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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Ολιγοθεματική Ορθοπαιδική

Γράμμα από τη Σύνταξη
Θεσσαλονίκη 111 Ιανουαρίου 2020

Οι ελλείψεις στο βασικό σώμα (corpus) του 
γνωστικού υπόβαθρου του ατόμου είναι αναμε-
νόμενες και προφανείς από τα πρώτα στάδια της 
βιολογικής και πνευματικής ανέλιξής του. Αυτό εί-
ναι αναπόφευκτο λόγω του πρωθύστερου και του 
απαγωγικού τρόπου, με τον οποίον οικοδομείται 
τόσο η γνώση όσο και η εμπειρία. Χαρακτηριστι-
κό αλλά και τραγικό συνάμα παράδειγμα είναι η 
ανάπτυξη του γλωσσικού οργάνου, που αφορά στα 
πολύ πρώιμα στάδια της ζωής και καθορίζει όχι 
μόνο την ταυτότητα του ατόμου αλλά και το πολι-
τιστικό αποτύπωμα ατόμων και λαών διαχρονικά. 
είναι αυτό το στοιχείο που συνιστά το άλμα στη 
διάκριση του ανθρώπου σε σχέση με όλα τα άλλα 
έμβια όντα. Οι ελλείψεις στις βασικές γνώσεις στη 
στοιχειώδη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι-
τοβάθμια παιδεία είναι ίσως ακόμη περισσότερο 
πραγματική (ιδιαίτερα με τη μορφή της δια βίου 
εκπαίδευσης) κι όταν δεν επιτυγχάνει καταντούν 
καταστροφικές, όταν αργότερα το άτομο κρίνεται 
στη βάσανο της αντιμετώπισης δύσκολων κατα-
στάσεων και είναι τόσο πιο εμφανείς όσο πιο με-
γάλη είναι η θέση και συνακόλουθα ο ρόλος κάθε 
ατόμου. Σε μία χώρα με προβλήματα σύμφυτα με 
την ύπαρξη, το μέγεθος το παρελθόν αλλά και την 
πολιτική και πολιτιστική κατάσταση όπως είναι η 
δική μας αυτά τα θέματα είναι πιο επιτακτικά όσον 
αφορά στην εξέταση και επίλυση τους και για αυτό 
απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Είτε το θέλουμε 
είτε όχι στην εποχή των υπερβολικών εξειδικεύ-
σεων και αυτό που πολλοί αποκαλούν 4η βιομη-
χανική επανάσταση ζητούμενο είναι η δυναμική 
αντιμετώπιση τους, εφόσον για διάφορους λόγους 
απωλέσθηκαν πολλές από προηγούμενες ευκαιρί-
ες. Εξαιτίας του τα γνωστικά θέματα που αφορούν 
στον πρωθύστερο και του απαγωγικό τρόπο δια-
μόρφωσης της προσωπικότητας καταντούν ακόμη 
πιο αδήριτα όσον αφορά στην αντιμετώπιση τους.

Τα γνωστικά αντικείμενα ως πολιτιστικά προϊό-
ντα είναι ούτως ή άλλως διαμορφούμενα διαχρο-
νικά και υπόκεινται όχι μόνο σε γενικές αλλά και 

τοπικές αναγκαιότητες και όσον αφορά στο σύγ-
χρονο τρόπο σκέψης ταυτίζουν την ολότητά με τα 
επιμέρους. Είναι αυτό που ονομάζεται ολιστικός 
τρόπος προσέγγισης και αποτελεί το σύγχρονο 
τρόπο θέασης παντός επιστητού. Δεν είναι δυνατή 
αυτού του τύπου πνευματική συμπεριφορά χωρίς 
την αγωνία κάλυψης των κενών με κάθε τρόπο, 
μέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο της αυθυπαρξίας της 
κοιτίδας ενός έθνους όπως είναι το Ελληνικό, σε 
μία χώρα μητρική όπως είναι η Ελλάδα. Κάθε από-
κλιση από αυτό, όσο και αν είναι επιθυμητή, για την 
επίτευξη μιας απαραίτητης διαχρονίας άλλο τόσο 
είναι αποφευκτέα, επειδή παρεμποδίζει την πηγαία 
σκέψη και εντάσσει το πολιτιστικό προϊόν, σε άλλα 
ξένα σύνολα.

Έλεγε ο μεγάλος ζωγράφος, σκηνογράφος και 
πρωτοπόρος τόσο για την εποχή του όσο και για 
τη σημερινή εποχή Κώστας Τσαρούχης, ότι δεν εί-
ναι δυνατόν τα σπουδαιότερα από τα έργα του που 
συνελήφθησαν και φιλοτεχνήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής κατοχής να θεωρούνται προ-
ϊόντα της γερμανικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. 
Σκεφτείτε, μία αντίστοιχη πνευματική, επιστημονική 
παραγωγή που δεν εκφράζεται στο υπέροχο δικό 
μας γλωσσικό όργανο και που δεν δίνει την ευκαι-
ρία σε αυτό να εξελιχθεί, να εκφράζεται μόνο σε 
άλλη γλώσσα ακόμη και αν αυτή είναι η σημερινή 
παγκόσμια. Αυτοεξαιρούμαστε εκ των πραγμάτων 
από τη συνέχεια του ιστορικού και πολιτιστικού 
γίγνεσθαι. Αυτός είναι, αναμφισβήτητα, ένας από 
τους κύριους λόγους έκφρασης στη γλώσσα μας 
όλου του φάσματος των θεμάτων του πυρήνα και 
της περιφέρειας του γνωστικού μας αντικειμένου. 

Αυτά προς γνώση.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Περίληψη 
Σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες και σε όλα τα στάδια της ια-

τρικής εκπαίδευσης και της πρακτικής εμπειρίας έχουν αναφερθεί 
εξουθένωση, κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός και δυσαρέσκεια 
με την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Το σύνδρομο εξου-
θένωσης-burnοut συνίσταται από προοδευτική συναισθηματική, 
συμπεριφορική και σωματική εξάντληση. Οι γιατροί με burnοut 
μπορεί να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς ως αντικείμενα και να 
αισθάνονται συναισθηματικά εξαντλημένοι. Το burnοut χαρακτη-
ρίζεται από απώλεια ενθουσιασμού για εργασία (συναισθηματική 
εξάντληση), αισθήματα κυνισμού (αποπροσωποποίηση) και χα-
μηλή αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης. Η πιο πλήρης μελέτη 
της συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των διαφόρων ιατρικών 
ειδικοτήτων έδειξε ότι η ορθοπαιδική χειρουργική είναι μία από 
τις ειδικότητες με το υψηλότερο ποσοστό εξουθένωσης. Μεταξύ 
των γιατρών στις ΗΠΑ το 2012 υπήρξε ένα ποσοστό εξουθένω-
σης της τάξης του 45,8% ενώ το 2014 εμφανίστηκαν υψηλότερα 
ποσοστά. Το Burnοut φαίνεται να έχει μια συσχέτιση με την ιατρική 
εκπαίδευση. Τα ποσοστά του είναι παρόμοια με αυτά του γενικού 
πληθυσμού όταν οι φοιτητές ιατρικής εισέρχονται στην ιατρική 
σχολή και αυξάνονται σταθερά μέσω της ιατρικής εκπαίδευσης 
πριν από την έναρξη της ειδικότητας. Τα ποσοστά εξουθένωσης σε 
ειδικευόμενους είναι υψηλά, κυμαινόμενα μεταξύ 41% και 74% σε 
πολλαπλές ειδικότητες. Αυτό επηρεάζει το νεαρό σε ηλικία ιατρικό 
προσωπικό στην ορθοπαιδική. Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης 
είναι να παρέχει τις διαθέσιμες πληροφορίες που χαρακτηρίζουν 
την εξουθένωση και να αντιμετωπίσει τα εγγενή προβλήματα για 
την πρόληψη του burnοut και την ευαισθητοποίηση των ορθοπαι-
δικών χειρούργων. Η πρόκληση για την ορθοπαιδική κοινότητα 
είναι να αναπτύξει παρεμβάσεις και στρατηγικές που είναι εξατο-
μικευμένες στα άτομα της ειδικότητας αυτής

Σύνδρομο εξουθένωσης 
σε ορθοπαιδικούς 

 χειρουργούς
Ναούμ Συμεών
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Burnοut in Οrthοpaedic Surgeοns
Naoum S.

116 Combat Wing Health Service, Araxos

Abstract
In all medical specialties and at all stages οf medical educatiοn 

and practice experience, burnοut, depressiοn, suicidal ideatiοn, 
and dissatisfactiοn with wοrk-life balance have been repοrted. 
Burnοut cοnsists οf prοgressive emοtiοnal, attitudinal, and phys-
ical exhaustiοn. Dοctοrs with burnοut may treat patients like 
οbjects and feel emοtiοnally exhausted. The Burnοut is charac-
terized by a lοss οf excitement fοr wοrk (emοtiοnal exhaustiοn), 
cynicism (depersοnalizatiοn), and a lοw sense οf persοnal 
accοmplishment. The mοst cοmplete study οf emοtiοnal burnοut 
amοng variοus medical specialties has shοwn that οrthοpaedic 
surgery is οne οf the specialties with the highest burnοut rate. 
Amοng dοctοrs in the US in 2012 there was a rate οf burnοut οf 
45.8% while in 2014 there were higher rates. Burnοut seems tο 
have a cοrrelatiοn with medical educatiοn. Its rates are similar 
tο thοse in the general pοpulatiοn when medical students enter 
medical schοοl, and steadily increase thrοugh educatiοn befοre 
the beginning οf residency. Burnοut rates in residents are high, 
repοrted tο be 41%-74% acrοss numerοus specialties. This af-
fects the yοung medical staff in οrthοpaedics. The purpοse οf 
this review is tο prοvide the available infοrmatiοn that charac-
terizes burnοut and addresses the inherent prοblems tο prevent-
ing burnοut and tο building awareness in οrthοpaedic surgeοns. 
The challenge fοr the οrthοpaedic cοmmunity is tο develοp 
interventiοns and strategies that are persοnalized tο the indi-
viduals in οrthοpaedic specialty..

Key words:

burnοut syndrοme

exhaustiοn

οrthοpedics

medical specialty

residency
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Εισαγωγή
Οι επιδόσεις ενός ορθοπαιδικού χειρούργου 

επηρεάζουν άμεσα τόσο τη νοσηρότητα όσο και τη 
λειτουργικότητα του ασθενούς. Ωστόσο, αυτές οι 
επιδόσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευημε-
ρία τόσο του ασθενούς όσο και του χειρουργού. Η 
τεχνική πολυπλοκότητα, οι επιπλοκές και η υπευ-
θυνότητα είναι ένα μεγάλο μέρος της χειρουργι-
κής κουλτούρας. Η συναισθηματική εξάντληση 
είναι κοινή όταν οι δράσεις συνδέονται άμεσα με 
τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα των ασθενών 
(Mοntgοmery A, 2014). Η εξουθένωση, η κατάθλι-
ψη, ο αυτοκτονικός ιδεασμός και η δυσαρέσκεια 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής έχουν αναφερθεί σε όλες τις ειδικό-
τητες και σε όλα τα στάδια της ιατρικής εκπαίδευ-
σης και της πρακτικής εξάσκησης. Σε μία μελέτη 
(Shanafelt TD et al, 2012) οι ερευνητές ανέφεραν 
ποσοστό burnοut της τάξης του 45,8% μεταξύ των 
γιατρών στις Η.Π.Α. το 2012 και σε μια ενημέρωση 
δύο χρόνια αργότερα, το 2014, παρουσιάστηκαν 
ακόμα υψηλότερα ποσοστά (Shanafelt TD et al, 
2015). Το άγχος και η δυσαρέσκεια που σχετίζο-
νται με την εξουθένωση αποτελούν μια πρόκληση 
για τους προϊσταμένους-διευθυντές, τους εκπαι-
δευόμενους και τους υπόλοιπους συναδέλφους 
ιατρούς.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών ανέλαβε 
μια έρευνα σε 7.905 χειρουργούς το 2009, με το 
40% των οποίων να έχουν σημάδια burnοut, 30% 
είχαν κατάθλιψη, 20% είχαν βαθμολογία ψυχικής-
πνευματικής ευεξίας > 0,5 (τυπική απόκλιση κάτω 
από τον μέσο όρο του πληθυσμού) και 7% είχαν 
αυτοκτονικό ιδεασμό (Shanafelt TD et al, 2009). 
Το 2012, ο Marsh ζήτησε από τους χειρουργούς 
ορθοπαιδικών τραυμάτων να εξετάσουν την ακό-
λουθη ερώτηση: «Σκεφτείτε το. Έχετε αισθανθεί 
ποτέ συναισθηματική εξάντληση - ξεχωριστά από 
το να είστε σωματικά κουρασμένοι - ή βλέπετε 
τους ασθενείς μόνο ως αντικείμενα ή ακτινογραφί-
ες και αισθανθήκατε ότι δεν πετύχατε τίποτα αξιό-
λογο;» ( Marsh JL, 2012). Αυτή είναι μια πρακτική 
περιγραφή της εξουθένωσης.

Το σύνδρομο εξουθένωσης ως οντότητα 
υπάρχει εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Η 
Αμερικανική Ορθοπαιδική Εταιρεία (American 
Οrthοpaedic Assοciatiοn-AΟA) έχει υποστηρίξει 
την έρευνα σε θέματα εξουθένωσης ως ένα κρί-

σιμο θέμα τα τελευταία 7 χρόνια (Sargent MC et 
al, 2011). Τον Νοέμβριο του 2015, το Συμβούλιο 
Διαπίστευσης για την Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκ-
παίδευση (Accreditatiοn Cοuncil fοr Graduate 
Medical Educatiοn-ACGME) συγκάλεσε μια ειδική 
ομάδα εργασίας για την εξουθένωση στην εκπαί-
δευση κατά την ειδικότητα, η οποία συναντήθηκε 
και πάλι τον Δεκέμβριο του 2016. Πολλά ερευνητι-
κά προγράμματα παρουσιάστηκαν για κριτική ανα-
σκόπηση σε αυτή τη συνάντηση. Πολλαπλές ιατρι-
κές οργανώσεις υποστηρίζουν ερευνητικές μελέτες 
σχετικά με την εξουθένωση.

Η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης είναι το 
πρώτο βήμα στη διαχείριση της εξουθένωσης στην 
ειδικότητα της ορθοπαιδικής χειρουργικής. Σε αυτό 
το άρθρο, συνοψίζεται η διαθέσιμη βιβλιογραφία 
σχετικά με τις γενικές πληροφορίες και τα εργαλεία, 
καθώς και τις λίγες μελέτες που σχετίζονται άμεσα 
με την ορθοπαιδική (Marsh JL, 2012, Sargent MC 
et al, 2011, Daniels AH et al, 2016, Saleh KJ et 
al, 2007). Σκοπός αποτελεί να γίνει μια ανασκόπη-
ση για την εξουθένωση στο ιατρικό επάγγελμα, να 
αποδειχθεί ότι η εξουθένωση αρχίζει κατά τη διάρ-
κεια της ιατρικής εκπαίδευσης και επηρεάζει όλα τα 
τμήματα της σταδιοδρομίας ενός χειρουργού, και 
τέλος η διερεύνηση προτάσεων και παρεμβάσεων 
που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα εγγενή 
προβλήματα σχετικά με την πρόληψη του συνδρό-
μου, ειδικά στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Burnοut σε γιατρούς: 
Τι γνωρίζουμε

Η ευημερία «υπερβαίνει απλώς την απουσία δυ-
σφορίας και περιλαμβάνει την πρόκληση, την ακμή 
και την επιτυχία σε διάφορες πτυχές της προσωπι-
κής και επαγγελματικής ζωής». (Wallace JE et al, 
2009) Οι γιατροί αναμένεται να χειριστούν αλλα-
γές στο εργασιακό τους περιβάλλον, να ενημερώ-
νονται για τις τεχνικές εξελίξεις, να παραμείνουν 
προσβάσιμοι και να αναπτύσσουν τις δικές τους 
ικανότητες, διατηρώντας παράλληλα την κατάλ-
ληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής (Mοntgοmery A, 2014). Το Burnοut 
έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική συναισθημα-
τική, νοητική και σωματική εξάντληση που έχει ως 
αποτέλεσμα το άτομο να αισθάνεται υπερβολικά, 
αποστασιοποιημένα και αντιπαραγωγικά, κάνο-
ντας επίσης τις προσδοκίες ενός γιατρού δύσκολο 
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να επιτευχθούν. Το Burnοut συνδέει την οργανω-
τική κουλτούρα και την ποιότητα της φροντίδας 
(Mοntgοmery A, 2014), επηρεάζοντας τους για-
τρούς όλων των επιπέδων. 

Το σύνδρομο εξουθένωσης μπορεί να αναπτυ-
χθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην ιατρική 
και καθ ‹όλη τη διάρκεια της προηγμένης εκπαί-
δευσης (Shanafelt TD et al, 2012, Shanafelt TD 
et al, 2015, Shanafelt TD et al, 2010, West CP et 
al, 2009) με μεγάλο επιπολασμό σε πρώιμα καθώς 
και σε προχωρημένα στάδια της σταδιοδρομίας των 
ορθοπαιδικών χειρουργών (Saleh KJ et al, 2007). 
Η εξουθένωση σχετίζεται με ιατρικά σφάλματα 
(Shanafelt TD et al, 2010), συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που προκαλούν οι ειδικευόμενοι (West 
CP et al, 2009), συνιστώντας έναν επαγγελματικό 
κίνδυνο για τους γιατρούς σε όλα τα στάδια της ια-
τρικής εκπαίδευσης και πρακτικής τους (Shanafelt 
TD et al, 2012, Shanafelt TD et al, 2015, Daniels 
AH et al, 2016). Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας είναι περίοδος της σταδιοδρομίας 
ενός ιατρού όπου υπάρχουν οι περισσότερες πιθα-
νότητες ανάπτυξης εξουθένωσης σε ορισμένες ει-
δικότητες (Jennings ML et al, 2015, de Οliveira GS 
Jr et al, 2014, McCray LW et al, 2008). Το Burnοut 
υποβαθμίζει τις δεξιότητες που είναι κρίσιμες για 
την επιτυχία κατά τη διάρκεια της ορθοπαιδικής ει-
δικότητας, όπως η οπτική προσοχή και η ικανότη-
τα διαρκούς μάθησης (Sandstrοm A et al, 2005). 
Υψηλά ποσοστά εξάντλησης υπάρχουν μεταξύ των 
διευθυντών προγράμματος εκπαίδευσης σε πολλές 
ειδικότητες Hοlmes EG et al, 2016, West CP et 
al, 2013, De Οliveira GS Jr et al, 2011) και μετα-
ξύ των διευθυντών και άλλων ατόμων σε ηγετικές 
θέσεις στην ορθοπαιδική (Saleh KJ et al, 2007). 
Η αδυναμία αναγνώρισης ενός πιεσμένου γιατρού 
επηρεάζει την ποιότητα της κλινικής φροντίδας και 
της διδασκαλίας.

Υπάρχουν ποιοτικές περιγραφικές μελέτες αμε-
ρικανών ιατρών, με τις εργασίες του Shanafelt να 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλι-
ογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητας (Shanafelt 
TD et al, 2012, Shanafelt TD et al, 2015, Shanafelt 
TD et al, 2009, Dyrbye LN et al, 2010, West CP et 
al, 2007). Μια μελέτη του 2012 ανέφερε ποσοστό 
εξουθένωσης της τάξης του 45,8% σε 7.288 για-
τρούς ηλικίας από 22 έως 65 ετών (Shanafelt TD 

et al, 2012). Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο σε 
σχέση με τα ποσοστά που αναφέρονται σε άλλους 
επαγγελματίες με συγκρίσιμο μορφωτικό επίπεδο. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν συναισθηματική εξάντλη-
ση σε ποσοστό 37%, υψηλή αποπροσωποποίηση 
στο 29% και χαμηλό προσωπικό επίτευγμα σε 12%. 
Το Burnοut ήταν παρόν σε όλες τις ειδικότητες, με 
τα υψηλότερα ποσοστά στην επείγουσα ιατρική, τη 
γενική παθολογία, τη νευρολογία, την οικογενειακή 
ιατρική, την ωτορινολαρυγγολογία και την ορθοπαι-
δική χειρουργική. Η ομάδα του Shanafelt κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία συμπτωμάτων 
εξουθένωσης «συνεπάγεται ότι η προέλευση αυτού 
του προβλήματος έχει τις ρίζες του στο περιβάλλον 
και στο σύστημα παροχής φροντίδας και όχι στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά μερικών ευπαθών ατό-
μων» (Shanafelt TD et al, 2012).

Το 2014, ο Shanafelt επανεξέτασε ιατρούς από 
όλες τις ειδικότητες (Shanafelt TD et al, 2015). 
Σύνδρομο εξουθένωσης βρέθηκε στο 54,4% των 
γιατρών, σε σύγκριση με το 45,8% του 2012. Τα 
ποσοστά ικανοποίησης από την εργασία μειώθη-
καν από 48,5% του 2012 σε 40,9% το 2014, πα-
ρόλο που τα ποσοστά ικανοποίησης στο συγκριτικό 
δείγμα ενηλίκων άλλων επαγγελματιών δεν άλλα-
ξε. Υπήρξαν τρείς παράγοντες που σημειώθηκαν 
στην ιατρική ομάδα: ανισορροπία της ανταμοιβής 
και της τιμωρίας, διαχείριση υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών ασθενών και την απώλεια της αυ-
τονομίας, που ορίζεται ως η ικανότητα να ασκεί 
κάποιος ατομική κρίση όσον αφορά το χρόνο, την 
προσοχή και τους πόρους του.

Το Burnοut χαρακτηρίζεται από απώλεια ενθου-
σιασμού για εργασία (συναισθηματική εξάντλη-
ση), αισθήματα κυνισμού (αποπροσωποποίηση) 
και χαμηλή αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης 
(Jennings ML et al, 2015). Μελέτες υποδηλώνουν 
ότι η εξουθένωση εξαλείφει τον επαγγελματισμό, 
επηρεάζει την ποιότητα της περίθαλψης, αυξάνει 
τον κίνδυνο ιατρικών σφαλμάτων και προωθεί την 
πρόωρη συνταξιοδότηση (Ramirez AJ et al, 1996, 
Shanafelt TD et al, 2012). Επιπρόσθετα, συμβάλ-
λει σε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στις σχέ-
σεις, τη χρήση οινοπνεύματος και τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό (Haskins J et al, 2016, Jacksοn ER et al, 
2016, Οreskοvich MR et al, 2015). Τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα της εξουθένωσης είναι η σωμα-
τική εξάντληση, η κακή κρίση, ο κυνισμός, η ενοχή, 
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τα αισθήματα αναποτελεσματικότητας και η αίσθη-
ση αποπροσωποποίησης. 

Το σύνδρομο συμβάλλει στην αύξηση του κό-
στους στην υγεία και της απουσίας από την εργα-
σία (Campbell DA Jr et al, 2001, Campbell DA Jr 
et al, 2010), στη μειωμένη ποιότητα φροντίδας 
και ασφάλεια των ασθενών και σε αυξημένα ιατρι-
κά σφάλματα. Παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της εξουθένωσης συνιστούν οι πολλές 
ώρες εργασίας, η έλλειψη ελέγχου και αίσθησης 
δικαιοσύνης (Dyrbye LN et al, 2010). Η εξουθέ-
νωση μπορεί να μετριαστεί από τα υψηλά επίπε-
δα ικανοποίησης από την εργασία, αλλά αυτό δεν 
ισχύει πάντα. Οι ιατροί επείγουσας ιατρικής βρέθη-
καν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό εξουθένω-
σης (Shanafelt TD et al, 2012), παρά την υψηλή 
ικανοποίησή τους σχετικά με την καθημερινή ζωή 
τους (Cydulka RK et al, 2008). Σε μια έρευνα υπο-
στηρίχτηκε ότι η εξάντληση έχει κοινωνική και προ-
σωπική προέλευση και ότι και οι δύο τομείς πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν Maslach C and Leiter MP, 
2016, Maslach C et al, 2001). 

Το πρώτο καθήκον στην ανάπτυξη παρεμβά-
σεων είναι η μέτρηση της εξουθένωσης. Ένα επι-
κυρωμένο εργαλείο μέτρησης είναι το Maslach 
Burnοut Inventοry (MBI). Ο αποδέκτης βαθμολογεί 
τη συχνότητα των συμπτωμάτων σε μια κλίμακα 
Likert 7 σημείων, με επιλογές που κυμαίνονται από 
«ποτέ» έως «καθημερινά».   Αναφέρονται τα επίπε-
δα αποπροσωποποίησης, συναισθηματικής εξά-
ντλησης και προσωπικής επίτευξης. Αύξηση των 
πρώτων δύο μετρήσεων και μείωση του τρίτου 
χαρακτηρίζουν το σύνδρομο Burnοut. Πολλαπλές 
μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην αποπροσωπο-
ποίηση και την συναισθηματική εξάντληση ως συ-
μπτώματα σηματοδότησης της εξουθένωσης για 
τους γιατρούς (Hοlmes EG et al, 2016, West CP et 
al, 2013, Dyrbye LN et al, 2010) με το MBI είναι το 
τεστ-εργαλείο επιλογής. Μια έκδοση δύο ερωτή-
σεων που δοκιμάστηκε σε 10.525 ερωτηθέντες σε 
όλες τις ειδικότητες μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα 
χρήσιμο υποκατάστατο (West CP et al, 2009) για 
να βοηθήσει στη μέτρηση του προβλήματος.

Ο Τύπος έχει αναφέρει το ζήτημα της αυτοκτονί-
ας σε ειδικευόμενους ιατρούς Sinha P et al, 2014, 
Felman R et al, 2015). Μια μελέτη του Kaiser 
Family Fοundatiοn ανέφερε ότι το ηθικό έχει μει-
ωθεί στην πλειονότητα των κλινικών ιατρών (The 

Henry J et al, 2002), ενώ μια άλλη μελέτη ανέφε-
ρε ότι τα ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα έχουν επη-
ρεαστεί από αυτές τις τάσεις (Schindler BA et al, 
2006). Μια επιπρόσθετη μελέτη κατέδειξε ποσο-
στό εξουθένωσης στο 52,3% των νοσοκομειακών 
ιατρών, γεγονός που αποδίδεται στην ενδονοσο-
κομειακή εργασία (Rοberts DL et al, 2014). Ένα 
σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας προσδιορίζει 
την εξουθένωση ως πρόβλημα για τους γιατρούς, 
ανεξάρτητα από την ειδικότητα. Τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας έδειξαν μια σχέση του συνδρόμου με 
το γραφειοκρατικό φορτίο και το «ηλεκτρονικό ια-
τρικό περιβάλλον» σε πάνω από 2.000 γιατρούς 
(Shanafelt TD et al, 2016). 

Οι χειρούργοι εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα χρό-
νιου στρες μέσω τριών κατευθύνσεων-δυνάμεων: 
διαπροσωπικές σχέσεις-ευθύνη, αίσθηση υποκειμε-
νικότητας γύρω από πολλές αποφάσεις και πιέσεις 
που αφορούν στην ποιότητα και την περίθαλψη 
των ασθενών. Οι γενικοί χειρουργοί σε 10 πανεπι-
στημιακά νοσοκομεία εμφάνισαν burnοut το οποίο 
συνδέεται με την προσωπική ευθύνη για τις χει-
ρουργικές επεμβάσεος (Shanafelt TD et al, 2015, 
Οrri M et al, 2014). Σε μια μελέτη μετρήθηκε η 
εξάντληση σε 582 χειρουργούς χρησιμοποιώντας 
το MBI. Το 44% αυτών των χειρούργων εμφάνισε 
υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 
το 13% είχε υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης 
(Campbell DA Jr et al, 2001). Οι συγγραφείς της 
παραπάνω μελέτης ανέφεραν ότι η εξάντληση των 
χειρουργών δεν σχετίζεται με το φόρτο εργασίας, 
το είδος της πρακτικής ή τα επίπεδα ασφάλισης 
των ασθενών (Campbell DA Jr et al, 2001). Η με-
λέτη αυτή δεν έχει επαναληφθεί σε μεγάλο πληθυ-
σμό ορθοπαιδικών χειρουργών.

Αντιθέτως, φαίνεται πως η εξουθένωση, η κατά-
χρηση ουσιών και η κατάθλιψη σχετίζονται μεταξύ 
τους (Center C et al, 2003). Ο κίνδυνος κατάθλι-
ψης στους γιατρούς (12,8% για τους άνδρες και 
19,5% για τις γυναίκες) ήταν παρόμοιος με τον 
γενικό πληθυσμό , αλλά ο αυτοκτονικός ιδεασμός 
ήταν υψηλότερος (από 1,1% έως 3,4% για τους 
άνδρες ιατρούς και 2,5% με 5,7% για τις γυναί-
κες ιατρούς) (Lindeman S et al, 1996). Μια έρευνα 
του 2016 ανέφερε ότι το 32,4% από 4.402 φοι-
τητές ιατρικής πληρούσαν τα κριτήρια για κατά-
χρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ (Jacksοn ER et 
al, 2016). Επίσης, τα ποσοστά εξάρτησης από το 
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αλκοόλ αναφέρθηκαν στο 15,3% 7.206 χειρουρ-
γών το 2015 (Οreskοvich MR et al, 2015). Η κα-
τάχρηση αλκοόλ συσχετίστηκε με ιατρικά σφάλμα-
τα που εμφανίστηκαν κατά τους 3 μήνες πριν από 
την αναφορά τους, μαζί με συναισθηματική εξά-
ντληση και αποπροσωποποίηση, και συσχετίστηκε 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της ορθοπαιδικής χειρουργικής (ορθοπαιδική χει-
ρουργική σε σύγκριση με τη γενική παθολογία: 
ΟR, 2,071, p<0,0008). Η ορθοπαιδική χειρουργική 
ήταν η δεύτερη στην κατάταξη πίσω μόνο από την 
δερματολογία αυτής της μελέτης κοόρτης.

Το burnοut κατά τη διάρκεια της 
ιατρικής σταδιοδρομίας

Μια πολυκεντρική μελέτη φοιτητών ιατρικής 
εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας και 
της ανάπτυξης του επαγγελματισμού19. Μελετή-
θηκαν 2.682 φοιτητές σε 7 διαφορετικά σχολεία 
και η ψυχική υγεία συνδέθηκε με τον επαγγελμα-
τισμό (δηλαδή με χαμηλότερη πιθανότητα εξαπά-
τησης-αντιγραφής-κλοπής) και με καλύτερη εμπει-
ρία (δηλαδή μια πιο αλτρουιστική άποψη). Πολλές 
μελέτες έχουν συσχετίσει την κακομεταχείριση με 
την επίπτωση της εξουθένωσης (Dyrbye LN et al, 
2010, Brazeau CM et al, 2014), ενώ η συνείδηση 
υποστηρίζεται ότι   θα μπορούσε να μετριάσει την 
ανάπτυξή της (Cοοk AF et al, 2014). Πολλοί συγ-
γραφείς επεσήμαναν ότι οι σημερινοί φοιτητές ια-
τρικής διδάσκονται από από καθηγητές οι οποίοι 
βιώνουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις (Dyrbye 
LN et al, 2010, Brazeau CM et al, 2014, Cοοk AF 
et al, 2014, Pοlοli L et al, 2009). Αυτές οι στάσεις 
κατά τη διάρκεια της ιατρικής σχολής διαιωνίζο-
νται και στην εκπαίδευση κατά την ειδικότητα.

Η ειδικότητα συνεπάγεται με σημαντικό κίνδυ-
νο εμφάνισης burnοut. Τα ποσοστά εξουθένωσης 
αναφέρθηκαν μεταξύ 41% και 74% σε πολλές ειδι-
κότητες Fahrenkοpf AM et al, 2008, Gelfand DV et 
al, 2004). Οι έρευνες δείχνουν εμφάνιση burnοut 
σε υψηλότερα επίπεδα από τους αποφοίτους άλ-
λων σχολών ή/και σε άλλα επαγγέλματα (Hοlmes 
EG et al, 2016, West CP et al, 2007). Τα ποσοστά 
κατάθλιψης (10% για τους φοιτητές ιατρικής) είναι 
2 έως 5 φορές υψηλότερα και τα ποσοστά αυτο-
κτονικού ιδεασμού (2,5% για τους φοιτητές) είναι 
2 έως 3 φορές υψηλότερα για τους ειδικευόμε-
νους (Jennings ML et al, 2015). Οι κανονισμοί για 

το χρόνο εργασίας δεν έχουν αλλάξει τα ποσοστά 
εξάντλησης (Gelfand DV et al, 2004). Σε μια μελέ-
τη, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι τα προβλήματα 
σχετικά με την ευεξία των ειδικευομένων έχουν 
ουσιαστικές επιπτώσεις, όπως αντανακλάται από 
τα αυξημένα ιατρικά λάθη, τη μειωμένη τήρηση 
των βέλτιστων πρακτικών, τη δυσκολία των προ-
σωπικών σχέσεων και ενδεχομένως τη μείωση του 
κινήτρου για μάθηση (Jennings ML et al, 2015). 
Σε μια άλλη έρευνα, συστήθηκε να δοθεί προσο-
χή στο στρες κατά την χειρουργική εκπαίδευση 
για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται καταστροφική 
με την πάροδο του χρόνου (Campbell DA Jr et al, 
2001). Σε μια μεγάλη έρευνα σε 64 εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την ειδικότητα της ορθοπαιδι-
κής, αναφέρονται υψηλότερα ποσοστά άγχους και 
δυσκολίας στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής (Sargent MC et al, 2009).

Οι ιατρικές σχολές πρέπει τώρα να έχουν προ-
γράμματα ευεξίας. Το ACGME έχει ενεργό ενδια-
φέρον για την καλή διαβίωση των ειδικευομένων, 
αλλά λίγα είναι γνωστά για τους νέους γιατρούς. 
Τα αποτελέσματα μιας έρευνας έδειξαν σημαντικά 
υψηλότερο ποσοστό εξουθένωσης στους νεότε-
ρους ηλικιακά χειρουργούς σε σχέση με τους πιο 
έμπειρους συναδέλφους τους (p<0,01) (Campbell 
DA Jr et al, 2001). Μια μελέτη κατέδειξε συνολικό 
ποσοστό burnοut 67% στους παρόχους παρηγορη-
τικής περίθαλψης-θεραπείας (n=1.357), με σαφή 
συσχέτιση της νεαρής ηλικίας (Kamal AH et al, 
2015). Μια μελέτη σε περισσότερους από 13.000 
φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενων και επιμελητές 
περιελάμβανε ένα υποσύνολο 880 γιατρών που 
ήταν στην κλινική πράξη για λιγότερο από 5 έτη 
(Dyrbye LN et al, 2014). Η αίσθηση προσωπικής 
επιτυχίας βελτιώθηκε σταδιακά σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας, αλλά παρόλα αυτά, οι νέοι για-
τροί είχαν ποσοστό εξουθένωσης 51,4%, το 40% 
ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα μείζονος 
κατάθλιψης και το 50,3% ανέφερε υψηλά επίπε-
δα κόπωσης, τα οποία ήταν όλα πιο διαδεδομένα 
από ό,τι σε έναν αντίστοιχης ηλικίας πληθυσμό 
που ακολουθήθηκε με την πάροδο του χρόνου. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
διαφορετικές διαστάσεις της δυσφορίας μπορεί 
να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης στην ειδικότητα, αλλά παραμένουν σε υψηλές 
τιμές όταν οι γιατροί αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
που είναι εγγενείς με την παροχή φροντίδας. 
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Η αδυναμία να επικεντρωθεί ένα άτομο στο 
έργο του, που αποτελεί γεγονός μεγάλης σημασί-
ας, έχει μια ισχυρή σχέση με τον κίνδυνο εμφάνι-
σης εξουθένωσης (Shanafelt TD et al, 2009). Σε 
μια μελέτη ερωτήθηκαν 1.951 ακαδημαϊκοί ιατροί 
όλων των ειδικοτήτων σε πολλαπλές τοποθεσίες 
με μέσο όρο τα 17 έτη υπηρεσίας-εμπειρίας. Το 
20,5% ανέφερε συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης, 
με τα υψηλότερα ποσοστά να βρίσκονται στους χει-
ρουργούς. Σε μια μελέτη που μελέτησε 282 υπεύ-
θυνους εκπαίδευσης (prοgram directοr-PD) στην 
ειδικότητα της γενικής παθολογίας με μέσο όρο 
ηλικίας 51,4 ετών και μέσο όρο 7 ετών υπηρεσίας 
ως PD (West CP et al, 2013). Σε αυτή την ομάδα, 
το 12,4% ανέφερε κακή ποιότητα ζωής, το 27,3% 
βρέθηκε θετικό για κατάθλιψη, το 64,5% ανέφε-
ρε μια τουλάχιστον σύγκρουση στην εργασία του 
3 εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου, ενώ το 28,7% ανέφερε εξάντληση. 

Οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί επηρεάζονται επί-
σης από το σύνδρομο εξουθένωσης. Ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα της Αμερικανικής Ορθοπαιδι-
κής Εταιρείας το 2007 ανέφερε μεγάλου βαθμού 
επιπολασμό και σοβαρότητα της εξουθένωσης σε 
195 διευθυντές ορθοπαιδικής και υπεύθυνους εκ-
παίδευσης (Saleh KJ et al, 2007). Τα ποσοστά το 
2002 κατέδειξαν ποσοστό δυσαρέσκειας της τάξης 
του 10%, ενώ το 2007, τα ποσοστά υπερδιπλασιά-
στηκαν σε 26%. Οι σημαντικότεροι δείκτες πίεσης 
που αναφέρθηκαν ήταν ο υπερβολικός φόρτος ερ-
γασίας, τα αυξανόμενα έξοδα, η εξέλιξη, διαφωνί-
ες με τον κοσμήτορα-προϊστάμενο, απώλεια βασι-
κών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ), εργασία τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «εί-
ναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και αξι-
ολόγησης αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη 
διατήρηση των ηγετών σε αυτούς τους ρόλους. Τα 
ιδρύματα μπορεί να παρέχουν τα θεμέλια, αλλά οι 
θεσμικές ομάδες υποστήριξης θα είναι λιγότερο 
αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση θεμάτων στον 
τομέα ειδικών. Γι ‹αυτό προτείνουμε οι ορθοπαιδι-
κές εταιρείες-θεσμικά όργανα να παρέχουν παρό-
μοια υποστήριξη στα μέλη τους».

Τι μπορεί να γίνει
Δεν υπάρχει έλλειψη ιδεών με επίκεντρο τον 

άνθρωπο για την άμβλυνση του συνδρόμου εξου-

θένωσης, αλλά δεν είναι εύκολο, για τους ιατρούς, 
να τις επιτύχουν. Στην ιατρική, εστιάζεται η βελ-
τίωση του σχέσης με τον ασθενή, της υγείας του 
πληθυσμού και στη μείωση του κόστους υγείας 
ανά κάτοικο. Το 2014, δύο ομάδες πρότειναν να 
επεκταθεί αυτός ο τριπλός στόχος και να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η ευεξία των ια-
τρών (Bοdenheimer T and Sinsky C, 2014, Sikka 
R et al, 2015). Σε μια μελέτη, οι συγγραφείς απα-
ριθμούν έξι θέματα που συμβάλλουν στην εξουθέ-
νωση όταν περιγράφουν τις διαστάσεις του MBI 
(Maslach C et al, 2016). Τα θέματα αυτά είναι ο 
φόρτος εργασίας, η ισορροπία μεταξύ προσπάθει-
ας και ανταμοιβής, ο έλεγχος, η υποστήριξη από 
την κοινότητα, η δικαιοσύνη και οι τοπικές αξίες. 
Στην ιατρική, απαιτούνται πολιτισμικές αλλαγές για 
την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων (Dupras 
DM and West CP, 2015).

Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της δυσφορίας 
και της ποιότητας της περίθαλψης, είναι σημαντι-
κό να προωθηθεί η ευεξία των ιατρών (Shanafelt 
TD, 2009). Έχει υποστηριχθεί ότι η εξουθένωση 
των γιατρών αποτελεί πιθανή απειλή για την επι-
τυχή μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης 
(Dyrbye LN and Shanafelt TD, 2011). Οι προσα-
νατολισμένες προς την εργασία προτάσεις είναι 
σχετικά σπάνιες. Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα και 
δεν υπάρχουν αναφερόμενες παρεμβάσεις ειδικά 
για την ορθοπαιδική κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις με βάση το ενσυνείδητο και την 
αντοχή (Krasner MS et al, 2009, West CP et al, 
2014) είναι απίθανο να ταιριάζουν στην ορθοπαι-
δική χειρουργική. Στη μεγαλύτερη δοκιμή γιατρών 
(n=70), μία ομάδα παρακολούθησε συνεδρίες δι-
άρκειας δύο εβδομάδων που διευκολύνθηκαν 
και υποστηρίχθηκαν οικονομικά για διάστημα 18 
μηνών, στη μία ομάδα δόθηκε ρεπό-άδεια χωρίς 
κάποια άλλη παρέμβαση και μία ομάδα χρησιμο-
ποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Η ομάδα που δέχτηκε 
παρέμβαση κατέδειξε μειωμένη αποπροσωποποίη-
ση, συναισθηματική εξάντληση και burnοut σε 12 
μήνες (West CP et al, 2014). Μια μελέτη σχετικά 
με την κατάρτιση ανθεκτικότητας σε ειδικευόμε-
νους (n=47) σε πολλά χρόνια κλινικής πρακτικής 
στην αναισθησιολογία, την οικογενειακή-γενική 
ιατρική και την ψυχιατρική σε ένα μεγάλο ακαδη-
μαϊκό κέντρο δεν έδειξε εμφανείς αλλαγές στην 
εξουθένωση (Gοldhagen BE et al, 2015).
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Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των ιατρών θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από τη δημιουρ-
γία των παρεμβάσεων. Η εξουθένωση, η κατάχρη-
ση ουσιών και οι ιδέες αυτοκτονικότητας δεν είναι 
απλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούν. Τα δύο 
τρίτα των γιατρών αναφέρουν ότι αισθάνονται δι-
ατεθειμένοι να ασχοληθούν με τους επηρεασμέ-
νους συναδέλφους τους, αλλά οι μελέτες ανα-
φέρουν χαμηλά ποσοστά πραγματικών πράξεων 
(DesRοches CM et al, 2010). Οι χειρουργοί PD και 
των δύο φύλων αναφέρουν ότι δεν επιλέγουν να 
αντιμετωπίσουν έναν επηρεασμένο από burnοut 
γιατρό εξαιτίας του φόβου για τιμωρία, την αίσθη-
ση ότι «τίποτα δεν θα συμβεί» και την πεποίθηση 
ότι κάποιος άλλος θα παρέμβει (Sanfey H et al, 
2015). Αυτή η θεώρηση-κουλτούρα και η γενική 
εκπαίδευση σχετικά με το πρόβλημα είναι στόχοι 
που πρέπει να διερευνηθούν στην ορθοπαιδική ει-
δικότητα, τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε ιδιω-
τικό επίπεδο.

Άλλα βήματα για την ορθοπαιδική κοινότητα 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μέτρηση της ευ-
ημερίας και τη βελτίωση των κατευθύνσεων που 
οδηγούν στην ικανοποίηση των γιατρών. Σε μια πε-
ριεκτική επισκόπηση (Daniels AH et al, 2016) κα-
θώς και σε άλλες μελέτες απαριθμούνται πρακτι-
κές λύσεις ατομικά, ειδικά για τους ορθοπαιδικούς 
χειρουργούς (Saleh KJ et al, 2007). Οι παραπάνω 
μελέτες, συνέστησαν τα προγράμματα ειδικότη-
τας να εισάγουν διαρθρωμένες παρεμβάσεις και 
τα ιδρύματα να υποστηρίζουν μια βελτιωμένη ροή 
εργασίας και διαχείριση των γιατρών. Τα ιδρύματα 
έχουν ξεκινήσει προγράμματα για τον εντοπισμό 
των ιατρών που κινδυνεύουν και για την παροχή μη 
κατασταλτικών θεραπευτικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (Haskins J et al, 2016). Μια μελέ-

τη του 2015 έδειξε ότι οι χώροι εργασίας υψηλής 
πίεσης (οdds ratiο, 13,7) και ο κακός έλεγχος της 
εργασίας (οdds ratiο, 4,3) συσχετίζονται με υψηλά 
ποσοστά εξάντλησης (Linzer M et al, 2015). Οι δη-
λωμένες ανησυχίες περιλάμβαναν το χαοτικό κλι-
νικό περιβάλλον-χώρο εργασίας, ανεπαρκή χρόνο 
για αρχειοθέτηση και τη χρήση ηλεκτρονικών ια-
τρικών αρχείων από το σπίτι, σύντομες επισκέψεις 
για πολύπλοκους ασθενείς, αμφιβολία ως προς την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και άλλων ακαδημα-
ϊκών αναζητήσεων και ανάγκη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όλα αυτά 
τα θέματα σχετίζονται με τη ζωή ενός ορθοπαιδι-
κού χειρουργού.

Σε εθνικό επίπεδο, η αξιολόγηση και η διαχείρι-
ση του συνδρόμου εξουθένωσης θα οδηγήσει στη 
δημιουργία γενικευμένων συστάσεων. Αυτές θα 
περιλαμβάνουν την κατανόηση του προβλήματος, 
την ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, την οικοδό-
μηση μιας κουλτούρας εκτίμησης και τη βελτίωση 
της οργανωτικής λειτουργίας. Υπάρχει μια μεγάλη 
ποικιλία πρακτικών συστημάτων και η διαθέσιμη 
βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι το πρόβλημα της 
εξουθένωσης επηρεάζει όλους τους ορθοπαιδι-
κούς. Είναι απίθανο μία λύση να ταιριάζει σε όλα 
τα είδη ορθοπαιδικών πρακτικών. Πρέπει να βρε-
θεί μια κοινή γραμμή στις διάφορες ορθοπαιδικές 
κοινότητες και αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τις οργανώσεις που εμπλέκονται 
άμεσα σε όλα τα επίπεδα αυτής της ειδικότητας. 
Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τις δι-
αδικασίες βελτίωσης της υγείας των ασθενών και 
των απαιτήσεων απόδοσης στο περιβάλλον εργα-
σίας των ιατρών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης burnοut 
είναι υψηλός και για αυτό το λόγο η συνειδητο-
ποίηση της κατάστασης είναι μόνο το πρώτο βήμα.
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Η οδήγηση αυτοκινήτου απαιτεί μια σειρά από 
κινητικές, οπτικές, αισθητηριακές, αντιληπτικές και 
γνωστικές εργασίες. Μετά από ορθοπαιδικές επεμ-
βάσεις ή μυοσκελετικές κακώσεις υπάρχει προσω-
ρινή ή μόνιμη ανικανότητα οδήγησης. Στην παρού-
σα ανασκόπηση, θα αναφερθούμε στην επιστροφή 
σε οδήγηση επιβατικού αυτοκινήτου, με «ερασι-
τεχνική» άδεια οδήγησης, μετά από επεμβάσεις ή 
κακώσεις, ύστερα από την παράθεση βασικών ορι-
σμών και διατάξεων νόμων.

Αυτοκίνητο είναι το μηχανοκίνητο όχημα που 
χρησιμοποιείται, συνήθως για την οδική μεταφορά 
προσώπων ή πραγμάτων ή για την έλξη, επί οδού, 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
προσώπων ή πραγμάτων.

Άδεια οδήγησης είναι η διοικητική πράξη, με 
την οποία χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, δικαί-
ωμα οδήγησης, συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών, μηχανοκινήτων οχημάτων, για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα. Η άδεια οδήγησης κα-
τηγορίας Β («ερασιτεχνική») δίνει στους κατόχους 
της το δικαίωμα οδήγησης αυτοκινήτων με μέγιστη 
επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 χιλιόγραμμων και 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφο-
ρά οκτώ, το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται 

να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η 
μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 
χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπό-
μενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει 
τα 4.250 χιλιόγραμμα.

Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας Β έχουν διοικη-
τική ισχύ δέκα πέντε ετών, από την ημέρα της επι-
τυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για 
τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσής 
της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρω-
σης της ηλικίας των εξήντα πέντε ετών του κατό-
χου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των εξήντα πέντε ετών και μέχρι τη συμπλήρωση 
των ογδόντα ετών οι άδειες οδήγησης έχουν διοι-
κητική ισχύ τριών ετών. Μετά τη συμπλήρωση της 
ηλικίας των ογδόντα ετών, η διοικητική ισχύς όλων 
των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τα δύο έτη, από την ημέρα της ανανέω-
σης της κατηγορίας (άρθρο 5 παρ. 1 ΠΔ 51/2012).

Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας 
οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία 
των εβδομήντα τεσσάρων ετών και αυτοί οι οποίοι 
έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα ετών 
υποχρεούνται αντιστοίχως ανά τρία και δύο έτη 
σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για 
κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν, η 

Επιστροφή στην οδήγηση 
αυτοκινήτου μετά από 

 ορθοπαιδικές επεμβάσεις 
 και μυοσκελετικές κακώσεις 

Παπαστεργίου Γ. Στέργιος1, Κυράνου-Τσίπτσιου Σοφία2, 
Σουρβίνος Σ. Γεώργιος3
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οποία διεξάγεται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους 
- χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης 
υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται 
κατάλληλα από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών. Ωστόσο, ενόψει τροποποί-
ησης - επικαιροποίησης του σχετικού νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 Εγκύκλιος 
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, με 
την οποία ανεστάλη η ισχύς του άρθρου 65 του 
ν.4530/2018, το οποίο είχε τροποποιηθεί με την 
παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.4599/2019 και έκτοτε, 
μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα 
τεσσάρων ετών, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται 
μόνο μετά από ιατρική εξέταση, η οποία κρίνει και 
πιστοποιεί τη ικανότητα της συνέχισης της οδήγη-
σης, εξαιρουμένων όσων εξ αυτών έχουν κριθεί 
απορριπτέοι σε δοκιμασία προσόντων και συμπερι-
φοράς για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 
προβλήματος, οι οδηγοί παραπέμπονται σε δευτε-
ροβάθμιες επιτροπές, χωρίς να υποβάλλονται ξανά 
σε θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις.

Από τη σκοπιά του ορθοπαιδικού η οδήγηση αυ-
τοκινήτου δεν πρέπει να προκαλεί επιπλοκές στην 
περιοχή της επέμβασης ή στο τραυματισμένο μέ-
λος. Από τη σκοπιά του ασθενούς η οδήγηση αυτο-
κινήτου του επιτρέπει επιστροφή στην εργασία και 
σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Όμως η απόφαση επιστροφής στην οδήγηση πρέ-
πει να εκτιμάται και από πλευράς οδικής ασφάλει-
ας καθώς και από νομικής πλευράς.

Σε ορισμένες χώρες, οι ασφαλιστικές εταιρείες 
και η αστυνομία (τροχαία) θεωρούν υπεύθυνους 
τους ιατρούς για συμβουλές στους ασθενείς και με 
νομική ευθύνη τους. Οι οδηγοί στο Ηνωμένο Βασί-
λειο καλύπτονται από την ασφάλιση εάν επέστρε-
ψαν στην οδήγηση κατόπιν συμβουλής ιατρού. Οι 
ιατροί στον Καναδά έχουν νομική ευθύνη να ανα-
φέρουν τους ασθενείς με ιατρική κατάσταση που 
τους εμποδίζει να οδηγούν με ασφάλεια. Ωστόσο, 
οι ιατροί είναι προφανές ότι δεν έχουν ειδική εκ-
παίδευση για αξιολόγηση της ικανότητας οδήγη-
σης.

Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και 
η αστυνομία (τροχαία) θεωρούν υπεύθυνους 
τους ασθενείς για την απόφαση οδήγησης. Σύμ-
φωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ν.2696/1999, 

ν.3542/2007, ΠΔ 51/2012, ν.4530/2018, 
ν.4599/2019 κ.ά.) …. ο οδηγός επιβάλλεται να έχει 
την, κατά τις σχετικές διατάξεις, προβλεπόμενη 
άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και 
διανοητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλ-
ληλη κατάσταση για να οδηγεί, οφείλει δε κατά το 
χρόνο της οδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει 
το όχημά του …. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρε-
ούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, 
για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρι-
σμούς …. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και 
μοτοποδηλάτου έχει, κατά τις σχετικές διατάξεις, 
αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να οδηγεί 
…. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς πρέπει να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι 
ενδεχόμενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλ-
λει εμπόδια στην κυκλοφορία, να εκθέσει σε κίν-
δυνο πρόσωπα ή ζώα ή να προκαλέσει ζημιές σε 
δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες. Οι οδηγοί υπο-
χρεούντα να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς 
τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προσοχή στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα άτομα 
με αναπηρία και γενικώς πρόσωπα που χρειάζο-
νται βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη 
συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχλη-
ση στους λοιπούς χρήστες των οδών, στους παρό-
διους ή στους κατοίκους πλησίον αυτών (άρθρο 12 
παρ. 1 ν.2696/1999) …. Εξουσιοδοτούμενες αρχές 
μπορούν να επιβάλλουν την επανεξέταση κατόχου 
άδειας ικανότητας οδηγού, αν ανακύψουν αμφι-
βολίες για την ικανότητά του προς οδήγηση ή την 
ιατρική επανεξέτασή του, αν ανακύψουν αμφιβο-
λίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση. 
Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ικανότητας οδή-
γησης του παραπεμπόμενου για επανεξέταση οδη-
γού αφαιρείται μετά την έκδοση της απόφασης για 
επανεξέταση και αποδίδεται μόνο αν αυτός κριθεί 
ικανός.

Οι ασθενείς που θέλουν να επιστρέψουν στην 
οδήγηση πρέπει να το αποφασίζουν μετά από συ-
ζήτηση με τον ορθοπαιδικό τους. Ο τελευταίος έχει 
ηθική ευθύνη να συμβουλεύει τους ασθενείς για το 
πότε είναι ασφαλής η επιστροφή τους στην οδήγη-
ση από το συνδυασμό των γνώσεων και της κλινι-
κής εμπειρίας του με παρακλινικές (πχ ακτινολογι-
κά ευρήματα) ή άλλες πληροφορίες. Ο εκάστοτε 
θεράπων ιατρός βαρύνεται και με την υποχρέωση 
ενημέρωσης του ασθενούς, η οποία απορρέει από 
το άρθρο 11§1 του ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρι-
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κής Δεοντολογίας). Πράγματι, στο πλαίσιο του κα-
θήκοντος αληθείας του ιατρού προς τον ασθενή, 
επιβάλλεται ο ιατρός να ενημερώνει πλήρως και 
κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατά-
σταση της υγείας του, για το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πρά-
ξης, για τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κιν-
δύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, για τις 
εναλλακτικές προτάσεις θεραπείας, καθώς και για 
τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης της υγείας του. 
Μάλιστα, όσο πιο αυξημένοι είναι οι κίνδυνοι που 
μπορεί να προκληθούν από τυχόν μη ορθή μετεγ-
χειρητική συμπεριφορά του ασθενούς τόσο επε-
κτείνεται η υποχρέωση ενημέρωσης, έτσι, λ.χ., ο 
ορθοπαιδικός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή 
που υπεβλήθη σε επέμβαση ότι δεν είναι ασφα-
λές να επιστρέψει στην οδήγηση πριν παρέλθει ο 
εκτιμώμενος χρόνος πλήρους αποκατάστασης της 
υγείας του και επανέλθει απόλυτα η κινητικότητα 
του χειρουργημένου μέλους. Άλλωστε, σύμφωνα 
με διάταξη του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, η 
πιο πάνω υποχρέωση ενημέρωσης αποσκοπεί στο 
να παρασχεθεί στον ασθενή η δυνατότητα σχημα-
τισμού πλήρους εικόνας των ιατρικών, κοινωνικών 
και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της 
κατάστασης της υγείας του, ώστε να προχωρή-
σει στη λήψη ανάλογων αποφάσεων. Επιπλέον, η 
υποχρέωση ενημέρωσης μπορεί να λάβει και τη 
μορφή «θεραπευτικής» ενημέρωσης, η οποία συ-
νίσταται στην πληροφόρηση του ασθενούς για τη 
θεραπευτικά ορθή συμπεριφορά που οφείλει να 
τηρήσει, προκειμένου να αποφύγει ενδεχόμενη 
βλάβη της υγείας του. Η τελευταία αυτή μορφή 
ενημέρωσης, θεμελιώνεται στο γενικό καθήκον 
επιμέλειας του ιατρού και η παράλειψή της συνι-
στά ειδική περίπτωση ιατρικού σφάλματος. Τέλος, 
προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος να γεννηθεί 
ζήτημα αδικοπρακτικής ευθύνη του ιατρού λόγω 
αμέλειας, σώφρον είναι ο ιατρός να μην παραλεί-
πει να καθοδηγεί και να ενημερώνει τον ασθενή 
για τις επιπτώσεις που συνδέονται με τη συγκεκρι-
μένη ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε. Έτσι, 
ο ορθοπαιδικός, στο πλαίσιο τόσο του γενικότερου 
καθήκοντος επιμέλειας όσο και της υποχρέωσης 
ενημέρωσης του ασθενούς, οφείλει να ενημερώ-
νει τον τελευταίο για τις επιπτώσεις της επέμβα-
σης στην οποία υποβλήθηκε και για τον αντίκτυπο 
που μπορεί να έχει η πάθησή του στη σωματική του 
κατάσταση και στην άρτια λειτουργία των αντανα-

κλαστικών του, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ασφαλή οδήγηση ενός οχήματος. 

Ο Dr. Geoffrey S. Marecek, συν-συγγραφέας 
του “Driving after Orthopaedic Surgery” στο J Am 
Acad Orthop Surg το 2013, αναφέρει ότι «ως χει-
ρουργοί, δε μπορούμε με σαφήνεια να επιτρέψου-
με κάποιον για οδήγηση, αλλά μπορούμε να τον 
εκπαιδεύσουμε» και ο Dr. David Goodwin“Driving 
after Orthopaedic Surgery” στο Orthopaedics το 
2013, αναφέρει ότι «νομικώς, δε θα είχα γράψει 
ποτέ σε έγγραφο ότι “είσαι ελεύθερος να οδη-
γήσεις”». Πάντως, η Medical Defence Union στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει περίπτωση νομικής 
ενέργειας κατά ιατρού για συμβουλή του σε ασθε-
νή ότι είναι ασφαλές να οδηγεί, αλλά έχουν υπερα-
σπιστεί τους ιατρούς για την παροχή συμβουλών 
σε ασθενή κατά της οδήγησης. Επιτρέποντας έναν 
ασθενή να οδηγήσει, ο ιατρός εκτίθεται σε πιθα-
νή ευθύνη για τους τραυματισμούς που θα προ-
κληθούν στους εμπλεκόμενους σε ατύχημα με τον 
ασθενή

Ούτε η British Orthopaedic Association ούτε 
η American Academy of Orthopaedic Surgeons 
ή κάποια άλλη επιστημονική Ορθοπαιδική εταιρεία 
έχουν εγκρίνει κατευθυντήριες οδηγίες, συστάσεις 
ή πολιτικές για το χρόνο επιστροφής στην οδήγη-
ση μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις και μυοσκε-
λετικές κακώσεις (εκτός των επεμβάσεων ολικών 
αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος). Η έλλειψη 
καθοδήγησης των ασθενών προκαλεί θεωρητικά 
επιστροφή στην οδήγηση ή ενώ δεν είναι ακόμη 
ασφαλής ή βραδύτερα από όσο είναι αναγκαίο. 
Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν πάντως ότι οι 
ασθενείς επιστρέφουν στην οδήγηση πριν από την 
ομαλοποίηση των αποδεκτών αποτελεσμάτων αξι-
ολόγησης της ικανότητας οδήγησης.

H ικανότητα οδήγησης του ασθενούς επηρεά-
ζεται από: 

1. τον τύπο της επέμβασης,

2. την πλευρά επέμβασης,

3. το μετεγχειρητικό πόνο,

4. τη μετεγχειρητική ακινητοποίηση,

5. τους περιορισμούς μετεγχειρητικής στήριξης 
βάρους,
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6. τη μετεγχειρητική δυσκαμψία,

7. τα συνοδά ιατρικά προβλήματα,

8. τη βασική ικανότητα οδήγησης

9. και άλλους παράγοντες.

Η οδήγηση αυτόματου αυτοκινήτου «απελευ-
θερώνει» το δεξιό άνω άκρο από το λεβιέ αλλα-
γής ταχυτήτων και το αριστερό κάτω άκρο από 
το πεντάλ του συμπλέκτη. Ο χρόνος επιστροφής 
στην οδήγηση μετά από ορθοπαιδική επέμβαση ή 
μυοσκελετική κάκωση του αριστερού κάτω άκρου 
εξαρτάται από το πότε θα μπορέσουν οι ασθενείς 
να πατάνε το πεντάλ του συμπλέκτη με αρκετή 
δύναμη για το όχημά τους. Ο χρόνος επιστροφής 
στην οδήγηση μετά από ορθοπαιδική επέμβαση ή 
μυοσκελετική κάκωση του δεξιού κάτω άκρου ποι-
κίλει μεταξύ των ασθενών, οπότε και η συμβουλή 
επιστροφής πρέπει να εξατομικεύεται.

Τα παρακάτω κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν από 
ερωτηθέντες ολλανδούς ορθοπαιδικούς για να 
κρίνουν αν η επανάληψη της οδήγησης μπορεί να 
θεωρηθεί ασφαλής:

1. Πλήρης στήριξη βάρους = 78.4%,

2. Βάδιση χωρίς πατερίτσες = 50.7%,

3. Κλινική και ακτινολογική πώρωση = 39.2%,

4. Άλλα κριτήρια = 28.8%,

5. Όταν ο ασθενής λέει ότι μπορεί να οδηγήσει 
= 26.4%,

6. Όταν δε χρησιμοποιεί αναλγητικά = 5.4%,

7. Μετά από ένα σταθερό χρονικό διάστημα = 
4.7%. 

Ασφαλής οδήγηση σημαίνει τον ανά πάσα στιγ-
μή έλεγχο του αυτοκινήτου (ήτοι, δυνατότητα κινή-
σεων του αυχένα για τον έλεγχο καθρεπτών, και τα 
δύο χέρια στο τιμόνι με επαρκές κράτημα, ικανό-
τητα μετακίνησης του ποδιού μεταξύ των πεντάλ, 
επαρκής δύναμη ενεργοποίησης του πεντάλ φρέ-
νου, ο καλύτερος δυνατός χρόνος αντίδρασης).

Η αξιολόγηση της ικανότητας των ασθενών 
να οδηγούν με ασφάλεια γίνεται συνήθως με μέ-
τρηση των αλλαγών του χρόνου για μια ακινητο-
ποίηση έκτακτης ανάγκης. Ο brake reaction time 

(BRT - χρόνος αντίδρασης φρεναρίσματος) ή total 
braking time (TBT - συνολικός χρόνος πέδησης) 
είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται ένα άτο-
μο για να πατήσει το πεντάλ του φρένου μετά τη 
λήψη ερεθίσματος να σταματήσει το όχημα [700 
msec (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ηνωμένο 
Βασίλειο) - 1500 msec (Γερμανία)] και αντιστοιχεί 
στο άθροισμα του χρόνου αντίδρασης ή χρόνου 
σκέψης και του χρόνος κίνησης του ποδιού. Με 50 
km/h, παράταση 500 milliseconds στο συνολικό 
χρόνο φρεναρίσματος επιμηκύνει την απόσταση 
ακινητοποίησης κατά 7 μέτρα. Με 120 km/h, πα-
ράταση 79 milliseconds στο συνολικό χρόνο φρε-
ναρίσματος επιμηκύνει την απόσταση ακινητοποίη-
σης κατά 2,65 μέτρα.

Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες μέθοδοι για 
την αξιολόγηση της ικανότητας των ασθενών να 
οδηγούν με ασφάλεια όπως το the step test (αριθ-
μός ανεβοκατεβασμάτων σε stepper σε 10 δευ-
τερόλεπτα) και το the sit-to-stand test (αριθμός 
εγέρσεων από καθιστή θέση σε 10 δευτερόλεπτα).

Ο Drive Test Station (DTS) είναι ένας εξομοι-
ωτής οδήγησης, ο οποίος μπορεί να δώσει στον 
ασθενή μια ιδέα για α) την ικανότητά του να εφαρ-
μόσει μια δύναμη πέδησης και β) τη επιστροφή του 
οπτικού χρόνου αντίδρασής του.

Το ανθρώπινο λάθος είναι η κύρια αιτία των 
τροχαίων ατυχημάτων (πχ ΗΠΑ 2008, 57%). Οι 
οδηγοί ηλικίας άνω των 65 ετών και οι πάσχο-
ντες από υπνική άπνοια, νεφρική νόσο, εγκεφαλικό 
επεισόδιο, καρδιακές παθήσεις, αρθρίτιδα ή κά-
νουν χρήση οπιοειδών, μη στεροειδών αντιφλεγ-
μονωδών φαρμάκων, αναστολέων μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης και βενζοδιαζεπινών, 
έχουν υψηλότερο ποσοστό πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων ανά χλμ οδήγησης.

Στην Ελλάδα, απαγορεύεται η χορήγηση ή η 
ανανέωση της άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε 
οποιεσδήποτε αναπηρίες ή ακρωτηριασμούς που 
δεν επιτρέπουν την ασφαλή οδήγηση ακόμα και με 
διασκευασμένο όχημα, στις περιπτώσεις που δεν 
επιτελείται ικανοποιητικά η συλληπτική λειτουργία 
των άκρων ακόμη και με τις κατάλληλες διασκευ-
ές, σε πρωτοπαθείς ή μεταστατικές νεοπλασίες 
των οστών, στις περιπτώσεις εκείνες που έχει κα-
ταργηθεί η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, 
ιδιαίτερα της ΑΜΣΣ από οποιαδήποτε αιτία, τις πε-
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ριπτώσεις που υπάρχει αστάθεια της σπονδυλικής 
στήλης ή κατάγματα της ΑΜΣΣ ή ψευδαρθρωμένα 
κατάγματα και ιδιαίτερα κατάγματα των Α1 και Α2 
σπονδύλων, σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς 
που παρουσιάζουν πάθηση ή ανωμαλία του κινητι-
κού - ερειστικού συστήματος ή οποιαδήποτε άλλη 
πάθηση πρόσφατη ή υπολειμματική (όπως κατάγ-
ματα ή ψευδαρθρώσεις) δυνάμενη να περιορίζει 
τον κινητικό έλεγχο και η οποία καθιστά επικίνδυ-
νη την οδήγηση οχήματος με κινητήρα. Επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας 
οδήγησης με περιοριστικούς όρους σε οποιοδήπο-
τε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που μειονεκτεί σωμα-
τικά και δεν υπάγεται στις παραπάνω περιπτώσεις, 
ύστερα από πόρισμα εξέτασης Δευτεροβάθμιας Ια-
τρικής Επιτροπής (ΔΙΕ) η οποία συγκροτείται στις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ….

Σύμφωνα με το ΠΔ 51/2012, η ιατρική εξέταση 
διενεργείται από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαί-
σιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά 
ραντεβού), ή από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους 
με τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Όσον αφορά στους υποψήφιους οδηγούς ή 
στους κατέχοντες άδεια οδήγησης, οι οποίοι πα-
ρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρω-
τηριασμού άκρου/άκρων ή μικτού τύπου (ορθο-
παιδικά - νευρολογικά), προβλέπεται ότι αυτοί 
επιτρέπεται να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το 
οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολό-
γησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με αναπηρίες, 
με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού 
άκρου/άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως 
είναι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο 
Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδή-
γησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του 
Υπουργείου Υγείας ή σε οποιοδήποτε ισότιμο κρα-
τικό ίδρυμα, το οποίο πραγματοποιεί αντίστοιχες 
ιατρικές εξετάσεις. Για την έκδοση του πορίσματος 
εξέτασης ο αξιολογούμενος υποψήφιος οδηγός ή 
οδηγός με κινητικά προβλήματα υποβάλλεται και 
σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης σε διασκευασμέ-
νο όχημα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκα-
θιστά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. 
Ως διασκευασμένο νοείται το μηχανοκίνητο όχημα, 
στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις 

και έχει εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός, προκει-
μένου να αντισταθμιστεί το κινητικό έλλειμμα, ού-
τως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Οι ιατροί των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμά-
των ή κέντρων υγείας, καθώς και οι ιδιώτες ιατροί 
που είναι συμβεβλημένοι με τις υπηρεσίες Μετα-
φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενο-
τήτων της χώρας και διενεργούν ιατρικές εξετά-
σεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο οδηγός 
πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές 
σωματικής και διανοητικής ικανότητας για οδήγη-
ση μηχανοκίνητου οχήματος, είναι υποχρεωμένοι, 
εφόσον διαπιστώσουν ότι ο οδηγός είναι μη ικα-
νός για οδήγηση, να ενημερώνουν, εντός μίας το 
πολύ εβδομάδας, την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδια-
φερομένου, συμπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά 
δεδομένα. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι εφόσον 
το Π.Δ. 51/2012 προβλέπει τη σχετική υποχρέω-
ση ενημέρωσης, τυχόν παράλειψη γνωστοποίησης 
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της έλλειψης 
ικανότητας οδήγησης του εξετασθέντος οδηγού, 
μπορεί να γεννήσει θέματα ευθύνης των ιατρών 
που παρέλειψαν να ενημερώσουν. 

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από ολική αντικατάσταση του ισχίου: 
Η American Academy of Orthopaedic Surgeons 
συνιστά επιστροφή στην οδήγηση μετά 4 έως 8 
εβδομάδες για χρήστες αυτόματων αυτοκινήτων, 
αλλά χωρίς οδηγίες για χρήστες αυτοκινήτων με 
συμπλέκτη ή μετά επέμβαση δεξιού σκέλους και σε 
κάθε περίπτωση οι ασθενείς πρέπει να ζητούν τη 
γνώμη του θεράποντα ιατρού πριν την επιστροφή 
στην οδήγηση. Η Canadian Medical Association 
συνιστά 4 έως 6 εβδομάδες πριν επιτραπεί στους 
ασθενείς επιστροφή στην οδήγηση. Η Arthroplasty 
Society of Australia δε συμβουλεύει την επιστρο-
φή στην οδήγηση πριν 6 τουλάχιστον εβδομά-
δες, ανεξάρτητα από το είδος του οχήματος ή την 
πλευρά που έχει χειρουργηθεί. Πρέπει να προη-
γείται εκπαίδευση ασφαλούς εισόδου και εξόδου 
σε αυτοκίνητο. Οι ασθενείς θα πρέπει καταρχάς 
να ασκούνται σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη 
συνέχεια να οδηγήσουν σύντομες διαδρομές με 
συνοδεία άλλου οδηγού που μπορεί να τους αντι-
καταστήσει εάν έχουν κάποιο πρόβλημα. Από τη 
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βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδή-
γηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μετά 2 - 4 εβδομά-
δες για ολική αρθροπλαστική αριστερού ισχίου για 
χρήστες αυτόματων αυτοκινήτων ή μετά 6 εβδο-
μάδες για ολική αρθροπλαστική αριστερού ισχίου 
για χρήστες αυτοκινήτων με συμπλέκτη και μετά 
4 - 6 (ή 8) εβδομάδες για ολική αρθροπλαστική 
δεξιού ισχίου.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από ολική αντικατάσταση του γόνατος: 
Η American Academy of Orthopaedic Surgeons 
και η American Association of Hip and Knee 
Surgeons συνιστούν οι ασθενείς που έχουν υπο-
βληθεί σε ολική αρθροπλαστική δεξιού γόνατος να 
μην οδηγούν για 6 έως 8 εβδομάδες και αυτοί που 
έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική αριστε-
ρού γόνατος να μην οδηγούν για 1 εβδομάδα, με 
την προϋπόθεση ότι δε λαμβάνουν οπιοειδή αναλ-
γητικά. Το Royal College of Surgeons of England 
συμβουλεύει τους ασθενείς να αποφεύγουν την 
οδήγηση τις πρώτες 8 εβδομάδες μετά την ολική 
αρθροπλαστική γόνατος. Η μεγάλη ηλικία, το γυ-
ναικείο φύλο (Χ2) και η πρώιμη επιστροφή στην 
οδήγηση σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ατυχή-
ματος. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστρο-
φή στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μετά 1 
- 2 εβδομάδες για ολική αρθροπλαστική αριστε-
ρού γόνατος για χρήστες αυτόματων αυτοκινήτων 
ή μετά 4 - 6 εβδομάδες για ολική αρθροπλαστική 
αριστερού γόνατο για χρήστες αυτοκινήτων με συ-
μπλέκτη και μετά 4 - 6 (ή 8) εβδομάδες για ολική 
αρθροπλαστική δεξιού γόνατος.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από συνδεσμοπλαστική προσθίου χια-
στού συνδέσμου του γόνατος: Από τη βιβλιο-
γραφία φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδήγηση 
αυτοκινήτου επιτρέπεται μόλις το επιτρέψει ο πό-
νος για συνδεσμοπλαστική αριστερού γόνατος για 
χρήστες αυτόματων αυτοκινήτων ή μετά 2 εβδο-
μάδες για συνδεσμοπλαστική αριστερού γόνατος 
για χρήστες αυτοκινήτων με συμπλέκτη και μετά 
4 - 6 εβδομάδες για συνδεσμοπλαστική δεξιού γό-
νατος.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από αρθροσκόπηση του ισχίου: Από τη 
βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδή-
γηση αυτοκινήτου επιτρέπεται εντός 2 εβδομάδων 
από αρθροσκόπηση ισχίου.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από αρθροσκόπηση του γόνατος: Από τη 
βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδή-
γηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μόλις το επιτρέψει ο 
πόνος για αρθροσκόπηση αριστερού γόνατος και 
μετά 1 εβδομάδα και έως 1 μήνα για αρθροσκόπη-
ση δεξιού γόνατος.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής: 
Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή 
στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μόλις το 
επιτρέψει ο πόνος για αρθροσκόπηση αριστεράς 
ποδοκνημικής και μετά 1 εβδομάδα και έως 1 μήνα 
για αρθροσκόπηση δεξιάς ποδοκνημικής.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επέμβαση για βλαισό μεγάλο δά-
κτυλο ποδός: Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 
επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται 
μόλις το επιτρέψει ο πόνος για επέμβαση στο αρι-
στερό πόδι και μετά 4 - 4 εβδομάδες για επέμβαση 
στο δεξιό πόδι, με εξαίρεση την σφηνομετατάρσια 
αρθρόδεση (cuneo-metatarsal arthrodesis - επέμ-
βαση Lapidus).

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επέμβαση για κατάγματα διάφυ-
σης οστών κάτω άκρων: Από τη βιβλιογραφία 
φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδήγηση αυτοκι-
νήτου επιτρέπεται μόλις το επιτρέψει ο πόνος για 
επέμβαση αριστερού σκέλους και μετά 3 μήνες για 
επέμβαση δεξιού σκέλους ή 6 εβδομάδες μετά την 
απρόσκοπτη βάδιση.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επέμβαση για περιαρθρικά κατάγ-
ματα οστών κάτω άκρων: Από τη βιβλιογραφία 
φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδήγηση αυτοκι-
νήτου επιτρέπεται μόλις το επιτρέψει ο πόνος για 
επέμβαση αριστερού σκέλους και μετά 4½ μήνες 
για επέμβαση δεξιού σκέλους ή 6 εβδομάδες μετά 
την απρόσκοπτη βάδιση.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επέμβαση για κάταγμα ποδοκνημι-
κής: Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστρο-
φή στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μόλις 
το επιτρέψει ο πόνος για επέμβαση αριστερού σκέ-
λους και μετά 9 εβδομάδες για επέμβαση δεξιού 
σκέλους.
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όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3542/2007 
(ΦΕΚ Α’ 50/2-3-2007).

7. Προεδρικό Διάταγμα 51/2012 (ΦΕΚ 
Α΄101/27-04-2012). Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 
2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνί-
ου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 
25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011.

8. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας - 
Ν.3418/2005 - (ΦΕΚ Α’ 287/28-11-2005).

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επεμβάσεις στην περιοχή του ώμου: 
Συμβουλή να μην οδηγούν οι ασθενείς με αναρ-
τήσεις σε οποιοδήποτε άνω άκρο και αυτοί που 
δε μπορούν να βάλουν και τα δυο χέρια στο τι-
μόνι. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστρο-
φή στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μετά 6 
εβδομάδες έως και 3 μήνες για επεμβάσεις στο μυ-
οτενοντώδες πέταλο ή στον επιχείλιο χόνδρο αλλά 
και ανατομική ή ανάστροφη ολική αντικατάσταση 
του ώμου.

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από επέμβαση στην ΑΜΣΣ ή την ΟΜΣΣ: 
Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή 
στην οδήγηση αυτοκινήτου επιτρέπεται μετά το 
εξιτήριο από το Νοσοκομείο εφόσον ο πόνος ελέγ-
χεται επαρκώς χωρίς οπιοειδή έως 2 - 6 εβδομά-
δες ή και 3 μήνες (σπονδυλοδεσία).

Επιστροφή στην οδήγηση αυτοκινήτου 
μετά από ακρωτηριασμό κάτω άκρου: Από τη 
βιβλιογραφία φαίνεται ότι η επιστροφή στην οδή-
γηση αυτοκινήτου είναι εφικτή στο 45% - 80% των 
ασθενών με πρόθεση κάτω άκρου, 1 - 72 (μέσος 
όρος 3,8) μήνες μετά τον ακρωτηριασμό, με τροπο-
ποιημένα αυτοκίνητα σε ακρωτηριασμένους δεξιά.

Οδήγηση αυτοκινήτου με ανάρτηση ή νάρ-
θηκα άνω άκρου: Συμβουλή να μην οδηγούν οι 
ασθενείς με αναρτήσεις σε οποιοδήποτε άνω άκρο, 
αν και η οδήγηση με το κυρίαρχο χέρι ακινητοποιη-
μένο σε ανάρτηση, δε μπορεί να επηρεάσει δυσμε-
νώς τις κανονικές συνθήκες οδήγησης, επηρεάζει 
αρνητικά την ικανότητα εκτέλεσης αποτελεσματι-
κών ελιγμών αποφυγής σε αντιμετώπιση επικίνδυ-
νων συνθηκών οδήγησης. Συμβουλή να μην οδη-
γούν οι ασθενείς με νάρθηκες σε οποιοδήποτε άνω 
άκρο.

Οδήγηση αυτοκινήτου με κηδεμόνες οσφύ-
ος: Οι ασθενείς με κηδεμόνες οσφύος μπορούν να 
οδηγούν αυτοκίνητο εφόσον δεν υπάρχει υποκεί-
μενη πάθηση που να επηρεάζει τη δυνατότητα πέ-
δησης.

Οδήγηση αυτοκινήτου με νάρθηκες/κηδε-
μόνες κάτω άκρων: Συμβουλή να μην οδηγούν οι 
ασθενείς που φορούν νάρθηκα γόνατος, hinged-
knee κηδεμόνα ή νάρθηκες/κηδεμόνες κάτω του 
γόνατος με εξαίρεση αριστερούς νάρθηκες σε χρή-
στες αυτόματων αυτοκινήτων. Από τη βιβλιογρα-
φία φαίνεται ότι επιτρέπεται οδήγηση αυτοκινήτου 
σε ασθενείς με ελαστικές επιγονατίδες ή ελαστικές 
επιστραγαλίδες.
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Περίληψη
Σκοπός: σκοπός της έρευνας ήταν να καθορίσει την σχέση ανάμε-
σα στην εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης βασισμέ-
νου στην Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση και τα αποτελέ-
σματά του στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.

Μεθοδολογία: πληθυσμός της έρευνας ήταν 54 (Ν=54) ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι ασθενείς 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μία που ακολούθησε ένα κλασσικό 
πρωτόκολλο αποκατάστασης (Ν=27) και μία που συμπληρωματι-
κά ακολούθησε κι ένα πρωτόκολλο PNF (Ν=27). Μετρήθηκαν οι 
βασικοί παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα ζωής με το ερ-
γαλείο EUROQUOL 5-D και η λειτουργικότητα του γόνατος με το 
εργαλείο KOOS.

Στατιστική ανάλυση: τα δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση 
του στατιστικού κριτηρίου t test paired ή independent samples 

Αποτελεσματικοτητα της 
Εφαρμογής της 

 Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής 
 Διευκόλυνσης (PNF) 
 στις Παραμέτρους Ποιότητας 
 Ζωής Ασθενών μετά Ολική 
 Αρθροπλαστική Γόνατος

Φετλής Αντώνης1, Ιακωβίδης Πάρης1, Αποστόλου Θωμάς1,
Καλλίστρατος Ηλίας1, Κωφοτολης Νικος2, Κέλλης Ελευθεριος2

1Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών-ΑΠΘ

Εργαστήριο Νευρομηχανικής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών-ΑΠΘ.
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όπου υπήρξε κανονικότητα και με την χρήση Mann-Whitney U test 
ή Wilcoxon όπου δεν υπήρξε. Οι συσχετίσεις καθορίστηκαν με τον 
συντελεστή Pearson’s r.

Αποτελέσματα: Εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανά-
μεσα στα επίπεδα λειτουργικότητας του γόνατος και τις παρα-
μέτρους ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα με την κινητικότητα (r 
-,467 p,000), τα επίπεδα αυτοεξυπηρέτησης ( r-,398  p,003), τις 
δυσκολίες της καθημερινότητας (r -,410 p,002), τα επίπεδα του 
πόνου ( r-,470 p,000) και τα επίπεδα άγχους (r -,439 p,001). Τα 
effect sizes έδειξαν καλύτερη προσαρμογή της πειραματικής ομά-
δας στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα αποκατάστασης βασισμένο στην 
PNF οδήγησε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση των παραμέτρων 
της ποιότητας ζωής.

Efficacy in Implementing of the 
Proprioceptional Neuromuscular Facilitation 
(PNF) in quality of parameters identification 

in patients with Total Knee Replacement

Fetlis A., Iacovidis P., Apostolou Th., Kallistratos E., 
Kofotolis N., Kellis E.

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to determine effects of 
a PNF based program on patients after total knee replacement 
(TKR)

Methods: Fifty four (N=54) patients with TKR divided in two 
groups. One group (N=27) followed a golden standard protocol 
for rehabilitation and the other (N=27) a PNF based one. Basic 
parameters of life quality were measured using EUROQUOL 5-D 
and the KOOS score.

Analysis: Data were analyzed using either T-test paired or inde-
pendent samples or Mann-Whitney U test and Wilcoxon respec-
tively. Correlations were made by Pearson’s r.

Results: Significant differences found between the levels of knee 
functionality and parameters of life quality. Mobility (r -,467 p 
,000), self-service (r -,398 p,000), pain levels (r-,470 p,000) and 
stress levels (r -,470 p,000) were determined. Effect sizes pre-
sented better adaptation for the PNF group.

Conclusion: A PNF based rehabilitation program has led to sta-
tistically significant improvement of life quality.

Όροι ευρετηρίου:

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ιδιοδεκτικότητα

PNF

Key words:

otal knee replacement

proprioceptive

PNF
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Εισαγωγή

Φθορές της άρθρωσής του γόνατος

Οι αρθρώσεις του κάτω άκρου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές για τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Τα 
φορτία που αναπτύσσονται στις αρθρώσεις αυτές 
είναι πολύ μεγάλα, αφενός λόγω του υπερκείμενου 
όγκου και αφετέρου αυτής καθαυτής της κλειστής κι-
νητικής αλυσίδας. Μπορούν δε να πολλαπλασιαστούν 
ανάλογα με την κινητική κατάσταση του ατόμου. 

Η ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων και 
των αρθρικών επιφανειών του γόνατος είναι ση-
μαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του. 
Ακόμα όμως και μικρές φορτίσεις, καθώς οι φθο-
ρές που προκαλούν αθροίζονται προοδευτικά, 
μπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιώσεις των αρθρι-
κών επιφανειών. Επιπλέον, εξωγενείς παθολογικοί 
παράγοντες μπορούν να επιφέρουν καταστροφές 
των αρθρικών συστατικών, με αποτέλεσμα άλγος 
και δυσλειτουργία της άρθρωσης.

Ο ρόλος της θεραπευτικής άσκησης στη συνολική 
αντιμετώπιση της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος, 
αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο αναφοράς, στα πλαίσια 
της αποκατάστασης του ασθενούς. Μέσα από τη βι-
βλιογραφική ανασκόπηση, τονίζεται η θετική επίδρα-
ση της άσκησης στη μυική ισχύ, τη λειτουργικότητα 
και τον πόνο στην άρθρωση (Evcik et all 2002), ( 
Penninx et all 2001 ), ( Bischoff et all 2003 ), ( Talbot 
et all 2003 ), ( Miyaguchi et all 2003), (Thomas et all 
2003), ( Bellometti et all 2002 ), ( Topp et all 2002 ). 

Η ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση χρησι-
μοποιεί τους αισθητηριακούς υποδοχείς του σώμα-
τος που μεταφέρουν πληροφορίες για την κίνηση 
και την θέση (ιδιοδεκτικότητα), προκειμένου μέσα 
από τον συντονισμό των μυϊκών και νευρικών μη-
χανισμών (νευρομυϊκή) να καταστήσει πιο εύκολη 
την πραγμάτωση λειτουργιών σε έναν ασθενή, να 
διευκολύνει δηλαδή την κίνησή του (διευκόλυνση). 
Η PNF ξεφεύγοντας από την ανατομική αντίληψη 
της κίνησης χρησιμοποιεί τις λειτουργικές διαγώνι-
ες κινήσεις, με έμφαση στο στροφικό στοιχείο για 
να επιτύχει στόχους αποκατάστασης.

Ανασκόπηση
Τα ερευνητικά δεδομένα καταγράφουν μια 

ηλικιακή αύξηση του πληθυσμού (γήρανση). Μια 
μελέτη του 2005, καταλήγει σε πρόβλεψη ότι το 

ποσοστό του πληθυσμού που είναι πάνω από 65 
ετών, αναμένεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2025 
(Diracoglu και συν 2005). Επιπλέον, η οστεοαρθρί-
τιδα καταγράφεται ως η πιο συχνή μυοσκελετική 
πάθηση, ενώ το γόνατο καταγράφεται ως η συχνό-
τερη προσβεβλημένη άρθρωση, με την ανικανότη-
τα που επιβάλει η οστεοαρθρίτιδα γόνατος να είναι 
μεγάλο εμπόδιο στην καθημερινή λειτουργικότητα 
και να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών (Diracoglu και συν, 2005).

Η ιδιοδεκτικότητα είναι παράγοντας φυσιολο-
γικής λειτουργίας, καθώς είναι προαπαιτούμενο 
τόσο για την ισορροπία, όσο και για τον σωστό 
νευρομυϊκό συντονισμό. Στο γόνατο η ιδιοδεκτι-
κότητα φαίνεται να μειώνεται καθώς αυξάνει η 
ηλικία, αλλά και με την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. 
(Pai και συν 1997). Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή 
η πτώση της ιδιοδεκτικότητας είναι παράγοντας 
πρόκλησης της εκφύλισης της άρθρωσης επει-
δή προκαλεί παθολογικό νευρομυϊκό έλεγχο και 
επηρεάζει την φυσιολογική διαχείριση των φορ-
τίων, ή είναι αποτέλεσμα της καταστροφής των 
ιδιοδεκτικών υποδοχέων, λόγω των αλλαγών που 
προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα. (Skinner et al, 1994). 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μυϊκή δυσλειτουργία σχε-
τίζεται με την έκπτωση των ιδιοδεκτικών υποδο-
χέων (Messier και συν 2002). Το άλγος είναι ένας 
παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα 
την μυϊκή λειτουργία και την δραστηριότητα των 
υποδοχέων (Hassan και συν 2002).

Υπάρχου μελέτες που αναφέρουν την αποκατά-
σταση της αρθρικής αισθητικότητας και της ισορ-
ροπίας ως σημαντικούς προβλέψιμους παράγοντες 
για την επιτυχία του προγράμματος (Simmons et 
al, 1996). Και στο κομμάτι της αισθητικότητας κα-
ταγράφονται αντιφατικά αποτελέσματα. Υπάρχουν 
μελέτες που αναφέρουν ότι δεν παρατήρησαν 
αύξηση της ιδιοδεκτικότητας μετά την επέμβαση 
(Skinner et al, 1984). Η ιδιοδεκτικότητα είναι κο-
ρυφαίος παράγοντας της επιτυχίας των προγραμ-
μάτων αποκατάστασης. Ο σκοπός που εξυπηρετεί, 
να πληροφορεί τον εγκέφαλο για την θέση, την 
φορά και την ταχύτητα της κίνησης είναι στοιχείο 
απαραίτητο για τον ορθό συντονισμό. 

Μεθοδολογία
Δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλα-
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στική γόνατος με διενέργεια της ίδιας τεχνικής. Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναμες και πα-
ρομοίων χαρακτηριστικών (match up) ομάδες, με 
πληθυσμό 27 ατόμων (Ν=27). Η αρχική μέτρηση 
έγινε πριν την επέμβαση, ακολούθησε πρόγραμμα 
οκτώ εβδομάδων και επαναμέτρηση στο τέλος του, 
ενώ έγινε και αναμνηστική μέτρηση τρεις μήνες 
μετά και για τις δύο ομάδες. 

Η μία ομάδα (Ν=27) υποβλήθηκε σε κλασσικό 
πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, όπως προβλέ-
πεται από τα διεθνή golden standards.

Η δεύτερη ομάδα (Ν=27) υποβλήθηκε επιπλέον 
και σε πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης βασισμέ-
νο στις αρχές και την προσέγγιση της PNF.

Για την μέτρηση της λειτουργικότητας χρησιμο-
ποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο KOOS 
(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), 
ενώ για την μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας 
ζωής το διεθνές παραδεκτό εργαλείο μέτρησης 
EUROQUOL (EQ-5D).

Αποτελέσματα
Αναφορικά προς την λειτουργικότητα, η πειρα-

ματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική δια-
φορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, τόσο στην 
ενδιάμεση (p ,001) όσο και κατά την τελική μέτρη-
ση (p ,000) (γράφημα 1).

Γράφημα 1. Ιστόγραμμα σύγκρισης του επιπέδου λειτουργι-
κότητας των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Το επίπεδο λειτουργικότητας επηρεάζεται κατά 
17,7% από το επίπεδο άγχους (p ,003), δημιουρ-
γώντας μια απευθείας σχέση ανάμεσα στο ποσοτι-
κό και το ποιοτικό.

Τα κρίσιμα μεγέθη που εμφάνισαν οι δύο ομά-
δες ήταν ,63 και ,47 για πειραματική και ελέγχου 

αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα της PNF 
επέδρασε εντονότερα από ότι το πρόγραμμα κλασ-
σικής κινησιοθεραπείας. 

Όσον αφορά στο εκλυόμενο άλγος, ακόμη και 
εκεί οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από παραπλήσια επί-
πεδα. Η πειραματική ομάδα εμφάνισε στατιστικώς 
σημαντική μείωση του άλγους (p ,001) σε σχέση 
με την ομάδα ελέγχου και διατήρησε την μείωση 
αυτήν και στην ενδιάμεση μέτρηση (p ,001) (γρά-
φημα 2).

Γράφημα 2. Ιστόγραμμα σύγκρισης του πόνου των δύο ομά-
δων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Η μείωση αυτή στην έκλυση του άλγους δια-
τηρήθηκε τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και 
στην αναμνηστική μέτρηση. Το επίπεδο του άλ-
γους όπως φάνηκε, ήταν υπεύθυνο για το 20,6 
% του επιπέδου λειτουργικότητας (p ,003) συνε-
πώς υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στις δυο με-
ταβλητές (-,470 p ,000). Τα κρίσιμα μεγέθη μετά 
την αποτίμησή τους επί των δύο ομάδων ήταν ,63 
και ,47 για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, γε-
γονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το 
πρόγραμμα της PNF. 

Σε σχέση προς τις δυσκολίες της καθημερινότη-
τας οι δύο ομάδες εμφάνισαν στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά υπέρ της πειραματικής (p ,011) στην 
τελική μέτρηση (γράφημα 3). Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά 
τους βρέθηκαν υπεύθυνες για το 15,2% της λει-
τουργικότητας. Τα κρίσιμα μεγέθη όπως μετρώνται 
επί των δύο ομάδων ήταν ,65 και ,42 για την πει-
ραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου αντίστοι-
χα, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση 
του προγράμματος της PNF.
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Γράφημα 3. Ιστόγραμμα δυσκολιών των δύο ομάδων.

Ως προς το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, οι δύο 
ομάδες εμφάνισαν στην τρίτη μέτρηση στατιστικά 
σημαντική διαφορά για την πειραματική ( p ,002) 
(γράφημα 4). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους βρέθηκαν 
υπεύθυνες για το 14,2% της λειτουργικότητας. Τα 
κρίσιμα μεγέθη των δύο ομάδων ήταν ,63 και ,46 
για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, γεγονός 
που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το πρό-
γραμμα της PNF.

Γράφημα 4. Ιστόγραμμα σύγκρισης της ικανότητας αυτοεξυ-
πηρέτησης των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Γράφημα 5. Ιστόγραμμα σύγκρισης των επιπέδων άγχους 
των δύο ομάδων κατά τις τρεις μετρήσεις.

Ως προς τα επίπεδα άγχους και εκεί η πειρα-
ματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική δι-
αφορά (p ,003) (γράφημα 5). Τα επίπεδα άγχους 
βρέθηκαν υπεύθυνα για το 17,7 % της λειτουργι-
κότητας. Τα κρίσιμα μεγέθη των δύο ομάδων ήταν 
,61 και ,44 για πειραματική και ελέγχου αντίστοιχα, 
γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση για το 
πρόγραμμα της PNF.

Με βάση τα ευρήματα της παλινδρόμησης και 
τις συσχετίσεις, το μοντέλο που σχηματίστηκε είναι 
το εξής:

k = (20,3 κινητικότητα)+(14,2 
αυτοεξυπηρέτηση)+(15,2 δυσκολίες)+(20,6 
πόνος)+(17,7 άγχος) (p,003).

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι συσχετίσεις 
ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή «λειτουργι-
κότητα» και τις ανεξάρτητες «κινητικότητα», «επί-
πεδο αυτοεξυπηρέτησης», «δραστηριότητες», «άλ-
γος» και «άγχος», έγινε ανάλυση συσχετίσεων με 
τον συντελεστή Pearson’s r (πίνακας 1). Η ανάλυση 
έδειξε μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στην λειτουργι-
κότητα και το βαθμό κινητικότητας (r ,467 p ,000), 
το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης (r ,398 p ,003), τον 
βαθμό δυσκολίας στην καθημερινότητα (r ,410 p 
,002), τα επίπεδα του πόνου (r ,470 p ,002), και το 
άγχος (r ,439 p ,001). Η κινητικότητα συσχετίστηκε 
ισχυρά με τα επίπεδα αυτοεξυπηρέτησης (r,568 p 
,000), τις δυσκολίες στην καθημερινότητα (r ,773 
p ,000), ενώ έδειξε μεγάλη συσχέτιση με τα επίπε-
δα εκλυόμενου άλγους (r, 404 p,002) και μικρή με 
το άγχος (r,054 p,265). Η αυτοεξυπηρέτηση έδει-
ξε ισχυρή συσχέτιση με τις δραστηριότητες (r,566 
p,000) μεγάλη με τον πόνο (r ,397 p003) και μικρή 
με το άγχος (r,039 p ,777). Ο πόνος έδειξε μέτρια 
συσχέτιση με το άγχος (r ,357 ,008).

Συζήτηση 
Η ιδιοδεκτική αισθητικότητα της άρθρωσης 

μειώνεται στα αρθριτικά γόνατα, αλλά ερευνητές 
όπως οι Barret και συν και οι Warren και συν ισχυρί-
ζονται ότι η αίσθηση της θέσης της άρθρωσης βελ-
τιώνεται σε σχέση με το αντίθετο άκρο. Οι Atfield 
και συν μέτρησαν την ιδιοδεκτικότητα και ανέφε-
ραν σημαντικές αλλαγές (p,01) έξι μήνες μετεγχει-
ρητικά, γεγονός που συμφωνεί και με τα δικά μας 
ευρήματα. Ο μηχανισμός αποκατάστασης της αρ-
θρικής αισθητικότητας μετά από ολική αρθροπλα-
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στική γόνατος πιθανότατα εμπλέκει την εξάλειψη 
διάφορων ενοχοποιητικών παραγόντων σε υπέρ-
γηρους και oστεοαρθριτικούς ασθενείς (Barrack 
και συν 1983, Skinner και συν 1991, Kleinbartκαι 
συν1992, Kokmen και συν 1978, Alexiades και συν 
1989, Kaplan και συν 1985). Αυτοί οι ασθενείς μει-
ώνουν την ιδιοδεκτική αισθητικότητα της άρθρω-
σης που σχετίζεται με την απώλεια μηχανοϋποδο-
χέων, υποδοχέων άλγους, φλεγμονής, μείωσης του 
μεσαρθρίου διαστήματος καθώς και των επιπέδων 
κινητικότητας (Barrack και συν 1983, Kaplan και 
συν 1985, Sharma και συν 1997,Skinner και συν 
1984, Hall και συν 1995, Lephart και συν 1996, 
Petrella και συν 1997, Safran και συν 1996). Πά-
ντως μετά από ολική αρθροπλαστική, το αρθρικό 
διάστημα και η τάση των μαλακών μορίων απο-
καταστάθηκαν, ο πόνος και η χρόνια φλεγμονή 
μειώθηκαν και οι δραστηριότητες της καθημερι-
νής ζωής αυξήθηκαν. Αυτές οι αλλαγές μπορούν 
να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της αντίδρασης 
των μηχανοϋποδοχέων, τόσο στον αρθρικό θύλακο 
όσο και στο μυοτενόντιο σύμπλεγμα αυξάνοντας 
την αντίληψη της θέσης της άρθρωσης και της κί-

νησης (O’ Reilly CS ,1999). Αυτό φάνηκε και στη 
δική μας μελέτη μέσα από την αύξηση στις παρα-
μέτρους που σηματοδοτούν τόσο την βελτίωση της 
συνολικής λειτουργικότητας του γόνατος, αλλά και 
την συνακόλουθη βελτίωση των παραμέτρων της 
ποιότητας ζωής που αυτή επέφερε.

Η αίσθηση της αρθρικής θέσης και κίνησης παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας. 
Η μειωμένη αρθρική αισθητικότητα αναγνωρίζεται 
ως παράγοντας επιδείνωσης στα ελλείμματα ισορ-
ροπίας τόσο σε ηλικιωμένους, όσο και σε ασθενείς 
με οστεοαρθρίτιδα γόνατος και επιφέρουν έκπτω-
ση της ισορροπίας μεγαλύτερη από την αναμενόμε-
νη από την ηλικία (Petrella και συν 1997, Overstall 
και συν 1977, Wegener και συν 1997, Lord και συν 
1991). Αυτά τα ελλείμματα ισορροπίας σχετίζονται 
με την έκπτωση της λειτουργικότητας της άρθρω-
σης και συνήθως αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, 
συνιστώντας τεράστια επιβουλή για την υγεία συ-
νολικά (Overstall και συν 1977, Wegener και συν 
1997). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεικνύ-
ουν ότι η PNF βελτιώνει την ικανότητα ισορροπίας 

 
koos 
score 
τελικό

euroquol 
κινητικότητα 

τελική

euroquol 
αυτοεξυπηρέτηση 

τελική

euroquol 
καθημερινές 

δραστηριότητες 
τελική

euroquol 
πόνος 
τελική

euroquol 
άγχος 
τελική

koos score
τελικό

Pearson Correlation 1,00 -,467** -,398** -,410** -,470** -,439**

Sig. (2-tailed)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

euroquol 
κινητικότητα 
τελική

Pearson Correlation -,467** 1,00 ,568** ,773** ,404** 0,15

Sig. (2-tailed) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,27

euroquol 
αυτοεξυπηρέτηση 
τελική

Pearson Correlation -,398** ,568** 1,00 ,566** ,397** -0,04

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,78

euroquol 
καθημερινές 
δραστηριότητες 
τελική

Pearson Correlation -,410** ,773** ,566** 1,00 ,353** 0,10

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00  0,01 0,47

euroquol πόνος 
τελική

Pearson Correlation -,470** ,404** ,397** ,353** 1,00 ,357**

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,01  0,01

euroquol άγχος 
τελική

Pearson Correlation -,439** 0,15 -0,04 0,10 ,357** 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,27 0,78 0,47 0,01  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 1. Συσχετίσεις ανάμεσα στη λειτουργικότητα του γόνατος και τις παραμέτρους ποιότητας ζωής των ασθενών.
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Περίληψη
Η επιμονή στην απόλυτη αποκατάσταση της ακεραιότητας 

των αρθρικών επιφανειών στα συντριπτικά κατάγματα του κάτω 
πέρατος του βραχιονίου είναι μια αναγκαιότητα, η οποία υπό το 
φως των νεότερων επιτεύξεων στην οστεοσύνθεση επανέρχεται 
πιο επιτακτική με άμεσο στόχο τη γρήγορη κινητοποίηση της άρ-
θρωσης του αγκώνα (Bégué T 2014). Παρουσιάζουμε περίπτωση 
μεσήλικα ασθενούς που μετά μια ελάσσονα άσκηση βίας επί της 
άρθρωσης του αγκώνα υπέστη υπερδιακονδύλιο συντριπτικό κά-
ταγμα της άρθρωσης. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων οφείλει 
να είναι αυστηρά χειρουργική εάν το ζητούμενο είναι η κατά το 
δυνατό καλύτερη αποκατάσταση της κινητικότητας και της ισχύος 
της άρθρωσης του αγκώνα και συνακόλουθα του άνω άκρου στο 
σύνολό του.

Comminuted supra, - transcondylar fracture 
in a woman 98 years old

Bischiniotis I. S., Giannarakis A., Assantis V. 
Orthopaedic Department - Kozani General Hospital

Abstract
Non operative treatment of supracondylar fractures of the 

humerus has almost always resulted in failure. Closed reduction 
followed by prolonged immobilization until union, may be asso-
ciated with an acceptable X-ray but with unacceptable function 
because of marked stiffness. Traction and early motion pre-
serves movement but the incongruity of the joint leads to in-
stability, early post-traumatic arthritis and pain. Traction also 
requires prolonged hospital admission which is not possible in 

Συντριπτικό κάταγμα 
περιφερικού βραχιονίου 

 - Διαγνωστικό και 
 θεραπευτικά πρόβλημα

Μπισχινιώτης Ι. Στ., Γιανναράκης Α., Ασσάντης Β.
Ορθοπαιδική Κλινική - Νοσοκομείο Κοζάνηςς

Όροι ευρετηρίου:

συντριπτικά κατάγματα 
περιφερικού βραχιονίου

οστεοσύνθεση
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modern health care settings. Attempts at early motion without 
reduction, the so called “bag of bones treatment” leads to gross 
malunions, non-unions and poor function, so it has to be dis-
carded in young patients. In order to function normally an elbow 
requires stability, a congruent articulation, freedom from pain, 
and a functional range of motion. After fracture one can achieve 
a normal elbow only after anatomic reduction fracture which is 
combined with absolutely stable fixation and early motion.

Key words:

comminuted distal humeral 
fractures

osteosynthesis
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Παρουσίαση ασθενούς 
Άνδρας ηλικίας 52 ετών μετά πτώση κατά τη 

διάρκεια του πρωινού jogging υπέστη συντριπτι-
κό  υπερδιακονδύλιο κάταγμα του αριστερού βρα-
χιονίου. Οι απλές ακτινογραφίες παρουσίαζαν την 

εξασθενημένη εκδοχή της βαρύτητας της κάκωσης 
(εικόνα 1). 

Αποφασίστηκε διενέργεια αξονικής τομογραφί-
ας και τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας, όπως 
άλλωστε είναι απόλυτα ενδεδειγμένο, εάν το ζη-
τούμενο είναι ο ορθός σχεδιασμός της επέμβασης. 

Εικόνα 1. - Ακτινολογική εικόνα υπερ, - διακονδυλίου συντριπτικού κατάγματος του αριστερού βραχιονίου.

Εικόνα 2. - Πρόκειται για υπερδιακονδύλιο κάταγμα του βραχιονίου τύπου D κατά Mehne και Matta (1994) με ταυτόχρονη 
απόσπαση του κονδύλου και της τροχιλίας, της παρακονδυλίου και της παρατροχιλίου αποφύσεων.
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Εικόνα 3. - Η ταξινόμηση των καταγμάτων του περιφερικού βραχιονίου κατά SOFCOT και ΑΟ/ΟΤΑ (Müller ME και συν 1990)

Εικόνα 4. - Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και ίσχαιμη περίδεση τελείται οπίσθια διωλεκρανική προσπέλαση του περι-
φερικού βραχιονίου. Μετά την προσπέλαση του αγκώνα από πίσω διενεργείται οστεοτομία του ωλεκράνου τύπου Chevron με τη 
γωνία της οστεοτομίας στρεφόμενη προς τα κάτω. Προστασία του ωλενίου νεύρου. Τα περικεχονδρωμένα τεμάχια των αρθρικών 
επιφανειών του περιφερικού βραχιονίου ανευρίσκονται ταυτοποιούνται και ανατάσσονται προκαταρκτικά με βελόνες Kirschner. 
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Εικόνα 5. - Μετεγχειρητική ακτινολογική εικόνα.

Προσπέλαση 
Η συντριβή της περιφερικής αρθρικής επιφάνει-

ας του βραχιονίου και η ανάγκη για τέλειο έλεγχο 
της ανάταξης επιβάλλουν τη διωλεκρανική προ-
σπέλαση. Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και 
ίσχαιμη περίδεση τελείται οπίσθια διωλεκρανική 
προσπέλαση του περιφερικού βραχιονίου. Μετά 
την προσπέλαση του αγκώνα από πίσω διενεργείται 
οστεοτομία του ωλεκράνου τύπου Chevron με τη 
γωνία της οστεοτομίας στρεφόμενη προς τα κάτω. 
Προηγείται η παρασκευή και προστασία του ωλε-
νίου νεύρου. Τα περικεχονδρωμένα τεμάχια των 
αρθρικών επιφανειών του περιφερικού βραχιονίου 
ανευρίσκονται ταυτοποιούνται και ανατάσσονται 
προκαταρκτικά με βελόνες Kirschner. Η προσω-
ρινή συγκράτηση αντικαθίσταται με συμπιεστικές 
βίδες και ροδέλες και συμπληρώνεται με πλάκες 
ανατομικής ανακατασκευής κατά το ωλένιο και 
κερκιδικό χείλος του περιφερικού βραχιονίου. Τα 
οστικά πληρώνονται με σπογγώδη αλλομοσχεύμα-
τα με συμπλήρωση των ελλειμμάτων με κρεμώδες 
αλλομόσχευμα εμπλουτισμένο με παράγοντες προ-
αγωγής της οστεογονίας. Ακολουθεί ανάταξη της 
οστεοτομίας του ωλεκράνου και συγκράτησή της 
με δύο συστήματα συρμάτινης αγκύλης ελκυσμού 
με παράλληλα Kirschner και με ήλο Rush. 

Το τραύμα συγκλείσθηκε κατά στρώματα υπό 
παροχέτευση κενού και εφαρμόζεται μακρός οπί-
σθιος νάρθηκας σε μικρή έκταση. Ακολούθησε η 
απρόσκοπτη επούλωση του τραύματος και η συ-
στηματική χορήγηση ινδομεθακίνης για την απο-
τροπή της ετερότοπης οστεοποίησης. Ο οπίσθιος 
νάρθηκας μετατράπηκε σε δυναμικό νάρθηκα σε 

τρεις εβδομάδες και επιτράπηκαν κινήσεις πλή-
ρους εύρους.

Αποθεραπεία 
 Ο ασθενής ήδη έχει ανακτήσει κινητικότητα 

πλήρους εύρους κατά τον αγκώνα και επέστρεψε 
αν και μειωμένη συμμετοχή στα προ του τραυματι-
σμού καθήκοντά του ως τεχνικός της ΔΕΗ.     

Εικόνα 6. - Ανάκτηση σχεδόν τέλειας κινητικότητα και ισχύ-
ος του αγκώνα. 

Συζήτηση 
Είναι καλύτερο να διενεργείται ανοικτή ανάταξη 

του κατάγματος με τον ασθενή σε πλάγια θέση με 
τον αγκώνα προς τα άνω ή με τον ασθενή σε πρη-
νή θέση. Η καταλληλότερη χειρουργική προσπέλα-
ση είναι η οπίσθια διά του ωλεκράνου. Μετά την 
τομή στο δέρμα και στο υποδόριο χρειάζεται επι-
μελής παρασκευή του ωλένιου νεύρου και προστα-
σία του. Η εστία του κατάγματος αποκαλύπτεται 
μετά διενέργεια οστεοτομίας του ωλεκράνου. Σε 
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ηλικιωμένους ασθενείς, στους οποίους η εισαγω-
γή ενδοπρόθεσης μπορεί να αποτελέσει σωστική 
λύση, θα μπορούσαν τα ανωτέρω να διενεργηθούν 
με μία επέμβαση που περιλαμβάνει η διέλευση δια 
του καταφυτικού τένοντα του τρικέφαλου ή απο-
κόλληση του τρικέφαλου βραχιονίου όπως γίνεται 
κατά τη διενέργεια αρθροπλαστικής του αγώνα. 

Η οστεοσύνθεση αρχίζει με ανατομική ανάταξη 
του οστικού τεμαχίου που περιλαμβάνει την τρο-
χιλία στην παρατροχίλια απόφυση. Εάν υπάρχει 
οστικό έλλειμμα είναι προτιμότερη η χρησιμοποί-
ηση βιδών ολικού σπειρώματος αντί συμπιεστι-
κών βιδών προκειμένου να αποφευχθεί η στένω-
ση της περιφερικής αρθρικής επιφάνειας. Μετά 
την ασφαλή συγκράτηση το αρθρικό σύμπλεγμα 
οστεοσυντίθεται προς την μετάφυση και τη διάφυ-
ση. Η οστεοσύνθεση διενεργείται με δύο πλάκες, 
οι οποίες θα πρέπει να τοποθετούνται υπό γωνία 
90ο προς άλληλες για την επίτευξη της καλύτερης 
κατασκευής από εμβιομηχανική άποψη. Οι πλάκες 
που χρησιμοποιούνται είναι τύπου LCDCP 3,5mm 
ή είναι πλάκες οστικής ανακατασκευής 3,5mm. Η 
επιλογή του ενός ή του άλλου τύπου εξαρτάται 
από τον τύπο του κατάγματος και την αναγκαία 
διαμόρφωση των πλακών. Η συντηρητική επιλογή 
είναι δύο πλάκες οστικής ανακατασκευής, μία εσω-
τερικά και μία εξωτερικά διαμορφωμένες έτσι ώστε 
να προσαρμόζονται στο οπίσθιο χείλος της παρα-
τροχίλιας απόφυσης, η οποία στερείται αρθρικού 
χόνδρου. Αυτού του τύπου η οστεοσύνθεση είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη σε πολύ περιφερικά κατάγματα. 
Εάν υπάρχει απώλεια οστού από την περιοχή της 
μετάφυσης θα πρέπει η μία τουλάχιστον από τις 
πλάκες να είναι τύπου LCDCP, εφόσον είναι ισχυ-
ρότερες από τις πλάκες οστικής ανακατασκευής. 

Μετεγχειρητικά ο αγκώνας σε κινητοποιείται σε 
γωνία 120ο - 150ο έκτασης και τίθεται σε ανάρρο-
πη θέση γεια 24- 48 ώρες. Η πρώιμη ενεργητική 
κινητοποίηση θα πρέπει να αρχίζει όχι αργότερα 
από την τρίτη ημέρα μετά την επέμβαση προκειμέ-
νου να ανακτηθεί μεγάλο εύρος κινητικότητας. 

Η καθυστέρηση περί την οστεοσύνθεση πέραν 
των 5 ημερών συνήθως οδηγεί σε εμφάνιση ετερό-
τοπης οστεοποίησης ακολουθούμενης από εξεση-
μασμένη δυσκαμψία. Εάν η χειρουργική επέμβαση 
καθυστερήσει, ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει 
ινδομεθακίνη προκειμένου να συμβάλει αυτή στην 
αποτροπή εμφάνισης  ετερότοπης οστεοποίησης. 

Προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση ετερότοπης 
οστεοποίησης και παρεμπόδισης της κινητικότητας, 
θα πρέπει να προχωρούμε σε έγκαιρη αφαίρεση 
του νεόπλαστου οστού. Δεν θα πρέπει να ανα-
μένεται η επάνοδος των επιπέδων της αλκαλικής 
φωσφατάσης του ορού στα φυσιολογικά επίπεδα 
ούτε η επάνοδος της εικόνας του σπινθηρογραφή-
ματος σε φυσιολογικά πλαίσια (Schatzker J 2018). 

Τα υπερκονδύλια κατάγματα στους ηλικιωμέ-
νους συνιστούν ιδιαίτερο πρόβλημα εφόσον δεν 
υπακούουν στην προσπάθεια ανάταξης και σταθε-
ρής οστεοσύνθεσης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 
παρατηρήσεων πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς, ανε-
ξάρτητα του αν χειρουργούνται ή όχι καταλήγουν 
σε πτωχό λειτουργικό αποτέλεσμα και έκλυση άλ-
γους από την περιοχή του αγκώνα κατά την κίνηση. 
Προκειμένου να αποτραπούν αυτά τα καταστρο-
φικά αποτελέσματα, προσφάτως έχει προταθεί η 
εισαγωγή ολικής αρθροπλαστικής του αγκώνα ως 
πρωτοπαθούς μορφής θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης. Ο Morrey έχει δημοσιεύσει ενθαρρυντικά 
πρώιμα αποτελέσματα αντιμετώπισης υπερ-, δια-
κονδυλίων καταγμάτων τον του αγκώνα σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς με πρωτοπαθή αντιμετώπιση 
διά της εισαγωγής ημισυνδεδεμένης αρθροπλαστι-
κής Coonrad Morrey (Mansat P 2013). Εξαιτίας 
τούτου, αυτή η λογική έχει υιοθετηθεί από έναν 
ορισμένο αριθμό τραυματολογικών κέντρων και 
σχεδιάζονται αρκετές πολυκεντρικές μελέτες για 
την αξιολόγηση αυτής της θεραπευτικής μεθόδου 
και τον καθορισμό της προϋποθέσεις της προοπτι-
κής της εφαρμογής της. 

Τα ανοικτά υπερ- διακονδύλια κατάγματα απο-
τελούν ένα ιδιαίτερο θεραπευτικό πρόβλημα. Εάν 
απαντούν σε νέους ασθενείς με καλό οστικό υπό-
βαθρο και αν επιδέχονται επανορθωτικές ενέρ-
γειες, αναλαμβάνεται έκπλυση και χειρουργικός 
καθαρισμός και επιχειρείται ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση. Εάν δεν είναι δυνατή η ασφαλής 
οστεοσύνθεση, διενεργείται ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση του αρθρικού στοιχείου και γεφύ-
ρωση του αγκώνα με συσκευή εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης. Εφόσον διασφαλιστεί η σταθερότητα 
της σύγκλισης του φακέλου από μαλακά μόρια, δι-
ενεργείται δευτερογενής αποκατάσταση του στοι-
χείου της μετάφυσης. Αυτή η διαδικασία ελαττώνει 
τον κίνδυνο λοίμωξης. Σε ηλικιωμένους ασθενείς 
η διαδικασία αυτή μπορεί να μην είναι δυνατή. 
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Κάθε ανοιχτό τραύμα εκπλένεται και υπόκειται σε 
χειρουργικό καθαρισμό. Η σταθερή οστεοσύνθεση 
σε μεγάλο βαθμό ελαττώνει τον κίνδυνο λοίμωξης. 
Εξαιτίας της κακής ποιότητας οστού, η κινητοποί-
ηση της άρθρωσης οφείλει να καθυστερήσει και η 
οστεοσύνθεση να προστατεύεται με την εφαρμογή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης προς αποτροπή αστο-
χιών. Η πρωτοπαθής διενέργεια αρθροπλαστικής 
δεν θα πρέπει να αποτελεί εκλογή λόγω του κινδύ-

νου σηπτικών επιπλοκών. 

Σε νέους ασθενείς με καλή ποιότητα οστού και 
κατάγματα τύπων C1 και C2 αναμένονται κατά 80% 
- 90% αποδεκτά καλά λειτουργικά αποτελέσματα, 
Ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν ανοιχτά κατάγματα σε 
ηλικιωμένους ασθενείς εκτός αν αυτά αντιμετωπί-
ζονται με πρωτοπαθή διενέργεια αρθροπλαστικής 
η πρακτική αυτή οδηγεί σε μη ικανοποιητικά απο-
τελέσματα (Pidhorz L και συν 2013). 
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Περίληψη
Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση αποτελεί εξαίρεση 

στα καταστήματα του περιφερικού πέρατος του βραχιονίου σε 
ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών και άνω (Pidhorz L και συν 
2013, Bégué T 2014, Schatzker J 2018). Σε επιλεγμένο όμως 
πληθυσμό, η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να αποτελεί ακόμη 
μία ελκυστική επιλογή θεραπείας.

Medullary nailing of tibial shaft fractures by 
means of interlocking stainless steal
or titanium nails with reaming of the 

medullary cavity

Bischiniotis I. S., Giannarakis A., Ιtsopoulos H. 
AHEPA Hospital, Thessaloniki

Abstract
Conservative treatment is exceptional in fracture of the distal 

extremity of the humerus in patients over 65 years of age. In a 
selected population, however, it may be an attractive option.

Συντηρητική αντιμετώπιση 
υπερ-διακονδυλίου 

 κατάγματος περιφερικού 
 βραχιονίου σε υπερήλικα 
 γυναίκα 98 ετών

Μπισχινιώτης Ι., Γιανναράκης Α. Ιτσόπουλος Η.
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη



36- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 33, Τεύχος 1 - 2020

Συν-νοσηρότητες
Η ασθενής υπέφερα από μακρού από ισχαιμική 

καρδιοπάθεια και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. 
Από τη νεότητά της ακόμη υπέφερε από φλεβική 
ανεπάρκεια κάτω άκρων με κιρσούς κάτω άκρων 
και κατά καιρούς φλεβικά έλκη που υπάκουαν στη 
συντηρητική αγωγή. Παρά την αυτόνομη από δε-
καετιών διαβίωσή της έπασχε ήδη από γεροντική 
άνοια και δεχόταν εκ του σύνεγγυς υποστήριξη. 
Έφερε βλαισούς μεγάλους δάκτυλους άμφω τερα-
τογενετικού τύπου με επαλληλίες, σφυροδακτυλί-
ες έλκη, επώδυνες τυλώσεις και αστάθεια. 

Αντιμετώπιση
Διενεργείται χαλαρή συρραφή του τραύματος, 

εφαρμογή βραχυπρόθεσμα νάρθηκα δίκην U με 

χαρακτηριστικά κρεμάμενου γύψου. Από την αρχή 
εισάγονται εκκρεμμοειδείς ασκήσεις ώμου από την 
αρχή   

Πορεία
Διενεργούνται: αφαίρεση του νάρθηκα σε 2 πε-

ρίπου εβδομάδες, αφαίρεση ραμμάτων και εφαρ-
μογή ελαφρού νάρθηκα δίκην U επί τρεις εβδο-
μάδες με ήπια χαρακτηριστικά κρεμάμενου γύψου. 
Σε άλλες 3 εβδομάδες αφαιρείται ο νάρθηκας και 
αρχίζει κινητοποίηση του αγκώνα. Ακολουθεί ακτι-
νολογικός επανέλεγχος

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής γυναίκα 98 ετών υφίσταται ανοικτό I 

τύπου υπερ, - διακονδύλιο κάταγμα του αριστερού 
περιφερικού βραχιονίου, τύπου C3. 

Εικόνα 1: Υπερδιακονδύλιο ανοικτό κάταγμα αριστερού βρα-
χιονίου τύπο C2 κατά ΑΟ/ΟΤΑ.

Παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα (εικόνα 2).  

Εικόνα 2. Η ταξινόμηση των καταγμάτων του περιφερικού 
βραχιονίου κατά ΑΟ/ΟΤΑ (Müller ME και συν 1990)
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Εικόνα 3. - Ακτινογραφία επιπέδου έναρξης 
κινητοποίησης του αγκώνα. Παρατηρήσατε τη μη 
ουσιώδη μεταβολή του εύρους της περιφερικής 
αρθρικής επιφάνειας.

Αποκατάσταση
Ενθαρρύνεται η απρόσκοπτη κινητικότητα του 

αγκώνα. Παρατηρείται μικρή δυσκαμψία. Επιτυγ-
χάνεται αυτονόμηση στα προ της κάκωσης επίπεδα 
(εικόνα 4). 

Εικόνα 4. - Κινητοποίηση του αγκώνα με στα-
θερότητα και ισχύ. 

Δύο έτη αργότερα μετά από ένα διαρροϊκό 
συνδρόμου πέφτει εξ ιδίου ύψους (100 ετών)- 
Ατελές διατροχαντήριο κάταγμα αριστερού ισχί-
ου (εικόνα 5).

Εικόνα 5. - Ρωγμώδες ατελές διατροχαντήριο 
κάταγμα αριστερού μηριαίου.

Το κάταγμα αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, πω-
ρώθηκε αλλά η ασθενής δεν αυτονομήθηκε ποτέ 
- 6 μήνες μετά απεβίωσε, αφού ανέκτησε πλήρη 
ικανότητα φόρτισης επί του σκέλους, χωρίς επάνο-
δο στα προηγούμενα επίπεδα αυτονομίας. 

 Συζήτηση 
Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση για 

τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος του βρα-
χιονίου σε ασθενείς άνω των 65 ετών αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή κατ› εξαίρεση, η οποία όμως 
διαφυλάσσει την ανεξαρτησία του ασθενούς και 
παρέχει ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα πολύ 
σημαντική δυσκαμψία της άρθρωσης ή αστάθεια 
του αγκώνα. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να ανα-
μένεται επίτευξη ανατομικών αποτελεσμάτων κατά 
τον ακτινολογικό έλεγχο. 
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