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Βρέφος µεταναστών από τη ΜΕΘ

του Ιπποκρατείου στη «ΜΕΘ» του

σπιτιού τους

ΑσηµίναΑσηµίνα ΒιολάκηΒιολάκη

ΠαιδοχειρουργόςΠαιδοχειρουργός –– ΕντατικολόγοςΕντατικολόγος ΠαίδωνΠαίδων

ΕπιµελήτριαΕπιµελήτρια ΜΕΘΜΕΘ ΠαίδωνΠαίδων
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Ιστορικό

� Ηµεροµηνία γέννησης: 6-2-09
� ∆ιάγνωση: Μηνιγγοµυελοκήλη
� Σε ηλικία 4 ηµερών: χειρουργική διόρθωση της
µηνιγγοµυελοκήλης

� Σε ηλικία 15 ηµερών: τοποθέτηση
κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ΕΝΥ

� Σε ηλικία 40 ηµερών: εξωτερίκευση της
παροχέτευσης ΕΝΥ λόγω επιµόλυνσης µε

Acinetobacter baumanii – γαστροστοµία
� Σε ηλικία 55 ηµερών: Status epilepticus – άπνοια –
διασωλήνωση και διακοµιδή στην ΜΕΘ–Παίδων
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ΜΕΘ-Παίδων-1η εισαγωγή

�∆ιάρκεια νοσηλείας:16-4-09 εως 10-6-09
�∆ιαδοχικές τοποθετήσεις παροχετεύσεων

ΕΝΥ( 5 χειρουργικές επεµβάσεις) µε
σύγχρονη προσπάθεια ενδοσκοπικής

διάσπασης διαφραγµατίων

�Τελικά τοποθετήθηκαν 3 παροχετεύσεις:
∆Ε και ΑΡ κροταφικά και ΑΡ µετωπιαία λόγω

διαµερισµατοποίησης των κοιλιών
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ΜΕΘ-Παίδων-1η εισαγωγή

�Αντιβιοτική αγωγή µε µεροπενέµη, 
γενταµυκίνη, κολιµυκίνη
�Αρνητικοποίηση των καλλιεργειών ΕΝΥ

�Αποσωλήνωση στις 4-6-09 και διακοµιδή
στην Παιδιατρική κλινική στις 10-6-09 σε
καλή κλινική κατάσταση, απύρετο και χωρίς
ανάγκες σε οξυγόνο
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ΜΕΘ-Παίδων-2η εισαγωγή

�∆ιάρκεια νοσηλείας: 23-7-09 έως 8-10-09
�Κωµατώδης κατάσταση, πιθανή εισρόφηση, 
αναπνευστική δυσχέρεια, υποξαιµία, 
διασωλήνωση

�Λοίµωξη αναπνευστικού µε Acinetobacter
baumanii
�Επανεµφάνιση του µικροβίου σε καλλιέργειες

ΕΝΥ

�Αναθεώρηση των παροχετεύσεων ΕΝΥ σε 4 
χειρουργικές επεµβάσεις
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ΜΕΘ-Παίδων-2η εισαγωγή

�∆ιαταραχές κατάποσης, έντονη σιελόρροια
�Υποτροπιάζουσες ατελεκτασίες πνευµόνων

�Αδυναµία αποδέσµευσης από τον

αναπνευστήρα – τραχειοστοµία

�∆ιακοµιδή στην Παιδιατρική κλινική µε

µέτρια πυρετική κίνηση και µικρές ανάγκες

σε οξυγόνο
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Νοσηλεία στην Π/∆ κλινική

Λίλος Χρήστος

3η Παιδιατρική κλινική ΑΠΘ
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Κατά την εισαγωγή

• Ο ασθενής διεκοµίσθη στη Γ΄ Π/∆ κλινική σε ηλικία 4 
µηνών.

• Κατά την εισαγωγή:
• Έφερε εξωτερικές παροχετεύσεις του ΕΝΥ, καθώς και
γαστροστοµία για σίτιση λόγω αδυναµίας κατάποσης

• Από την Α/Ε διαπιστώθηκε βαριά ψυχοκινητική
καθυστέρηση µε γενικευµένη υποτονία, λίγες αυτόµατες
κινήσεις και µέτρια αντίδραση στα ερεθίσµατα

• Επιπλέον από το αναπνευστικό µετακινούµενοι υγροί

ρόγχοι άµφω.
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Προβλήµατα

• Επιµένουσα νοσοκοµειακή λοίµωξη ΚΝΣ από

πολυανθεκτικό Gram (-) µικρόβιο. Αδυναµία εκρίζωσης
του µικροβίου. 

• Κλινικά, αυτό εκφραζόταν µε πυρετό καθ’ όλο το
διάστηµα της νοσηλείας

• Εργαστηριακά, µε αύξηση των δεικτών φλεγµονής σε

κάθε προσπάθεια διακοπής της αντιµικροβιακής αγωγής.

• Ανάγκη για συνεχή «κατασταλτική» αγωγή µε δύο
αντιβιοτικά ενδοφλέβια µέσω κεντρικού φλεβικού

καθετήρα (Hickmann)
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Προβλήµατα

• Υδροκέφαλος µε σχηµατισµό ενδοκοιλιακών

διαφραγµάτων, «διαµερισµατοποίηση» των κοιλιών. 
Ανάγκη για 3 καθετήρες παροχέτευσης ΕΝΥ, που µετά

από αρκετές αλλαγές τελικά συνενώθηκαν και

εσωτερικεύτηκαν, ώστε να παροχετεύουν στο
περιτόναιο. 

• Ωστόσο θα ήταν προβληµατική ή/και αδύνατη η αλλαγή
του εσωτερικευµένου συστήµατος παροχέτευσης στο

µέλλον
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Προβλήµατα

Νευρολογική συνδροµή

• Μέχρι και την έξοδό του ο ασθενής εµφάνιζε γενικευµένη

υποτονία, αδυναµία κατάποσης και περιστασιακά
επεισόδια συσπάσεων του αρ. βλεφάρου για τα οποία
δεν έλαβε αγωγή

Νεφρική λειτουργία –ηλεκτρολύτες
• Η νεφρική λειτουργία (ουρία, κρεατινίνη) παρέµεινε
φυσιολογική

• Οι αυξηµένες ανάγκες σε νάτριο, κάλιο, ασβέστιο και
γλυκόζη µετά την επιστροφή από την ΜΕΘ

αποκαταστάθηκαν µετά την εσωτερίκευση των

παροχετεύσεων του ΕΝΥ
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Προβλήµατα

• Από το αναπνευστικό αρχικά ικανοποιητική αναπνευστική

λειτουργία µε µετακινούµενους υγρούς άµφω.
• Λόγω αδυναµίας κατάποσης και συσσώρευσης εκκρίσεων

στο στοµατοφάρυγγα απαιτούνταν επανειληµµένες

αναρροφήσεις.
• Η κατάσταση επιδεινωνόταν µετά από επεισόδια εισρόφησης

λόγω της συνυπάρχουσας ΓΟΠ.
• Σε ένα από αυτά τα επεισόδια απαιτήθηκε διασωλήνωση και

διακοµιδή στην ΜΕΘ, όπου και έγινε τραχειοστοµία.
• Μέχρι και την έξοδό του χρειαζόταν συχνές αναρροφήσεις,
ενώ είχε ελάχιστες ανάγκες σε Ο2 (ροή 1 lt).
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Προβλήµατα

• Από την αρχή της νοσηλείας έφερε γαστροστοµία (foley)
λόγω αδυναµίας κατάποσης.

• Σίτιση µε υπερθερµιδικό γάλα, αρχικά σε στάγδην
χορήγηση µε αντλία λόγω ΓΟΠ.

• Περιστασιακά επεισόδια εµέτων (κάποια µε
γαστροπληγικό περιεχόµενο), που αποδόθηκαν σε
προώθηση του µπαλονιού του καθετήρα στον πυλωρό

του στοµάχου

• Μετά την στερέωση του καθετήρα µε ράµµα επιτεύχθηκε

αύξηση του ρυθµού έγχυσης

• Χορηγήθηκε αγωγή για ΓΟΠ και γαστροπροστασία

(δοµπεριδόνη, ρανιτιδίνη, σουκραλφάτη)
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Σύνοψη περιστατικού

Χαράλαµπος Ανταχόπουλος

3η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
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Σύνοψη προβληµάτων & δεδοµένων

• Πολλαπλά ιατρικά προβλήµατα

• Πτωχή πρόγνωση

• Ανάγκη για συνεχή & αυξηµένη νοσηλευτική φροντίδα
• 11µηνη συνεχής παραµονή στο νοσοκοµείο (από τη
γέννηση…)

• Το 1ο παιδί οικογένειας µεταναστών µε χαµηλό εισόδηµα
• Γονείς που ενδιαφέρονταν για το παιδί

• Αδυναµία του νοσοκοµείου της πόλης όπου διέµεναν να

παράσχει νοσηλευτική υποστήριξη
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Προετοιµασία εξόδου

• Ενηµέρωση – συζήτηση µε τους γονείς
• Τροποποίηση – απλοποίηση δοσολογικών σχηµάτων
• Εκπαίδευση & έλεγχος επάρκειας της µητέρας στην
παροχή νοσηλείας στο παιδί (αναρροφήσεις, περιποίηση
γαστροστοµίας / τραχειοστοµίας, χορήγηση φαρµάκων
από Hickmann κλπ)

• Επαφή / ενηµέρωση παιδιατρικής κλινικής νοσοκοµείου
γειτονικής πόλης

• Προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού (αναρρόφησης / 
παροχής οξυγόνου) & αναλωσίµων

• ∆ιασύνδεση µε κοινωνική λειτουργό

• Ενέργειες για χορήγηση επιδοµάτων (περίθαλψης, 
µεταφορικών)
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Τριτοβάθµιο νοσοκοµείο

(Παιδιατρική κλινική, ΜΕΘ)

∆ευτεροβάθµιο νοσοκοµείο

(Παιδιατρική κλινική)

Σπίτι

(Φροντίδα από γονείς)

Ανυπαρξία

πρωτοβάθµιας

περίθαλψης (στην
πόλη που µένει, 

στο σπίτι)
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Η εµπειρία µετά την έξοδο

• Καλή νοσηλευτική φροντίδα από τους γονείς

• Προγραµµατισµένη επανεκτίµηση κάθε 15 ηµέρες στην
κλινική µας

• Αδυναµία (;) ιατρικής εκτίµησης & φροντίδας στην πόλη
διαµονής

• Συχνή τηλεφωνική επικοινωνία των γονιών µε την κλινική

µας

• Πολύ καλή ανταπόκριση από την παιδιατρική κλινική

νοσοκοµείου γειτονικής πόλης (αντιµετώπιση οξέων
καταστάσεων µετά από συνεννόηση – διάθεση να
ασχοληθούν µε το περιστατικό)

• Περιστασιακά ωστόσο έκτακτη µετάβαση στη Γ´ Π∆
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Η εξέλιξη

• Περίπου 3 µήνες µετά την έξοδο διεκοµίσθη στο
νοσοκοµείο της γειτονικής πόλης µε εικόνα γενικευµένης
σήψης

• Οι εκεί γιατροί ήταν διατεθειµένοι να παράσχουν
υποστηρικτική αγωγή, µε βάση προηγούµενη
συνεννόηση µε την κλινική µας

• Οι γονείς επέµεναν ωστόσο για µεταφορά στη Γ´ Π∆
• Στην κλινική µας το παιδί εκτιµήθηκε και από γιατρούς
της ΜΕΘ Παίδων: παρά τη βαρύτατη κατάσταση, δεν
κρίθηκε σκόπιµη η επανεισαγωγή στη ΜΕΘ, για λόγους
που εξηγήθηκαν και έγιναν αντιληπτοί από τους γονείς

• Το παιδί κατέληξε

• Μέσα στη λύπη τους, οι γονείς ευχαρίστησαν γιατρούς
και αδελφές…


