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ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ  

Ο ορισμός της ρομποτικής 
  

Σύμφωνα με το Robot Institute of America, ως ρομποτική 
μπορούμε να ορίσουμε την επιστήμη που μελετάει το 
σχεδιασμό και τη χρήση  ενός  robot μηχανικά σχεδιασμένου 
έτσι ώστε μέσω προγραμματιζόμενων κινήσεων να μεταφέρει 
υλικά, τεμάχια, εργαλεία ή ειδικευμένες συσκευές με σκοπό 
την επιτέλεση ποικιλίας εργασιών. 
 



Ρομποτική χειρουργική. Ήρθε η ώρα; 
 

• Πριν 20 χρόνια ξεκίνησε η πρώτη απόπειρα 
για χειρουργική επέμβαση χωρίς τραύμα 

 

 

• Η επιτυχία ήταν τόσο σπουδαία ώστε να 
αποτελέσει την ραγδαία εξέλιξη των 
χειρουργικών επεμβάσεων με ρομπότ 



ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

• 1985                  PUMA 560 (πρώτη καταγεγραμμένη ρομποτικά   
       υποβοηθούμενη επέμβαση) 

• 1988                  Σύστημα PROBOT  

 

• 1992                  ROBODOC  

 

• 1998                  Πρώτη επέμβαση με το σύστημα DaVinci    

 

• 2006                   Πρώτη επέμβαση ρομποτικής χειρουργικής  
                     στην Ελλάδα         



Η Ρομποτική στην Ελλάδα 

• Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 
1ο διεθνές workshop ρομποτικής χειρουργικής στη Ευρώπη  

 

• Η ιατρική σχολή των αθηνών κατατάσεται πρώτη στη γραμμή 
της τεχνολογικής και εκπαιδευτικής πρωτοπορίας , σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» αποτελεί το 
πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο εγκαταστάθηκε το 
Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci 

 

 

 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

• Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών.  

 

• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερες ουλές.  

 

• Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των 
ασθενών.  

 

• Μηδαμινή απώλεια αίματος.  

 

• Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου.  
 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

• Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο.  
 

• Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας.  
 

• Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και 
στην καθημερινή εργασία.  
 

• Μεγέθυνση εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος 
φωτισμός.  
 

• Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το 
τραύμα, όπως   κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή   

 
 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

• απουσία αίσθησης της αφής 

• ακριβή μέθοδος 

• υψηλό κόστος εκκίνησης 

• επιπλέον προσωπικό 

• νέα τεχνολογία 

• μη αποδεδειγμένα οφέλη 



DA VINCI 

• Το Da Vinci® S αποτελεί ένα νέο σημαντικό εργαλείο που 
διευκολύνει το έργο του χειρουργού και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για πιο ανώδυνες επεμβάσεις. 

                 

     Είναι ένα Ρομποτικό Σύστημα που αποτελείται από:  
• εργονομικά σχεδιασμένη κονσόλα  
• 4 ρομποτικούς βραχίονες  
• ενδοσκοπικό πύργο  
• σύστημα υψηλών προδιαγραφών InSite Vision, με 

πραγματική 3D απεικόνιση  
• ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία  



KIRO M5 

• Κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα 

• Έχει ύψος 1 μέτρο 

• Έχει βάρος 80 κιλά 

• Βοηθά τον ασθενή στη φαρμακευτική του 
αγωγή 

 



Robot Νοσοκόμες 

• Κατασκευάστηκαν στη Ιαπωνία 

• Βοηθούν τους ηλικιωμένους 

• Έχουν κατασκευαστεί μόνο δυο 

 



Βιβλιογραφία 

• http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_17/12/2008_26
0629 

•   
• https://sites.google.com/site/2lykpolrobot/omada-d/thema-2 
•   
• http://www.kkonstantinidis.gr/%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF

%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%
BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%
B9%CE%BA%CE%B7/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%
CE%B1-
%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
B7%CF%83/ 

  
• http://www.poulakis-urology.com/index.php/advantages 

 



Βιβλιογραφία 

• Courseware.mech.ntua.gr/ml23419/robotics_pdf/intro.pdf 
•   
• http://www.skrekas.net/paper7.htm 
•   
• www.wikipedia.org 
• Kkkonstantinidis.gr 
• http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2009-

0127/DT2009-0127.pdf 
• http://digitaljournal.com/article/316929 
• http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070108074147A

AhBSXX 
• https://sites.google.com/site/2lykpolrobot/omada-d/thema-2 

 


