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Οριςμοί  

• Οςτεοπόρωςθ: είναι ςυςτθματικι ςκελετικι νόςοσ που χαρακτθρίηεται από 
ελαττωμζνθ οςτικι μάηα και διαταραχζσ ςτθν μικροαρχιτεκτονικι του οςτοφ και 
οδθγεί ςε ευκραυςτότθτα των οςτϊν και κατάγματα 

WHO 1993 

• αρκοπενία: είναι προοδευτικι και γενικευμζνθ μυϊκι διαταραχι που ςχετίηεται 
με αυξθμζνθ πικανότθτα αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν υγεία, όπωσ πτϊςεισ, 
κατάγματα, αναπθρία και κνθτότθτα 

 Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: 
report of the European working group on sarcopenia in older people. Age Ageing 2010 



ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 1 

Ο Κοσ Χ. είναι 82 ετϊν  

αρτθριακι υπζρταςθ υπό αΜΕΑ με διουρθτικό 

        υπερλιπιδαιμία υπό ςτατίνεσ 

         ΧΑΠ υπό ειςνεόμενα 

Σθλεφϊνθςε ςτον οικογενειακό ιατρό και του 
ηιτθςε να τον επιςκεφτεί γιατί δεν μπορεί να 
βγει από το ςπίτι το τελευταίο διάςτθμα και 
νιϊκει αδυναμία 

Κατά τθν εξζταςθ: ΑΠ 150/70mmHg , ςφφξεισ 
88/min, ιπια παράταςθ εκπνοισ με  κορεςμό 
96%, ιπιο ςκλθρυντικό φφςθμα ςτθν ακρόαςθ 
τθσ αορτικισ βαλβίδασ, αναφερόμενθ 
αδυναμία ςτα κάτω άκρα. 

Ο αςκενισ προςζχει τθν διατροφι του και 
αποφεφγει λιπαρά γεφματα και τροφζσ υψθλϊν 
κερμίδων λόγω τθσ υπερλιπιδαιμίασ 



ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 2 

 

Η Κα Μ, ετϊν 78  μεταφζρετε ςτο ΣΕΠ λόγω επειςοδίου πτϊςθσ  

Δ ΙΙ υπό αντιδιαβθτικά διςκία 

Τποκυρεοειδιςμό υπό κυροξίνθ 

Πόνο ςτθν πλάτθ από μθνόσ, επιςκζφτθκε τον ορκοπεδικό που ςφςτθςε να λαμβάνει  
αναλγθτικά, τραμανδόλθ τθν οποία θ αςκενισ λαμβάνει ςυςτθματικά. 

Αναφερόμενα δυο επειςόδια πτϊςεων το τελευταίο 6μθνο. 

 

Η αςκενισ διαγνϊςτθκε με κάταγμα ιςχίου και οδθγικθκε ςτο χειρουργείο. 

Η αςκενισ παραπονείτο για αδυναμία ορκοςτατιςεωσ και δεν κινθτοποιικθκε γριγορα με 
αποτζλεςμα τθν παραμονι τθσ επί εβδομάδασ ςτο νοςοκομείο 

Οι ςυγγενείσ αποφάςιςαν τθν μεταφορά τθσ ςε μονάδα αποκατάςταςθσ 

 

 

 



ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 3  

 

Η Κα Μ είναι 84 χρονϊν το τελευταίο διάςτθμα τα παιδιά τθσ αναφζρουν 
ότι δεν βγαίνει ζξω, ειςάγεται ςτο επειγόντωσ ςτο Νοςοκομείο όπου 
διαπιςτϊνεται ότι ζχει γρίπθ με υψθλό πυρετό 

 

Αρτθριακι υπζρταςθ 

Κολπικι μαρμαρυγι υπό αντιπθκτικά 

Κροταφικι αρτθρίτιδα υπό κορτικοειδι από 2μινου υπό 30 mg 
πρεδνιηολόνθσ 

οςτεοαρκριτιδα 

 

Κατά τθν νοςθλεία τθσ παρουςιάηει επειςόδιο παραλθριματοσ και 
λαμβάνει αλοπεριδόλθ και βενηοδιαηεπίνεσ. Παρουςιάηει επιδείνωςθ τθσ 
γενικισ τθσ κατάςταςθσ άρνθςθ λιψθσ τροφισ, αδυναμία βαδίςεωσ και 
κατάκλιςθ δευτζρου βακμοφ ςτον κόκκυγα. Μετά από παραμονι 3 
εβδομάδων ςτο νοςοκομείο αδυνατεί να αυτοεξυπθρετθκεί και μεταφζρετε 
ςε γθροκομείο για περαιτζρω αντιμετϊπιςθ. 

20 θμζρεσ αργότερα θ αςκενισ επανειςάγεται ςτο νοςοκομείο λόγω 
ειςρόφθςθσ. Κατά τθν παραμονι τθσ ςτο νοςοκομείο παρουςιάηει 
επειςόδιο ταχυαρρυκμίασ λόγω υποξυγοναιμίασ και οξζωσ πνευμονικοφ 
οιδιματοσ από το οποίο θ αςκενισ καταλιγει. 

 
 
 

 



Περιςτατικό 4 

Ο Κοσ Μ είναι 50 ετϊν με ιςτορικό 
ψωριαςικισ αρκρίτιδασ 10 ετίασ ζχει 
λάβει διάφορα ςχιματα τϊρα υπό 
secukinomab (anti IL-17A) 

Είναι διαβθτικόσ τφπου ΙΙ με BMI 35 

Τπερλιπιδαιμία υπό ςτατίνεσ 

Παραπονείται για διάχυτα μυικά άλγθ 
αιμωδίεσ και αδυναμία ςτα κάτω άκρα 
διαλείπουςα χωλότθτα  




