Η Αντιμετώπιση
του πολυτραυματία ασθενή

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352
E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com

Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς
EKΔOTHΣ:................................................................................................ Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:................................................... Νατάσσα Παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:......................................................................... Μαρία Μηττά, Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:....................................................................................................Ηλίας Καυκάς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ:..................................................................................................... Mαρία Γκελντή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:....................................................Νίκος Τζουρμέτης

με Συνοδές Ορθοπαιδικές Κακώσεις
Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ1, Ε. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ2, Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ3
1,2,3
A' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σ Y N TA K T I K H E Π I T P O Π H
Γ. ΣAΠKAΣ:

Π. EYΣTAΘIOY:
Δ. EYΣTAΘOΠOYΛOΣ:
A. ZAXAPOΠOYΛOΣ:
Γ. ΘEMIΣTOKΛEOYΣ:
Π. KATΩNHΣ:
Γ. ΚΕΛΑΛΗΣ:
Π. KOPOBEΣHΣ:

ΠPOEΔPOΣ

Aναπλ. Kαθηγητής Oρθoπαιδικής Kλινικής Πανεπιστημίoυ Aθηνών

MEΛH

Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Διοικητής Εθνικού Κέντρου Υγείας
Αναπλ. Δ/ντής Κλινικής Χειρός και Μικρoχειρoυργικής, Νoσ. ΚΑΤ
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Γενικό Noσoκ. Άμφισσας
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός
Αναπλ. Kαθηγητής, Δ/ντής Oρθoπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίoυ Kρήτης
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Επιμελητής Θεραπευτηρίου "Metropolitan"
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Δ/ντής Oρθoπαιδικής Κλινικής ΓN Πάτρας
«Άγ. Aνδρέας»
Δ. KΩΣTOΠOYΛOΣ:
Ταγματάρχης ΥΙ, Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Επιμελητής Β’, 401 ΓΣΝ
A. MΠAΔEKAΣ:
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός Τραυματoλoγίας Eλληνικής Aστυνoμίας
ΣT. ΠAΠAΔAKHΣ:
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Επιμελητής Β’, Νοσοκ. «ΚΑΤ»
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:	Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Πρόεδρος Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
I.Π. ΣOΦIANOΣ:
Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Δ/ντής Oρθoπαιδικoύ τμήματoς ΓNN Λειβαδιάς
E. ΣTYΛIANEΣH:
Oρθoπαιδικός Χειρoυργός
Δ. ΓΟΥΛΕΣ:
Ρευματολόγος

H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για κάθε
συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική
ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά oρθoπαιδικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
• Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της
ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια,
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή
επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. • Θέματα
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας
στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό
του ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε
δύσκολα ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση του διεθνή
Iατρικού Tύπου. • Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και
Πληροφορική. • Oρθοπαιδική και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις
αυτοελέγχου ορθοπαιδικών γνώσεων. • Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν.
• Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις
στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO ORTHOPAEDICS:

• Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του κειμένου
να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.
• Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία,
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι
των εικόνων.
• Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να
δείχνει το πάνω μέρος της.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε
υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO
ORTHOPAEDICS».
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες
και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση
στην διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO ORTHOPAEDICS
Υπόψη κ Γ. Σάπκα Δ/νση: Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Tηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352, E-mail: kafkas@otenet.gr
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αντιμετώπιση του πολυτραυματία
ασθενή παραμένει στις μέρες μας,
μια πρόκληση για τον Ορθοπαιδικό
Χειρουργό. Το τραύμα είναι αίτιο πολλών
θανάτων καθημερινά, ειδικά σε νέους ανθρώπους, ενώ καταδικάζει ακόμη περισσότερους σε παροδική ή μόνιμη αναπηρία.
Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό
των πολυτραυματιών ασθενών που αντιμετωπίζονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών πεθαίνουν, ενώ θα μπορούσαν
να επιζήσουν.
Η αντιμετώπιση του βαριά τραυματία απαιτεί
την ταχύτατη αξιολόγηση των κακώσεων και την
άμεση εφαρμογή θεραπευτικής προσέγγισης
για τη διάσωση της ζωής του. Σε αυτό ακριβώς
το στάδιο, ο ορθοπαιδικός χειρουργός έχει
ιδιαίτερη θέση. Θα πρέπει να αξιολογήσει τις
ορθοπαιδικές κακώσεις που θέτουν σε κίνδυνο
τη ζωή του ασθενούς και να καθορίσει τις αρχές
της πρωτογενούς αντιμετώπισης των μυοσκελετικών κακώσεων του πολυτραυματία.
Ακόμα όμως και στη διεθνή βιβλιογραφία,
δεν αναφέρεται με σαφήνεια το όριο της νοσολογικής οντότητας του πολυτραυματία με αυτό
του πολυκαταγματία. Για να μπορέσουμε να
προσεγγίσουμε την έννοια του πολυκαταγματία
ασθενή θα πρέπει να οριοθετήσουμε κάποια
πλαίσια και να δώσουμε έναν αδρό ορισμό.
Πολυκαταγματίας αναφέρεται ο ασθενής που
οι μυοσκελετικές κακώσεις του χρήζουν ορθοπαιδικής αντιμετώπισης. Έτσι ο ασθενής που
φέρει α) κατάγματα κρανίου και κατάγματα
άλλων οστών, β) πολλαπλά κατάγματα άνω
και κάτω άκρου γ) πολλαπλά κατάγματα των
άνω ή κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα και δ)
κατάγματα λεκάνης ή Σ.Σ που συνοδεύονται
από κατάγματα άλλων οστών, ορίζεται ως
πολυκαταγματίας.
Οι περισσότεροι σοβαροί τραυματισμοί συνοδεύονται από κατάγματα των μακρών οστών,
της Σ.Σ. ή της πυέλου, σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 85%, σύμφωνα με πολυκεντρικές μελέτες
που έγιναν σε τραυματιολογικά κέντρα των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο βαθμός
της βαρύτητας των κακώσεων αυτών, όσο και ο
αριθμός των καταγμάτων, μας δίνει μια πρώτη
εικόνα για την εκτίμηση της γενικής κατάστασης
του τραυματία.
Οι σημαντικότερες μυοσκελετικές κακώσεις,
που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης είναι
τα ασταθή κατάγματα πυελικού δακτυλίου, που
μπορεί να είναι θανατηφόρα, τα συντριπτικά
και παρεκτοπισμένα κατάγματα του μηριαίου, λόγω της εκτεταμένης αιμορραγίας που
παρουσιάζουν, οι σοβαρές συνθλιπτικές και
αρκετά συχνά ακρωτηριαστικές κακώσεις των
κάτω άκρων, το σύνδρομο διαμερίσματος και
τα ανοικτά κατάγματα.
H πρώιμη αντιμετώπιση του πολυτραυματία
ασθενούς περιλαμβάνει την καταγραφή και
αξιολόγηση των κακώσεων του, που με εξαίρεση των περιπτώσεων εμφανούς αιμορραγίας,
γίνονται κατά τη διάρκεια της δευτερογενούς
εκτίμησης του τραυματία και σύμφωνα πάντα
με τις αρχές του ATLS. Κάθε κάταγμα πρέπει
να αναγνωρίζεται και να σταθεροποιείται, ενώ
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σε κάθε εμφανώς τραυματισμένη περιοχή θα
πρέπει να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος. Ο
στόχος της ακινητοποίησης ενός κατάγματος
είναι να περιορίσει τις κινήσεις στην εστία του
κατάγματος, να συμβάλλει στον έλεγχο του
πόνου, να περιορίσει τις περαιτέρω κακώσεις
των μαλακών μορίων και να επαναφέρει την
ευθυγράμμιση του τραυματισμένου άκρου.
Θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη νευροαγγειακής βλάβης. Οι νευρικές βλάβες που πιθανώς
να παρουσιαστούν, μπορεί να εκδηλωθούν
ως νευραπραξία, αξονότμηση μέχρι και την
σοβαρότερη μορφή, της μη αναστρέψιμης
νευρότμησης. Σε περιπτώσεις διατομής νεύρου
θα πρέπει να γίνεται διόρθωση της βλάβης
πρωτογενώς.
Οι σοβαρές αγγειακές βλάβες πρέπει να αναγνωρίζονται γρήγορα και να αντιμετωπίζονται άμεσα, διότι η μυϊκή ισχαιμία θα συμβεί
στις επόμενες 6-8 ώρες. Σε πρώτο χρόνο, η
ναρθηκοποίηση του άκρου στη δυνατότερη
ανατομική θέση θα συμβάλει στον έλεγχο της
αιμορραγίας. Σε κατάγματα του μηριαίου οστού,
η τοποθέτηση σκελετικής ή δερματικής έλξης θα
προσδώσει την επιθυμητή ακινητοποίηση.
Επιπρόσθετα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
σημασία στη διερεύνηση τυχόν κακώσεων της
Σ.Σ. Ασθενείς που φέρουν τραύματα κεφαλής ή
τραύματα σε οποιοδήποτε επίπεδο πάνω από
την κλείδα θα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς
για πιθανά κατάγματα ή εξαρθρήματα Α.Μ.Σ.Σ.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το
15% των τραυματιών με κακώσεις πάνω από
το επίπεδο της κλείδας έχουν κακώσεις και της
αυχενικής μοίρας, ενώ στο σύνολο των κακώσεων της Σ.Σ., αυτές της Α.Μ.Σ.Σ. εμφανίζονται
σε ποσοστό της τάξεως του 55%. Ακολουθούν
οι κακώσεις της θωρακικής, της οσφυϊκής και
οι πολλαπλές κακώσεις της θωρακο-οσφυϊκής
μοίρας με 15%. Τέλος, 8% των Κ.Ε.Κ. συνοδεύονται πάντα από κακώσεις της Σ.Σ.
Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο τμήμα των
επειγόντων, διότι οι υπερβολικοί χειρισμοί και
η ανεπαρκής ακινητοποίηση της σπονδυλικής
στήλης μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετες
νευρολογικές βλάβες. Τουλάχιστον 5% των
τραυματιών αναφέρουν ότι η έναρξη των νευρολογικών συμπτωμάτων τους ή η επιδείνωση
των ήδη υπαρχόντων, συνέβη αφού έφτασαν
στο νοσοκομείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται
σε ισχαιμία ή σε επίταση του οιδήματος του
νωτιαίου μυελού ή σε πλημμελή ακινητοποίηση της Σ.Σ. Επίσης, στον πολυτραυματία
με μειωμένο επίπεδο συνείδησης πρέπει να
παραμένει η σανίδα σταθεροποίησης της Σ.Σ.
μέχρι να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της κάκωσης της Σ.Σ.
Στα ανοικτά κατάγματα, σημαντικός παράγοντας είναι ο καθορισμός της έκτασης και της
βαρύτητας του τραυματισμού. Θα πρέπει να
καταγράφεται ο τύπος του κατάγματος και να
γίνεται η ανάλογη ταξινόμηση σε σχέση με
την έκταση του τραυματισμού του δέρματος,
των συνδέσμων, των τενόντων και των μυών.
Πολλές φορές είναι αναγκαία και η συνδρομή
του πλαστικού χειρουργού για την αντιμετώπιση

σε πρώτο χρόνο μεγάλων δερματικών ελλειμμάτων. Επίσης,
ζωτικής σημασίας για το άκρο είναι ο έλεγχος που περιλαμβάνει την αγγειακή κυκλοφορία και την νευρολογική
εκτίμηση της τραυματισμένης περιοχής. Σε περιπτώσεις
απουσίας περιφερικών σφύξεων, μεγάλη βοήθεια μπορεί
να μας προσφέρει η αγγειογραφία του πάσχοντος σκέλους.
Στα πλαίσια της πρώιμης αντιμετώπισης ενός ανοικτού
κατάγματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λεπτομερής
εξέταση του τραύματος. Να γίνεται πολύ καλή έκπλυση
της περιοχής με αφαίρεση των ξένων σωμάτων και καλός
χειρουργικός καθαρισμός των νεκρωμένων ιστών, ενώ
σε δεύτερο χρόνο μπορούν να γίνουν οι συρραφές των
τενόντων, των μυών και των νεύρων.
Στις περιπτώσεις που οι κακώσεις των άκρων συνοδεύονται
από εξαρθρήματα, αυτά θα πρέπει να ανατάσσονται άμεσα,
ειδικά στις κακώσεις όπου υπάρχει στενή γειτνίαση του
νεύρου με την άρθρωση, που έχει υποστεί το εξάρθρημα. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να συμβεί συμπίεση του
ισχιακού νεύρου σε περίπτωση οπισθίου εξαρθρήματος
του ισχίου ή πιο σπάνια, κάκωση του μασχαλιαίου νεύρου
επί οπισθίου εξαρθρήματος του ώμου.
Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή του κατάλληλου χρόνου
που μπορεί ή πρέπει ο ορθοπαιδικός να προχωρήσει στην
οστεοσύνθεση ενός κατάγματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υφίσταται τέτοιο δίλλημα. Το σίγουρο είναι ότι
προέχει η επιβίωση του πολυτραυματία και προφανώς
καμία οστεοσύνθεση δεν είναι απαραίτητη καθώς επιβαρύνει τη γενική κατάσταση του τραυματία. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι πρέπει να παραταθεί ασκόπως η διενέργεια
της οστεοσύνθεσης, τουλάχιστον πέρα των πρώτων 2448 ωρών. Σύμφωνα με τις νεώτερες απόψεις, η πρώιμη
οστεοσύνθεση μειώνει τις πιθανότητες λιπώδους εμβολής,
παρέχει προφύλαξη από τη δευτερογενή αναπνευστική ανεπάρκεια, μειώνει τις πιθανότητες φλεγμονής και
προσφέρει καλύτερη διαχείριση και κινητοποίηση του
ασθενούς. Τέλος, η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση των
καταγμάτων μειώνει σημαντικά το ποσοστό εμφάνισης
θανατηφόρων επιπλοκών.
Υπάρχουν όμως σημαντικές κακώσεις που μπορούν να
αποβούν μοιραίες για την ζωή του ασθενούς, ακόμα και
στην περίπτωση που παρουσιάζονται ως μεμονωμένες
και αυτές δεν είναι άλλες από τις κακώσεις του πυελικού
δακτυλίου. Αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας
και θνητότητας. Σε σταθερές κακώσεις η θνητότητα είναι
10%, ενώ σε ασταθείς κακώσεις του πυελικού δακτυλίου
η θνητότητα ανέρχεται στο ποσοστό του 30%. Και αυτό
συμβαίνει επειδή πολύ συχνά έχουμε και τραυματισμό
των πυελικών οργάνων (κόλπος, ουρήθρα, ουροδόχος
κύστη, ορθό) και των μεγάλων αγγείων. Σε ποσοστό 3%
παρατηρούνται επίμονα ουρηθρικά προβλήματα (συνήθως
από ρήξη ουρήθρας). Σε περιπτώσεις καταγμάτων του ιερού
οστού ή σε κατάγματα εξαρθρήματα των ιερολαγόνιων
διαρθρώσεων, απαντάται σε ποσοστό της τάξεως του
5%, μόνιμη νευρολογική βλάβη. Πρέπει να επισημανθεί
ότι η σταθεροποίηση του ασταθούς πυελικού δακτυλίου
κρίνεται απαραίτητη κατά την πρώτη φάση της ανάνηψης
του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
παρεκτόπιση του οπισθίου ιερολαγόνιου συμπλέγματος,
η οποία σε αυτή τη φάση έχει μεγαλύτερη σημασία από
την εντόπιση της βλάβης (άριστη επιβεβαίωση μπορεί να

γίνει με CT).
Αν και η ανατομική εντόπιση της βλάβης είναι σημαντική
για τη χειρουργική αντιμετώπιση, ο βαθμός σταθερότητας
της πυέλου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Έτσι οδηγούμαστε στην άμεση
αντιμετώπιση του τραυματία, σύμφωνα πάντα με τις αρχές
του ATLS, και στην ταυτόχρονη και όχι διαδοχική φροντίδα
των διαφόρων συστημάτων. Η μεθαιμορραγική καταπλη-

πολυτραυματία και προφανώς καμία

οστεοσύνθεσης ή πυελικού clamp, που ελαττώνουν την
οπισθοπεριτοναϊκή φλεβική και οστική αιμορραγία σε μεγάλο βαθμό και προσφέρουν σημαντική σταθεροποίηση
της πυέλου, πρέπει πάντα να γίνεται πρώιμα.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι
τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται βιασύνη στην
αντιμετώπιση των καταγμάτων ενός πολυτραυματία. Τα
κατάγματα δεν πρέπει να αλλάζουν τις αρχές του ATLS και
τις προτεραιότητες της αναζωογόνησης. Αρχικά τα παραβλέπουμε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το shock, οι
αναπνευστικές και κυκλοφορικές διαταραχές. Δε νοείται
εξαιτίας μιας επείγουσας οστεοσύνθεσης να πεθάνει ένας
πολυτραυματίας. Η οστεοσύνθεση έχει θέση στην αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας ή διάσωσης σκέλους.
Το συντομότερο δυνατό μετά τη σταθεροποίηση της
γενικής κατάστασης του τραυματία πρέπει να αντιμετωπισθούν οι ορθοπαιδικές κακώσεις. Η πρώιμη χειρουργική
θεραπεία ελαττώνει τις πιθανότητες εμφάνισης λιπώδους
και πνευμονικής εμβολής. Συνήθως το αποτέλεσμα μιας
άστοχης αντιμετώπισης ενός πολυτραυματία είναι η πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια. Έχει τεκμηριωθεί από την
διεθνή βιβλιογραφία ότι η συμβολή του Ορθοπαιδικού
χειρουργού στην αποτροπή της εμφάνισης του συνδρόμου
είναι καταλυτική.

οστεοσύνθεση δεν είναι απαραίτητη κα-

Βιβλιογραφία

Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή του κατάλληλου χρόνου που μπορεί ή πρέπει
ο ορθοπαιδικός να προχωρήσει στην
οστεοσύνθεση ενός κατάγματος. Το σίγουρο είναι ότι προέχει η επιβίωση του

θώς επιβαρύνει τη γενική κατάσταση του
τραυματία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
πρέπει να παραταθεί ασκόπως η διενέργεια της οστεοσύνθεσης, τουλάχιστον
πέρα των πρώτων 24-48 ωρών.

ξία μπορεί να είναι βαρειά, λόγω οπισθοπεριτοναϊκής,
αρτηριακής ή φλεβικής αιμορραγίας, και απειλητική για τη
ζωή. Ο εντοπισμός του σημείου της αιμορραγίας μπορεί να
γίνει με περιτοναϊκή πλύση, υπερηχογράφημα ή αξονική
τομογραφία (με ή χωρίς σκιαγραφικό).
Ασθενείς με ασταθείς κακώσεις της πυέλου απαιτούν
μαζική αναπλήρωση υγρών. Μεγάλη βοήθεια μπορεί
να προσφέρει η χρήση ειδικών παντελονιών τύπου αεροθαλάμου (PASG). Προσοχή χρήζει η εφαρμογή του
αεροθαλάμου, αφού πρώτα πρέπει να γίνει το φούσκωμα
των ποδιών και μετά του κοιλιακού τμήματος των στολών
αυτών, ενώ το ξεφούσκωμα γίνεται αντίστροφα. Προσοχή,
επίσης, πρέπει να δοθεί στο σύνδρομο διαμερίσματος
των κάτω άκρων.
Τονίζεται ότι η σταθεροποίηση των καταγμάτων του πυελικού δακτυλίου ανήκει στη φάση της αναζωογόνησης, και
όχι στην φάση της αντιμετώπισης των κακώσεων αυτών.
Έτσι η εφαρμογή ενός πρόσθιου πλαισίου εξωτερικής
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