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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

Τίτλος εργασίας: ΑΑρρθθρροοσσκκοοππιικκήή  µµεερριικκήή  µµηηννιισσκκεεκκττοοµµήή  µµεε  ττοοππιικκήή  

ααννααιισσθθηησσίίαα..  ΜΜεελλέέττηη  κκόόσσττοουυςς..  

   

Του: Αντώνη Παπουτσιδάκη, χειρουργού Ορθοπαιδικού   

  

Υπό τη επίβλεψη των: 1. Αναστάσιου Φιλαλήθη 

            2. Νικόλαου Πολύζου 

Ηµεροµηνία: Ιούνης  2008 

 

Εισαγωγή: Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι στην εποχή µας µια πολύ 

διαδεδοµένη χειρουργική επέµβαση µε πολύ µικρές τοµές, ελάχιστο πόνο, 

πολύ λίγες επιπλοκές και γρήγορη αποκατάσταση. Τα πλεονεκτήµατα αυτά 

της αρθροσκόπησης έχουν και ως φυσικό επακόλουθο τη µείωση του 

συνολικού της κόστους ως επέµβαση. Οι τρόποι αναισθησία είναι τρεις: 

γενική, ραχιαία και τοπική. Σε µια προσπάθεια να  µειώσουµε ακόµη πιο 

πολύ το κόστος της αρθροσκόπησης διενεργούµε τις αρθροσκοπήσεις µε 

τοπική αναισθησία.  

Σκοπός: Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται το κόστος των αρθροσκοπήσεων στο 

γόνατο µε τοπική αναισθησία σε 59 ασθενείς σε σχέση µε την παραµονή στο 

νοσοκοµείο, το χρόνο αποθεραπείας, το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής 

και το συνολικό κόστος. Σκοπός της εργασίας  είναι να αποδειχθεί το εάν 

τελικά η αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία είναι συνολικά µια 

επέµβαση µε µικρότερο κόστος απ΄ ότι οι υπόλοιπες µέθοδοι αναισθησίας. 

Συµπέρασµα: Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η παρούσα µελέτη είναι 

ότι η αρθροσκόπηση µε τοπική αναισθησία είναι µια πάρα πολύ οικονοµική 

λύση σε περιπτώσεις που έχει τις κατάλληλες ενδείξεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μηνισκεκτοµή, τοπική αναισθησία, κόστος 
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Abstract 

 

 

Title: Arthroscopic partial meniscectomy in local anaesthesia. Cost analysis.. 

By: Dr Antonis Papoutsidakis, Orthopaedic Surgeon 

Supervisors: 1. Ass. Professor A. Philalithis 

  2. N. Polyzos 

Date: June 2008 

Introduction: Nowadays knee arthroscopy is a very famous surgical practice 

with small incisions, less pain, very few complications and quick recovery. 

Those advantages of arthroscopy have as a result less cost as a surgical 

practice. For a knee arthroscopy there are three kinds of anaesthesia; general, 

epidural and local. In the effort of making the cost even fewer the knee 

arthroscopies are performed under local anaesthesia.  

Aim: In the present study the cost of 59 knee arthroscopies under local 

anaesthesia is studied in relation to the hospital stay, recovery time, cost of 

medication and the overall cost.   

Results: Present study concludes that knee arthroscopy under local 

anaesthesia is a cheap solution in cases that fulfill all the indications.   

 

 

 

Key words: meniscectomy, local anaesthesia, cost.  
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Εισαγωγή  

Η αρθροσκόπηση είναι µια χειρουργική επέµβαση η οποία 

ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τους Ιάπωνες και 

τελειοποιήθηκε στη δεκαετία του ’80 µε την εισαγωγή και τη χρήση της 

εύκαµπτης οπτικής ίνας. Μέχρι τότε οι χειρουργικές επεµβάσεις στο γόνατο 

που αφορούσαν ρήξεις των µηνίσκων και των χιαστών συνδέσµων γινόταν µε 

ανοικτές τοµές που είχαν ως αποτέλεσµα µεγάλη καταστροφή των µαλακών 

µορίων και πολλή επίπονη και δύσκολη αποθεραπεία. Αυτό οδηγούσε πολλές 

φορές τους αθλητές σε οριστική διακοπή των αθλητικών τους δραστηριοτήτων 

και τον υπόλοιπο πληθυσµό σε µεταβολή του καθηµερινού τους τρόπου ζωής. 

Είναι χαρακτηριστικές οι ρήσεις παλιότερων αθλητών ότι η καριέρα τους 

κρέµεται ουσιαστικά από µια κλωστή και εννοούσαν τον πρόσθιο χιαστό 

σύνδεσµο. 

Από τη µέρα που η αρθροσκόπηση άρχισε να χρησιµοποιείται άλλαξαν 

τα δεδοµένα στη χειρουργική του γόνατος. Τόσο στο διαγνωστικό µέρος, 

αφού πρόκειται για µια µέθοδο που µε ελάχιστη παρέµβαση στους  ιστούς 

υπάρχει µια πλήρης άµεση επισκόπηση του εσωτερικού του γόνατος, όσο και 

στο θεραπευτικό µέρος. Στο επίπεδο των επεµβάσεων όλο και περισσότερες 

επεµβάσεις γίνονται αρθροσκοπικά µε αποτέλεσµα την πιο γρήγορη 

αποθεραπεία και τις λιγότερες επιπλοκές επειδή υπάρχει µικρότερη 

καταπόνηση των ιστών.  

Με τη συνεχή όµως πίεση από τους οργανισµούς και τα ασφαλιστικά 

ταµεία για µείωση του κόστους υπάρχει και στο επίπεδο της αρθροσκόπησης 

ένας συνεχής αγώνας για την απλούστευσή της και τη µείωση του κόστους 

της. Αυτός ο αγώνας είναι διµέτωπος. Από τη µια µεριά γίνεται προσπάθεια 

να εξελιχθούν τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για να γίνει πιο εύκολη και 

γρήγορη η διενέργειά της αρθροσκόπησης και από την άλλη µεριά γίνεται 

προσπάθεια να απλοποιηθεί η αναισθησία.  

Συνεχώς υπάρχουν και καινούριες τεχνικές µε εξελιγµένα εργαλεία 

έτσι ώστε να µειωθεί ο χειρουργικός χρόνος, αλλά και να απλοποιηθεί η 

τεχνική για να είναι ευκολότερη η εκµάθησή της από τους περισσότερους 
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χειρουργούς. Είναι γεγονός ότι ο τρόπος διενέργειας µιας αρθροσκόπησης 

είναι «εγκεφαλικός». Απαιτεί ικανότητα τρισδιάστατης κατανόησης στο χώρο 

και αυτό είναι κάτι που απαιτεί αρκετές «ώρες πτήσεις» για να αποκτηθεί. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο χειρουργός που διενεργεί µια αρθροσκόπηση 

αλλού χειρουργεί και αλλού βλέπει. Θα πρέπει λοιπόν να είναι αρκετά οικείος 

µε τις µεθόδους προσοµοίωσης. Η προσπάθεια λοιπόν των εταιρειών που 

παράγουν αρθροσκοπικά εργαλεία είναι να κάνουν την αρθροσκόπηση 

γόνατος ένα «παιχνίδι τύπου playstation» στα χέρια των ορθοπαιδικών. Αυτό 

γίνεται µε την προώθηση στην αγορά όλο και απλούστερων εργαλείων και 

προώθηση ευκολότερων τεχνικών. Έτσι η αρθροσκόπηση διαδίδεται 

περισσότερο, απλουστεύεται, γίνεται γρηγορότερη και µε λιγότερες επιπλοκές. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει το κοµµάτι της αναισθησίας που 

καλύπτει σηµαντικό µέρος του χειρουργικού χρόνου (πολλές φορές το 

µεγαλύτερο) και µε τις οποιεσδήποτε επιπλοκές, περιορισµούς, αλλά και µε το 

µεταβαλλόµενο, ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιούµε, κόστος.  Οι 

τρόποι αναισθησίας στη διενέργεια µιας αρθροσκόπησης είναι τρεις. Η γενική 

αναισθησία αποτελεί την πρώτη επιλογή, η ραχιαία-περιοχική είναι η δεύτερη 

επιλογή και τελευταία πολύ δηµοφιλής είναι η τοπική αναισθησία. 

Στη γενική αναισθησία ο ασθενής είναι σε πλήρη καταστολή και µε 

καταργηµένο µυϊκό τόνο. Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι οι αρθρώσεις είναι 

πολύ χαλαρές, άρα πιο εύκολα µπορούν να γίνουν χειρισµοί µέσα σ’ αυτές 

και ο ασθενής είναι ναρκωµένος, άρα δε συµµετέχει στην επέµβαση και δεν 

υπάρχει πόνος και πίεση χρόνου. Είναι ο καλύτερος τρόπος αναισθησίας για 

αυτόν που διενεργεί την αρθροσκόπηση, αλλά ο ασθενής χρειάζεται να 

αναισθητοποιηθεί, να αφυπνιστεί και να παραµείνει και µερικές ώρες ίσως 

και µια ολόκληρη µέρα στο νοσοκοµείο και πιθανά να υποστεί και κάποιες 

επιπλοκές ή παρενέργειες της µεθόδου όπως ναυτία, εµέτοι, κεφαλαλγία, 

υπνηλία κτλ. 

Στη ραχιαία, περιοχική αναισθησία έχουµε τον ασθενή σε πλήρη 

συνείδηση, αλλά µε αναισθησία στο κάτω άκρο. Αυτή είναι µια µέθοδος που 

ουσιαστικά δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από την τοπική αναισθησία. 

Και ο χειρουργός είναι κάτω από την πίεση του χρόνου και της συνεχούς 
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εποπτείας του ασθενή και ο ασθενής ουσιαστικά δεν έχει πόνο, αλλά 

συµµετέχει στην επέµβαση µε το απαραίτητο άγχος και τη δυσχέρεια στους 

χειρουργικούς χειρισµούς. Επίσης είναι µια µέθοδος που απαιτεί πολύ καλή 

επιδεξιότητα από τον αναισθησιολόγο µε ικανό αριθµό επιπλοκών τόσο από 

τη διενέργεια της αναισθησίας όσο και µετεγχειριτικά. Τέλος είναι µια 

µέθοδος που απαιτεί πολύ χρόνο και στοιχίζει. Το µόνο θετικό στοιχείο σε 

σχέση µε τις προηγούµενες µεθόδους είναι ότι λόγω της παραµονής του 

αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο έχουµε αρκετή µετεγχειριτική 

αναλγησία.  

Η τοπική αναισθησία αφορά µόνο στην άρθρωση του γόνατος. Ο 

ασθενής είναι σε πλήρη διαύγεια και συµµετέχει στη διαδικασία της 

επέµβασης. ∆εν έχει πόνο αλλά υπάρχει το άγχος της επέµβασης και συνεχείς 

ερωτήσεις, απορίες προς το χειρουργό. Από την πλευρά του ασθενή είναι η 

ασφαλέστερη µέθοδος µε τις λιγότερες επιπλοκές, αλλά µε τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή του ασθενή στην επέµβαση και µε το µεγαλύτερο άγχος. Και από 

την πλευρά του χειρουργού η «πίεση» είναι µεγαλύτερη, απαιτεί πολύ καλή 

χειρουργική κατάρτιση και ικανότητα και γρήγοροι και αποτελεσµατικοί 

χειρισµοί. Είναι φτηνότερη µέθοδος σε πρώτη µατιά, αλλά απαιτείται 

σύγκριση µε τα αποτελέσµατα και των άλλων µεθόδων για να αποδειχθεί αν 

τελικά είναι φθηνότερη στο σύνολο. Αυτό απαιτεί σύγκριση διάφορων 

παραµέτρων όπως ο συνολικός χρόνος της επέµβασης, το κόστος 

αναισθησίας, το κόστος της µετεγχειριτικής αγωγής και αποθεραπείας και το 

ποσοστό επιπλοκών και επαναρθροσκοπήσεων. Μια άλλη σηµαντική 

παράµετρος είναι το ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών.    

Στην παρούσα µελέτη θα γίνει ανάλυση της αρθροσκόπησης του 

γόνατος για τη διενέργεια µερικής µηνισκεκτοµής µε συγκεκριµένα κριτήρια 

εισαγωγής των ασθενών, που θα αναλύσουµε στη συνέχεια, κάτω από το 

πρίσµα των δύο αναισθητικών µεθόδων γενικής και τοπικής και θα γίνει 

ανάλυση του συνολικού κόστους κάθε µιας από τις µεθόδους αυτές 

προσθέτοντας τη δική µας εµπειρία στη διενέργεια αρθροσκοπήσεων γόνατος 

µε τοπική αναισθησία.    
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Υλικό και µέθοδος 

 Ασθενείς 

 Στην παρούσα µελέτη συµπεριλήφθηκαν 59 ασθενείς οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική µερική µηνισκεκτοµή µε τοπική αναισθησία 

στο διάστηµα από 1/8/2006 µέχρι 1/2/2007. Όλες οι αρθροσκοπήσεις 

διενεργήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό (Α.Π.) και ακολουθήθηκε το ίδιο 

πρωτόκολλο τοπικής αναισθησίας και αποθεραπείας. Στην οµάδα αυτή των 

ασθενών περιλαµβάνονται µόνο οι ασθενείς που είχαν ρήξη των µηνίσκων 

χωρίς χόνδρινη βλάβη, επιβεβαιωµένη µε µαγνητική τοµογραφία. 

 Είναι γεγονός ότι η µαγνητική τοµογραφία δεν είναι ακριβής στην 

απεικόνιση των µηνισκικών ρήξεων 100% και τα αποτελέσµατα της είναι 

πολλές φορές ψευδώς θετικά. Επίσης είναι µια απεικονιστική µέθοδος η οποία 

δεν έχει καθόλου καλή ευαισθησία στην απεικόνιση των χόνδρινων βλαβών. 

Παρ’ όλ’ αυτά πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, κριτήριο εισαγωγής των 

ασθενών στην τοπική αναισθησία γι’ αυτό και εκτός από την κλινική εξέταση 

βασιζόµαστε στη µόνη απεικονιστική µέθοδο που διαθέτουµε για την 

απεικόνιση των µαλακών µορίων του γόνατος, δηλαδή τη µαγνητική 

τοµογραφία. Άλλωστε ο ασθενής απαιτεί και κάποια απεικονιστική µέθοδο 

για να πειστεί για το απαραίτητο της επέµβασης και ο χειρουργός για τη 

νοµική και ηθική κατοχύρωση του.   

 Οι ηλικίες των ασθενών ήταν από 17 ετών ο νεώτερος ως 65 ετών ο 

µεγαλύτερος. Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 41 έτη (Πίνακας 1). 

Ένας νεαρός ασθενής ηλικίας 17 ετών υποβλήθηκε στη διάρκεια του 

εξεταζόµενου χρονικού διαστήµατος σε δύο αρθροσκοπήσεις µια σε κάθε 

γόνατο για µηνισκική ρήξη.  

 Τα επαγγέλµατα των ασθενών ποικίλουν αν και τα περισσότερα είναι 

επαγγέλµατα που απαιτούν άµεση αποθεραπεία όπως είναι αθλητές, έµποροι, 

επιχειρηµατίες. Αυτό είναι και ένα από τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ότι 

απαιτούν άµεση αποθεραπεία και όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο παραµονής 

στο νοσοκοµείο και αποχή από τις καθηµερινές ασχολίες. Αυτό είναι και ένα 

από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της αρθροσκόπησης γόνατος µε τοπική 

αναισθησία δηλαδή η γρήγορη επάνοδος στις καθηµερινές δραστηριότητες 5 . 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

8 

 

 Κριτήρια εισαγωγής: 

  Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στη διαδικασία διενέργειας της 

αρθροσκοπικής µερικής µηνισκεκτοµής µε τοπική αναισθησία ήταν:  

1) Η επιθυµία του ασθενή (οικονοµικοί λόγοι, φόβος της γενικής 

αναισθησίας, επιθυµία επιστροφής στην εργασία άµεσα) 

2) Ασθενείς µε χαµηλό σωµατικό βάρος και µικρή κατανοµή λίπους στην 

περιοχή του γόνατος 

3) Ασθενείς υγιείς χωρίς καρδιολογική νόσο και προβλήµατα πήξης του 

αίµατος 

 

Προεγχειριτικός έλεγχος 

Ο προεγχειριτικός έλεγχος παρά το γεγονός ότι η αρθροσκόπηση 

διενεργείται µε τοπική αναισθησία είναι πλήρης. Γίνεται αιµατολογικός 

έλεγχος (γενική αίµατος, βιοχηµικός έλεγχος, έλεγχος πήξης), 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εκτίµηση από καρδιολόγο.  

Επέµβαση 

Οι ασθενείς γίνονται εισαγωγή την ίδια µέρα, περίπου µια ώρα πριν 

την προγραµµατισµένη επέµβαση, γίνεται ο προεγχειριτικός έλεγχος, αν δεν 

έχει γίνει τις προηγούµενες ηµέρες και η προετοιµασία της περιοχής 

(καθαρισµός, ξύρισµα). Υποβάλλεται επίσης και σε δερµατολογική δοκιµασία 

αλλεργίας στην πενικιλίνη για να εξεταστεί και το είδος περιεγχειριτικής και 

µετεγχειριτικής αντιβιοτικής αγωγής.  

Ο ασθενής στη συνέχεια µεταφέρεται στο χειρουργείο, τοποθετείται στο 

χειρουργικό τραπέζι, γίνεται τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραµµής και σύνδεση 

µε µόνιτορ παρακολούθησης.   

Στη συνέχεια γίνεται καθαρισµός της περιοχής του γόνατος και γίνεται 

η τοπική αναισθησία µε διάλυµα Naropeine / Xylocaine αρχικά ενδαρθρικά 

και στη συνέχεια στις δύο πύλες εισόδου των αρθροσκοπικών εργαλείων µια 

στο έσω και µια στο έξω µεσάρθριο.  

Γίνονται δύο τοµές µήκους 1 εκατοστού στο έσω και το έξω µεσάρθριο 

και από την έξω «πύλη» τοποθετείται η κάµερα παρακολούθησης σε 
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συνδυασµό µε το σύστηµα τροφοδοσίας υγρού και έκπλυσης της άρθρωσης 

και από την έσω «πύλη» γίνεται η είσοδος των χειρουργικών εργαλείων. 

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης υπάρχει συνεχής τροφοδότηση της 

άρθρωσης µε αντλία πίεσης 70mmHg µε διάλυµα φυσιολογικού ορού και 

αδρεναλίνη 2% ώστε να έχουµε έλεγχο της αιµορραγίας και καλή κατανοµή 

του αναισθητικού ενδαρθρικά 6,11 . Μ’ αυτό τον τρόπο υπάρχει και συνεχής 

ροή του αναισθητικού µείγµατος µε αποτέλεσµα τη µικρότερη δυνατή 

απορρόφηση από τη συστηµατική κυκλοφορία 13 . Έτσι ελαχιστοποιούνται 

και οι όποιες παρενέργειες από τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Σε µια 

µελέτη επίσης 13   µέτρησαν τα επίπεδα των φαρµάκων στο αίµα σε τακτά 

διαστήµατα κατά τη διάρκεια της επέµβασης και βρήκαν επίπεδα πολύ 

χαµηλότερα από τα τοξικά.  

Στη συνέχεια διενεργείται η επέµβαση µε ζωντανή συνοµιλία µε τον 

ασθενή και επεξήγηση κάθε βήµατος µέσα από το µόνιτορ. Και ο ασθενής και 

ο γιατρός βλέπουν την επέµβαση µέσα από την ίδια οθόνη. Αυτό είναι άλλο 

ένα πλεονέκτηµα της µεθόδου αφού διευκολύνει την κατανόηση της πάθησης 

από την πλευρά του ασθενή, δείχνει την αναγκαιότητα της επέµβασης και 

κάνει το πρόγραµµα αποθεραπείας πιο κατανοητό 2 . Επίσης δηµιουργεί στον 

ασθενή ένα αίσθηµα ικανοποίησης ότι συµµετέχει στην ίδια του τη θεραπεία 

µε θετική επίδραση στο τελικό αποτέλεσµα 9 .  

Ολόκληρη η αρθροσκόπηση καταγράφεται σε ψηφιακό δίσκο ο οποίος 

αποτελεί και ιατρικό ντοκουµέντο του ασθενή και µέρος του ιατρικού του 

ιστορικού. Ο ψηφιακός αυτός δίσκος δίνεται στον ασθενή µετά το χειρουργείο 

και αντίγραφο αυτού µένει στο ιατρικό αρχείο του χειρουργού.  

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης ο ασθενής είναι συνδεδεµένος µε 

µόνιτορ παρακολούθησης της καρδιακής του λειτουργίας, µε µανόµετρο που 

διενεργεί µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

και έναν ενδοβλέβιο ορό χορήγησης ισοτονικού διαλύµατος για τον έλεγχο 

του ενδαγγειακού όγκου διεγχειριτικά σε περίπτωση που έχουµε διαταραχή 

της πίεσης ή της καρδιακής λειτουργίας.  
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Στο ασθενή διεγχειριτικά γίνεται ενδοφλέβια µια δόση εφόδου 

αντιβιοτικού για την προφυλακτική αγωγή και κάλυψη κυρίως από το 

σταφυλλόκοκο. 

Ο αναισθησιολόγος δεν συµµετέχει στη διενέργεια της επέµβασης, 

αλλά παρευρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου και είναι ενήµερος για την 

παρουσία του ασθενή και έχει εξετάσει το ιατρικό ιστορικό και τον 

προεγχειριτικό έλεγχο του ασθενή.  

Στο τέλος της επέµβασης γίνεται συρραφή µε ένα απλό ράµµα νάυλον 

στις δύο «πύλες» εισόδου και επίδεση του γόνατος µε γάζες και απλό 

επίδεσµο. 

Μετά το τέλος της επέµβασης ο ασθενής παραµένει στο νοσοκοµείο για 

µια περίπου ώρα όπου και του γίνεται µια υποδόρια ένεση αντιθροµβωτικής 

ένεσης και στη συνέχεια αποχωρεί για το σπίτι του µε µετεγχειριτική 

φαρµακευτική αγωγή αντιβιοτικών για πρόληψη της φλεγµονής και 

αντιπηκτική αγωγή για δύο µέρες και παυσίπονων σε περίπτωση πόνου. 

Ο ασθενής είναι ελεύθερος να φορτίσει πλήρως την άρθρωση και ο 

µόνος περιορισµός είναι στην κάµψη του γόνατος που ο ασθενής δεν µπορεί 

να κάνει πλήρη λόγω της επίδεσης του τραύµατος. Στη δεύτερη µετεγχειριτική 

µέρα αφαιρείται ο επίδεσµος και ο ασθενής, ανάλογα µε την ποσότητα 

υπολοιπόµενου ενδαρθρικού υγρού µπορεί να επιτελέσει πλήρη κίνηση.  

Τα µόνα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν στη διάρκεια της 

επέµβασης ήταν άλγος στο ισχίο µε τους διάφορους χειρισµούς που γίνονται 

και άλγος οσφύος από την ύπτια θέση που έχει ο ασθενής. Σε λίγους, τέλος, 

ασθενείς παρατηρήθηκε αυξηµένο άγχος κατά τη διάρκεια της επέµβασης που 

αντιµετωπίστηκε χωρίς φαρµακευτική αγωγή.  

Μετά το τέλος της επέµβασης όµως οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι 

ασθενείς δηλώνουν ικανοποιηµένοι και στην ερώτηση αν στο µέλλον 

χρειάζεται να υποβληθούν ξανά σε αρθροσκόπηση γόνατος ποια µέθοδο θα 

επέλεγαν όλοι απαντούσαν ότι θα επέλεγαν πάλι αρθροσκόπηση µε τοπική 

αναισθησία. Η ικανοποίηση των ασθενών µετά από την αρθροσκόπηση 

γόνατος µε τοπική αναισθησία φαίνεται και σε µια παλιότερη εργασία των 

Iossifidis και συν 6  στην οποία οι ασθενείς παρά την όποια δυσχέρεια 
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αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια της επέµβασης δηλώνουν ότι προκειµένου 

να αποφύγουν τις επιπλοκές και το φόβο της γενικής και της ραχιαίας 

αναισθησίας είναι ικανοποιηµένοι από την τοπική αναισθησία στο γόνατο 

από τη στιγµή µάλιστα που έχει εφάµιλλα αποτελέσµατα µε τις άλλες 

µεθόδους αναισθησίας.    

Υπάρχει όµως και 1% των αρθροσκοπήσεων που ξεκινούν µε τοπική 

αναισθησία και δεν τελειώνουν ποτέ λόγω της αντίδρασης των ασθενών στον 

πόνο ή στο άγχος 2,3,7 . Στην παρούσα µελέτη όµως δεν υπήρχαν τέτοια 

περιστατικά. 

Στους ασθενείς κατά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο δίνεται µια 

σελίδα της οπτικής αναλογικής κλίµακας άλγους (VAS) πάνω στην οποία 

σηµειώνουν τη βαθµολογία του άλγους τους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

(2 ώρες, 4 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες και 24 ώρες µετεγχειριτικά) και αν χρειάστηκε 

να χρησιµοποιήσουν αναλγητικά ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο 

αποτελεσµατικά η παρακολούθηση των ασθενών και ο έλεγχος του 

µετεγχειριτικού τους πόνου.   

∆εν υπάρχει διαφορά στο ποσοστό των επαναρθροσκοπήσεων µεταξύ 

των επεµβάσεων που έγιναν µε τοπική και µε γενική αναισθησία 3 κάτι που 

δείχνει ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατικότητα της αρθροσκόπησης που 

διενεργείται µε τοπική αναισθησία.  

 

Μετεγχειριτική αγωγή 

∆ύο µέρες µετά την επέµβαση οι ασθενείς προσέρχονται στο εξωτερικό 

ιατρείο για αλλαγή του τραύµατος και στη συνέχεια µετά από µια εβδοµάδα 

για την αφαίρεση των ραµµάτων. Οι ασθενείς έχουν οδηγίες να περπατούν 

κανονικά, να οδηγούν, να εργάζονται δυο µέρες µετά την επέµβαση, αλλά να 

αποφεύγουν τις κρούσεις στο γόνατο, δηλαδή όχι τρέξιµο και άλµατα για 

είκοσι µέρες.   
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Στατιστικά στοιχεία, αποτελέσµατα 

Χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο 

Ο χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο ήταν σε όλους τους ασθενείς 2-3 

ώρες ανάλογα µε την κίνηση του χειρουργείου. Κανένας ασθενής δεν 

χρειάστηκε να παραµείνει στο νοσοκοµείο για περισσότερο χρόνο. Οι 

ασθενείς είναι ελεύθεροι να φορτίσουν πλήρως την άρθρωση κι έτσι δεν 

υπάρχει κανένας περιορισµός στην κινητικότητά τους.  

 

Χειρουργικός χρόνος 

Ο µέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 25 λεπτά (πίνακας 2). Οι πολλοί 

ασθενείς απαιτούν περίπου 20 λεπτά, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις 

ασθενών µε σύνθετες µηνισκικές ρήξεις ή τεχνικές δυσκολίες της επέµβασης 

που απαιτήθηκαν και 40 λεπτά της ώρας. ∆εν υπήρχε κανένα πρόβληµα µε 

την αναισθησία που κρίθηκε επαρκής και για τόσο αυξηµένο χειρουργικό 

χρόνο.  

 

Μηνίσκος 

Πιο συχνές ρήξεις είναι αυτές του έσω µηνίσκου. Στην παρούσα µελέτη 

οι ρήξεις του έσω µηνίσκου κυριαρχούν µε ποσοστό 66%. Σε άλλες µελέτες οι 

ρήξεις του έσω µηνίσκου φτάνουν µέχρι και το 84% των ρήξεων 11 .  

 

Μετεγχειριτικό άλγος 

Στους ασθενείς µετεγχειριτικά δίνεται η αναλογική κλίµακα πόνου 

VAS την οποία και συµπληρώνουν για 24 ώρες µετεγχειριτικά. Η κλίµακα 

είναι βαθµονοµηµένη από 0 ως 10. Οι ασθενείς δίνουν 0 για τον καθόλου 

πόνο και 10 για τον αφόρητο πόνο. ∆ίπλα από κάθε βαθµό οι ασθενείς 

σηµειώνουν αν χρειάστηκε να πάρουν αναλγητική αγωγή. Ο µέσος όρος 

πόνου των ασθενών κατά το πρώτο µετεγχειριτικό 24ωρο ήταν 3,5 που 

αποδίδεται σε ήπιο πόνο που απαιτεί µόνο ανάπαυση. Άλλωστε σύµφωνα και 

µε άλλες µελέτες 7 , άλγος µε VAS µεγαλύτερο από 3,5 δεν θεωρείται αποδεκτό 

για το µετεγχειριτικό άλγος µιας επέµβασης. 
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Οι λόγοι που η αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία έχει 

µικρό µετεγχειριτικό άλγος είναι: 

1) Η αρθροσκόπηση γόνατος αυτή κάθε αυτή ως επέµβαση είναι 

ελάχιστα επεµβατική για τους ιστούς και έτσι έχει µικρή 

µετεγχειριτική φλεγµονή του αρθρικού θυλάκου 

2) Η αρθροσκόπηση µε τοπική γίνεται µε ενδαρθρική έγχυση 

τοπικού αναισθητικού το οποίο παραµένει και µετεγχειριτικά 

για αναλγητική δράση 

3) Οι χειρισµοί που γίνονται κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

είναι τέτοιοι που δεν καταπονούν την άρθρωση του γόνατος 

και τους πλάγιους συνδέσµους γιατί ο ασθενής είναι ξύπνιος 

και αντιδρά στη διάταση των συνδέσµων. Άρα οι σύνδεσµοι 

καταπονούνται λιγότερο, διατείνονται µόνο όσο είναι 

απαραίτητο κι έτσι δεν πονούν µετεγχειριτικά 

 

Ανάλυση κόστους 

Οι ασθενείς γίνονται εισαγωγή στο νοσοκοµείο µε το οποίο υπάρχει 

σύµβαση µε τα περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία. Η χρέωση των αναλώσιµων 

του χειρουργείου και η νοσηλεία χρεώνεται στο ασφαλιστικό ταµείο µε το 

κρατικό τιµολόγιο βάσει των αποφάσεων των ΦΕΚ. Το ασφαλιστικό ταµείο 

πληρώνει για κάθε αρθροσκόπηση µέχρι €1100 για αναλώσιµα 

αρθροσκόπησης και €150 στο νοσοκοµείο για τα έξοδα χειρουργείου και 

νοσήλια.  

Οι ασθενείς επιβαρύνονται µε συµµετοχή στο νοσοκοµείο €400 και την 

αµοιβή του χειρουργού η οποία κυµαίνεται περίπου στα €700. Οι ασθενείς 

που δεν έχουν ασφάλεια και οι ασθενείς που η ασφάλειά τους  δεν έχει 

σύµβαση µε το νοσοκοµείο (π.χ. ΟΓΑ) τυγχάνουν έκπτωσης στο συνολικό 

κόστος της επέµβασης. Το συνολικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου και της 

συµµετοχής του ασφαλιστικού φορέα κυµαίνεται από €1370-€2350. Σε 

περίπτωση που υπάρχει συµµετοχή του ασφαλιστικού ταµείου ο ασθενής 

επιβαρύνεται µε επιπλέον €1100. Αν δεν υπάρχει σύµβαση µε ασφαλιστικό 

ταµείο ή ο ασθενής είναι ανασφάλιστος τότε επιβαρύνεται µε όλο το κόστος 
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της επέµβασης δηλαδή από €1370-€2350 ανάλογα µε τα αναλώσιµα που 

χρησιµοποιούνται (πίνακας 3).   

Η µεγάλη όµως συµβολή της αρθροσκόπησης γόνατος µε τοπική 

αναισθησία είναι όπως έχουµε αναφέρει η άµεση αποθεραπεία. Αυτό 

φαίνεται από το γεγονός ότι ο µέσος όρος αποχής από την εργασία των 

ασθενών µετεγχειριτικά είναι 13 µέρες. Αυτή είναι και µια δύσκολη 

παράµετρος να υπολογιστεί, αλλά σίγουρα είναι ένα σηµαντικό οικονοµικό 

κέρδος για το οικονοµικό και ασφαλιστικό σύστηµα (πίνακας 4).  Στον 

πίνακα βλέπουµε ότι πολλοί ασθενείς δεν χρειάζονται καθόλου 

µετεγχειριτικά άδεια αποχής από την εργασία τους ενώ µόνο ένας χρειάστηκε 

2 µήνες λόγω χόνδρινης βλάβης.  

Επίσης απαιτεί πολύ µικρή µετεγχειριτική φαρµακευτική αγωγή έτσι 

ώστε ο ασθενής απαλλάσσεται άµεσα από τα φάρµακα µειώνοντας ακόµη πιο 

πολύ το συνολικό κόστος. Η µετεγχειριτική αγωγή είναι 1 υποδόρια ενέση 

αντιθροµβωτική κάθε µέρα για 2 µέρες, 2 δόσεις αντιβιοτικού από το στόµα 

(µια κάθε 12 ώρες) και ένα κουτί παυσίπονα τα οποία ο ασθενής τα 

χρησιµοποιεί µόνο αν χρειαστεί. 

 

Συζήτηση 

Η αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις άλλες δύο µεθόδους αναισθησίας και είναι µια 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη µέθοδος αναισθησίας 1,2,4,5,11 . Έχει λιγότερες 

επιπλοκές και µικρότερο κόστος 4,5,9 .  Υπάρχουν πολλές µελέτες κόστους 

µεταξύ γενικής και ραχιαίας αναισθησίας, αλλά πολύ λίγες µε την τοπική 

αναισθησία, αφού είναι µια πολύ σύγχρονη µέθοδος που σταδιακά 

εξαπλώνεται 4 . Η µόνη δηµοσιευµένη, τυχαιοποιηµένη µελέτη κόστους που 

συγκρίνει τη γενική µε την τοπική αναισθησία είναι η εργασία των Williams 

και συν. το 1997 12 . Βρήκαν, µελετώντας 100 ασθενείς, ότι το κέρδος από τη 

χρήση της τοπικής αναισθησίας στην αρθροσκόπηση γόνατος ήταν £25 ανά 

ασθενή. Ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα της εργασίας αυτής ήταν ότι η 

επιθυµία του ασθενή ήταν η αρθροσκόπηση µε τοπική αναισθησία ενώ ο 

χειρουργός προτιµούσε τον ασθενή µε γενική αναισθησία.  



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

15 

Ο Lintner σε µια άλλη µελέτη βρήκε ότι το ποσό που εξοικονοµούνταν 

από κάθε αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία ήταν $400 8 . Σε µια 

άλλη αµερικάνικη εργασία 10 βρέθηκε ακόµη µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος 

µε τη χρήση της τοπικής αναισθησίας, $600 ανά ασθενή, χρήµατα που 

εξοικονοµούνταν από τη µη χρήση της γενικής αναισθησίας και της 

ανάνηψης.  

Η αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία ενδείκνυται µόνο για 

συγκεκριµένες χειρουργικές τεχνικές στο γόνατο και κυρίως για µερική  

µηνισκεκτοµή σε ρήξη των µηνίσκων 2,5,11και για διαγνωστικούς λόγους στις 

περιπτώσεις αδιάγνωστου άλγους στο γόνατο 1,5 . Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα 

διεγχειριτικά ευρήµατα είναι συνήθως ρήξη των µηνίσκων ή υπερτροφική 

υµενική πτυχή 5 . Και στις δύο περιπτώσεις η αρθροσκόπηση µε τοπική 

αναισθησία µπορεί να είναι και η τελική θεραπεία µε τη µερική µηνισκεκτοµή 

ή µε την αφαίρεση της υµενικής πτυχής 5 .   

Πολύ χρήσιµη επίσης είναι η αρθροσκόπηση σε περιπτώσεις που 

απαιτείται ενεργητική σύσπαση του τετρακέφαλου µυ ώστε να διερευνηθούν 

τα αίτια επιγονατιδοµηριαίου άλγους 13 . ∆εν ενδείκνυται για τεχνικές που 

επεµβαίνουν στον αρθρικό χόνδρο λόγω κακής συγκέντρωσης του τοπικού 

αναισθητικού στον αρθρικό χόνδρο και ως εκ τούτου η αρθροσκόπηση 

καταλήγει σε πολύ επώδυνη διαδικασία. Επίσης δεν ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις θυλακίτιδας και χειρισµούς στον αρθρικό θύλακο όπως 

θυλακοτοµή ή αφαίρεση µέρους του θυλάκου εξαιτίας µεγάλου πόνου 7 . 

Γενικά, όπου υπάρχουν δυσκολίες χειρισµού του γόνατος και πιθανή 

ενδαρθρική αιµορραγία αποφεύγεται η αρθροσκόπηση µε τοπική αναισθησία 

λόγω του ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ίσχαιµος επίδεσµος και το ειδικό 

πρόσθετο για τη συγκράτηση και το χειρισµό του γόνατος 13 . Ο ίσχαιµος 

επίδεσµος είναι γνωστό ότι προκαλεί πόνο και αιµωδίες και ανάλογα µε το 

χρόνο χρήσης του είναι και το µετεγχειριτικό άλγος. Επίσης το επιπρόσθετο 

συγκράτησης του γόνατος δηµιουργεί µοχλούς συγκράτησης του γόνατος και 

µε τον ασθενή σε πλήρη διαύγεια είναι άβολο και δηµιουργεί αίσθηµα 

εγκλωβισµού. Κάποιοι ασθενείς µάλιστα το παροµοιάζουν µε εργαλείο 

βασανισµού.  
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Σε µια µελέτη ανασκόπησης µεταξύ και των τριών µεθόδων 

αναισθησίας 7 βρέθηκε ότι το 92% των αρθροσκοπήσεων του γόνατος µπορεί 

να διενεργηθεί µε τοπική αναισθησία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι 

ασθενείς µετάνιωσαν για τη διενέργεια µε τοπική αναισθησία και θα 

προτιµούσαν να είχαν κάνει την αρθροσκόπηση µε τοπική αναισθησία. 

Παρόµοια προβλήµατα όµως παρατηρήθηκαν και στους χειρουργούς που 

διενέργησαν τις αρθροσκοπήσεις µε τοπική αναισθησία 7 .  

Η αρθροσκόπηση γόνατος µε τοπική αναισθησία αποτελεί επίσης µια 

χειρουργική τεχνική που κερδίζει τελευταία όλο και περισσότερο έδαφος στην 

προσπάθειά που γίνεται για επιπλέον µείωση του κόστους, ελαχιστοποίηση 

της παραµονής στο νοσοκοµείο και επιτάχυνση της αποθεραπείας.  

Είναι µια ασφαλής και αποτελεσµατική µέθοδος και αν πληρωθούν τα 

κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στην κατηγορία αυτή δεν υπολείπεται 

καθόλου σε αποτελεσµατικότητα από την αρθροσκόπηση µε γενική ή ραχιαία 

αναισθησία. 

Σε µελέτες µάλιστα από το Ηνωµένο Βασίλειο 1 περιλαµβάνουν και 

ασθενείς που δεν είναι αρκετά υγιείς για να υποβληθούν σε αρθροσκόπηση µε 

γενική αναισθησία, αλλά είναι θετικοί στην προοπτική διενέργειας της 

επέµβασης µε τοπική αναισθησία. 

Η αρθροσκόπηση µε τοπική αναισθησία έχει συγκεκριµένες ενδείξεις, 

αλλά σε µερικές εργασίες 10 συνιστούν να γίνεται και σε µεγαλύτερες ηλικίες 

µε οστεορθρίτιδα, χόνδρινες βλάβες και θυλακίτιδα, αλλά και µε οξείες ρήξεις 

των µηνίσκων που απαιτούν συρραφή µε αυξηµένη αναλγητική αγωγή 

προεγχειριτικά και µετεγχειριτικά. Αυτό αυξάνει το κόστος και το ποσοστό 

επαναρθροσκοπήσεων, αλλά πάλι παραµένει φτηνότερη µέθοδος από τη 

γενική και τη ραχιαία αναισθησία. 

Όπως φάνηκε και µε τη χρήση της οπτικής αναλογικής κλίµακας 

άλγους (VAS) η αρθροσκόπηση έχει ελάχιστο µετεγχειριτικό άλγος. ∆εν 

µετράµε το ποσοστό του πόνου µετεγχειριτικά γιατί τα αποτελέσµατα θα ήταν 

αναξιόπιστα λόγω του άγχους ή και του τελικού ενθουσιασµού του ασθενή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ασθενείς δηλώνουν ότι δεν πονούν καθόλου 

ούτε και κατά τη διάρκεια των τοπικών ενέσεων, ενώ άλλοι πονούν σε κάθε 
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χειρισµό δυσχεραίνοντας έτσι τη διενέργεια της επέµβασης. Στο τέλος της 

επέµβασης και κατά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκοµείο του δίνεται 

αυτή η σελίδα VAS και έτσι του δηµιουργείται ένα αίσθηµα ασφάλειας και 

συµµετοχής στην ίδια του τη θεραπεία. Ο ασθενής παρακολουθεί στην 

κλίµακα VAS την εξέλιξη του πόνου του και έτσι του µειώνεται το άγχος και 

ίσως αυξάνεται και ο ουδός του πόνου. Ταυτόχρονα γίνεται και πλήρης 

καταγραφή της αποθεραπείας του ασθενή κι έτσι υπάρχουν αντικειµενικά 

στοιχεία της θεραπείας του καταγεγραµµένα.  

Υπολογίζοντας το κόστος προκύπτει ότι η αρθροσκόπηση µε τοπική 

αναισθησία στοιχίζει συνολικά στο σύστηµα (ασφαλιστικός φορέας, ασθενής) 

από  €1370 µέχρι  €2350 χωρίς να υπολογίσουµε το κόστος ζηµιάς από τις 

χαµένες εργατοώρες λόγω της µετεγχειριτικής αποθεραπέιας. Αυτό είναι το 

κόστος διενέργειας της αρθροσκόπησης σε ιδιωτικό νοσοκοµείο. Αν 

υπολογιστεί ότι σε ασθενείς που υποβάλλονται σε γενική ή ραχιαία 

αναισθησία αναλογεί ένα επιπλέον έξοδο αναισθησίας περίπου €150 και 

επιπλέον µια τουλάχιστον µέρα νοσηλείας γίνεται κατανοητό ότι το κόστος 

ανά ασθενή είναι περίπου €500 επιπλέον συνολικά χωρίς πάλι κι εδώ να είναι 

δυνατόν να υπολογιστεί µε ακρίβεια το κόστος από τις χαµένες µέρες 

εργασίας και το κόστος από τις επιπλοκές και τις παρενέργειες της γενικής 

αναισθησίας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αρθροσκόπηση µε τοπική 

αναισθησία εξοικονοµεί ένα σηµαντικό ποσό ανά ασθενή και επιπλέον 

ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές και µειώνει το συνολικό πόνο και το χρόνο 

αποθεραπείας.  

Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες της τάξης του 1% συνολικά µε πιο συχνή 

τη φλεγµονή 11 που αντιµετωπίζεται µε από του στόµατος αντιβιοτικά κάτι 

που µειώνει επιπλέον το συνολικό κόστος της επέµβασης. Επίσης οι επιπλοκές 

της αναισθησίας όπως ο έµετος, ο πονοκέφαλος, η πνευµονία, ο ερεθισµένος 

λαιµός και η ναυτία δεν υπάρχουν µειώνοντας ακόµα περισσότερο το κόστος 
11 . Μια σπάνια επιπλοκή είναι η διεγχειριτική υπόταση λόγω του πόνου, που 

αντιµετωπίζεται µε την αύξηση των ενδοφλέβιων χορηγούµενων υγρών 7 . 

Η αξία της παρούσας εργασίας, αλλά και των άλλων παρόµοιων 

εργασιών είναι στο να καταδείξει αρχικά ότι η αρθροσκόπηση γόνατος µε 
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τοπική αναισθησία είναι φτηνότερη τόσο γιατί όλη η διενέργειά της είναι 

φτηνότερου κόστους, αλλά και γιατί έχει λιγότερες επιπλοκές, έχει ίδιο 

ποσοστό επαναρθροσκοπήσεων άρα είναι και εφάµιλλης 

αποτελεσµατικότητας µε την αρθροσκόπηση που διενεργείται µε γενική 

αναισθησία.  

Αν η αρθροσκόπηση διενεργηθεί σε δηµόσιο νοσοκοµείο, ναι µεν 

θεωρητικά δεν υπάρχει κόστος νοσηλείας για τον ασθενή και αµοιβή 

χειρουργού και αναισθησιολόγου, αλλά δεν υπάρχει τρόπος υπολογισµού της 

αρθροσκόπησης ανά επέµβαση γιατί στα δηµόσια νοσοκοµεία υπάρχει 

υποκοστολόγηση της νοσηλείας και υπερκοστολόγηση των αναλωσίµων.  

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι στο ΕΣΥ δεν υπάρχει κωδικός επέµβασης 

αρθροσκόπησης γόνατος µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η επέµβαση να 

χρεωθεί στα ασφαλιστικά ταµεία. Επίσης στο ΕΣΥ µε τις λίστες αναµονής και 

την έλλειψη χειρουργικών αιθουσών είναι δύσκολο να υπάρξει µεγάλος 

αριθµός αρθροσκοπήσεων καθώς στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα 

νοσοκοµεία δεν υπάρχει χειρουργείο τοπικών αναισθησιών µε αρθροσκοπικό 

εξοπλισµό και έτσι απασχολείται µια κανονική αίθουσα χειρουργείου.  

Είναι τέλος µια χειρουργική επέµβαση που απαιτεί ιδιαίτερη 

εκπαίδευση και τεχνική που δεν είναι οικεία από τους περισσότερους 

ορθοπαιδικούς. Αυτό λόγω του ότι ενώ περιλαµβάνεται στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα απόκτησης ειδικότητας ορθοπαιδικής δεν διδάσκεται σχεδόν σε 

κανένα νοσοκοµείο λόγω της διενέργειας πολύ λίγων επεµβάσεων και λόγω 

του µικρού αριθµού Ορθοπαιδικών εξοικειωµένων µε τη µέθοδο. Άρα η όποια 

εξειδίκευση αποκτιέται µετά την ειδικότητα σε κέντρα κυρίως του εξωτερικού. 

Είναι τέλος µια µέθοδος που απαιτεί πολλές «ώρες πτήσεις» µέχρι να 

αποκτηθεί η κατάλληλη ικανότητα διενέργειας µιας αρθροσκόπησης καθώς 

απαιτείται η εξοικείωση µε την τρισδιάστατη εικόνα και του «αλλού βλέπω κι 

αλλού εργάζοµαι».  

Επιπλέον η αρθροσκόπηση που διενεργείται µε τοπική αναισθησία 

απαιτεί από το χειρουργό να είναι αρκετά έµπειρος και να νιώθει οικείος µε 

την άρθρωση του γόνατος και µε τη διαχείριση των µηνισκικών ρήξεων και 

των άλλων ενδαρθρικών βλαβών γιατί ο ασθενής είναι σε πλήρη διαύγεια και 
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υπάρχει συνεχής ενηµέρωσή του σε κάθε βήµα της επέµβασης 5,9 . Επίσης, στο 

τέλος της επέµβασης δίνεται στον ασθενή αντίγραφο της επέµβασης σε 

ψηφιακό δίσκο το οποίο και ο ασθενής διατηρεί για ιδία χρήση. Ο ψηφιακός 

αυτός δίσκος είναι χωρίς περικοπές και χωρίς επεξεργασία και αποτελεί 

ουσιαστικά ένα αντίγραφο της όλης επέµβασης αφού όλη η επέµβαση γίνεται 

αρθροσκοπικά µέσω οθόνης. Αυτό είναι ένα στοιχείο διαφάνειας της 

επέµβασης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον ασθενή ως ιατρικό αρχείο 

σε µελλοντική χρήση. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα χρήσης του για 

δικαστικούς λόγους γι ‘ αυτό και ο γιατρός οφείλει να κρατά κι αυτός 

αντίγραφο της επέµβασης. Είναι όµως ένα στοιχείο που µάλλον µειώνει το 

ποσοστό µηνύσεων ενάντια στους γιατρούς παρά τις αυξάνει γιατί είναι ένα 

στοιχείο διαφάνειας παρά απόκρυψης στοιχείων.   

Τέλος µε την όλο και µεγαλύτερη διάδοση της αρθροσκόπησης τελικά 

γίνονται πολλές επεµβάσεις σε λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι ένα ακόµη 

στοιχείο µείωσης του κόστους όπως φαίνεται και στη µελέτη των Frossblad και 

συν. 4 οι οποίοι βρήκαν ότι µειώθηκε το κόστος κατά 25% και αυξήθηκε ο 

αριθµός των διενεργούµενων επεµβάσεων ανά ηµέρα αφού ο χρόνος της 

αρθροσκόπησης µε τοπική αναισθησία είναι συντοµότερος λόγω του ότι δεν 

υπάρχει προετοιµασία αναισθησίας και αφύπνιση του ασθενή µετά τη γενική 

αναισθησία. 

 

Συµπεράσµατα 

Η αρθροσκόπηση γόνατος σε σχετικά νέα άτοµα, χωρίς προβλήµατα 

υγείας που γίνεται για διαγνωστικούς λόγους ή για ρήξεις µηνίσκων είναι 

οικονοµικότερο να διενεργείται µε τοπική αναισθησία.  

Εκτός από το ότι είναι οικονοµικότερη είναι επίσης και καλύτερα 

ανεκτή από τον ασθενή, έχει άµεση αποθεραπεία και µπορούν να γίνουν 

αρκετές σε δεδοµένο χειρουργικό χρόνο.  

Απαιτεί όµως αρκετή χειρουργική εµπειρία και επιδεξιότητα γιατί 

είναι ένα χειρουργείο µε τον ασθενή σε συνεχή επικοινωνία και καθοδήγηση 

από το χειρουργό. 
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Θα πρέπει τέλος να ενηµερωθούν αναλυτικά οι ασθενείς µε τις 

διαδικασίες τις τοπικής αναισθησίας ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα 

άγχους και δυσχέρειας του ασθενή διεγχειριτικά 7 . 
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 ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακας 1 

 

Ηλικιακές οµάδες ασθενών 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

Αριθµός ασθενών 9 10 23 8 9 

Ποσοστό % 15,25 16,95 40 12,55 15,25 

 

Κατανοµή ασθενών ανά ηλικιακές οµάδες 
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Κατανοµή των ηλικιών των ασθενών που υποβλήθηκαν σε µερική 

µηνισκεκτοµή µε αρθροσκόπηση διενεργούµενη µε τοπική αναισθησία. 
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Πίνακας 2 

 

∆ιάρκεια επέµβασης 20λεπτά 30 λεπτά 40 λεπτά 

Αριθµός ασθενών 30 27 2 

Ποσοστό % 50,8 45,8 3,4 

 

Κατανοµή ασθενών µε βάση το µέσο όρο διάρκειας της επέµβασης 
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∆ιάρκεια της επέµβασης σε κάθε ασθενή 
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Πίνακας 3 

 

Ασθενείς Νοσήλια Αναλώσιµα Ασφαλιστικό 

ταµείο 

Χειρουργός Συνολικό 

κόστος 

Χωρίς 

ασφάλεια 

550 120-1100 - 700 1370-

2350 

Με 

ασφάλεια 

400 - 270-1250 700 1370-

2350 

 

Ανάλυση κόστους αρθροσκόπησης γόνατος µε τοπική αναισθησία (οι τιµές 

είναι σε ευρώ)
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Πίνακας 4 

Μέρες άδειας 0 20 30 40 >40 

Αριθµός ασθενών 34 10 8 6 1 

Ποσοστό % 57,6 16,9 13,55 10,2 1,75 

 

Κατανοµή ασθενών µε βάση τις ηµέρες αναρρωτικής τους άδειας 

 

ΗΜΕΡΕΣ Α∆ΕΙΑΣ
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Ηµέρες άδειας µετεγχειριτικά για κάθε ασθενή ξεχωριστά 

 

 

 

 

 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

25 

Βιβλιογραφία  

 

1. Buckley J.R. et al. Arthroscopy under local anaesthesia. JBJS Br 1989; 

71-B: 126-7. 

2. Charalambous C. et al. Purely intra-articular versus general anesthesia 

for proposed arthroscopic partial meniscectomy of the knee: A 

randomized controlled trial. Arthroscopy 2006; 22(9): 972-7.   

3. Forssblad M. et al. Knee arthroscopy in local versus general 

anaesthesia. The incidence of rearthroscopy. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc 1997; 7: 323-6. 

4. Forssblad M. et al. Knee arthroscopy with different anaesthesia 

methods: A comparison of efficacy and cost. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc 2004; 12: 344-9. 

5. Fruensgaard S. et al. Outpatient arthroscopy of the knee under local 

anaesthesia. International Orthopaedics 1990; 14: 37-40. 

6. Iossifidis A. Knee arthroscopy under local anaesthesia: results and 

evaluation of patients satisfaction. Injury 1996; 27(1): 43-4. 

7. Jacobson E. et al. Can local anesthesia be recommended for routine use 

in elective knee arthroscopy? A comparison between local, general and 

spinal anesthesia. Arthroscopy 2000;16(2): 186-90. 

8. Lintner et al. Local anaesthesia in outpatient knee arthroscopy: a 

comparison of efficacy and cost. Arthroscopy 1996; 12: 482-8. 

9. Shapiro M. S. et al. Local anesthesia for knee arthroscopy. Efficacy and 

cost bemefits. Am J Sports Med 1995;23(1): 50-3. 

10. Trieshmann H. W. Knee arthroscopy: A cost analysis of local and 

general anaesthesia. Arthroscopy 1996;12(1): 60-3. 

11. Tsai L. et al. Arthroscopic surgery of the knee in local anaesthesia. An 

analysis of age related pathology. Arch Orthop Trauma Surg 

1993;112:136-8. 

12. Williams et al. A prospective trial of local versus local anaesthesia for 

arthroscopic surgery of the knee. Ann R Coll Surg Engl 1997; 79: 345-8. 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

26 

13. Yoshyia S.et al. Knee arthroscopy using local anesthetic. Arthroscopy 

1988; 4(2): 86-9. 

 


