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Η ελάχιςτθσ επεμβατικότθτασ χειρουργικι αντικατάςταςθ τθσ άρκρωςθσ του ιςχίου ALMIS(Antero-

LateralMinimalInvasiveSurgery), ανικει ςτθν τελευταία γενιά των MIS (MinimalInvasiveSurgery) 

επεμβάςεων και αποτελεί τθν πιο ςφγχρονθ πρόταςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αρκρίτιδασ τθσ 

άρκρωςθσ.  

Εφαρμόηεται με επιτυχία όλο και περιςςότερο τα τελευταία χρόνια, ςτα μεγάλα κζντρα χειρουργικισ 

ιςχίου παγκοςμίωσ αντικακιςτϊντασ τισ μζχρι ςιμερα κλαςικζσ μεκόδουσ. 

Στθν ολικι αρκροπλαςτικι του ιςχίου ALMIS επιδεικνφεται ιδιαίτεροσ ςεβαςμόσ όλων των ιςτϊν τθσ 

περιοχισ, που μεταφράηεται ςε μικρι τομι δζρματοσ, αλλά κυρίωσ ςτο να μθν κόβεται κανζνασ μυσ 

από αυτοφσ που περιβάλλουντθν άρκρωςθ, οι οποίοι απλά διαχωρίηονται. 

Κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου δεν χρθςιμοποιείται ειδικό πολφπλοκο χειρουργικό τραπζηι ζλξεωσ, 

παρακάμπτοντασ τισ πικανζσ επιπλοκζσ που μπορεί να προκφψουν από αυτό, όπωσ κατάγματα του 

μθριαίου οςτοφ ι νευρολογικζσ βλάβεσ, όπου ο αςκενισ εμφανίηει ζντονεσ αιμωδίεσ (μουδιάςματα) 

ςτο κάτω άκρο μετά το τζλοσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ, επθρεάηοντασ τθν αποκατάςταςι του.  

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με όλεσ τισ προκζςεισ ολικισ αρκροπλαςτικισ του ιςχίου, χωρίσ τθν ανάγκθ 

για εξειδικευμζνα εργαλεία τοποκζτθςθσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα επιλογισ των καλφτερων υλικϊν. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ 

Μειωμζνοσ μετεγχειρητικόσ πόνοσ: ςε ςφγκριςθ με “ςυμβατικζσ” χειρουργικζσ τεχνικζσ, θ προςπζλαςθ 

ALMIS μπορεί να μειϊςει τον μετεγχειρθτικό πόνο επειδι δεν κόβονται οι μφεσ. 

Μικρότερη απώλεια αίματοσ: θ διατιρθςθ των μυϊν και των αγγείων μειϊνει δυνθτικά τθν απϊλεια 

αίματοσ. 



υντομότερη αποκατάςταςη: λόγω του μειωμζνου μετεγχειρθτικοφ πόνου. Βάδιςθ από τθν 1θ 

μετεγχειρθτικι θμζρα. 

Μικρή ουλή του δζρματοσ: με τθν ALMIS, θ τομι του δζρματοσ είναι μικρότερθ (8-10cm) από μια τομι 

«ςυμβατικισ» χειρουργικισ επζμβαςθσ. 

Μειωμζνοσ κίνδυνοσ εξάρθρωςησ (απομάκρυνςθ τθσ κεφαλισ από τθν κοτφλθ): Χάρθ ςτθν Τεχνικι 

ALMIS θ διατιρθςθ των μυϊν βελτιϊνει τθ ςτακερότθτα του ιςχίου ςθμαντικά. Ο κίνδυνοσ εξάρκρωςθσ 

είναι ελάχιςτοσ και οι μετεγχειρθτικοί προφυλακτικοί περιοριςμοί των κινιςεων, που ςυνικωσ 

ςυνιςτϊνται ςε άλλεσ τεχνικζσ, δεν είναι απαραίτθτοι. 

Σαχφτερη επιςτροφή ςτισ καθημερινζσ δραςτηριότητεσ: Χάρθ ςτθν Τεχνικι ALMIS, θ επιςτροφι ςτισ 

κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ είναι ταχφτερθ. 

Αποτροπή τησ χωλότητασ: θ ALMIS  χαρακτθρίηεται από μια χειρουργικι τεχνικι που προςτατεφει τουσ 

μφεσ, τα αγγεία και τα νεφρα που απαντϊνται κατά τθν προςπζλαςθ τθσ άρκρωςθσ του ιςχίου. 

Ελαχιςτοποιϊντασ τθ βλάβθ των μυϊν και των νεφρων, μειϊνονται οι πικανότθτεσ χωλότθτασ. Οι 

αςκενείσ μποροφν να επανζλκουν ςτθ φυςιολογικι ηωι τουσ ςυντομότερα και μποροφν να αςκθκοφν 

ξανά ςχεδόν χωρίσ περιοριςμοφσ. Η πλειοψθφία μπορεί να οδθγιςει αυτοκίνθτο 2-3 βδομάδεσ μετά 

τθν επζμβαςθ και γενικά μποροφν να επανζλκουν ςυντομότερα ςτθ φυςιολογικι ηωι τουσ. 

 

 

 

Η μζκοδοσ ALMIS χρθςιμοποιείται, επίςθσ, και για τθν αντιμετϊπιςθ των καταγμάτων του ιςχίου, 

εξαςφαλίηοντασ τθν άμεςθ κινθτοποίθςθ του αςκενι και τθν πλιρθ φόρτιςθ του πάςχοντοσ ςκζλουσ. 

Το γεγονόσ αυτό τον βοθκά να βγει γριγορα από τον φαφλο κφκλο που δθμιουργεί ζνα κάταγμα ςτο 

ιςχίο, αποφεφγοντασ ζτςι τισ επιπλοκζσ από τθν παρατεταμζνθ ακινθτοποίθςθ ςτο κρεβάτι. 

 


