
 

 

 

 

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός κ. Κωνσταντίνος 
Α. Ζάχος είναι πιστοποιημένα ειδικευμένος στη 
χειρουργική του ισχίου και των οστικών 
λοιμώξεων από το Avon Orthopaedic Centre του 
Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και το University of 
Southern Californa, στο Λος Άντζελες της 
Αμερικής. Τα δύο αυτά κέντρα αποτελούν σημεία 
αναφοράς (το κάθε ένα στον τομέα του) και είναι 
παγκοσμίως γνωστά.  Έχοντας δουλέψει στην 
Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτοντας 
αρκετά χρόνια επαγγελματικής επιμόρφωσης και 
εμπειρίας στο χειρουργικό του αντικείμενο, 
πιστεύει ότι όλες οι χειρουργικές τεχνικές και όλα 
τα εμφυτεύματα δεν είναι ίδια, όπως δεν είναι ίδιοι 
και όλοι οι ασθενείς. Με γνώμονα αυτό και 
έχοντας ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου 
στο οποίο έχει ειδικευτεί (δηλαδή, στο Ισχίο και 
στις Οστικές Λοιμώξεις) έχει τη δυνατότητα να 
σας προσφέρει ολοκληρωμένες αλλά κυρίως, 
προσωποποιημένες λύσεις στο πρόβλημά σας.  

 

Eαρμόζει την ρομποτική τεχνολογία ΜΑΚΟ, τις 
τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (Direct 
Superior Plus & AMIS) και τα πρωτόκολλα Fast 
track, προσφέροντας ταχύτερη αποθεραπεία ενώ 
χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά, όπως αυτά που 
χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό.  

 

Κυρίως, αντιμετωπίζει τον ασθενή όχι σαν ένα 
παροδικό περιστατικό που τελειώνει με το 
χειρουργίο, αλλά σαν έναν ξεχριστό άνθρωπο, που 
ενδεχομένως να χρειαστεί αναθεώρηση στο μέλλον 
και ειδικά όταν πρόκειται για νέους σε ηλικία 
ασθενείς.  

 
Λόγω του πάθους του με το δυσπλαστικό 

ισχίο και σε συνεργασία με τον παγκοσμίου 
φήμης, Ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Έβερτ Σμιθ 
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Τα τελευταία χρόνια η αρθροπλαστική του ισχίου 
μπορεί να πραγματοποιειθεί σχεδον αναίμακτα 

και ατραυματικά μέσα απο μια μικρή τομή 
προσφέροντας πολύ γρήγορη ανάρρωση, 

ελάχιστο πόνο και μικρά ποσοστά επιπλοκών.  

«ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΕΝΑ ΒΗΜΑ 

ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ..!»  
  

Ενας σύντομος οδηγός που σχεδιάστηκε για 
να ενημερώσει για τις τεχνικές ελάχιστης 

επεμβατικότητας (Direct Superior Plus) και 
την ρομποτική τεχνική ΜΑΚΟ στην 

αρθροπλαστική του ισχίου και να σας  
βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα  

πλεονεκτήματά τους. 
 

 

(www.evertsmith.com) έχουν αναπτύξει μία 
ξεχωριστή και μοναδική τεχνική για την καλύτερη 
αντιμετώπιση του δυσπλαστικού ισχίου. 

 
Τέλος, οι κριτικές που έχει λάβει ο κ. 

Κωνσταντίνος Α. Ζάχος από ασθενείς του στην 
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θετικές και 
τον χαρακτηρίζουν ως έναν Ορθοπαιδικό 
χειρουργό με αυτοπεποίθηση, ο οποίος εμπνέει 
απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στον ασθενή, 
ακούει και προσεγγίζει επικοινωνιακά τον ασθενή 
φροντίζοντας για την ποιότητα περίθαλψής του 
και με βαθιά γνώση και εμπειρία του αντικειμένου 
του που του επιτρέπει να προσφέρει 
εξατομικευμένες λύσεις στον κάθε ασθενή. 

mailto:zahosk@gmail.com
http://www.kostaszahos.com/
http://evertsmith.com/about


 

 

 

 

 

 
  

  

ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ηη  ββεελλττιισσττοοπποοίίηησσηη  σσττοο  

σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττωωνν  χχεειιρροουυρργγιικκώώνν  εερργγααλλεείίωωνν  κκααιι  ττωωνν  

εεμμφφυυττεευυμμάάττωωνν  έέχχεειι  εεππιιττρρέέψψεειι  σσττοουυςς  χχεειιρροουυρργγοούύςς  νναα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  ααρρθθρροοππλλαασσττιικκήή  ττοουυ  ιισσχχίίοουυ   

χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττεεχχννιικκέέςς  εελλάάχχιισσττηηςς  εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς,,   

((MMIISS)),,  δδηηλλααδδηη  μμέέσσαα  ααπποο  μμιιαα  μμιικκρρήή  ττοομμήή  κκααιι  

ττρρααυυμμααττίίζζοοννττααςς  εελλάάχχιισστταα  ττοουυςς  μμυυεεςς  κκααιι  ττέέννοοννττεεςς  γγύύρρωω  

ααππόό  ττηηνν  άάρρθθρρωωσσηη..  

ΔΔυυσσττυυχχώώςς  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  έέχχεειι  εεππιικκρρααττήήσσεειι  ηη  

λλααννθθαασσμμέέννηη  άάπποοψψηη  όόττιι  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  εελλάάχχιισσττηηςς   

εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς  εείίννααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσαα  ααππόό  

μμιικκρρέέςς  ττοομμέέςς  ((<<88--1100ccmm))..  ΣΣττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  όόμμωωςς  ττοο  

μμήήκκοοςς  ττηηςς  ττοομμήήςς  εείίννααιι  έένναα  μμόόννοο  ααππόό  τταα  κκρριιττήήρριιαα  πποουυ   

ππρρέέππεειι  νναα  εεκκππλληηρρώώννεειι  μμιιαα  ττεεχχννιικκήή  γγιιαα  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  

εελλάάχχιισστταα  εεππεεμμββααττιικκήή..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ππααρράάμμεεττρροοιι  πποουυ   

χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν  μμιιαα  ττεεχχννιικκήή  ωωςς  εελλάάχχιισστταα  εεππεεμμββααττιικκήή  

εείίννααιι::  

••  ΤΤοομμήή  δδέέρρμμααττοοςς  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  88--1122ccmm  

••  ΕΕλλάάχχιισσττηη  κκαακκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμααλλαακκώώνν  μμοορρίίωωνν  

((μμυυώώνν,,  ττεεννόόννττωωνν,,  ννεεύύρρωωνν  κκααιι  ααγγγγεείίωωνν))  

••  ΕΕλλάάχχιισσττηη  ααφφααίίρρεεσσηη  οοσσττοούύ    

••  ΧΧρρήήσσηη  εεμμφφυυττεευυμμάάττωωνν  μμεε  μμιικκρρόό  μμέέγγεεθθοοςς  κκααιι  

σσχχεεδδιιαασσμμόό  πποουυ  εεππιιττρρέέπποουυνν  ττηη  μμέέγγιισσττηη  

δδιιααττήήρρηησσηη  οοσσττιικκοούύ  ααπποοθθέέμμααττοοςς  

ΟΟιι  ττεεχχννιικκέέςς  εελλάάχχιισσττηηςς  εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς,,  πποουυ   

ααπποοττεελλοούύνν  σσήήμμεερραα  ττηηνν  σσύύγγχχρροοννηη  ττάάσσηη  σσττηηνν  

ααρρθθρροοππλλαασσττιικκήή  ττοουυ  ιισσχχίίοουυ,,  εεσσττίίααζζοουυνν  σσττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς   

μμεεττεεγγχχεειιρρηηττιικκήήςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  μμεεττεεγγχχεειιρρηηττιικκοούύ  ππόόννοουυ,,  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα::  

••  OO  αασσθθεεννήήςς  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  λλιιγγόόττεερρεεςς  ηημμέέρρεεςς  σσττοο  

ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ((2244  --  2244  ώώρρεεςς))  

••  ΟΟ  αασσθθεεννήήςς  νναα  εεππιισσττρρέέφφεειι  ππιιοο  γγρρήήγγοορραα  σσττιιςς  

κκααθθηημμεερριιννέέςς  ττοουυ  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ((  44  εεββδδοομμάάδδεεςς))..  

ΗΗ  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ιισσχχίίοουυ  μμεε  μμιιαα  ττεεχχννιικκήή  

εελλααχχιισσττηηςς  εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς  εεππιιττυυγγχχάάννεειι  όόττιι  κκααιι  ηη  

κκλλαασσιικκήή  ((σσυυμμββααττιικκήή))  ττεεχχννιικκήή,,  μμόόννοο  πποουυ  σσεε  ααυυττήή  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  μμιιαα  ττοομμήή  88--1122ccmm  σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττηηνν  

σσυυμμββααττιικκήή  ττεεχχννιικκήή  όόπποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  μμιιαα  ττοομμήή  2200--

2255ccmm..  

  

  

  

  

  

««ττιι  μμοουυ  ππρροοσσφφεερροουυνν  οοιι  ττεεχχννιικκεεςς  εελλααχχιισσττηηςς  
εεππεεμμββααττιικκοοττηηττααςς  σσττηηνν  ααρρθθρροοππλλαασσττιικκηη  ττοουυ  ιισσχχιιοουυ;;»»  

 

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  εελλααχχίίσσττηηςς  

εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς  όότταανν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  

εειιδδιικκοούύςς  χχεειιρροουυρργγοούύςς  εείίννααιι  εεννττυυππωωσσιιαακκάά..  ΛΛόόγγωω  ττοουυ  

μμιικκρρόόττεερροουυ  χχεειιρροουυρργγιικκοούύ  ττρρααύύμμααττοοςς  ηη  ααππώώλλεειιαα  

ααίίμμααττοοςς  σσττοο  χχεειιρροουυρργγεείίοο  εείίννααιι  εελλάάχχιισσττηη  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  μμηηνν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  μμεεττάάγγγγιισσηη  μμεεττάά  ττοο  

χχεειιρροουυρργγεείίοο..  ΤΤοο  μμιικκρρόό  χχεειιρροουυρργγιικκόό  ττρρααύύμμαα  κκααιι  ηη  

εελλάάχχιισσττηη  κκαακκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ιισσττώώνν  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  σσττηηνν  

μμεείίωωσσηη  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ττωωνν  ππεερριιππρροοθθεεττιικκώώνν  

λλοοιιμμώώξξεεωωνν..  ΗΗ  μμηηδδααμμιιννήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμυυώώνν  κκααιι  

ττωωνν  ττεεννόόννττωωνν  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  ιισσχχίίοο  έέχχεειι  σσαανν  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οο  μμεεττεεγγχχεειιρρηηττιικκόόςς  ππόόννοοςς  νναα  εείίννααιι  

εελλάάχχιισσττοοςς..  ΛΛόόγγωω  ττοουυ  εελλάάχχιισσττοουυ  μμεεττεεγγχχεειιρρηηττιικκοούύ  

ππόόννοουυ  οοιι  αασσθθεεννεείίςς  κκιιννηηττοοπποοιιοούύννττααιι  ττηηνν  ιιδδίίαα  μμέέρραα  

ττοουυ  χχεειιρροουυρργγεείίοουυ..  ΗΗ  άάμμεεσσηη  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  

σσυυννεειισσφφέέρρεειι  σσττηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ττωωνν  εενν  ττωω  

ββάάθθεειι  θθρροομμββώώσσεεωωνν..  

ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝΕΕΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά  μμπποορροούύμμεε  νναα  πποούύμμεε  όόττιι  οοιι  

ττεεχχννιικκέέςς  εελλααχχίίσσττηηςς  εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς  

ππρροοσσφφέέρροουυνν::  

**  λλιιγγόόττεερροο  ππόόννοο  

**  μμιικκρρόόττεερρηη  ννοοσσηηλλεείίαα  ((22--33  ηημμεερρεεςς))  

**  ττααχχύύττεερρηη  ααννάάρρρρωωσσηη  ((44  εεββδδοομμάάδδεεςς))    

**  κκααλλύύττεερροο  κκοοσσμμηηττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  

ΚΚααιι  όόλλαα  ααυυττάά  χχωωρρίίςς  νναα  γγίίννεεττααιι  έέκκππττωωσσηη  σσττηηνν  

ααννααττοομμιικκήή  αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ιισσχχίίοουυ  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  

χχωωρρίίςς  νναα  εεππηηρρρρεεάάζζοουυνν  ττηη  μμαακκρροοββιιόόττηητταα  ττηηςς  

ππρρόόθθεεσσηηςς..  

ΟΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΜΑΚΟ Ρομποτική Αρθροπλαστική: Πρόκειται 
για την μοναδική ρομποτική τεχνική που υπάρχει 
σήμερα για την αρθροπλαστικής του ισχίου και έχει 
έγκριση από το FDA των ΗΠΑ.Τα πλεονεκτήματά 
της είναι η μέγιστη ακρίβεια (δέκατα του χιλιοστού) 
στην τοποθέτηση των υλικών και η μέγιστη 
διατήρηση του αστικού αποθέματος που 

εξασφαλίζουν την μακροβιότητα των εμφυτευμάτων . 

ΤΕΧΝΙΚΗ Direct Superior Plus: Πρόκειται για 
μια υβριδική πρωτοποριακή οπίσθια προσπέλαση 
ελαχίστης επεμβατικότητας κατά την οποία 
διατηρούνται ανέπαφοι όλοι οι σημαντικοί τένοντες 
του ισχίου. Αυτή η τεχνική προσφέρει μεγάλη 
ευελιξία στη χρήση υλικών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ και 
σε ήπιες μορφές δυσπλασίας. Είναι μια καινούργια 
μέθοδο που έχει αναπτυχτεί στην Αυστραλία και 
εφαρμόζεται σε επιλεγμένα κέντρα ανά τον κόσμο. 
Από το 2011 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από τον 
κ Ζάχο. 

MICROPLASTY: Πρόκειται για μια μορφή 
αρθροπλαστικής του ισχίου όπου πραγματοποιείται 
με την χρήση ειδικών εμφυτευμάτων. Στην τεχνική 
αυτή ο αυχένα του μηριαίου παραμένει ανέπαφος 
και χρησιμοποιείται για την στήριξη μικρών στυλεών 
ειδικής σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτό το εγγύς 
μηριαίο παραμένει σχεδόν άθικτo έτσι ώστε στο 
μέλλον να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια κλασσική 
ολική αρθροπλαστική. Αυτη η τεχνική αποτελεί την 
σύγχρονη τάση στην αντιμετόπιση της 
οστεοαρθρίτιδας σε ασθενείς κάτω των 65 ετών που 
πιθανών να χριαστούν μια η περισότερες 
αναθεωρήσεις στο μέλλον γιατι προσφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασσικές 
μεθόδους. 

  

  

  

  

 

««ΤΤιι  εείίννααιι  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  εελλάάχχιισσττηηςς  
εεππεεμμββααττιικκόόττηηττααςς;;»»  
 


