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Περίληψη

Παρουσιάζεται περιστατικό εγκύου 29 ετών, Πακιστανικής καταγωγής που εισήχθη στη μαιευτική κλινική λόγω υπολειπόμε-

νης ανάπτυξης του εμβρύου,  προεκλαμψία και καταγραφή στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας εμβρυικής βραδυκαρδίας και

στην οποία τελικά αποφασίσθηκε επείγουσα καισαρική τομή. Ο αδρός προεγχειρητικός έλεγχός δεν ανέδειξε κάποια προϋπάρ-

χουσα παθολογία. Η ασθενής μιλούσε μόνο Πακιστανικά και η λήψη πληροφοριών από το ατομικό αναμνηστικό ήταν αδύνατη

αφού δεν υπήρχε διερμηνέας. Με κύρια αιτία την αδυναμία επικοινωνίας μαζί της, έλαβε γενική αναισθησία. Σε 12 ώρες μετεγ-

χειρητικά παρουσίασε ορθόπνοια με συνοδό ταχυκαρδία. Η αδρή καρδιολογική εκτίμηση ήταν αρνητική για οποιαδήποτε πα-

θολογία και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας, που αποκλείστηκε όμως μετά την εκτέλεση υπερηχογρα-

φήματος κοιλίας και παρακέντηση.  48 ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης

Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου  υποβλήθηκε σε καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και υπερηχογράφημα καρδιάς. Δια-

πιστώθηκε σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς με συνοδό πνευμονική υπέρταση, που οδήγησαν σε οξύ πνευμονικό οίδημα. 

Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασθενών λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, της αδυναμίας επι-

κοινωνίας, της συχνά ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και του άγνωστου ιατρικού τους ιστορικού. Ο αριθμός τους

στην Ελλάδα φτάνει το 1.500.000 γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θα ορίσουν

την ασφαλέστερη και πληρέστερη διαδικασία διαχείρισής τους, ανεξάρτητα από τους παράγοντες που τους διαφοροποιούν.

Λέξεις�κλειδιά:�Στένωση�μιτροειδούς,�οικονομικοί�μετανάστες,�κατευθυντήριες�οδηγίες,�διαπολιτισμικοί�μεσολαβητές

Εισαγωγή

Γυναίκα,� 29� ετών,� πακιστανικής� καταγωγής,� στην� 30η

εβδομάδα�κύησης,�εισήχθη�στη�γυναικολογική�κλινική�του

νοσοκομείου�λόγω�υπολειπόμενης�ανάπτυξης�του�εμβρύου

(IUGR:� Intrauterine�Growth�Restriction).�Στην� εισαγωγή

της� επιτόκου� διαπιστώθηκε� εμβρυική� βραδυκαρδία� που

καταγράφηκε� στο� καρδιοτοκογράφημα� ηρεμίας.� Το� από-

γευμα�της�ίδιας�ημέρας�αποφασίσθηκε�επείγουσα�καισαρι-

κή�τομή�(ΚΤ)�με�τη�διάγνωση�της�προεκλαμψίας�λόγω�αυ-

ξημένης�αρτηριακής�πίεσης,�πρωτεϊνουρίας�και�με�τις�ακό-

λουθες�ενδείξεις�από�τον�εργαστηριακό�έλεγχο:�Hct=28%,

Hb=8,5�g/dl,�AST=250U/I,�ALT=170U/I,�γ-GT=20U/I.

Η�ασθενής�επικοινωνούσε�μόνο�στα�Πακιστανικά,�χωρίς

να�υπάρχει�συνοδό�μέλος�που�να�λειτουργούσε�ως�μετα-

φραστής�και� ήταν�αδύνατο� να� ληφθεί� οποιαδήποτε�πλη-

ροφορία�από�το�ατομικό�ή�κληρονομικό�ιστορικό�της.�Δεν

είχε�προηγηθεί�πλήρης�κλινική�εξέταση�κατά�την�εισαγω-

γή.� Στο� χειρουργικό� τραπέζι� συνδέθηκε� με� το� βασικό

monitoring� (SpO2,� μη� επεμβατική� μέτρηση� της� αρτηρια-

κής�πίεσης,�ηλεκτροκαρδιοσκόπιο)�και�διενεργήθηκε�κλι-

νική�εξέταση�στην�οποία�διαπιστώθηκε�ήπια�φλεβοκομβι-

κή�ταχυκαρδία,�που�προϋπήρχε�στο�προεγχειρητικό�ΗΚΓ

(120� σφύξεις/λεπτό),� S1-S2� καρδιακοί� τόνοι� ευκρινείς,

ρυθμικοί,�χωρίς�παρουσία�φυσήματος�και�αρτηριακή�πίε-

ση� 145/100� mmHg.� Ο� υπόλοιπος� κλινικός� έλεγχος� ήταν

αρνητικός�για�παθολογικά�ευρήματα.�

Λόγω,� κυρίως,� της� αδυναμίας� λήψης� ιστορικού� και� της

απουσίας� ουσιαστικής� επικοινωνίας,� αποφασίστηκε� να

υποβληθεί� σε� γενική� αναισθησία� για� τη� διενέργεια� της

ΚΤ.�Για�προστασία�από�πιθανή�εισρόφηση�χορηγήθηκαν

κιτρικό� νάτριο� 30ml� per� os,� μετοκλοπραμίδη� 10� mg� και

ρανιτιδίνη� 50�mg�ΕΦ� και� έπειτα� από� προοξυγόνωση� με

Ενδιαφέρουσα

Περίπτωση
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προσωπίδα�100%�έγινε�εισαγωγή�στην�αναισθησία�με�να-

τριούχο� θειοπεντάλη� 400mg� και� σουκκινυλχολίνη� 80mg

ΕΦ.�Η�διατήρηση�της�αναισθησίας�μετά�την�έξοδο�του�νε-

ογνού�έγινε�με�ενδοφλέβια�χορήγηση�προποφόλης�(αρχι-

κή� δόση� 160� mg� και� ακολούθως� στάγδην� έγχυση

560mg/h).� Διεγχειρητικά� χορηγήθηκαν� επίσης� μετά� την

έξοδο� του� νεογνού� φεντανύλη� (200μg� ΕΦ),� μορφίνη

(10mg� ΕΦ),� παρακεταμόλη� (1g� ΕΦ)� και� λορνοξικάμη

(8mg�ΕΦ).�Η�διάρκεια�της�επέμβασης�ήταν�45�λεπτά�και

συνολικά�η�ασθενής�έλαβε�3�λίτρα�γαλακτικού�διαλύμα-

τος�Ringer�για�την�αναπλήρωση�των�διεγχειρητικών�απω-

λειών�υγρών.�Η�αφύπνιση�ήταν�ομαλή.�Μεταφέρθηκε�σε

κοινό�θάλαμο�μια�ώρα�μετά�την�παραμονή�της�στην�ανά-

νηψη�των�χειρουργικών�αιθουσών,�με�άριστη�κλινική�ει-

κόνα� και� ύφεση� της� αρτηριακής� πίεσης� (110/70mmHg)

και�της�φλεβοκομβικής�ταχυκαρδίας�(80�σφύξεις/λεπτό).

Λίγες�ώρες�μετά�εμφάνισε�δύσπνοια,�ταχύπνοια�(32�ανα-

πνοές/λεπτό)�με�συνοδό�ταχυκαρδία�(120�σφύξεις/λεπτό)

και�λόγω�της�προοδευτικά�επιδεινούμενης�κλινικής�εικό-

νας�η�ασθενής�μεταφέρθηκε�στη�ΜΑΦ�(Μονάδα�Αυξημέ-

νης�Φροντίδας)�για�περαιτέρω�παρακολούθηση�και�αντι-

μετώπιση.�Κατά�την�εισαγωγή�της�εκεί�έγινε�πλήρης�ερ-

γαστηριακός� έλεγχος� που� ανέδειξε:� Ηb=7,6g/dl,

Hct=23,0%,�Λευκά�αιμοσφαίρια=19.000/cm3�(Πολυμορ-

φοπύρηνα:85%,� Λεμφοκύτταρα:10%),� αιμοπετά-

λια=185.000/�cm3,�χρόνο�PT=18,7�sec,�χρόνο�aPTT=43,8

sec,� INR=1,6� sec,� Ινωδογόνο=2,5� gr/dl,� D-

Dimers=4,28μg/L,�Na=128�mEq/l,�Ουρία:�48�mg/dl,�Κρε-

ατινίνη:� 1,06�mg/dl,� και� διαταραχή� στην� ηπατική� βιοχη-

μεία� (AST:� 576�U/l,�ALT:� 277�U/l,� γ-GT:� 32�U/l,� LDH:

896�U/l).� Η� ασθενής� μεταγγίστηκε� με� 1� μονάδα� συμπυ-

κνωμένων� ερυθρών�και� 2� μονάδες�φρέσκου�κατεψυγμέ-

νου� πλάσματος.� Προοδευτικά� παρουσίασε� ορθόπνοια,

χωρίς�ακροαστικά� ευρήματα,� με� ευκρινείς� S1-S2� τόνους

και�ήπιο�οίδημα�κάτω�άκρων�με�εντύπωμα.�Διενεργήθηκε

α/α�θώρακος�που�δεν�ανέδειξε�κάποια�παθολογία.�Χορη-

γήθηκαν�20mg�φουροσεμίδης�ΕΦ�και�3�mg�ΥΔ�μορφίνης

που� προκάλεσαν� ύφεση� των� συμπτωμάτων.� Λίγες� ώρες

μετά�η�ασθενής�εμφάνισε�εκ�νέου�ορθόπνοια�με�συνοδό

φλεβοκομβική�ταχυκαρδία�(141�σφύξεις/λεπτό),�διατετα-

μένη�κοιλιά,�ευαίσθητη,�με�μειωμένους�εντερικούς�ήχους

και�ψηλαφητό�ήπαρ,�ελαφρώς�επώδυνο.�Η�γυναικολογική

εκτίμηση�δεν�απέκλεισε�το�ενδεχόμενο�ενδοκοιλιακής�αι-

μορραγίας,� παρόλο� που� το� υπερηχογράφημα� κοιλίας

ήταν� αρνητικό.� Η� καρδιολογική� εκτίμηση� κατέληξε� στο

συμπέρασμα�ότι�πρόκειται�για�αιμορραγία�και�συνεστήθη

η�άμεση�μεταφορά�της�ασθενούς�στο�χειρουργείο.�Η�δια-

δερμική�παρακέντηση�κοιλίας�όμως�απέβη�αρνητική�για

αιμορραγία� και� αποφασίστηκε� η� άμεση� μεταφορά� της

ασθενούς�στη�ΜΕΘ�(Μονάδα�Εντατικής�Θεραπείας)�για

περαιτέρω� παρακολούθηση� και� δυνατότητα� άμεσης� πα-

ρέμβασης�υπό�πλήρες�monitoring.

Στη�ΜΑΦ� διενεργήθηκε� καθετηριασμός� δεξιών� καρδια-

κών�κοιλοτήτων�με�καθετήρα�Swan-Ganz�όπου�διαπιστώ-

θηκαν�πολύ�αυξημένες�τιμές�των�πιέσεων�του�δεξιού�κόλ-

που,�της�δεξιάς�κοιλίας�και�της�πνευμονικής�αρτηρίας�(συ-

στολική� πίεση� πνευμονικής� αρτηρίας:� PASP=94mmHg).

Εκλήθη�εκ�νέου�καρδιολόγος�για�τη�διενέργεια�υπερηχο-

γραφήματος�καρδιάς�ο�οποίος�ανέδειξε�εξαιρετικά�μειω-

μένο�εύρος�μιτροειδούς�βαλβίδας�(0.9�cm2),�με�υψηλή�μέ-

ση� κλίση� πιέσεων(20�mmHg)� που� σε� συνδυασμό� με� την

αυξημένη� PASP� στοιχειοθέτησαν� παθογνωμονικά� στοι-

χεία�για�τη�διάγνωση�σοβαρού�βαθμού�στένωσης�μιτροει-

δούς�βαλβίδας.�Η�ασθενής�μεταφέρθηκε�σε�εξειδικευμένο

κέντρο�για�πλαστική�αποκατάσταση�της�βαλβίδας.

Συζήτηση

Η�κύηση�επιφέρει�δραματικές�αλλαγές�στο�καρδιαγγεια-

κό�σύστημα�της�εγκύου,�με�αύξηση�του�κυκλοφορούντος

όγκου� αίματος� κατά� 30-50%� και� συνακόλουθη� αναιμία

λόγω� σχετικής� αραίωσης� των� ερυθρών� αιμοσφαιρίων.

Επιπλέον�αυξάνει�ο�όγκος�παλμού�κατά�30%,�η�καρδιακή

συχνότητα�κατά�20%�και�ως�αποτέλεσμα�και�η�καρδιακή

παροχή.� Όλα� αυτές� οι� αλλαγές� μεγεθύνονται� κατά� τη

διάρκεια�του�τοκετού�από�τον�πόνο,�την�αυξημένη�έκκρι-

ση� κατεχολαμινών� και� από� την� αυτομετάγγιση� περίπου

500ml� αίματος� στη� μητέρα� από� τον� πλακούντα� σε� κάθε

ωδίνη�ενώ�το�προφορτίο�της�δεξιάς�κοιλίας�αυξάνει�και

μετά�τον�τοκετό�λόγω�της�ελεύθερης�επιστροφής�του�αί-

ματος�με�την�άρση�της�συμπίεσης�της�κάτω�κοίλης�φλέβας

μετά�την�έξοδο�του�εμβρύου.1�

Σε�γενικές�γραμμές�οι�αλλαγές�αυτές�γίνονται�καλά�ανεκτές

από�ένα�υγιές�καρδιαγγειακό�σύστημα.�Σύμφωνα�με��ανα-

φορές�από�το�Ην.�Βασίλειο�που�αναλύονται�και�δημοσιεύο-

νται�κάθε�τρία�χρόνια�και�αφορούν�τα�αίτια�του�μητρικού

θανάτου,� η� καρδιακή� νόσος� παραμένει� η� κυριότερη� αιτία

έμμεσου�μητρικού�θανάτου�το�2006-08�με�2.31�θανάτους�ανά

100000�κυήσεις.�Στο�διάστημα�αυτό�δεν�αναφέρθηκε�περι-

στατικό�που�να�σχετίζεται�με�στένωση�μιτροειδούς�βαλβίδας

αν�και�στις�προηγούμενες�δυο�αντίστοιχες�αναφορές�είχαν

παρατηρηθεί�συνολικά�6�θάνατοι�από�αυτήν.�2

Ο�οξύς�ρευματικός�πυρετός�(ΡΠ)�αποτελεί�την�κυριότερη

αιτία�στένωσης�της�μιτροειδούς�βαλβίδας.�Άλλες�σπάνιες

αιτίες�(<1%)�είναι�η�συγγενής�στένωση�της�βαλβίδας,�οι

εκβλαστήσεις�των�γλωχίνων�και�η�επασβέστωσή�τους�κα-

θώς�και�του�στομίου�της�βαλβίδας.3 Ο�ΡΠ�οφείλεται�στη

λοίμωξη� από� το� στρεπτόκοκκο� της�Ομάδας� Α� ο� οποίος

προκαλεί�νεοαγγείωση�στον�καρδιακό� ιστό,�επιστράτευ-

ση�Τ-�λεμφοκυττάρων�και�τελικά�κοκκιωματώδη�φλεγμο-

νή.�Το�60%�των�μη�θεραπευμένων�ασθενών�καταλήγει�με

χρόνια�στένωση�της�μιτροειδούς�βαλδίδας4 λόγω�της�τελι-

κής� πάχυνσης� των� γλωχίνων� της� βαλβίδας� και� της� βρά-

χυνσης�και�συγχώνευσης�των�θηλωδών�μυών.5 Αν�και�τα

δυο�φύλα�προσβάλλονται�το�ίδιο�από�το�ΡΠ,�στένωση�μι-

Μίχα�και�συν.Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών
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τροειδούς�αναπτύσσουν�συχνότερα�οι�γυναίκες�(2:1)�χω-

ρίς�να�είναι�γνωστά�τα�αίτια.�

Η�επίπτωση� της�στένωσης�μιτροειδούς� λόγω� του�ότι� συ-

σχετίζεται� με� το�ΡΠ�είναι� ιδιαίτερα�αυξημένη�στις�ανα-

πτυσσόμενες� χώρες,� πιθανώς� λόγω� της� ελλιπούς� ιατρο-

φαρμακευτικής�περίθαλψης�και�της�περιορισμένης�χορή-

γησης�αντιβιοτικών� χωρίς� να� έχουν�πλήρως�αποσαφηνι-

στεί� τα� αίτια.6 Στην� Ινδία� η� επίπτωση� του� ΡΠ� � είναι

6:1000� (στενώσεις� μιτροειδούς)� και� στην� Ασία� 12:1000

ενώ� στις� Η.Π.Α� ανέρχεται� μόλις� στο� 0.05:1000.7,8,9 Στο

Πακιστάν,�από�όπου�καταγόταν�η�ασθενής�μας,�η�επίπτω-

ση� του� ΡΠ� είναι� από� τις� υψηλότερες� του� κόσμου

(22:1000).10 Σε� πρόσφατη� μελέτη.� που� περιλάμβανε� 250

γυναίκες�από�το�Πακιστάν�με�ΡΠ,�φάνηκε�ότι�το�44%�έπα-

σχαν�από�στένωση�μιτροειδούς,�το�34%�είχαν�στένωση�και

ανεπάρκεια� μιτροειδούς� και� το� 22%� παρουσίαζε� βλάβη

στη� μιτροειδή� και� την� αορτική� βαλβίδα.� Το� 43.6%� των

ασθενών�με�αμιγή�στένωση�μιτροειδούς�παρουσίαζαν�σο-

βαρού�βαθμού�βλάβη.�Τα�δεδομένα�αυτά�αποδόθηκαν�από

τους� ερευνητές� στην� αδυναμία� έγκαιρης� διάγνωσης,� στη

φτωχή�αντιμετώπιση�των�λοιμώξεων�του�φάρυγγα�και�στα

ελλιπή�μέτρα�προφύλαξης�στην�κοινότητα�από�το�ΡΠ.11�

Η�μετρίου�και�σοβαρού�βαθμού�στένωση�μιτροειδούς�δεν

γίνεται�καλά�ανεκτή�κατά�τη�διάρκεια�της�εγκυμοσύνης,

όπου�οι�φυσιολογικές�αλλαγές�της�κύησης�οδηγούν�σε�τα-

χυκαρδία�με�περαιτέρω�μείωση�του�διαστολικού�χρόνου

πλήρωσης�και�σε�αύξηση�της�κλίσης�πίεσης.�Υπάρχει�κίν-

δυνος�κατά�τη�διάρκεια�του�δευτέρου�και�τρίτου�τριμήνου

κύησης�εμφάνισης�καρδιακής�ανεπάρκειας�ακόμα�και�σε

γυναίκες�που�ήταν�ασυμπτωματικές.12,13 Φαίνεται�ότι�οι

συχνότερες�επιπλοκές�για�τη�μητέρα�είναι�το�πνευμονικό

οίδημα�και�οι�αρρυθμίες�και�κυρίως�η�κολπική�μαρμαρυ-

γή.14 Σε�ότι�αφορά�στο�κύημα�οι�επιπλοκές�είναι�η�προω-

ρότητα�(20-30%)�και�η�ενδομήτρια�καθυστέρηση�ανάπτυ-

ξης� (5-20%),� ενώ� οι� επιπλοκές� μητέρας� και� κυήματος

σχετίζονται�άμεσα�με�το�βαθμό�της�στένωσης�και�την�κα-

τηγοριοποίηση� των� συμπτωμάτων� κατά� NYHA� (New

York�Heart�Association�Functional�Classification).13,15,16

Oι� Siu� SC� και� συν� προσθέτουν� στα� παραπάνω�ως� προ-

γνωστικούς�δείκτες�καρδιακών�επιπλοκών�για�τη�μητέρα

που� πάσχει� από� καρδιακή� νόσο,� τη� συστολική� δυσλει-

τουργία� (κλάσμα� εξώθησης<40%),� το� ιστορικό� καρδια-

κής�ανεπάρκειας.�την�παροδική�ισχαιμική�βλάβη�πριν�την

εγκυμοσύνη�ή� την�προηγηθείσα�αρρυθμία,� ενώ�προγνω-

στικοί�δείκτες�κακής�έκβασης�για�το�έμβρυο�είναι,�εκτός

από�τη�NYHA�τάξη,�οι�πολλαπλές�κυήσεις,�το�κάπνισμα

κατά�τη�διάρκεια�της�εγκυμοσύνης�και�η�χορήγηση�αντι-

πηκτικής�αγωγής�στην�κύηση.16,17

Η�αντιμετώπιση�κατά�τη�διάρκεια�της�κύησης�περιλαμβά-

νει� τακτική�παρακολούθηση�από�το�θεράποντα�μαιευτή-

ρα�και�από�καρδιολόγο.�Η�ήπια�έως�και�μετρίου�βαθμού

στένωση�μιτροειδούς�αντιμετωπίζονται�επαρκώς�με�φαρ-

μακευτική� αγωγή,� κυρίως� με� διουρητικά� και� β-αποκλει-

στές,�με�σκοπό�να�μειωθεί�η�καρδιακή�συχνότητα�και�να

αυξηθεί� ο� χρόνος� διαστολικής� πλήρωσης.� Από� τους� β-

αποκλειστές� προτιμώνται� οι� β1� εκλεκτικοί� για� να� μην

επηρεάζεται�η�συσπαστικότητα�της�μήτρας.18 Παρόλα�αυ-

τά�η�ατενολόλη�θεωρείται�ότι�πρέπει�να�αποφεύγεται�στα

αρχικά�στάδια� της�κύησης�διότι�έχει�συσχετισθεί�με�κα-

θυστέρηση�της�ανάπτυξης�του�εμβρύου19 και�τα�διουρητι-

κά� πρέπει� να� χορηγούνται� με� προσοχή� διότι� υπάρχει� ο

κίνδυνος� της� υποογκαιμίας� και� τελικά� της� υποάρδευσης

της�ομφαλικής�φλέβας.1 Οι�ασθενείς�που�βρίσκονται�στην

κατηγορία�κατά�NYHA�ΙΙΙ�–�ΙV,�με�σοβαρού�βαθμού�στέ-

νωση�μιτροειδούς,�μπορούν�να�υποβληθούν�σε�διαδερμι-

κή�πλαστική�βαλβίδας�με�μπαλόνι��με�καλά�αποτελέσμα-

τα12,20 αλλά� μόνον� εφόσον� έχουν� εξαντληθεί� όλες� οι

φαρμακευτικές�επιλογές,�λόγω�του�ότι�η�επέμβαση�σχετί-

ζεται�με�νεογνική�θνητότητα�στο�1/3�των�περιπτώσεων.21

Η� αναισθησιολογική� αντιμετώπιση� θα� πρέπει� να� είναι

εξατομικευμένη�σε�κάθε�περίπτωση.22 Ο�κύριος�σκοπός

είναι�η�διατήρηση�της�καρδιακής�συχνότητας�σε�φυσιολο-

γικά�επίπεδα,�η�άμεση�αντιμετώπιση�των�αρρυθμιών�εφό-

σον�υπάρξουν,�η�αποφυγή�της�συμπίεσης�της�κάτω�κοίλης

φλέβας,� η� επαρκής� αναλγησία,� η� αποφυγή� της� υποξαι-

μίας,�της�οξέωσης�και�της�υπερκαπνίας�διότι�μπορούν�να

αυξήσουν�τις�πνευμονικές�αντιστάσεις.23 Ο�φυσιολογικός

τοκετός�δεν�αντενδείκνυται�και�η�καισαρική�τομή�εφαρ-

μόζεται� για� μαιευτικούς� λόγους.12,24 Η� υπαραχνοειδής

αναισθησία� δεν� ενδείκνυται� σε� ασθενείς� με� σοβαρού

βαθμού�στένωση�μιτροειδούς22 ενώ�η�οσφυική�επισκληρί-

διος�αναισθησία�έχει�φανεί�να�έχει� τις�λιγότερες�διακυ-

μάνσεις� του� καρδιαγγειακού� συστήματος.25 Η� γενική

αναισθησία�εφαρμόζεται�με�καλά�αποτελέσματα�εφόσον

αποκλειστεί�η�έντονη�συμπαθητική�διέγερση�που�συμβαί-

νει� στη� φάση� της� διασωλήνωσης� με� β-αποκλειστές� ή� με

οπιοειδή1 πρέπει� όμως� να� αποφεύγονται� όλοι� οι� αναι-

σθητικοί� παράγοντες� που� προκαλούν� διέγερση� του� συ-

μπαθητικού�συστήματος.

Η� ασθενής� μας� δεν� γνώριζε� ότι� έπασχε� από� σοβαρού

βαθμού� στένωση� της� μιτροειδούς,� δεν� είχε� υποβληθεί� σε

προγεννητικό�έλεγχο�και�δεν�υπήρξε�το�περιθώριο�για�να

εκτιμηθεί�το�ενδεχόμενο�βελτίωσης�της�κλινικής�της�κατά-

στασης�με�φαρμακευτικά�ή�επεμβατικά�μέσα.�Επιπρόσθε-

τα�η�αδυναμία�επικοινωνίας�κατέστησε�αδύνατη� τη� λήψη

ατομικού�ιστορικού�που�θα�έδινε�στοιχεία�για�την�κατηγο-

ριοποίηση�της�κατά�NYHA.�Τέλος,�η�κλινική�εξέταση�δεν

ανέδειξε� το� χαρακτηριστικό� μεσοδιαστολικό� φύσημα� χα-

μηλής�συχνότητας,�πιθανά�λόγω�της�συνυπάρχουσας�πνευ-

μονικής�υπέρτασης,�η�οποία�ενοχοποιείται�για�συγκάλυψη

των�ακροαστικών�ευρημάτων.18 Να�σημειωθεί�επίσης,�ότι

αν�δεν�υπήρχε�το�εμπόδιο�της�επικοινωνίας�το�οποίο�απο-

τελεί�σύμφωνα�με�τους�Stamer�UM�και�Stuber�F�αιτία�απο-

κλεισμού�περιοχικής�αναισθησίας� 26,� το�πιο�πιθανό�είναι
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να�είχε�χορηγηθεί�στην�επίτοκο�υπαραχνοειδής�αναισθη-

σία,�με�άγνωσης�βαρύτητας�επίπτωση�στο�καρδιαγγειακό

της�και�ασφαλώς�ιατρονομικές�εμπλοκές�της�ιατρικής�και

κυρίως�της�αναισθησιολογικής�ομάδας.�Ο�πλημμελής�προ-

εγχειρητικός�έλεγχος�σε�συνδυασμό�με�τα�παραπάνω�οδή-

γησαν�όμως�στη�δυσμενή�εξέλιξη�της�κλινικής�κατάστασης

της�ασθενούς�μετεγχειρητικά.�

Στο� Ην.� Βασίλειο� υπάρχουν� συστάσεις� για� το� πώς� θα

πρέπει�να�αντιμετωπίζονται�οι�έγκυες�γυναίκες�διαφορε-

τικών�εθνικοτήτων,�διότι�έχει�διαπιστωθεί�ότι�το�44%�των

άμεσων�και�το�24%�των�έμμεσων�θανάτων�στην�περιγεν-

νητική�περίοδο�αφορά�σε�αυτή�την�ομάδα�ασθενών.2 Κρί-

νεται�απαραίτητη�η�παρακολούθηση�των�γυναικών�αυτών

από�τη�12η�εβδομάδα�κύησης,�ο�πλήρης�έλεγχος�όλων�των

συστημάτων�και�η�άμεση�αναφορά�σε�ειδικό�ιατρό,�εφό-

σον� διαπιστωθεί� κάποια� παθολογία.� Ιδιαίτερη� σημασία

δίνεται�στην�ύπαρξη�ανεξάρτητων�διαπολιτισμικών�μεσο-

λαβητών,�οι�οποίοι�λειτουργούν�αμερόληπτα�ως�μεταφρα-

στές� και� εξασφαλίζουν� την� απρόσκοπτη� μεταφορά� πλη-

ροφοριών� από� τον� ασθενή� στον� ιατρό.�Θεωρείται� ότι� η

αντικατάσταση�των�διαμεσολαβητών�από�μέλη�της�οικο-

γένειας�είναι�επισφαλής,�διότι�δεν�είναι�σαφές�το�επίπε-

δο�αντίληψης�της�γλώσσας�που�έχει�το�μέλος�της�οικογέ-

νειας� και� το� πώς� θα� μεταφέρει� τις� πληροφορίες,� ενώ� η

ασθενής�πιθανά�να�μην�επιθυμεί�να�κοινοποιήσει� το� ια-

τρικό�της�ιστορικό�σε�μέλη�του�οικείου�περιβάλλοντος,�με

αποτέλεσμα�να�μην�μπορεί� να� εξασφαλιστεί� η�ακρίβεια

των�πληροφοριών.�

Στον� Καναδά� το� 2011� εκδόθηκαν� κατευθυντήριες� οδη-

γίες27 για�τη�διαχείριση�των�εγκύων�μεταναστριών�ξεκινώ-

ντας�από�την�παραδοχή�ότι�κάθε�γυναίκα,�ανεξάρτητα�από

την�εθνικότητά�της�έχει�το�θεμελιώδες�δικαίωμα�να�λάβει

πλήρη�περιγεννητική�φροντίδα�με�αξιοπρέπεια.�Αναγνω-

ρίζεται� ότι� υπάρχει� δυσκολία� στη� διαχείριση� αυτών� των

περιστατικών�που�κυρίως�εντοπίζεται�στην�αδυναμία�επι-

κοινωνίας,� στη� διαφορετική� κουλτούρα,� στο� άγνωστο� ια-

τρικό�ιστορικό�και�στην�προσπάθεια�απόκρυψης�στοιχείων

από� το�φόβο� της�απέλασης�καθώς�και� στη� δυσκολία� των

ασθενών�αυτών�να�έχουν�πρόσβαση�στο�σύστημα�υγείας.

Προτείνουν�ότι�χρειάζονται�μελέτες�στην�ομάδα�αυτή�των

ασθενών�που�θα�καθορίσουν�τις�ανάγκες�τους�και�θα�δώ-

σουν� λύσεις.�Αντίστοιχα�στις�ΗΠΑ28 συνιστάται� από� την

πρώτη� μαιευτική� επίσκεψη,� που� πρέπει� να� γίνει� στις� 6-8

πρώτες�εβδομάδες�της�κύησης,�να�καταγράφεται�σε�έντυ-

πο�εάν�υπάρχει�πρόβλημα�επικοινωνίας�και�ορίζεται�πως

πρέπει�να�υφίσταται�πλήρης�και�ενδελεχής�παρακολούθη-

ση�των�ασθενών�αυτών�σε�όλη�τη�διάρκεια�της�κύησης.

Στην� Ελλάδα� ο� αριθμός� των� καταγεγραμμένων� μετανα-

στών� στην� τελευταία� απογραφή� του� 200129� κυμαίνεται

στις�738.736�με�327.499�να�είναι�γυναίκες�και�οι�205.281

να�βρίσκονται�στην�αναπαραγωγική�ηλικία�μεταξύ�15-45

ετών.�Ωστόσο�αυτά�τα�στοιχεία�έρχονται�σε�αντίθεση�με

τις�άλλες�πηγές�που�αναφέρουν�ένα�μεγάλο,�αλλά�άγνω-

στο,� αριθμό� ατόμων� που� έχουν� λάβει� την� τριετή� κάρτα

ομογενή�από�το�Υπουργείο�Δημόσιας�Τάξης�(την�επονο-

μαζόμενη�«Ροζ�κάρτα»),�που�αποτελεί�το�επίσημο�έγγρα-

φο�αιτούντος� πολιτικού�ασύλου.�Ανεπίσημες� πηγές�ανε-

βάζουν� τον� αριθμό� των� καρτών� που� έχουν� εκδοθεί� στις

150-200.000.30 Σύμφωνα�με�επίσημη�δήλωση�του�Υπουρ-

γείου� Εσωτερικών� ο� αριθμός� των� νόμιμων� και� παράνο-

μων�οικονομικών�μεταναστών�εκτιμάται�σήμερα�ότι�είναι

1.300.000-1.500.000.31 Σύμφωνα�με�αυτά�τα�στοιχεία�είναι

απαραίτητη� η� δημιουργία� κατευθυντήριων� οδηγιών� που

θα�καλύψουν�τις�ανάγκες�των�μεταναστών,�θα�προστατέ-

ψουν�την�ιδιαίτερα�ευαίσθητη�ομάδα�των�εγκύων�και�θα

καθοδηγήσουν�με�ασφάλεια�τους�θεράποντες�ιατρούς�σε

πλήρεις�και�ασφαλείς�πρακτικές.�Σημειώνεται�ότι�από�το

2009�υπάρχει�πρόγραμμα�διαπολιτισμικών�μεσολαβητών,

που�όμως� εφαρμόζεται� μόνο�σε� επιλεγμένα� νοσοκομεία

στην�Ελλάδα32 κάτι�που�είναι�αναγκαίο�και�πρέπει�να�εν-

σωματωθεί�πλήρως�στην�καθημερινή�πρακτική�σε�ευρύτε-

ρο�φάσμα.�Η�πολυπολιτισμικότητα�των�σύγχρονων�κοινω-

νιών�ως�αποτέλεσμα�της�παγκοσμιοποίησης�και�της�μετα-

κίνησης�πληθυσμών�έχει�δημιουργήσει�μια�νέα�πραγματι-

κότητα� και� νέες� προκλήσεις� στις� οποίες� η� επιστημονική

κοινότητα�πρέπει�να�απαντήσει.

Severe mitral valve stenosis diagnosed two days after

caesarean section 
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Summary
We�present� the� case�of� a� 29� year�old�pregnant�woman�of�Pak-
istani�origin�who�was�admitted�into�the�obstetric�clinic�due�to�in-
trauterine�growth�retardation,�fetal�bradycardia�as�was�recorded
by� the� cardiotocograph�and�preeclampsia.�Preoperative�evalua-
tion�was�negative� for� any�preexisting�pathology�and�emergency
cesarean� section� was� consequently� decided.� The� patient� could
only�speak�the�Pakistani�language�and�no�information�was�acces-
sible� due� to� the� absence� of� a� translator.� Because� of� this� hin-
drance� to� communicate� she�was� subjected� to�general�anaesthe-
sia.�Twelve�hours�postoperatively� the�patient�presented�orthop-
nea� and� concurrent� tachycardia.� An� elementary� cardiological
evaluation�was�negative� for�any�signs�of�pathology�and� intraab-
dominal�bleeding�was�ruled�out�after�performing�an�abdominal
ultrasound� and� paracentesis.� The� patient� was� transferred� into
the�HDU�where�she�was�subjected�to�right�heart�catheterization
and�cardiac�ultrasound�which�revealed�severe�mitral�valve�steno-
sis�with�pulmonary�hypertension�resulting�in�pulmonary�oedema.�
Immigrants� comprise�a� special� group�of�patients�on�account�of
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their� different� culture,� their� inability� to� communicate�properly,
the�usually� inadequate�healthcare� they�have� received� and� their
vague� health� record.� Their� numbers� in� Greece� reach� approxi-
mately�1.500.000,�which�demands�the�creation�of�specific�guide-
lines�that�will�determine�the�safest�and�most�complete�managing
process�regardless�of�the�factors�that�differentiate�them.

Key words: Mitral� stenosis,� Immigrants,� Guidelines,� cultural

mediators
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