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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπόσ τησ παρούσασ ερευνητικήσ εργασίασ αποτελεί η µελέτη τησ χρήσησ ροµπότ στο χώρο τησ χειρουργικήσ επιστήµησ. Ειδικότερα, αναλύονται
η λειτουργία του ροµποτικού συστήµατοσ daVinci, τα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα που αυτό παρουσιάζει, καθώσ και οι ειδικότητεσ τησ ιατρικήσ επιστήµησ στισ οποίεσ η ροµποτική χειρουργική βρίσκει εφαρµογή.
Το ροµποτικό σύστηµα daVinci αποτελεί το πρώτο και µοναδικό αυτή τη
στιγµή στον κόσµο σύστηµα ροµποτικήσ χειρουργικήσ που χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση σηµαντικών ιατρικών επεµβάσεων. Τα πλεονεκτήµατά του είναι πολλαπλά, όπωσ εκτέλεση µικροχειρουργικών επεµβάσεων ενδοσκοπικά, µεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων κ.α. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει και σηµαντικά
µειονεκτήµατα, όπωσ π.χ. υψηλό κόστοσ, µεγάλο βάροσ, κ.α. τα οποία εξετάζονται διεξοδικά στισ επόµενεσ ενότητεσ. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τη σωστή εφαρµογή τησ ροµποτικήσ χειρουργικήσ αποτελεί η διαρκήσ
ενηµέρωση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Λέξεισ – Κλειδιά: λαπαροσκοπική χειρουργική, ροµποτική χειρουργική,
ροµποτικό σύστηµα daVinci, τεχνολογία Endo-Wrist, χειρουργική κονσόλα, χειρουργικό πεδίο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν περίπου είκοσι χρόνια πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
προσπάθεια εκτέλεσησ χειρουργικών επεµβάσεων χωρίσ
τραύµα, δηλαδή µε λαπαροσκόπηση. Η επιτυχία ήταν τόσο
µεγάλη που άλλαξε την πορεία τησ σύγχρονησ ιατρικήσ και
δηµιούργησε µία καινούργια ειδικότητα, αυτή τησ ελάχιστα επεµβατικήσ χειρουργικήσ. Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική οι κοιλιοτοµέσ έγιναν παρελθόν και οι συνθήκεσ
νοσηλείασ του χειρουργικού ασθενούσ άλλαξαν δραµατικά. Ολόκληρεσ χειρουργικέσ επεµβάσεισ πραγµατοποιούνται από µικρέσ οπέσ µε διαστάσεισ που δεν ξεπερνούν το
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ένα εκατοστό. Ο µετεγχειρητικόσ πόνοσ, η απώλεια αίµατοσ και οι επιπλοκέσ σχεδόν εκµηδενίστηκαν. Επεµβάσεισ
που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυήµερη νοσηλεία γίνονται πλέον σε επίπεδο "one day", δηλαδή µε παραµονή
µίασ το πολύ ηµέρασ στην κλινική (Susan C. deWit, 2009).
Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί µία τεράστια τεχνολογική και ιατρική καινοτοµία, αλλά όταν επιχειρήθηκε να
γενικευθεί η χρήση τησ, εµφανίστηκαν κάποιεσ αδυναµίεσ
που έθεσαν όρια στην εξέλιξή τησ. Στη λαπαροσκοπική
χειρουργική ο χειρουργόσ καλείται να εκτελέσει επεµβάσεισ µε καθοδήγηση βίντεο χωρίσ άµεση επαφή µε τον
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ασθενή. Ο µικρόσ χώροσ εργασίασ, το περιορισµένο οπτικό πεδίο και η υποβάθµιση των φυσικών αισθήσεων του
χειρουργού δηµιούργησαν σοβαρά εµπόδια στη διεύρυνση των εφαρµογών τησ συγκεκριµένησ τεχνολογίασ. Ορισµένεσ σχετικά απλέσ λαπαροσκοπικέσ επεµβάσεισ, όπωσ
η χολοκυστεκτοµή, διαδόθηκαν εύκολα και γρήγορα. Όµωσ,
δεν συνέβη το ίδιο µε τισ πιο απαιτητικέσ επεµβάσεισ,
όπωσ σπληνεκτοµή, εντερεκτοµή, γαστρεκτοµή κ.λ.π. Όλεσ
οι µελέτεσ συνέκλιναν στο εξήσ συµπέρασµα: η προχωρηµένη λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί µακροχρόνια
εκπαίδευση και ιδιαίτερη χειρουργική επιδεξιότητα. Για
να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα, δύο ήταν οι λύσεισ:
να βοηθηθεί τεχνολογικά ο χειρουργόσ για να βελτιώσει
τισ ικανότητέσ του ή να αντικατασταθεί από κάποια αυτόµατη µηχανή απαλλαγµένη από ανθρώπινεσ αδυναµίεσ. Η
έρευνα κινήθηκε από νωρίσ και προσ τισ δύο κατευθύνσεισ (Sejal P., 2008). Έτσι, λοιπόν, σήµερα παρατηρείται
µία επανάσταση στο χώρο τησ χειρουργικήσ, καθώσ ύστερα από πολλαπλέσ µελέτεσ και έρευνεσ εγκρίθηκε η χρήση τησ ροµποτικήσ χειρουργικήσ, δηλαδή τησ εισαγωγήσ
ροµποτικών συστηµάτων στον ανθρώπινο οργανισµό, καθοδηγούµενων από ηλεκτρονικούσ υπολογιστέσ. Τα ροµποτικά αυτά συστήµατα απαιτούν χειρισµό από ανθρώπουσ
χειρουργούσ και δέχονται εντολέσ από αυτούσ. Ο έλεγχόσ
τουσ γίνεται µε τηλεχειρισµό και ενεργοποίηση µέσω φωνήσ
(Χατζηδηµητρίου Σ., 2008).
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η λειτουργία τησ ροµποτικήσ χειρουργικήσ, το χειρουργικό σύστηµα daVinci, τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που αυτό παρουσιάζει,
καθώσ και οι ειδικότητεσ ιατρικήσ επιστήµησ στισ οποίεσ
η ροµποτική χειρουργική εφαρµόζεται. Η διαρκήσ ενηµέρωση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή τησ χειρουργικήσ ροµποτικήσ τεχνολογίασ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η ροµποτική χειρουργική είναι πραγµατικότητα χάρη στη
ροµποτική τεχνολογία και την τηλε-χειρουργική. Η ψηφιακή ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα να µεταφέρεται η πληροφορία σε µεγάλη απόσταση, δίνοντασ ώθηση στην τηλεχειρουργική. Μέχρι σήµερα ήταν αδιανόητο να πραγµατοποιηθεί
επέµβαση από µακριά, χωρίσ δηλαδή να συνυπάρχουν ο
ασθενήσ και ο χειρουργόσ στον ίδιο χώρο. Αυτόσ ο περιορισµόσ οδήγησε την NASA και τουσ µεγαλύτερουσ στρατιωτικούσ οργανισµούσ να ξεκινήσουν έρευνεσ, ώστε να
δηµιουργηθεί ένασ τρόποσ να χειρουργούνται οι αστροναύτεσ από γιατρούσ που βρίσκονται στη γη, και αντίστοιχα οι
στρατιώτεσ, που κινδύνευε η ζωή τουσ στο πεδίο τησ µάχησ,
από γιατρούσ που βρίσκονταν σε κάποιο αποµακρυσµένο
και ασφαλέσ σηµείο (Κωνσταντινίδησ Κ. και άλλοι, 2009).
Το 1985 το ροµποτικό σύστηµα PUMA 560 χρησιµοποιήθηκε για να εκτελέσει βιοψία εγκεφάλου µε καθοδήγηση
υπό CT έλεγχο. Το 1988, το σύστηµα PROBOT, που αναπτύχθηκε στο Imperial College του Λονδίνου, χρησιµοποιήθηκε σε ουρολογικέσ επεµβάσεισ προστάτη. Το σύστηµα
ROBODOC τησ Integrated Surgical Systems τέθηκε σε

λειτουργία το 1992 για να σµιλεύει µε ακρίβεια τισ επιφάνειεσ του ισχίου κατά την αρθροπλαστική χειρουργική επέµβαση. Περαιτέρω εξέλιξη των ροµποτικών συστηµάτων
πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία Intuitive Surgical µε
την κατασκευή του συστήµατοσ daVinci και από την Computer
Motion µε τα ροµπότ AESOP και ZEUS. Η Intuitive Surgical
αγόρασε την Computer Motion το 1994 και διέκοψε την
ανάπτυξη του ZEUS. Παράλληλα, το σύστηµα daVinci έχει
λάβει έγκριση από το FDA για µεγάλο εύροσ χειρουργικών
επεµβάσεων που περιλαµβάνουν τη ριζική προστατεκτοµή για καρκίνο προστάτου, την υστερεκτοµή και την αποκατάσταση µιτροειδούσ βαλβίδασ και χρησιµοποιείται σε
περισσότερα από οκτακόσια (800) νοσοκοµεία σε Αµερική
και Ευρώπη. Τον Μάιο του 1988, ο ∆ρ. Friedrich-Wilhelm
Mohr πραγµατοποίησε την πρώτη ροµποτικά υποβοηθούµενη αορτοστεφανιαία παράκαµψη στο Leipzig Heart Centre
στη Γερµανία, χρησιµοποιώντασ το σύστηµα daVinci. Το
2001, ο J. Marescaux πραγµατοποίησε χολοκυστεκτοµή σε
µία ασθενή στο Στρασβούργο τησ Γαλλίασ, ενώ ο ίδιοσ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη (Howe RD. και άλλοι, 1999).
Στην Ελλάδα, το χειρουργικό σύστηµα daVinci λειτουργεί
από το Σεπτέµβριο του 2006 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
ενώ το 2008 τέθηκε σε λειτουργία ένα δεύτερο σύστηµα
στο Νοσοκοµείο Υγεία. Κατά το πρώτο έτοσ εφαρµογήσ
του εκτελέστηκαν µε απόλυτη επιτυχία πάνω από διακόσιεσ πενήντα (250) χειρουργικέσ επεµβάσεισ. Επιστηµονικόσ υπεύθυνοσ τησ πρωτοβουλίασ αυτήσ υπήρξε ο Επίκουροσ Καθηγητήσ ∆ρ. Κων/νοσ Κωνσταντινίδησ, ο οποίοσ
µε τουσ συνεργάτεσ του, πραγµατοποίησε µε επιτυχία τισ
πρώτεσ ροµποτικέσ χειρουργικέσ επεµβάσεισ (Κωνσταντινίδησ Κ. και άλλοι, 2009). Οι επεµβάσεισ που έχουν
πραγµατοποιηθεί αφορούν:
! Επέµβαση Heller-Dorr για την αντιµετώπιση τησ αχαλασίασ οισοφάγου.
! Αποκατάσταση διαγραγµατοκήλησ κατά Nisssen.
! Σκωληκοειδεκτοµέσ, χολοκυστεκτοµέσ.
! Εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλησ και κοιλιοκήλησ µε τοποθέτηση πλέγµατοσ.
! Τοποθέτηση και αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου για
νοσογόνο παχυσαρκία.
! Εκτοµή όγκων παγκρέατοσ και κύστεων νεφρού.
! Επινεφριδεκτοµέσ.
! Ωοθηκεκτοµέσ και ροµποτικά υποβοηθούµενη υστερεκτοµία.
Παράλληλα, οι ουρολόγοι Α. Πλουµίδησ, Ν. Παρδαλίδησ,
Β. Πουλάκησ και Ε. Παναγιώτου πραγµατοποίησαν µεγάλη σειρά ριζικών προστατεκτοµών µε τη χρήση του ροµποτικού συστήµατοσ daVinci, στισ οποίεσ διατηρούνται τα
νεύρα τησ περιοχήσ διαφυλάσσοντασ τη στυτική λειτουργία, καθώσ και νεφρεκτοµέσ, πυελοπλαστικέσ και ριζική
κυστεκτοµή µε νεοκύστη (∆ιαµαντήσ Θ., 2009).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ DA VINCI
Η ροµποτική χειρουργική αποτελεί την πιο πρόσφατη επαναστατική εξέλιξη στον τοµέα τησ ελάχιστα τραυµατικήσ
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µεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων, ανάκτηση τησ τρισδιάστατησ όρασησ κατά τη διάρκεια των λαπαροσκοπικών επεµβάσεων
και ανάκτηση των χαµένων βαθµών ελευθερίασ των λαπαροσκοπικών εργαλείων.
Παρ’ όλα αυτά, το ροµποτικό σύστηµα daVinci εµφανίζει
τα εξήσ µειονεκτήµατα:
! Υψηλό κόστοσ (ένα εκατοµµύριο δολάρια).
! Μεγάλο βάροσ που το καθιστά δυσκίνητο.
! Η προετοιµασία πριν τη χειρουργική επέµβαση απαιτεί
τουλάχιστον 30 λεπτά.
! Αναγκαιότητα συναρµολόγησησ των εργαλείων πριν την
χρήση τουσ.
! Ρύθµιση του συστήµατοσ (Link RE. και λοιποί, 2006).
Εικόνα 1: Απεικόνιση του ροµποτικού συστήµατοσ
daVinci.

χειρουργικήσ. Πραγµατοποιείται µε το ροµποτικό σύστηµα daVinci, το πρώτο και µοναδικό αυτή τη στιγµή στον
κόσµο σύστηµα ροµποτικήσ χειρουργικήσ, που εγκρίθηκε από τον Αµερικανικό Οργανισµό Φαρµάκων και Υλικών
(FDA) για την πραγµατοποίηση επεµβάσεων. Αποτελεί
προϊόν τησ εταιρείασ Intuitive Surgical, το οποίο συνδυάζει τισ λεπτέσ δεξιότητεσ του χειρουργού µε τη ροµποτική τεχνολογία που ενισχύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Muhlmann G. και λοιποί, 2003).
∆ιακρίνεται σε τρία τµήµατα: το ροµπότ µε τουσ ειδικούσ
βραχίονεσ, τον ενδοσκοπικό πύργο και τη χειρουργική
κονσόλα (βλ. Εικόνα 1).
Ο χειρουργόσ κατευθύνει και συντονίζει το όλο σύστηµα
µέσω τησ χειρουργικήσ κονσόλασ, έχοντασ µπροστά του
µια µεγεθυσµένη και τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Η χειρουργική κονσόλα διαθέτει λαβέσ, όπου
τοποθετεί τα δάκτυλά του ο χειρουργόσ και κινεί τουσ ειδικούσ µοχλούσ σαν να χρησιµοποιεί τα χέρια του. Κάθε
κίνηση του χειρουργού αναπαράγεται µε απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα στο χειρουργικό πεδίο από τουσ χειρουργικούσ βραχίονεσ του ροµπότ, το οποίο τοποθετείται
συνήθωσ στα αριστερά του ασθενούσ, όπου βρίσκεται η
οµάδα του χειρουργού. Στουσ χειρουργικούσ βραχίονεσ
του ροµπότ χρησιµοποιείται η τεχνολογία Endo-Wrist.
Πρόκειται για εύκαµπτουσ καρπούσ τουσ οποίουσ ο χειρουργόσ µπορεί να λυγίζει και να γυρίζει, όπωσ τον καρπό του ανθρώπινου άνω άκρου και µε µεγαλύτερη ακόµη
ευελιξία. Ο ενδοσκοπικόσ πύργοσ ελέγχου περιλαµβάνει
δύο video cameras, σύστηµα αυτόµατησ ρύθµισησ εικόνασ, video monitor υψηλήσ ευκρίνειασ και άλλεσ χρήσιµεσ συσκευέσ (Morino M. και λοιποί, 2006).
Ο σχεδιασµόσ του χειρουργικού συστήµατοσ daVinci ξεκίνησε το 1995 και από το 2000 µέχρι σήµερα χρησιµοποιείται σε περισσότερα από τριακόσια πενήντα (350) νοσοκοµεία παγκοσµίωσ, ενώ η χρήση του εξαπλώνεται µε
ταχύτατουσ ρυθµούσ τα τελευταία χρόνια, εξαιτίασ των
σηµαντικών πλεονεκτηµάτων του, όπωσ δυνατότητα εκτέλεσησ µικροχειρουργικών επεµβάσεων ενδοσκοπικά,
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Τα πλεονεκτήµατα που εµφανίζει η ροµποτική χειρουργική έναντι τησ κλασσικήσ χειρουργικήσ επέµβασησ είναι
πολλαπλά (Rocco B. και λοιποί, 2006):
! Είναι µια ελάχιστα επεµβατική και ελάχιστα τραυµατική µέθοδοσ, εξαιτίασ τησ ακρίβειασ µε την οποία γίνονται οι κινήσεισ του γιατρού.
! Εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίµατοσ.
! Ελαχιστοποιεί τον µετεγχειρητικό πόνο και τη µετεγχειρητική δυσφορία.
! Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και µετεγχειρητικών επιπλοκών.
! Μειώνει σηµαντικά τον χρόνο παραµονήσ του ασθενούσ
στο νοσοκοµείο και κατά συνέπεια το κόστοσ νοσηλείασ.
! Εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή του
ασθενούσ στισ καθηµερινέσ του δραστηριότητεσ.
! Παρέχει καλύτερα αισθητικά αποτελέσµατα, καθώσ δεν
αφήνει ουλέσ.
! Επιτρέπει στον χειρουργό να έχει τρισδιάστατη (3D) εικόνα του χειρουργικού πεδίου σε πολύ µεγάλη µεγέθυνση.
! Εξασφαλίζει µεγαλύτερη ακρίβεια στισ χειρουργικέσ
κινήσεισ. Καθώσ οι χειρισµοί του χειρουργού στην κονσόλα µετατρέπονται σε κίνηση των χειρουργικών βραχιόνων εξαλείφεται σχεδόν το φυσιολογικό τρέµουλο
των άνω άκρων, µε αποτέλεσµα µια πρωτοφανή χειρουργική δεξιότητα.
! ∆ίνει στο χειρουργό τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί
δύσκολουσ χειρουργικούσ χειρισµούσ. Τα χειρουργικά
εργαλεία των ροµποτικών βραχιόνων µπορούν να πραγµατοποιήσουν όλεσ τισ κινήσεισ που πραγµατοποιεί το
ανθρώπινο άνω άκρο (7 βαθµοί ελευθερίασ στην κίνηση), µε µεγαλύτερη δεξιότητα και ακρίβεια, ενώ περιστρέφονται σχεδόν 360ο µέσα στο χειρουργικό πεδίο
(βλ. Εικόνα 2).
! Παρέχει στον χειρουργό µεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια τησ επέµβασησ. Σε αντίθεση µε τη συνηθισµένη
χειρουργική πρακτική, η ροµποτική χειρουργική επιτρέπει στον χειρουργό να πραγµατοποιεί τισ επεµβάσεισ καθισµένοσ, µέσα σε ένα προσεκτικά σχεδιασµένο και εργονοµικά άριστο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο
µειώνεται ο κάµατοσ του χειρουργού, µε πολύ σηµαντι-
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κά πλεονεκτήµατα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεισ δύσκολων
και πολύωρων επεµβάσεων.
! ∆ίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να προετοιµάσει την
επέµβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιµοποιώντασ τισ εικόνεσ των εσωτερικών οργάνων των ασθενών που προκύπτουν από τισ εξετάσεισ τουσ. Ο χειρουργόσ µπορεί επίσησ και κατά τη διάρκεια τησ επέµβασησ
να ανακαλέσει στην οθόνη του και να συµβουλευτεί χρήσιµεσ εικόνεσ.
! Ο χειρουργόσ έχει την αίσθηση ότι τα µάτια και τα χέρια
του βρίσκονται µέσα στο σώµα του ασθενούσ. Βλέπει
άριστα σε σηµεία που µέχρι σήµερα δεν υπήρχε καλή
οπτική πρόσβαση.
! Εξασφαλίζει µικρότερη διάρκεια αναισθησίασ και υπάρχει µειωµένοσ κίνδυνοσ µόλυνσησ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Η ροµποτική χειρουργική βρίσκει εφαρµογή σε πολλέσ
ειδικότητεσ τησ χειρουργικήσ ιατρικήσ, όπωσ τη γενική
χειρουργική, τη χειρουργική κατά τησ νοσογόνου παχυσαρκίασ, την καρδιοχειρουργική, τη θωρακοχειρουργική,
την αγγειοχειρουργική, την παιδιατρική χειρουργική, την
ουρολογία, τη γυναικολογική χειρουργική, τη µεταµόσχευση νεφρού για τη λήψη µοσχεύµατοσ και την χειρουργική ενδοκρινών αδένων (Vassiliades, 2006).
Οι πιο συνηθισµένεσ λαπαροσκοπικέσ επεµβάσεισ που
γίνονται στισ µέρεσ µασ ροµποτικά, πολλαπλασιάζοντασ
έτσι τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζει η λαπαροσκοπική χειρουργική για τον ασθενή, είναι οι επεµβάσεισ κατά τησ νοσογόνου παχυσαρκίασ, η χολοκυστεκτοµή, η αντιµετώπιση των παθήσεων του παχέοσ εντέρου,
η αποκατάσταση τησ γαστροοισοφαγικήσ παλινδρόµησησ,
η χειρουργική αντιµετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων, η χειρουργική του προστάτη, η νεφρεκτοµή, η ενδοκρινική χειρουργική και πολλέσ ακόµη (Νικητέασ Ν., 2008).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σύµφωνα µε την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στισ προηγούµενεσ ενότητεσ, γίνεται κατανοητό ότι η ροµποτική χειρουργική αποτελεί µία καινοτοµία του 21ου αιώνα, καθώσ
τα πλεονεκτήµατά τησ τόσο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τον ίδιο τον ασθενή είναι πολλαπλά. Η
ταχύτητα των εξελίξεων στη ροµποτική χειρουργική σήµερα απαιτεί διαρκή ενηµέρωση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Σηµαντικοί παράγοντεσ στην
ανάπτυξη ενόσ προγράµµατοσ ροµποτικήσ χειρουργικήσ
αποτελούν η εµπειρία τησ χειρουργικήσ οµάδασ στισ επεµβάσεισ λαπαροσκόπησησ, καθώσ και η υποδοµή του ιδρύµατοσ που φιλοξενεί το πρόγραµµα (Patel VR., 2006).
Από την άλλη πλευρά, οι νοσηλευτέσ βρίσκονται µπροστά
σε µία νέα πρόκληση. Επιφορτίζονται µε νέεσ υπευθυνότητεσ, µε σκοπό την παροχή υψηλήσ κλινικήσ φροντίδασ στουσ
ασθενείσ που θα υποβληθούν σε αυτή τη νέα τεχνική στον
χώρο του χειρουργείου. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα παραµείνει αναντικατάστατο για τον ασθενή, διότι οι νοσηλευτέσ γεφυρώ-

Εικόνα 2: Απεικόνιση εκτέλεσησ χειρουργικών κινήσεων από τα χειρουργικά εργαλεία των ροµποτικών
βραχιόνων.

νουν το χάσµα µεταξύ τεχνολογίασ και επιστήµησ, διασταυρώνοντασ τον ανθρώπινο πόνο µε την ανθρώπινη ελπίδα.
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