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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Οι ρώτες στην
Ελλάδα εεµβάσεις ειδιόρθωσης µιτροειδούς βαλβίδας µε το Da Vinci S
Σε Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αιχµής καθίσταται το νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, καθώς
ρόσφατα διενεργήθηκαν µε αόλυτη ειτυχία τρεις καρδιοχειρουργικές εεµβάσεις
ειδιόρθωσης µιτροειδούς βαλβίδας, οι ρώτες στην Ελλάδα, µε το σύστηµα ροµοτικής
Χειρουργικής Da Vinci.
Όως δήλωσε ο εικεφαλής της οµάδας* ου ραγµατοοίησε τα εριστατικά,
καρδιοχειρουργός κ. Αριστοτέλης Πάνος «Με αυτή τη χειρουργική µέθοδο
ειτυγχάνουµε να διατηρήσουµε και να µην αντικαταστήσουµε τη µιτροειδή βαλβίδα
του ασθενούς, ειδιορθώνοντάς την µέσα αό ολύ µικρές οές (του 1 εκ.) χωρίς να
ανοίξουµε τον θώρακα µε την εώδυνη µέση στερνοτοµή. Αυτή η ροµοτική τεχνολογία
ανοίγει νέους ορίζοντες στην ειδιόρθωση της µιτροειδούς βαλβίδας και θα βοηθήσει
τους ασθενείς να γλιτώνουν την αντικατάστασή της µε τεχνητές βαλβίδες και να
διατηρούν τη δική τους».
Ο καρδιοχειρουργός χειρίζεται το ροµότ µέσω της κονσόλας χειρισµού και των
βραχιόνων του, ου του ειτρέει αφενός να βλέει τρισδιάστατα µέσα στην καρδιά του
ασθενούς αό την ειδική κάµερα και αφετέρου του δίνει τη δυνατότητα να κινεί µε
µεγάλη ακρίβεια τα µικροσκοικά εργαλεία ου βρίσκονται, είσης, µέσα στην καρδιά
του ασθενούς και έτσι να ραγµατοοιεί τη χειρουργική εέµβαση εξ’ αοστάσεως.
Χάρη σε αυτή τη µέθοδο, ο ασθενής χρειάζεται λιγότερες µεταγγίσεις αίµατος, µορεί να
ειστρέψει άµεσα στην εργασία του, ενώ το αισθητικό αοτέλεσµα είναι ασύγκριτα
καλύτερο αό αυτό της κλασσικής µέσης τοµής.
Ο κ. Πάνος ρόσθεσε ότι «αυτή η µέθοδος δεν µορεί να εφαρµοσθεί σε όλους τους
ασθενείς, ούτε σε όλες τις καρδιοχειρουργικές εεµβάσεις, ωστόσο η τεχνολογία αυτή
συνεχώς εξελίσσεται και εεκτείνεται και σε άλλες καρδιοάθειες. Προς το αρόν, η
Ροµοτική Καρδιοχειρουργική εφαρµόζεται σε by-pass, εεµβάσεις βαλβιδολαστικής
της µιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδας καθώς και σε δύσκολες εµφυτεύσεις
βηµατοδοτών και αινιδωτών».
* ∆ρ. Φώτιος Μήλας-Αγγειοχειρουργός, ∆ρ. Σύρος Καλακώνας-Αναισθησιολόγος και
∆ρ. Ελευθέριος Χουλιάρας – Αναισθησιολόγος
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