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Εισαγωγή

Περιτροχαντήρια κατάγματα: 

- Υποκεφαλικά-βασεοαυχενικά

- Διατροχαντήρια

- Υποτροχαντήρια

Αύξηση συχνότητας περιτροχαντήριων καταγμάτων

τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με την αύξηση της

ηλικιακού μέσου όρου του πληθυσμού

Σκοπός

Ο προσδιορισμός του επιδημιολογικού προφίλ

ασθενών με περιτροχαντήριο κάταγμα ισχίου στον

ελληνικό πληθυσμό με ιδιαίτερη αναφορά

- στα αίτια πρόκλησης

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και

- τον τρόπο αντιμετώπισης

Υλικό & μέθοδος 

➢ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν. Γρεβενών που

καλύπτει γεωγραφικά μια περιοχή με έναν από τους

πιο γηρασμένους ηλικιακά πληθυσμούς στην Ελλάδα

➢ Συμμετείχαν ασθενείς με περιτροχαντήριο κάταγμα το

2018 που υπεβλήθησαν σε επέμβαση αποκατάστασης

➢ Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με:

- το ατομικό ιστορικό και την ηλικία του ασθενούς

- το χρόνο, τρόπο και τόπο της κάκωσης

➢ Ακόμη έγινε καταγραφή:

- του τύπου του κατάγματος

- του είδους της επέμβασης

- της αναισθησίας που εδόθη

- της διάρκειας παραμονής στο Νοσοκομείο

- του χρόνου αναμονής έως την επέμβαση

96 ασθενείς με περιτροχαντήριο κάταγμα ισχίου

➢ Μ.Ο. ηλικίας: 83,8 έτη

➢ Αναλογία ανδρών / γυναικών → 1 / 2,25

➢ Η πιο συχνή αιτία κατάγματος → πτώση εξ ιδίου ύψους

(97,6%)

▪ Διατροχαντήρια → 51,8%

▪ Υποκεφαλικά → 37,6%

▪ Υποτροχαντήρια → 10,6%

➢ Η πλειοψηφία των καταγμάτων

▪ θερινούς μήνες (31,2%)

▪ μέσα στο σπίτι (60,9%)

▪ ιδιαίτερα πρωινές ώρες (49,8%)

➢ Μέση διάρκεια αναμονής μέχρι χειρουργική

αποκατάσταση → 1,83 ημέρες

Αποτελέσματα



Αποτελέσματα

➢ Μέσος χρόνος παραμονής στο Νοσοκομείο →

7,62 ημέρες

➢ Συχνότερες συνοδές παθήσεις

▪ υπέρταση (85,1%)

▪ καρδιακή ανεπάρκεια (52,5%)

▪ κατάθλιψη (33,4%)

➢ Μέση ετήσια συχνότητα: 670,7 περιπτώσεις ανά

100.000 κατοίκους ανά έτος (444,5 για ♂ και 878,4

για♀)

Εικ.1: Συχνότητα περιτροχαντήριων καταγμάτων ανά ηλικιακή 

ομάδα 

Γεωγραφική

περιοχή

Έτος μελέτης Ετήσια

συχνότητα 

Ελλάδα (Γρεβενά) 2018 670,7

Ελλάδα (Αθήνα) 2007 343,9

Ελλάδα (Κρήτη) 1986 100

Ισπανία 2002 694

Νορβηγία 2004 - 05 346 – 758

Λίβανος 2007 147

Μαρόκο 2002 48

Νότια Κορέα 2002 - 06 126,9

Ιράν 2007 206 – 214

Μαλαισία 1996 - 97 90

Ισημερινός 2005 49,5

Εικ.2: Μέση ετήσια συχνότητα περιτροχαντήριων καταγμάτων  

Συμπεράσματα

➢ Το επιδημιολογικό προφίλ των ασθενών που

μελετήθηκαν είναι παρόμοιο με αυτό μεγάλων

διεθνών κέντρων

➢ Η συχνότητα των περιτροχαντήριων καταγμάτων

στην ορεινή περιοχή των Γρεβενών είναι σημαντικά

υψηλότερη από άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως

η Αθήνα και η Κρήτη όπου ο πληθυσμός είναι

ηλικιακά νεότερος
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