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Στόχοι του μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο φοιτητής τις κλινικές αποδείξεις και τις
διαφορετικές προσεγγίσεις στην χειρουργική αντιμετώπιση των συνηθισμένων ορθοπαιδικών
παθήσεων. Ο φοιτητής θα μάθει μια συστηματική προσέγγιση του ασθενούς που χρήζει
χειρουργικής

αντιμετώπισης. Ο φοιτητής θα διδαχτεί τοπογραφικά τις πιο σύγχρονες

διαγνωστικές μεθόδους και τις θεραπευτικές πρακτικές των ορθοπαιδικών παθήσεων των άνω
και κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Στο τέλος του του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:


Γνωρίζουν πώς να προγραμματίσουν τη χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς με
μυοσκελετικές παθήσεις των άνω και κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης.



Γνωρίζουν πώς να προγραμματίσουν τη χειρουργική θεραπεία χρησιμοποιώντας
αρχές βασισμένες σε κλινικές αποδείξεις.



Γνωρίζουν τις διχωγνωμίες στην χειρουργική αντιμετώπιση της μυοσκελετικής
παθολογίας.



Γνωρίζουν πώς να παίρνουν από τον ασθενή τεκμηριωμένη συγκατάθεση για

χειρουργική αντιμετώπιση, εξηγώντας του τις διάφορες επιλογές θεραπείας.


Γνωρίζουν τι καινούριο υπάρχει και ποιο είναι το όραμα για το μέλλον της
ορθοπαιδικης.

Περιεχόμενα μαθήματος:

1. Αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας οσφυαλγίας. Ο χρόνιος πόνος της
σπονδυλικής στήλης και η διεπιστημονική του προσέγγιση. Αίτια
οσφυαλγίας: Εκφυλιστικές αλλοιώσεις, δισκοπάθεια, μυελοπάθεια,
σπονδυλολίσθηση, σπονδυλόλυση. Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας,
συζήτηση.
2. Παιδορθοπαιδική. Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (διάγνωση,
θεραπεία,

προσυμπτωματικός

έλεγχος,

μέθοδοι

διαλογής).

Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου. Νόσος του Perthes.
Φυσιολογικές παραλλαγές στα παιδιά (βάδισμα με τις μύτες των ποδιών
προς τα μέσα, πλατυποδία, ραιβό και βλαισό γόνατο, λόρδωση). Αιτίες
Χωλότητας: Υμενίτιδα, λοίμωξη, τραύμα. Η διάγνωση και η θεραπεία της
χωλότητας. Τα κριτήρια του Kocker. Εργαστηριακές και ακτινολογικές
έρευνες. Συζήτηση περιστατικών.
3.

Πρόσκρουση του ισχίου. Η κλινική εικόνα και ακτινολογική

διάγνωση. Αιτίες της πρόσκρουσης ισχίου. Συζήτηση: Συντηρητική ή
χειρουργική αντιμετώπιση, αρθροσκοπική ή ανοικτή θεραπεία.
4.

Τραυματισμοί συνδέσμων του γόνατος. Ο μηχανισμός του

τραυματισμού. Η κλινική εικόνα και ακτινολογική διάγνωση. Η κλινική
εξέταση των συνδέσμων του γονάτου. Συζήτηση: Ο πρόσθιος χιαστός. Οι

επιλογές του μοσχεύματος. Ο ρόλος της συντηρητικής θεραπείας. Πότε και τι
χειρουργούμε. Πολλαπλές κακώσεις συνδέσμων στο γόνατο.
5.

Τραυματισμοί στους τένοντες των χεριών. Η ανατομία του χεριού

και των τενόντων. Η κλινική εικόνα και θεραπεία τραυματισμών των
καμπτήρων και εκτεινόντων. Η αποκατάσταση. Οι ζώνες των καμπτήρων στο
χέρι.
6.

Κακώσεις του καρπού. Κατάγματα του σκαφοειδούς οξεία χρόνια

στα οποία δεν έχει επέλθει επούλωση. Κακώσεις του τρίγωνου χόνδρου.
Τραυματισμοί συνδέσμων. Διάσταση σκαφοειδούς‐ μηνοειδούς.
7.

Ποδοκνημική. Οξεία και χρόνια ρήξη του αχιλλείου . Συζήτηση:

Συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση.Τενοντίτιδα του
αχιλλείου. Οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου. Η θεραπεία της
αστάθειας της ποδοκνημικής.
8.

Πέλμα. Πλατυποδία. Κοιλοποδία. Βλαισσό μεγάλο δάκτυλο.

Παραμορφώσεις οπίσθιου πέλματος. Δυσλειτουργία και ρήξη του οπίσθιου
κνημιαίου τένοντα. Ορθοτικές και χειρουργικές θεραπείες. Τραύματα,
κατάγματα και εξαρθρώσεις.
9.

Στροφικό πέταλο του ώμου. Τα αίτια της παθολογίας του στροφικού

πετάλου. Μερική και πλήρης ρήξη. Κλινική εικόνα. Ακτινολογική διάγνωση.
Η επιστημονική απόδειξη για τη χειρουργική θεραπεία.
10.

Κατάγματα και αστάθεια του αγκώνα. Υπερκονδύλια κατάγματα σε

παιδιά: Μελέτη των ιατρικών μελετών όσον αφορά το πόσο άμεσα πρέπει
να γίνεται η χειρουργική επέμβαση και η θεραπεία του παιδιού με
νευρολογικό ή αγγειακό πρόβλημα μετά από υπερκονδύλιο κάταγμα. Η

χειρουργική θεραπεία ενδοαρθρικών καταγμάτων σε ενήλικες.
Τραυματισμοί συνδέσμων.
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Διαλέξεις (βιντεοσκοπημένες), Συζήτηση, Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, Κλινικά
σενάρια, Παρουσιάσεις φοιτητών.
Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιαφέρον-συμμετοχή-παρακολουθήσεις, εργασίες-τεστ, ενδιάμεση εξέταση, τελική εξέταση
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