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Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: Η πρώτη ολική υστερεκτομή στην Ελλάδα
με το Ρομποτικό Σύστημα da Vinci ® S
Η πρώτη ολική υστερεκτομή στην Ελλάδα με το σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής
τελευταίας γενιάς Da Vinci ® S πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Διαγνωστικό
και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Α΄ Γυναικολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, υπό τη
διεύθυνση του γυναικολόγου κ. Εμμανουήλ Καπετανάκη σε συνεργασία με το νέο
συνεργάτη του ΥΓΕΙΑ και χειρουργό γυναικολόγο κ. Βασίλη Καπετανάκη και το
επιστημονικό δυναμικό της Mayo Clinic Arizona-USA και μεταδόθηκε ζωντανά στη
διάρκεια Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο, την Τρίτη 1η Ιουλίου 2008,
με θέμα «Η Ρομποτική Χειρουργική στη Γυναικολογία».
Συγκεκριμένα, ασθενής 52 ετών υπεβλήθη σε υστερεκτομή και αφαίρεση των ωοθηκών,
χωρίς την άμεση επαφή ανθρωπίνων χεριών, αναίμακτα και χωρίς επιπλοκές. Η
ασθενής είχε την δυνατότητα να εξέλθει του Νοσοκομείου ακόμα και την ίδια ημέρα!
Μετά το πέρας της επέμβασης, ο κ. Ε. Καπετανάκης δήλωσε ότι «η Ρομποτική
Χειρουργική, διευρύνοντας τις εφαρμογές της και στη Γυναικολογία, ανοίγει νέους
ορίζοντες και πολλαπλασιάζει τα ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής
χειρουργικής. Η ρομποτική χειρουργική εξασφαλίζει ακρίβεια δεκάτων του χιλιοστού
και εκμηδενίζει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Η απώλεια αίματος είναι
μηδαμινή, ο χρόνος νοσηλείας και αποκατάστασης του ασθενούς είναι αισθητά
μικρότερος, ενώ εξασφαλίζεται ταχεία επάνοδος σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής λίγες
μόλις ώρες αμέσως μετά την εγχείριση».
Ο Διευθυντής της Μayo Clinic Javier F. Magrina, από την πλευρά του, αναφέρθηκε
στην εφαρμογή του συστήματος ρομποτικής στην τηλε-χειρουργική, που επιτρέπει στον
χειρουργό να πραγματοποιεί επεμβάσεις σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς τη φυσική
παρουσία του στο χειρουργείο. Η μέθοδος αυτή, πρόσθεσε, αν και σε αρχικό στάδιο,
δίνει την δυνατότητα χειρουργικής παρουσίας σε απομακρυσμένα μέρη όπως νησιά,
τόπο μιας φυσικής καταστροφής κ.α.
Σήμερα είναι εγκατεστημένα ανά τον κόσμο 867 ρομποτικά συστήματα Da Vinci εκ των
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οποίων περισσότερα από 150 λειτουργούν στην Ευρώπη και 3 στην Ελλάδα, ενώ
καθημερινά αυξάνονται οι επιτυχείς εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής
καθιστώντας την ως «Χειρουργική του μέλλοντος».
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