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Ο πρόςθιοσ χιαςτόσ ςύνδεςμοσ αποτελεύ ϋναν 
από τουσ τϋςςερισ βαςικούσ ςυνδϋςμουσ του 
γόνατοσ. υμβϊλει ςτη ςταθερότητα και την 
ομαλό λειτουργύα του. Η ρόξη του ςυνδϋςμου 
αποτελεύ τη ςυχνότερη ςυνδεςμικό κϊκωςη 
τησ ϊρθρωςησ και ςυμβαύνει κυρύωσ ςε 
αθλητϋσ κατϊ τη διϊρκεια των 
δραςτηριοτότων τουσ αλλϊ ςυναντϊται και ςε 
τροχαύα καθώσ και ςε εργατικϊ ατυχόματα.



Ο πρόςθιοσ χιαςτόσ ςύνδεςμοσ βρύςκεται ςτο κϋντρο           
τησ ϊρθρωςησ του γόνατοσ και ςυνδϋει το μηριαύο οςτό με 
το οςτό τησ κνόμησ.



ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ :

Η ρόξη του προςθύου χιαςτού 

μπορεύ να ςυμβεύ:

1.με τη γρόγορη και απότομη 

αλλαγό τησ κατεύθυνςησ.

2. απότομο ςταμϊτημα ενώ 

τρϋχουμε.

3. κατϊ τη διϊρκεια τησ 

προςγεύωςησ μετϊ από ϋνα 

ϊλμα.

4. ϊμεςη βύαιη επαφό.

Κατϊ τη ςτιγμό τησ ρόξησ του 
ςυνδϋςμου μπορεύ να ακουςτεύ 
ϋνασ χαρακτηριςτικόσ θόρυβοσ 
μϋςα από την ϊρθρωςη. Ο 
αςθενόσ ςυνόθωσ εμφανύζει:

 πόνο και ούδημα ςτο γόνατο 

(πρόξιμο)

 απώλεια του πλόρουσ εύρουσ 

κύνηςησ τησ ϊρθρωςησ

 ευαιςθηςύα ςτην ψηλϊφηςη

 δυςκολύα ςτη προςπϊθεια    

βϊδιςησ



Η ρόξη του προςθύου χιαςτού( Π.Φ.)  εύναι  μια από τισ 
πιο ςυχνϋσ κακώςεισ του γόνατοσ, που αντιμετωπύζονται 
ςτο Γενικό Νοςοκομεύο Ωμφιςςασ.



Η αρθροςκοπικό 
πλαςτικό του προςθύου 
χιαςτού ςυνδϋςμου 
αποτελεύ τη πιο 
ςύγχρονη χειρουργικό 
μϋθοδο αντιμετώπιςησ 
παγκοςμύωσ και εύναι η 
εξϋλιξη τησ παλαιϊσ 
εφαρμοζόμενησ 
ανοιχτόσ χειρουργικόσ 
επϋμβαςησ.



Σα πλεονεκτόματα 
εύναι:

• Λιγότεροσ χειρουργικόσ 
χρόνοσ.

• Μικρότερη παραμονό 
ςτην κλινικό. 

• Λιγότεροσ 
μετεγχειρητικόσ πόνοσ. 

• Γρηγορότερη 
αποκατϊςταςη του 
ατόμου.

• Γρηγορότερη 
επαναφορϊ ςτισ 
δραςτηριότητϋσ του



Ο ςτόχοσ τησ επϋμβαςησ εύναι να αποκαταςτόςει την 
ςταθερότητα τησ ϊρθρωςησ ϋτςι ώςτε να αποτραπεύ όςο το 
δυνατόν περιςςότερο ο κύνδυνοσ πρόωρησ εκφύλιςησ 
(οςτεοαρθρύτιδα) και να επαναφϋρει το ϊτομο το ςυντομότερο 
δυνατό ςτη καθημερινό του δραςτηριότητα.



ΚΟΠΟ ΣΗ 
ΕΡΓΑΙΑ

Ο ςκοπόσ τησ εργαςύασ μασ εύναι να 
περιγρϊψουμε την ςυμμετοχό και την ςυμβολό 
του νοςηλευτικού προςωπικού κατϊ την 
χειρουργικό επϋμβαςη τησ αρθροςκοπικόσ
αποκατϊςταςησ του προςθύου χιαςτού 
ςυνδϋςμου.

Εφόςον η αντιμετώπιςη  τησ ρόξησ του 
πρόςθιου χιαςτού ςυνδϋςμου, εύναι αμιγώσ η 
χειρουργικό θεραπεύα.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 Σο υλικό και η μϋθοδοσ που χρηςιμοποιόθηκε εύναι 

από ςυλλογό δεδομϋνων κατϊ τα ϋτη : 2012-2014, 
του τμόματοσ του Φειρουργεύου του Νοςοκομεύου 
μασ , όπου αντιμετωπύςθηκαν ( 214) ρόξεισ προςθύου 
χιαςτού ςυνδϋςμου.

 το 50% -60% των ρόξεων υπόρχαν ςυνοδϋσ βλϊβεσ 
( ρόξεισ του ϋςω μηνύςκου).

 το 90% , η ρόξη προόλθε από αθλητικϋσ 
δραςτηριότητεσ  και 

 το 10% από τροχαύα ατυχόματα.



Η νοςηλευτικό παρϋμβαςη περιλαμβϊνει την   οργϊνωςη του χειρουργεύου

καθώσ και την ετοιμαςύα τησ χειρουργικόσ αύθουςασ με τον κατϊλληλο

εξοπλιςμό ( χειρουργικό & τεχνικό , ιματιςμό, φαρμακευτικό υλικό), ανϊλογα με

την τεχνικό που θα ακολουθηθεύ.



 ετ μαλακών μορύων.

 ετ  αρθροςκοπικό.

 ετ  ςυνδεςμοπλαςτικόσ.

 Αρθροςκόπιο.

 Οπτικό γωνύασ 30°.
 Καλώδιο ψυχρού  φωτιςμού.

 Σρυπϊνι.
 Αρθροςκοπικό ηλεκτρόδιο

για εξϊχνωςη και αιμόςταςη.

 Αντλύα  ςταθερόσ     
ενδαρθρικόσ πύεςησ.

 Shaver ( ύςτημα μηχανικού      
καθαριςμού τησ ϊρθρωςησ. 



 ύςτημα απεικόνιςησ 

και καταγραφόσ.

 Σραπϋζια  Mayo.

 Βοηθητικϊ τραπϋζια.

 Εξαρτόματα 

χειρουργικού τραπεζιού.

 Διαθερμύα.

 Tourniquet.

 Αναρρόφηςη.



 εντόνια πολλαπλών 

χρόςεων.

 Αρθροςκοπικό  

ςεντόνι.

 Αντιςηπτικϊ.

 απονούχα

διαλύματα.

 Υυςιολογικόσ ορόσ.



 Ο Νοςηλευτόσ φροντύζει 
για την επϊρκεια του 
αναλώςιμου υλικού.

 Εξαρτϊται  από το εύδοσ 
του μοςχεύματοσ που θα 
χρηςιμοποιηθεύ. 

 Βϋβαια η τεχνικό αλλϊζει 
αλλϊ η φιλοςοφύα 
παραμϋνει ύδια, δηλαδό 
θϋλουμε να καθηλώςουμε 
το μόςχευμα ςτον μηρό 
και ςτην κνόμη.



 Φρηςιμοποιούνται τα μοςχεύματα των οπύςθιων 
μηριαύων δηλαδό ο Ιςχνόσ και ο Ημιτενοντώδησ 
τϋνοντασ .

 ε ειδικϋσ περιπτώςεισ (Revision) χρηςιμοποιούνται 
τα πτωματικϊ μοςχεύματα.



 Προεγχειρητικό φϊςη 
 Διεγχειρητικό φϊςη 
 Μετεγχειρητικό φϊςη 



 Γενικϋσ  εξετϊςεισ αύματοσ.

 Ακτινογραφύα  θώρακοσ – γόνατοσ.

 Καρδιολογικόσ  ϋλεγχοσ.

 Διακοπό ό περιοριςμόσ του καπνύςματοσ.

 Ευπρεπιςμόσ περιοχόσ τησ επϋμβαςησ.

 Αφαύρεςη κοςμημϊτων και τεχνητών 

οδοντοςτοιχιών.

 Σοποθϋτηςη ειδικόσ ενδυμαςύασ.



 Τποδοχό του αρρώςτου ςτο χειρουργεύο.

 Ϊλεγχοσ και προφορικό ενημϋρωςη για την

κατϊςταςη του.

 Σοποθϋτηςη του αςθενό ςτο χειρουργικό τραπϋζι.

 Σοποθϋτηςη Tourniquet.

 υνδεςμολογύα του αρθροςκοπικού πύργου.

 τεγανότητα δαπϋδου.

 Σόρηςη ςυνθηκών αςηψύασ.



 Ενημϋρωςη για το εύδοσ και την τεχνικό που θα 

χρηςιμοποιηθούν.

 Ϊγκαιρη ετοιμαςύα εργαλεύων και εφοδύων.

 Βοόθεια ςτο ντύςιμο των ιατρών, ςτην αντιςηψύα του 

δϋρματοσ και ςτο ςτρώςιμο του χειρουργικού πεδύου.

 Γνώςη για τον χειριςμό των εργαλεύων καθώσ και 

για τουσ χειρουργικούσ χρόνουσ. 



ΛΗΧΗ 
ΜΟΦΕΤΜΑΣΟ 

( ειδικό εργαλεύο 

«STRIPPER»  ).



Μετϊ την λόψη το μόςχευμα φυλϊςςεται ςε γϊζα 
εμποτιςμϋνη με φυςιολογικό ορό, ϋωσ ότου 
υποςτεύ την επεξεργαςύα που χρειϊζεται. 



 ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ 
ΓΟΝΑΣΟ

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΣΟΤΝΕΛ



 ΚΑΘΗΛΨΗ 
ΜΟΦΕΤΜΑΣΟ 

 ΤΓΚΛΙΗ 
ΣΡΑΤΜΑΣΟ 



Υροντύδα για την αςφαλό μεταφορϊ του 

αςθενούσ από το χειρουργεύο 

Προςοχό  ςτην παροχϋτευςη

ε ύπτια θϋςη το χειρουργημϋνο μϋλοσ 

 Εφαρμογό κρυοθεραπεύασ



 τισ (214)  ςυνδεςμοπλαςτικϋσ το  97% εύχαν ΑΡΙΣΑ
αποτελϋςματα. 

 Τπόρξε μια πιθανό επιμόλυνςη ςτο βοηθητικό 
ςύςτημα
καθόλωςησ  ςτην  κνόμη (αγκρϊφα) το οπούο
αντιμετωπύςτηκε  με αντιβιοτικό αγωγό και          
χειρουργικό αφαύρεςη  τησ  αγκρϊφασ με ταυτόχρονο   
χειρουργικό καθαριςμό  τοπικϊ, χωρύσ  καμύα 
παρϋμβαςη ςτο μόςχευμα.   

 Ο μϋςοσ χειρουργικόσ χρόνοσ όταν εξόντα (60΄) λεπτϊ.



ΑΡΙΣΑ  αποτελϋςματα  ςτο 97% των 
περιςτατικών.



 Η αρθροςκοπικό  ςυνδεςμοπλαςτικό προςθύου χιαςτού 

ςυνδϋςμου εύναι χειρουργεύο ρουτύνασ ςτο Νοςοκομεύο 

μασ με ΑΡΙΣΑ αποτελϋςματα.

 Μϋγιςτη ςυμβολό ςε αυτό ϋχει η ταχύτατη και 

προςεκτικό διεκπεραύωςη των περιςτατικών από το 

νοςηλευτικό προςωπικό που χϊρη ςτην γνώςη των 

τεχνικών που εφαρμόζονται και ςτην εξοικεύωςη με 

τϋτοιου εύδουσ αρθροςκοπικϋσ επεμβϊςεισ, εύναι 

αναντικατϊςτατο μϋλοσ τησ χειρουργικόσ ομϊδασ.



 Σεχνικό Φειρουργεύου, ΟΕΔΒ ,2008, ΑΘΗΝΑ.

 www.kouloumentas.gr/cruciate_treatment

 www.andreaskaragiannis.gr/...χειρουργικό/πρόςθιοσ-χιαςτόσ-

ςύνδεςμοσ

 Πρακτικϊ ςυνεδρύων Τ.Δ.ΝΟ.Φ.
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