
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάκετε γριγορά και εφκολα ό’τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ 

λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων 

 

Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα 

Η υγεία ςασ το αξίηει 

Ρομποτική 
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Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα 

Τι είναι το ρομποτικό χειρουργικό ςφςτθμα daVinci; 

Το ρομποτικό χειρουργικό ςφςτθμα daVinci αποτελεί τθν υψθλότερθ τεχνολογικι εξζλιξθ 

ςτον χϊρο τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ. Το χειρουργικό ςφςτθμα ονομάςτθκε "daVinci" 

διότι ο Leonardo Da Vinci είναι o πρϊτοσ που επιδόκθκε ςτθν ςχεδίαςθ ρομποτικϊν 

μθχανϊν. Το ςφςτθμα daVinci είναι ςχεδιαςμζνο για τθν διεκπεραίωςθ λεπτϊν 

χειρουργικϊν επεμβάςεων με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο. 

 

Το ςφςτθμα daVinci αποτελείται από τρία βαςικά μζρθ :  

 Τθν κονςόλα του χειροφργου. 

 Τθν τροχιλατθ βάςθ βραχιόνων (ρομπότ). 

 Τθν τροχιλατθ βάςθ τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ. 
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Τα πλεονεκτιματα τθσ Ρομποτικισ Χειρουργικισ ειναι: 

 Μεγαλφτεροσ βακμόσ χειρουργικισ ακρίβειασ. 

 Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του χειρουργικοφ πεδίου. 

 Άνετοσ και εφκολοσ χειριςμόσ των χειρουργικϊν εργαλείων. 

 Απόςβεςθ του τρζμουλου των χεριϊν. 

 Δυνατότθτα διενζργειασ πολφπλοκων χειρουργικϊν κινιςεων. 

 Ελαχιςτοποίθςθ ςτθν απϊλεια αίματοσ. 

 Ελαχιςτοποίθςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου. 

 Αποφυγι μεγάλων τομϊν , άρα καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

 Μικρότεροσ χρόνοσ νοςθλείασ. 

 Ταχεία ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ινωμυοματεκτομι 

Οι ςυνκικεσ: Ινομυώματα μιτρασ 

Τα ινομυϊματα τθσ μιτρασ Είναι ζνασ κοινόσ τφποσ καλοικθ (μθ·καρκινικόσ) όγκου που 

αναπτφςςεται ςτο εςωτερικό τθσ μιτρασ. Τα ινομυϊματα εμφανΚονται ςτο ζνα τρίτο του 

γυναικείου πλθκυςμοφ και είναι ο κφριοσ λόγοσ για να υποβλθκοφν αργότερα ςε επζμβαςθ 

υςτερεκτομισ (ολικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ). Μία ςτισ πζντε γυναίκεσ θλικίασ άνω των 35 

χρόνων ζχει ινϊδεισ μιτρα. Τα ινομυϊματα μποροφν ςταδιακά να ςυςπειρωκοφν και να 

μετατραποφν ςε ζναν ενιαίο όγκο με δυςάρεςτα αποτελζςματα. Ωςτόςο τα ςυμπτϊματα 

εξαιτίασ των ινομυωμάτων είναι θ υπερβολικι αιμορραγία κατά τθν ζμμθνο ρφςθ, πόνοσ 

ςτθν περιοχι τθσ πυζλου και υπογονιμότθτα. 

Θεραπεία: Ινομοωματεκτομι 

Μια εναλλακτικι λφςθ τθσ υςτερεκτομισ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι π ινομυωματεκτομι, 

δθλαδι θ χειρουργικι αφαίρεςθ των ινομυωμάτων. Η διαδικαςία αυτι διατθρεί τθ μιτρα 

ακζραιθ και ςυνιςτάται κυρίωσ ςε γυναίκεσ που επικυμοφν τθν γονιμοποίθςθ. Η 

ινομυωματεκτομι γίνεται ςυνικωσ διάμεςου μιασ μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιακι χϊρα. 

Μετά τθν αφαίρεςθ κάκε ινομυϊματοσ, ο χειρουργόσ επαναδομεί προςεκτικά το εςωτερικό 

τθσ μιτρασ, για να εξαλείφει πικανζσ αιμορραγίεσ που μπορεί να προκαλζςουν 

μετεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ. Η παραςκευι τθσ μιτρασ είναι εξίςου ςθμαντικι, διότι 

μειϊνεται ο κίνδυνοσ ριξθσ τθσ μιτρασ κατά τθν διάρκεια εγκυμοςφνθσ. 

daVinci Ινομυωματεκτομι : Μια ελάχιςτα επεμβατικι μζκοδοσ 

Η μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί τθν υψθλότερθ τεχνολογικι εξζλιξθ ςτον χϊρο τθσ ιατρικισ, 

το ρομποτικό χειρουργικό ςφςτθμα daVinci. Το ςφςτθμα αυτό είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να 

υποβοθκά τον χειρουργό ςτθν πραγματοποίθςθ μιασ ακριβζςτερθσ και ελάχιςτα 

επεμβατικισ χειρουργικισ επζμβαςθσ με ςκοπό τθν καλφτερθ διατιρθςθ τθσ μιτρασ. 
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Τα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ κεραπείασ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ χειρουργικζc 

προςεγγίςεισ είναι τα εξισ: 

 Μικρότεροσ χρόνοσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείo 

 Λιγότεροσ πόνοσ 

 Μικρότεροσ κίνδυνοσ για λοίμωξθ 

 Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ και τθν ανάγκθ για μετάγγιςθ αίματοσ 

Καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

 Ταχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κανονικζσ δραςτθριότθτεσ 

 Διατιρθςθ τθσ μιτρασ 

Όπωσ ςε κάκε χειρουργικι επζμβαςθ, τα οφζλθ αυτά δεν μποροφν να είναι εγγυθμζνα, 

διότι εξαρτοφνται από τθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ. 

 

Υςτερεκτομι 

Oι ςυνκικεσ: Αςκζνεια μιτρασ, ςυμπεριλαμβανομζνου καρκίνου, ινομυώματα, 

ενδομθτρίωςθ & πρόπτωςθ. 

Υπάρχουν αρκετά αίτια που επθρεάηουν τθν μιτρα. Η μιτρα είναι ζνα κοίλο μυϊκό όργανο 

που κρατά και τροφοδοτεί το γονιμοποιθμζνο ωάριο. Παραδοςιακά πολλζσ αςκζνειεσ που 

αφοροφν τθν μιτρα είναι κεραπεφςιμεσ με υςτερεκτομι δθλαδι με χειρουργικι αφαίρεςθ 

τθσ μιτρασ. Η υςτερεκτομι μπορεί να αποβεί ςωτιρια κεραπεία ςε αρκετζσ ςοβαρζσ 

περιπτϊςεισ όπωσ ο καρκίνοσ και θ ανεξζλεγκτθ αιμορραγία. Στισ περιςςότερεσ 
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περιπτϊςεισ ωςτόςο, θ υςτερεκτομι είναι μια αποτζλεςματικι διαδικαςία αφοφ ο αςκενισ 

ανακουφίηεται από χρόνιο πόνο ι αιμορραγίεσ και άλλα που δθμιουργοφν δυςλειτουργίεσ. 

Τα προβλιματα αυτά μπορεί να προκλθκοφν από ινομυϊματα (μθ καρκινογόνοσ μυϊκι 

μάηα], ενδομθτρίωςθ (αφξθςθ μθ καρκινογόνου υγροφ τθσ μιτρασ) ι πρόπτωςθ (ολίςκθςθ 

τθσ μιτρασ), 

Θεραπεία: Υςτερεκτομι 

Η υςτερεκτομι μπορεί μερικζσ φορζσ να πραγματοποιθκεί διακολπικά. Ωςτόςο, όταν το 

μζγεκοσ τθσ μιτρασ είναι αρκετά μεγάλο εξαιτίασ των ινομυωμάτων ι κάποιου όγκου, μία 

χειρουργικι διαδικαςία από τθν κοιλιακι χϊρα είναι προτιμότερθ. Η επζμβαςθ αυτι 

απαιτεί 6 με 12 εκατοςτά τομι. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωςτόςο οι χειρουργοί 

προχωροφν ςε αφαίρεςθ και των ωοκθκϊν διότι ζχει αποδειχκεί ότι θ απελευκζρωςθ τουσ 

ςυμβάλει ςτθν διαδικαςία τθσ κεραπείασ. Ενϊ θ υςτερεκτομι είναι ςχετικά αςφαλισ 

μπορεί να μθν είναι κατάλλθλθ θ απαραίτθτθ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ των αςκενϊν. 

Εναλλακτικζσ κεραπείεσ μποροφν να διαφυλάξουν τθν μιτρα και τισ ωοκικεσ. 

Συμβουλεφεςτε πάντα τον γιατρό ςασ όςον αφορά τισ μορφζσ κεραπείασ, τα 

μειονεκτιματα και πλεονεκτιματα τθσ κάκε μίασ, αντίςτοιχα. 

da Vinci υςτερεκτομι: Μια ελάχιςτθ επεμβατικι χειρουργικι μζκοδοσ 

Εάν ο γιατρόσ ςασ ςυςτιςει ωσ λφςθ κεραπείασ τθν υςτερεκτομι ίςωσ κα ζπρεπε να 

γνωρίηεται μια καινοφρια και ελάχιςτα επεμβατικι χειρουργικι διαδικαςία που ονομάηεται 

daVinci υςτερεκτομι. 

Αυτι θ διαδικαςία πραγματοποιείται διαμζςου ενόσ ρομποτικοφ χειρουργικοφ ςυςτιματοσ, 

το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο να υποβοθκά ζναν χειρουργό ςτθν πραγματοποίθςθ μιασ 

ακριβζςτερθσ, ελάχιςτα επεμβατικισ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Στο μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν π χειρουργικι μζκοδοσ daVinci υςτερεκτομι ζχει προςφζρει πολυάρικμα 

δυνθτικά οφζλθ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ ςυμπεριλαμβανομζνου: 

 Μικρότεροσ χρόνοσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο 

 Λιγότεροσ πόνοσ 

 Μικρότεροσ κίνδυνοσ για λοίμωξθ 

 Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ και τθν ανάγκθ για μετάγγιςθ αίματοσ 

 Καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα 

 Ταχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κανονικζσ δραςτθριότθτεσ 

Όπωσ ςε κάκε χειρουργικι επζμβαςθ, τα οφζλθ αυτά δεν μποροφν να είναι εγγυθμζνο, 

διότι εξαρτϊνται οπό τθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ. 
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Διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ 

Oι ςυνκικεσ: Πρόπτωςθ μιτρασ 

Η πρόπτωςθ μιτρασ εμφανίηεται όταν οι μυσ και οι ςφνδεςμοι του κάτω μζρουσ τθσ πυζλου 

εκτείνονται και εξαςκενοφν, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ 

μιτρασ.  Ωσ ςυνζπεια αυτοφ, θ μιτρα γλιςτρά ςτον κολπικι οδό. 

Η πρόπτωςθ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τα ακόλουκα ςυμπτϊματα: αίςκθμα βάρουσ θ 

ζλξθσ ςτθν πφελο, προεξοχι ιςτοφ μζςω του κόλπου, οδυνθρι ςεξουαλικι επαφι, πόνο 

ςτθν πφελο και δυςκολίεσ κατά τθν οφρθςθ και κατά τθ διάρκεια των κινιςεων των 

εντζρων. 

Περίπου 200.000 γυναίκεσ προχωροφν ςε επζμβαςθ για τθ διόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ μόνο 

ςτισ Η.Π.Α.  Παράγοντεσ κινδφνου για τθν εμφάνιςθ τθσ πρόπτωςθσ αποτελοφν οι 

πολλαπλοί φυςιολογικοί τοκετοί, θ θλικία, θ παχυςαρκία, θ υςτερεκτομι, θ ποιότθτα του 

κολλαγόνου, και το κάπνιςμα. 

Θεραπεία: Ιεροκολποπθξία 

Τυπικά, θ πρόπτωςθ τθσ μιτρασ χειροτερεφει με τθν πάροδο του χρόνου και μπορεί να 

διορκωκεί πλιρωσ μόνο χειρουργικά. Η επζμβαςθ για τθ διόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ μιτρασ 

ονομάηεται ιεροκολποπθξία.  Η ιεροκολποπθξία κεωρείται ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ 

για τθ διόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ και ανακουφίηει πλιρωσ τα ςυμπτϊματα. 

Η ιεροκολποπθξία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μετά από μία υςτερεκτομι για τθ διόρκωςθ 

τθσ πρόπτωςθσ, ενϊ παράλλθλα προςφζρει μακροχρόνια υποςτιριξθ ςτον κόλπο.   

Παραδοςιακά, θ ιεροκολποπθξία εφαρμοηόταν ωσ ανοικτι επζμβαςθ.  Μία οριηόντια τομι 

15 ζωσ 30 εκατοςτϊν γίνεται ςτθν κατϊτερθ κοιλιακι χϊρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 
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άμεςθ πρόςβαςθ των οργάνων τθσ πυζλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μιτρασ. Μολονότι ο 

βακμόσ επιτυχίασ τθσ ανοικτισ ιεροκολποπθξίασ είναι υψθλόσ, ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ 

είναι υψθλόσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ διάρκειασ 5-6 θμερϊν. 

da Vinci διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ: Μια ελάχιςτθ επεμβατικι χειρουργικι μζκοδοσ 

Εάν ο γιατρόσ ςασ ςυςτιςει ωσ λφςθ κεραπείασ τθν ιεροκολποπθξία ίςωσ κα ζπρεπε να 

γνωρίηεται μια καινοφρια και ελάχιςτα επεμβατικι χειρουργικι διαδικαςία που ονομάηεται 

daVinci διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ. 

Αυτι θ διαδικαςία πραγματοποιείται διαμζςου ενόσ ρομποτικοφ χειρουργικοφ ςυςτιματοσ, 

το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο να υποβοθκά ζναν χειρουργό ςτθν πραγματοποίθςθ μιασ 

ακριβζςτερθσ, ελάχιςτα επεμβατικισ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Στο μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν π χειρουργικι μζκοδοσ daVinci διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ ζχει προςφζρει 

πολυάρικμα δυνθτικά οφζλθ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου: 

 Μικρότεροσ χρόνοσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο 

 Σθμαντικά λιγότεροσ πόνοσ 

 Μικρότεροσ κίνδυνοσ για λοίμωξθ 

 Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ και τθν ανάγκθ για μετάγγιςθ αίματοσ 

 Καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα 

 Ταχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κανονικζσ δραςτθριότθτεσ 

Όπωσ ςε κάκε χειρουργικι επζμβαςθ, τα οφζλθ αυτά δεν μποροφν να είναι εγγυθμζνο, 

διότι εξαρτϊνται οπό τθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ. 

 

 

 


