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Στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου (ΟΑΙ) εμπλέκονται 
τρεις βασικοί πρωταγωνιστές: Ο Ορθοπαιδικός, ο ασθενής και 
οι εμπορικές εταιρείες. Η εγχείρηση αυτή συγκαταλέγεται στις 
σημαντικότερες κατακτήσεις της Ορθοπαιδικής των τελευταίων 
δεκαετιών. Μπορεί να θεωρηθεί ως ο «θρίαμβος» της σύγχρο-
νης χειρουργικής, καθώς προσφέρει στον ασθενή μία ανώδυνη 
άρθρωση και του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τις δραστηριό-
τητες του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Οι τεχνι-
κές και τα υλικά για την εφαρμογή της συνεχώς εξελίσσονται και 
τροποποιούνται.

Όπως, όμως, συνήθως συμβαίνει, κάθε καινούρια πρόταση δη-
μιουργεί νέα προβλήματα, τα οποία καλείται να επιλύσει ο σύγ-
χρονος Ορθοπαιδικός όπως η δημιουργία προϊόντων φθοράς, η 
οστεόλυση, η χαλάρωση και πολλά άλλα. Σοβαρά και δισεπίλυτα 
προβλήματα που υποδηλώνουν τη σοβαρότητα της επέμβασης.

Ασήμαντες λεπτομέρειες όπως το μήκος της τομής και η ολιγό-
τερο επεμβατική χειρουργική δε θα πρέπει να μας αποπροσανα-
τολίζουν από τα βασικά προβλήματα αυτής της εγχειρήσεως.

 Η ΟΑΙ είναι μία πολύ σοβαρή και καθοριστική για τον άρ-
ρωστο επέμβαση και την αδικούμε ασχολούμενοι με μικρής και 
αμφίβολής αξίας λεπτομέρειες.

Να μη ξεχνάμε επίσης όπως η ΟΑΙ είναι συγχρόνως μία πολυ-
δάπανη επέμβαση. Το συνολικό κόστος της εγχειρήσεως συνε-
χώς αυξάνει και αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα που υποχρεώ-
νει τους εμπλεκόμενους σε επαγρύπνηση και σε λήψη μέτρων.

Ο ορθοπαιδικός, ο ασθενής, οι 
εμπορικές εταιρείες και η ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου.
Βαδίζουμε το σωστό δρόμο;

Γ.Χαρτοφυλακίδης

Oμότιμος Kαθηγητής
Oρθοπαιδικής
Πανεπιστημίου Aθηνών

Λέξεις ευρετηρίου:  ισχίο, ολική αρθροπλαστική, εμπορικές εταιρείες, 
ασθενής.
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Ο Ορθοπαιδικός και ο ασθενής

Η ένδειξη για την εγχείρηση είναι έργο του 
Ορθοπαιδικού, η τελική όμως απόφαση θα λη-
φθεί  από κοινού με τον άρρωστο, μετά την πλήρη 
ενημέρωσή του για τους κινδύνους της εγχείρη-
σης αλλά και για την εξέλιξη της παθήσεώς του 
εάν δεν χειρουργηθεί. Ο Ορθοπαιδικός εκτιμά τη 
διάρκεια και την ένταση των ενοχλημάτων του 
ασθενούς, λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, τη 
γενική του κατάσταση, τη μορφή και την έκτα-
ση της βλάβης του ισχίου και σταθμίζει τα υπέρ 
και τα κατά της εγχειρήσεως, τα οφέλη και τους 
κινδύνους της. Εξετάζει και κάτι άλλο πολύ ση-
μαντικό: τις δικές του δυνατότητες και τα μέσα 
που διαθέτει για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη 
αυτή επέμβαση, μια επέμβαση της οποίας οι δυ-
σκολίες ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση. 
Εάν είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειρουργός του 
ισχίου και γνωρίζει πολύ καλά να εκτελεί αυτές 
τις εγχειρήσεις, δεν παρασύρεται και τις συνιστά 
μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες.

Ο ασθενής ενημερώνεται και η απόφαση λαμ-
βάνεται από κοινού. Στην ενημέρωση του ασθε-
νούς περιλαμβάνεται και η σημασία της μετεγχει-
ρητικής αγωγής και θεραπείας αποκατάστασης 
καθώς επίσης και η υποχρέωση του για συνεχή 
παρακολούθηση.

Ο ασθενής, και όχι ο πελάτης όπως μερικοί κατά 
απαράδεκτο τρόπο αποκαλούν τον πάσχοντα, είναι 
ο πλέον αδύνατος κρίκος μεταξύ των πρωταγωνι-
στών. Ενεπλάκη, από τη στιγμή που απέκτησε το 
πρόβλημα. Δεν έχει προηγούμενες γνώσεις και πα-
ραστάσεις και είναι επιρρεπής σε εξωτερικές παρο-
τρύνσεις και συμβουλές. Πολλές φορές από λάθος 
ενημέρωση έχει αυξημένες προσδοκίες, οι οποίες θα 
πρέπει να μετριάζονται από τον έμπειρο Ορθοπαιδι-
κό που λειτουργεί σε πλαίσια ηθικής δεοντολογίας.

Σε ένα τεύχος του JBJS διάβασα ένα έμμετρο 
κείμενο, από το οποίο σας μεταφέρω, σε ελεύθερη 
μετάφραση, μερικούς στίχους: 

“Ωδή στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου”

 >…Όπως ένα δένδρο, 
τα ισχία  με ΟΑ έχουν ομορφιά 
Αφού η εγχείρηση έχει

ως πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη του πόνου.
Τα μπαστούνια πάνε στην μπάντα
 και οι ασθενείς  βαδίζουν χωρίς να χωλαίνουν.
Ενώ τα ΜΜΕ, υπερβάλλοντας
 μιλούν για θαύμα.
 Μια ΟΑΙ είναι φανερό
 ότι επιθυμούμε να κρατήσει πολύ.
Τόσο, όσο χρειάζεται ένα μικρό δενδράκι 
για να μεγαλώσει και να γεράσει.
Ίσως οι μαθητές μας να ζήσουν
 μια τέτοια εποχή.
Τα μέχρι σήμερα όμως διδάγματα μας λένε
πως τις προθέσεις τις τοποθετούν
 ρομαντικοί σαν και μας.
Και πως μόνο ο Θεός μπορεί 
να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα
ενός δένδρου….<.

Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ο ασθενής 
τις πραγματικές δυνατότητες της ΟΑΙ και ότι 
δεν είναι πανάκεια που θα του επιλύσει όλα του 
τα προβλήματα υγείας. Ότι είναι μια εγχείρηση, 
που παρά τη μεγάλη πρόοδο και τα εξαιρετικά  
της αποτελέσματα δεν μπορεί να διατηρηθεί δια 
βίου, όταν μάλιστα εκτελείται σε ασθενείς μικρής, 
σχετικά, ηλικίας. Να αντιληφθεί ότι ορισμένοι 
λειτουργικοί περιορισμοί μπορεί να παραμείνουν 
και μετά την εγχείρηση. Ότι φυσιολογικό εύρος 
κίνησης της αρθρώσεως είναι σχεδόν αδύνατο 
να επιτευχθεί, ιδίως σε ισχία που προεγχειρητικά 
παρουσίαζαν μεγάλη δυσκαμψία. Να αντιληφθεί 
ότι η τεχνητή άρθρωση που θα αποκτήσει θα τον 
εξυπηρετεί για μια ανώδυνη βάδιση, αλλά δεν θα 
του επιτρέπει να ασχολείται  με σπορ που επιβα-
ρύνουν την άρθρωση του ισχίου ή να συνεχίσει 
να εκτελεί ένα βαρύ επάγγελμα. Υπερβολή στη 
χρήση της άρθρωσης μπορεί να επηρεάσει το 
χρόνο επιβίωσης της και να οδηγήσει ταχύτερα 
σε αναθεώρηση. Και πάνω από όλα να αντιληφθεί 
τη σημασία της δια βίου μετεγχειρητικής παρα-
κολούθησης. Να καταλάβει πως είναι δυνατό, 
πριν ακόμα εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα, 
να αναγνωριστούν αλλοιώσεις, όπως φθορά του 
ΡΕ, οστεόλυση ή επαπειλούμενη χαλάρωση που η 
έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι πολύ πιο εύκολη 
και περισσότερο αποτελεσματική.
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 Η επικοινωνία με τον άρρωστο καμιά φορά εί-
ναι δύσκολη, εξαιτίας της ψυχολογικής και πνευ-
ματικής του καταστάσεως. Η ενημέρωση μπορεί 
να συναντήσει εμπόδια και να είναι χρονοβόρα. 
Ο γιατρός χρειάζεται να έχει αυξημένες ικανότη-
τες και υπομονή, προκειμένου να φθάσει σε κά-
ποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα επικοινωνίας.

Δύο λόγια παραπάνω για την αξία της  μετεγ-
χειρητικής  παρακολούθησης. Είναι λυπηρό να 
εξετάζουμε ασθενείς με ΟΑΙ, οι οποίοι παραπέ-
μπονται για αναθεώρηση, με εκτεταμένες οστικές 
βλάβες, λόγω ελλειπούς παρακολούθησης. Μπο-
ρεί η συχνή παρακολούθηση να δημιουργεί επι-
πλέον δαπάνες και να είναι ταλαιπωρία για τον 
ασθενή, όταν μάλιστα αυτός δεν έχει ενοχλήσεις, 
στο τέλος όμως θα αποδειχθεί ότι αυτή η τακτική 
είναι καθοριστική και φθηνότερη.

Το <Follow up> αποτελεί απαραίτητο συμπλή-
ρωμα της σοβαρής αυτής επέμβασης. Ο Ορθοπαι-
δικός που δεν παρακολουθεί τους ασθενείς που 
χειρουργεί είναι σαν τον πατέρα που κάνει παιδιά 
και τα εγκαταλείπει στη τύχη τους.

Πολλοί Ορθοπαιδικοί είναι πολύ απασχολημέ-
νοι και αναθέτουν το έργο της μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης σε νεότερους συναδέλφους. 
Παρόλο ότι και αυτή η τακτική είναι μία μέση 
λύση, δεν είναι η καλύτερη. Τα στοιχεία που απαι-
τούνται δεν καταγράφονται, δεν τεκμηριώνονται 
επαρκώς τα ευρήματα από την κλινική εξέταση 
και εκτός των άλλων με δυσκολία εν συνέχεια 
μπορεί να γίνουν αναδρομικές μελέτες.

Οι Ορθοπαιδικοί συχνά, σχολιάζονται δυσμε-
νώς για το μεγάλο αριθμό ασθενών που αναλαμ-
βάνουν να χειρουργήσουν. Ο αντίλογος είναι ότι 
έτσι  αποκτούν μεγάλη χειρουργική πείρα. Εάν 
όμως δεν έχουν ένα καλά οργανωμένο σύστημα 
μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών 
τους αυτή η εμπειρία έχει περιορισμένη αξία. Δεν 
αρκεί για να τους οδηγήσει σε αξιόπιστα συμπε-
ράσματα. Αποσπασματικές εντυπώσεις δεν έχουν 
επιστημονική βαρύτητα.

Η έλλειψη χρόνου είναι το πρόβλημα της επο-
χής. Όχι μόνο έλλειψη χρόνου  για την παρακο-
λούθηση των ασθενών και την επικοινωνία μαζί 
τους, αλλά και για διάβασμα, για ενημέρωση, για 
συγγραφή εργασιών, για την ουσιαστική συμμε-

τοχή σε συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκ-
δηλώσεις και το, κυριότερο, χρόνος για την οικο-
γένεια. Επιτελούμε βέβαια ένα λειτούργημα και οι 
υποχρεώσεις μας, μας αναγκάζουν να αφιερώνου-
με λίγο χρόνο στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται να 
έχουμε ενοχές και να πιστεύουμε πως τα πράγμα-
τα είναι μαύρο ή άσπρο. Ή δηλαδή οικογένεια ή 
επιστήμη.

Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και προτεραιό-
τητες. Και προσαρμογή και κατανόηση και από τα 
δύο μέρη: γιατρού και οικογένειας.

Οι εμπορικές εταιρείες

Και τώρα έρχομαι στον τρίτο πρωταγωνιστή. 
Στη βιομηχανία, όπως λένε στο εξωτερικό, στις 
εμπορικές εταιρείες για την Ελλάδα, όπου δεν 
υπάρχει βιομηχανία ορθοπαιδικών υλικών και η 
συνεργασία μας γίνεται με εμπορικούς αντιπρο-
σώπους ή με θυγατρικές εταιρείες.

Το θέμα των σχέσεων των Ορθοπαιδικών με τη 
βιομηχανία απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλο 
τον κόσμο σε Ευρώπη και Αμερική και μεγάλος 
αριθμός άρθρων επί του θέματος δημοσιεύονται 
με ποικίλες αναλύσεις. Κατά τα έτη 2003 και 2004 
δημοσιεύθηκαν  περί τα 1000 άρθρα σχετικά με 
αυτό το θέμα, πολλά εκ των οποίων σε έγκυρα, δι-
εθνούς φήμης περιοδικά, όπως το British Medical 
Journal, το New England J of Medicine και το J of 
the American Medical Association. Οι συνθήκες 
βέβαια διαφέρουν από χώρα σε χώρα  και η ανά-
πτυξη όλων των απόψεων που περιλαμβάνονται 
σε αυτές τις δημοσιεύσεις θα είχε μόνο θεωρητικό 
χαρακτήρα. Για αυτό επιλέξαμε να αναφερθούμε 
εν ολίγοις στο θέμα σύμφωνα με την Ελληνική 
πραγματικότητα.

Οι εμπορικές εταιρείες στη χώρα μας επιχορη-
γούν όλες σχεδόν τις επιστημονικές μας εκδηλώ-
σεις: Εθνικά Συνέδρια, Συνέδρια Τμημάτων, Συ-
μπόσια, Σεμινάρια κλπ. Ακόμα και μικρές ημερίδες 
σε διάφορα Νοσοκομεία. Συγχρόνως αναλαμβά-
νουν τα έξοδα μεμονωμένων Ορθοπαιδικών για 
τη παρακολούθηση Συνεδρίων, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, χρηματοδοτούν ερευνητικά προ-
γράμματα και χορηγούν υποτροφίες. Στην Ελλά-
δα η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 
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είναι περιορισμένη, αλλά στο εξωτερικό η βιομη-
χανία είναι εκείνη που χρηματοδοτεί το μεγαλύ-
τερο μέρος της έρευνας. Η Χρηματοδότηση είναι 
φανερή και υπάρχει υποχρέωση και  οι αντίστοι-
χες δημοσιεύσεις στα περιοδικά να αναφέρουν 
την προέλευση της. Μια άλλη δραστηριότητα 
των εμπορικών εταιρειών στη χώρα μας είναι η 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με επιμέρους 
Ορθοπαιδικούς με στόχο την προβολή των προϊό-
ντων τους και την ευρύτερη χρησιμοποίησή τους. 
Είναι, το αδύνατο σημείο του όλου θέματος.

Σε άλλες χώρες οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να 
καλύπτουν τα έξοδα των γιατρών για την μετά-
βασή τους σε συνέδρια, στις χώρες όμως αυτές, 
αυτά τα έξοδα αφαιρούνται από το φορολογητέο 
εισόδημα των γιατρών. Εάν αυτό ισχύσει και στην 
Ελλάδα, όπου το φορολογικό σύστημα είναι δια-
φορετικό, ελάχιστοι Ορθοπαιδικοί θα μπορούν να 
παρακολουθούν, διεθνή ιδίως, συνέδρια.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η συνεργασία 
της βιομηχανίας σε όλους του κλάδους της Iα-
τρικής είναι σύνηθες φαινόμενο και είναι εκείνη 
που έχει συντελέσει στην εξέλιξη της ιατρικής επι-
στήμης των τελευταίων δεκαετιών. Η βιομηχανία 
χρηματοδοτεί την έρευνα και το κράτος ελέγχει 
(FDA, ΕΟΦ) κάθε φάρμακο ή υλικό πριν αυτό κυ-
κλοφορήσει. Το ουσιαστικό κέρδος το εισπράτ-
τουν οι ασθενείς. Το 2000 η βιομηχανία στις ΗΠΑ 
διέθεσε 55-60 δις δολάρια για βιοϊατρική έρευνα 
ενώ το κράτος το ίδιο χρονικό διάστημα, για τον 
ίδιο σκοπό , διέθεσε 25 δις δολάρια.

Είναι λοιπόν οι σχέσεις με τη βιομηχανία χρήσι-
μες; Είναι θεμιτές; Η απάντηση ως προς τη χρησι-
μότητα είναι ανεπιφύλακτα ναι. Οι σχέσεις αυτές 
αποτελούν τη βάση της μεταδόσεως της τεχνο-
λογίας και της εξελίξεως της επιστήμης. Η βιομη-
χανία παρέχει τα μέσα που οι γιατροί χρειάζονται 
για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους.

Το εάν οι σχέσεις είναι θεμιτές εξαρτάται από 
τη συνείδηση του καθενός μας, η οποία θα πρέ-
πει να καθοδηγεί τις πράξεις μας, με κύριο στόχο 
την εξυπηρέτηση των ασθενών. Η χρησιμοποίηση 
αυστηρά επιστημονικών και αντικειμενικών κρι-
τηρίων για τη  χρησιμοποίηση των υλικών οδηγεί 
στην απελευθέρωση και στην αποφυγή οποιασδή-
ποτε προκατάληψης. Η πρόκληση για την ιατρική 

κοινότητα δεν είναι να καταργήσει τις σχέσεις της 
με τη βιομηχανία, αλλά να αναγνωρίσει τη λογική 
και τη χρησιμότητά της και να θεσπίσει κανόνες.

Η σχέση με τη βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας 
είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της 
Ιατρικής. Η σύγκρουση συμφερόντων (conflict of 
interest), η οποία προκύπτει από αυτή τη σχέση 
μπορεί να ελεγχθεί με την εφαρμογή ηθικών κα-
νόνων τόσο από πλευράς γιατρών, όσο και βιο-
μηχανίας.

Που βαδίζουμε; 

Και θα τελειώσω επιχειρώντας μια σύντομη 
απάντηση στο ερώτημα: Βαδίζουμε το σωστό 
δρόμο; Νομίζω πως όχι.

Δε διαθέτουμε το χρόνο που χρειάζεται για την 
επικοινωνία  με τους ασθενείς. Οι εγχειρήσεις δε 
γίνονται πάντα μετά από αυστηρή επιλογή των 
ασθενών. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση εί-
ναι ανεπαρκής μέχρι ανύπαρκτη. Οι σχέσεις μας 
με τις εταιρείες χρειάζονται επανεκτίμηση. Η σύ-
γκρουση συμφερόντων είναι αναπόφευκτη. Είναι 
όμως χρέος μας οι ενέργειες μας να διέπονται από 
εντιμότητα και δεοντολογικές αρχές και τελικά 
την απόλυτη προτεραιότητα να έχουν οι ασθενείς 
μας.

Abstract

The orthopaedic surgeon, the patient, the 
industry and the T.H.R. Are we walking the 
wright way? 

Chartophilakidis G.

T.H.R. is one of the main achievements of the Or-
thopaedic Surghery the last years.

But as a new operation created new problems, 
medical, technical, ethical, financial.

The Orthopaedic Surgeon has to deal with a vari-
ety of serious matters, not only medical or surgical, 
so he needs the last of his character.
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As most important should be considered always 
the patients and the time we spend for him before 
and, mainly, after the operation. 

Key words: hip, T.H.A, Industry, patient
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