
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

ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση 
της σκολίωσης & της κύφωσης 

παιδιών και ενηλίκων

Το τμήμα Αντιμετώπισης 
Παραμορφώσεων της 
Σπονδυλικής Στήλης 

λειτουργεί κατόπιν ραντεβού 
στο  210 4809460

Καθημερινά 09:00 – 16:00www.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 
   & Τραχήλου
• Κλινικής Μνήμης
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νευροψυχολογίας
• Ογκολογικό 
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογική Κλινική
- Διαθλαστική Χειρουργική
- Προηγμένη Μικροχειρουργική  
   Οφθαλμών
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
•  Περιοδοντολογίας 
  & Εμφυτευμάτων
• Πνευμονολογικό
•  Πλαστικής 
  & Επανορθωτικής
  Χειρουργικής
•  Στοματικής     
  & Γναθοπροσωπικής
  Χειρουργικής
• Ιατρική Φυσική
• Φυσικοθεραπείας
• Ωτορινολαρυγγολογικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2016, 
εφαρμόστηκε με επιτυχία στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν 
το σύστημα διεγχειρητικής 3D απεικόνισης/χειρουργικής 
πλοήγησης σε παιδιά με εφηβική σκολίωση. Το σύστημα 
χειρουργικής πλοήγησης κάνει δυνατή την τοποθέτηση 
των εμφυτευμάτων σε πραγματικό χρόνο (real time) 
με την ακρίβεια αξονικού τομογράφου. 
Η ακρίβεια αυτή εκμηδενίζει την πιθανότητα ιατρικού 
λάθους και την πρόκληση μόνιμων νευρολογικών βλαβών, 
ενώ παράλληλα παρέχει ένα εξαιρετικό αισθητικό 
αποτέλεσμα, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοπέλες 
που πάσχουν από σκολίωση. Το σύστημα χειρουργικής 
πλοήγησης χρησιμοποιείται πλέον από την ομάδα μας σε 
όλα τα παιδιά και τους ενήλικες με κύφωση ή σκολίωση.

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΚΙΣΣΑΣ, MD, PHD
Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης
Scoliosis Research Society Fellow
Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός
METROPOLITAN HOSPITAL
Νέο Φάληρο, Αθήνα
& Senior Clinical Associate
Department of Spine Surgery
Hospital for Special Surgery
Weill Cornell Medical College
535 East 70th Street 
New York, NY 10021, USA
www.spine-children.com



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙ Η ΚΥΦΩΣΗ;
Η σκολίωση χαρακτηρίζεται από στρίψιμο 
της σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για μια πάθηση που 
προσβάλει παιδιά, εφήβους και ενήλικες και των 2 φύλων. 
Η ιδιοπαθής σκολίωση αποτελεί την πιο συχνή 
μορφή σκολίωσης προσβάλλοντας περίπου 
το 2% του πληθυσμού παγκοσμίως. 
Η κύφωση είναι η αύξηση της φυσιολογικής καμπύλης 
του θώρακα ή η μείωση της φυσιολογικής καμπύλης της 
μέσης. Προσβάλει συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με 
οστεοπόρωση αλλά και εφήβους. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ο γονέας ενός παιδιού ή εφήβου μπορεί να υποψιαστεί την 
ύπαρξη σκολίωσης όταν ο ένας ώμος φαίνεται ψηλότερος 
από τον άλλο ή η λεκάνη φαίνεται λοξή. Παρατηρείστε 
την πλάτη του παιδιού για κάποια παραμόρφωση η οποία 
συνήθως έχει τη μορφή του γράμματος “S” ή “C”.

• Στους εφήβους με πόνο στην πλάτη και κύφωση θα 
πρέπει να αποκλειστεί η νόσος Scheuermann.

• Στους ενηλίκους η προοδευτική μετατόπιση του 
σώματος προς τα δεξιά ή τα αριστερά θα πρέπει να εγείρει 
την υποψία της σκολίωσης, ιδιαίτερα εάν συνοδεύεται από 
πόνο στη μέση.
Η κύφωση των ενηλίκων γίνεται εύκολα αντιληπτή από 
την αυξανόμενη «καμπούρα» στην πλάτη και την ανάγκη 
να περπατά ο πάσχων με λυγισμένα γόνατα. 
Ο πόνος στην πλάτη είναι σχεδόν πάντοτε παρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
H αντιμετώπιση των σπονδυλικών παραμορφώσεων 
περιλαμβάνει 3 πτυχές:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Κάθε παιδί και έφηβος με μικρή σκολίωση ή κύφωση θα 
πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
για πιθανή επιδείνωση καθώς το σώμα του αναπτύσσεται.
Κάθε ενήλικας με σκολίωση ή κύφωση θα πρέπει 
να παρακολουθείται για πιθανή επιδείνωση εφόσον 
η σκολίωση ή η κύφωση δεν συνοδεύονται από 
νευρολογικά προβλήματα, οπότε χρειάζεται άμεση 
αντιμετώπιση. Στο αρχικό στάδιο, για τη μείωση 
του πόνου ο ρόλος της στοχευμένης φυσικοθεραπείας 
και των φαρμάκων είναι ουσιαστικός.

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
Στα παιδιά και στους εφήβους με μετρίου βαθμού 
σκολίωση τα νεότερα δεδομένα και οι εξελίξεις στην 
τεχνολογία των συνθετικών υλικών έχουν βοηθήσει στη 
δημιουργία ελαφρότερων και περισσότερο “κομψών» 
κηδεμόνων που ευκολότερα γίνονται αποδεχτοί από το 
παιδί. Ο ρόλος τους περιορίζεται στο να σταματήσουν την 
επιδείνωση της καμπύλης. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να 
φτάνει ή να ξεπερνά τις 18 ώρες την ημέρα. 
Στους εφήβους με νόσο Scheuermann, η χρήση του 
κατάλληλου κηδεμόνα μπορεί να βοηθήσει τόσο στη 
διακοπή της επιδείνωσης της πάθησης και τον έλεγχο 
του πόνου, όσο και στην πλήρη διόρθωση της κύφωσης 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Δυστυχώς, στους ενηλίκους 
με σκολίωση ή κύφωση ο κηδεμόνας δεν είναι το ίδιο 
αποτελεσματικός όσο στα παιδιά και στους εφήβους όπου 
το σώμα ακόμη αναπτύσσεται.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ
Για τα παιδιά και τους εφήβους, η χειρουργική 
αντιμετώπιση της σκολίωσης προτείνεται για καμπύλες 
που έχουν ξεπεράσει τις 45 μοίρες. Στην περίπτωση 
που σκολιώσεις αυτού του μεγέθους αφεθούν 
χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση θα συνεχίσουν να 
επιδεινώνoνται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της 
σκελετικής ωρίμανσης με αποτέλεσμα το χρόνιο πόνο, 
την αναπνευστική δυσλειτουργία και τις ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις της παραμόρφωσης, ιδιαίτερα για τα κορίτσια. 

Δυστυχώς, όταν η σκολίωση 
ξεπεράσει τις 45 μοίρες ο 
κηδεμόνας δεν είναι πλέον 
αποτελεσματικός στην 
πρόληψη της επιδείνωσης 
της παραμόρφωσης.
Σε έναν έφηβο με κύφωση 
Scheuermann εάν η κύφωση 
συνεχίζει να εξελίσσεται 
φτάνοντας ή ξεπερνώντας 
τις 70 μοίρες παρά τη 
χρήση του κηδεμόνα και 
το παιδί παραπονείται για 
επίμονο πόνο, η χειρουργική 
επέμβαση αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής.
Η αντιμετώπιση της 
κύφωσης των ενηλίκων 
είναι κατά κανόνα 
χειρουργική. Διαδερμικές 
και αναίμακτες επεμβάσεις 
όπως η κυφοπλαστική 
μπορούν να βοηθήσουν 
στη διόρθωση της κύφωσης 

και του συνοδού πόνου ενός πρόσφατου οστεοπορωτικού 
κατάγματος. Η σκολίωση των ενηλίκων θα πρέπει να 
διορθωθεί χειρουργικά όταν συνδυάζεται με πόνο στη μέση 
ή στα πόδια που περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες 
και μειώνει την ποιότητα ζωής.

ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Το σύστημα 
διεγχειρητικής 

πλοήγησης

Κορίτσι 15 ετών με ιδιοπαθή 
σκολίωση πριν και μετά 
το χειρουργείο.

Γυναίκα 65 ετών με 
πολλαπλά οστεοπορωτικά 
κατάγματα σπονδύλων 
και εκφυλιστική σκολίωση 
της σπονδυλικής στήλης 
πριν και μετά το χειρουργείο.


