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Θεραπεία µε LASER 

Η αιµορροϊδοπλαστική (LHP) µε οπτική ίνα laser 
παρουσιάζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων για τον ασθενή: 

• Είναι εντελώς ανώδυνη και αναίµακτη θεραπεία. 

• Πραγµατοποιείται υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία, 
χωρίς ανάγκη χρήσης αναλγητικών φαρµάκων κατά το 
πρώτο 24ωρο µετά την επέµβαση.

• Προσφέρει εξαιρετικά σύντοµη ανάρρωση 
και άµεση επάνοδο του ασθενούς στις συνήθεις 
δραστηριότητες.

Τεχνική LIFT 

Η τεχνική LIFT (Ligation of the Intersphincteric Fistula 
Tract) αφορά τη σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση των 
περιεδρικών συριγγίων.

Η µέθοδος είναι αρκετά δηµοφιλής σε εξειδικευµένα 
κέντρα, µε ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 70-80%.

Τεχνική ΤΕΜ 

H καινοτόµος τεχνική ΤΕΜ (Transanal Endoscopic 
Microsurgery) είναι µία διαπρωκτική, ελάχιστα επεµβατική 
ενδοσκοπική χειρουργική δια µέσου του αυλού του 
εντέρου.

Ενδείκνυται για µεγάλους πολύποδες και όγκους του 
πρωκτού και του ορθού, χωρίς δηµιουργία τοµών 
στο δέρµα.
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Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ακολουθώντας 
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας, δηµιούργησε το Κέντρο Αιµορροΐδων και Λοιπών 
Παθήσεων Πρωκτού. Πρόκειται για ένα πρότυπο Κέντρο 
µε δυνατότητα ταχείας διάγνωσης του προβλήµατος και 
παροχής κατάλληλης θεραπείας µε τις πιο σύγχρονες 
µεθόδους, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Το Κέντρο 
ασχολείται µε παθήσεις του πρωκτικού σωλήνα, όπως είναι 
οι αιµορροΐδες, τα περιεδρικά αποστήµατα, τα περιεδρικά 
συρίγγια, οι ραγάδες του πρωκτικού δακτυλίου, οι όγκοι 
πρωκτού και η πρόπτωση ορθού.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Αιµορροΐδων και Λοιπών Παθήσεων Πρωκτού 
παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης χειρουργών στις 
σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής αντιµετώπισης των 
παθήσεων του ορθό-πρωκτικού σωλήνα. Το Κέντρο 
συνεργάζεται µε αντίστοιχα ιατρεία µεγάλων εγχώριων 
δηµόσιων νοσοκοµείων και είναι σε επιστηµονική 
συµπόρευση µε την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και 
τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΜΟΡΡΟΪ∆ΕΣ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Οι επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν ότι το 50% 
των ενηλίκων θα παρουσιάσει συµπτώµατα από 
τις αιµορροΐδες στη διάρκεια της ζωής του. Από το 
παραπάνω ποσοστό, στο 10%-20% απαιτείται χειρουργική 
επέµβαση. Οι αιµορροΐδες είναι φυσιολογικοί ανατοµικοί 
σχηµατισµοί, που βρίσκονται στον πρωκτικό σωλήνα 
και περιέχουν τα αγγεία του αιµορροϊδικού πλέγµατος, 
τα οποία συµβάλλουν στην προστασία του πρωκτικού 
σωλήνα και στον έλεγχο των κενώσεων.  

Πώς εκδηλώνονται οι αιµορροΐδες; 

Η κλινική εµφάνιση των αιµορροΐδων 
µπορεί να εκδηλωθεί µε:

• Αιµορραγία από τον πρωκτό.

• Πόνο στον πρωκτό κατά τις κενώσεις 
ή/και εκτός κενώσεων.

• ∆ιόγκωση ή πρόπτωση των αιµορροΐδων.

• Έκκριση υγρού ή βλέννης µε αίσθηµα υγρασίας.

• Κνησµό του δακτυλίου.

• Ακράτεια των κοπράνων.

• ∆ιαταραχές της κένωσης του ορθού και 
της εντερικής λειτουργίας. 

Γιατί εµφανίζονται οι αιµορροΐδες;

Υπάρχουν συγκεκριµένοι παράγοντες που πυροδοτούν την 
εµφάνιση αιµορροΐδων:

• ∆ιαταραχές εντερικής λειτουργίας, 
όπως δυσκοιλιότητα και διάρροια.

• ∆υσκολία στην κένωση.

• Κύηση, τοκετός.

• Τοπική εφαρµογή φαρµάκων, 
όπως υπόθετα και κλύσµατα.

• Καθιστική ζωή.

• Αθλήµατα, όπως ιππασία και ποδηλασία.

• Συγκεκριµένα επαγγέλµατα, όπως επαγγελµατίες 
οδηγοί καθώς και επαγγέλµατα που απαιτούν βαριές 
χειρωνακτικές εργασίες και πολύωρες εργασίες 
γραφείου.

• Κατάχρηση αλκοόλ.

• Κατανάλωση καρυκευµάτων.

• ∆υτικός τρόπος διατροφής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο σκοπός των νεότερων τεχνικών είναι να 
µην καταστραφούν οι αιµορροΐδες, αλλά να 
επανατοποθετηθούν µέσα στο κανάλι, µειώνοντας το 
µέγεθός τους και συνδέοντάς τις µε τον ινώδη σύνδεσµο. 
Έτσι, οι τεχνικές αυτές δρουν στο πραγµατικό αίτιο των 
συµπτωµάτων. Η θεραπευτική αντιµετώπιση για τον 
κάθε ασθενή είναι εξατοµικευµένη και επιλέγεται 
από τον θεράποντα ιατρό του, βάσει της ατοµικής 
του κλινικής εικόνας.

Ανώδυνη µέθοδος HAL / RAR

Η µέθοδος HAL (Hemorrhoid Artery Ligation) ενδείκνυται 
για µικρού και µεσαίου µεγέθους αιµορροϊδοπάθεια. 
Το σύστηµα HAL ανευρίσκει µε ακρίβεια τα αγγεία δια µέσου 
ενός συστήµατος υπερήχων και ακολούθως γίνεται διακοπή 
του αγγείου µε ένα απορροφήσιµο ράµµα. 
Στη συνέχεια, µε τη µέθοδο RAR (Recto Anal Repair), 
γίνεται επανατοποθέτηση των αιµορροΐδων στην αρχική 
τους θέση.

Μετεξέλιξη της ήδη εφαρµοζόµενης θεραπείας των 
αιµορροΐδων µε το σύστηµα HAL-RAR, αποτελεί το νέο 
ασύρµατο σύστηµα υπερήχων (Bluetooth), που ονοµάζεται 
TRILOGY. Το νέο ασύρµατο σύστηµα υπερήχων TRILOGY 
είναι µια επανάσταση στην εξέλιξη της ασύρµατης 
(Bluetooth) εφαρµογής.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  EΝΤΥΠΟ

Θεραπεία µε LASER 

Η αιµορροϊδοπλαστική (LHP) µε οπτική ίνα laser 
παρουσιάζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων για τον ασθενή: 

• Είναι εντελώς ανώδυνη και αναίµακτη θεραπεία. 

• Πραγµατοποιείται υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία, 
χωρίς ανάγκη χρήσης αναλγητικών φαρµάκων κατά το 
πρώτο 24ωρο µετά την επέµβαση.

• Προσφέρει εξαιρετικά σύντοµη ανάρρωση 
και άµεση επάνοδο του ασθενούς στις συνήθεις 
δραστηριότητες.

Τεχνική LIFT 

Η τεχνική LIFT (Ligation of the Intersphincteric Fistula 
Tract) αφορά τη σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση των 
περιεδρικών συριγγίων.

Η µέθοδος είναι αρκετά δηµοφιλής σε εξειδικευµένα 
κέντρα, µε ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 70-80%.

Τεχνική ΤΕΜ 

H καινοτόµος τεχνική ΤΕΜ (Transanal Endoscopic 
Microsurgery) είναι µία διαπρωκτική, ελάχιστα επεµβατική 
ενδοσκοπική χειρουργική δια µέσου του αυλού του 
εντέρου.

Ενδείκνυται για µεγάλους πολύποδες και όγκους του 
πρωκτού και του ορθού, χωρίς δηµιουργία τοµών 
στο δέρµα.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΡΡΟΪ∆ΩΝ
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Τηλέφωνο: 210 6972 771, 210 6972 000
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www.dunant.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  EΝΤΥΠΟ

Θεραπεία µε LASER 

Η αιµορροϊδοπλαστική (LHP) µε οπτική ίνα laser 
παρουσιάζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων για τον ασθενή: 

• Είναι εντελώς ανώδυνη και αναίµακτη θεραπεία. 

• Πραγµατοποιείται υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία, 
χωρίς ανάγκη χρήσης αναλγητικών φαρµάκων κατά το 
πρώτο 24ωρο µετά την επέµβαση.

• Προσφέρει εξαιρετικά σύντοµη ανάρρωση 
και άµεση επάνοδο του ασθενούς στις συνήθεις 
δραστηριότητες.

Τεχνική LIFT 

Η τεχνική LIFT (Ligation of the Intersphincteric Fistula 
Tract) αφορά τη σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση των 
περιεδρικών συριγγίων.

Η µέθοδος είναι αρκετά δηµοφιλής σε εξειδικευµένα 
κέντρα, µε ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 70-80%.

Τεχνική ΤΕΜ 

H καινοτόµος τεχνική ΤΕΜ (Transanal Endoscopic 
Microsurgery) είναι µία διαπρωκτική, ελάχιστα επεµβατική 
ενδοσκοπική χειρουργική δια µέσου του αυλού του 
εντέρου.

Ενδείκνυται για µεγάλους πολύποδες και όγκους του 
πρωκτού και του ορθού, χωρίς δηµιουργία τοµών 
στο δέρµα.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΡΡΟΪ∆ΩΝ

& ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΡΩΚΤΟΥ
Λ. Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 6972 771, 210 6972 000
e-mail: dsurgery@dunant.gr

www.dunant.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ


