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λόγοι Υγεία 
To γόνατο είναι από τις αρθρώσεις του ανθρώπινου 

σώµατος που καταπονούνται περισσότερο, 
µια και υφίσταται υπερβολική 

χρήση στην καθηµερινότητα, στο περπάτηµα, 
το τρέξιµο, τις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι 

σχεδιασµένο έτσι, ώστε να µας επιτρέπει 
να βαδίζουµε, να στεκόµαστε, να ανεβαίνουµε 
σκάλες και να εκτελούµε σύνθετες κινήσεις. 
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Αόγω της πολυπλοκότητας 
και του εύρους των 

κινήσεων που πραγµατοποιεί 
(κάµψη, έκταση, 

στροφικές και πλάγιες κινήσεις) 
και λόγω της αδιάκοπης 

χρήσης του, το γόνατο είναι 
n άρθρωση που παρουσιάζει 
m συχνότερη εµφάνιση παθήσεων, 

που οφείλονται είτε 
σε^τραυµατισµούς στα νεότερα 

άτοµα είτε σε µακροχρόνια 
φθορά, στα άτοµα µεγαλύτερης 

ηλικίας. Οι παθήσεις αυτές 
προκαλούν έντονο πόνο, 

µείωση του εύρους των κινήσεων 
της άρθρωσης, και τελικά 

ελαχιστοποίηση της δυνατότητας 
για εργασία, αθλητικές 

ή και απλές καθηµερινές 
δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα 

σηµαντική έκπτωση της 
ποιότητας ζωής του ατόµου. 
Οι συχνότερες βλάβες που 
εµφανίζονται στην άρθρωση 

ιου γόνατος είναι: 
1) Στα νεότερα άτοµα και ιδιαίτερα 

τους αθλητές (επαγγελµατίες 
ή µη) οι ρήξεις των 

µηνίσκων και των χιαστών 
συνδέσµων και οι τραυµατικές 

βλάβες του αρθρικού 
χόνδρου και 
2) στα άτοµα µεγαλύτερης 
ηλικίας το µείζον πρόβληµα 
που καταπονεί την άρθρωση 
είναι n οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή 

π φθορά των αρθρικών 
επιφανειών, που σε προχωρηµένο 

στάδιο οδηγεί στην 
ελάττωση του εύρους κίνησης, 

παραµόρφωση του άξονα 
του ποδιού και έντονο πόνο, 
πολλές φορές ακόµη και 

στην ηρεµία. 
Η θεραπεία ανάλογα µε το 
είδος και τη βαρύτητα της 
βλάβης είναι είτε συντηρητική 

(φαρµακευτική αγωγή, 
φυσικοθεραπεία, κ.ά.) ή χειρουργική. 

Στις περιπτώσεις όπου n χειρουργική 
αντιµετώπιση αποτελεί 

µονόδροµο, τα τελευταία 
χρόνια, έχουν αναπτυχθεί νέες 

τεχνικές που οδήγησαν στη 

Η εφαρµογή της τεχνικής µικρών τοµών και n αρθροσκοπική χειρουργική δίνουν απάντηση στις ανάγκες του 
συγχρόνου ανθρώηου-ασθενούς, εξασφαλίζοντας άµεση αντιµετώπιση του πόνου. 
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µετάβαση από την εποχή ιης 
κλασικής χειρουργικής µε τις 
επεµβάσεις των µεγάλων τοµών 

και τα επακόλουθα τους, 
(πολυήµερη νοσηλεία, µετεγχειρητικές 

επιπλοκές, βρα¬ 

δεία και επίπονη ανάρρωση, 
δύοµορφες ουλές, κ.ά.), 

στην εποχή της ελάχιστης 
επεµβατικότητας (minimal 
invasive surgery). Η εφαρµογή 

της τεχνικής µικρών το¬ 

µών και n αρθροσκοπική 
χειρουργική, δίνουν απάντηση 

στις ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου-ασθενούς, 

εξασφαλίζοντας άµεση αντιµετώπιση 
του πόνου, ελάχι¬ 

στο χρόνο νοσηλείας, γρήγορη 
επιστροφή στις καθηµερινές 
ή αθλητικές δραστηριότητες, 

συντοµότερη επάνοδο 
στην εργασία και µειωµένο 
κόστος νοσηλείας. 
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