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Rezumat
Introducere:  Dovezi  recente  sugerează  necesitatea  de  a  efectua  o  colonoscopie  de  control  la
pacienţii cu vârsta peste 40 de ani care suferă apendicectomie pentru apendicită acută, având în
vedere riscul mai mare de apariţie a unei tumori de colon subiacente. După observarea anecdotică a
unei  variabilităţi  substanţiale  în  ceea  ce  priveşte  implementarea  acestor  recomandări  de  către
echipele chirurgicale din serviciul de urgenţă, am efectuat un audit clinic cu privire la ratele noastre
de  urmărire  endoscopică  relevante  pentru  a  identifica  modalităţi  pentru  îmbunătăţirea  practicii
noastre.
Materiale şi metode:  Am efectuat o revizuire retrospectivă a înregistrărilor electronice ale tuturor
pacienţilor cu vârsta peste 40 de ani supuşi apendicectomiei pentru apendicită acută, pe o perioadă
de 3 ani în instituţia noastră, evaluând ca rezultat primar performanţa efectivă a unei colonoscopii
de control şi constatările endoscopice identificate.
Rezultate:  Rezultatele  noastre  au  demonstrat  că  mai  mult  de  80% dintre  pacienţii  noştri  nu  au
beneficiat  de  colonoscopia  de  control,  aşa  cum  sugerează  dovezile  actuale.  În  plus,  în  ceea  ce
priveşte 
subspecializarea  echipei  chirurgicale  principale,  se  pare  că  echipele  non-colorectale  au  avut  o
complianţă mai scăzută în ceea ce priveşte organizarea controlului endoscopic, în comparaţie cu
echipa specializată pe patologia colorectală.
Concluzii:  Echipele  chirurgicale  de  urgenţă  trebuie  să  fie  educate  în  continuare  cu  privire  la
recomandările  practice  actuale  privind  urmărirea  endoscopică  adecvată  după  efectuarea
apendicectomiei  pentru  apendicita  acută.  Înfiinţarea  unor  strategii  de  îngrijire  postoperatorie
dedicate,  precum şi  a  unor ghiduri  clare de către Societăţile  de chirurgie gastro-intestinală /  de
urgenţă ar fi de mare ajutor în această direcţie.
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