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Περίληψη
Παρουσιάζεται περιστατικό εγκύου 29 ετών, Πακιστανικής καταγωγής που εισήχθη στη μαιευτική κλινική λόγω υπολειπόμενης 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 προϋπάρχουσα 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 μετεγχειρητικά παρουσίασε ορθόπνοια με συνοδό ταχυκαρδία. Η αδρή καρδιολογική εκτίμηση ήταν αρνητική για οποιαδήποτε παθολογία και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας, που αποκλείστηκε όμως μετά την εκτέλεση υπερηχογραφήματος 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. Διαπιστώθηκε 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 επικοινωνίας, 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.
Λέξειςκλειδιά:Στένωσημιτροειδούς,οικονομικοίμετανάστες,κατευθυντήριεςοδηγίες,διαπολιτισμικοίμεσολαβητές

Εισαγωγή
Γυναίκα, 29 ετών, πακιστανικής καταγωγής, στην 30η
εβδομάδακύησης,εισήχθηστηγυναικολογικήκλινικήτου
νοσοκομείουλόγωυπολειπόμενηςανάπτυξηςτουεμβρύου
(IUGR: Intrauterine Growth Restriction). Στην εισαγωγή
της επιτόκου διαπιστώθηκε εμβρυική βραδυκαρδία που
καταγράφηκε στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας. Το απόγευματηςίδιαςημέραςαποφασίσθηκεεπείγουσακαισαρικήτομή(ΚΤ)μετηδιάγνωσητηςπροεκλαμψίαςλόγωαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης,πρωτεϊνουρίαςκαιμετιςακόλουθεςενδείξειςαπότονεργαστηριακόέλεγχο:Hct=28%,
Hb=8,5g/dl,AST=250U/I,ALT=170U/I,γ-GT=20U/I.
ΗασθενήςεπικοινωνούσεμόνοσταΠακιστανικά,χωρίς
ναυπάρχεισυνοδόμέλοςπουναλειτουργούσεωςμεταφραστής και ήταν αδύνατο να ληφθεί οποιαδήποτε πληροφορίααπότοατομικόήκληρονομικόιστορικότης.Δεν
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είχεπροηγηθείπλήρηςκλινικήεξέτασηκατάτηνεισαγωγή. Στο χειρουργικό τραπέζι συνδέθηκε με το βασικό
monitoring (SpO2, μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακήςπίεσης,ηλεκτροκαρδιοσκόπιο)καιδιενεργήθηκεκλινικήεξέτασηστηνοποίαδιαπιστώθηκεήπιαφλεβοκομβικήταχυκαρδία,πουπροϋπήρχεστοπροεγχειρητικόΗΚΓ
(120 σφύξεις/λεπτό), S1-S2 καρδιακοί τόνοι ευκρινείς,
ρυθμικοί,χωρίςπαρουσίαφυσήματοςκαιαρτηριακήπίεση 145/100 mmHg. Ο υπόλοιπος κλινικός έλεγχος ήταν
αρνητικόςγιαπαθολογικάευρήματα.
Λόγω, κυρίως, της αδυναμίας λήψης ιστορικού και της
απουσίας ουσιαστικής επικοινωνίας, αποφασίστηκε να
υποβληθεί σε γενική αναισθησία για τη διενέργεια της
ΚΤ.Γιαπροστασίααπόπιθανήεισρόφησηχορηγήθηκαν
κιτρικό νάτριο 30ml per os, μετοκλοπραμίδη 10 mg και
ρανιτιδίνη 50 mg ΕΦ και έπειτα από προοξυγόνωση με
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Μίχακαισυν.

Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών

προσωπίδα100%έγινεεισαγωγήστηναναισθησίαμενατριούχο θειοπεντάλη 400mg και σουκκινυλχολίνη 80mg
ΕΦ.Ηδιατήρησητηςαναισθησίαςμετάτηνέξοδοτουνεογνούέγινεμεενδοφλέβιαχορήγησηπροποφόλης(αρχική 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
(8mgΕΦ).Ηδιάρκειατηςεπέμβασηςήταν45λεπτάκαι
συνολικάηασθενήςέλαβε3λίτραγαλακτικούδιαλύματοςRingerγιατηναναπλήρωσητωνδιεγχειρητικώναπωλειώνυγρών.Ηαφύπνισηήτανομαλή.Μεταφέρθηκεσε
κοινόθάλαμομιαώραμετάτηνπαραμονήτηςστηνανάνηψητωνχειρουργικώναιθουσών,μεάριστηκλινικήεικόνα και ύφεση της αρτηριακής πίεσης (110/70mmHg)
καιτηςφλεβοκομβικήςταχυκαρδίας(80σφύξεις/λεπτό).
Λίγεςώρεςμετάεμφάνισεδύσπνοια,ταχύπνοια(32αναπνοές/λεπτό)μεσυνοδόταχυκαρδία(120σφύξεις/λεπτό)
καιλόγωτηςπροοδευτικάεπιδεινούμενηςκλινικήςεικόναςηασθενήςμεταφέρθηκεστηΜΑΦ(ΜονάδαΑυξημένηςΦροντίδας)γιαπεραιτέρωπαρακολούθησηκαιαντιμετώπιση.Κατάτηνεισαγωγήτηςεκείέγινεπλήρηςεργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε: Ηb=7,6g/dl,
Hct=23,0%,Λευκάαιμοσφαίρια=19.000/cm3(Πολυμορφοπύρηνα:85%,
Λεμφοκύτταρα:10%),
αιμοπετάλια=185.000/cm3,χρόνοPT=18,7sec,χρόνοaPTT=43,8
sec, INR=1,6 sec, Ινωδογόνο=2,5 gr/dl, DDimers=4,28μg/L,Na=128mEq/l,Ουρία:48mg/dl,Κρεατινίνη: 1,06 mg/dl, και διαταραχή στην ηπατική βιοχημεία (AST: 576 U/l, ALT: 277 U/l, γ-GT: 32 U/l, LDH:
896 U/l). Η ασθενής μεταγγίστηκε με 1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών και 2 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Προοδευτικά παρουσίασε ορθόπνοια,
χωρίς ακροαστικά ευρήματα, με ευκρινείς S1-S2 τόνους
καιήπιοοίδημακάτωάκρωνμεεντύπωμα.Διενεργήθηκε
α/αθώρακοςπουδενανέδειξεκάποιαπαθολογία.Χορηγήθηκαν20mgφουροσεμίδηςΕΦκαι3mgΥΔμορφίνης
που προκάλεσαν ύφεση των συμπτωμάτων. Λίγες ώρες
μετάηασθενήςεμφάνισεεκνέουορθόπνοιαμεσυνοδό
φλεβοκομβικήταχυκαρδία(141σφύξεις/λεπτό),διατεταμένηκοιλιά,ευαίσθητη,μεμειωμένουςεντερικούςήχους
καιψηλαφητόήπαρ,ελαφρώςεπώδυνο.Ηγυναικολογική
εκτίμησηδεναπέκλεισετοενδεχόμενοενδοκοιλιακήςαιμορραγίας, παρόλο που το υπερηχογράφημα κοιλίας
ήταν αρνητικό. Η καρδιολογική εκτίμηση κατέληξε στο
συμπέρασμαότιπρόκειταιγιααιμορραγίακαισυνεστήθη
ηάμεσημεταφοράτηςασθενούςστοχειρουργείο.Ηδιαδερμική παρακέντηση κοιλίας όμως απέβη αρνητική για
αιμορραγία και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά της
ασθενούςστηΜΕΘ(ΜονάδαΕντατικήςΘεραπείας)για
περαιτέρω παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασηςυπόπλήρεςmonitoring.
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Στη ΜΑΦ διενεργήθηκε καθετηριασμός δεξιών καρδιακώνκοιλοτήτωνμεκαθετήραSwan-Ganzόπουδιαπιστώθηκανπολύαυξημένεςτιμέςτωνπιέσεωντουδεξιούκόλπου,τηςδεξιάςκοιλίαςκαιτηςπνευμονικήςαρτηρίας(συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας: PASP=94mmHg).
Εκλήθηεκνέουκαρδιολόγοςγιατηδιενέργειαυπερηχογραφήματοςκαρδιάςοοποίοςανέδειξεεξαιρετικάμειωμένοεύροςμιτροειδούςβαλβίδας(0.9cm2),μευψηλήμέση κλίση πιέσεων(20 mmHg) που σε συνδυασμό με την
αυξημένη PASP στοιχειοθέτησαν παθογνωμονικά στοιχείαγιατηδιάγνωσησοβαρούβαθμούστένωσηςμιτροειδούςβαλβίδας.Ηασθενήςμεταφέρθηκεσεεξειδικευμένο
κέντρογιαπλαστικήαποκατάστασητηςβαλβίδας.

Συζήτηση
Ηκύησηεπιφέρειδραματικέςαλλαγέςστοκαρδιαγγειακό σύστημα της εγκύου, με αύξηση του κυκλοφορούντος
όγκου αίματος κατά 30-50% και συνακόλουθη αναιμία
λόγω σχετικής αραίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Επιπλέοναυξάνειοόγκοςπαλμούκατά30%,ηκαρδιακή
συχνότητακατά20%καιωςαποτέλεσμακαιηκαρδιακή
παροχή. Όλα αυτές οι αλλαγές μεγεθύνονται κατά τη
διάρκειατουτοκετούαπότονπόνο,τηναυξημένηέκκριση κατεχολαμινών και από την αυτομετάγγιση περίπου
500ml αίματος στη μητέρα από τον πλακούντα σε κάθε
ωδίνη ενώ το προφορτίο της δεξιάς κοιλίας αυξάνει και
μετάτοντοκετόλόγωτηςελεύθερηςεπιστροφήςτουαίματοςμετηνάρσητηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίληςφλέβας
μετάτηνέξοδοτουεμβρύου.1
Σεγενικέςγραμμέςοιαλλαγέςαυτέςγίνονταικαλάανεκτές
απόέναυγιέςκαρδιαγγειακόσύστημα.ΣύμφωναμεαναφορέςαπότοΗν.Βασίλειοπουαναλύονταικαιδημοσιεύονται κάθε τρία χρόνια και αφορούν τα αίτια του μητρικού
θανάτου, η καρδιακή νόσος παραμένει η κυριότερη αιτία
έμμεσουμητρικούθανάτουτο2006-08με2.31θανάτουςανά
100000κυήσεις.Στοδιάστημααυτόδεναναφέρθηκεπεριστατικόπουνασχετίζεταιμεστένωσημιτροειδούςβαλβίδας
ανκαιστιςπροηγούμενεςδυοαντίστοιχεςαναφορέςείχαν
παρατηρηθείσυνολικά6θάνατοιαπόαυτήν.2
Οοξύςρευματικόςπυρετός(ΡΠ)αποτελείτηνκυριότερη
αιτίαστένωσηςτηςμιτροειδούςβαλβίδας.Άλλεςσπάνιες
αιτίες(<1%)είναιησυγγενήςστένωσητηςβαλβίδας,οι
εκβλαστήσειςτωνγλωχίνωνκαιηεπασβέστωσήτουςκαθώςκαιτουστομίουτηςβαλβίδας.3 ΟΡΠοφείλεταιστη
λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Α ο οποίος
προκαλεί νεοαγγείωση στον καρδιακό ιστό, επιστράτευσηΤ-λεμφοκυττάρωνκαιτελικάκοκκιωματώδηφλεγμονή.Το60%τωνμηθεραπευμένωνασθενώνκαταλήγειμε
χρόνιαστένωσητηςμιτροειδούςβαλδίδας4 λόγωτηςτελικής πάχυνσης των γλωχίνων της βαλβίδας και της βράχυνσηςκαισυγχώνευσηςτωνθηλωδώνμυών.5 Ανκαιτα
δυοφύλαπροσβάλλονταιτοίδιοαπότοΡΠ,στένωσημι-
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τροειδούςαναπτύσσουνσυχνότεραοιγυναίκες(2:1)χωρίςναείναιγνωστάτααίτια.
Η επίπτωση της στένωσης μιτροειδούς λόγω του ότι συσχετίζεται με το ΡΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις αναπτυσσόμενες χώρες, πιθανώς λόγω της ελλιπούς ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκαιτηςπεριορισμένηςχορήγησης αντιβιοτικών χωρίς να έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί 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,απόόπουκαταγότανηασθενήςμας,ηεπίπτωση του ΡΠ είναι από τις υψηλότερες του κόσμου
(22:1000).10 Σε πρόσφατη μελέτη. που περιλάμβανε 250
γυναίκεςαπότοΠακιστάνμεΡΠ,φάνηκεότιτο44%έπασχαναπόστένωσημιτροειδούς,το34%είχανστένωσηκαι
ανεπάρκεια μιτροειδούς και το 22% παρουσίαζε βλάβη
στη μιτροειδή και την αορτική βαλβίδα. Το 43.6% των
ασθενώνμεαμιγήστένωσημιτροειδούςπαρουσίαζανσοβαρούβαθμούβλάβη.Ταδεδομένααυτάαποδόθηκαναπό
τους ερευνητές στην αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης, στη
φτωχήαντιμετώπισητωνλοιμώξεωντουφάρυγγακαιστα
ελλιπήμέτραπροφύλαξηςστηνκοινότητααπότοΡΠ.11
Ημετρίουκαισοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούςδεν
γίνεταικαλάανεκτήκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης,
όπουοιφυσιολογικέςαλλαγέςτηςκύησηςοδηγούνσεταχυκαρδία με περαιτέρω μείωση του διαστολικού χρόνου
πλήρωσηςκαισεαύξησητηςκλίσηςπίεσης.Υπάρχεικίνδυνοςκατάτηδιάρκειατουδευτέρουκαιτρίτουτριμήνου
κύησηςεμφάνισηςκαρδιακήςανεπάρκειαςακόμακαισε
γυναίκες που ήταν ασυμπτωματικές.12,13 Φαίνεται ότι οι
συχνότερεςεπιπλοκέςγιατημητέραείναιτοπνευμονικό
οίδημακαιοιαρρυθμίεςκαικυρίωςηκολπικήμαρμαρυγή.14 Σεότιαφοράστοκύημαοιεπιπλοκέςείναιηπροωρότητα(20-30%)καιηενδομήτριακαθυστέρησηανάπτυξης (5-20%), ενώ οι επιπλοκές μητέρας και κυήματος
σχετίζονταιάμεσαμετοβαθμότηςστένωσηςκαιτηνκατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων κατά NYHA (New
YorkHeartAssociationFunctionalClassification).13,15,16
Oι Siu SC και συν προσθέτουν στα παραπάνω ως προγνωστικούςδείκτεςκαρδιακώνεπιπλοκώνγιατημητέρα
που πάσχει από καρδιακή νόσο, τη συστολική δυσλειτουργία (κλάσμα εξώθησης<40%), το ιστορικό καρδιακήςανεπάρκειας.τηνπαροδικήισχαιμικήβλάβηπριντην
εγκυμοσύνη ή την προηγηθείσα αρρυθμία, ενώ προγνωστικοίδείκτεςκακήςέκβασηςγιατοέμβρυοείναι,εκτός
απότηNYHAτάξη,οιπολλαπλέςκυήσεις,τοκάπνισμα
κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιηχορήγησηαντιπηκτικήςαγωγήςστηνκύηση.16,17
Ηαντιμετώπισηκατάτηδιάρκειατηςκύησηςπεριλαμβάνει τακτική παρακολούθηση από το θεράποντα μαιευτήρακαιαπόκαρδιολόγο.Ηήπιαέωςκαιμετρίουβαθμού
στένωσημιτροειδούςαντιμετωπίζονταιεπαρκώςμεφαρ-
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μακευτική αγωγή, κυρίως με διουρητικά και β-αποκλειστές,μεσκοπόναμειωθείηκαρδιακήσυχνότητακαινα
αυξηθεί ο χρόνος διαστολικής πλήρωσης. Από τους βαποκλειστές προτιμώνται οι β1 εκλεκτικοί για να μην
επηρεάζεταιησυσπαστικότητατηςμήτρας.18 Παρόλααυτάηατενολόληθεωρείταιότιπρέπεινααποφεύγεταιστα
αρχικά στάδια της κύησης διότι έχει συσχετισθεί με καθυστέρησητηςανάπτυξηςτουεμβρύου19 καιταδιουρητικά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή διότι υπάρχει ο
κίνδυνος της υποογκαιμίας και τελικά της υποάρδευσης
τηςομφαλικήςφλέβας.1 Οιασθενείςπουβρίσκονταιστην
κατηγορίακατάNYHAΙΙΙ–ΙV,μεσοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούς,μπορούνναυποβληθούνσεδιαδερμικήπλαστικήβαλβίδαςμεμπαλόνιμεκαλάαποτελέσματα12,20 αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι
φαρμακευτικέςεπιλογές,λόγωτουότιηεπέμβασησχετίζεταιμενεογνικήθνητότηταστο1/3τωνπεριπτώσεων.21
Η αναισθησιολογική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι
εξατομικευμένη σε κάθε περίπτωση.22 Ο κύριος σκοπός
είναιηδιατήρησητηςκαρδιακήςσυχνότηταςσεφυσιολογικάεπίπεδα,ηάμεσηαντιμετώπισητωναρρυθμιώνεφόσονυπάρξουν,ηαποφυγήτηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίλης
φλέβας, η επαρκής αναλγησία, η αποφυγή της υποξαιμίας,τηςοξέωσηςκαιτηςυπερκαπνίαςδιότιμπορούννα
αυξήσουντιςπνευμονικέςαντιστάσεις.23 Οφυσιολογικός
τοκετόςδεναντενδείκνυταικαιηκαισαρικήτομήεφαρμόζεται για μαιευτικούς λόγους.12,24 Η υπαραχνοειδής
αναισθησία δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρού
βαθμούστένωσημιτροειδούς22 ενώηοσφυικήεπισκληρίδιος αναισθησία έχει φανεί να έχει τις λιγότερες διακυμάνσεις του καρδιαγγειακού συστήματος.25 Η γενική
αναισθησίαεφαρμόζεταιμεκαλάαποτελέσματαεφόσον
αποκλειστείηέντονησυμπαθητικήδιέγερσηπουσυμβαίνει στη φάση της διασωλήνωσης με β-αποκλειστές ή με
οπιοειδή1 πρέπει όμως να αποφεύγονται όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες που προκαλούν διέγερση του συμπαθητικούσυστήματος.
Η ασθενής μας δεν γνώριζε ότι έπασχε από σοβαρού
βαθμού στένωση της μιτροειδούς, δεν είχε υποβληθεί σε
προγεννητικόέλεγχοκαιδενυπήρξετοπεριθώριογιανα
εκτιμηθείτοενδεχόμενοβελτίωσηςτηςκλινικήςτηςκατάστασηςμεφαρμακευτικάήεπεμβατικάμέσα.Επιπρόσθετα η αδυναμία επικοινωνίας κατέστησε αδύνατη τη λήψη
ατομικούιστορικούπουθαέδινεστοιχείαγιατηνκατηγοριοποίησητηςκατάNYHA.Τέλος,ηκλινικήεξέτασηδεν
ανέδειξε το χαρακτηριστικό μεσοδιαστολικό φύσημα χαμηλήςσυχνότητας,πιθανάλόγωτηςσυνυπάρχουσαςπνευμονικήςυπέρτασης,ηοποίαενοχοποιείταιγιασυγκάλυψη
τωνακροαστικώνευρημάτων.18 Νασημειωθείεπίσης,ότι
ανδενυπήρχετοεμπόδιοτηςεπικοινωνίαςτοοποίοαποτελείσύμφωναμετουςStamerUMκαιStuberFαιτίααποκλεισμού περιοχικής αναισθησίας 26, το πιο πιθανό είναι
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να είχε χορηγηθεί στην επίτοκο υπαραχνοειδής αναισθησία, με άγνωσης βαρύτητας επίπτωση στο καρδιαγγειακό
τηςκαιασφαλώςιατρονομικέςεμπλοκέςτηςιατρικήςκαι
κυρίωςτηςαναισθησιολογικήςομάδας.Οπλημμελήςπροεγχειρητικόςέλεγχοςσεσυνδυασμόμεταπαραπάνωοδήγησανόμωςστηδυσμενήεξέλιξητηςκλινικήςκατάστασης
τηςασθενούςμετεγχειρητικά.
Στο Ην. Βασίλειο υπάρχουν συστάσεις για το πώς θα
πρέπεινααντιμετωπίζονταιοιέγκυεςγυναίκεςδιαφορετικώνεθνικοτήτων,διότιέχειδιαπιστωθείότιτο44%των
άμεσωνκαιτο24%τωνέμμεσωνθανάτωνστηνπεριγεννητικήπερίοδοαφοράσεαυτήτηνομάδαασθενών.2 Κρίνεταιαπαραίτητηηπαρακολούθησητωνγυναικώναυτών
απότη12ηεβδομάδακύησης,οπλήρηςέλεγχοςόλωντων
συστημάτωνκαιηάμεσηαναφοράσεειδικόιατρό,εφόσον διαπιστωθεί κάποια παθολογία. Ιδιαίτερη σημασία
δίνεταιστηνύπαρξηανεξάρτητωνδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών,οιοποίοιλειτουργούναμερόληπταωςμεταφραστές και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά πληροφοριών από τον ασθενή στον ιατρό. Θεωρείται ότι η
αντικατάσταση των διαμεσολαβητών από μέλη της οικογένειαςείναιεπισφαλής,διότιδενείναισαφέςτοεπίπεδοαντίληψηςτηςγλώσσαςπουέχειτομέλοςτηςοικογένειας και το πώς θα μεταφέρει τις πληροφορίες, ενώ η
ασθενής πιθανά να μην επιθυμεί να κοινοποιήσει το ιατρικότηςιστορικόσεμέλητουοικείουπεριβάλλοντος,με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η ακρίβεια
τωνπληροφοριών.
Στον Καναδά το 2011 εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες27 γιατηδιαχείρισητωνεγκύωνμεταναστριώνξεκινώνταςαπότηνπαραδοχήότικάθεγυναίκα,ανεξάρτητααπό
τηνεθνικότητάτηςέχειτοθεμελιώδεςδικαίωμαναλάβει
πλήρη περιγεννητική φροντίδα με αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση αυτών των
περιστατικώνπουκυρίωςεντοπίζεταιστηναδυναμίαεπικοινωνίας, στη διαφορετική κουλτούρα, στο άγνωστο ιατρικόιστορικόκαιστηνπροσπάθειααπόκρυψηςστοιχείων
από το φόβο της απέλασης καθώς και στη δυσκολία των
ασθενών αυτών να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας.
Προτείνουνότιχρειάζονταιμελέτεςστηνομάδααυτήτων
ασθενώνπουθακαθορίσουντιςανάγκεςτουςκαιθαδώσουν λύσεις. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ28 συνιστάται από την
πρώτη μαιευτική επίσκεψη, που πρέπει να γίνει στις 6-8
πρώτεςεβδομάδεςτηςκύησης,νακαταγράφεταισεέντυποεάνυπάρχειπρόβλημαεπικοινωνίαςκαιορίζεταιπως
πρέπειναυφίσταταιπλήρηςκαιενδελεχήςπαρακολούθησητωνασθενώναυτώνσεόλητηδιάρκειατηςκύησης.
Στην Ελλάδα ο αριθμός των καταγεγραμμένων μεταναστών στην τελευταία απογραφή του 200129 κυμαίνεται
στις738.736με327.499ναείναιγυναίκεςκαιοι205.281
ναβρίσκονταιστηναναπαραγωγικήηλικίαμεταξύ15-45
ετών.Ωστόσοαυτάταστοιχείαέρχονταισεαντίθεσημε
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τιςάλλεςπηγέςπουαναφέρουνέναμεγάλο,αλλάάγνωστο, αριθμό ατόμων που έχουν λάβει την τριετή κάρτα
ομογενήαπότοΥπουργείοΔημόσιαςΤάξης(τηνεπονομαζόμενη«Ροζκάρτα»),πουαποτελείτοεπίσημοέγγραφο αιτούντος πολιτικού ασύλου. Ανεπίσημες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των καρτών που έχουν εκδοθεί στις
150-200.000.30 ΣύμφωναμεεπίσημηδήλωσητουΥπουργείου Εσωτερικών ο αριθμός των νόμιμων και παράνομωνοικονομικώνμεταναστώνεκτιμάταισήμεραότιείναι
1.300.000-1.500.000.31 Σύμφωναμεαυτάταστοιχείαείναι
απαραίτητη η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που
θακαλύψουντιςανάγκεςτωνμεταναστών,θαπροστατέψουντηνιδιαίτεραευαίσθητηομάδατωνεγκύωνκαιθα
καθοδηγήσουνμεασφάλειατουςθεράποντεςιατρούςσε
πλήρειςκαιασφαλείςπρακτικές.Σημειώνεταιότιαπότο
2009υπάρχειπρόγραμμαδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών,
που όμως εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένα νοσοκομεία
στηνΕλλάδα32 κάτιπουείναιαναγκαίοκαιπρέπειναενσωματωθείπλήρωςστηνκαθημερινήπρακτικήσεευρύτεροφάσμα.Ηπολυπολιτισμικότητατωνσύγχρονωνκοινωνιώνωςαποτέλεσματηςπαγκοσμιοποίησηςκαιτηςμετακίνησηςπληθυσμώνέχειδημιουργήσειμιανέαπραγματικότητα και νέες προκλήσεις στις οποίες η επιστημονική
κοινότηταπρέπεινααπαντήσει.

Severe mitral valve stenosis diagnosed two days after
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Summary
We present the case of a 29 year old pregnant woman of Pakistanioriginwhowasadmittedintotheobstetricclinicduetointrauterinegrowthretardation,fetalbradycardiaaswasrecorded
by the cardiotocograph and preeclampsia. Preoperative evaluation was negative for any preexisting pathology and emergency
cesarean section was consequently decided. The patient could
onlyspeakthePakistanilanguageandnoinformationwasaccessible due to the absence of a translator. Because of this hindrance to communicate she was subjected to general anaesthesia.Twelvehourspostoperativelythepatientpresentedorthopnea and concurrent tachycardia. An elementary cardiological
evaluationwasnegativeforanysignsofpathologyandintraabdominalbleedingwasruledoutafterperforminganabdominal
ultrasound and paracentesis. The patient was transferred into
theHDUwhereshewassubjectedtorightheartcatheterization
andcardiacultrasoundwhichrevealedseveremitralvalvestenosiswithpulmonaryhypertensionresultinginpulmonaryoedema.
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 approximately1.500.000,whichdemandsthecreationofspecificguidelinesthatwilldeterminethesafestandmostcompletemanaging
processregardlessofthefactorsthatdifferentiatethem.
Key words: Mitral stenosis, Immigrants, Guidelines, cultural
mediators
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