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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοποριακή μέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης λεμφοιδήματος
για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Συνδυασμός μικροχειρουργικής λεμφικού ιστού και λαπαροσκοπικής χειρουργικής
(Μεταμόσχευση λεμφαδένων)
Ανεβάζοντας ένα σκαλί ακόμη πιο ψηλά τη Μικροχειρουργική του Λεμφοιδήματος στην
Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και

από

τις

πρώτες

παγκοσμίως,

πρωτοποριακή

επέμβαση

αντιμετώπισης

της

ελεφαντίασης. Η πάθηση, που οφείλεται σε υπερτροφία τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος
με συνέπεια την παραμόρφωσή τους, αντιμετωπίστηκε με μια καινοτόμα τεχνική
μεταμόσχευσης λεμφαδένων.
Μετά την πολυετή προσφορά της ομάδας του Ειδικού Ιατρείου Λεμφοιδήματος της Κλινικής
Πλαστικής

Χειρουργικής

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

στην

αποκατάσταση ασθενών με λεμφοίδημα, νέες προοπτικές προβάλουν στη θεραπεία
ασθενών με ελεφαντίαση.
«Η ελεφαντίαση αποτελεί το πλέον προχωρημένο στάδιο του λεμφοιδήματος στα πόδια
προκαλώντας χρόνια προβλήματα στους ασθενείς, με έντονο πόνο και αίσθημα βάρους,
χρόνια έλκη στα πόδια, αδυναμία βάδισης και εργασίας και συνολικά σημαντική επιβάρυνση
της ποιότητας ζωής τους. Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ και πολλά χρόνια
αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τους ασθενείς με λεμφοίδημα και ελεφαντίαση με την τεχνική
της μεταμόσχευσης λεμφαδένων, ώστε να αποκαταστήσουμε τη λεμφική κυκλοφορία. Η νέα
τεχνική που για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε σε ασθενή στην Ελλάδα, είχε την πρωτοτυπία
της λήψης τμήματος του επιπλόου, ιστού πλούσιου σε λεμφικό ιστό, από την κοιλιακή χώρα
με λαπαροσκοπική χειρουργική και της μεταφοράς του σε μεγάλο μέρος του ποδιού που
έπασχε από ελεφαντίαση», εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ, υπεύθυνος του Ιατρείου
Λεμφοιδήματος Δημήτρης Διονυσίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχία της επέμβασης είναι ήδη ορατή μέσα στις πρώτες 6
εβδομάδες, με τους ασθενείς να δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. «Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής που άμεσα βλέπουν οι ασθενείς και η ικανοποίηση που λαμβάνουμε από τα
θετικά αποτελέσματα, μας κάνουν να υποσχόμαστε ότι θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα στο
πλευρό των ασθενών με νέες εξειδικευμένες θεραπείες», υπογραμμίζει ο κ. Διονυσίου.
Η επιτυχημένη επέμβαση διενεργήθηκε πριν από λίγες μέρες με την άριστη συνεργασία της
ομάδας της Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ και του αναπληρωτή καθηγητή Χειρουργικής
Δημήτριου Γιακουστίδη.
Το ειδικό Ιατρείο Λεμφοιδήματος, λειτουργεί την τελευταία δεκαετία, υπό τη διεύθυνση της
καθηγήτριας Ευτέρπης Δεμίρη, και διαθέτει μια ομάδα συνεργατών για τη χειρουργική
αντιμετώπιση ασθενών με λεμφοίδημα. Η επιτυχής αποκατάσταση με πλήρη θεραπεία
δύσκολων περιστατικών με λεμφοίδημα στα άνω και κάτω άκρα έχει γίνει γνωστή στο
πανελλήνιο και πλέον τις υπηρεσίες του ειδικού Ιατρείου Λεμφοιδήματος αναζητούν ασθενείς
από όλη την επικράτεια, αλλά και την Ευρώπη.

