
Κύριε Γκουδέλη ήσασταν καλεσμένος πριν 
λίγες ημέρες στο παγκόσμιο συνέδριο της 
Ορθοπαιδικής που διεξήχθη στην Ταϊγιου-
άν της Κίνας , το οποίο ήταν αφιερωμένο 
στις καινοτομίες και στις νέες τεχνολογίες 
στην ιατρική, για να μιλήσετε για την εξα-
τομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος.  
Μπορείτε να μας αναφέρεται τα νέα δεδο-
μένα για την σύγχρονη αυτή τεχνική.

Σήμερα το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται 
στην εξατομικευμένη θεραπεία.  Η εξατομι-
κευμένη αρθροπλαστική του γόνατος PSI  εί-
ναι η αιχμή του δόρατος για την αντιμετώπιση 
της προχωρημένης αρθρίτιδας του γόνατος.  
Αποτελεί τον εξαιρετικό συνδυασμό της ηλε-
κτρονικής τεχνολογίας και της εξέλιξης των 
χειρουργικών τεχνικών καθώς και των υλι-
κών.  Μετά την πρώτη αρθροπλαστική που 
έγινε το 1970 η πρώτη ουσιαστική αλλαγή, η 
οποία ανοίγει νέους ορίζοντες στη χειρουρ-
γική του γόνατος, είναι η εξατομικευμένη 
αρθροπλαστική.    Στο συνέδριο μου δόθηκε 
η ευκαιρία να ανακοινώσω τα αποτελέσματα 
της επιτυχημένης εφαρμογής της μεθόδου 

από το 2014 ως και σήμερα. 

Τι εννοείτε με τον όρο εξατομικευμένη αρ-
θροπλαστική?

Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτε-
ρότητες στην πάθηση του γόνατος, οι οποίες 
με την ηλεκτρονική τεχνολογία και τα εξελιγ-
μένα λογισμικά, αναγνωρίζονται η ανατομία, 
οι παραμορφώσεις και η διαταραγμένη μηχα-
νική του κάτω άκρου του και σε συνδυασμό 
με την γνώση του ορθοπαιδικού χειρουρ-
γού, σχεδιάζονται το εξατομικευμένο πλάνο 
της χειρουργικής επέμβασης καθώς και τα 
ειδικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια αυτής.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
PSI για τον ασθενή;

Τα πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνεται άμε-
σα ο ασθενής είναι η γρήγορη κινητοποίηση 
την ημέρα του χειρουργείου και η παραμονή 
στην κλινική για μόνο 2-3 ημέρες. Δεν χρειά-
ζεται συνήθως να μεταγγιστεί με αίμα διότι οι 
απώλειες ελαχιστοποιούνται.  Η χειρουργική 
τομή είναι μικρότερη, ο τραυματισμός των 
εσωτερικών ιστών είναι μικρός, ο χειρουρ-
γικός χρόνος είναι λιγότερος και για το λόγο 
αυτό δεν υπάρχει ιδιαίτερος μετεγχειρητικός 
πόνος.  Ο ασθενής θα έχει την ευκαιρία για 
γρηγορότερη αποκατάσταση και επιστροφή 
στις καθημερινές του δραστηριότητες - FAST 
TRACK -.

Τέλος η ανατομική εξισορρόπηση της άρ-
θρωσης, η εναρμόνιση των υλικών με την 
ειδική ανατομική του ανθρώπου υπόσχεται 
τη διατήρηση των εμφυτευμάτων στο σώμα 
για περισσότερα χρόνια, απαλλάσσοντας τον 
ασθενή από το φόβο μιας δεύτερης χειρουρ-
γικής επέμβασης στην ίδια άρθρωση σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.
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