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ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΕΥΘΚΑ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
ζηηο δχζθνιεο θαη πξσηφγλσξεο επνρέο πνπ δνχκε, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ
μερλάκε φηη ε δσή ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ παλδεκία θαη φηη φινη πξέπεη λα
ζηαζνχκε ελσκέλνη γηα λα θαηαθέξνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε.
Απηήλ ηε ζηηγκή, παληνχ ζηνλ θφζκν, φιεο ηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο θαη
ζσξαθνρεηξνπξγηθέο κνλάδεο έρνπλ εθρσξεζεί ζηηο γεληθέο ΜΔΘ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπθνξσλντνχ. Σα κφλν ρεηξνπξγεία πνπ γίλνληαη είλαη ηα
επείγνληα. Με ηελ έλλνηα ηνπ επείγνλησο βέβαηα ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη φια ηα ρεηξνπξγεία θαξθίλνπ πλεχκνλα θαη θξηηηθψλ
βαιβηδνπαζεηψλ θαη ζηεθαληαίαο λφζνπ, πξάγκα πνπ δελ μέξσ αλ πξαγκαηηθά
γίλεηαη!
Βέβαηα, παξαηεξείηαη ε πξνζθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ κε απηαπάξλεζε ζε
φιν ην Γπηηθφ Κφζκν. Οη γηαηξνί δίλνπλ ην είλαη ηνπο ζηε κάρε κε ηνλ ηφ,
πνιιέο θνξέο εθηειψληαο ην ηαηξνλνζειεπηηθφ έξγν ησλ κνλάδσλ,
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ζέζεο. Ζ θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε αιιά καο
ππελζπκίδεη φηη κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ αιιειεγγχε
ζα κπνξέζνπκε λα μεπεξάζνπκε ηνλ θίλδπλν. Ωο γηαηξνί είκαζηε ζηελ πξψηε
γξακκή ηεο κάρεο, πάληα θνληά ζηνπο αζζελείο καο θαη ζε φζνπο καο έρνπλ
αλάγθε. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, ε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θνηλφ, εληαίν κέησπν.

Με ηελ επθαηξία απηή, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ην πκπφζην ησλ
ΟΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ζηελ Λίκλε Πιαζηήξα, κε
ζεκαηνινγία θαη νκηιεηέο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ πξνζερψο. Σα βήκαηα
θαξδηάο κεηαηέζεθαλ γηα ην ηέινο επηεκβξίνπ, θνληά ζηελ εκέξα θαξδηάο!
Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λενηέξαο, ην course κε ηνλ
Manuel Lansac. Σέινο, δελ ππάξρεη αιιαγή γηα ηα παλειιήλην ζπλέδξην, ην
ICE θαη ην Athens Cardiovascular Symposium ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο.
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Υεηξνπξγψλ Θψξαθνο, Καξδίαο θαη Αγγείσλ,
θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηεο δεδνκέλεο ζηηγκήο, είλαη θνληά ζηα κέιε ηεο κε
ηελ αδηάιεηπηε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ, κε ηελ ζπλέρηζε ηεο
έθδνζεο ηνπ newsletterθαη κε ηελ ελεκέξσζε κε φηη λεφηεξν απφ ηνπο
επηζηεκνληθνχο θνξείο. Θα πξέπεη λα ζπγραξψ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο έθδνζεο
ηνπ Newsletter.
Θα ήζεια λα επρεζψ ζηνλ θαζέλα ζαο μερσξηζηά, αιιά θαη ζηηο
νηθνγέλεηεο ζαο. ΚΑΛΖ ΑΝΑΣΑΖ ΚΑΗ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ, κε πγεία,
ππνκνλή θαη αηζηνδνμία γηα ηελ επφκελε κέξα.
Υξηζηφθνξνο Κσηνχιαο
Πξφεδξνο ΔΔΥΘΚΑ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΔΟΗ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
ηηο δχζθνιεο κέξεο πνπ δνχκε κε ηελ παλδεκία COVID-19 θαη ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,
είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη ε δηάζεζε φισλ καο είλαηζεκαληηθά επεξεαζκέλε.
Δληνχηνηο ε δσή ζπλερίδεηαη, έζησ θαη κε κεγάινπο πεξηνξηζκνχο. Γηα ην ιφγν
απηφ πξνρσξνχκε ζηελ έθδνζε ηνπ 2νπ ηεχρνπο ηνπ newsletter ηεο Δηαηξείαο
καο.
ην δεχηεξν απηφ ηεχρνο δεκνζηεχνπκε ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηε
δηαρείξηζε αζζελψλ νη νπνίνη πάζρνπλ απφ βεβαησκέλε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ
SARS-CoV-2 ή ζεσξνχληαη χπνπηα θξνχζκαηα ηνπ ηνχ, ηηο πξνθπιάμεηο πνπ
πξέπεη λα παίξλνπκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε COVID-19,
ζεκαληηθέο νδεγίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ
κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα ζηνλ θαηξφ ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη κηα
ελδηαθέξνπζα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ παλδεκηψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Γεκνζηεχνληαη αθφκε ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε
ζέζε ηνπ ECMOζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πλεπκνλίαο θαη αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ινίκσμε κε ηνλ λέν θνξνλντφ SARSCoV-2, ηφζν δηεζλψο, φζν θαη ζηε ρψξα καο.

Γεκνζηεχνπκε επίζεο επηζηνιή ηνπ Καζεγεηή θ. Θενδνζίνπ Γφζηνπ,
ε νπνία έρεη ηίηιν «Ζ Δηαηξεία καο κεηά ηελ θξίζε», ε νπνία πηζηεχσ φηη ζα
πξνθαιέζεη δηάινγν κέζσ απαληήζεσλ θαη ζρνιίσλ ζην επφκελν newsletter.
Σέινο, δεκνζηεχνληαη δχν επίθαηξα άξζξα, ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζέζε ηεο
ηαρέσο εθπηπζζφκελεο ανξηηθήο βαιβίδαο ζηελ επνρή ησλ TAVI θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ ζην κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν
ηνπ πλεχκνλα.
ηε δηάξθεηα ηεο «θαξαληίλαο» ζα παξακείλνπκε ζε επαθή κέζσ ηνπ
newsletter ηεο Δηαηξείαο. Αλακέλνπκε ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ έθδνζε
γξάθνληαο άξζξα, γλψκεο, απαληήζεηο θαη θαιφπηζηε θξηηηθή επί ησλ ήδε
δεκνζηεπζέλησλ θεηκέλσλ.
Θέισ ηέινο λα επραξηζηήζσ ηνπο επηθνπξηθνχο εθδφηεο, ηνπο
ππφινηπνπο ζπγγξαθείο θαη ηε γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο θα Λίλα Υνπξδάθε
γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθδνζε ηνπ newsletter.
Με εθηίκεζε πξνο φινπο,
Υξηζηφθνξνο Ν. Φνξνχιεο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θσξαθνρεηξνπξγηθήο ΑΠΘ
Αληηπξφεδξνο ΔΔΥΘΚΑ
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COVID-19 – Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ύπνπησλ θαη
επηβεβαησκέλσλ ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ
H λφζνο (COVID-19) απνηειεί κηα ινηκψδε λφζν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηφ ηεο νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο corona virus 2 (SARS-CoV-2). Ζ λφζνο
πξσηναλαγλσξίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 ζηελ Wuhan, ηελ πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Hubei ζηελ Κίλα, εμαπιψζεθε ξαγδαία ζε φιε ηελ πθήιην θαη νδήγεζε
ζηε ζπλερηδφκελε παλδεκία απφ ηνλ ηφ conorovirus.
Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, βήρα θαη δχζπλνηα. Άιια ζπκπηψκαηα απνηεινχλ νη κπαιγίεο, ε παξνπζία απφρξεκςεο, ε δηάξξνηα, ε θαξπγγσδπλία, ε
αλνζκία θαη ην θνηιηαθφ άιγνο. Ζ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ εκθαλίδνπλ ήπηα ζπκπησκαηνινγία, σζηφζν νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε
ζνβαξή ηνγελή πλεπκνλία θαη νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Μέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζλεηφηεηαο αλά δηαγλσζκέλεο πεξηπηψζεηο έθηαλε ην
4.7% (εχξνο δηαθχκαλζεο 0.2-15%) αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηε ζπλλνζεξφηεηα.
Ο ηφο κεηαδίδεηαη κε ζηελή επαθή κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζηαγνληδίσλ πνπ εθηνμεχνληαη κε ηελ νκηιία, ην βήρα θαη ην θηέξληζκα. Σα ζηαγνλίδηα κπνξνχλ λα
παξαρζνχλ θαη θαηά ηελ αλαπλνή, σζηφζν ν ηφο γεληθά δε ζεσξείηαη κεηαδφζηκνο αεξνγελψο. Σα άηνκα κπνξεί λα κνιπλζνχλ αγγίδνληαο ηηο επηθάλεηεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ην πξφζσπφ ηνπο. Έλα άηνκν είλαη πεξηζζφηεξν κεηαδνηηθφ φληαο ζπκπησκαηηθφ, σζηφζν κπνξεί λα κεηαδίδεη θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκαηνινγίαο.
Ο ηφο κπνξεί λα επηδήζεη ζηηο επηθάλεηεο γηα πάλσ απφ 72 ψξεο. Ο ρξφλνο απφ ηελ έθζεζε κέρξη ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θπκαίλεηαη απφ 2-14 εκέξεο, κε κέζν
ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο 5 εκέξεο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάγλσζε είλαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε αλάζηξνθεο κεηαγξαθήο ηεο πνιπκεξάζεο (rRTPCR) ζε θαξπγγηθφ επίρξηζκα. Ζ δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη ηεζεί απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπκπησκάησλ, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα
απφ αμνληθή ηνκνγξαθία (εηθφλα ζακβήο πάινπ).
Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ κε ηαθηηθφ πιχζηκν κε λεξφ θαη ζαπνχλη, απνθπγή θνηλσληθψλ ζπλαζξνίζεσλ (ηήξεζε θπζηθήο
απφζηαζεο απφ ηνπο άιινπο, ηδηαίηεξα απφ άηνκα κε ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ), θάιπςε ηεο κχηεο θαη ηνπ ζηφκαηνο κε ραξηνκάληειν ή ηνλ αγθψλα θαηά
ην βήρα ή ην θηέξληζκα. Ζ ρξήζε κάζθαο ζπζηήλεηαη πξνο ην παξφλ ζε φζνπο έρνπλ χπνπηα ζπκπηψκαηα, θαζψο θαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ επαθή καδί ηνπο. Απηή
ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εκβφιην νχηε εηδηθή αληητθή αγσγή γηα ηνλ COVID-19. Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη ζπκπησκαηηθή θαη αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία,
απνκφλσζε θαη εξεπλεηηθά κέηξα. ηηο 11 Μαξηίνπ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δήισζε ηελ εμάπισζε ηνπc oronavirus 2019-2010 σο Παλδεκία.
Οδεγίεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο
Όιν ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ εξγάδεηαη ζε Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα θνξάεη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαηά ηε δηάξθεηα
παξακνλήο ηνπ ζηα ΣΔΠ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο εθηφο ΣΔΠ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα δηαρεηξηζηεί αζζελή κε
αλαπλεπζηηθή ινίκσμε, αλεμάξηεηα αηηηνινγίαο, πξέπεη λα θνξά απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα.
Απηό-παξαθνινύζεζε επαγγεικαηηώλ πγείαο
Όιν ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε γηα πηζαλή εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζπκβαηψλ κε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
κεηξά θαζεκεξηλά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. Οη Γηεπζπληέο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ γηα
ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαζεκεξηλά. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ππξεηνχ ή ζπκπησκάησλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ, λα ελεκεξψλεη ψζηε λα
απνθαζίδεηαη έγθαηξα εάλ ρξεηάδεηαη θιηληθή εθηίκεζε θαη πηζαλή απνκάθξπλζε απφ ηελ εξγαζία.
Ζ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ινηκψμεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή ζπκκφξθσζε κε ηα ελδεηθλπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή, εθαξκνγή θαη αθαίξεζε
ηνπ αηνκηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, παξέρνπλ πξνζηαζία ζην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ έξρεηαη ζε ζηελή παξαηεηακέλε επαθή κε αζζελή κε
COVID-19.
Σν πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δελ έρεη έξζεη ζε άκεζε επαθή κε αζζελή, δελ έρεη εηζέιζεη ζε ρψξνπο αλακνλήο, θιηληθήο αμηνιφγεζεο θαη θξνληίδαο
αζζελψλ θαη εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά ηα βαζηθά κέηξα πξνθχιαμεο θαη ειέγρνπ ινηκψμεσλ, δε δηαηξέρεη θίλδπλν έθζεζεο ζε COVID-19.
Δπηπξόζζεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή ινίκσμε
Πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ
Όια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε επηβεβαησκέλε ινίκσμε (κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, επηζθέπηεο θαη πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ
πγείαο), ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ εθηφο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ θαη ηηο πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ. Οη αζζελείο λνζειεχνληαη ζε επαξθψο
αεξηδφκελν κνλφθιηλν ζάιακν θαη εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζπλλνζειεχνληαη κε άιινλ αζζελή κε πηζαλή ινίκσμε COVID-19. Οξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα εκπιαθνχλ απνθιεηζηηθά ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ. Ο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (ζηεζνζθφπηα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα) πξέπεη λα είλαη
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη απφ ηνλ έλα
αζζελή ζηνλ άιιν.
Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελή ζηηο απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο θαη ρξήζε ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο δηαδξνκήο,
ελψ επηβάιιεηαη ρξήζε απνθιεηζηηθνχ θνξεηνχ αθηηλνινγηθνχ ή άιινπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ
Αεξνγελείο πξνθπιάμεηο
Υεηξηζκνί πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξφιπκα (ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, κε επεκβαηηθφο κεραληθφο αεξηζκφο, ηξαρεηνηνκή, θαξδηναλαπλεπζηηθή
αλαδσνγφλεζε, βξνγρνζθφπεζε) ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο θνξσλντψλ.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηελεξγνχλ ρεηξηζκνχο κε θίλδπλν πξφθιεζεο αεξνιχκαηνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ:
 Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3)
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζψπνπ (αζπίδα πξνζψπνπ ή πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξέσο πεδίνπ)
 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα θαη εάλ δελ είλαη δηαζέζηκε, αδηάβξνρε πνδηά γηα πξνζηαζία απφ ελδερφκελε δηαβξνρή ηεο
ξφκπαο απφ κεγάιε πνζφηεηα βηνινγηθψλ πγξψλ.
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα φηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
 Τγηεηλή ησλ ρεξηψλ
Οη ρεηξηζκνί απηνί ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε επαξθψο αεξηδφκελν ζάιακν ή ζε ζάιακν αξλεηηθήο πίεζεο εάλ είλαη εθηθηφ. Ο αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο ζην ζάιακν, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην απαξαίηεην.
Πεξηβαιινληηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάοινίκσμεο από ηνλ COVID-19
Σα πεξηβαιινληηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ πεξηιακβάλνπλ: ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ, πθαζκάησλ (θιηλνζθεπάζκαηα, πεηζέηεο,
ξνπρηζκφο) θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ κε ηνλ αζζελή, ηνλ επαξθή αεξηζκφ ρψξσλ. Πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο απνιχκαλζεο ή/θαη απφξξηςεο ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζθεπψλ ζίηηζεο, ησλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ θιηλνζθεπαζκάησλ θαη πεηζεηψλ, ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ξνπρηζκνχ (αζζελψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ησλ κνιπζκαηηθψλ
απνξξηκκάησλ.
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Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο θαη εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε ζσζηή επηινγή, εθαξκνγή, ρξήζε θαη απφξξηςή ηνπ. Γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δηαζπνξάο, ε είζνδνο ζηνπο ζαιάκνπο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν
απφ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα θνξάεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην δσκάηην. Ο
εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ακέζσο κεηά ηελ έμνδν απφ ην ζάιακν ηνπ αζζελνχο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
Ο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: Μάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο FFP2 ή FFP3, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, πξνζηαηεπηηθή ξφκπα,
αδηάβξνρε, κε καθξηά καλίθηα, κίαο ρξήζεο, γάληηα κίαο ρξήζεο.
Γεληθνί θαλόλεο ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ
Ο αζζελήο κε COVID-19αληηκεησπίδεηαη ζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνπο αζζελείο κε COVID-19θαη ε
πξναλαηζζεηηθή εθηίκεζε, ε αλαηζζεζηνινγηθή παξέκβαζε θαη ε αλάλεςε ηνπ αζζελνχο γίλεηαη κέζα ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Ο εκπιεθφκελνο ρεηξνπξγφο θαη
αλαηζζεζηνιφγνο πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα έρνπλ ζπλελλνεζεί γηα ηνλ απαηηνχκελν πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν, ην πιάλν επέκβαζεο, ηε δηαζθάιηζε αίκαηνο θ.ιπ.
Σα απαηηνχκελα θάξκαθα θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε, δηαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα είλαη
έηνηκα, ψζηε λα απνθεχγεηαη άζθνπε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθηφο ηεο αίζνπζαο.
Γεληθέο πξνθπιάμεηο
1.Ο αξηζκφο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην.
2.Σν εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ πξέπεη λα θέξεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (κάζθα πξνζψπνπ FFP3, ζθνχθν, γπαιηά, γάληηα, θφξκα,
πνδνλάξηα) ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο ινηκψμεσλ. πληζηάηαη ε ρξήζε δηπιψλ γαληηψλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ, ηνπ αίκαηνο θαη
ησλ ινηπψλ βηνινγηθψλ πγξψλ.
3.Οη αζζελείο πξέπεη λα θνξνχλ κάζθα (ηνπιάρηζηνλ ρεηξνπξγηθή) ζηεγαλά εθαξκνζκέλε.
4. Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ επηκφιπλζε ηνπ ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (κεράλεκα αλαηζζεζίαο,
κνληηνξο, θ.ιπ.)
5. Μεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα πξέπεη λα γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Υνξήγεζε αλαηζζεζίαο
1. πζηήλεηαη ε εθαξκνγή ηερληθψλ πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο.
-Ο αζζελήο πξέπεη λα θνξά κάζθα(έζησ απιή ρεηξνπξγηθή) ζηεγαλά εθαξκνζκέλε.
-Δάλ ζηνλ αζζελή ρνξεγεζεί θαη θαηαζηνιή, ρνξεγείηαη Ο2κέζσ ξηληθνχ θαζεηήξα ηνπνζεηεκέλνπ θάησ απφ ηε κάζθα ζε ρακειή ξνή θάησ απφ 4 l/min.
-Πξέπεη λα απνθεχγεηαη κε επεκβαηηθφο αεξηζκφο ζεηηθήο πίεζεο (θίλδπλνο παξαγσγήο πςεινχ φγθνπ αεξνιχκαηνο)
2.Δάλ απαηηείηαη ρνξήγεζε γεληθήο αλαηζζεζίαο:
-Απαηηείηαη πξνεηνηκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα πεξηνξηζζεί ε αλάγθε γηα επαθφινπζε απνζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο. Έηζη, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ
αλαηζζεζία, έλα θίιηξν HEPA ζπλδέεηαη ζην πξνο ηνλ αζζελή άθξν ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θπθιψκαηνο θαη έλα άιιν θίιηξν HEPA ζπλδέεηαη ζην εθπλεπζηηθφ ζθέινο
ηνπ θπθιψκαηνο πξνο ην κεράλεκα αλαηζζεζίαο
-πζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαξξνθήζεηο βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ.
-Πξνηηκάηαη ε ελδνηξαρεηθή δηαζσιήλσζε, γηαηί ζηεγαλνπνηεί θαιχηεξα ηνλ αεξαγσγφ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ππεξγισηηηδηθψλ ζπζθεπψλ.
-Υξήζε δηπιψλ γαληηψλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ θαη αθαίξεζε ησλ εμσηεξηθψλ γαληηψλ ακέζσο κεηά ηε δηαζσιήλσζε, φπσο θαη ε ρξήζε δηπιψλ
γαληηψλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ινηπψλ βηνινγηθψλ πγξψλ.
-Ζ απνζσιήλσζε θαη ε αλάλεςε απφ ηελ αλαηζζεζία ηνπ αζζελνχο γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο.
-Μεηά ηελ απνζσιήλσζε, ηνπνζεηείηαη ζηνλ αζζελή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηεγαλά εθαξκνζκέλε.
-Οη κάζθεο Venturiθαη νη λεθεινπνηεηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη, θαζψο κπνξεί λα δηαζπείξνπλ ηνλ ηφ.
-Δπηπξφζζεην νμπγφλν κπνξεί λα ρνξεγεζεί κέζσ ξηληθνχ θαζεηήξα ηνπνζεηεκέλνπ θάησ απφ ηε κάζθα ζε ρακειή ξνή θάησ απφ 4 l/min.
-Μεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ην ρξεζηκνπνηνχκελν αλαπλεπζηηθφ θχθισκα θαη ν κίαο ρξήζεο ρξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο
(θίιηξα, κάζθεο, αζθφο) πξέπεη λα απνξξίπηνληαη βάζεη νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο Λνηκψμεσλ θαη ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο λα απνιπκαίλεηαη.
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Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΔΞΩΩΜΑΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ
ΕΩΖ (ECMO) Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ COVID 19.
Σν ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation – νμπγφλσζε κε εμσζσκαηηθή κεκβξάλε) απνηειεί κέζνδν εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δσήο ζε αζζελείο κε ζνβαξή αλαζηξέςηκε θαξδηαθή ή/θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Παηέξαο ηεο κεζφδνπ ζεσξείηαη ν θαξδηνρεηξνπξγφο Dr
Robert H. Bartlett ν νπνίνο πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ κέζνδν ECMO ζηε ΜΔΘ ην 1975, γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ λενγέλλεηνπ θνξηηζηνχ
πνπ είρε πλεπκνλία απφ εηζξφθεζε κεθσλίνπ. Ζ κέζνδνο απνδείρζεθε ζσηήξηα θαη ε κηθξή Δζπεξάληδα (Διπίδα), φπσο είραλ νλνκάζεη νη λνζειεχηξηεο ην
εγθαηαιειεηκκέλν κσξφ, ηα θαηάθεξε θαη απνηέιεζε ην δσληαλφ παξάδεηγκα επηηπρίαο ηεο κεζφδνπ.
Ζ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία κε ηε κέζνδν ECMO, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηφηε κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα θαη πνζνζηά επηηπρίαο απφ 10% έσο 25%.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο H1N1 INFLUENZA ην 2009, ρξεζηκνπνηήζεθε κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.ε απηφ ζπλέβαιιε ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο κε
ηελ δεκηνπξγία πην απνδνηηθψλ νμπγνλσηψλ θαη πην βηνζπκβαηψλ θπθισκάησλ, αιιά θαη ενξγαλσκέλε ιεηηνπξγία εηδηθψλ θέληξσλ. Με ηελ εκπεηξία απηή
μεθίλεζε ε ρξήζε ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ησξηλήο παλδεκίαο απφ ηνλ COVID 19, πξψηα απφ ηνπο θηλέδνπο, σο ζεξαπεία δηάζσζεο ησλ πλεπκφλσλ, ζε
πεξηπηψζεηο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ εγθαηάζηαζεο ζπλδξφκνπ αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο(ARDS) πνπ νδεγεί ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζε
ζάλαην. Πεξαηηέξσ, ζηηο ΖΠΑ, ην FDA απνδέρζεθε ηελ ρξήζε ηνπ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, κφιηο ζηηο 7 Απξηιίνπ θαη ελ κέζσ κεγάισλ απσιεηψλ.
Πνηα είλαη φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα;
ηελ έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην TheLancetRespirMed ζηηο 28/2/20 πεξηγξάθνληαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ζε 6 ζνβαξά
πάζρνληεο απφ COVID 19, ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ECMO. Αλ θαη ην δείγκα ήηαλ κηθξφ, ην γεγνλφο φηη νη 5 ζηνπο 6 απεβίσζαλ, πξνβιεκαηίδεη ηνπο
εηδηθνχο κε παξάδεηγκα ηα ζρφιηα ηνπ BrandonM. Henry, εηδηθνχ θαξδηνιφγνπ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην TheLancet ζηηο 13/3/20, ακθηζβεηψληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζε αληίζεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε αζζελείο κε Ζ1Ν1.
ε άιιε κειέηε ηνπ TheLancetRespirMed ζηηο 2/3/20, ζε ζχλνιν 28 αζζελψλ, νη 14 πέζαλαλ, νη 9 δηαηεξνχληαλ ζην ECMO θαη κφλν πέληε επέδεζαλ.
ηελ Δπξψπε ε χπαξμε ησλ ζπζθεπψλ ECMO είλαη θαηαγεγξακκέλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ εηδηθεχεηαη ζε απηφ, ηνλ EuroELSO ν νπνίνο απνηειεί ηκήκα
ηνπ παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δμσζσκαηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο (Extracorporeal Life Support Organization, ELSO). ην ζρήκα πεξηγξάθνληαη ηα εηδηθά
θέληξα ζηελ Δπξψπε ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ν αξηζκφο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Διιάδα: κεδέλ

Δμάιινπ δελ είλαη ηπραίν φηη ν πξσζππνπξγφο ηνπ ΖΒ δηαθνκίζζεθε ζην λνζνθνκείν st Thomas γηα λνζειεία…
ην webinar ηνπ ELSO, PreparingtosupportCOVID-19 patients with ECMO, ην εκηλάξην κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ κεηαδφζεθε δσληαλά ζηηο 20/3/20, κε
νκηιεηέο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο πγείαο ζην ECMO, επηζεκάλζεθαλ ηα εμήο:
1. Σν ECMO ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ζε ιίγνπο αζζελείο θαη εάλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ επηηπρία ηνπ δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη.
2. Σν ECMO ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ήδε νξγαλσκέλα θέληξα
3. Οη αζζελείο κε COVID-19 πνπ ππνζηεξίδνληαη κε ECMO ζα πξέπεη λα λνζειεχνληαη ζε ζαιάκνπο αξλεηηθήο πίεζεο .
4. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ηνπο λνζειεχεη πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη λα ηνπ παξέρνληαη φια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
5. Να ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηειεπαξαθνινχζεζεο ψζηε λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο έθζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηφ.
Δίλαη φκσο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα;
Ζ απάληεζε είλαη θαη φρη θαη λαη!
Όρη, γηαηί ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ λνζνθνκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ECMO θαη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην Ωλάζεην
Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν ην νπνίν απνηειεί θαη Μεηακνζρεπηηθφ Κέληξν. Σα ππφινηπα λνζνθνκεία κεηξηνχληαη ζηα δάθηπια, αθνχ ζηελ Αζήλα είλαη ν
Δπαγγειηζκφο, ην 401 ΓΝΑ, ην Αηηηθφ, ην ΗΑΩ παίδσλ, ην Μεηέξα θαη ην Μεηξνπφιηηαλ General, ελψ ζηε Θεζζαινλίθε, ν Άγηνο Λνπθάο, ην ΑΥΔΠΑ θαη ην
Παπαληθνιάνπ. ηελ πεξηθέξεηα είλαη κφλν ην ΠΔΠΑΓΝΖ ζηελ Κξήηε. Οη ζπζθεπέο ECMO είλαη δχν εηαηξεηψλ, φπσο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά. πλνιηθά νη
δηαζέζηκεο ζπζθεπέο θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη πεξί ηηο 15. Σν θφζηνο ρξήζεο είλαη ζρεδφλ φζν κία θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κπατπάο.
Ναη, γηαηί ζρεδφλ θαλέλα απφ ηα αλαθεξφκελα λνζνθνκεία δελ είλαη βαπηηζκέλα σο «εηδηθά λνζνθνκεία γηα ηνλ covid 19»! Δθηφο απηνχ ηα λνζνθνκεία covid
19 ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ θαξδηνρεηξνπξγηθέο θιηληθέο, νχησο ψζηε ην εηδηθφ πξνζσπηθφ, θαξδηνρεηξνπξγνί θαη Σερλνιφγνη εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο, λα
κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα επηηεξήζνπλ ηηο ζπζθεπέο απηέο. ρεηηθή κειέηε ησλ γηαπσλέδσλ απνδεηθλχεη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ
ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ! ηελ πξνεγνχκελε παλδεκία ην 2009, ήηαλ αμηνζεκείσηε ε πξνζπάζεηα ηεο
Καξδηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ΑΠΘ ζηε δεκηνπξγία κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ECMO!
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη:
1. Ζ άκεζε ζπγθξφηεζε θέληξσλ ECMO, φπνπ ζα κεηαθέξνληαη νη αζζελείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ECMO, ε άκεζε ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθφ
έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο κε φια ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ
ECMO.
2. Ζ απφθαζε ηεο ηνπνζέηεζεο αζζελή ζην ECMO ζα πξέπεη λα πιεξνί εηδηθέο ελδείμεηο γηα λα κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Να
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ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο παλδεκίαο ε επηβίσζε αζζελψλ κε ECMO ζηελ νπεδία ήηαλ 100%, ελψ ζηελ Ηαπσλία 35,7%.
χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ELSO Registry (8/4/20), ην πνζνζηφ ησλ ζεξαπεπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ κε COVID19 πνπ
ππνζηεξίρζεθαλ κε ECMO αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 25%, δειαδή ζψδεηαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αζζελείο.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζην 24σξν λα γίλεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη εμεηδηθεπκέλνπο λνζειεπηέο.
Ζ παηξίδα καο έρεη λα επηδείμεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα κέρξη ηψξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. ΝΑΗ, ην ECMO κπνξεί λα βνεζήζεη αθόκε
πεξηζζόηεξν! Ζ κεκνλσκέλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ECMO ζα απνηεινχζε ζπαηάιε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ πνιχηηκσλ γηα ηηο εκέξεο πνπ αθνινπζνχλ.
ηφρνο είλαη ε ρξήζε ECMO λα γίλεηαη ζε ιίγνπο αζζελείο πνπ πιεξνχλ απζηεξά ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη λα γίλεη ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν νχηε ην πξνζσπηθφ
νχηε ν ίδηνο ν αζζελήο. Αο ειπίζνπκε φηη ν πξνβιεκαηηζκφο ζα εζηηαζηεί ζηνλ πνηφλ αζζελή ζα βάινπκε ζε ECMO θαη φρη ζε πνηφλ πξψηα ζα βάινπκε ζηε
ΜΔΘ φπσο γίλεηαη ζηηο γείηνλεο Ηηαιία θαη Ηζπαλία.
Υξηζηφθνξνο Κσηνχιαο θαξδηνρεηξνπξγφο
Αζελά Ράκκνπ, Δηδηθφο Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο

COVID-19 ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ECMO
ην πιαίζην ηεο ινίκσμεο COVID-19 ε αληηκεηψπηζε ησλ βαξέσο
παζρφλησλ αζζελψλ κε ζπζηήκαηα ECMO, απνηειεί κηα πξφθιεζε. Οη
αζζελείο απηνί έρνπλ ζνβαξή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα (ARDS) θαη ζε έλα
πνζνζηφ κπνθαξδηνπάζεηα, φπσο νη ινηπέο ηνγελείο κπνθαξδηνπάζεηεο. Ζ
ηδηαηηεξφηεηα φκσο ην ηνχSARS-CoV-2 είλαη φηη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
αζζελψλ, ππάξρεη ζνβαξή πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα, εμαηηίαο ηεο
κπεινηνμηθφηεηαο, επαηνηνμηθφηεηαο θαη λεθξνηνμηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ν
ηφο. Οη ζνβαξέο απηέο επηπινθέο ηεο λφζνπ ειαηηψλνπλ ζεκαληηθά ην
πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρηνχλ επηηπρψο κε
ECMO. Γηα ην ιφγν απηφ ηα δηεζλή θιηληθά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζηε ινίκσμε COVID-19 είλαη θησρά, κε πνιχ κηθξά πνζνζηά
επηβίσζεο ησλ αζζελψλ.
Παξ‘ φια απηά, θαη ζηελ πιαηζίσζε ηεο φιεο πγεηνλνκηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο
λφζνπ ζηε ρψξα καο, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρνπλ αξθεηά θέληξα κε
δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ηέηνησλ αζζελψλ κε ζπζηήκαηα ECMO ζηελ
Διιάδα.

Ζ Καξδηνζσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ. ζην Ννζνθνκείν
ΑΥΔΠΑ απνηειεί πηζηνπνηεκέλν Κέληξν απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ
ELSOθαζψο θαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη
εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ αζζελψλ. Ζ ζπλδξνκή ηεο Κιηληθήο
ήηαλ θαζνξηζηηθή ην 2009 ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ARDS απφ ηνλ
ηφ Ζ1Ν1 κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ECMO.
ην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19, ην Ννζνθνκείν
ΑΥΔΠΑ απνηειεί ην Κέληξν Αλαθνξάο γηα ηε Βφξεηα Διιάδα. ε
ζπλελλφεζε κε ηνλ ΔΟΓΤ, ππάξρεη εηνηκφηεηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηαπηφρξνλα
κέρξη
5
αζζελψλ
κε
ζπζηήκαηα
ECMOζηελ
Καξδηνζσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ., εθφζνλ απαηηεζεί θαη
πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο ελδείμεηο.
Κπξηάθνο Αλαζηαζηάδεο,
Καζεγεηήο Καξδηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ.
Γηεπζπληήο Καξδηνζσξαθνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ

COVID-19, ECMO θαη πηζηνπνηεκέλα θέληξα "Eμσζσκαηηθήο
Τπνζηήξημεο ηεο δσήο (ELS)
Με αθνξκή ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην
ygeiamou.gr κε ηίηιν «Κνξσλνηφο: Πφηε ε κέζνδνο ECMO κπνξεί λα ζψζεη
ηελ δσή αζζελψλ», έρσ λα επηζεκάλσ ηα θάησζη. Σν άξζξν πνπ ππνγξάθεη ν
Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Υεηξνπξγψλ Θψξαθνο – Καξδηάο θαη
Αγγείσλ, θχξηνο Υξ. Κσηνχιαο, ζίγεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν φκσο,
δπζηπρψο, ―απνπζηάδεη‖ ζηελ ρψξα καο. Σελ ηερληθή ECMO. Γπζηπρψο,
βξηζθφκαζηε λα ζπδεηάκε γηα κία πηζαλή ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε COVID-19
(SARS-CoV-2) ελ κέζσ παλδεκίαο. Καη ιέσ πηζαλή δηφηη, κε ηα έσο ηψξα
δεδνκέλα, δελ πξνθχπηεη λα έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ έρεη ζε
αζζελείο κε λφζν Ζ1Ν1. Ζ ηερληθή ECMO (ExtraCorporeal Membrane
Oxygenation – νμπγφλσζε κε εμσζσκαηηθή κεκβξάλε) απνηειεί κέζνδν
εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο αζζελψλ κε ζνβαξή
αλαζηξέςηκε θαξδηαθή ή/θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα πνπ λνζειεχνληαη ζε
ΜΔΘ. Οη ελδείμεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ECMO έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα θαη ζε ηνκείο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο θαη
απμάλνπλ ζπλερψο. ε δηεζλέο επίπεδν, βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε ε κειέηε
Ecmocard Study ε νπνία ζα καο δείμεη ηειηθά εάλ απηφ ην ―φπιν‖ πνπ έρνπκε
ζηα ρέξηα καο θαη καο ράξηζε ν Dr Robert Bartlett ήδε απφ ην 1975, είλαη ηθαλφ
λα απνδεηρηεί ζσηήξην γηα ηνπο ―critically ill‖ αζζελείο κε λφζν COVID-19
(SARS-CoV-2). ηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ 2020, ε Ακεξηθαληθή FDA (The U.S. Food
and Drug Administration) ελέθξηλε ηελ ―πξνζσξηλή‖ (temporary) ρξήζε ECMO
σο ζεξαπεία ελάληηα ζηελ λφζν COVID-19 (SARS-CoV-2). Ωο γλσζηφλ, ζηηο
ΖΠΑ ππάξρνπλ πνιιά πηζηνπνηεκέλα ECLS (ExtraCorporeal Life Support)
θέληξα. Οη Ακεξηθαλνί ζπλάδειθνη θαξδηνρεηξνπξγνί βέβαηα είλαη ηδηαίηεξα
επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο ηερληθήο ελάληηα
ζηελ λφζν COVID-19, ζε αληίζεζε κε ηελ λφζν Ζ1Ν1. Πνηα είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα φζσλ αθνξά ηηο ηερληθέο ECLS; Μπνξεί ε ρψξα
καο, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, λα ππνζηεξίμεη αζζελείο κε COVID-19
(SARS-CoV-2) κε ηελ ηερληθή ECMO; Παξαηεξψληαο ηα εβδνκαδηαία ζηνηρεία
πνπ παξνπζηάδεη ε EuroELSO, πξνθαιείηαη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα
βιέπνληαο ηελ Διιάδα λα έρεη κνλίκσο 0 (κεδέλ) πεξηζηαηηθά. Γηαηί φκσο
ζπκβαίλεη απηφ? πκβαίλεη γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλα πηζηνπνηεκέλν θέληξν
ECMO ζηελ ρψξα καο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 11 θιηληθέο νη νπνίεο δηαζέηνπλ
ζπζθεπέο ECMO. Ζ ρξήζε ηνπ ζε απηέο ηηο θιηληθέο, γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε
θαξδηνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο, κε εμαίξεζε, ίζσο, ην Ωλάζεην
Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ιφγσ ησλ κεηακνζρεχζεσλ πλεχκνλα. Γελ ππάξρεη
θακία εκπεηξία ζε αζζελείο κε θαξδηνρεηξνπξγηθνχο.

Ζ ρξήζε ησλ Extracorporeal Life Support ηερληθψλ πξνυπνζέηεη ηελ
χπαξμε έκπεηξεο θαη κε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, πηζηνπνηεκέλεο νκάδαο
ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαξδηνρεηξνπξγφ, θαξδηνιφγν, αλαηζζεζηνιφγν,
ηερληθφ εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη βέβαηα, άξηηα εθπαηδεπκέλν
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πηζηνπνίεζε, φζσλ αθνξά ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ,
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία ν ηαηξφο εθπαηδεχεηαη θαη πηζηνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο ECMO
(ηφζν γηα ηελ είζνδν ηνπ αζζελνχο ζηελ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία φζν θαη γηα
ηελ έπεηηα δηαρείξηζε απηνχ) . Αξθεί φκσο κφλν ε πηζηνπνίεζε; Ζ πξνζσπηθή
κνπ άπνςε είλαη πσο φρη, δελ αξθεί. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε απφθηεζε
εκπεηξίαο, επίζεο ζε εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ ηα νπνία
δηαρεηξίδνληαη πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ εηεζίσο θαη ζε παζήζεηο δηαθνξεηηθέο
απφ απηέο ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ηνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εκπεηξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ, είλαη απηφ
πνπ δεκνζηεχζεθε πξφζθαηα ζην Journal of Intensive Care (07/04/2020) θαη
ζπγθξίλεη ιηγφηεξν έκπεηξα λνζνθνκεία ηεο Ηαπσλίαο, πνπ θαηά ηελ επηδεκία
ηεο λφζνπ H1N1 ην 2009 παξνπζίαζαλ επηβίσζε αζζελψλ 35,7% (επίζεκα
ζηνηρεία ηεο ECMOnet), κε ην Karolinska University Hospital ηεο νπεδίαο
πνπ είρε επηβίσζε αζζελψλ 100%! Καηαιήγνληαο, σο κέινο ηεο ELSO θαη
γλσξίδνληαο ην πψο ιεηηνπξγεί έλα εμεηδηθεπκέλν ECMO center, ζέισ λα
ηνλίζσ φηη ε ρξήζε ηνπ ECMO γηα πξψηε θνξά ζε έλα λνζνθνκείν ρσξίο
εκπεηξία, ρσξίο έηνηκε θαη έκπεηξε νκάδα θαη ηδηαίηεξα κεηά απφ ηελ 3 ε -5 ε
εκέξα φπνπ εκθαλίδνληαη νη επηπινθέο ηνπ ECMO, ζα είλαη ―θαηαζηξνθηθή‖
γηα ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε COVID-19 (SARS-CoV-2), ζέηνληαο ζε
κεδεληθφ επίπεδν ηηο ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο απηψλ. Γη‘ απηφ, πξψηα
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν θέληξν κε άξηηα
εθπαηδεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν κε ζθιεξή δνπιεηά θαη
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη κε ηελ ππνζηήξημε – ελδερνκέλσο – έκπεηξσλ
θέληξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, λα θαηαθέξεη λα ιεηηνπξγήζεη κε άξηζηα
απνηειέζκαηα.
Με εθηίκεζε,
Γεκήηξηνο Κ. νπθιέξεο M.D.
Υεηξνπξγφο Καξδηάο - Θψξαθνο
Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ
15125, Μαξνχζη, Αζήλα
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ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ
ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ COVID-19
ηελ πεξίνδν πνπ δνχκε, ε ηαηξηθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε γηα ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. Ζ παλδεκία COVID-19
απφ ην λέν ηχπν θνξσλατνχ (SARS-CνV-2) έρεη πιένλ θπξηέςεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο καο. Ζ θξνληίδα νγθνινγηθψλ αζζελψλ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο
είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Φαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία ησλ αζζελψλ απηψλ αλήθεη ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο ε πηψζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ απφ
ηνλ θαξθίλν ηνπο θαζηζηά εμ αληηθεηκέλνπ επάισηνπο απφ ινίκσμε απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνξσλατφ. Μία ελδερφκελε ινίκσμε COVID-19 πξηλ ή κεηά ηε
ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθή ηνπ θαξθίλνπ θαη ηε θάζε ηεο αζζέλεηαο ζα ζπλεπάγεηαη δπζκελή πξφγλσζε γηα ηνλ αζζελή.
Δθηφο απφ ηνλ άκεζν θίλδπλν ηνπ ηνχ, ε παλδεκία έρεη επίπησζε θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ, αθνχ ε πξνζνρή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
ζηξέθεηαη ζηνπο αζζελείο κε ινίκσμε απφ COVID-19. Σν ήδε επαίζζεην ζχζηεκα πγείαο αλαθαηαλέκεη ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο ζε ηαηξνλνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ θαη λνζειεπηηθέο θιίλεο (ηκεκάησλ ή ΜΔΘ) γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ παζρφλησλ απφ ηνλ ηφ, αθήλνληαο αθάιππηεο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο θαη ινηπέο
ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππνινίπσλ πεξηζηαηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξθηλνπαζψλ. Απνηέιεζκα, ε θαζπζηέξεζε ζηελ αιπζίδα δηάγλσζεο
– ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο γηα ηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαξθίλν κε-ρεηξνπξγήζηκνπ ζηαδίνπ θαη ζε ρεηξφηεξε απφ ηελ
αξρηθή πξφγλσζε επηβίσζεο [1].
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα δελ απνηειεί εμαίξεζε θαη ε παγθφζκηα ζσξαθνρεηξνπξγηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα: “Μπορεί η χειρουργική
του καρκίνου του πνεύμονα να αναβληθεί χρονικά;”. Ζ απάληεζε είλαη δχζθνιε θαη θαλείο δελ παίξλεη ηελ επζχλε λα απαληήζεη κε αθξίβεηα θαη επηζεκφηεηα.
Άξα, φηαλ ζα βξεζνχκε απέλαληη ζηνλ αζζελή καο, πψο θαη ηη ζα απνθαζίζνπκε; βαζηζκέλνη πνχ;
Σν Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Υεηξνπξγψλ (ACS) αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία ηνπ εξσηήκαηνο δεκνζίεπζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ (γηα θάζε ζέζε ρσξηζηά) ηελ πεξίνδν ηεο επηδεκίαο. Οπζηαζηηθά απνηεινχλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ απφ δηαθνξεηηθά θέληξα δηαηεξψληαο
θάπνηεο βαζηθέο αξρέο: νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαξρφλησλ θάζε θνξά
πφξσλ, θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κε-ρεηξνπξγηθή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Οη νδεγίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο δηαβαζκηζκέλεο ελφηεηεο
αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ γηα ηνπο αζζελείο κε COVID-19 θαη ηελ ππνινγηδφκελε επηβίσζε ησλ αζζελψλ [2]. Έηζη, φηαλ
νη αζζελείο κε ινίκσμε απφ COVID-19 είλαη ιίγνη, ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ φγθσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ
πάλσ απφ ηξεηο κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηψζεηο: θαξθίλνπ πάλσ απφ 2εθ ρσξίο ιεκθαδελνπάζεηα, φγθσλ κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο, θαξθίλνπ κεηά απφ
εηζαγσγηθή ρεκεηνζεξαπεία θαη ζε αζζελείο κε αλάγθε ζηαδηνπνίεζεο λφζνπ γηα απφθαζε ζεξαπείαο φηαλ απηή γίλεηαη κε κεζνζσξαθνζθφπεζε ή βίληενζσξαθνζθφπεζε(VATS). Οη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αλαβιεζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο φπσο εηζαγσγηθή ρεκεηνζεξαπεία γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζα ιάκβαλαλ ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία (πρ φγθνη πάλσ απφ 5εθ), ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία (SABR), κε-ρεηξνπξγηθή ζηαδηνπνίεζε
κε ηε βνήζεηα επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ ή παξάηαζε ηεο ιακβάλνπζαο εηζαγσγηθήο ρεκεηνζεξαπείαο. ηελ επφκελε θάζε φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ
θιηλψλ ΜΔΘ θαη ξαγδαία αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ COVID-19, ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνπο αζζελείο κε ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ
επηβίσζή ηνπο αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ εληφο ιίγσλ εκεξψλ. Οπζηαζηηθά είλαη νη φγθνη κε ζηνηρεία ινίκσμεο ρσξίο ζήςε θαη νη πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο
ρεηξνπξγηθψλ επηπινθψλ. Όιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο αλαβάιινληαη. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε θαηεχζπλζεο φισλ ησλ ππαξρφλησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ρεηξνπξγηθά κφλν νη αζζελείο κε ζεπηηθφ φγθν, κε θίλδπλν απφθξαμεο αεξαγσγνχ ή κε
αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ιφγσ ρεηξνπξγηθψλ επηπινθψλ (πρ ελεξγφο αηκνξξαγία, ξήμε αλαζηφκσζεο).
εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα απηέο νη νδεγίεο παξέρνπλ νη δειψζεηο ηνπ DouglasE. Wood (ChairofSurgeryatUniversityofWashington),
πξνέδξνπ ηνπ CTSnet θαη πξνεγνχκελνπ πξνέδξνπ ηεο STS, ζε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε πξφζθαηα κε ζέκα: “DefinitionofNecessarySurgeryintheAgeofCOVID-19”
[3]. ηε ζπλέληεπμε απηή αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα ελδεηθηηθά πεξηζηαηηθά δίλνληαο ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη ζην λνζνθνκείν ηνπ.
Παράδειγμα 1ο:Αδελνθαξθίλσκα πλεχκνλα δηακέηξνπ 1εθ θαη ζηαδίνπ ΗΑ. Αλαβνιή ρεηξνπξγείνπ, εθηφο αλ ν αζζελήο ή ν ζσξαθνρεηξνπξγφο δελ αηζζάλεηαη
άλεηα κε ηελ αλαβνιή νπφηε θαη πξνηείλεηαη σο επφκελε επηινγή ε ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία (γλσξίδνληαο φηη είλαη θαηψηεξε ηεο ρεηξνπξγηθήο).
Παράδειγμα 2ο: Όγθνο δηακέηξνπ 2εθ, Ν1 θαη ζηαδίνπ ΗΗ φπνπ ζεσξεηηθά απαηηείηαη ρεηξνπξγείν θαη ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία. Πξνηείλεηαη ρεηξνπξγείν
αλ ππάξρνπλ νη δηαζέζηκνη πφξνη ζην λνζνθνκείν (ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, θιίλε ζε ΜΔΘ), ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζθεθηφκαζηε ηελ εηζαγσγηθή ρεκεηνζεξαπεία
(πνπ ζα ιάκβαλε κεηεγρεηξεηηθά) κε ζθνπφ ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Παράδειγμα 3ο: Θεηηθφ PET/CT γηα Ν2 λφζν ζηαδίνπ ΗΗΗΑ ε νπνία ρξίδεη
ζηαδηνπνίεζεο. Απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηνπ αζζελή γηα ζεηηθφηεηα ή κε ζηνλ COVID-19 θαη EBUS κφλν ζε αξλεηηθφ δείγκα. Γηαθνξεηηθά ρεηξνπξγηθή
ζηαδηνπνίεζε ή ρεκεηνζεξαπεία σο ηειηθή ζεξαπεία. Παράδειγμα 4ο: Καξθηλνεηδέο πνπ θξάζεη έλα βξφγρν θαη ρξήδεη sleeveεθηνκήο. Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ηνπ
φγθνπ θαη αλαβνιή ηεο ηειηθήο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο.
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, φπσο θαη θάζε θαξθίλνο, είλαη ζίγνπξν φηη δελ απνηειεί εθιεθηηθή ρεηξνπξγηθή θαη έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Όκσο ε
πεξίνδνο απηή ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 απαηηεί ηελ θαηαλάισζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πφξσλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο κε
απνηέιεζκα λα αλαγθαδφκαζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κφλν ηα πξαγκαηηθά επείγνληα πεξηζηαηηθά (πρ ζεπηηθνί φγθνη, φγθνη κε απφθξαμε, θηι). πγθεθξηκέλεο
νδεγίεο γηα ην αλ θαη πφηε πξέπεη λα αλαβιεζεί έλα πεξηζηαηηθφ δελ ππάξρνπλ θαη είλαη δχζθνιν λα ππάξμνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα. Σν ζχζηεκα πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθην ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη θάζε θνξά ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη γηα θάζε
αζζελή μερσξηζηά. Όπσο θαη εκείο, σο ρεηξνπξγνί, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχκε θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αζζελή ψζηε λα πξνζαξκφδνπκε
ηηο αλάγθεο ηνπ ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα απηφλ, ρσξίο λα ηνλ εθζέηνπκε ή λα εθζέηνπκε επαηνχο ζηνλ θίλδπλν
ινίκσμεο, αιιά θαη λα ζεβφκαζηεηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.
Βηβιηνγξαθία:
[1]. Cortiula, F. et al.Managing COVID-19 in the oncology clinic and avoiding the distraction effect. Annals of Oncology(2020).doi:
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.286
[2]. American College of Surgeons. COVID 19: Elective Case Triage Guidelines for Surgical Care (Thoracic Cancer Surgery). Released March 24, 2020
[3].Mitzman B, Wood DE. Definition of necessary surgery in the age of COVID-19: An interview with Douglas E. Wood. March 2020.
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ΣΔΛΗΚΑ ΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ
ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ;
Ζ πξφζθαηε παλδεκία νδήγεζε ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε αλαζηνιήο
φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, γηα ηε δηαθχιαμε
ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
ην κέηξν απηφ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν επείγνπζεο
επεκβάζεηο.
Όπσο έρεη ζην παξειζφλ ραξαθηεξηζηεί ε θαηάξηηζε ιίζηαο ρεηξνπξγείνπ,
πξέπεη λα εθηηκάηαη ε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ κεηά απφ θιηληθή εθηίκεζε,
θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ ελέρεηαη ζε πηζαλή αλαβνιή ηεο επέκβαζεο.
ε φηη αθνξά ηελ εηδηθφηεηα ηεο Θσξαθνρεηξνπξγηθήο αδηακθηζβήηεηα νη
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο (πρ: πλεπκνζψξαθαο, ηξαχκα, πιεπξηηηθή ζπιινγή,
απνθξαθηηθή λφζνο) θαζψο θαη ηα νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά κε ζπκπηψκαηα
απεηιεηηθά γηα ηε δσή (δχζπλνηα, αηκφπηπζε θ.α.) πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
άκεζα.
Δξσηήκαηα εγείξνληαη φκσο ζρεηηθά κε ηα νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά θαη ηε
δπλαηφηεηα αλαβνιήο απηψλ.
ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαθέξεηαη φηη ε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζα
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνπο αζζελείο εληφο 8 εβδνκάδσλ απφ ηε δηάγλσζεζηαδηνπνίεζε(1). Ζ νπνηαδήπνηε πεξεηαίξσ θαζπζηέξεζε νδεγεί ζε εμέιημε
ηεο λφζνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε θησρφηεξε πξφγλσζε.
Έρεη απνδεηρζεί κε ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ε ππέξβαζε ζηαδίνπ ηεο λφζνπ
θαηά 21% γηα αλαβνιή ηεο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο γηα 1 εβδνκάδα, 31,5%
γηα 8εβδνκάδεο, 32,6% γηα 12 εβδνκάδεο(2).
Αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε 8 εβδνκάδεο κεηά
απφ ηε ζηαδηνπνίεζε, παξνπζίαζαλ απμεκέλα πνζνζηά ζλεηφηεηαο έλαληη
απηψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ άκεζα, δειαδή ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν
ησλ 8 εβδνκάδσλ απφ ηε ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ (2,9% έλαληη 2,4%, p <
0.001) θαζψο θαη κείσζε ζην κεηαγρεηξεηηθφ κέζν ρξφλν επηβίσζεο
(decreasedmediansurvival 57.7 ± 1.0monthsversus 69.2 ± 1.3 months, p <
0.001)(3).

Τπάξρεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο λφζνπ γηα θάζε εβδνκάδα
θαζπζηέξεζεο, κε εληππσζηαθή απηή ζε λφζνπο ζηαδίνπ 3Α(4) .
Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάγθε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ιηγφηεξν απφ 8 εβδνκάδεο ζχκθσλα θαη
κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ηε βέιηηζηε πξφγλσζε ησλ αζζελψλ.
Με ζεβαζκφ ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο
απέλαληη ζηνπο ιεηηνπξγνχο πγείαο αιιά θαη ηνπο αζζελείο καο, δε ζα πξέπεη
λα παξαβιέπνπκε ηελ ηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία αθφκε θαη ζε
πεξηπηψζεηο παλδεκίαο.
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Κνζκάο Σζαθηξίδεο
Πξφεδξνο ΟΔ Θσξαθνρεηξνπξγηθήο ΔΔΥΘΚΑ

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ησλ Κπξηόηεξσλ Δπηδεκηώλ θαη Παλδεκηώλ

Ο φξνο επηδεκία πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ Όκεξν θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο επί-θαη δήκνο (δὴ γάξ κηλ ἔθαλη έπηδήκηνλ εἶλαη ζὸλ παηέξα), ελλνψληαο
φηη θάπνηνο γχξηζε ζηνλ ηφπν ηνπ. Ωζηφζν, ν Ηππνθξάηεο έδσζε ζηελ επηδεκία ηελ πξαγκαηηθή ηεο έλλνηα 2500 ρξφληα πξηλ, φηαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε σο ηίηιν ζε
έλα απφ ηα έξγα ηνπ. Απφ ηελ αξρή ν Ηππνθξάηεο πξνζδηφξηζε ζσζηά κε ηνλ φξν επηδεκία ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίζζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν
πιεζπζκφ, κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη εμαπιψζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν. Με ηα ρξφληα ν φξνο εμεηδηθεχζεθε σο κίαζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ-πάζεζε, ινηκψδνπο αηηηνινγίαο πνπ αθνξνχζε ηνλ πιεζπζκφ ζπγθεθξηκέλεο ηνπνγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ρξνληθήο πεξηφδνπ. Με ην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαη ηελ επθνιφηεξε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, εηζάρζεθε θαη ν φξνο παλδεκία, φηαλ ε επηδεκία κεηαηξεπφηαλ ζε παγθφζκηα. ήκεξα, ζηελ
αξρή ηνπ 21ν αηψλα θαη κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο ζιηβεξέο εμειίμεηο κε ηελ παλδεκία COVID-19, γίλεηαη θαη πάιη θαηαλνεηφ φηη νη παλδεκίεο απνηεινχλ παγθφζκηα
απεηιή, ηφζν ιφγσ ηεο πξνζβνιήο ηεο πγείαο ησλ πιεζπζκψλ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, φζν θαη ζε απηά πνπ κπνξεί λα επαθνινπζήζνπλ κίαο παλδεκίαο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αθφκε θαη εκθχιηνπο ή παγθφζκηνπο πνιέκνπο. Δπηδεκίεο θαη παλδεκίεο
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ζπλέβεζαλ ζε πνιιέο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη ζα παξαηεζνχλ νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο.
Πεξίπνπ ζηα 3000 π.Υ., κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε επηδεκία εκθαλίζζεθε ζε πξντζηνξηθφ ρσξηφ ηεο Κίλαο. Οη λεθξνί ήηαλ ηφζνη πνιινί πνπ ηνπνζεηήζεθαλ
νκαδηθά ζε θιεηζηφ ρψξν πξνο θαχζε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε νκαδηθή ηαθή. Ζ αλαθάιπςε ησλ ζθειεηψλ αθνξνχζε αδηαθξίησο φιεο ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο. Ζ πεξηνρή ησλ αλαζθαθψλ βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή Κίλα θαη ε πεξηνρή νλνκάδεηαη Hamin Mangha θαη απνηειεί ηζηνξηθφ κλεκείν. ε άιιε πεξηνρή
ηεο Κίλαο λνηηναλαηνιηθά έγηλε παξφκνηα αλαθάιπςε πνπ αθνξνχζε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ πεξηνρή απηή πνπ νλνκάζηεθε Miaozigou θαη καδί κε ηελ
πξναλαθεξζείζα Hamin Mangha, πηζαλψο ζπληζηνχλ ηελ χπαξμε επηδεκίαο ζηελ αξραία Κίλα.
Πεξί ηα 430 π.Υ. θαη ελψ είρε μεθηλήζεη ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο, μέζπαζε ε επηδεκία ηεο Αζελατθήο Παλψιεο. Γηήξθεζε
πεξίπνπ 5 ρξφληα θαη ππνινγίδεηαη φηη πέζαλαλ 100.000 άλζξσπνη. Δίλαη γλσζηέο νη καξηπξίεο ηνπ Θνπθπδίδε θαηά ηηο νπνίεο άλζξσπνη κε άξηζηε πγεία μαθληθά
εκθάληδαλ πςειφ ππξεηφ, θεθαιαιγίεο, εξπζξφηεηα νθζαικψλ, αηκνξξαγίεο απφ ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη δπζνζκία. Σειηθψο ζνβαξή δχζπλνηα πξνθαινχζε
ηνλ ζάλαην ησλ αζζελψλ πνπ πέζαηλαλ κφλνη θαη αβνήζεηνη. Οη Αζελαίνη είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο απψιεηεο θπζηθά αθνχ ήηαλ πνιηνξθεκέλνη εληφο ησλ ηεηρψλ,
ελψ ν Ηππνθξάηεο ήηαλ ν ηαηξφο ησλ Αζελαίσλ παξέρνληαο ζεκαληηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο.
Ζ Παλψιε ηνπ Γαιελνχ, ε νπνία πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Έιιελα ηαηξφ απφ ηελ Πέξγακν πνπ ηε κειέηεζε θαη δνχζε ζηε Ρψκε, γλσζηή θαη σο Antonine
Plague,δηήξθεζε 15 ρξφληα (165-180 κ.Υ.) θαη είρε ραξαθηήξεο πεξηνξηζκέλεο παλδεκίαο αθνχ εμαπιψζεθε ζε φιε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Οη αζζελείο
εκθάληδαλ ππξεηφ, δηάξξνηεο, θαξπγγίηηδα, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα ηα νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηελ έλαηε κέξα θαη γεληθά ζπκπηψκαηα παξφκνηα ηεο
επινγηάο. Ρσκαίνη ηζηνξηθνί φπσο ν Dio Cassius, αλαθέξνπλ φηη θάζε κέξα πέζαηλαλ 2000 άλζξσπνη κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ λα θηάλεη ηα 5 εθαηνκκχξηα θαη ηνλ
δείθηε ζλεηφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην 25%.
Παξφκνηα θαη κε πεξηζζφηεξν ζνβαξά ζπκπηψκαηα ήηαλ θαη ε Παλψιε ηνπ Αγίνπ Κππξηαλνχ, επηζθφπνπ Σπλεζίαο, πνπ νλνκάηηζε ηελ αζζέλεηα σο ‗‘ζεκείν
ηνπ ηέινπο ηνπ θφζκνπ‘‘ θαη δηήξθεζε απφ ην 249 έσο ην 262 κ.Υ. επεξεάδνληαο φιε ηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Δίρε ραξαθηήξεο επινγηάο αιιά θαη
αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ ζαλ απηφλ πνπ πξνθαιεί ν ηφο Embola, κε 5000 ζαλάηνπο θαζεκεξηλά. Θεσξείηαη καδί κε ηελ Παλψιε ηνπ Γαιελνχ, φηη κεηαδφζεθε απφ
θηελνηξφθνπο, ραξαθηεξίδνληαο θαη ηηο δχν σο ηνπο πξνδξφκνπο ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ απφ ηα δψα ζηνπο αλζξψπνπο.
Ζ Παλψιε ηνπ Ηνπζηηληαλνχ (541-542 κ.Υ.) κε επαλαιακβαλφκελεο εκθαλίζεηο κέρξη ην 750 κ.Υ., ραξαθηεξίζηεθε σο ε πξψηε παλδεκία, πνπ αθνξνχζε ην
ζχλνιν ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο (θαη ηνπ Βπδαληίνπ), φιε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ηελ ηφηε Πεξζηθή Απηνθξαηνξία (SassanianEmpire).
Πηζηεχεηαη φηη πάλσ απφ 25 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππέθπςαλ ζηε λφζν θαη φηη ε Yersinia Pestis (gramαξλεηηθφ βαθηήξην πνπ αξγφηεξα πξνθάιεζε ηελ
παλδεκία ηεο Μαχξεο Παλψιεο), ήηαλ ην κηθξφβην πνπ ηελ πξνθάιεζε. ηελ θνξχθσζή ηεο ζθφησλε 10000 αλζξψπνπο θαζεκεξηλά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,
ελψ ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη λφζεζε θαη ν ίδηνο ν Απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο, αιιά ηειηθψο αλάξξσζε.
Ζ Μαχξε Παλψιε ή Μαχξνο Θάλαηνο (The Black Death), ραξαθηεξίζηεθε ηζηνξηθά σο ε δεχηεξε παλδεκία (1346-1353) θαη νλνκαηίζηεθε θνηλψο ζηελ
Διιάδα σο ‗‘παλνχθια‘‘. Δπίζεο ηεο απνδφζεθαλ νλνκαζίεο φπσο ε Μεγάιε Παλψιε ή Βνπβσληθή Παλψιε θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηε ρεηξφηεξε παλδεκία
πνπ έθεξε ηνλ ζάλαην ζε -θαηά πνιινχο εξεπλεηέο- 200 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Ο βάθηινο Yersinia ήηαλ θαη πάιη ν ππεχζπλνο ινηκψδεο κηθξννξγαληζκφο,
πξνθαιψληαο πλεπκνλία, βνπβσληθή ιεκθαδελίηηδα θαη ζεςαηκία. Πηζαλφηεξα μεθίλεζε απφ ηελ Αζία θαη αθνινπζψληαο ‗‘ηνλ δξφκν ηνπ κεηαμηνχ‘‘ πέξαζε απφ
ηελ Κξηκαία ζηε Γέλνβα θαη κεηά ζε φιε ηελ Δπξψπε κε απνθνξχθσζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1348-1351. Δλνρνπνηήζεθαλ ηα ηζηκπήκαηα ςχιισλ πνπ
παξαζηηνχζαλ ζε καχξνπο αξνπξαίνπο θαη εθηφο ηνπ φηη κείσζε ζεκαληηθά ηνλ πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο ηνλ 14 ν αηψλα, δηήξθεζε 200 ρξφληα ζε νξηζκέλεο
πεξηνρέο, ελψ ζηε Φισξεληία ν πιεζπζκφο αλάξξσζε πιήξσο ηνλ 19 ν αηψλα. Δπίζεο, ν φξνο θαξαληίλα πξσηνδηαηππψζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο Μαχξεο Παλψιεο
(ελεηηθή παξαιιαγή ηεο θξάζεο quarantagiorni- ζαξάληα εκέξεο), δηφηη ηφζν δηαξθνχζε ε απνκφλσζε ελφο πινίνπ ζηα αλνηρηά ηνπ ιηκαληνχ ηεο Βελεηίαο έσο
ηελ πξνζάξαμε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε ηεο λφζνπ.
Ζ παλδεκία ηεο Δπινγηάο ηνπ Νένπ Κφζκνπ (New World Smallpox Outbreak), δηήξθεζε πάλσ απφ 100 ρξφληα (1520-1621) ζηελ θνξχθσζή ηεο, αιιά θαη
ζπλερίζηεθε ζηνπο κεηέπεηηα αηψλεο κε ραξαθηήξα επηδεκίαο ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ, αιιά θαη αξγφηεξα ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ
Πνιπλεζία. Ξεθίλεζε απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαηαθηεηέο (απφβαζε ηνπ Hernan Cortes ην 1519 ζην Μεμηθφ)θαη κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε επαθή Δπξσπατθψλ θαη
Αθξηθαληθψλ πιεζπζκψλ, κεηαθέξζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ακεξηθήο, πξνθαιψληαο ην ζάλαην πεξίπνπ 56 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. Τπάξρνπλ θαηαγξαθέο φηη
πξνθάιεζε ην ζάλαην ηνπ 90%

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αδηέθσλ, αιιά θαη άιισλ θπιψλ ηφζν ηεο Βφξεηαο φζν θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. Ο ππεχζπλνο

κηθξννξγαληζκφο ήηαλ ν ηφο ηεο επινγηάο (Variolamajorvirus), πξνθαιψληαο πςειφ ππξεηφ, εκέηνπο θαη δεξκαηηθφ εμάλζεκα κε θιχθηαηλεο πνπ θάιππηαλ αθφκα
θαη ην ζχλνιν ηεο δεξκαηηθήο επηθάλεηαο ησλ αζζελψλ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξνζθνξά ζηελ αλζξσπφηεηα ηνπ Άγγινπ ηαηξνχ Edward
Jenner(1749-1823), κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ εκβνιίνπ ζηε ζεξαπεία ηεο επινγηάο. Άμην αλαθνξάο επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 1767, ν δηάζεκνο ζπλζέηεο απφ
ηελ Απζηξία,Amadeus Mozart, επέδεζε ηεο επινγηάο ζε ειηθία 11 εηψλ.
Ζ Παλδεκία ηεο Υνιέξαο (1817-1923) κε 6 ζπλνιηθά θάζεηο θαη κε θνξχθσζε ηεο ινίκσμεο ην ηξίην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1852 έσο ην 1860. ε απηήλ
ηελ ηξίηε θάζε, ην θξνχζκα κεδέλ ήηαλ ζηελ Ηλδία θαη ε εμάπισζε ηεο λφζνπ έγηλε ηαρχηαηα ηφζν ζηελ ππφινηπε Αζία φζν θαη ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αθξηθή,
αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ θαη ην Μεμηθφ. Δλνρνπνηήζεθε ην βαθηήξην Γνλάθην ηεο ρνιέξαο (Vibriocholerae), πνπ είλαη έλα εληεξνβαθηήξην. Κνηιηαθνί θαη κπτθνί
ζπαζκνί, λαπηία, έκεηνο, αθπδάησζε θαη ηνληθνθινληθνί ζπαζκνί ήηαλ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα θαη ηειηθψο ν αζζελήο θαηέιεγε ιφγσ ζνβαξφηαηεο
δηαηαξαρήο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη αθπδάησζεο. πλνιηθά πέζαλαλ πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε. Σν 1854, ν Βξεηαλφο ηαηξφο John Snow, ν
νπνίνο εξγαδφηαλ ζε κία θησρή πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ, παξαηήξεζε εχζηνρα φηη ην κνιπζκέλν λεξφ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ (The Broad
Street Cholera Outbreak or Golden Square Outbreak). Ο John Snow θαηέγξαςε ηα ζχκαηα ηεο ρνιέξαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Soho θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη
φινη είραλ πηεη λεξφ απφ κία ζπγθεθξηκέλε βξχζε. ηα επφκελα ρξφληα, ν Βξεηαλφο ηαηξφο ίδξπζε ηελ πξψηε επηδεκηνινγηθή εηαηξία παγθνζκίσο
(Epidemiological Society of London) θαη κέρξη ζήκεξα ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο παηέξεο ηεο Δπηδεκηνινγίαο.
Ζ Παλδεκία ηεο Γξίπεο ή Ηζπαληθή Γξίπε (Spanish Influenza/ Flu), δηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1918 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1920. Πξνθιήζεθε απφ
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έλαλ αζπλήζηζηα ζαλαηεθφξν ηφ κε ραξαθηήξα Ζ1Ν1, ν νπνίνο πξνθάιεζε ην ζάλαην ζε 50 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο παγθνζκίσο, ελψ λφζεζαλ πεξίπνπ 500
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη (πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ εθείλε ηελ πεξίνδν). Δλνρνπνηήζεθαλ νη ρνίξνη θαη ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξεο ηαηξηθέο
κειέηεο, ήηαλ ιάζνο πνπ απνδφζεθε ζηελ Ηζπαλία ε γέλεζε ηεο παλδεκίαο, δηφηη ππήξραλ πεξηζηαηηθά κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα ζηε Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία
θαη ΖΠΑ θαηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Ζ ιαλζαζκέλε εληχπσζε, φηη ε λφζνο μεθίλεζε ζηελ Ηζπαλία, δφζεθε απφ ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο πνπ
ελεκέξσζαλ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ Ηζπαλνχ Βαζηιηά Αιθφλζν ηνπ ΥΗΗΗ ν νπνίνο ηειηθψο επηβίσζε ηεο λφζνπ. Μεξηθέο ηαηξηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ν ηφο ήηαλ
ζαλαηεθφξνο δηφηη πξνθαινχζε έθξεμε θπηνθηλψλ, νη νπνίεο θαηέζηξεθαλ ζηελ θπξηνιεμία ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα αθφκα θαη λεαξψλ ελειίθσλ.
Αθνινχζεζαλ άιιεο δχν παλδεκίεο γξίπεο κε ιηγφηεξα σζηφζν ζχκαηα. Ζ πξψηε απφ απηέο ήηαλ ε Παλδεκία ηεο Αζηαηηθήο Γξίπεο (1957-1958) πνπ
πξνθιήζεθε απφ ην ζηέιερνο Ζ2Ν2 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο θαη πξνθάιεζε ην ζάλαην ζε ζπλνιηθά 1,3 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, θπξίσο ζηελ Κίλα αιιά θαη ζηελ
ππφινηπε Αζία, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ΖΠΑ, κε ηα πξψηα πεξηζηαηηθά λα θαηαγξάθνληαη ζηε ηγθαπνχξε. Ζ δεχηεξε απφ απηέο, ήηαλ ε ζχγρξνλε Παλδεκία ηεο
Γξίπεο ησλ Υνίξσλ ηνπ 2009 (Swine Flu 2009) πνπ δηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, νθεηιφκελε ζην ζηέιερνο ηνπ ηνχ
Ζ1Ν1/09, πνπ φκσο παξά ην φηη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο αλαθνίλσζε φηη κπνξεί λα λφζεζαλ απφ 700 εθαηνκκχξηα έσο 1,4 δηζεθαηνκκχξηα
παγθνζκίσο, ζάλαηνο ηειηθψο πξνθιήζεθε κφλν ζε 575 ρηιηάδεο απφ απηνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε ρξφλν πεζαίλνπλ πεξίπνπ 500 ρηιηάδεο άλζξσπνη απφ
δηάθνξα κεηαιιαγκέλα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο.
Σέινο, παλδεκία έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη ε ινίκσμε HIV/AIDS απφ ην 1981 έσο θαη ζήκεξα, κε ηελ θνξχθσζε ηεο λφζνπ λα απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ ην 2005 έσο ην 2012. Ζ λφζνο μεθίλεζε απφ ηηο ιεγφκελεο ππνζαράξηεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, κε ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαιήγνπλ φηη ν πίζεθνο δηαδξακάηηζε
ηνλ βαζηθφ ξφιν ζηε κεηάδνζε ζηνλ άλζξσπν. Ο ηφο ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο πξφθεηηαη σο γλσζηφλ γηα έλαλ ξεηξντφ, ελψ είλαη επίζεο γλσζηά ζε φιε ηελ
ηαηξηθή θνηλφηεηα ηφζν ηα ζπκπηψκαηα φζν θαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο. Απηφ πνπ ίζσο δελ είλαη γλσζηφ, είλαη ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα έλα άηνκν κνιχλεηαη
παγθνζκίσο θάζε 12 δεπηεξφιεπηα, ελψ έρεη πξνθαιέζεη ζπλνιηθά ην ζάλαην ζε 25 κε 35 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ παγθνζκίσο. Άμην ιφγνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ε λφζνο
ζηηγκάηηζε θαη ζπλερίδεη λα ζηηγκαηίδεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο.
Τπήξμαλ βέβαηα θαη άιιεο επηδεκίεο κε ραξαθηεξηζηηθά παλδεκηψλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία (SARS 2003, Embola, MERSCoV, JapaneseSmallpox,
RussianFlu), κε ελνρνπνίεζε δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ, κε πεξηνξηζκέλε σζηφζν ζλεηφηεηα αιιά θαη παγθφζκηα κεηάδνζε. ήκεξα, δνχκε
ηελ αξρή κηαο λέαο παλδεκίαο (COVID-19), κε απξφζκελε σζηφζν ζλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Γεγνλφο είλαη φκσο, φηη κία πξνζεθηηθή κειέηε
ηεο ηζηνξίαο βνεζάεη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, αλαθεξφκελα ζην γεγνλφο φηη ε νπνηαδήπνηε παλδεκία -ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη φρη βέβαηα ζε φιεο- δελ
θάλεη απφιπηεο δηαθξίζεηο ζε ειηθηαθέο, θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο νκάδεο. Σέινο είλαη ζαθέο, φηη πνιιέο απφ απηέο επαλέξρνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη επηθέξνπλ
ζεκαληηθφηαηεο πνιηηηθνθνηλσληθέο κεηαβνιέο. Ωζηφζν, ε ηζηνξία έδεημε φηη απέλαληη ζηελ αζζέλεηα, νη άλζξσπνη κε επηθεθαιήο ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα,
θαηνξζψλνπλ-παξά ηηο απψιεηεο- λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη λα βγαίλνπλ ληθεηέο.

Βηβιηνγξαθία
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ
Όινη επρφκαζηε λα κελ μαλαδήζνπκε ηελ πξφζθαηε, βαξηά δνθηκαζία, απφ ηελ νπνία πέξαζε ε ρψξα καο. Ωζηφζν, γηα λα κελ επαλαιεθζεί ε θξίζε, πξέπεη λα
εμαιεηθζνχλ νη αηηίεο πνπ ηελ πξνεθάιεζαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα αιιάμνπλ πνιιά. Ήδε έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Καη απαηηείηαη λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο.
ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ κπνξεί ε Δηαηξεία καο κε ηηο ζεκεξηλέο ηεο δπλαηφηεηεο λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο ζθνπνχο, πνπ ε ίδηα έρεη ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηεο
θαη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο; Αλ δελ κπνξεί, πνηα κέηξα πξέπεη λα ιάβεη;
Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ε Δηαηξεία κε ηηο ζεκεξηλέο ηεο δπλαηφηεηεο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη θαηά ηθαλνπνηεηηθφλ ηξφπν ηελ απνζηνιή ηεο. Ζ απάληεζή κνπ
ζην δεχηεξν εξψηεκα ζπλνςίδεηαη ζηελ αθφινπζε πξφηαζε γηα εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ αθνξνχλ:



ηνλ αξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Κέληξσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ γηαηξώλ πνπ εθπαηδεύνληαη ζηελ εηδηθόηεηα. Πηζηεχσ φηη απηνί νη
αξηζκνί πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. Μία ζχγθξηζε ησλ Διιεληθψλ δεδνκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα, άιισλ, πξνεγκέλσλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο
θαηαθεχγνπκε γηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε ή κεηεθπαίδεπζε, αξθεί λα πείζεη θαη ηνλ πιένλ δχζπηζην.



ηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη ζηελ αμηνιόγεζε, γηα λα δηαπηζηώλεηαη ε εθαξκνγή ή κε ησλ θξηηεξίσλ. Ννκίδσ φηη ηέηνηα θξηηήξηα
επηβάιιεηαη λα εθαξκνζζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε δχν ηνκείο:

α. ηελ εθπαίδεπζε (θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ: ηα Ννζνθνκεία θαη νη Κιηληθέο πνπ παξέρνπλ εθπάηδεπζε γηα εηδίθεπζε, νη εθπαηδεπηέο, νη
εθπαηδεπφκελνη, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ην θιηληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν θάζε Κέληξνπ). Γηα λα επηηχρνπκε ζε απηή ηελ
ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ζα είλαη ρξήζηκν λα αθνινπζήζνπκε ηηο Οδεγίεο θαη ηηο πζηάζεηο ηήο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε.
β. ηελ εγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα. Φξνλψ φηη πξέπεη κε επζχλε ηήο Δηαηξείαο λα νξηζηεί ε απνδεθηή ζλεηφηεηα (accepted mortality) ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο
ζπρλφηεξεο επεκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα Κέληξα, ηα νπνία παξέρνπλ εθπαίδεπζε γηα εηδίθεπζε. Γηεξσηψκαη θαηά πφζνλ
ε Δηαηξεία εθπιεξνί ηελ απνζηνιή ηεο εάλ παξακέλεη άβνπιε θαη άθσλε αθφκα θαη φηαλ ζε νξηζκέλα Δθπαηδεπηηθά Κέληξα δηαπηζηψλνληαη ηεξάζηηεο
απνθιίζεηο απφ ηελ δηεζλψο απνδεθηή εγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα.

3.

ηελ δηαθάλεηα ησλ ηαηξηθώλ ακνηβώλ. Ζ πξφηαζή κνπ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ εμάιεηςε δχν θαηλνκέλσλ, ηα νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ ζπληεινχλ
ζηελ εζηθή απαμίσζε ησλ κειψλ καο:
α. Σεο δσξνιεςίαο. Σν πξφβιεκα είλαη επξχηαηα γλσζηφ σο «θαθειάθη» θαη παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, φπνπ νη απνδνρέο ηνχ ρεηξνπξγνχ είλαη πξάγκαηη απαξάδεθηα ρακειέο. Γηα εθξίδσζε απηνχ ηνπ ληξνπηαζηηθνχ θαηλνκέλνπ πξνηείλεηαη λα
εθαξκνζηεί θαη ζηελ Διιάδα ην κέηξν, πνπ ηζρχεη ζε αξθεηέο ρψξεο: ζύλδεζε απνδνρώλ κε ην παξαγόκελν έξγν. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη γηα ηε
δηελέξγεηα κηαο επέκβαζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα νξίδεηαη σο ακνηβή ρεηξνπξγνχ ην πνζφλ x. Ο ρεηξνπξγφο, πνπ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα εθηέιεζε 10
επεκβάζεηο, ζα ιάβεη απηφλ ηνλ κήλα σο απνδνρέο (πέξαλ ηνχ βαζηθνχ ηνπ κηζζνχ) 10x. Ο ρεηξνπξγφο, πνπ εθηέιεζε 2 επεκβάζεηο, ζα ιάβεη 2x.
πγρξφλσο, νη ζπλέπεηεο ζα είλαη εμνλησηηθέο γηα φπνηνλ δηαπηζησζεί φηη ππέπεζε ζην αδίθεκα ηεο δσξνιεςίαο.
β. Σεο παξνρήο κέξνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο ακνηβήο ζηνλ παξαπέκπνληα ηαηξό. Απηφ ην απαξάδεθην θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθψο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηηο ΖΠΑ, φπνπ είλαη γλσζηφ σο division of fees, έρεη θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά. Μπνξνχκε θαη εκείο λα εθαξκφζνπκε
αληίζηνηρα κέηξα.

ε παιηφηεξεο ζπδεηήζεηο κνπ έρσ αθνχζεη φηη ηέηνηεο πξνηάζεηο «είλαη αλεθάξκνζηεο», «ζέηνπλ πνιχ ςειά ηνλ πήρε» θαη «είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο
καο». ε απηέο ηηο επηθπιάμεηο απαληψ: Μφλνλ φζνη ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο κπνξνχλ λα αλακέλνπλ θαιχηεξν κέιινλ. Φπζηθά, νη πξνηεηλφκελεο
κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη αλέθηθηεο. Αθνχ εθαξκφδνληαη θαη απνδίδνπλ ζε άιιεο ρψξεο, γηαηί δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ζηελ Διιάδα; Βέβαηα, δελ
ππνζηεξίδσ φηη κπνξνχκε λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπκε φιεο κφλνη καο. Θα ρξεηαζηεί ελεξγνπνίεζε ηεο Πνιηηείαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα
απαηηεζεί θαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε. Πξνεγνπκέλσο φκσο ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξψζνπκε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ηελ θνηλσλία. Αληί γηα εζσζηξέθεηα
πξνηείλσ εμσζηξέθεηα. Να πξνβάιινπκε πξνο ηα έμσ ζηηο ζσζηέο ηνπ δηαζηάζεηο ην έξγν πνπ επηηεινχκε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαβαζκίζνπκε ηε ζέζε
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ηνχ ζσξαθν-θαξδηνρεηξνπξγνχ ζηελ θνηλσλία. δηφηη λνκίδσ φηη ε ζέζε καο ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα πξέπεη λα αλέβεη πνιχ πςειφηεξα απφ εθεί, φπνπ βξίζθεηαη
ζηε ρψξα καο ζήκεξα. Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλαίλεζε ηεο θνηλσλίαο, λνκίδσ πσο απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί, δηφηη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο είλαη πξνο φθεινο
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πάλησο, πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζα έρνπκε κφλνλ εάλ ην επηδηψμνπκε. Αλ φκσο ζπλερίζνπκε λα αδξαλνχκε, νπδείο πξφθεηηαη λα
ελδηαθεξζεί γηα εκάο.
Γελ δηεθδηθψ ην αιάζεην θαη θπζηθά νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλσ, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζέζθαηα. Όπνηνο ή φπνηα πηζηεχεη φηη ε Δηαηξεία καο πξέπεη
λα πξνβεί ζε αιιαγέο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, αο δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Μπνξεί λα εηζεγεζεί βειηηψζεηο ζηηο πξνηάζεηο κνπ ή
λα ηηο δηαγξάςεη φιεο θαη λα πξνηείλεη άιιεο. Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο λέεο πξνηάζεηο πνπ ηπρφλ ζα ππνβιεζνχλ, λνκίδσ φηη ζα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν
γηα ηελ Δηαηξεία θαη θαη‘ επέθηαζε γηα θάζε κέινο ηεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λενηέξνπο, λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ην ζέκα ζην επηθείκελν επηζηεκνληθφ ζπλέδξηφ
καο.

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο
Θενδφζηνο Γφζηνο

ΠΟΗΑ Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΣΑΥΔΩ ΔΚΠΣΤΟΜΔΝΖ ΑΟΡΣΗΚΖ
ΒΑΛΒΗΓΑ ΥΩΡΗ ΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΩΝ TAVI?
Παξφιν πνπ ε ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο (SAVR) απνηειεί ηελ gold standard ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζνβαξήο ανξηηθήο
ζηέλσζεο, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε δηαθαζεηεξηαθή εκθχηεπζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο (TAVI) έρεη θαζηεξσζεί σο ε πην ελδεδεηγκέλε κέζνδνο
αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο βαιβηδνπάζεηαο ζηνπο αζζελείο κε πςειφ ρεηξνπξγηθφ θίλδπλν. Ηζηνξηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60
δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε θισβνεηδήο κεραληθή βαιβίδα πνπ κπνξνχζε λα εκθπηεπζεί ρσξίο ηελ ρξήζε ξακκάησλ(1). Γπζηπρψο, ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ
παξαβαιβηδηθήο δηαθπγήο ζχληνκα απνζχξζεθε. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο TAVIζηελ θιηληθή πξάμε, κε αλάπηπμε βηνινγηθψλ βαιβίδσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ,
γελλήζεθε ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο αληίζηνηρσλ βαιβίδσλ ρσξίο ξάκκαηα γηα ηελ θιαζζηθή αληηθαηάζηαζε. Ο ζηφρνο ήηαλ ε ηαρχηεξε θαη
αζθαιέζηεξε αληηθαηάζηαζε ηεο πάζρνπζαο βαιβίδαο, κεηά φκσο απφ αθαίξεζή ηεο ψζηε, λα εθκεδελίδεηαη έηζη ν θίλδπλνο παξαβαιβηδηθψλ δηαθπγψλ. ήκεξα
ππάξρνπλ γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε 2 είδε εθπηπζζφκελσλ ανξηηθψλ βηνπξνζέζεσλ εPerceval (Sorin) ρσξίο ξάκκαηα θαη ε Intuity Elite (Edwards) κε ηνπνζέηεζε
ηξηψλ ξακκάησλ (εηθφλα 1).

ΔΗΚΟΝΑ 1: Οη ηύπνη ησλ ηαρέσο εθπηπζζόκελσλ ανξηηθώλ βηνπξνζέζεσλ θαηά ζεηξά PERCEVAL (SORIN) θαη INTUITYELITE (EDWARDS)

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ δεκνζηεπηεί δηάθνξεο κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιαζηθήο ρεηξνπξγηθήο αληηθαηάζηαζεο (SAVR) κε ηελ
ρξήζε ηφζν ζπκβαηηθψλ φζν θαη ηαρέσο εθπηπζζφκελσλ (ρσξίο ξάκκαηα) βαιβίδσλ, ζε ζρέζε κε ηελ δηαθαζεηεξηαθή (TAVI) αληηκεηψπηζε.
Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο είλαη ε κεηα-αλάιπζε ησλ Shinnetal (2), ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεζαλ επηά θιηληθέο κειέηεο, θαη ε νπνία ζπλέθξηλε 617 αζζελείο
SAVR κε 621 αζζελείο TAVI. Οη παξάγνληεο πνπ απνηέιεζαλ θαηαιεθηηθά ζεκεία ζχγθξηζεο ήηαλ: ε πξψηκε ζλεηφηεηα, ε παξαβαιβηδηθή δηαθπγή, ην πξψηκν
εγθεθαιηθφ, ε κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία θαη ε αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε βεκαηνδφηε. Ζ κεηα-αλάιπζε έδεημε φηη, ηα πνζνζηά ηεο πξψηκεο ζλεηφηεηαο θαη ηεο
παξαβαιβηδηθήο δηαθπγήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξα ζηε νκάδα SAVR ζε ζρέζε κε ηηο TAVI (2.5% vs 5% θαη 1.5% vs 11% αληίζηνηρα), ελψ ηα
πνζνζηά εγθεθαιηθνχ (1.1% vs 1.7%) θαη αλάγθεο γηα ηνπνζέηεζε βεκαηνδφηε (OR 0.884 (90.364-2.18), p=0.7), δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά (2).
Δάλ ε ρξήζε εθπηπζζφκελεο βαιβίδαο θαηά ηελ SAVRζπλδπαζηεί κε ειάρηζηα επεκβαηηθή πξνζπέιαζε, θαίλεηαη πσο εμαζθαιίδνληαη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή πξνζπέιαζε (πιήξεο κέζε ζηεξλνηνκή) ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Cristiano Spadaccio et al (3).Σέηνηα είλαη ε
κείσζε ησλ αηκνξξαγηψλ θαζψο θαη ησλ κεηαγγίζεσλ, ε επηκφιπλζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο, ν ρξφλνο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο
παξακνλήο ζην λνζνθνκείν.
Σν German Aortic Valve Registry (4) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηέλσζεο ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 2018, θαη ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε
22.062 αζζελείο απφ ην 2011 έσο ην 2015, ζπγθξίλνληαο ηελ ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε κε ζπκβαηηθέο βηνινγηθέο βαιβίδεο ζε ζρέζε κε ηηο ηαρέσο
εθπηπζζφκελεο (ρσξίο ξάκκαηα), θαηέιεμε πσο νη ηαρέσο εθπηπζζφκελεο βαιβίδεο ζπλδένληαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξν ρξφλν εμσζσκαηηθήο θαη
ρξφλν ηζραηκίαο θαη πςειφηεξα πνζνζηά εκθχηεπζεο βεκαηνδφηε θαη αγγεηαθψλ επεηζνδίσλ. Γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε πσο νθείιεηαη ζηελ κε νινθιεξσηηθή
αθαίξεζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηνλ δαθηχιην πνπ εμππεξεηεί ζηελ κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα παξαβαιβηδηθή δηαθπγή. ηελ ίδηα κειέηε ζεκεηψζεθε πσο ππήξραλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο δηαβαιβηδηθήο θιίζεο πίεζεο αλάκεζα ζηα ηξία είδε ηαρέσο εθπηπζζφκελσλ βαιβίδσλ (ρσξίο ξάκκαηα) γεγνλφο πνπ
ζεσξήζεθε πσο νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ design ηνπο.
Μηα άιιε ζεκαληηθή κειέηε, ησλKaveh Eghbalzadeh et al (5),ζπλέθξηλε ην πνζνζηφ παξαβαιβηδηθήο δηαθπγήο κεηαμχ δχν νκάδσλ αζζελψλ: απηψλ πνπ
ππεβιήζεζαλ ζε TAVI θαη απηψλ ζηνπο νπνίνπο εκθπηεχζεθε ηαρέσο εθπηπζζφκελε ανξηηθή πξφζεζε. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε νκάδα ησλ ηαρέσο
εθπηπζζφκελσλ βαιβίδσλ παξνπζίαζε ζεκαληηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ παξαβαιβηδηθήο δηαθπγήο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα TAVI(p<0.05) γεγνλφο πνπ νθείιεηαη
θπξίσο ζην φηη ν επαζβεζησκέλνο δαθηχιηνο εκπνδίδεη ηελ ζσζηή θαη πιήξε έθπηπμε ηεο βαιβίδαο TAVI. Απφ ηελ ίδηα κειέηε πξνθχπηεη φηη θαη νη
κεηεγρεηξεηηθέο δηαβαιβηδηθέο θιίζεηο πίεζεο (tranvalvular gradients) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξεο (p<0.001) ζηελ νκάδα ησλ ηαρέσο εθπηπζζφκελσλ
βαιβίδσλ, θαη κάιηζηα, εηδηθά γηα κηθξφηεξα κεγέζε βαιβίδσλ (5).
Σν 2018 δεκνζηεχηεθε ε Sutureless and Rapid Deployment Aortic Valve Replacement International Registry (SURD-IR) (6)ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 18
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία απφ 3343 αζζελείο (κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 76.8+/-6.7 ρξφληα θαη κέζν EUROSCOREΗ 11.3+/-9.7%) πνπ
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ππεβιήζεζαλ ζε SURD-AVR. Ζ ζπλνιηθή λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα ήηαλ 1.4% γηα απιήSURD-AVRθαη 3.5% πξνθεηκέλνπ γηα ζχλζεηεο επεκβάζεηο. Σν πνζνζηφ
ζλεηφηεηαο ήηαλ 0.8% ζε ρακεινχ ξίζθνπ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε απιή SURD-AVR θαη 1.9% ζε ρακεινχ ξίζθνπ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε
ζχλζεηε SURD-AVR, ελψ 2.2% θαη 3.7% ζε πςεινχ ξίζθνπ αζζελείο, αληίζηνηρα. αλ κεηεγρεηξεηηθέο λεπξνινγηθέο επηπινθέο ζεκεηψζεθαλ αγγεηαθά
εγθεθαιηθά ζε πνζνζηφ 2.8% θαη TIA ζε πνζνζηφ1.1%, ελψ ρξεηάζηεθε ηνπνζέηεζε βεκαηνδφηε ζην 10.4%. πκθψλα ινηπφλ κε απηή ηελ θαηαγξαθή ε SURD AVR απνηειεί κηα αζθαιή ελαιιαθηηθή κέζνδν έλαληη ηεο θιαζηθήο ρεηξνπξγηθήο αληηθαηάζηαζεο.
Σν International Expert Consensus Panel πξφηεηλε ηηο ηαρέσο εθπηπζζφκελεο βαιβίδεο ζαλ πξψηε επηινγή γηα ηνπο αζζελείο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε
ζχλζεην ρεηξνπξγείν ή ζε απηνχο πνπ έρνπλ κηθξφ ανξηηθφ δαθηχιην (7).
Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζνβαξήο ζηέλσζεο ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο κε ηελ ρξήζε ηαρέσο εθπηπζζφκελσλ
(ρσξίο ξάκκαηα) βαιβίδσλ παξνπζηάδεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο ρξήζεο ησλ ζπκβαηηθψλ βαιβίδσλ. Δλψ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο
πνπ ε TAVI αληελδείθλπηαη, φπσο ε χπαξμε δηγιψρηλαο ανξηηθήο βαιβίδαο(2). Σα πιενλεθηήκαηα απηά εληζρχνληαη φηαλ ε ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ βαιβίδσλ
γίλεηαη κε ειάρηζηα επεκβαηηθή πξνζπέιαζε.
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Ζ νιηγνκεηαζηαηηθή λόζνο ζηνλ κε-κηθξνθπηηαξηθό θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα
Οη αζζελείο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν (ζηαδίνπ ΗV) ηνπ πλεχκνλα αληηκεησπίδνληαη παξεγνξεηηθά, δειαδή κε ζθνπφ ηελ παξάηαζε ηνπ
πξνζδνθίκνπ επηβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε κίαο θαηά ην δπλαηφλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο δσήο. Καη απηφ γηαηί ν κεηαζηαηηθφο θαξθίλνο ηνπ
πλεχκνλα δε ζεσξείηαη ηάζηκνο , ελψ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10% (γηα ηνλ κε-κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα – ΜΜΚΠ). Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα πεξηιακβάλεη ζπλήζσο θιαζζηθή ρεκεηνζεξαπεία, ζηνρεπκέλε ρεκεηνζεξαπεία
θαη , πξνζθάησο, αλνζνζεξαπεία , σο ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία, ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία , σο κέζνδν ηνπηθνχ ειέγρνπ ηεο λφζνπ. Ωζηφζν κεξηθνί
αζζελείο (έσο θαη 25%) κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαζηάζεσλ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, κπνξεί λα επηηχρνπλ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ειεπζέξα λφζνπ, εάλ
αληηκεησπηζηνχλ ξηδηθά (επηζεηηθά) ηφζν ε πξσηνπαζήο εζηία, φζν θαη νη δεπηεξνπαζείο εληνπίζεηο 1,2.
Σν θαηλφκελν απηφ έγηλε αληηιεπηφ ηνπιάρηζηνλ 25 ρξφληα πξηλ, φηαλ νη Hellman & Weichselbaum δηαηχπσζαλ ηελ έλλνηα ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ, ζην
πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ θάζκαηνο (spectrumtheory) γηα ηα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ 3. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε νιηγνκεηαζηαηηθή λφζνο απνηειεί ελδηάκεζν
ζηάδην κεηαμχ πεξηνρηθά πεξηνξηζκέλεο λφζνπ θαη εθηεηακέλεο κεηαζηαηηθήο λφζνπ. ε έλαλ αζζελή κε νιηγνκεηαζηαηηθή λφζν θαηά ην ρξφλν ηεο δηάγλσζεο, ε
βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαξθίλνπ είλαη ιηγφηεξν επηζεηηθή ζπγθξηηηθά κε έλαλ άιιν αζζελή κε εθηεηακέλε κεηαζηαηηθή λφζν 4. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη
ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαξθηληθψλ θιψλσλ πνπ ηειηθά επηθξαηνχλ θαη πνπ αξγφηεξα εθδειψλνληαη θιηληθά ζαλ εληνπηζκέλνο φγθνο. χκθσλα κε ηε
ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ θαξθηληθψλ θιψλσλ (clonalevolution), νη θαξθίλνη εθδειψλνληαη ηειηθά σο απνηέιεζκα επαλαιακβαλφκελεο δεκηνπξγίαο θιψλσλ κε
γελεηηθή πνιππνηθηιφηεηα θαη ηειηθά επηινγήο θάπνησλ ή ελφο εμ΄απηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην ηζηηθφ νηθνζχζηεκα 5. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
επηζεηηθφηεηα ελφο θαξθίλνπ θαη ε ηδηφηεηα ηνπ λα κεζίζηαηαη εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο εμέιημεο ηνλ νπνίν έρεη επηηχρεην θαξθηληθφο θιψλνο πνπ
επηθξάηεζε6.
Οη Hanahanθαη Weinberg πεξηέγξαςαλ νρηψ πξνυπνζέζεηο – νξφζεκα γηα ηελ θαξθηλνγέλεζε: απηάξθεηα ζε ζεκαηνδνηήζεηο πνπ επάγνπλ ηελ θπηηαξηθή
αλάπηπμε, απψιεηα ηεο απάληεζεο ζε ζεκαηνδνηήζεηο πνπ θαηαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε, δηεζεηηθή ηθαλφηεηα θαη κεηάζηαζε, απεξηφξηζην θπηηαξηθφ
πνιιαπιαζηαζκφ, επαξθή αγγεηνγέλεζε, απνθπγή ηεο απφπησζεο, γελεηηθή αζηάζεηα θαη θιεγκνλή 7,8. Ζ θαξθηληθνί θιψλνη πνπ αληαγσλίδνληαη ζην ηζηηθφ
νηθνζχζηεκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ έληαζε αιιά θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθθξάδνπλ απηέο ηηο πξνππνζέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο θιψλνο κπνξεί λα
απνηειείηαη απφ θχηηαξα ηθαλά λα εηζδχνπλ ζηελ θπθινθνξία κελ, αιιά κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα επνηθίδνπλ φξγαλα ζηφρνπο θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη ζε
απηά. Ή απφ θχηηαξα ηα νπνία ελψ δχλαληαη λα κεζίζηαληαη, ηειηθά πνιιαπιαζηάδνληαη κε αξγφ ξπζκφ ζην φξγαλν-ζηφρν.
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Οη ζεσξίεο απηέο αιιά θαη παξαηεξήζεηο, φπσο ζηνλ κεηαζηαηηθφ θαξθίλνπ ηνπ λεθξνχ θαη ηνλ νξζνθνιηθφ θαξθίλν κε επαηηθέο κφλν κεηαζηάζεηο, ζέηνπλ
ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε νιηγνκεηαζηαηηθή λφζνο δηαθέξεη νπζηαζηηθά θαη βηνινγηθά απφ ηελ εθηεηακέλε κεηαζηαηηθή λφζν. Σειεπηαία ε έξεπλα πάλσ ζηα
κίθξνRNA (κφξηα RNA πνπ δελ θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο, αιιά πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ απφπησζε θαη ηα νπνία απνξπζκίδνληαη ζηνλ
θαξθίλν) έρεη αλαδείμεη δηάθνξα ηέηνηα κφξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζεηηθή ή πεξηνξηζκέλε κεηαζηαηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα κφξηα απηά ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ
ζην κέιινλ έλαλ αμηφπηζην δείθηε γηα ηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ ηνλ αζζελψλ πνπ φρη κφλν εκθαλίδνπλ κεηαζηάζεηο θαηά ηε δηάγλσζε θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ αιιά θαη εθείλσλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη ζε αξρηθά ζηάδηα θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζεξαπείαο λα
είλαη γλσζηή ε κεηαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο λφζνπ9. Έσο φηνπ γίλεη δηαζέζηκνο έλαο ηέηνηνο κνξηαθφο δείθηεο, ζα ρξεηαζηεί λα ζηεξηδφκαζηε ζηνλ θιηληθφ νξηζκφ
ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ.
Ο θιηληθφο νξηζκφο ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε κειέηε. ηηο πξφζθαηεο κειέηεο θάζεο ΗΗ ζρεηηθά κε ηελ νιηγνκεηαζηαηηθή λφζν
ζηνλ ΜΜΚΠ, ππήξμε κεγάιε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ κειεηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηάζεσλ αιιά θαη ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε
ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ κεηαζηάζεσλ ζε απηέο ηηο κειέηεο θπκαίλεηαη απφ 3 σο 6, κε φξην ηηο ηξεηο εζηίεο ζε ήπαξ θαη πλεχκνλεο. Ζ ESMO (European Society of
Medical Oncology) ζέηεη σο φξην ηηο ηξεηο κεηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεζνζσξαθηθψλ ιεκθαδέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγεζεί
ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία. H International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) νξίδεη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαζηάζεσλ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηηο πέληε θαη ηα φξγαλα κε ηηο κεηαζηάζεηο ηα ηξία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ξηδηθά11.ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλεηαη δηήζεζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ή πνιιαπιέο εκθπηεχζεηο ζε νξνγφλνπο κεκβξάλεο (κήληγγα, πεξηθάξδην, ππεδσθφηαο, κεζεληέξην), ε λφζνο δελ
εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο, θαζψο δελ είλαη εθηθηή ν ξηδηθφο ηνπηθφο έιεγρνο ησλ εζηηψλ απηψλ. χκθσλα κε ηελ IASLC πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηάζεσλ θαη νη κεηαζηάζεηο ζηνλ πλεχκνλα (άιινο ινβφο ηνπ ζχζηνηρνπ ή αληίζηνηρνο). Δπίζεο νη κεζνζσξαθηθνί ιεκθαδέλεο αλ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηάζεσλ θαζψο εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο πεξηνρηθήο λφζνπ (απνπζία απνκαθξπζκέλσλ κεηαζηάζεσλ), ε δηήζεζε ηνπο
ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ξηδηθφ ηνπηθφ έιεγρν ηεο λφζνπ. Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο ξηδηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ
κεηαζηαηηθψλ εζηηψλ, δελ πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο έλαληη άιινπ (π.ρ. ζηεξενζηαηηθή αθηηλνβνιία έλαληη ρεηξνπξγείνπ). Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο
κεηαζηαηηθνχ ΜΜΚΠ σο νιηγνκεηαζηαηηθνχ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δηελεξγείηαη πνδηηξνληαθή ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία (PET/CTscan) θαη καγλεηηθή
ηνκνγξαθία εγθεθάινπ. Γελ απαηηείηαη επεκβαηηθή ζηαδηνπνίεζε ζην κεζνζσξάθην (αξθεί ην PET), εάλ δελ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί ε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή.
Όηαλ δηαπηζηψλεηαη κεηάζηαζε κφλν ζην ήπαξ απαηηείηαη επηπιένλ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ήπαηνο. ηελ πεξίπησζε κνλήξνπο ππεδσθνηηθήο κεηάζηαζεο
ζπζηήλεηαη ζσξαθνζθφπεζε θαη βηνςία εθηφο ηεο εκθαλνχο βιάβεο θαη απφ άιια ζεκεία ηνπ ζχζηνηρνπ ππεδσθφηα πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν
ησλ εθηεηακέλσλ εκθπηεχζεσλ ζε απηφλ.
Ο IASLC δειψλεη πσο νη παξεκβάζεηο ηφζν ζηελ πξσηνπαζή εζηία, φζν θαη ζηηο κεηαζηαηηθέο εζηίεο πξέπεη λα είλαη ξηδηθέο, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε
ηνμηθφηεηα-επηπινθέο, κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα κεηαβνιή ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ θαη επίηεπμε καθξνπξφζεζκνπ ειέγρνπ. Μφλν ζε απηφ
ην πιαίζην έρεη λφεκα λα νξίζεη θαλείο θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ νιηγνκεηαζηαηηθή λφζν. Πξνο ηνλ παξφλ ζηνλ νξηζκφ ηεο λφζνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα φπσο ν ηζηνινγηθφο ηχπνο θαη ην γνληδίσκα ηνπ φγθνπ, αιιά απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ φηαλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ζα είλαη
γλσζηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαξθίλσλ πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε νιηγνκεηαζηαηηθφ ζηάδην. Ζ έλλνηα ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ, σο θιηληθήο νληφηεηαο
δηαθνξεηηθήο απφ ηελ εθηεηακέλε κεηαζηαηηθή λφζν θαη κε επλντθφηεξε πξφγλσζε απφ απηήλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο εκπεξηέρνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ηφζν ηνπ National Comprehensive Cancer Network (NCCN) φζν θαη ηνπ American College of Chest Physicians (ACCP) θαη αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο
κνλήξνπο κεηάζηαζεο ζηνλ εγθέθαιν ή ην επηλεθξίδην ή ηνλ αληίζηνηρν πλεχκνλα, ρσξίο δηήζεζε ησλ κεζνζσξαθηθψλ ιεκθαδέλσλ 12,13. Φπζηθά εμππαθνχεηαη ν
θεληξηθφο ξφινο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα νγθνινγηθά ζπκβνχιηα ησλ λνζνθνκείσλ εηδηθά ζηε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε νιηγνκεηαζηαηηθή
λφζν. Ζ επλντθφηεξε πξφγλσζε ζπγθξηηηθά κε ηελ εθηεηακέλε κεηαζηαηηθή λφζν, πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο κέρξη ηψξα κειέηεο 14,15 κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν
κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ εηδηθνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ νγθνινγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ζα νξίζεη ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα
ηεθκεξηψζνπλ ην νιηγνκεηαζηαηηθφ ηεο λφζνπ, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο πξσηνπαζνχο εζηίαο (ρεηξνπξγείν ή ζηεξενζηαηηθή αθηηλνβνιία ζε αζζελείο κε
ζπλ-λνζεξφηεηεο θαη πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαηάζηαζε) θαη ησλ κεηαζηαηηθψλ εζηηψλ θαζψο θαη ηε ρξνληθή ηνπο αιιεινπρία.
Ζ έλλνηα ηεο νιηγνκεηαζηαηηθήο λφζνπ απνδεηθλχεη ηα πνιιά ζθνηεηλά ζεκεία πνπ κέλεη λα δηαθσηίζνπκε ζην κέιινλ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα,
αιιά θαη άιινπο θαξθίλνπο. Δπηπιένλ ε εμέιημε ζηνπο ηνκείο ηεο αλαηζζεζηνινγίαο, ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο, εηδηθά κε ηελ
αλάπηπμε ησλ ειάρηζηα επεκβαηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεηφηεηαο απφ ηε ρεηξνπξγηθή
παξέκβαζε θαη ηελ επίηεπμε κηθξφηεξεο αλνζνθαηαζηνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε θαη άιισλ ηερληθψλ ηνπηθνχ ειέγρνπ (ζηεξενζηαηηθή
αθηηλνβνιία, radiofrequency ablation) θαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε πνιιά ππνζρφκελσλ ζπζηεκαηηθψλ ζεξαπεηψλ, φπσο ε αλνζνζεξαπεία επηηξέπεη λα ειπίδεη
θαλείο γηα επίηεπμε καθξνπξφζεζκνπ ειέγρνπ ηεο λφζνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ.
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