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• ΣΚΟΠΟΣ

Οι δομές της ΠΦΥ είναι κατά συντριπτικη 
πλειοψηφία το πρώτο μέρος που θα επισκεφτεί ο 
ασθενής με δύσπνοια καρδιακης αιτιολογίας. Στην 
παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί η ενσωμάτωση 
του FHUS στην εξέταση ρουτίνας του ασθενούς με 
δύσπνοια στο ΤΕΠ-Διαλογή του ΓΝ-Πατρών «Άγιος 
Ανδρέας» κατά την περίοδο 12/2020-6/2021

• ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Κατά την αρχική εκτίμηση του ασθενούς με οξεία 
δύπνοια, εκτός από την φυσική εξεταση, το ιστορικό,
το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον εργαστηριακό 
έλεγχο με τους απαραίτητους βιοδείκτες και την 
ακτινογραφία θώρακος, εκτελέστηκε επί κλίνης 
επιπλεον υπερηχογραφική μέτρηση διαστάσεων 
κάτω κοίλης φλέβας (IVC) και κλάσματος εξώθησης 
αριστερής κοιλίας (LVEF). Η εξέταση αυτή δεν 
αντικατέστησε τον επίσημο καρδιολογικό υπέρηχο 
σε περίπτωση που ο ασθενής αντιμετωπίστηκε 
περαιτέρω στο καρδιολογικό τμήμα.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά την περίοδο 2020-2021, υπεβλήθησαν σε FHUS 
στο τμήμα ΤΕΠ-Διαλογής 538 ασθενείς με οξεία 
δύσπνοια, στους οποίους υπήρχε ισχυρή υποψία 
οξείας καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ) από τη φυσική 
εξέταση,το ατομικό ιστορικό, ή την ταχεία μέτρηση 
pro-BNP επιτόπου στο ΤΕΠ-Διαλογή. Από το σύνολο 
των ασθενών,239 (44,4%) είχαν ιστορικό ΚΑ, οι 396 
(73,8%) είχαν τυπικά ευρήματα απο την ΦΕ συμβατά 
με ΚΑ,ενώ οι υπόλοιποι 142 (26,2%) είχαν ασαφή 
κλινική εικόνα. Ο FHUS έδειξε παθολογικές τιμές 
μετρήσεων IVC ή/και LVEF σε: 186 ασθενείς με 
προηγούμενο ιστορικό ΚΑ (77,8%), 384 ασθενείς με 
τυπικά ευρήματα ΚΑ από την ΦΕ (99,6%)και σε 94 
ασθενείς με ασαφή κλινική εικόνα (66,2%).

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς που λαμβάνουν 
ήδη αγωγή ΚΑ ή έχουν ΚΑ με διατηρημένο κλάσμα 
εξώθησης,ο FHUS δεν χρησιμοποιείται για αποκλεισμό της 
διάγνωσης της ΚΑ,αλλά περισσότερο επικουρικά για να 
επιβεβαιώσει τη διάγνωση,να συμβάλλει στη γρηγορότερη 
έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής και στην παραπομπή του 
ασθενούς σε καρδιολογικό ΤΕΠ.Το χαμηλό κόστος της 
μεθόδου,η έλλειψη ακτινοβολίας,η ταχύτητα και η ευκολία 
στην εκπαίδευση του Γενικού-Οικογενειακού 
Ιατρού,καθιστούν αναμφίβολα τον FHUS 
αναγκαίο«όπλο»στα χέρια του γιατρού της ΠΦΥ.

Προηγούμενο Ιστορικο 
ΚΑ

Τυπικά Ευρήματα ΚΑ 
από την ΦΕ

Ασαφης Κλινικη Εικόνα

Φυσιολογικά IVC/LVEF 22,20% 0,40% 33,80%

Παθολογικά IVC/LVEF 77,80% 99,60% 66,20%
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Εικόνα: Μέτρηση M-Mode της IVC σε 
ασθενη με ΚΑ. Δεν παρατηρείτει collapsus
της φλεβας με την αναπνοή


