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ΥΓΕΙΑ Α.Ε: Η ρώτη σε Ελλάδα και Ευρώ η Ροµ οτική Θυρεοειδεκτοµή
µε το Σύστηµα da Vinci ® S
Αφαίρεση θυρεοειδούς χωρίς τοµή στο λαιµό!
Σε Κέντρο Αναφοράς σε Ελλάδα και Ευρώη για τη ροµοτική θυρεοειδεκτοµή
καθίσταται το Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, µε αφορµή την ειτυχή διενέργεια των ρώτων
εεµβάσεων αφαίρεσης θυρεοειδούς χωρίς τοµή στο λαιµό, µε το Σύστηµα Ροµοτικής
Χειρουργικής da Vinci ® S.
Συγκεκριµένα, ασθενής 25 ετών υεβλήθη σε θυρεοειδεκτοµή µε την τεχνική της
ροσέλασης του θυρεοειδούς αό τη µασχάλη.
Την εξειδικευµένη αυτή τεχνική, κατά την οοία δε δηµιουργείται καµιά αντιαισθητική
ουλή στο λαιµό του ασθενούς, ραγµατοοίησε για ρώτη φορά σε Ελλάδα και Ευρώη
ο ∆ιευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Καθηγητής ∆ηµήτρης Λινός σε
συνεργασία µε τον κορεάτη Καθηγητή W.Y.Chung, ο οοίος ήταν και ο ρώτος ου
εφάρµοσε την τεχνική Ροµοτικής Θυρεοειδεκτοµής µε τη µέθοδο της ροσέλασης αό
τη µασχάλη, στην Κορέα, τον Ιούλιο του 2007. Μέχρι σήµερα, ο Prof. Chung έχει
διεκεραιώσει άνω αό 200 ροµοτικές θυρεοειδεκτοµές µε οσοστά ειτυχίας
ανάλογα µε εκείνα της ανοιχτής κλασικής τεχνικής. (Υάρχει σχετική αναφορά στον Ιατρικό
Τύο.)
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύ ου ου ραγµατοοιήθηκε την Πέµ τη 3
Σε τεµβρίου 2009 στο ΥΓΕΙA, ο ∆ιευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής,
Καθηγητής ∆ηµήτρης Λινός τόνισε ότι: «Η ροσάθεια αυτή, η οοία εστέφθη αό
αόλυτη ειτυχία, ανοίγει νέους ορίζοντες στη χειρουργική θεραεία του θυρεοειδούς
αδένα ιδίως σε ασθενείς ου έχουν ροδιάθεση για δηµιουργία χηλοειδών, ή
υερλαστικών ουλών. Υάρχουν σαφείς ενδείξεις γι’ αυτή τη µέθοδο, αλλά και κάοιες
αντενδείξεις ου θα ρέει, σε κάθε ερίτωση, να συνεκτιµώνται. »
Αό την λευρά του ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ.Ανδρέας Καρτα άνης δήλωσε
ότι : « Η ρωτοοριακή για τα ελληνικά και ευρωαϊκά δεδοµένα εέµβαση ροµοτικής
θυρεοειδεκτοµής στο Νοσοκοµείο µας, αοδεικνύει για άλλη µία φορά ότι το ΥΓΕΙΑ
ηγείται των ιατρικών εξελίξεων, καθώς συνδυάζει µε ειτυχία το έµειρο και
εξειδικευµένο ιατρικό δυναµικό του µε την εξέλιξη της τεχνολογίας».
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Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται κυρίως για τους µικρού µεγέθους καρκίνους του
θυρεοειδούς καθώς και για ύοτους για κακοήθεια όζους του θυρεοειδούς.
Περιλαµβάνει καταρχήν τη δηµιουργία µιας τοµής 5-7 εκ. στη µασχάλη ου εεκτείνεται
ροοδευτικά στη δηµιουργία ενός «τούνελ» µέχρι το λαιµό και το θυρεοειδή. Στο τούνελ
αυτό τοοθετούνται τα τρία λειτουργικά άκρα του ροµότ Da Vinci, ενώ το τέταρτο
τοοθετείται µέσω µικρής τοµής 0,8 εκ. στο ρόσθιο τοίχωµα του θώρακος µεταξύ των
θηλών. Με την ροσέλαση αυτή αναγνωρίζονται ολύ καθαρά το αλίνδροµο
λαρυγγικό νεύρο και τα αραθυρεοειδή σωµάτια λόγω της µεγεθυντικής ικανότητας του
µηχανήµατος Da Vinci.
Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι, η ακρίβεια των κινήσεων, η καλύτερη οτική
κάλυψη, η σχεδόν µηδενική αώλεια αίµατος, η µείωση των ειλοκών (κατά
ερίτωση) αό την κάκωση των αλίνδροµων λαρυγγικών νεύρων και των
αραθυρεοειδών αδένων και φυσικά η λήρης αουσία ουλής στο λαιµό.

Αύριο, Παρασκευή 4 Σε τεµβρίου, ο καθηγητής κ.∆. Λινός θα ραγµατο οιήσει
στο ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία µε τον Prof. W.Y. Chung
live ροµ οτικές θυρεοειδεκτοµές
αρουσία 30 και λέον Ευρω αίων Χειρουργών
µε εξειδίκευση στους ενδοκρινείς αδένες.
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