
 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 

Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 10-11-21 & ώρα 1μμ. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ          
Α’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ,                                     

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθύντρια: Α. Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Π. Κατσαούνου, Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

Πρόεδρος: Κ. Αθανασιάδη, Χειρουργός Θώρακος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., 
Καρδιοθωρακοχειρουργικό-Θωρακοχειρουργικό-Αγγειοχειρουργικό Τμήμα 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Γυναίκα 67 ετών με εμπύρετο και  
πρόσφατη διάγνωση σαρκοείδωσης υπό αγωγή» 

 
Παρουσίαση: Πολύδωρα Ευτυχία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στη Μονάδα 
Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Α’ Κλινικής Εντατικής 
Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Διαφορική Διάγνωση: Κομπόγιωργας Στήβεν, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο 
Πνευμονολογικό Τμήμα 

Σχολιασμός: Ελευθερίου Κωνσταντίνος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., 
Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Α’ Κλινικής Εντατικής 
Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 
Γυναίκα 67 ετών προσήλθε στο Νοσοκομείο μας λόγω πυρετού από 24ώρου και έντονης 
αδυναμίας-καταβολής. Η παρούσα νόσος της ασθενούς άρχεται από 9μήνου, με βήχα 
μη παραγωγικό, ενώ τους τελευταίους 3 μήνες παρουσίαζε ανορεξία και απώλεια 
βάρους. 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

 Καταγωγή από Φιλιππίνες με διαμονή στην Ελλάδα για 30 χρόνια. Εργασία ως 
καθαρίστρια. 

 Πρώην καπνίστρια (>100py) με διακοπή προ 5ετίας. 

 Προ 3μήνου ετέθη η διάγνωση σαρκοείδωσης από βιοψία μεσοθωρακικού λεμφαδένα 
με EBUS/TBNA (μη νεκρωτικό κοκκίωμα πιθανώς σαρκοειδικού τύπου) και ιδιώτης 
ιατρός συνταγογράφησε πρεδνιζολόνη, την οποία η ασθενής ελάμβανε έως την 
εισαγωγή της. 

 



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 

 Προ 6μήνου: Νοσηλεία λόγω λοίμωξης Covid-19. 

 Προ 2μήνου: Νοσηλεία λόγω λοίμωξης αναπνευστικού και εξανθήματος. 

 Προ μηνός: Νοσηλεία λόγω συγκοπτικού επεισοδίου. 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 Κλινικά: Όψη πάσχουσας, καχεκτική, εμπύρετη (Θ: 38˚C), αιμοδυναμικά σταθερή, 
αναπνευστικά επαρκής, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από την κλινική εξέταση. 

 Εργαστηριακά: Αναιμία ορθόχρωμη-ορθοκυτταρική, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής     
(Λ: 22.000 με 80% πολυμορφοπυρηνικό τύπο, CRP: 9, ΤΚΕ: 80). 

 ΗΚΓ: Φλεβοκομβικός ρυθμός χωρίς εικόνα ισχαιμίας. 

 CXR: Διεύρυνση δεξιάς πύλης, μικρό διήθημα στην περιφέρεια του ΑΡ κάτω 
πνευμονικού πεδίου με ασαφοποίηση της σύστοιχης πλευροδιαφραγματικής γωνίας-

εικόνα παρόμοια με CXR προ 3 μηνών. 

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Επαναλαμβανόμενα τεστ από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα για SARS-CoV-2 ήταν αρνητικά. 
Ετέθη σε εμπειρική αντιβιοτική αγωγή που τροποποιήθηκε με βάση τις θετικές 
αιμοκαλλιέργειες. Παρά την αρχική σχετική ύφεση και την αρνητικοποίηση των 
αιμοκαλλιεργειών, το εμπύρετο συνέχιζε να επιμένει. 
 

Μια εξέταση ήταν αυτή που έθεσε την τελική διάγνωση. 
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
μέσω ZOOM. Οι οδηγίες-κωδικοί σύνδεσης στο ZOOM, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους 
δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 10-11-21 και ώρα 1μμ., 
αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.  
Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits  

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του 
συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης). 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής: 

 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-epistimonikon-

tmimaton/tetarti-2021-2022 

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