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ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Πρόπτωση ομφαλίδας ορίζεται ως η ολίσθηση του 

ομφάλιου λώρου στο κατώτερο τμήμα της μήτρας ή 

στον κόλπο μέσω του ανοιχτού τραχηλικού 

στομίου αφού προηγηθεί ρήξη των υμένων. 

 

 Συχνότητα 1:300 τοκετούς. 

 

 Μήκος ομφάλιου λώρου 12 – 150 εκατοστά. 



ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

 Προβάλλουσα ομφαλίδα. 

 

 

 

 

 Προσπίπτουσα ομφαλίδα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

 Πρόπτωση ομφάλιου λώρου σε ισχιακή προβολή. 



ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ανεμπέδωτο έμβρυο 

Πολύδυμη κύηση 

Υδράμνιο 

 Ισχιακή προβολή 

Εγκάρσιο σχήμα 

Πρόωρος τοκετός 

Μεγάλο μήκος ομφαλίδας  

 

 
Βραχνής, Ν. (2014) 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Επισκοπικά: Βλέπουμε τον ομφάλιο λώρο. 

 Ψηλαφητικά: Με κολπική εξέταση. 

 Καρδιοτοκογραφία:  

 Σε ατελή πίεση: ταχυκαρδία ή και         

 επιτάχυνση. 

 Σε τέλεια πίεση: μεταβαλλόμενες ή και 

 όψιμες επιβραδύνσεις του ΕΚΠ. 

 Υπερηχογράφημα: εκτιμάται η θέση και η  

   παρουσία ζώντος εμβρύου. 

 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Καλούμε βοήθεια. 

 Εκτίμηση διαστολής και κατάστασης του τοκετού. 

 Πλήρης διαστολή: Κολπικός τοκετός υπό 

 προϋποθέσεις. 

  Διαφορετικά: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ 

 ΤΟΜΗ. 

 Διακολπική απώθηση της προβάλλουσας μοίρας 

του εμβρύου. 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Καλούνται ο αναισθησιολόγος, ο παιδίατρος και το 

προσωπικό του χειρουργείου. 

 Γρήγορο γέμισμα της ουροδόχου κύστεως με 

500mls φυσιολογικό ορρό. 

 Ο λώρος διατηρείται εντός του κόλπου. 

 Η επίτοκος τοποθετείται σε θέση Trendelenburg. 

 Πραγματοποίηση της Κ/Τ όσο πιο γρήγορα 

γίνεται. 

 Χορηγείται Ο2  με μάσκα στη μητέρα και δίνεται η 

απαραίτητη ψυχολογική στήριξη. 



ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ/Τ 

 Αμερικανικό Σύστημα Υγείας:    30 λεπτά 

 

 Αγγλικό Σύστημα Υγείας:           30 λεπτά 

 

 Γερμανία:                                     20 λεπτά 

 

 
Korda, V. (2012) 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ 

 Αύξηση ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

 

 Μείωση παροχής Ο2 στο έμβρυο. 

 

 Εμβρυική υποξία. 

 

 Εγκεφαλικές βλάβες. 

 

 Θάνατος εμβρύου. 



ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΤΑ`Ι`ΛΑΝΔΗ 

 Σε 25,707 τοκετούς είχαν 42 περιπτώσεις 

πρόπτωσης ομφαλίδας. 

 

 Χρόνος μέχρι την Κ/Τ ήταν περίπου 25 λεπτά. 

 

 6 νεογνά ( 14,2 % ) πέθαναν. 

 

 9 νεογνά ( 21,4 % ) είχαν σοβαρή περιγεννητική 

ασφυξία. 
Thepsuwan, J. (2009) 



APGAR SCORE 

Μέθοδος αδρής εκτίμησης της γενικής 

κατάστασης της υγείας του νεογνού. 

 

 Καρδιακή συχνότητα 

 Αναπνοή 

 Μυϊκός τόνος 

 Αντίδραση στα ερεθίσματα 

 Χρώμα 

 

Βαθμολογείται με 0, 1 ή 2 ο κάθε παράγοντας. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

 Ψυχολογική ένταση και φόβος. 

 

 Αιμορραγία. 

 

 Επιπλοκές από την αναισθησία. 

 

 Επιμόλυνση του τραύματος. 

 

 Τραυματισμός του περινέου σε Φυσιολογικό 

τοκετό. 



ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 

 Καθυστέρηση του αναισθησιολόγου. 

 

 Χρόνος για την ειδοποίηση του χειρουργείου, 

παιδιάτρου, μαιευτήρα, αναισθησιολόγου και 

υπόλοιπου προσωπικού. 

 

 Μη ύπαρξη χειρουργείου στην αίθουσα τοκετού. 

 

 Μη διαθέσιμη αίθουσα χειρουργείου. 
 

Korda, V. (2012) 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Κ/Τ ΣΕ 

ΝΟΣ. ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 «Πράσινος Συναγερμός». 

 Ανακοίνωση σε κλειστό σύστημα του νοσοκομείου 

και……..   ΑΜΕΣΩΣ 

 Νοσηλευτικό και Μαιευτικό προσωπικό στην 

αίθουσα τοκετού. 

 Ετοιμασία χειρουργικής αίθουσας. 

 Αναισθησιολογική και νεογνολογική ομάδα 

κατευθύνονται στο χειρουργείο. 

 Επικοινωνία μεταξύ των αρχηγών της κάθε 

ομάδας για καλύτερο συντονισμό. 
Yeap, J. (2000) 

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 Μείωση του χρόνου κατά μέσο όρο στα 14,6λεπτά. 

 

 Κανένα μωρό δεν είχε Apgar Score κάτω από 7 στα 

5 λεπτά. 

 

 Μόνο ένα νεογνό νοσηλεύτηκε στη ΜΕΝΝ. 

 

 
Yeap, J. (2000) 

 

 

 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 Πολύ χαμηλά ποσοστά πρόπτωσης ομφαλίδας. 

           ΓΙΑΤΙ;;; 

 

 Προγραμματισμένες Κ/Τ στις 38-39/40 για όλες τις 

ανώμαλες προβολές. 

 

 Αποστολή όλων των πρόωρων τοκετών στο 

Μακάρειο Νοσοκομείο. 

 

 

 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 Κλινοστατισμός στις επίτοκες με ερρηγμένο 

θυλάκιο και ανεμπέδωτο κεφάλι. 

 

 Αποφυγή τεχνητής ρήξης θυλακίου σε ανεμπέδωτο 

κεφάλι και σε διαστολή μικρότερη από 6-7 cm 

εκτός κι αν υπάρχει ένδειξη. 

 

 Πολύ ψηλό ποσοστό Καισαρικών Τομών. 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Στην πρόπτωση ομφάλιου λώρου  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   

 

         ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

Μειώνουν τη περιγεννητική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα 
 

 



Ευχαριστώ 
για την 

προσοχή 
σας! 


