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Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μένοντας πιστό στη δέσμευσή
του να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων,
παρέχει οριστική λύση στην Αρθροπάθεια,

μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου Ολικής Αρθροπλαστικής
Γόνατος, τελευταίας γενιάς. Η συγκεκριμένη μέθοδος
εφαρμόζεται από τον Δρ. Βασίλειο Ι. Σακελλαρίου,

Ορθοπαιδικό Διευθυντή Ελάχιστα Επεμβατικής
Χειρουργικής (MIS) Ισχίου – Γόνατος και Μυοσκελετικής
Ογκολογίας και την ομάδα του.

Διαθέτοντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η
τεχνική αυτή αφορά ασθενείς με σοβαρού βαθμού
αρθροπάθεια του γόνατος, οι οποίοι ανήκουν στην
5η έως και την 7η δεκαετίας της ζωής τους , που
υποφέρουν από έντονο πόνο στο γόνατο, έχουν
δυσκαμψία, αδυναμία στη βάδιση και στη χρήση
σκαλοπατιών.

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Οριστική λύση στην
Αρθροπάθεια με το με το νέο
σύστημα αρθροπλαστικής
γόνατος Evolution MP

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Οριστική
λύση στην Αρθροπάθεια με το με
το νέο σύστημα αρθροπλαστικής
γόνατος Evolution MP

Osteon Webinar: Με επιτυχία
ολοκληρώθηκαν τα δύο πρώτα
Webinar της Osteon

Λεπτομερής αξιολόγηση σε
πραγματικές συνθήκες  του
καινοτόμου εξωσκοπίου Orbeye

Olympus. 

Σε  αυτό  το  τεύχος :
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Πρωτοκολλο fast track στις
αρθροπλαστικές ισχίου και
γόνατος

Το τμήμα σπονδυλικής στήλης της
Osteon Orthopedic and Spine

Clinic στον ANT1 TV στην
εκπομπή Υγεία πάνω απ' όλα.

του Βασίλειου Σακελλαρίου



Ο Δρ . Βασίλειος Ι . Σακελλαρίου διαθέτει
πολυετή εμπειρία, με εξειδίκευση στις
επεμβάσεις ισχίου και γόνατος, υπηρετώντας
υψηλές θέσεις στα 2 μεγαλύτερα κέντρα των
ΗΠΑ, στη Mayo Clinic (Rochester,

MN) και στο Hospital for Special Surgery

(New York, NY).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο
χρόνια, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες 
100 επιτυχημένες επεμβάσεις ολικής
αρθροπλαστικής γόνατος τελευταίας
γενιάς Evolution™ Second Generation Medial

Pivot, αριθμός, ο οποίος, έως και
σήμερα, αποτελεί και τη μεγαλύτερη σειρά ,

πανευρωπαϊκά, για τη συγκεκριμένη
τεχνική.

Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μία
απαιτητική χειρουργική επέμβαση και θα
πρέπει να διενεργείται μόνο από έμπειρο
χειρουργό, μεγάλης εξειδίκευσης. Το ευρύτερο
νοσοκομειακό περιβάλλον, οι οργανωμένες
δομές και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση,

όπως αυτά υφίστανται και εφαρμόζονται στο
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά και σε όλες τις
κλινικές του Ομίλου, θα πρέπει να είναι τα
κριτήρια για την επιλογή του ιατρού.

 Οι αρθροπάθειες του γόνατος στις οποίες
έχει ένδειξη η μέθοδος είναι η εκφυλιστική
οστεοαρθρίτιδα , η μετατραυματική
αρθρίτιδα , καθώς και αρθροπάθειες που
σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα , όπως
είναι η ρευματοειδής , η ψωριασική , η
αρθρίτιδα του λύκου κλπ. Αντενδείκνυται σε
περιπτώσεις αρθροπάθειας που σχετίζεται με
ύπαρξη πρόσφατης μικροβιακής λοίμωξης
στην άρθρωση του γόνατος.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της
συγκεκριμένης, ελάχιστα επεμβατικής
μεθόδου είναι πολλαπλά: καταρχάς αποτελεί
μία αναίμακτη χειρουργική μέθοδο ,

με μικρότερο ιστικό τραυματισμό, η οποία
πραγματοποιείται με νοσηλεία, μικρότερης
των 24 ωρών. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στον
ασθενή την ταχύτατη αποκατάσταση και την
άμεση επιστροφή του στις καθημερινές του
συνήθειες, μιας και η μέθοδος αναπαράγει ,
πλήρως , τη φυσιολογική κινηματική
και σταθερότητα του γόνατος. Τέλος,
προσφέρει τη δυνατότητα συνδυαστικής
χρήσης με ρομποτικό μηχάνημα – πλοηγό
(knee align 2) ή με τη χρήση ειδικών
κοπτικών οδηγών (τεχνολογία Prophecy)

για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος , με
απόλυτη ακρίβεια. Η καταξιωμένη ομάδα ,

υπό τον Δρ . Βασίλειο Ι . Σακελλαρίου ,

Ορθοπαιδικό Διευθυντή Ελάχιστα
Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου –

Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας
δομήθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί
βασισμένη στα πλέον σύγχρονα διεθνή
πρότυπα. 
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Ο κ.Σακελλαρίου



(εμφυτευμάτων) και η διαχείριση
της μετεγχειρητικής αναλγησίας, βάσει των πιο
σύγχρονων διεθνών
πρωτοκόλλων, συντέλεσαν στο να επιτευχθεί κάτι
που μέχρι χθες θεωρείτο
ανέφικτο.

Τα πρωτόκολλα Fast Track εφαρμόζονται από
πολυμελή επιστημονική ομάδα
που αποτελείται από ορθοπεδικό,

αναισθησιολόγο, φυσιοθεραπευτές,
νοσηλευτικό προσωπικό, επικεφαλής της οποίας
είναι ο Dr. Βασίλειος
Σακελλαρίου, Διευθυντής της κλινικής.
Ο συντονισμός της θεραπευτικής ομάδας και η
εκπαίδευση του ασθενούς είναι
κρίσιμοι παράμετροι για την επιτυχία της
πρωτοποριακής αυτής μεθόδου. 

Σακελλαρίου, Διευθυντής της κλινικής.
Ο συντονισμός της θεραπευτικής ομάδας και η
εκπαίδευση του ασθενούς είναι
κρίσιμοι παράμετροι για την επιτυχία της
πρωτοποριακής αυτής μεθόδου.

 Έτσι, ο ασθενής:
•ενημερώνεται λεπτομερώς για την επέμβαση
•εκπαιδεύεται προεγχειρητικά για τη βελτίωση
της φυσικής του κατάστασης και
του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, καθώς και
για τη μυϊκή του ενδυνάμωση
•μαθαίνει τι πρέπει να περιμένει κατά τη
μετεγχειρητική περίοδο
•ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής
Παράλληλα, η θεραπευτική ομάδα:

•εφαρμόζει αναίμακτες, ελάχιστα επεμβατικές
χειρουργικές τεχνικές (MIS), με
ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή τραυματισμού
των ιστών κατά τη διάρκεια
της επέμβασης
•προσαρμόζει τη χειρουργική αντιμετώπιση στις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες
του ασθενούς, παρέχοντας έτσι πλήρως
εξατομικευμένη υπηρεσία
•εκτιμά τη διαβάθμιση του περιεγχειρητικού
πόνου και τροποποιεί τη
χορηγούμενη διεγχειρητική και μετεγχειρητική
αναλγησία, χρησιμοποιώντας
τις νεότερες τεχνικές και τις πλέον σύγχρονες
φαρμακευτικές δραστικές ουσίες.

Πρωτόκολλο fast track στις
αρθροπλαστικές ισχίου και
γόνατος

Η αρθροπλαστική περιλαμβάνει τη
χειρουργική αντικατάσταση των
φθαρμένων αρθρικών επιφανειών στην
περιοχή του ισχίου και του γόνατου με
μία νέα τεχνητή άρθρωση. Στα πλαίσια της
σημαντικής εξέλιξης που παρουσιάζεται στην
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης αυτής
επέμβασης τα τελευταία χρόνια, η
εξειδικευμένη χειρουργική τεχνική, η
παράλληλη χρήση ποιοτικών και ανθεκτικών
στο χρόνο υλικών 
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Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, πέραν της
παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού
επιπέδου , κορυφαία προτεραιότητα
παραμένει η ασφάλεια των ασθενών , του
προσωπικού και των ιατρών του. Για το
σκοπό αυτό, εφαρμόζονται πλήρως τα
αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα εισαγωγής και
παραμονής που έχουν θεσπιστεί,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής
διενέργειας μοριακού ελέγχου για τον ιό,

όλων των ασθενών και των συνοδών τους.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα δύο πρώτα
Webinar της Osteon Orthopedic & Spine

Clinic. Το κοινό είχε την ευκαρία να
παρακολουθήσει δωρεάν ενδιαφέρουσες
παρουσιάσεις από διακεκριμένους συναδέλφους
από τον χώρο της Φυσικοθεραπείας σχετικά με
την Αντιμετώπιση μη Ειδικής Οσφυαλγίας και την
Αποκατάσταση μετά από Χειρουργείο στον Ώμο. Ο
συντονισμός έγινε από τους διευθυντές
Σπονδυλικής Στήλης και Άνω άκρου, κ. Σταραντζή
και κ. Πάντο, αντίστοιχα. Η σειρά των Webinars

της Osteon αναμένεται να συνεχιστεί με εξίσου
ενδιαφέρουσες θεματολογίες. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τα δύο Webinars της Osteon

στην σελίδα της στο Facebook.

Τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, μετά
από ολική αρθροπλαστική,

είναι ευρέως διαδεδομένα στις ΗΠΑ, αλλά και
σε πολλές χώρες της Ευρώπης
και συνδυάζουν άριστα κλινικά αποτελέσματα,

ταχεία λειτουργική
αποκατάσταση των ασθενών και σημαντικά
μικρότερο χρόνο παραμονής στο
νοσοκομείο.

Ο Ορθοπαιδικός – Χειρουργός και Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Σακελλαρίου Βασίλης όχι μόνο
παρακολούθησε τα προαπαιτούμενα
εκπαιδευτικά courses, αλλά εξειδικεύθηκε
στις τεχνικές ελάχιστης
επεμβατικότητας MIS για μεγάλο διάστημα,

στις ΗΠΑ, διενεργώντας
εκατοντάδες τέτοιων επεμβάσεων στο
νοσοκομείο Hospital for Special

Surgery της Νέας Υόρκης.
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Osteon Webinar: Με
επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα
δύο πρώτα Webinar της
Osteon

Λεπτομερής αξιολόγηση σε
πραγματικές συνθήκες του
καινοτόμου εξωσκοπίου
Orbeye Olympus. 

Από την αρχή του έτους ο Διευθυντής του
τμήματος Σπονδυλικής στήλης και Σκολίωσης 
Κωνσταντίνος Σταραντζής αλλά και ο
Διευθυντής του Νευροχειρουργικού τμήματος
Βασίλειος Βουγιούκας της 
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Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε διόρθωση
σκολίωσης με τρισδιάστατη ψηφιακή πλοήγηση,

συνολικής διάρκειας 8 ωρών. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε το βίντεο του Υγεία Πάνω
Απ 'ολα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?

v=EAkGMKDCQfY

 

Osteon Orthopedic and Spine Clinic

πραγματοποιούν λεπτομερή αξιολόγηση σε
πραγματικές συνθήκες (σε επεμβάσεις που
αφορούν την σπονδυλική στήλη και τον
εγκέφαλο) του καινοτόμου εξωσκοπίου
Orbeye Olympus.

Πρόκειται για μια νέα εξελιγμένη μορφή
χειρουργικού μικροσκοπίου με τρισδιάστατη
εικόνα υψηλής ανάλυσης (4K, 3D). Η
απεικόνιση των ανατομικών στοιχείων είναι
πραγματικά εντυπωσιακή. Η χρησιμότητα του,

σε σχέση με τα υπερσύγχρονα μικροσκόπια
που ήδη χρησιμοποιούμε, μένει να
αποδειχθεί.
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Το τμήμα σπονδυλικής
στήλης της Osteon

Orthopedic and Spine

Clinic στον ANT1 TV στην
εκπομπή Υγεία πάνω απ ' όλα

Το Υγεία Πάνω Απ 'όλα σε μια δύσκολη
επέμβαση στην σπονδυλική στήλη με την
βοήθεια τρισδιάστατης ψηφιακής πλοήγησης,
από το τμήμα Σπονδυλικής Στήλης της
Osteon. 
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https://www.facebook.com/osteon.gr/?__cft__[0]=AZUcAI-aPinI7n90Vv6WOVOhq-vLnP4vLwHamzQtvlvs3hZa6Dx_3faJW11WBV27JcyKGCy7vrwz6vEYEgw1FAtf-zk3dWVRgAYJ7GF7ODwYAzRh4S3_4stv_eQuCMBcEkBEb36pQkspFlMaKY6zSiiIQEhai2KVNaUgi8zktfq9FzusR8Au8KDOhSYIT139QZ_VCoopeDZlms4R4tiBo4x1&__tn__=kK-R

