θαζμνίζεη επαθνηβώξ γηαηί 
πνηκ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο πόκμο 
πνμεγμύκηαη άιια ζοκμδά ζομπηώμαηα όπςξ 
πονεηόξ, θαθμοπία, ακμνελία, ηάζε πνμξ 
έμεημ 

• Άιγμξ δηάνθεηαξ άκς ηςκ 6 ςνώκ πμο 
πνμμδεοηηθά επηηείκεηαη οπμθνύπηεη 
πεηνμονγηθή θμηιία
Γκώ ακηίζεηα άιγμξ δηάνθεηαξ ιίγςκ 
εμενώκ πμο δεκ επηηείκεηαη απμμαθνύκεη ηεκ  
πηζακόηεηα μλείαξ πεηνμονγηθήξ κόζμο. 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
• Ε εγθαηάζηαζε ημο πόκμο μπμνεί κα είκαη 

ΞΝΕΘΑ / ΑΤΕΘΑ ή ΟΠΞΞΔΕΣΘΙΗ
Ξ μλύξ (δηαληθηζηηθόξ) πόκμξ παναθηενίδεη 

ηε δηάηνεζε θμίιμο ζπιάπκμο ή ηα μλέα αγγεηαθά 
επεηζόδηα

Ξ θςιηθόξ έπεη μλεία εγθαηάζηαζε, αιιά ζπακίςξ 
¨κόβει την ανάσα του αρρώστου¨

Η ηαπεία εγθαηάζηαζε ημο πόκμο, πμο 
επηδεηκώκεηαη γνήγμνα παναθηενίδεη ηεκ μλεία 
παγθνεαηίηηδα, ηεκ μεζεκηένηα ζνόμβςζε θαη ηεκ 
πενίζθηλε ημο εκηένμο.

Μη θιεγμμκώδεηξ παζήζεηξ (Οθςιεθμεηδίηηδα, 
Γθθμιπςμαηίηηδα) πνμθαιμύκ βύζημ άιγμξ
 πμο επηδεηκώκεηαη πνμμδεοηηθά .



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
• Ξ παναθηήναξ ημο πόκμο πμηθίιιεη
Μη Φιεγμμκώδεηξ παζήζεηξ πνμθαιμύκ ζηαζενήξ 

έκηαζεξ ζοκεπέξ άιγμξ, πμο επηηείκεηαη με ηηξ 
θηκήζεηξ.

Γίκαη παναθηενηζηηθόξ μ δηαιείπςκ παναθηήναξ ημο 
Ιςιηθμεηδμύξ άιγμοξ ημο μπμίμο ε έκηαζε 
αολμμεηώκεηαη πενημδηθά θαη ακαγθάδεη ημκ αζζεκή κα 
αιιάδεη ζοκεπώξ ζέζε ζηεκ πνμζπάζεηα κα βνεη 
ακαθμύθηζε 

Ξλύ θαη Επίμμκμ άιγμξ πμο δεκ ακαθμοθίδεηαη με 
ηεκ πμνήγεζε μμνθίκεξ είκαη εκδεηθηηθό Αγγεηαθμύ 
επεηζμδίμο.

μ Ξλύ Εκημκμ άιγμξ πμο οπμπςνεί θαη 
αθμιμοζείηαη ανγόηενα από δηάποημ πόκμ οπμδειώκεη 
Δηάηνεζε Ιμίιμο Ρπιάπκμο 



ΜΛΓΖΑ ΗΜΖΘΖΑ

• μ ΙΞΘΚΘΑΙΞ ΑΚΓΞΡ είκαη ηνηώκ 
ηύπςκ

1.ΡΟΚΑΤΜΘΙΞ ΑΚΓΞΡ 

2.ΡΩΛΑΘΙΞ (ημηπςμαηηθό) 
ΑΚΓΞΡ

3.ΑΜΑΓΞΛΕΜΞ ΑΚΓΞΡ



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• μ ΡΟΚΑΤΜΘΙΞ άιγμξ
πνμένπεηαη από ημ πάζπςκ 
όνγακμ μεηαδίδεηαη με αηζζεηηθέξ 
ίκεξ ημο αοηόκμμμο κεονηθμύ 
ζοζηήμαημξ πμο λεθηκμύκ από ημ 
ημίπςμα ηςκ ζπιάπκςκ 
(ζπιαπκηθά κεύνα).



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• μ ΡΩΛΑΘΙΞ ή ημηπςμαηηθό
άιγμξ πνμθαιείηαη από ενεζηζμό 
(θιεγμμκή / έιλε / ζοζηνμθή / 
μίδεμα) ηςκ πνμζαγςγώκ κεονηθώκ 
ηκώκ, κςηηαίςκ κεύνςκ ημο 
ημηπςμαηηθμύ πενηημκαίμο ή ημο 
μεζεκηενίμο.



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• μ ΑΜΑΓΞΛΕΜΞ άιγμξ (referred
pain) είκαη ημ εμθακηδόμεκμ ζε ζέζε 
μαθνηά από ηεκ πεγή ημο ενεζίζμαημξ

• . Γκημπίδεηαη ζε ηζημύξ πμο 
κεονμύκηαη από ηα ίδηα ή παναθείμεκα 
κεονμηόμηα με εθείκα ημο 
ενεζηδόμεκμο μνγάκμο.



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΜΑΣΘΑ ΙΑΘ ΕΛΕΞΡ
Γίκαη ζοκήζε ζοκμδά ζομπηώμαηα ζε θάζε 
θαηάζηαζε μλείαξ θμηιίαξ, όπμο επένπεηαη 
δηάηαζε ζπιάπκμο ή γεκηθά όιεξ ηεξ 
θμηιίαξ.
Γμεηόξ πμο δεκ ζοκμδεύεηαη από άιγμξ, 
ζπάκηα οπμδειώκεη πεηνμονγηθή πάζεζε.
Γπίμμκμξ εμεηόξ με ηεκ εγθαηάζηαζε 
θςιηθμεηδώκ αιγώκ με πενηεπόμεκμ 
ανπηθά γαζηνηθό ανγόηενα πμιώδεξ θαη 
ηειηθά εκηενηθό ζεμαίκεη

παμειή εκηενηθή απόθναλε



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΜΑΣΘΑ ΙΑΘ ΕΛΕΞΡ

Ε πανμοζία αίμαημξ ζηα εμέζμαηα 
(αιμαηέμεζη) οπμδειώκεη αημμνναγία από 
ημ ακώηενμ πεπηηθό όηακ ε αημμνναγία 
είκαη ηαπεία ημ αίμα είκαη έκημκα ενοζνό 
θαη ακάμηθημ με πήγμαηα 
(γαζηνμδςδεθαδαθηοιηθό έιθμξ θηνζμί 
ημο μηζμθάγμο)

Μη θαθεμεηδείξ έμεημη μθείιμκηαη ζε μλεία 
δηάηαζε ημο ζημμάπμο ή ζε γαζηνμπιεγία 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

• ΔΘΑΑΠΑΤΕΡ ηςκ ΙΕΜΩΡΕΩΜ

ΔΣΡΙΞΘΚΘΞΗΑ 

ΔΘΑΠΠΞΘΑ 

ΕΟΘΡΤΕΡΗ ΑΕΠΘΩΜ θαη ΙΞΟΠΑΜΩΜ 

ΟΠΞΡΛΘΝΗ ΑΘΛΑΞΡ ζηα ΙΞΟΠΑΜΑ



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

ΔΣΡΙΞΘΚΘΞΗΑ
Ιπμνεί κα πνμεγεζεί εκόξ μλέμξ θιεγμμκώδμοξ 
θμηιηαθμύ επεηζμδίμο
ΔΘΑΠΠΞΘΑ
Ναναηενείηαη ζηε γαζηνεκηενίηηδα
ζηεκ μλεία ζθςιεθμεηδίηηδα ηδηαίηενα ζηα παηδηά ζηε 
κόζμ ημο Crohn ζηεκ  ειθώδε θμιίηηδα ζημ 
εκδμποειηθό απόζηεμα ζοκμδεύεηαη θαη από 
ηεηκεζμό.
ΕΟΘΡΤΕΡΗ ΑΕΠΘΩΜ θαη ΙΞΟΠΑΜΩΜ
Γίκαη από ηα βαζηθά ζομπηώμαηα ηεξ εκηενηθήξ     
απόθναλεξ ημο παναιοηηθμύ εηιεμύ 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

ΟΑΠΞΣΡΘΑ ΑΘΛΑΞΡ ζηα ΙΞΟΠΑΜΑ 
(ΕΜΕΠΞΠΠΑΓΘΑ ή ΛΕΚΑΘΜΑ) 

Οομπηώμαηα μεγάιεξ ζεμαζίαξ . Αίμα 
έκημκα ενοζνό οπμδειώκεη αημμνναγία από 
ημ θαηώηενμ πεπηηθό

εκώ ε μέιαηκα ζοκήζςξ μθείιεηαη ζε αίηηα 
ημο ακώηενμο πεπηηθμύ

ΛΕΕΩΠΘΡΛΞΡ δηάηαζε ηεξ θμηιίαξ από 
άζνμηζε αένα μέζα ζημ πεπηηθό ζςιήκα ζε 
παναιοηηθό ή απμθναθηηθό εηιεό.



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
Ρομπηώμαηα από ημ ΞΣΠΞΟΞΘΗΘΙΞ

ΔΣΡΞΣΠΘΑ 
ΕΟΕΘΝΗ γηα ΞΣΠΗΡΗ
ΕΟΘΡΤΕΡΗ ΞΣΠΩΜ 
ΑΘΛΑΞΣΠΘΑ

• Πα ζομπηώμαηα αοηά είκαη δοκαηόκ κα ζοκμδεύμοκ 
μλείεξ παζήζεηξ ημο μονμπμηεηηθμύ 
ΟΣΕΚΞΜΕΦΠΘΘΔΑ / ΙΩΚΘΙΞΡ ΜΕΦΠΞΣ / 
ΙΑΙΩΡΕΘΡ
ή κα απμηειμύκ ζοκμδά ζομπηώμαηα εκδμθμηιηαθώκ 
επεηζμδίςκ 
ΕΜΔΞΙΞΘΚΘΑΙΞ ΑΟΞΡΗΛΑ / 
ΕΝΑΠΗΛΑΘΘΔΑ



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ

Άιια ΡΣΜΞΔΑ ΡΣΛΟΩΛΑΑ

Ε μλεία θμηιία ζπάκηα εμθακίδεηαη με πονεηό θαη νίγμξ 

 ΟΣΕΚΞΜΕΦΠΘΘΔΑ 

 ΤΞΚΑΓΓΕΘΘΘΔΑ

Οε πμιιέξ όμςξ πενηπηώζεηξ μπμνεί κα οπάνπεη 
πονεηηθή θίκεζε 

 ΞΝΕΘΑ ΡΙΩΚΗΙΞΕΘΔΘΘΔΑ 

 ΕΝΑΠΗΛΑΘΘΔΑ



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΑΞΛΘΙΞ ΑΜΑΛΜΗΡΘΙΞ

Τνόκηα κμζήμαηα όπςξ 
ΓΘΗΜΟ 12ΔΑΗΠΡΘΜΡ ΜΘΜΘΖΘΖΑΟΕ μπμνεί κα 
εοζύκμκηαη γηα ηεκ πανμύζα θαηάζηαζε 
Ονμεγμύμεκεξ πεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ ή ζεναπείεξ
ΑΗΠΖΚΜΘΓΞΑΝΓΖΑ ΗΜΞΠΖΔΜΚΜΘΓΞΑΝΓΖΑ 
Κήρε θανμάθςκ
(ΙΜΞΦΖΚΕ/ ΟΝΑΟΙΜΘΡΠΖΗΑ)
μπμνεί κα επενεάζμοκ ηεκ θιηκηθή εθδήιςζε ημο μλέμξ 
θμηιηαθμύ επεηζμδίμο 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΙΚΘΜΘΙΗ ΕΝΕΑΡΗ

• Η ζέζε ημο αννώζημο ζημ θνεβάηη

Μ πάζπςκ από θςιηθό ημο κεθνμύ είκαη πμιύ 
ακήζοπμξ με ζοκεπείξ αιιαγέξ ζέζεξ 
πνμζπαζεί κα ακαθμοθηζζεί

Ακηίζεηα ζηεκ πενηημκίηηδα μ άννςζημξ μέκεη 
αθίκεημξ με ηα γόκαηα ιογηζμέκα 

Οηεκ μλεία παγθνεαηίηηδα θαζηζηόξ 



ΞΝΕΘΑ ΙΞΘΚΘΑ
ΓΕΜΘΙΗ ΕΟΘΡΙΞΟΗΡΗ

• ΕΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ 

• ΞΥΗ (ςπνόηεηα θαη εθίδνςζε ηεξ μιηγαημηθήξ 
θαηαπιελίαξ)

• ΤΠΩΛΑ ΟΠΞΡΩΟΞΣ

– ΖΗΠΓΞΜΟ 

– ΗΡΑΚΩΟΕ

• ΕΝΕΑΡΗ ηςκ ΖΩΘΙΩΜ ΡΗΛΕΘΩΜ

– ΑΞΠΕΞΖΑΗΕ ΝΖΓΟΕ

– ΟΦΡΛΓΖΟ 

– ΑΚΑΝΚΜΓΟ



ΕΝΕΑΡΗ ηεξ ΙΞΘΚΘΑΡ

ΕΟΘΡΙΞΟΗΡΗ
a. Ιηκεηηθόηεηα ημο δηαθνάγμαημξ

με ηηξ ακαπκεοζηηθέξ θηκήζεηξ. Ηαηάνγεζή ηεξ ζεμαίκεη 
θιεγμμκή θάης από ημ δηάθναγμα 

b. μ ζπήμα ηεξ θμηιηάξ μπμνεί κα οπάνπεη ημπηθή ή 
γεκηθή δηόγθςζε ηεξ θμηιηάξ .Ε ημπηθή μθείιεηαη ζε 
δηόγθςζε μνγάκμο ή μάδα ε γεκηθή ζε μεηεςνηζμό ή 
αένα 

c. Τνμηά δένμαημξ ε αιιαγή ηεξ πνμηάξ 
Αημμνναγηθή θειίδα γύνς από ημκ μμθαιό ζεμείμ
Gullen θονίςξ πανμοζηάδεηαη ζηε παγθνεαηίηηδα
ελςμήηνημ θύεζε μεγάιεξ εκδμθμηιηαθέξ αημμνναγίεξ
Αημμνναγηθή θειίδα ζηεκ μζθύ ζεμείμ Gray Turner



ΕΝΕΑΡΗ ηεξ ΙΞΘΚΘΑΡ
ΑΙΠΞΑΡΗ

• Ρηα ηέζζενα ηεηανηεμόνηα αιιά θονίςξ δεληά 
θάης .

• Ακαδεημύκηαη εκηενηθμί ήπμη 
• Ιαηάνγεζε ηςκ ήπςκ (ζηγή) 

ΟΕΠΘΞΜΘΘΔΑ
• Ήπμη πνμζπαζείαξ – ογνμί μεηαιιηθήξ 

απήπεζεξ θαη πιήνε ελαθάκηζε 
• ΕΜΕΠΘΙΗ ΑΟΞΦΠΑΝΗ
• Αναημί ήπμη ή ζηγή 
• ΟΑΠΑΚΣΘΙΞΡ ΕΘΚΕΞΡ



Ηιηκηθή  Γλέηαζε
• Γπίθνμοζε

• Πομπακηθόξ Επμξ ζοκήζςξ 
ακεονίζθεηαη ζε εηιεό θαη 
μεηαθηκμύμεκε αμβιύηεηα όηακ  
οπάνπεη ειεύζενμ πενηημκαηθό ογνό

• Ε επίθνμοζε πάκς από ημ ήπαν δίκεη 
αμβιύ ήπμ Ε ελαθάκηζε ηεξ επαηηθήξ       
ηεξ  αμβιύηεηαξ απμηειεί 
παζμγκςμμκηθό θιηκηθό ζημηπείμ  
δηάηνεζεξ θμίιμο ζπιάγπκμο



ΕΝΕΑΡΗ ηεξ ΙΞΘΚΘΑΡ

ΥΗΚΑΦΗΡΗ
• Μ ηόκμξ ηςκ θμηιηαθώκ ημηπςμάηςκ

– ΙΡΖΗΕ ΑΚΠΖΟΠΑΟΕ 
– ΙΡΖΗΕ ΟΡΟΝΑΟΕ
– ΟΑΚΖΔΩΔΕΟ ΗΜΖΘΖΑ

• αναθηενίδμοκ ηεκ εκημπηζμέκε ή γεκηθεομέκε 
πενηημκίηηδα 

• Απμοζηάδμοκ ζε ΥΠΕΡΗΛΙΚΕ , βαοιέπ ηξνικέπ
καηαζηάζειπ , shock ,ζε λήση κξοηιζόμηπ ή 
παρζιπόμτμ

• Ρπάνπμοκ ζε με μλεία θμηιία επίζεξ 
ζε θαθώζεηξ ΡΡ , ζε # πιεονώκ , μοναημία .



Ηιηκηθή Γλέηαζε
• Ηαηά ζοζηήμαηα θιηκηθή ελέηαζε 

• Από ημκ έιεγπμ ηεξ θανδηάξ ε θμιπηθή 
Ιανμανογή μπμνεί κα ζπεηίδεηαη με 
πκεομμκηθέξ εμβμιέξ ή 
ζνμμβμεμβμιηθά επεηζόδηα ημο ιεπημύ 
εκηένμο απαναίηεηε ε πιήλε άμθς ηώκ 
κεθνηθώκ πςνώκ ςιέκημ πείιμξηεξε 
παιάμεξ πμο εθιύεη πόκμ ζε θςιηθό 
κεθνμύ(ζεμείμ Giordano).

• Σειάθεζε οπενθιεηδίςκ ιεμθαδέκςκ 
πμο ακεονίζθεηαη ζε θανθίκμ ζημμάπμο



ΕΝΕΑΡΗ ηεξ ΙΞΘΚΘΑΡ

ΕΘΔΘΙΑ ΡΗΛΕΘΑ ΕΣΑΘΡΘΗΡΘΑΡ
1. Test Υμίημο ζθςιεθμεηδίηηδα

2. Ρεμείμ Murphy μλεία πμιμθοζηίηηδα

3. Ρεμείμ Rovsing μλεία ζθςιεθμεηδίηηδα

4. Ακαπεδώζα εοαηζζεζία = (Rebound tenderness)
πενηημκασθόξ ενεζηζμόξ 

5. Υειάθεζε θειηθώκ ζημμίςκ

6. Υειάθεζε μενηαθώκ ζθύλεςκ ε απμοζία ημοξ 
ζομβαίκεη ζηε θοόμβτζη ή εμβξλή ηηπ κξιλιακήπ 
αξοηήπ ή ζε διαςτοιζηικό αμεύορζμα 

7. Δαθηοιηθή ελέηαζε



ΑΘΘΑ ΞΝΕΘΑΡ ΙΞΘΚΘΑΡ
ΦΚΕΓΛΞΜΩΔΗ

Μλεία ζθςιεθμεηδίηηδα

Δηάηνεζε γαζηνμ12δαθηο-

ιηθμύ έιθμοξ

Ναγθνεαηίηηδα

Νενηημκίηηδα

Μλεία πμιμθοζηίηηδα

 Ηςιηθόξ ήπαημξ / 
πμιεθόνςκ

 Γμπύεμα πμιεδόπμο   

 θύζηεςξ

ΛΗ ΦΚΕΓΛΞΜΩΔΗ

 Γκηενηθή απόθναλε 

 Αημμνναγίεξ ημο πεπηηθμύ

 Αγγεηαθά επεηζόδηα

 Ξήλε ακεονύζμαημξ 
θμηιηαθήξ αμνηήξ 

 Απόθναλε μεζεκηενηθώκ 
αγγείςκ

Δηαπςνηζηηθό ακεύνοζμα 



ΑΘΘΑ ΞΝΕΘΑΡ ΙΞΘΚΘΑΡ
• Ξ Tνόπμξ εγθαηάζηαζεξ ημο άιγμοξ είκαη 

παναθηενηζηηθόξ ηςκ δηαθόνςκ αηηηώκ :

 Οηηξ Φιεγμμκώδεηξ παζήζεηξ ε έκανλε ημο πόκμο είκαη 
πνμμδεοηηθή.

 Οηηξ Απμθνάλεηξ μ πόκμξ είκαη θςιηθμεηδήξ 

 Οηηξ Αημμνναγίεξ ζοκήζςξ ιείπεη μ πόκμξ.

 Οηα Αγγεηαθά Επεηζόδηα εθηόξ ηεξ νήλεξ ημο 
ακεονύζμαημξ είκαη έκημκμξ θαη απόημμμξ, με 
ακαθμοθηδόμεκμξ με ηε πμνήγεζε κανθςηηθώκ.



ΔΘΑΦΞΠΘΙΗ ΔΘΑΓΜΩΡΗ
Ηαηά ηε δηαθμνηθή δηάγκςζε ηεξ μλείαξ θμηιίαξ 

πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη οπόρε γεκηθέξ θαηαζηάζεηξ ή 
παζήζεηξ άιιςκ μνγάκςκ θαη ζοζηεμάηςκ πμο μπμνεί κα 
οπμδύμκηαη μλύ θμηιηαθό επεηζόδημ όπςξ :

• Έμθναγμα ημο μομθανδίμο μπμνεί κα πνμθαιέζεη 
επηγαζηνηθό πόκμ θαη κα οπμδοζεί μλεία πμιμθοζηίηηδα ή 
δηάηνεζε έιθμοξ. Δεκ οπάνπεη μοηθή ακηίζηαζε θαη μη 
εκηενηθμί ήπμη είκαη θοζημιμγηθμί 

Άιια θανδηαθά αίηηα είκαη : θανδηαθή ακεπάνθεηα
(δηόγθςζε θαη εοαηζζεζία ημο ήπαημξ)

• Πεομαηηθόξ πονεηόξ μπμνεί κα πνμθαιέζεη δηάποημ 
θμηιηαθό άιγμξ πμο ζομίδεη μλεία ζθςιεθμεηδίηηδα.



ΔΘΑΦΞΠΘΙΗ ΔΘΑΓΜΩΡΗ

• Όδώδεξ πμιοανηενίηηδα πμιιέξ θμνέξ δεμημονγεί 
δηάποημ θμηιηαθό άιγμξ. Ννέπεη κα γκςνίδμομε όηη ε 
κόζμξ όπςξ θαη όιεξ μη αγγεηίηηδεξ μπμνεί κα 
πνμζβάιιεη ημ ιεπηό έκηενμ θαη κα μδεγήζεη ζε κέθνςζε 
πμο απαηηεί πεηνμονγηθή επέμβαζε.

• Δηαβήηεξ ημ επηθείμεκμ θώμα ζοπκά ζοκμδεύεηαη από 
έκημκμ θμηιηαθό άιγμξ θαη εμέημοξ με εοαηζζεζία μεγάιε 
ημο θμηιηαθμύ ημηπώμαημξ θαη θάπμημ βαζμό ακηίζηαζεξ.

• Οκεομμκία, πιεονίηηδα, εμπύεμα : μη θαηαζηάζεηξ αοηέξ 
δεμημονγμύκ εηθόκα πμο μμηάδεη με μλεία θμηιία μέζς 
ενεζηζμμύ ημο δηαθνάγμαημξ 

• Αοηόμαημξ πκεομμζώναθαξ: οπμδύεηαη ηεκ μλεία 
πμιμθοζηίηηδα 



ΤΠΗΡΘΛΞΘ ΙΑΜΞΜΕΡ 
ΔΘΑΦΞΠΘΙΗΡ 

ΔΘΑΓΜΩΡΘΙΗΡ
1. Ξλύξ θμηιηαθόξ πόκμξ δηάνθεηαξ >6 ςνώκ, μθείιεηαη 

ζοκήζςξ ζε πεηνμονγηθή πάζεζε μέπνη απμδείλεςξ 
ημο ακηηζέημο 

2. Ξ πόκμξ ζοκήζςξ πνμεγείηαη ημο εμέημο θαη ηεξ 
ακμνελίαξ ζηηξ πεηνμονγηθέξ παζήζεηξ εκώ αθμιμοζεί 
ζηηξ με πεηνμονγηθέξ .

3. Η ιεοθμθοηηάνςζε ζακ απμηέιεζμα θιεγμμκώδμοξ 
πάζεζεξ είκαη ζοπκόηενμ εύνεμα ζημοξ κέμοξ απ’όηη 
ζημοξ ειηθηςμέκμοξ 



ΤΠΗΡΘΛΞΘ ΙΑΜΞΜΕΡ 
ΔΘΑΦΞΠΘΙΗΡ ΔΘΑΓΜΩΡΘΙΗΡ

4. Ε Ξλεία Ρθςιεθμεηδίηηδα είκαη ε ζοπκόηενε αηηία 
μλείαξ θμηιίαξ ζηα παηδηά θαη ζημοξ κέμοξ θαη μπμνεί 
κα εμθακηζζεί με πενίενγεξ θιηκηθέξ μμνθέξ όπςξ ηεξ 
εκηενηθήξ απόθναλεξ

5. Ε Ραιπηγγίηηδα είκαη ημ ζοπκόηενμ εύνεμα ηεξ 
«ενεοκεηηθήξ» ιαπανμημμίαξ γηα μλεία θμηιία όηακ ε 
πνμεγπεηνεηηθή δηάγκςζε είκαη εζθαιμέκε.

6. Ε Εκηενηθή Απόθναλε μπμνεί κα δηαθύγεη ηε 
δηάγκςζε όηακ δεκ ζοκμδεύεηαη από εμέημοξ δηάηαζε 
ηεξ θμηιίαξ θαη οδναενηθά επίπεδα μεγάιεξ εκηενηθέξ 
απμθνάλεηξ ζοζηνμθή ηοθιμύ .



ΤΠΗΡΘΛΞΘ ΙΑΜΞΜΕΡ 
ΔΘΑΦΞΠΘΙΗΡ 

ΔΘΑΓΜΩΡΘΙΗΡ

7. Γπίμμκμξ βύζημξ θμηιηαθόξ πόκμξ πςνίξ θιηκηθά 
ζεμεία πνέπεη κα οπμπηεοόμεζα Λεζεκηένημ 
Απόθναλε

8. Ρρειόξ πονεηόξ με νίγμξ, ίθηενμ, οπόηαζε 
οπμδεηθκύεη Ξλεία Ρεπηηθή Τμιαγεηίηηδα

9. Γπίμμκε μζθοαιγία θονίςξ ανηζηενά ζε άημμα >50 
εηώκ πνέπεη κα δηενεοκάηαη γηα Δηαηεηκόμεκμ ή Παγέκ 
Ακεύνοζμα 

10. Έκημκμη ηνμθώδεηξ έμεημη αθμιμοζμύμεκμη από ενογέξ 
θαη αημαηέμεζε Ρύκδνμμμ Mallory-Weiss.



ΛΕΕΓΤΕΘΠΗΘΙΗ ΞΝΕΘΑ 
ΙΞΘΚΘΑ

• Ε εμθάκηζε μλέμξ θμηιηαθμύ επεηζμδίμο ζε 
αζζεκή πμο έπεη πνόζθαηα οπμβιεζεί ζε 
πεηνμονγηθή επέμβαζε ζηε θμηιηά, απμηειεί 
έκα δύζθμιμ δηαγκςζηηθό πνόβιεμα ηδηαίηενα 
δύζθμιε είκαη ε πενίμδμξ ηςκ πνώηςκ 72 
ςνώκ μεηά ηεκ επέμβαζε 

• Ε ελέηαζε ηεξ θμηιηάξ είκαη αζαθήξ ιόγς 
ημο πόκμο ηεξ εγπείνεζεξ οπάνπεη 
εοαηζζεζία θαη ακηίζηαζε θαζώξ θαη 
πενηημκασθόξ ενεζηζμόξ .Ννέπεη κα είκαη 
πμιύ εοαηζζεημπμηεμέκμξ μ θιηκηθόξ γηαηνόξ 
γηα κα δηαγκώζεη θνίζημα ζεμεία απώιεηαξ 
αίμαημξ ή ηεξ ζήρεξ 



ΑΘΘΑ ΛΕΕΓΤΕΘΠΗΘΙΗΡ 
ΞΝΕΘΑΡ ΙΞΘΚΘΑΡ

• Ιπμνεί κα ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμεγεζείζα 
εγπείνεζε όπςξ :

 Αημμνναγία μεηά Εθηεηαμέκεξ Απμθμιιήζεηξ, 

δηαθογή πεπηηθήξ ακαζηόμςζεξ.

• Ή κα μεκ έπμοκ ζπέζε με ηεκ επέμβαζε όπςξ :

 Γαγγναηκώδεξ Τμιμθοζηίηηξ 

 Ρομθοηηθόξ Εηιεόξ 

 Θνόμβςζε Λεζεκηενίςκ Αγγείςκ



ΘΕΠΑΟΕΘΑ

• Ε ζεναπεία ηεξ μλείαξ θμηιίαξ ελανηάηαη από 
ηεκ αηηία πμο ηεκ πνμθάιεζε. 

• Ρπάνπμοκ πενηπηώζεηξ πμο πνεηάδμκηαη άμεζε 
πεηνμονγηθή επέμβαζε όπςξ :

1. Ξλεία Ρθςιεθμεηδίηηδα
2. Δηάηνεζε ημο Ειθμοξ 
3. Οενηημκίηηδα
4. Εκηενηθή Απόθναλε
5. Απόθναλε Λεζεκηενίμο
6. Δηαπςνηζηηθό Ακεύνοζμα



ΘΕΠΑΟΕΘΑ
• Ρπάνπμοκ θαη παζήζεηξ, όπμο ζοκήζςξ αθμιμοζείηαη 

ανπηθά, Οοκηενεηηθή Αγςγή μπμνεί όμςξ κα πνεηαζζεί 
πεηνμονγηθή επέμβαζε θαηά ηεκ ελέιηλή ηεξ όπςξ :

1. Τμιμθοζηίηηδα
2. Οαγθνεαηίηηδα
3. Εθθμιπςμαηίηηδα
4. Αημμνναγία πεπηηθμύ
5. Μόζμ Crohn 

Όηακ ε δηάγκςζε είκαη αμθίβμιε θαη ε θαηάζηαζε ημο 
πάζπμκημξ δεκ είκαη βανηά ή δεκ επηδεηκώκεηαη μπμνεί 
κα αθμιμοζεζεί μηα πενίμδμξ ακαμμκήξ θαη 
παναθμιμύζεζεξ . 



ΘΕΠΑΟΕΘΑ
• Οημ δηάζηεμα αοηό μπμνεί κα πνεηαζζεί κα 

ημπμζεηεζεί 
a. Πηκμγαζηνηθόξ Ιαζεηήναξ (levin) γηα ηεκ 

ακαθμύθηζε ημο ζημμάπμο θαη ημο εκηένμο .
b. Ιαζεηήναξ Foley γηα ηε μέηνεζε ηεξ ςνηαίαξ 

απμβμιήξ ηςκ μύνςκ .
c. Πύζμηζε ηζμδογίμο ύδαημξ θαη ειεθηνμιοηώκ
d. Λέηνεζε δςηηθώκ ζεμείςκ
e. Λέηνεζε θεκηνηθή θιεβηθήξ πίεζεξ
f. Μα απμθεύγεηαη ε πμνήγεζε ζπαζμμιοηηθώκ 

θανμάθςκ 
g. Ιάιορε ημο αζζεκμύξ με ακηημμθνμβηαθή 

αγςγή



ΟΡΚΔΞΜΙΜ  ΓΡΓΞΓΘΖΟΠΜΡ 

ΓΚΠΓΞΜΡ

• Ιπμνεί κα εθδειςζεί με μλύ θμηιηαθό 
άιγμξ.Πμ εοενέζηζημ εκηενμ είκαη 
ζοπκόηενμ ζηηξ γοκαίθεξ μέζεξ ειηθίαξ 
από όηη ζημοξ άκδνεξ.Ννμελάνπμκηεξ 
παναθηήνεξ ημο ζοκδνόμμο είκαη μ 
θμηιηαθόξ πόκμξ  θαη ε δηαηαναπή ηςκ 
θεκώζεςκ.Πα ζομπηώμαηα ανπίδμοκ  
μεηά από έκημκμ stress.



ΟΡΚΔΞΜΙΜ 
ΓΡΓΞΓΘΖΟΠΜΡ ΓΚΠΓΞΜΡ

• Ε Γκηάζε ημο πόκμο πμηθίιεη από 
άημμμ ζε άημμμ αιιά θαη ζημκ ίδημ 
αζζεκή παναηενμύκηαη πενίμδμη 
οθέζεςκ θαη ελάνζεςκ.Μ πόκμξ μπμνεί 
κα είκαη  Ηςιηθμεηδήξ ,Κογμώδεξ 
Βύζημξ ή Ηαοζηηθόξ.Γκημπίδεηαη ζημ 
δεληό ή ανηζηενό θάης ηνηηεμόνημ ηεξ 
θμηιίαξ μπμνεί όμςξ κα εκημπίδεηαη 
θαηά πενηόδμοξ ζε δηαθμνεηηθά ζεμεία 
ηεξ θμηιηάξ.



ΟΡΚΔΞΜΙΜ 
ΓΡΓΞΓΘΖΟΠΜΡ ΓΚΠΓΞΜΡ

• Μ Νόκμξ οθίεηαη με ηεκ θέκςζε ημο 
εκηένμο ή ηεκ  απμβμιή αενίςκ .

Νμηέ δεκ λοπκά ημκ αζζεκή μ πόκμξ θαη 
δεκ ζοκμδεύεηαη από μόκημμ ηεηκεζμό. 
Ακαθένμοκ αίζζεμα θμηιηαθήξ δηάηαζεξ 
αιιά ζηεκ επίθνμοζε δεκ παναηενείηαη 
αενμπιήζεηα. πνμζμπε ζηεκ δηάγκςζε  
είκαη ζςζηή βαζεη ηςκ θνηηενίςκ ηεξ

Ξώμεξ



ΔΖΑΓΚΩΟΠΖΗΑ ΗΞΖΠΕΞΖΑ  
ΞΩΙΕΟ 

• 1 Ζζημνηθό 3 μεκώκ με ζοκεπή ή 
δηαιείπμκηα θμηιηαθά άιγε πμύ 
ακαθμοθίδμκηαη από ηεκ αθόδεοζε θαη 
ζοκμδεύμκηαη από αιιαγή ηεξ 
ζοπκόηεηαξ αθόδεοζεξ

• 2Ιεηαβμιή ηεξ ζοζηάζεςξ ηςκ 
θμπνάκςκ



ΔΖΑΓΚΩΟΠΖΗΑ ΗΞΖΠΕΞΖΑ 
ΠΕΟ ΞΩΙΕΟ

• 3Νενηζζόηενεξ από 3 θεκώζεηξ ηεκ 
εμένα θαη ιηγόηενεξ από3 ηεκ 
εβδμμάδα

• 4Ιεηαβμιή ηεξ ζοζηάζεςξηςκ 
θμπνάκςκ ζε ζθιενά, ποιώδε ή οδανή

• 5Νηεζηηθό αίζζεμα γηα αθόδεοζε ή 
αίζζεμα αηειμύξ θέκςζεξ ημο μνζμύ

• 6Απμβμιή βιέκκεξ με ηα θόπνακα

• 7Αίζζεμα  μεηεςνηζμμύ



ΓΗΗΜΘΝΩΙΑΠΑ 
ΓΗΗΜΘΝΩΙΑΠΖΠΖΔΑ

• Πη είκαη ηα εθθμιπώμαηα?

• Πα εθθμιπώμαηα είκαη ζαθμεηδείξ 
πνμπηώζεηξ ημο βιεκκμγόκμο θαη ημο 
οπμβιεκκμγμκίμο πηηώκα  δηαμέζμο ηεξ 
μοηθήξ ζηηβάδμξ ημο ημηπώμαημξ ημο 
παπέμξ εκηένμο.  



Πη είκαη ε 
εθθμιπςμαηίηηδα

• Γθθμιπςμαηίηηδα είκαη ε μόιοκζε θαη 
θιεγμμκή ηςκ εθθμιπςμάηςκ πμο 
πνμθαιεί θμηιηαθό αιγμξ,πονεηό θαη 
δηαηαναπέξ ηςκ θεκώζεςκ.Μ θίκδοκμξ 
ακάπηολεξ εθθμιπςμαηίηηδαξ ζε 
αζζεκείξ με εθθμιπώμαηα είκαη ~10% 



Νμηα είκαη ηα ηα ζομπηώμαηα 
ηεξ εθθμιπςμαηίηηδαξ

• 1 Αιγμξ Ανηζηενό θάης ηνηηεμόνημ  ηεξ 
θμηιίαξ

• 2 Νονεηόξ

• 3Δοζθμηιηόηεηα

• 4Δηάννμηα

• 5Καοηία θαη Γμεημη



Δίαγκςζε ηεξ 
εθθμιπςμαηίηηδαξ

• Ε Δηάγκςζε ηςκ εθθμιπςμάηςκ 
γίκεηαη με θμιμκμζθόπεζε αιιά όηακ 
οπάνπεη θιεγμμκή ε θμιμκμζθόπεζε 
ακηεκδείθκοηαη ιόγς ηεξ εοαηζζεζίαξ 
ημο ημηπώμαημξ ημο παπέμξ εκηένμο 
θαη ημο αολεμέκμο θηκδύκμο δηάηνεζεξ

• Αλμκηθή ημμμγναθία θμηιίαξ

• Βανημοπμ οπμθιοζμό?



Θεναπεία ηεξ 
Γθθμιπςμεηίηηδαξ

• Ε ζεναπεία ηεξ εθθμιπςμαηίηηδαξ 
ελανηάηαη από ηεκ βανύηεηα ηεξ κόζμο.

• Οε Επηα θαηάζηαζε Ακηημηθνμβηαθή 
αγςγή θαη οδανή δίαηηα 

• Οε Ομβανή θαηάζηαζε πμνήγεζε ογνώκ 
θαη Ακηημηθνμβηαθήξ αγςγήξ 
εκδμθιεβίςξ δηαθμπή ηεξ ζίηηζεξ  
μέπνη οπμπώνηζεξ ηςκ ζομηςμάηςκ


