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Ελάχιστά ΕπΕμβάτική χΕιρουργική

Παρ’ όλη την εξέλιξη της σύγχρονης 
ιατρικής, τονίζει η κ. Ανατολή Παταρί-
δου, Χειρουργός- Ωτορινολαρυγγολό-

γος Κεφαλής και Τραχήλου (www.pataridou.gr), 
παρατηρείται συχνά αναβολή στη χειρουργική 
αντιμετώπιση των παθήσεων από την πλευρά 
των ασθενών, κυρίως λόγω του φόβου του με-
τεγχειρητικού πόνου και της ταλαιπωρίας. Για 
αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χει-
ρουργικές ειδικότητες επικρατεί η τάση να επι-
τυγχάνεται το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα με 
τη λιγότερο ακρωτηριαστική μέθοδο -ελάχιστα 
επεμβατική χειρουργική-, γεγονός που οδήγησε 
στην ανάπτυξη πιο λειτουργικών τεχνικών. Με τις 
τεχνικές αυτές η επέμβαση είναι πιο στοχευμένη 
στο όργανο που πάσχει, με αποτέλεσμα να θίγο-
νται λιγότερο οι γύρω υγιείς ιστοί. Ο διεθνής ό-
ρος είναι MIS, δηλαδή minimally invasive surgery 
και, εκτός από τα πλεονεκτήματα για το χειρουρ-
γό που μπορεί να κάνει πιο άρτια μια επέμβαση, 
το βασικό πλεονέκτημα είναι το όφελος για τον 
ασθενή. Αυτό αφορά στη γρηγορότερη μετεγχει-
ρητική επούλωση με λιγότερο πόνο, μικρότερη 
αιμορραγία και γενικά στην ταχύτερη επανέντα-
ξή του στις καθημερινές δραστηριότητές του. 

χΕιρουργική κΕφάλήσ κάι 
τράχήλου, Ενδοσκοπική 
χΕιρουργική ρινοσ 

Η χειρουργική κεφαλής και τραχήλου 
προόδευσε εξαιρετικά τα τελευταία 
χρόνια, με την εφαρμογή όλο και συ-

χνότερα των μοντέρνων ενδοσκοπικών τεχνι-
κών, αντί των κλασικών ανοικτών χειρουργικών 
μεθόδων. Η περιοχή του ανώτερου αεραγωγού 
αποτελεί ιδανική ένδειξη για τις ενδοσκοπικές 
αυτές τεχνικές, γιατί χρησιμοποιούνται για τη 
χειρουργική προσπέλαση οι φυσικές δίοδοι της 
ιδιαίτερης αυτής ανατομικής περιοχής. 
Η ενδοσκοπική χειρουργική στην περιοχή της ρι-
νός και παραρρινίων οδήγησε στην πολύ πιο λει-
τουργική, χωρίς εξωτερικές τομές αντιμετώπιση 
παθήσεων όπως οι παραρρινοκολπίτιδες, οξείες 
ή χρόνιες, οι πολύποδες, καλοήθεις και κάποιοι 
κακοήθεις όγκοι καθώς και η σκολίωση του ρινι-
κού διαφράγματος. Χάρη στη μεγέθυνση και το 
φωτισμό σε συνδυασμό με τα μικροεργαλεία και 
τη χρήση του Navigation, δηλαδή της νευροπλοή-
γησης, όταν υπάρχει ένδειξη, η χειρουργική αυτή 
προσπέλαση δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό 
με ακρίβεια και μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών να 
θεραπεύσει τις ανατομικές δομές που πάσχουν. 

Ωτορινολαρυγγολογια 
Όλες οι νεότερες χειρουργικές εξελίξεις
Από τη ΣοφΙΑ ΝέτΑ
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πλΕονΕκτήμάτά 
Ενδοσκοπικήσ χΕιρουργικήσ

την περιοχή του λάρυγγα χάρη 
στην ενδοσκοπική διαστοματική 
χειρουργική με laser που ξεκίνησε 

από το 1970, αλλά εδώ και 25 χρόνια πο-
λύ συστηματικά, άλλαξε ριζικά η αντιμε-
τώπιση των καλοήθων παθήσεων, αλλά 
και του καρκίνου στα αρχόμενα στάδια. 
Έτσι σήμερα είναι δυνατή, χωρίς εξωτερι-
κές τομές και τραχειοστομία, η αφαίρεση 
αυτών των όγκων. Άλλα πλεονεκτήματα 
για τον ασθενή είναι ότι δίνει τη δυνατό-
τητα επανεγχείρησης σε περίπτωση το-
πικής υποτροπής, ιδιαίτερα σε καρκίνους 
των φωνητικών χορδών και δεν περιο-
ρίζει τις άλλες θεραπευτικές επιλογές σε 
ασθενείς με δεύτερο πρωτοπαθή όγκο 
της κεφαλής και τραχήλου. Επίσης εξα-
σφαλίζει ικανοποιητική ποιότητα φωνής, 
περιορισμένη διαταραχή κατάποσης, 
χαμηλή περιεγχειρητική νοσηρότητα και 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διεγχειρητι-
κής διασποράς.

διάστομάτική ρομποτική  
χΕιρουργική 

α τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 
και στην Ωτορινολαρυγγολογία 
η εφαρμογή της διαστοματικής 

ρομποτικής χειρουργικής, η οποία έχει το 
πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί τρισδιά-
στατη κάμερα που δίνει τη δυνατότητα 
εκτίμησης του βάθους στο χειρουργικό 
πεδίο και των ανατομικών δομών με με-
γαλύτερη σαφήνεια. Ακόμη, επειδή χρη-
σιμοποιεί μικροεργαλεία με εξαιρετική 
δυνατότητα περιστροφής εξασφαλίζει 
καλύτερη προσπέλαση σε δύσκολες 
γωνίες του ιδιαίτερου ανατομικού χώρου 
που λέγεται ανώτερος αεραγωγός. Η 
εφαρμογή της σήμερα αφορά καλοήθεις 
παθήσεις όπως η αποφρακτική άπνοια 
στον ύπνο και αρχόμενα στάδια καρκίνου 
του φάρυγγα και του λάρυγγα. Ακόμη 
πολύ σημαντική θέση έχει αρχίσει να έχει 
στη διερεύνηση αγνώστου πρωτοπα-
θούς καρκίνου  κεφαλής και τραχήλου. 
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τον 
ασθενή από την εφαρμογή της ρομποτι-
κής χειρουργικής είναι η ελαχιστοποίηση 
του μετεγχειρητικού οιδήματος, του 
πόνου, της αιμορραγίας και της δυσκα-
ταποσίας. 

Οι συνεχείς καινοτομίες στο πεδίο της 
MIS οδηγούν σε μια δυναμική εξέλιξη, με 
συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις εφαρ-
μογής της. Καθοριστική όμως παραμένει 
η έμφαση στην πρόληψη και έγκαιρη διά-
γνωση σε πρώιμο στάδιο των καλοήθων 
και κακοήθων παθήσεων της περιοχής 
κεφαλής και τραχήλου, που θα οδηγήσει 
σε αύξηση της συχνότητας εφαρμογής 
των νέων αυτών τεχνικών. 

Η πιο σημαντική προσφορά  της Ιατρικής  στον άνθρωπο είναι η ανακούφισή του 
από τον πόνο, την αρρώστια και το φόβο, όπως είπε πριν από αιώνες ο Ιπποκράτης, 
αρχαίος Έλληνας ιατρός, πατέρας της σύγχρονης ιατρικής και ιδρυτής της Ιππο-
κρατικής Ιατρικής Σχολής. Το πρωτοποριακό του έργο επηρέασε τις περισσότερες 
σύγχρονες  ιατροβιολογικές ειδικότητες του δυτικού κόσμου που επάξια τον ονό-
μασε θεμελιωτή και στυλοβάτη της Ιατρικής Επιστήμης. Δεν παρέλειψε να τονίσει 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Ιατρικής, τη ρευστότητα των γνώσεων, τη 
σχετικότητα των διαγνώσεων και το περιορισμένο των ιατρικών δυνατοτήτων, επι-
σημαίνοντας ότι: «Ο βίος βραχύς, η τέχνη μακρή, ο καιρός οξύς, η πείρα σφαλερή 
και η κρίσις χαλεπή» (η ανθρώπινη ζωή είναι σύντομη, η επιστήμη ατέλειωτη, ο 
χρόνος λίγος, η πείρα λαθεμένη και η απόφαση γεμάτη ευθύνες).  
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Με τις νέες 
τεχνικές 

η επέμβαση 
είναι πιο 

στοχευμένη 
στο όργανο 

που πάσχει, με 
αποτέλεσμα 
να θίγονται 
λιγότερο οι 
γύρω υγιείς 

ιστοί.
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