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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 εκδη-
λώσεις 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 σύγ-
χρονης 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 με-
ταφράσεις 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 απο-
τελούν το χειρόγραφο) καθένα: α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία 
των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, 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, διαφά-
νειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσί-
ευση στην διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO ORTHOPAEDICS
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
Ορθοπαιδική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς

Παρωνυχία

Α) Οξεία Παρωνυχία
   Αποτελεί τη συχνότερη φλεγμονή λόγω εύκολων τραυματισμών. Η 

ονυχοφόρος πτυχή είναι αρκετά λεπτή και για το λόγο αυτό δεν ανθίσταται 
σθεναρά σε μικρόβια. Τα συχνότερα αίτια εμφάνισης μιας παρωνυχίας είναι 
η προς τα έσω ανάπτυξη νυχιού, το τραύμα και τα ξένα σώματα2.

Θεραπεία
   Στα αρχικά στάδια γίνεται προσπάθεια ανύψωσης της κοίτης του νυχιού. 

Εάν χρειάζεται, γίνεται παροχέτευση με μία ή δύο τομές μακριά από την 
κοίτη, με ή χωρίς αναισθησία (π.χ ring block, Εικόνα 2).

   Όποτε χρειάζεται, γίνεται αφαίρεση του κεντρικού τμήματος του νυχιού, 
εφόσον αυτό έχει νεκρωθεί. Το τραύμα παραμένει ανοιχτό, ώστε να πα-
ροχετεύει για 48 ώρες. Χρήσιμη είναι η εμβάπτιση του δακτύλου σε ήπια 
διαλύματα αντισηπτικών δύο φορές την ημέρα. Χορήγηση αντιβιοτικής 
χημειοπροφύλαξης δεν είναι πάντα απαραίτητη. Τα μικρόβια τα οποία 
συμμετέχουν είναι ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος, καθώς και 
αναερόβια σε περιπτώσεις δαγκώματος των νυχιών. Σπάνια, αλλά σοβαρή 
επιπλοκή αποτελεί η οστεομυελίτιδα της τελικής φάλαγγας.

Αντιμετώπιση 
λοιμώξεων στην άκρα 

χείρα

Καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με φλεγμονή στην περιοχή του 
χεριού, είναι1:
• Παρωνυχία
• Απόστημα πολφού
• Φλεγμονή στους χώρους της παλάμης
• Τενοντοελυτρίτιδα
• Σηπτική αρθρίτιδα
• Δήγματα
• Ειδικές φλεγμονές
   Τα πιο συχνά μικρόβια τα οποία εμπλέκονται είναι ο χρυσίζων 
σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος. Τα τελευταία χρόνια 
είναι συχνή η συμμετοχή του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη 
σταφυλοκόκκου. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη 
και να απαιτεί την εναλλαγή εμπειρικών αντιβιώσεων μέχρι 
να ελεγχθεί η φλεγμονή. Το μικροβιακό φορτίο σχετίζεται και 
με την επαγγελματική έκθεση, ειδικά στις περιπτώσεις ειδικών 
φλεγμονών. Η θεραπευτική προσέγγιση των λοιμώξεων του 
χεριού περιλαμβάνει συνδυασμό κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής, 
ακινητοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία απαιτεί την 
πολύ καλή γνώση της μοναδικής και πολύπλοκης ανατομίας του 
χεριού1.
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