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3η Παιδιατρική Κλινική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

www.pd3.gr

Κορίτσι 13 ετών, από το χωράφι του πατέρα
στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Περιφερειακού Νοσοκοµείου

Κοντού Α: Ειδικ/νη Γ΄ Π/∆

Κολλιός Κ: Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής-
Παιδιατρικής Νεφρολογίας

∆ρόσου Γ: Κοινωνική λειτουργός
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� Κορίτσι 13 χρονών

� Νοσηλεία για <24 ώρες στο Γ.Ν. Ξάνθης

� Αιτία διακοµιδής:

- έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας

- µεγάλου βαθµού αναιµία

- πνευµονία ∆Ε

∆ιακοµιδή από την Π/∆ κλινική
Ν. Ξάνθης στην Γ΄ Π/∆ κλινική Γ.Ν.Ι.Θ

13/10/2009
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� Προσκοµίσθηκε λόγω:

- πυρετού από 2ηµέρου (Θ
max

=38,5oC)

- βήχα & θωρακικού άλγους από 24ώρου

- αναπνευστικής δυσχέρειας από 12ώρου

� Αντικειµενική εξέταση: 

- ωχρότητα, εικόνα πάσχοντος

- ταχύπνοια, SatO2= 93%

- σφύξεις: 105/min, Α.Π: 125/75 mmHg

- µείωση αναπνευστικού ψιθ/τος ∆Ε, τρίζοντες ∆Ε

Στο Γ.Π.Ν. Ξάνθης…
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Γ.Ν. Ξάνθης
Εργαστηριακός έλεγχος
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Γενική αίµατος

0%∆ΕΚ

Απουσία
σχιστοκυττάρων

Μορφολογία
ερυθρών

↓↓ 14,5%Hct

↓↓ 3,9Hb (g/dl)

140.000Αιµ/λια

750Λεµ/ρα

2.710Πολ/να

3.710Λευκά

Βιοχηµικός έλεγχος

134Na (mmol/l)

4,9K (mmol/l)

↑ 7,4P (mg/dl)

↓ 6,1Ca (mg/dl)

↑↑↑ 24,4Κρεατινίνη (mg/dl)

↑↑ 383Ουρία (mg/dl)

10.5HCO
3
-

ΟΒΙ

-15,1Έλλειµµα βάσης

23,9PCO2 (mm/Hg)

118PO2 (mm/Hg)

7,27PH

(+)CRP

∆είκτες φλεγµονής

Γ.Ν. Ξάνθης
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Απεικονιστικός έλεγχος

� Ro θώρακα

� CT θώρακα

« Εκτεταµένη πύκνωση σχεδόν σε όλα τα τµήµατα του ∆Ε

πνεύµονα καθώς και πύκνωση στο οπίσθιο βασικό τµήµα

του ΑΚ λοβού µε συνοδό ατελεκτασία »

� Echo νεφρών: µέγεθος νεφρών µικρότερο για την ηλικία, 

ήπια αύξηση της ηχογένειας

Γ.Ν. Ξάνθης
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Αντιµετώπιση

� Αντιµικροβιακή αγωγή : Βανκοµυκίνη, 

Αµοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό

� Μετάγγιση µε Συµπυκνωµένα Ερυθρά (2 µονάδες)

� Τοποθέτηση ουροκαθετήρα και καταµέτρηση διούρησης

� Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

� Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών

Γ.Ν. Ξάνθης

Επικοινωνία µε το Παιδονεφρολογικό τµήµα της Γ΄Π/∆ κλινικής
∆ιακοµιδή σε λιγότερο από 24 ώρες
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Έτσι λοιπόν στην κλινική µας

διεκοµίσθηκε κορίτσι 13 χρ.…

• πνευµονία

• σοβαρή αναιµία χωρίς στοιχεία

αιµόλυσης/θροµβοπενίας

• σοβαρή έκπτωση της νεφρικής

λειτουργίας

Γ΄Π/∆ Γ.Ν.Ι.Θ
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Κατά την εισαγωγή στην Γ΄Π/∆…

� Όψη πάσχοντος, ωχρότητα

� Προσανατολισµένη στο χώρο και στο χρόνο

� Απύρετη, αιµοδυναµικά σταθερή

� Ταχύπνοια (30 αν./min), χωρίς άλλα σηµεία αναπνευστικής

δυσχέρειας, SatO2=98%

� Μείωση αν. ψιθ/τος ∆Ε βάσης και σωληνώδες φύσηµα ∆Ε

� Ήπια οιδήµατα, µαλακά, ανώδυνα στις κνήµες άµφω

� ∆ιούρηση 0.8ml/kg/h (1200 ml/24h)
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29 χρ. 50 χρ.

8 χρ.

Οικογενειακό ιστορικό

Ποµάκικη καταγωγή
Θρήσκευµα: Μουσουλµάνοι
Τόπος διαµονής: Κύκνος Ξάνθης

13 χρ.
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Ξάνθη

Κύκνος
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Πληροφορίες για το ατοµικό αναµνηστικό

� Γονείς: δυσχερής επικοινωνία

� «Προβλήµατα υγείας;» «Κανένα»

� Αδυναµία αναγνώρισης συµπτωµάτων του παιδιού…

Το σύµπτωµα που τους ανησύχησε ήταν ο πυρετός
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� Οι γονείς ανέφεραν:

«Το παιδί είναι ιδιαίτερα νευρικό και οξύθυµο τον

τελευταίο 1 χρόνο. Επισκεφθήκαµε νευρολόγο, ο

οποίος µας έδωσε ένα φάρµακο, ένα πικρό σιρόπι, 

όµως λόγω της κακής γεύσης το παιδί αρνήθηκε να

το λάβει και το έκρυψε.»

Ατοµικό αναµνηστικό
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«Τους τελευταίους 3-4 µήνες δεν έχει όρεξη να

φάει, ούτε να δουλέψει στο χωράφι και θέλει να

κοιµάται. ∆εν αποδίδει όπως παλαιότερα και επειδή

βαριέται να ασχοληθεί µε τα καπνά την µαλώνουµε. 

Τα πράγµατα έχουν γίνει χειρότερα τις τελευταίες

εβδοµάδες και µε δυσκολία σηκώνεται από το

κρεβάτι.»

«Γιατρέ να τις δώσεις ένα φάρµακο για να της

περάσουν τα νεύρα, να της ανοίξει η όρεξη και να

δυναµώσει.»
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� Τα συµπτώµατα αποδίδονταν στον «ιδιότροπο

χαρακτήρα» του παιδιού και σε «παραξενιές της

εφηβείας»

� Οι γονείς δεν απευθύνθηκαν σε παιδίατρο ή άλλον

επαγγελµατία υγείας

� Έως την ηµέρα εισαγωγής στο Γ.Π.Ν. Ξάνθης το παιδί

δεν είχε ιατρική παρακολούθηση
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Γενική αίµατος

1%∆ΕΚ

κφΜορφολογία
ερυθρών

18,3%Hct

6,29Hb (g/dl)

120.000PLT

13,7%LYM

79%NEU

3.880WBC
Βιοχηµικός έλεγχος

133Na (mmol/l)

5,1K (mmol/l)

8,9P (mg/dl)

6,5Ca (mg/dl)

23,4Κρεατινίνη (mg/dl)

404Ουρία (mg/dl)

185CRP (mg/l)

140ΤΚΕ (mm/h)

∆είκτες φλεγµονής

Γ΄Π/∆ Γ.Ν.Ι.Θ

9,4HCO
3
-

ΟΒΙ

-16,9Έλλειµµα βάσης

24PCO2 (mm/Hg)

69,2PO2 (mm/Hg)

7,22PH
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Άµεση αντιµετώπιση

� Ενδοφλέβια αντιµικροβιακή αγωγή

� Τοποθέτηση µηριαίου καθετήρα και έναρξη αιµοκάθαρσης

άµεσα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Ενηλίκων (Γ.Ν.Ι.Θ)

� Μετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών
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Προβληµατισµοί για τη διάγνωση

Τι οδήγησε την ασθενή στην

τόσο σοβαρή αναιµία και την

τόσο σηµαντική έκπτωση της

νεφρικής λειτουργίας?
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● αποκλεισµός

ουραιµικού αιµολυτικού

συνδρόµου

● απουσία στοιχείων που

συνηγορούσαν για

προνεφρικά αίτια ΟΝΑ

● µεγάλου βαθµού αναιµία

● υπερηχογραφικά ευρήµατα

νεφρών

● πληροφορίες από το

ατοµικό αναµνηστικό

ΟΝΑ ?
Επιδείνωση

προϋπάρχουσας ΧΝΑ?
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Πορεία-Αντιµετώπιση

� Αντιµετώπιση της πνευµονίας χωρίς επιπλοκές

� Απύρετη

� Αιµοκάθαρση καθηµερινά: 14 ηµέρες

- βάση των τιµών της Ουρίας/Κρεατινίνης

- ουραιµική περικαρδίτιδα

� Έκτοτε αιµοκάθαρση 3 φορές/εβδοµάδα

� Χωρίς επιπλοκές κατά την αιµοκάθαρση

� Φαρµακευτική αγωγή (ΧΝΑ)

� Προµεταµοσχευτικός έλεγχος

� Νοσηλεία για 52 ηµέρες
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«Προβλήµατα» κατά τη νοσηλεία…

� Επικοινωνία µε τους γονείς

� ∆ιαταραχή ενδοοικογενειακών σχέσεων αρνητική
επίδραση στη συµπεριφορά του παιδιού

� Περιτοναΐκές πλύσεις / αιµοκάθαρση

� Παιδί φοβισµένο, οξύθυµο, χωρίς συµµόρφωση στις
οδηγίες διατροφής, απειλές αυτοκτονίας...
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� Περιτοναϊκές πλύσεις

∆υσκολία και φόβος των γονέων
να εκπαιδευτούν

Ακατάλληλες συνθήκες στο σπίτι

Άρνηση για προσπάθεια

«Γιατρέ, όπως είπαµε, όχι
περιτοναϊκές πλύσεις, µόνο
αιµοκάθαρση»

� Αιµοκάθαρση
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«Προβλήµατα» κατά τη νοσηλεία…

� Επικοινωνία µε τους γονείς

� ∆ιαταραχή ενδοοικογενειακών σχέσεων
αρνητική επίδραση στη συµπεριφορά του παιδιού

� Περιτοναΐκές πλύσεις / αιµοκάθαρση

� Συντονισµός για αιµοκάθαρση σε ΜΤΝ κοντά
στον τόπο διαµονής του παιδιού (τοποθέτηση και
ωρίµανση fistula)

� Ζητήµατα µεταµόσχευσης νεφρού-Άρνηση
γονέων να γίνουν δότες
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Εξιτήριο µετά από 52 ηµέρες νοσηλείας…

� ∆ιάγνωση εξόδου: «Πνευµονία-ίαση, ΧΝΑ
τελικού σταδίου αγνώστου αιτιολογίας
(υποπλαστικοί/δυσπλαστικοί νεφροί ?)

� Συνέχιση της παρακολούθησης στη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού Ενηλίκων στο Ν. Ξάνθης
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Π/∆ κλινική
Γ.Ν. Ξάνθης Παιδοχειρ/κή

κλινική Γ.Ν.Ι.Θ

Α΄Π/∆: 
Παιδονεφρ/κό

τµήµα
∆ιατροφολόγος

Τµήµα
Μεταµοσχ/σεων

Γ΄Π/∆ κλινική
ΓΝΙΘ

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού
ενηλίκων
Γ.Ν.Ι.Θ

Παιδοψυχιατρικό
τµήµα/

Κοινωνική
λειτουργός

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού
ενηλίκων

Ν. Ξάνθης

ΑσθένειαΑσθένεια
((ΧρόνιαΧρόνια νεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκεια))

συµπτώµατα

ο ν
ο µ
ασ
ί α

α ι τί
α

Π ο ρ εί α και δ ι άρ κει α

Κοινωνική διάσταση

Συνέπειες και θεραπεία
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Οικογένεια σε κρίση

� Αιφνίδιο γεγονός στη ζωή της οικογένειας

� Απώλεια της ικανότητας για προσαρµογή

� Απορύθµιση της λειτουργικότητας

� Απώλεια ελέγχου σε βασικές πτυχές της ζωής

τους
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Η Ανεξαρτοποίηση της και η
αυτονοµία της

παρεµποδίζονται από την
ασθένεια

∆υσκολίες∆υσκολίες ένταξηςένταξης
στηνστην ««ευάλωτηευάλωτη»» οµάδαοµάδα
τωντων συνοµηλίκωνσυνοµηλίκων πουπου
απειλείταιαπειλείται απόαπό τηντην

αναπηρίααναπηρία τηςτης έφηβηςέφηβης

ΑυτοεικόναΑυτοεικόνα καικαι
εικόναεικόνα τουτου σώµατοςσώµατος

Παρενέργειες, 
εξάρτηση, «το στίγµα»
από πιθανές εµφανείς
σωµατικές αλλαγές
κ.τ.λ.

ΑβεβαιότηταΑβεβαιότητα µεµε τηντην οποίαοποία
αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει τοτο µέλλονµέλλον

Χρόνια νεφρική

ανεπάρκεια
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ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ ((∆ιατάραξη∆ιατάραξη τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας σηµαντικώνσηµαντικών
κοινωνικώνκοινωνικών τουςτους ρόλωνρόλων))

� ΓΟΝΕΑΣ: 

σοκ και άρνηση «…µήπως έχει γίνει κάποιο λάθος γιατρέ…»

άγχος «…τι θα απογίνει το κορίτσι µας…»

θυµός «…γιατί και αυτό σε µας…»

ενοχές «…αν πρόσεχε η µάνα της παραπάνω…»

απόγνωση «…δε θα τα βγάλουµε πέρα…»

� ΣΥΖΥΓΟΣ

� ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Για υιοθέτηση αποτελεσµατικών τρόπων
αντιµετώπισης των προβληµάτων τους

Και εξέταση διαθέσιµων εναλλακτικών
λύσεων

ΠληροφόρησηΠληροφόρηση καικαι

ενηµέρωσηενηµέρωση
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Τοµείς που συζητήθηκαν

� ∆ικτύωση µε υπηρεσίες και ειδικούς

� ∆ιαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι

� Εργασιακή απασχόληση του πατέρα

� ∆ιαµόρφωση σπιτιού (καταλληλότητα για περιτοναΐκές
πλύσεις)

∆υσκολίες: Ανεπάρκεια του

επίσηµου και ανεπίσηµου κοινωνικού

δικτύου στήριξης, η οποία είναι

ενδεικτική της αποσπασµατικότητας

που εξακολουθεί να διέπει την

αντίληψη και την πρακτική της

αντιµετώπισης της χρόνιας ασθένειας
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� Η εισαγωγή στο νοσοκοµείο αποτελεί µια

ψυχοπιεστική εµπειρία, η έγκαιρη παρέµβαση και η

κατάλληλη ψυχολογική στήριξη µπορούν να

συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση

της αρρώστειας, της θεραπείας και της νοσηλείας.

34

Ευχαριστούµε
για την προσοχή σας


