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για αντιµετώπιση και αποκατάσταση 
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"* ο 5% του συνόλου 
των θανάτων oris ανεπτυγµένες 

κοινωνίες 
οφείλεται σε σοβαρό 

τραυµατισµό 
του εγκεφάλου. Στη 

χώρα µας οι βαρείες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις εξαιτίας τροχαίων 

ατυχηµάτων κατατάσσονται 
στις πρώτες αιτίες θανάτου και µόνιµης 

αναπηρίας σε όλες τις ηλικίες 
και αποτελούν την πρώτη αιτία 

µε διαφορά στις νέες ηλικίες, ιδίως 
από 19 έως 25 ετών. Ιδιαίτερα 

συχνές είναι οι βαρείες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, που οφείλονται 

σε εργατικά ατυχήµατα. 
Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, περίπου 

35.000 άτοµα εισάγονται 
στα νοσοκοµεία µε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις (KEK). 
Υπολογίζεται ότι οι 1.600 ασθενείς 

από αυτούς πεθαίνουν. Οι 
σύγχρονες αντιλήψεις για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των 
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων 
περιλαµβάνουν δυο τοµείς, αλληλένδετους 

µεταξύ τους: την επείγουσα 
θεραπευτική αντιµετώπιση 

και τη θεραπεία αοοκατάστασης. 
Η αρχική βλάβη είναι ευνόητο 

ότι είναι αναπόφευκτη. Η δευτερογενής 
βλάβη του εγκεφάλου όµως, 

που προκαλείται από αιµάτωµα, 
εγκεφαλικό οίδηµα, µετατόπιση 

της µέσης γραµµής εγκεφάλου, 
ισχαιµία και λοίµωξη, είναι 

δυνατόν να αποφευχθεί και αυτός 
θα πρέπει να είναι ο στόχος της 
θεραπευτικής αντιµετώπισης των 
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. 

Επείγουσα αντιµετώπιση 
Εγκεφαλική βλάβη υποδηλώνεται 

από απώλεια συνειδήσεως, 
περιτραυµατική αµνησία, κατάγµατα 

κρανίου ή στοιχεία ενδοκρανιακής 
βλάβης, τα οποία αναδεικνύονται 

σε νευροαπεικονιστικές 
εξετάσεις. Ο βαθµός του κινητικού 

και ψυχονοητικού ελλείµµατος 
εξαρτάται από: 

τη βαρύτητα της αρχικής 
βλάβης - «πρωτοπαθές τραύµα», 

τις δευτερογενείς επιπλοκές 
(ανάπτυξη αιµατώµατος, εγκεφαλικού 

οιδήµατος, εγκολεασµού, 
ισχαιµίας, λοίµωξης, υποξαιµίας, 

µεταβολικών διαταραχών 
κ.λ.π.), που προκαλούν 

το λεγόµενο «δευτεροπαθές 
τραύµα» και 
τις συνοδές κακώσεις. 

Τέσσερεις στους πέντε ασθενείς 
µε KEK έχουν µία ή περισσότερες 

εξωκρανιακές κακώσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να αναγνωρισθούν 
εγκαίρως, ώστε 

να αποφευχθεί n µακροπρόθεσµη 
αναπηρία. 

Σηµαντική, από την άποψη 
αυτή, είναι n κάκωση t 

σπονδυλικής στήλης - βλάβη 
νωτιαίου µυελού. Οι βλάβες 
αυτές µπορούν να αντιµετωπισθούν 

µε την κατάλληλη 
διαγνωστική προσέγγιση 

και θεραπευτική παρέµβαση.Η 
αρχική γενική εκτίµηση 

και ανπµετωπιοη ξεκινά 
αµέσως στον τόπο του 

τραυµατισµού και κατά τη 
µεταφορά και ολοκληρώνεται 

σε ειδικά εξοπλισµένο 
και στελεχωµένο Τµήµα E- · 
πειγόντων Περιστατικών 
σ.Ε.π.). 

Ακολουθεί n ειδική εκτίµηση 
για τη διαπίστωση της 

έκτασης και της σοβαρότητας της 
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και 
τον προσδιορισµό του επιπέδου 
συνειδήσεως, από το οποίο καθορίζεται 

και n βαρύτητα της κάκωσης: 

Ασθενείς που είναι σε κώµα 
(δεν µπορούν να ανοίξουν τα 
µάτια, να µιλήσουν ούτε και να 
εκτελέσουν απλές εντολές) έ-, 
χουν βαρεία KEK. 
Ασθενείς που έχουν µέτρια επικοινωνία 

µε το περιβάλλον 
(βρίσκονται σε κοττάσταση σύγχυσης 

ή /και διέγερσης) έχουν 
µέτρια KEK. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ασθενείς 
προχωρηµένης ηλικίας µε βαρεία 

KEK, σε συνδυασµό µε παρουσία 
εγκεφαλικού οιδήµατος ή/και 

ενδοκρανιακού αιµατώµατος και 
µετατόπιση της µέσης γραµµής 
του εγκεφάλου αποκαθίστανται 
µε σηµαντικά βραδύτερους ρυθµούς 

και σε σηµαντικά µικρότερο 
βαθµό. 

Οι ασθενείς µε ελαφρά KEK 
συνήθως στέλνονται στο σπίτι µε 
σαφείς οδηγίες για παρακολούθηση 

από τους οικείους τους, για το 
επόµενο 48ωρο. 

Αν παρουσιάσουν περιτραυµατική 
ασάφεια µνήµης ή/και νευρολογική 

σηµειολογία ή/και εµετούς 
ή/και έµµεσα σηµεία κατάγµατος 
βάσης κρανίου (επίµονη, πλέον 
των 7 ηµερών, ρινόρροια ή απόρροια 

- απώλεια εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού), υποβάλλονται επειγόντως 
σε αξονική τοµογραφία εγκεφάλου 

και εισάγονται στο νοσοκοµείο 
για τουλάχιστον 24ωρη παρακολούθηση. 

Σε ένα µικρό ποσοστό 
των ασθενών αυτών υπάρχουν 

ή έχουν αναπτυχθεί, θλάσεις 
εγκεφάλου ή/και ενδοκρανιακό 
αιµάτωµα - για την εξαίρεση 

του οποίου ενδεχοµένως θα απαιτηθεί 
χειρουργική επέµβαση. 

Οι ασθενείς µε µέτριας βαρύτητας 
KEK, µετά την επείγουσα εκτίµηση 

και υποστήριξη των ζωτικών 
λειτουργιών τους, υποβάλλονται 

επειγόντως σε αξονική τοµογραφία 
εγκεφάλου. Σε ένα σηµαντικό 

ποσοστό των ασθενών 
αυτών έχει αναπτυχθεί ενδοκρανιακό 

αιµάτωµα, για την εξαίρεση 
του οποίου απαιτείται κρανιοτοµία 

και παροχέτευση. Οι ασθενείς µε 
βαρεία KEK (κωµατώδεις ασθενείς), 

αµέσως µετά την προσκοµιδή 
τους, υποβάλλονται σε ενδοτραχειακή 

διασωλήνωση υπό 
φαρµακευτική καταστολή και σε 
µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Στη συνέχεια διενεργείται επειγόντως 
αξονική τοµογραφία εγκεφάλου. 
Αν διαπιστωθεί n ύπαρξη 

µεγάλου ενδοκρανιακού 
αιµατώµατος, απαιτείται χειρουργική 

εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση 
οι ασθενείς στη συνέχεια οδηγούνται 

στη Μονάδα Εντατικής 
θεραπείας. 

Σηµαντική θέση στην αντιµετώπιση 
ασθενών µε µέτρια ή βαρεία 

KEK κατέχει n συνεχής τιλεκτρονική 
καταγραφή ειδικών δεικτών 

της µεταβολικής δραστηριότητας 
του εγκεφάλου, ο έλεγχος της ενδοκρανκχι 

πιέσεως και n συνεπαγόµενη 
έγκαιρη θεραπευτική αντιµετώπιση 

τυχόν αυξήσεώς της. 

θεραπεία αποκατάσταση^ 
Η πλειονότητα των ασθενών που 
παραµένουν σε κώµα ένα µήνα 
ύστερα από κάκωση εγκεφάλου ή 
θα οινανήψουν ή θα πεθάνουν µέσα 

στον πρώτο χρόνο. 
.Η ανάνηψη συνήθως συµβαίνει 
εντός τριών µηνών. Ένας 

στους τρεις ασθενείς που δεν 
«ξυπνά», θα πεθάνει µέσα ο' αυτόν 

τον πρώτο χρόνο. 
Στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας 

(M.Ε.θ.) οι ασθενείς, παράλληλα 
µε τή λοιπή υποστήριξη 

και αγωγή, πρέπει να υποβληθούν 
σε θεραπευτικό πρόγραµµα 

αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, 
παθητικής κινησιοθεραπείας, εφαρµογής 

στατικών ναρθήκων γιαπρόληψη 
παραµορφώσεων καθώς 

και τακτικών -ανά δίωρο- αλλαγών 
θέσεως, για την πρόληψη 

των κατακλίσεων. 
Οι πρώιµες θεραπευτικές παρεµβάσεις 

Tns Οµάδας Αποκατάστασης, 
µέσα στη M.Ε.θ., είναι απολύτως 
αναγκαίες και απαραίτητες 

για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση 
των επιπλοκών της παρατεταµένης 

ακινητοποίησης του 
ασθενούς κατά την κωµατώδη 
φάση (κατακλίσεις, αναπνευστικές 
λοιµώξεις, πνευµονοπάθειες, εν 
τω βάθει φλεβικές θροµβώσεις, 

παραπάρεση, τετραηάρεση, 
συνεπεία µυοπάθειας Μονάδος, 

συνδρόµου Guillen 
Barre κ.ά.). 

∆ιευκολύνουν επίσης την 
απρόσκοπτη συνέχιση της 
θεραπείας αποκατάστασης 
του ασθενούς, µετά την έξοδό 

του από τη M.Ε.θ., κατά 
τη νοσηλεία του σε εξειδικευµένο 

Κέντρο Αποκατάστασης. 

Ακόµη και αν ο ασθενής 
έχει επιβαρυνθεί µε κάποια/ες 

από τις προαναφερόµενες 
λοιµώξεις και επιπλοκές, 

ένα Κέντρο Αποκατάστασης 
µε µεγάλη εµπειρία 

και κατάλληλη υποδοµή 
και εξοπλισµό έχει τη δυνατότητα 

να τις αντιµετωπίσει, 
-'' αρχικά στη Μονάδα Αυξηµένης 

Φροντίδας που διαθέτει 
και στη συνέχεια µε την εφαρµογή 

της θεραπείας αποκατάστασης 
σε όλους τους θεραπευτικούς 

χώρους του Κέντρου. Η εντατική 
αναπνευστική φυσιοθεραπεία, n 
φροντίδα της τραχειοστοµίας ή/και 
γαστροστοµίας, n κινητοποίηση επί 

κλίνης, ο χειρουργικός καθαρισµός 
(όταν και όπου απαιτείται) 

των κατακλίσεων και n αντιµετώπισή 
τους µε σύγχρονες θεραπευτικές 
τεχνικές (PRP) και n εκτίµηση, 

διάγνωση και κλινική αντιµετώπιση 
των διαταραχών των ανωτέρων 
ψυχονοητικών λειτουργιών 

(Λόγος, Μνήµη, Συγκέντρωση, 
Προσοχή, Προσανατολισµός, Σκέψη, 

Γνωσίες, Πραξίες), συνιστούν 
τα βασικά στοιχεία στο αρχικό 

στάδιο αποκατάστασης σε 
Μονάδα Κλειστής Ν&σηλείας. 

Η αντιµετώπιση της δυσφαγίας, 
µε συστηµατικές λειτουργικές δοκιµασίες 

κατάποσης και επανεκπαίδευση 
στην κατάποση, ανάλογα 

µε τα κλινικά και διαγνωστικά 
ευρήµατα, ξεκινά ήδη από αυτό 
το στάδιο. Είναι καθολικά αποδεκτό 

ότι οι αναπνευστικές λοιµώξεις, 
οι εν τω βάθει φλεβικές 

θροµβώσεις και οι κατακλίσεις'αποτελούν 
«τον φόβο και τον τρόµο» 

των επαγγελµατιών υγείας 
για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Ευχής έργον θα ήταν να υπήρχε 
εξειδικευµένο θεραπευτικό 

προσωπικό για την εφαρµογή των 
θεραπευτικών παρεµβάσεων επί 
24ώρου βάσεως. Αυτό όµως είναι 
αντικειµενικά ανέφικτο. Έτσι οδηγηθήκαµε 

τα τελευταία χρόνια 
στην ανάπτυξη της πλέον προηγµένης 

-ροµποτικής- τεχνολογίας 
στις κλίνες νοσηλείας, χάρη στην 
οποία µέσω προγραµµάτων ενσωµατωµένου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
που εξατοµικεύονται για κάθε 

ασθενή ανάλογα µε τις ανάγκες 
του, εξασφαλίζεται: 

αλλαγή θέσεως επί κλίνης, 
έγερση σε θέση κανονικής 

καρέκλας, 
.ορθοοτάτιση και κίνηση, µε 
ευέλικτο σύστηµα ηλεκτρονικού 

χειρισµού, εύχρηστο ακόµα 
και από τον ίδιο τον ασθενή.— 

Επιπλέον, διαθέτουν επιλογή 

λειτουργιών επίκρουσης-δόνησης 
και συνεχούς και εναλλασσόµενης 

πλευρικής περιστροφής. 
To θεραπευτικό πρόγραµµα 

αποκατάστασης δεν εξαντλείται 
κατά την οξεία φάση, ούτε κατά τη 
διάρκεια της κλειστής νοσηλείας: 

Σε όλες τις φάσεις της αποκατάστασης 
(ενδονοσοκοµειακή, 

κλειστή νοσηλεία, ηµερήσια νοσηλεία, 
ηµερήσια φροντίδα) n Οµάδα 

Αποκατάστασης (φυσίατροι και 
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, ειδικοί 
Biofeedback, φυσιοθεραπευτές, 
γυµναστές, εργοθεραπευτές, λογοθεραηευτές. 

νευροψυχολόγοιψυχοπαθολόγοι, 
κλινικοί ψυχολόγοι, 

κλινικοί διαιτολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί, σύµβουλοι επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και 
Κατάρτισης) τροποποιεί και προσαρµόζει 

το θεραπευτικό πρόγραµµα 
µε βάση την πορεία αποθεραπείας 

του ασθενούς: 
Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αποκατάστασης έχει διάρκεια 

κατά µέσο όρο 6 έως 9 µήνες και 
περιλαµβάνει συνήθως νευροψυχολογική 

θεραπεία, λογοθεραπεία, 
φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, 
θεραπεία και εκπαίδευση 

στο τµήµα δραστηριοτήτων καθηµερινής 
ζωής (Αυτοεξυπηρέτηση), 

Biofeedback, θεραπευτική ψυχαγωγία 
(πόλο και µπάσκετ στη θεραπευτική 

πισίνα), αλλά και σχεδιασµό 
µετατροπών και βελτιώσεων 

στο σπίτι του ασθενούς. Καθόλη 
τη διάρκεια του Προγράµµατος, 

γίνεται αξιολόγηση της πορείας 
του ασθενούς και της αποτελεσµατικότητας 

της θεραπείας 
από την Οµάδα Αποκατάστασης, 
µε τροποποιήσεις όπου και όταν 
κρίνεται απαραίτητο. Σηµαντική είναι 

και n ψυχολογική υποστήριξη 
για την αντιµετώπιση των διαταραχών 

στο συναίσθηµα, στη συµπεριφορά 
και στην επικοινωνία, όχι 

µόνον του ασθενούς, αλλά και 
του περιβάλλοντός του, που επίσης 

ταλαιπωρείται από µια τέτοια 
επίπονη και µακρόχρονη περιπέτεια 

της υγείας του. 
Με τη σηµαντική βελτίωση των» 

ασθενών σε παραµέτρους, όπως 
n κινητικότητα, n ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, 

ο λόγος και n δυνατότητα 
επικοινωνίας, το κοινωνικό 

και οικονοµικό όφελος που 
προκύπτει είναι τεράστιο: Μειώνεται 

το κόστος περίθαλψης, αποσυµφορούνται 
οι νοσοκοµειακές 

Κλίνες και επιτυγχάνεται n πλήρης 
και ολοκληρωµένη, προσωπική, 

οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελµατική 
επανένταξη του ασθενούς. 

Όταν λοιπόν n εξειδικευµένη 
επείγουσα και δραστική ιατρική 
παρέµβαση συνδυάζεται µε τη 
σύγχρονη βιοιατρική τεχνολογία, 
:τά"'αποτελέσµατα που προκύπτουν 

από την αντιµετώπιση µιας 
από τις σοβαρότερες «επιδηµίες» 
της εποχής µας, των KEK, είναι τα 
καλύτερα: 

Επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος, 
που είναι να αποκτήσει ο ασθενής 

το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
αυτονοµίας και να µπορεί να 

απολαµβάνει ξανά την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα ζωής. 
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