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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις συνεχώς
αυξάνεται, λόγω των δημογραφικών αλλαγών και των εξελίξεων στις χειρουργικές και
αναισθησιολογικές τεχνικές. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσιάζουν πολυνοσηρότητα, έκπτωση
των φυσιολογικών εφεδρειών, γηριατρικά σύνδρομα και λειτουργικούς περιορισμούς, που
οδηγούν σε πτωχές εκβάσεις θεραπείας και συνοδεύονται από υψηλότερο κόστος. Ωστόσο, η
ευπάθεια αποτελεί δυναμική κατάσταση, η οποία μπορεί να βελτιωθεί με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις, όπως η διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Καθώς πολλοί ηλικιωμένοι
χειρουργικοί ασθενείς βρίσκονται σε κατάσταση υποθρεψίας, ενδέχεται να ωφελούνται από
κατάλληλα προεγχειρητικά προγράμματα διατροφής και ελαχιστοποίηση των περιόδων νηστείας.
Η προεγχειρητική άσκηση φαίνεται επίσης να συνδέεται με μείωση των μετεγχειρητικών
επιπλοκών και της διάρκειας της περιεγχειρητικής νοσηλείας των ηλικιωμένων ασθενών. Οι
ψυχολογικές παρεμβάσεις (γνωσιακές παρεμβάσεις, τεχνικές χαλάρωσης) που μειώνουν τα
αρνητικά συναισθήματα (άγχος, κατάθλιψη) για την επερχόμενη χειρουργική επέμβαση πιθανώς
οδηγούν σε καλύτερες εκβάσεις μετεγχειρητικά. Τέλος, η ενημέρωση των ασθενών και των
συγγενών τους είναι πολύ σημαντική παρέμβαση για τη λήψη πληροφορημένης συναίνεσης, τη
διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών σε σχέση με τη θεραπεία, τη βελτίωση των εκβάσεων και
την αύξηση της ικανοποίησης από τη φροντίδα. Η Ολοκληρωμένη Γηριατρική Αξιολόγηση
αποτελεί μία τεκμηριωμένη και ολιστική μεθοδολογία πολυεπιστημονικής αξιολόγησης των
πραγματικών και δυνητικών προβλημάτων του ασθενούς. Περιλαμβάνει ζητήματα βιοσωματικής,
πνευματικής και ψυχικής υγείας, λειτουργικότητας και κοινωνικά ζητήματα και συχνά οδηγεί σε
τροποποιήσεις του εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας για τη βελτιστοποίηση της κατάστασης της
υγείας των ασθενών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Ιδιαίτερα στην ορθοπαιδική, η
ορθογηριατρική προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μείωση της θνησιμότητας, των μετεγχειρητικών
επιπλοκών και της διάρκειας νοσηλείας σε ευπαθείς ηλικιωμένους και αποτελεί το πρότυπο
φροντίδας στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.
Λέξεις ευρετηρίου: ηλικιωμένοι ασθενείς, ευπάθεια, χειρουργική
χειρουργείο, γηριατρική αξιολόγηση, προεγχειρητική προετοιμασία

ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2019

επέμβαση/

157
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com
Π. Κοπανιτσάνου. Προεγχειρητική Αξιολόγηση και Φροντίδα Ηλικιωμένων Ασθενών.
Επιστημονικά Χρονικά 2019; 24(2): 156-170
eoi: http://eoi.citefactor.org/10.11212/exronika/2019.2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών
που
υποβάλλονται
σε
χειρουργικές
επεμβάσεις (επιλογής, άμεσες, επείγουσες)
συνεχώς αυξάνεται, λόγω των δημογραφικών
αλλαγών και των εξελίξεων στις χειρουργικές
και αναισθησιολογικές τεχνικές [1,2]. Οι
ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσιάζουν, εκτός
από
το
χειρουργικό
πρόβλημα,
πολυνοσηρότητα (ταυτόχρονη παρουσία δύο
ή περισσότερων παθήσεων), έκπτωση των
φυσιολογικών
εφεδρειών,
γηριατρικά
σύνδρομα (κατάθλιψη, άνοια, παραμέληση,
υποθρεψία, πτώσεις, ακράτεια, οστεοπόρωση)
[3] και λειτουργικούς περιορισμούς [2].
Όλες αυτές οι καταστάσεις σε
συνδυασμό με την περιεγχειρητική ακινησία
οδηγούν
σε
πτωχότερες
συστηματικές
εκβάσεις μετεγχειρητικά σε σύγκριση με τους
νεότερους ασθενείς, ενώ τα ποσοστά των
τοπικών/ χειρουργικών επιπλοκών έχει
βρεθεί πως παραμένουν σχετικά σταθερά
παρά την αύξηση της ηλικίας. Εκτός από την
αυξημένη συχνότητα των επιπλοκών, οι
ηλικιωμένοι
εμφανίζουν
υψηλότερη
θνησιμότητα (άμεσα μετεγχειρητικά και
μακροπρόθεσμα) και η νοσηλεία τους
συνδέεται
με
υψηλότερο
κόστος
(παρατεταμένη
διάρκεια
νοσηλείας,
αυξημένες ανάγκες για αποκατάσταση) [2].
Ωστόσο, η μεγαλύτερη ηλικία δεν αποτελεί
αντένδειξη για την πραγματοποίηση κάποιας
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χειρουργικής επέμβασης [4] και τα οφέλη των
χειρουργικών
επεμβάσεων
στους
ηλικιωμένους
ασθενείς
είναι
καλά
τεκμηριωμένα
(π.χ.
ανακούφιση
από
συμπτώματα, παράταση της ζωής) [2].
Η ιδανική προεγχειρητική φροντίδα
των ηλικιωμένων ασθενών περιλαμβάνει,
επιπλέον της διαχείρισης των θεμάτων που
σχετίζονται με τη χειρουργική επέμβαση και
τη
χορήγηση
αναισθησίας,
την
Ολοκληρωμένη
Γηριατρική
Αξιολόγηση
(ΟΓΑ)
και
τη
βελτιστοποίηση
της
προεγχειρητικής
κατάστασης
με
την
εφαρμογή των αντίστοιχων παρεμβάσεων [2].
Η ψυχολογική προετοιμασία και η
εκπαίδευση
των
ασθενών
και
των
οικογενειών τους κρίνονται επίσης ως
εξαιρετικής σημασίας [5,6].
Αν και η γηριατρική αξιολόγηση
συνεχίζεται και μετεγχειρητικά, σκοπός του
παρόντος άρθρου είναι η συνοπτική
παρουσίαση
των
μεθόδων
για
την
αξιολόγηση
και
βελτιστοποίηση
της
κατάστασης των ηλικιωμένων χειρουργικών
ασθενών, όπως αυτές περιγράφονται στην
τρέχουσα βιβλιογραφία, μόνο κατά την
προεγχειρητική περίοδο.
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ΕΥΠΑΘΕΙΑ
Η ευπάθεια αποτελεί μία κατάσταση
μειωμένων φυσιολογικών εφεδρειών και
ελαττωμένης αντοχής σε στρεσσογόνους
παράγοντες [7]. Ο επιπολασμός της
αυξάνεται με την ηλικία και εκτιμάται ότι
26% των ατόμων ηλικίας άνω των 85 ετών
πάσχουν. Καθώς ο πληθυσμός γηράσκει, η
ευπάθεια παρατηρείται όλο και συχνότερα
στους χειρουργικούς ασθενείς [1]. Οι ευπαθείς
ηλικιωμένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε
χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αυξημένη
βραχυπρόθεσμη
και
μακροπρόθεσμη
θνησιμότητα [8,9,10] και παρουσιάζουν
συχνότερα επιπλοκές όπως έμφραγμα
μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
[8,9], μετεγχειρητική γνωστική δυσλειτουργία
και οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο (ντελίριο)
[1,11], έλκη πίεσης, πτώσεις και υποθρεψία
[11], που με τη σειρά τους σχετίζονται με
απώλεια
λειτουργικότητας
και
ιδρυματοποίηση [8,11]. Άλλες εκβάσεις που
είναι
πολύ
σημαντικές
για
τους
ηλικιωμένους, όπως η ποιότητα ζωής και η
λειτουργικότητα σε σχέση με την ευπάθεια,
έχουν μελετηθεί λιγότερο στη βιβλιογραφία
και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για
τον ορισμό της ευπάθειας. Η πρώτη
περιγράφεται από τους Fried et al (2001) ως
σύνδρομο που πληροί τρία ή περισσότερα
από πέντε κριτήρια (μυϊκή αδυναμίαμειωμένη δύναμη δραγμού, βραδύτητα
βάδισης, μειωμένη φυσική δραστηριότητα,
αυτοαναφερόμενη
εξάντληση,
μη
σκοπούμενη απώλεια βάρους μεγαλύτερη
των 4,5 κιλών κατά το τελευταίο έτος) [12].
Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση η
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ευπάθεια θεωρείται πολυδιάστατη κατάσταση
κινδύνου, η οποία ποσοτικοποιείται με το
άθροισμα των ελλειμμάτων υγείας σε ένα
άτομο, παρά τη φύση του κάθε προβλήματος
ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αν και η
απώλεια της ακοής, η δυσκολία στη βάδιση, η
καρδιακή νόσος και η πολυφαρμακία
ξεχωριστά δεν έχουν ως αποτέλεσμα την
ευπάθεια, ως άθροισμα οδηγούν σε αυξημένη
ευαλωτότητα. Όσο περισσότερα ελλείμματα
παρουσιάζει ένα άτομο, τόσο πιο ευπαθές
θεωρείται [13].
Πολλοί
παράγοντες
συμβάλλουν
συλλογικά στην ευπάθεια και είναι δυνητικά
τροποποιήσιμοι, όπως κοινωνικοί (π.χ.
κοινωνική απομόνωση, έλλειψη πρόσβασης
σε μεταφορικά μέσα, κακοποίηση, φτώχεια,
αδυναμία προετοιμασίας γευμάτων) και
ιατρικοί
παράγοντες
(π.χ.
καρδιακή
ανεπάρκεια, νόσοι του γαστρεντερικού
συστήματος
που
επηρεάζουν
την
απορρόφηση των τροφών, νοσήματα του
θυρεοειδούς, ανορεξία, μειωμένη ικανότητα
σίτισης,
δυσφαγία,
αισθητηριακές
διαταραχές, προβλήματα της στοματικής
κοιλότητας). Άλλοι παράγοντες είναι πιο
δύσκολο να τροποποιηθούν (π.χ. άνοια,
καταβολισμός,
γαστρίτιδα,
καρκίνος,
κατάθλιψη, πολυφαρμακία) [14]. Η ευπάθεια
αποτελεί δυναμική κατάσταση, η οποία
μπορεί να βελτιωθεί ή να επιδεινωθεί με την
πάροδο του χρόνου, αναλόγως με τις
παρεμβάσεις. Συνήθεις παρεμβάσεις για την
πρόληψη και τη θεραπεία της ευπάθειας
περιλαμβάνουν τη διαχείριση των χρόνιων
νοσημάτων, την παροχή βοήθειας και
υποστήριξης,
την
αντιμετώπιση
της
πολυφαρμακίας [14], την άσκηση και την
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κατάλληλη διατροφή (πλούσια σε πρωτεΐνες,
λήψη συμπληρωμάτων και βιταμίνης D)
[15,16].
Τα διαθέσιμα εργαλεία για την
αξιολόγηση της ευπάθειας είναι πολλά [π.χ.
Κλίμακα FRAIL, Δείκτης FRAIL, Vulnerable
Elderly Survey (VES-13), Triage Risk
Screening Tool, Geriatric-8, Groningen Frailty
Index]. Σε συστηματική ανασκόπηση 23
μελετών σχετικά με την επίδραση της
ευπάθειας στις εκβάσεις χειρουργικών
ασθενών με ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 75
ετών βρέθηκαν 21 διαφορετικά εργαλεία για
την αξιολόγησή της [10]. Ωστόσο, συνήθως
χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα
εργαλεία ταυτόχρονα, ενώ δεν θεωρείται πως
υπάρχει ένα και μοναδικό κατάλληλο
εργαλείο. Η αξιολόγηση της ευπάθειας
προεγχειρητικά, που επί του παρόντος δεν
αποτελεί πρακτική ρουτίνας, ενδεχομένως θα
συνεισέφερε στην καλύτερη διαχείριση των
ασθενών υψηλού κινδύνου [17] μέσω της
αυξημένης
παρακολούθησης
και
της
εφαρμογής κατάλληλων πολυεπιστημονικών
παρεμβάσεων [18].

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Αυτό
που
συμβαίνει
συνήθως
προεγχειρητικά, με την ιατρική και
νοσηλευτική
αξιολόγηση,
είναι
να
προσδιορίζονται, εκτός από το είδος της
χειρουργικής
επέμβασης
και
της
αναισθησίας, τα πιθανά προβλήματα για την
ανάρρωση και την αποκατάσταση (π.χ.
αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, λοιμώξεις,
παροξυσμός
χρόνιας
αποφρακτικής
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πνευμονοπάθειας, οξεία νεφρική βλάβη), τα
οποία αναφέρονται στους γενικούς ιατρούς ή
στους παθολόγους για την προεγχειρητική
βελτιστοποίηση της κατάστασης του ασθενούς
[2,6,18]. Αυτή, ωστόσο, η πρακτική δεν
εξασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας και
είναι
αποσπασματική.
Αντιθέτως,
οι
πολυεπιστημονικές ομάδες περιεγχειρητικής
φροντίδας (οι οποίες αποτελούνται συνήθως
από γηρίατρο, εξειδικευμένο νοσηλευτή,
φυσιοθεραπευτή και κοινωνικό λειτουργό)
παρέχουν μία ολιστική και εξατομικευμένη
προσέγγιση για συντονισμένη φροντίδα για
τους ηλικιωμένους ασθενείς, μειώνοντας τον
αριθμό των επεμβάσεων που αναβάλλονται
και βελτιώνοντας τις εκβάσεις των ασθενών
[6].
Η ΟΓΑ αποτελεί μία τεκμηριωμένη
μεθοδολογία
πολυεπιστημονικής
αξιολόγησης [20,21] όλων των προβλημάτων
του ασθενούς (υπαρκτών και δυνητικών,
προϋπαρχόντων και νεοδιαγνωσθέντων) [19],
για την προεγχειρητική ταυτοποίηση των
ασθενών
υψηλού
κινδύνου
και
τις
συνεργατικές στρατηγικές βελτιστοποίησης
της κατάστασής τους [7]. Ευρήματα της ΟΓΑ
που έχουν βρεθεί να προβλέπουν δυσμενείς
εκβάσεις (π.χ. αυξημένες μετεγχειρητικές
επιπλοκές, έξοδο προς κάποιο ίδρυμα) στους
ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς έχουν
να
κάνουν
με
ελλείμματα
στις
δραστηριότητες
καθημερινής
ζωής
με
συσκευές (instrumental activities of daily
living), την κόπωση, τη γνωστική κατάσταση
και την ευπάθεια [22].
Η ΟΓΑ περιλαμβάνει ζητήματα
βιοσωματικής
υγείας
(π.χ.
ευπάθεια,
συννοσηρότητα, σοβαρότητα της νόσου,
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πολυφαρμακία, κατάσταση θρέψης), ψυχικής
υγείας (π.χ. ύπαρξη γνωστικών διαταραχών,
άγχος, κατάθλιψη), λειτουργικότητας (π.χ.
ισορροπία, κατάσταση δραστηριότητας/
άσκησης,
δυνατότητα
για
εργασία,
δραστηριότητες καθημερινής ζωής, κίνδυνος
για πτώση) και κοινωνικά ζητήματα (π.χ.
άτυπη υποστήριξη από την οικογένεια,
κοινωνικό δίκτυο, δυνατότητα χρήσης
τεχνολογίας, προσβασιμότητα σε τοπικούς
πόρους) [21,23,24]. Ιδιαίτερα η αξιολόγηση
των γνωστικών λειτουργιών, η οποία επί του
παρόντος δεν αποτελεί πρακτική ρουτίνας
[1,18], οδηγεί σε αναγνώριση των ασθενών
υψηλού κινδύνου για εμφάνιση οξέος
οργανικού
ψυχοσυνδρόμου
και
σε
αντίστοιχες παρεμβάσεις για την πρόληψή
του.
Έχει
υποστηριχθεί
πως
οι
εξατομικευμένες παρεμβάσεις που βασίζονται
στην ΟΓΑ ίσως δεν συνδέονται με στατιστικά
σημαντικά διαφορετικές εκβάσεις για τους
ασθενείς (επιπλοκές, επανεγχείρηση, διάρκεια
νοσηλείας, επανεισαγωγή) μεταξύ της ομάδας
παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου [25,26].
Ωστόσο,
οι
περισσότερες
μελέτες
υποστηρίζουν πως η ΟΓΑ σχετίζεται με
μικρότερη διάρκεια νοσηλείας [27,28,29],
μικρότερη θνησιμότητα [25,30], λιγότερες
επιπλοκές [27,28] και, επίσης, πως βοηθά τους
επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν
καλύτερα τον ρόλο τους μέσα στην
πολυεπιστημονική ομάδα [28].
Η
ΟΓΑ
οδηγεί
συνήθως
σε
τροποποιήσεις του σχεδίου θεραπείας για τη
βελτιστοποίηση της κατάστασης της υγείας
των ασθενών πριν από την επέμβαση [31,32],
έστω και εάν αυτό δεν συνδέεται απαραίτητα
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με τις μετεγχειρητικές εκβάσεις [19]. Στη
μελέτη των Harari et al (2007) η ΟΓΑ
ηλικιωμένων ασθενών που υποβάλλονταν σε
χειρουργική επέμβαση επιλογής ανέδειξε
υψηλά επίπεδα συνοσηρότητας και πολλά
δυνητικά τροποποιήσιμα προβλήματα [27]
και στη μελέτη των Mason et al (2018)
οδήγησε σε πρόσθετες διαγνώσεις και
αντίστοιχες παρεμβάσεις στο 83% των
ασθενών. Τα συνηθέστερα προβλήματα που
εντοπίσθηκαν περιελάμβαναν κάποια νέα
ιατρική διάγνωση, την πολυφαρμακία, το
ιστορικό πρόσφατων πτώσεων, την μη
σκοπούμενη απώλεια βάρους και την
ανεπαρκή διαχείριση του πόνου [33].

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι ηλικιωμένοι χειρουργικοί ασθενείς
αντιμετωπίζουν
πολλές
προκλήσεις
περιεγχειρητικά εκτός από την επέμβαση,
όπως την περίοδο της νηστείας, τη λήψη
οπιοειδών και αναισθητικών φαρμάκων, την
απώλεια αίματος, τον πόνο, τη ναυτία και
τον έμετο, το άγνωστο περιβάλλον και την
ακινησία. Ακόμη και ένα μικρό στρες μπορεί
να
οδηγήσει
σε
μόνιμη
απώλεια
λειτουργικότητας σε ένα άτομο με ευπάθεια
[1]. Αυτός είναι ο λόγος που η
βελτιστοποίηση
της
προεγχειρητικής
κατάστασης της υγείας των ηλικιωμένων
ασθενών θεωρείται μείζονος σημασίας. Για
παράδειγμα, σε μία μελέτη η προεγχειρητική
βελτιστοποίηση
ασθενών
ηλικίας
μεγαλύτερης των 65 ετών που υποβάλλονταν
σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις επιλογής
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σχετιζόταν με μικρότερη διάρκεια νοσηλείας
και λιγότερες επιπλοκές [29].
Στην ορθοπαιδική η ορθογηριατρική
προσέγγιση, η οποία διακρίνεται από
συνδιαχείριση των ασθενών από γηριάτρους
και
ορθοπαιδικούς
χειρουργούς,
έχει
οδηγήσει σε μείωση της θνησιμότητας [34],
των μετεγχειρητικών επιπλοκών και της
διάρκειας νοσηλείας [21] σε ηλικιωμένους με
κατάγματα ισχίου, οι οποίοι είναι μερικοί
από τους πιο ευπαθείς χειρουργικούς
ασθενείς [35]. Αυτό το μοντέλο διαχείρισης
αποτελεί πλέον το πρότυπο φροντίδας στις
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες [1,19] και
υποδεικνύει
τον
τρόπο
που
οι
πολυεπιστημονικές
ομάδες
λειτουργούν
περιεγχειρητικά για την επιλογή της
καταλληλότερης χειρουργικής επέμβασης και
χρονικής στιγμής πραγματοποίησής της,
καθώς και την εφαρμογή παρεμβάσεων για
τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των
ασθενών προεγχειρητικά [17].
Έχει βρεθεί πως αν και οι ηλικιωμένοι
ασθενείς που υποβάλλονταν παλαιότερα σε
χειρουργικές επεμβάσεις στο Ηνωμένο
Βασίλειο είχαν αρκετούς τροποποιήσιμους
παράγοντες
κινδύνου
προεγχειρητικά,
σπάνια
λάμβαναν
τις
αντίστοιχες
πολυεπιστημονικές
παρεμβάσεις.
Ως
αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς εμφάνιζαν
καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση της
χειρουργικής τους επέμβασης για λόγους που
θα
μπορούσαν
εύκολα
να
είχαν
αντιμετωπισθεί, όπως η αποτυχία διακοπής
της αντιπηκτικής αγωγής που λάμβαναν για
άλλο νόσημα [2]. Αυτά τα προβλήματα
αντιμετωπίζονται πλέον με εξατομικευμένες
και πολυεπιστημονικές παρεμβάσεις [π.χ.
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προεγχειρητική διαχείριση των χρόνιων
νοσημάτων (συνηθέστερα ρύθμιση της
αρτηριακής
υπέρτασης,
της
χρόνιας
αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας,
του
σακχαρώδη
διαβήτη,
της
αναιμίας),
συμβουλευτική,
προεγχειρητική
φυσιοθεραπεία και άσκηση (αναπνευστικές
ασκήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης),
διατροφικές παρεμβάσεις- ελαχιστοποίηση
της περιόδου νηστείας] [2,27].
Άλλοι τροποποιήσιμοι παράγοντες
κινδύνου
(ύπαρξη
καταθλιπτικών
συμπτωμάτων, κάπνισμα), είναι επίσης
δυνατό να αντιμετωπισθούν προεγχειρητικά
[19,36]. Ακόμη, υπάρχουν πολλά τεκμήρια
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
προληπτικών μέτρων για το ντελίριο (π.χ.
τροποποίηση
παραγόντων
κινδύνου,
καθιέρωση μίας καθημερινής ρουτίνας,
βελτίωση του ύπνου, αποφυγή χρήσης
μέτρων περιορισμού, χορήγηση οξυγόνου,
επαναπροσανατολισμός
σε χώρο-χρόνο,
διαχείριση του πόνου- με την ταυτόχρονη
ελαχιστοποίηση της χρήσης οπιοειδών) [18].
Τηλεφωνικές παρεμβάσεις πριν από την
εισαγωγή στο νοσοκομείο και τη χειρουργική
επέμβαση έχει βρεθεί πως αυξάνουν την
προσήλωση των ηλικιωμένων ασθενών στο
προεγχειρητικό σχέδιο φροντίδας για τη
βελτιστοποίηση της κατάστασής τους [37].
Ένα υψηλό ποσοστό των ηλικιωμένων
χειρουργικών ασθενών πιθανώς βρίσκεται σε
κατάσταση υποθρεψίας και σωματικής
εξασθένησης [38] και, επομένως, ενδέχεται να
ωφεληθεί
από
ένα
κατάλληλο
και
εξατομικευμένο προεγχειρητικό πρόγραμμα
διατροφής.
Η
βελτιστοποίηση
της
κατάστασης των ασθενών πριν από τη
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χειρουργική επέμβαση με συνδυασμούς
διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής
υποστήριξης έχει βρεθεί να οδηγεί σε
υψηλότερο
επίπεδο
λειτουργικότητας
μετεγχειρητικά [39,40], αύξηση της σκελετικής
μυϊκής μάζας, της μυϊκής δύναμης και της
ταχύτητας
βάδισης
και
λιγότερες
μετεγχειρητικές επιπλοκές [41], καθώς η
διατροφή και η άσκηση έχουν συνεργικά
αποτελέσματα.
Ειδικότερα σε σχέση με την άσκηση, σε
συστηματική ανασκόπηση υποστηρίχθηκε ότι
δεν συνδέεται με σημαντική μείωση των
μετεγχειρητικών επιπλοκών ή τη διάρκεια της
νοσηλείας των ηλικιωμένων ατόμων, αν και
σε κάποιες μελέτες αναφέρεται βελτίωση της
σωματικής κατάστασης (π.χ. διανυόμενη
απόσταση βάδισης, αναπνευστική αντοχή)
[42]. Σε άλλη συστηματική ανασκόπηση
βρέθηκε
πως
η
προεγχειρητική
φυσιοθεραπεία
ίσως
βελτιώνει
τις
μετεγχειρητικές εκβάσεις σε ηλικιωμένους
ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική
αρθροπλαστική γόνατος [43]. Τέλος, σε
συστηματική ανασκόπηση σχετικά με την
επίδραση της προεγχειρητικής άσκησης σε
καρκινοπαθείς η άσκηση σχετίσθηκε με
σημαντική βελτίωση της ικανότητας βάδισης
και της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
[44]. Σε άλλες μελέτες, η προεγχειρητική
άσκηση έχει υποστηριχθεί πως μειώνει τις
μετεγχειρητικές επιπλοκές σε ασθενείς με
καρκίνο του πνεύμονα [45], τη διάρκεια της
νοσηλείας και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές
σε ευπαθείς ασθενείς που υποβάλλονται σε
μεταμόσχευση [46] και πως βελτιώνει τη
γνωστική και λειτουργική ικανότητα [47]. Τα
διαθέσιμα τεκμήρια είναι περισσότερα
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σχετικά με τη θετική επίδραση των
αναπνευστικών ασκήσεων: σε συστηματική
ανασκόπηση και μεταανάλυση βρέθηκε ότι
μειώνει σημαντικά τον χρόνο νοσηλείας και
τον κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικών
αναπνευστικών επιπλοκών στα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας [48].

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΙ

Πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονο
άγχος και αρνητικά συναισθήματα πριν από
μία χειρουργική επέμβαση [49]. Υπάρχουν
διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους οι
ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την
ανάρρωση: τα αρνητικά συναισθήματα
ενισχύουν την αίσθηση του πόνου [50], η
συναισθηματική κατάσταση επηρεάζει τη
συμπεριφορά (π.χ. την πραγματοποίηση
ασκήσεων
φυσιοθεραπείας,
τη
λήψη
αναλγητικών) και, τέλος, το άγχος έχει
συνδεθεί με βραδύτερη επούλωση των
τραυμάτων μέσω ψυχονευροανοσολογικών
μηχανισμών [51].
Είναι,
επομένως,
πιθανό
οι
ψυχολογικές παρεμβάσεις που μειώνουν τα
αρνητικά συναισθήματα, όπως το άγχος, η
κατάθλιψη και η ανησυχία για τη
χειρουργική επέμβαση, να οδηγούν σε
καλύτερες εκβάσεις μετεγχειρητικά. Σε
συστηματική ανασκόπηση αναφέρεται πως η
ψυχολογική προετοιμασία σχετίζεται με
λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και αρνητικά
συναισθήματα και μικρότερη διάρκεια
νοσηλείας, ενώ είναι μάλλον απίθανο να
είναι επιβλαβής [5]. Οι τεχνικές ψυχολογικής
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υποστήριξης περιλαμβάνουν την ενημέρωση
και παροχή πληροφοριών [σχετικά με τις
διαδικασίες
και
τις
αισθητηριακές
πληροφορίες (ποια θα είναι η εμπειρία και
ποιες αισθήσεις ενδέχεται να επηρεασθούν,
π.χ. γεύση, οσμή)], γνωσιακές παρεμβάσεις
(οι οποίες αποσκοπούν στην αλλαγή του
τρόπου σκέψης), τεχνικές χαλάρωσης (π.χ.
χαλάρωση σκελετικών μυών, διαφραγματική
αναπνοή), ύπνωση, οδηγίες σχετικά με τη
συμπεριφορά (τι πρέπει να κάνουν οι
ασθενείς για να βοηθήσουν στην ανάρρωσή
τους) [5].
Η ενημέρωση των ασθενών και των
συγγενών τους σχετικά με τις πιθανές
εκβάσεις μίας χειρουργικής επέμβασης είναι
επίσης πολύ σημαντική για αρκετούς λόγους,
όπως
η
λήψη
συναίνεσης
κατόπιν
ενημέρωσης, η διαμόρφωση ρεαλιστικών
προσδοκιών [1], η βελτίωση των εκβάσεων
και η αύξηση της ικανοποίησης από τη
φροντίδα [24]. Η Αμερικανική Γηριατρική
Εταιρεία
συνιστά
η
προεγχειρητική
αξιολόγηση να συμπεριλαμβάνει τους
θεραπευτικούς στόχους και τις προσδοκίες
των ηλικιωμένων ασθενών [23], καθώς σε
αυτόν τον πληθυσμό η ποιότητα ζωής, οι
προσδοκίες για τη θεραπεία και οι σκέψεις
σχετικά με το τέλος της ζωής θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη λόγω της αυξημένης
θνησιμότητας, νοσηρότητας και του κινδύνου
ιδρυματοποίησης [52].
Ωστόσο, έχει βρεθεί πως αν και οι
προσδοκίες των ηλικιωμένων ασθενών για
γνώση είναι υψηλές, ιδιαίτερα σε λειτουργικά
(π.χ. συμμετοχή στη φροντίδα και στην
κινητοποίηση) και βιοσωματικά ζητήματα
(π.χ. σημεία/ συμπτώματα, διαγνωστικές
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εξετάσεις), εντούτοις οι προσδοκίες τους αυτές
δεν καλύπτονται επαρκώς [53]. Η ανεπάρκεια
ή η έλλειψη πληροφοριών καθώς και η
παροχή τους με τρόπο που να μην γίνονται
κατανοητές
οδηγούν
σε
αίσθημα
ευαλωτότητας στους ηλικιωμένους ασθενείς
[54]. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
αναγκών, των προτιμήσεων και της
ετοιμότητάς
τους για μάθηση είναι
σημαντική, ώστε να
καταρτισθεί και
εφαρμοσθεί
το
κατάλληλο
σχέδιο
εκπαίδευσης. Η ηλικία και το αναπτυξιακό
στάδιο κάθε ασθενούς (φυσική/ γνωστική
ικανότητα, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη) πρέπει
να συνυπολογίζονται, ώστε να επιλέγονται οι
καταλληλότερες εκπαιδευτικές στρατηγικές
[55]. Η εκπαίδευση που δεν είναι κατάλληλη
για την ηλικία των ασθενών και των
συγγενών που τους φροντίζουν εμποδίζει τη
συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων
και την κατανόηση σημαντικών ζητημάτων
σχετικά με την υγεία [56], επηρεάζοντας την
ανάρρωση και την αποκατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ιδανική προεγχειρητική φροντίδα
των ηλικιωμένων ασθενών βασίζεται στην
ολοκληρωμένη γηριατρική αξιολόγηση, η
οποία περιλαμβάνει ζητήματα βιοσωματικής,
πνευματικής
και
ψυχικής
υγείας,
λειτουργικότητας και κοινωνικά ζητήματα.
Τα
ευρήματά
της
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν τις
εξατομικευμένες
και
πολυεπιστημονικές
παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της
προεγχειρητικής κατάστασης της υγείας των
ασθενών.
Οι
παρεμβάσεις
συνήθως
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περιλαμβάνουν τη διαχείριση των χρόνιων
νοσημάτων, την παροχή βοήθειας και
υποστήριξης,
την
αντιμετώπιση
της
πολυφαρμακίας,
εξατομικευμένα
προγράμματα άσκησης και διατροφής,
ψυχολογικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση
των ασθενών και των συγγενών τους.

Ιδιαίτερα
στην
ορθοπαιδική,
η
ορθογηριατρική προσέγγιση έχει οδηγήσει σε
μείωση
της
θνησιμότητας,
των
μετεγχειρητικών επιπλοκών και της διάρκειας
νοσηλείας σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς
και αποτελεί το πρότυπο φροντίδας στις
περισσότερες
ανεπτυγμένες
χώρες.
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REVIEW

Preoperative Assessment and Care of Older Patients
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ABSTRACT
The number of older patients undergoing surgical procedures is constantly increasing due to
demographic changes and developments in surgical and anesthesiology techniques. Older
patients experience multiple comorbidities, decreased physiological reserves, geriatric syndromes
and functional limitations, which lead to poor therapy outcomes and are accompanied by higher
costs. However, frailty is a dynamic situation, which can be improved by appropriate
interventions, such as chronic disease management. As many surgical patients of older age are
malnourished, they may benefit from proper preoperative diet interventions and minimization of
fasting periods. Preoperative exercise also appears to be associated with a reduction of
postoperative complications and of the length of perioperative hospital stay in older patients.
Psychological interventions (cognitive interventions, relaxation techniques) that reduce negative
emotions (anxiety, depression) about the upcoming surgery may lead to improved postoperative
outcomes. Finally, informing patients and their relatives is a very important intervention to obtain
informed consent, to help them form realistic treatment expectations, to improve outcomes, and to
increase satisfaction from care. The Comprehensive Geriatric Assessment is an evidence based and
holistic methodology of multidisciplinary assessment of the patient's actual and potential
problems. It includes biophysiological, mental, functional, and social issues, and often leads to
modifications of the individualised treatment plan to optimise patients' health status both
preoperatively and postoperatively. In orthopaedics in particular, the orthogeriatric approach has
led to a reduction in mortality, postoperative complications and length of hospital stay in
vulnerable older patients and constitutes the standard of care in most developed countries.

Keywords: older patients, frailty, surgical operation/ surgery, geriatric assessment,
preoperative preparation
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