
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
& ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

• Ακτινολογικό
• Eπεμβατική Aκτινολογία
• PET/CT
• Αξονικός Τομογράφος
• Eπεμβατική Eνδοσκόπηση
• Eπεμβατική Nευροακτινολογία
• Kεντρικά Eργαστήρια
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Mαγνητικός Tομογράφος 
•  Διαγνωστική 

Νευροακτινολογία
• Mαστογραφία
• Mονάδα Oστεοπόρωσης
•  Ιατρείο Επεμβατικής 

Αντιμετώπισης Νόσου 
Πάρκινσον

• Πυρηνική Iατρική
• Ρομποτική Χειρουργική
• Ρομποτική Ορθοπαιδική
• Νευροφυσιολογίας
• Υπερβαρική Ιατρική
• Yπερηχογραφία 
•  Ειδικές Μονάδες: 
   ΜΕΘ, ΜΑΦ, Καρδιολογική ΜΕΘ
• Εξωτερικά Ιατρεία
• Επείγοντα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΠΟΔΙΟΥ

Διόρθωση των παραμορφώσεων 
– παθήσεων του άκρου ποδός: 

 • Ανεξαρτήτως ηλικίας  •  Ανώδυνα 
• Με τοπική  αναισθησία  • Ημερήσια  νοσηλεία
• Άμεση φόρτιση  του ποδιού χωρίς βακτηρίες 

• Γρήγορο χρόνο αποθεραπείας
• Σχεδόν  μηδενικό  ποσοστό  υποτροπής

• Ταυτόχρονη διόρθωση και των δύο ποδιών

Καθημερινά 08:00 - 16:00

Το τμήμα Σύγχρονη Xειρουργική 
Ποδιού λειτουργεί κατόπιν 
ραντεβού στα τηλέφωνα

210 4809150
210 4809160

www.metropolitan-hospital.gr

Eθνάρχου Μακαρίου 9 
& Ελ. Βενιζέλου 1 

185 47 Νέο Φάληρο

ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

• Αγγειοχειρουργικό
• Ακτινοθεραπευτικής 
• Ογκολογίας
• Αλλεργιολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Γενικής Xειρουργικής
• Γυναικολογικό
•  Διαβήτη - Παχυσαρκίας - 

Μεταβολισμού
• Ενδοκρινολογικό
• Ηπατολογικό
• Θωρακοχειρουργικό
• Ιατρείο Πόνου
• Καρδιολογικό
• Kαρδιοχειρουργικό
• Κέντρο Μαστού
•  Χειρουργικής Κεφαλής 

καιΤραχήλου
• Κλινικής Μνήμης
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νευροψυχολογίας
• Ογκολογικό 
• Ορθοπεδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογική Κλινική
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
•  Περιοδοντολογίας και 

Εμφυτευμάτων
• Πνευμονολογικό
•  Πλαστικής & Επανορθωτικής 

Χειρουργικής
•  Στοματικής και Γναθο-

προσωπικής Χειρουργικής
• Ιατρική Φυσική
• Φυσικοθεραπείας
• Ωτορινολαρυγγολογικό 

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επίκτητη Βλαισοπλατυποδία λόγω αδυναμίας οπίσθιου 
κνημιαίου τένοντα (Tibialis Posterior Dysfunction). 
Πρόκειται για επίκτητη παραμόρφωση, με προοδευτικό 
χαρακτήρα, συνήθως στο ένα πόδι, που συνοδεύεται με 
πόνο κατά μήκος του οπισθίου κνημιαίου τένοντα. Είναι 
η πιο συχνή αιτία επίκτητης πλατυποδίας σε ενήλικες. Η 
αιτία είναι η αδυναμία του τένοντα να ενισχύει τη στήριξη 
της ποδικής καμάρας. Η αδυναμία αυτή προέρχεται 
αρχικά ένεκα τενοντίτιδας, που αργότερα οδηγεί σε 
ρήξη του τένοντα και αργότερα εγκαθίσταται δυσκαμψία. 
Η διάγνωση τίθεται με τη κλινική εξέταση και πιθανόν 
επιβεβαίωση με μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία είναι 
ανάλογη του σταδίου της πάθησης. Αρχικά συντηρητική, 
και σε μη βελτίωση, χειρουργική. Καθαρισμός του τένοντα, 
ενίσχυση του τένοντα με τενοντομεταφορά του Μακρού 
καμπτήρα των δακτύλων και σε δυσκαμψία διενεργούνται 
αρθροδέσεις.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ιωάννης Βάιλας jvailas.gr
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής

Ευάγγελος Ευαγγέλου footanklesurgery.co
Διευθυντής Ορθοπαιδικής 
Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής



Για βαριές παθήσεις εφαρμόζονται οι πλέον μοντέρνες μέθοδοι και χρησιμοποιούνται 
τα πιο σύγχρονα υλικά για την ελαχιστοποίηση επιπλοκών και την πιο γρήγορη αποκατάσταση

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - 
ΤΕΝΟΝΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να απεικονίσουμε 
και να παρέμβουμε χωρίς τις κλασικές χειρουργικές 
προσπελάσεις. Oι επεμβάσεις είναι η αρθροσκόπηση 
και η τενοντοσκόπηση. Εφαρμόζουμε με επιτυχία την 
αρθροσκόπηση στην ποδοκνημική άρθρωση και σε 
μικρότερες αρθρώσεις του ποδιού όπως 
η υπαστραγαλική (η άρθρωση μεταξύ πτέρνας 
και αστραγάλου). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε 
την τενοντοσκόπηση για τους καμπτήρες 
και τους περονιαίους τένοντες. Επεμβαίνουμε 
ενδοσκοπικά ]σε παθήσεις στο τρίγωνο οστό 
(os trigonum) του αστραγάλου.

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
Ενδείξεις
• Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
• Οστεοαρθρίτιδα
• Αρθρίτιδα μετά από έναν τραυματισμό
• Σοβαρός πόνος αστράγαλο
•  Μια προηγούμενη αρθρόδεση 

ποδοκνημικής 
• Revision αρθροπλαστικής ποδοκνημικής

Πώς λειτουργεί η πρόθεση;
Η επέμβαση περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση των φυσικών επιφανειών 
της άρθρωσης του αστραγάλου που 
έχουν εκφυλιστεί με τεχνητή κάλυψη 
γνωστή ως πρόθεση. Η αρθροπλαστική 
ποδοκνημικής έχει τρία μέρη. Δύο από 
τις συνιστώσες καλύπτουν τα οστά  και 
στη μέση υπάρχει και ένα τρίτο, το κινητό 
στοιχείο (πολυαιθυλένιο).  

MIS Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης 
Αχίλλειου Τένοντα
Η ρήξη του Αχίλλειου Τένοντα συνήθως 
αντιμετωπίζεται χειρουργικά με στόχο 
την αποκατάσταση της δύναμης και 
την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
νέας ρήξης στο μέλλον.
Η χρήση τεχνικής ελάχιστης 
παρεμβατικότητας (MIS) με ειδικά 
εργαλεία  μέσα από 
μικρή τομή εξασφαλίζει 
πλήρη αποκατάσταση 
χωρίς παραμονή στην 
κλινική με ασφάλεια 
για τον ασθενή.

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι 
συχνές σε αθλητές ή και σε ασθενείς μετά από 
τραυματισμό χωρίς την σωστή αντιμετώπιση. Συνήθως 
τραυματίζονται οι έξω σύνδεσμοι. 
Αυτοί είναι: 

• ο πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος (ATFL), 

• ο πτερνοπερονιαίος (CFL)  

• ο οπίσθιος αστραγαλοπερονικός (PTFL). 
Αναλόγως της ενόχλησης του ασθενή γίνονται 
τα διαγνωστικά tests, ακτινογραφίες και  μαγνητική 
τομογραφία. 
Αν υπάρχει αστάθεια και χαλάρωση των συνδέσμων παρά 
το εφαρμοσθέν πρόγραμμα αποκατάστασης η επέμβαση 
συνίσταται σε σταθεροποίηση και αποκατάσταση 
της έξω αστάθειας της άρθρωσης  
μέσω της ενδεδειγμένης κάθε φορά τεχνικής. 
(Brostrom , Chrisman-Snook κτλ). 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου 
• Αρθρίτιδα ποδοκνημικής-Αρθροσκοπική 
   Αρθρόδεση Ποδοκνημικής
• Σύνδρομα πρόσκρουσης-Block της άρθρωσης
• Ελεύθερα σώματα στην άρθρωση
•  Παροχέτευση φλεγμονώδους αρθρικού
 υγρού και έκπλυση της άρθρωσης
• Τενοντίτιδες περονιαίων – Αχιλλείου    
   τένοντα- οπίσθιου κνημιαίου 
   τένοντα

παρεμβατικότητας (MIS) με ειδικά 

μικρή τομή εξασφαλίζει 

ΒΛΑΙΣΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΙΑ)
Η θεραπεία του Βλαισού δακτυλου 
επιτυγχάνεται με ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδο (Less invasive teqhnique) και 
με τοπική αναισθησία (Block) στο τμήμα 
του ποδιού. 
Οι οστεοτομίες γίνονται με μικρά 
εργαλεία. Το μέγεθος της ελαχιστα 
επεμβατικής τεχνικής είναι 
έως 2 εκατοστά. 
Εξαιρούνται οι πολύ βαριές 
παραμορφώσεις. 

Η διόρθωση του 1ου μεταταρσίου 
(Βλαισός-κότσι) συγκρατείται 
με ειδικές βιοσυμβατικές βίδες τιτανίου 
για μόνιμο αποτέλεσμα 
χωρίς υποτροπή. 
Ο ασθενής περπατάει αμέσως μετά το 
χειρουργείο με το ειδικό μετεγχειρητικό 
υπόδημα χωρίς γύψο ή πατερίτσες.  


