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∆ιάλεξη για την Οστεοαρθρίτιδα γόνατος και την ολική αρθροπλαστική 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποστράτων Αξιωµατικών Αυλώνα 

"Οι νέες τεχνολογίες µας ξαναβάζουν στη ζωή" 
Την Κυριακή 25 Νοεµβρίου, στη γεµάτη αίθουσα 

του Πνευµατικού Κέντρου Αυλώνα, 
έγινε ενηµερωτική διάλεξη του κοινού για 
την πάθηση της οστεοαθρίτιδας γόνατος και 
την αντιµετώπιση της νόσου µε ήπια µέσα ή 
χειρουργική επέµβαση (ολική αρθροπλαστική) 

την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Αποστράτων Αξιωµατικών Εν. ∆υνάµεων και 
Σωµατών Ασφαλείας Αυλώνα. 

Την ενηµέρωση έκαναν ειδικοί επιστήµονες, 
µε πρώτο τον γιατρό κ. Ρόκκο Μπαγκάλια Ειδικό 

Παθολόγο - Βελονιστή, ο οποίος ανέλυσε 
γενικά την πάθηση της οστεοαθρίτιδας, µία 
πάθηση η οποία προσβάλλει τις αρθρώσεις κυρίως 

σε άτοµα της τρίτης ηλικίας, µε µεγαλύτερη 
συχνότητα στις γυναίκες. Ο κ. Μπαγκάλια αναφέρθηκε 

στην φαρµακευτική αντιµετώπιση του 
πόνου που προκαλεί η τριβή των οστών - λόγω 
της έλλειψης χόνδρου και της φλεγµονής που 
δηµιουργείται - και τις επιπτώσεις που έχουν 
σε µακροχρόνια χρήση κάποια από αυτά, όπως 
τα ΜΣΑΦ, στην καρδιά και στο συκώτι. Τόνισε 
την καταπραϋντική επίδραση του βελονισµού 
στην νόσο µέσω του λοβού του αυτιού, όπου 
απεικονίζεται ο σκελετός όλου του ανθρωπίνου 
σώµατος. Ευνόητο είναι, ότι ο βελονισµός δεν 
αποκαθιστά το χόνδρος στην άρθρωση, αλλά 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Ο δεύτερος οµιλητής ∆ρ. Αποστόλου Κων/ 
νος Χειρουργός Ορθοπεδικός, ανέλυσε διεξοδικά 

την οστεοαρθρίτιδα, στοχεύοντας κυρίως 
στην ολική αρθροπλαστική γόνατος µε χειρουργική 

επέµβαση. Τόνισε ιδιαίτερα την χρησιµότητα 
και τις ιδιότητες του γόνατος, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά, ότι σε βαθύ κάθισµα ασκείται 
πίεση 8 φορές το βάρος µας στο γόνατο. ∆η- 

λαδή, άτοµο 8ο κιλών, ασκεί πίεση 640 κιλών στο 
γόνατο του! 

Με την βοήθεια της τεχνολογίας, σήµερα η 
ολική αρθροπλαστική γόνατος γίνεται µε δύο 
νέες µεθόδους, την µικρής επεµβατικότητας 
(MIS), και την χαµηλής επεµβατικότητας, µέθοδοι 

που αντικατέστησαν την παλαιά. Οι διαφορές 
είναι: στην µεν πρώτη πολύ µικρότερη τοµή, 

γύρω στα 5-7 εκ. σε σχέση µε την παλαιά µέθοδο 
που απαιτούσε τοµή γύρω στα 20 εκ., µικρότερο 
τραυµατισµό των ιστών, λιγότερος πόνος και 
κυρίως γρηγορότερη αποκατάσταση. Στην δεύτερη 

µέθοδο, ο ασθενής υπόκειται σε εξατοµικευµένο 
προεγχειρητικό σχεδιασµό µε εικονικό 

τρισδιάστο µοντέλο του γόνατος σε υπολογιστή, 
µε το εµφύτευµα να είναι µοναδικό, µόνο γι'αυτόν. 

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν ο κ. Αποστόλου 
διευκρίνησε ότι, ο χρόνος για να αποφασίσει 

κάποιος να µπει στο χειρουργείο, "...όταν νοµίζει 
ότι άλλαξε ο τρόπος και η ποιότητα ζωής του", ενώ 
σηµείωσε ότι τα εµφυτεύµατα αυτά είναι από ειδικό 

µέταλλο, το οποίο θα υπάρχει στο 8ο% των 
ασθενών µετά από ίο-is χρόνια, δίνοντας έτσι το 
όριο ζωής αυτών. 

Ο τρίτος οµιλητής, ο Φυσικοθεραπευτής κ. 
Κωνσταντίνος Μπάκας µίλησε για το ρόλο 
της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση του 

RΓιάννης Οικονοµάκος: 
"Σύντοµα το κοινωνικό 

φαρµακείο στο 
∆ήµο Ωρωπού" 

Στο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος 
Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονοµάκος 

αναφέρθηκε στις ενέργειες της ∆ηµοτικής 
Αρχής για την συνεχή αναβάθµιση του κοινωνικής 

πολιτικής µε την επάνδρωση του 
∆ηµοτικού Ιατρείου µε δύο γιατρούς και την 
ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο 
µέσω των ΕΣΠΑ. "...Στο κοινωνικό φαρµακείο 

θα µπορούν να προµηθευτούν φάρµακα 
όσοι πλήττονται από την οικονοµική κρίση. Τα 
φάρµακα θα προέρχονται από τους πολίτες 
και τις χορηγίες φαρµακευτικών εταιρειών" 
διευκρίνησε. 

ασθενούς µετά από χειρουργική επέµβαση ολικής 
αρθροπλαστικής γόνατος, δείχνοντας σε 

διαφάνειες τις ασκήσεις που γίνονται µέχρι την 
τελική αποκατάσταση κίνησης του γόνατος. 

Σηµειώνεται ότι η Κλινική Doctor Hospital 
ήταν χορηγός της διάλεξης µε την δωρεάν εξέταση 

κλινικής εξέτασης και ακτινολογικού ελέγχου 
του γόνατος στους κατόχους ειδικής κάρτας 

που έδωσε στο κοινό η εκπρόσωπος κα ∆ήµητρα 
Ζώρα. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος 
Κατσιφής ευχαρίστησε και συνεχάρη στο τέλος 
τους επιστήµονες για την ενδελεχή ενηµέρωση 
τους, καθώς και τους παριστάµενους ∆ήµαρχο 
Ωρωπού κ. Γιάννη Οικονοµάκο και τον Αντιδήµαρχο 

Αυλώνα κ. Γιώργο Παπαγιάννη. 
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