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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Έναρξη δυνατότητας πραγματοποίησης Περιτοναϊκής
Κάθαρσης από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Στο νοσοκομείο Κέρκυρας παρέχεται πλέον η δυνατότητα έναρξης θεραπείας
αλλά και παρακολούθησης υπαρχόντων περιστατικών που βρίσκονται σε
θεραπεία περιτοναϊκής κάθαρσης και μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να φεύγουν
εκτός του νησιού για την παρακολούθηση τους.
Με τη συνεργασία του νέου διευθυντή της κλινικής κ.Βακιάνη και των νέων
νεφρολόγων του τμήματος κ.Κατσάνου και κ.Βλάσση, την απαραίτητη
εκπαίδευση νοσηλευτών προ 8μήνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, την
προμήθεια των απαραίτητων υλικών και την αξιοποίηση μηχανημάτων που
βρίσκονταν αχρησιμοποίητα από τη στιγμή παραλαβής του νέου
νοσοκομείου, είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση της εναλλακτικής αυτής
μεθόδου κάθαρσης ασθενών σε σχέση με την κλασσική αιμοκάθαρση.
Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας, ισοδύναμη με την αιμοκάθαρση. Η βασική διαφορά με την
αιμοκάθαρση είναι ότι η μέθοδος – μετά την αρχική εκπαίδευση και έναρξη –
γίνεται στο σπίτι (home therapy) και όχι σε νοσοκομείο. Οι ασθενείς
παρακολουθούνται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από τον νεφρολόγο τους,
ενώ στο νοσοκομείο υπάρχει ειδικός θάλαμος σε περιπτώσεις που χρειαστεί
νοσηλεία.
Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση ενός καθετήρα στην περιτοναϊκή
κοιλότητα (ανάμεσα στα δύο φύλλα της περιτοναϊκής μεμβράνης, στην κοιλιά)
μέσω του οποίου χορηγείται μια ποσότητα ειδικού διαλύματος που παραμένει
για ορισμένο χρόνο στη θέση αυτή. Μέσω της μεμβράνης, τοξικές και
άχρηστες ουσίες που συσσωρεύονται στον οργανισμό, λόγω μη-λειτουργίας
των νεφρών, περνούν προς το διάλυμα. Παροχετεύοντας το διάλυμα σε
καθορισμένο χρόνο, απομακρύνονται από τον οργανισμό αυτές οι τοξικές
ουσίες. Η επανάληψη των αλλαγών σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει
κάθαρση ανάλογη με αυτή της αιμοκάθαρσης και της νεφρικής λειτουργίας.
Για την ένταξη νέων ασθενών σε θεραπεία περιτοναϊκής κάθαρσης, ή για την
παρακολούθηση από το νοσοκομείο μας, ασθενών που μέχρι σήμερα
μετακινούνταν εκτός Κέρκυρας, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ραντεβού με
τα εξωτερικά ιατρεία της νεφρολογικής στη γραμματεία των εξωτερικών
ιατρείων ή στο τηλέφωνο 2661030062 από Δευτέρα έως Παρασκευή από
09:00-13:00.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας

