ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ ΑΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε ΑΡΙΘΜΟΤ
Λίτοσ Γεϊργιοσ, Δαμιανάκθσ Εμμανουιλ, Σιβετίδου Σοφία, Μίγκου Στεφανία, Κοτρϊνθ Αικατερίνθ
Ηλεκτρομυογραφικό Εργαςτιριο τθσ Κλινικισ Φυςικισ Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ ΓΝΑ ΚΑΤ, Ακινα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ: είναι θ ςυςχζτιςθ των παραπομπϊν που ζγιναν ςε αςκενείσ για θλεκτροδιαγνωςτικι εξζταςθ ςτα
άνω άκρα και των αντικειμενικϊν ευρθμάτων αυτισ τθσ εξζταςθσ

ΤΛΙΚΟ: Από 01-01-2017 ωσ και 31-12-2017 (12 μινεσ) εξετάςτθκαν ςυνολικά 417 εςωτερικοί και εξωτερικοί αςκενείσ
ςτο Ηλεκτροδιαγνωςτικό Εργαςτιριο τθσ κλινικισ μασ. Από αυτοφσ οι 271 (64,98%) παραπζμφκθκαν για θλεκτρομυογράφθμα
άνω άκρων.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (1): Αντικειμενικά θλεκτροδιαγνωςτικά ευριματα ευρζκθςαν ςτουσ 118 (43,54%), ενϊ οι 153 (56,45) ιςαν
ελεφκεροι ευρθμάτων.
Ευρζκθςαν με ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα 86 (72,8%), ριηοπάκειεσ 12 (10,1%), βλάβθ βραχιονίου πλζγματοσ 4 (3,3%),
πολυνευροπάκειεσ 4 (3,3%), ωλζνια νευρίτιδα 3 (2,5%), ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα και ωλζνια νευρίτιδα 2 (1,7%), βλάβθ
κερκιδικοφ νεφρου 2 (1,7%), ενϊ ςτοφσ υπόλοιπουσ 5 (4,2%) περιλαμβάνονται προςκιοκερατικι νόςοσ, μυοπάκεια, ςφνδρομο
ςτρογγφλου πρθνιςτι, αυχενικι μυελοπάκεια, μυϊκι ατροφία από αχρθςία.
Στα 271 περιςτατικά παραπζμποντεσ ιατροί κατά ειδικότητα: 210 (77,5%) ορκοπαιδικοί, 30 (11%) νευρολόγοι, 13 (4,8%)
νευροχειρουργοί, 10 (3,7%) ρευματολόγοι και 8 (2,95%) διαφόρων άλλων ειδικοτιτων.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (2):Σαφι κλινικά ςτοιχεία και ερωτιματα είχαμε για 78 (28,78%) αςκενείσ ςτα παραπεμπτικά, ενϊ ζνα ςφντομο
ιςτορικό από το γιατρό τουσ προςκόμιςαν οι 22 (8,11%) εξεταηόμενοι.
Όςον αφορά τουσ 153 (56,45%) εξεταςκζντεσ που δεν είχαν θλεκτροδιαγνωςτικά ευριματα 122 (79%) είχαν παραπεμφκεί με τθ
γενικι ζνδειξθ «αιμωδίεσ άνω άκρου- Σ.Κ.Σ.».
Οι 63 (41,2%) κατά τθν κλινικι εξζταςθ που τουσ υποβάλαμε παρουςίαηαν απλϊσ ςυμπτϊματα τενοντίτιδασ ςε διάφορα επίπεδα
των άνω άκρων με άλγοσ, οίδθμα, τοπικι ευαιςκθςία και χωρίσ άλλα τυπικά ςυμπτϊματα ι ςθμεία Σ.Κ.Σ.
Οι 22 (14,3%) ανζφεραν ότι δεν εξετάςτθκαν κλινικά από το γιατρό τουσ και οι 52 (33,4%) δεν είχαν εξεταςτεί ςτθν ωμικι ηϊνθ και
τον αυχζνα.

υμπζραςμα: Αναλφοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία πιςτεφουμε ότι μεγάλοσ αρικμόσ παρακλινικϊν εξετάςεων είναι δυνατόν
να αποφευχκεί αν προθγθκεί καλι λιψθ ιςτορικοφ και προςεκτικι κλινικι εξζταςθ

