
Η οµάδα Neurospine specialists αποτελείται από υψηλού επιπέδου εξειδικευµένους Ιατρούς µε 
προσανατολισµό στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης, στη Νευροχειρουργική, στην 
επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων και στο Ορθοπαιδικό Τραύµα (κατάγµατα).  
Σκοπός µας είναι να παράσχουµε στους ασθενείς τις τελευταίες σύγχρονες και αποδεδειγµένα 
ασφαλείς µεθόδους αντιµετώπισης οποιουδήποτε προβλήµατος αφορά στη σπονδυλική στήλη 
(αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή µοίρα), στον εγκέφαλο, στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, στις 
αρθρώσεις ισχίου - γόνατος - ώµου, όπως επίσης και στα µαλακά µόρια του µυοσκελετικού 
συστήµατος. 

Όλα τα µέλη της οµάδας είναι άρτια εκπαιδευµένα και η συνεργασία µεταξύ τους έχει ως 
αποτέλεσµα την προσφορά πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον ασθενή και τη δυνατότητα 
εξεύρεσης λύσης ακόµη και στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Εφαρµόζοντας όλες τις δόκιµες και 
παγκοσµίως αναγνωρισµένες ελάχιστα επεµβατικές και κλασσικές τεχνικές, µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε την πλειονότητα των προβληµάτων που σχετίζονται µε πόνο, τραυµατισµό και 
όγκο του µυοσκελετικού συστήµατος και του εγκεφάλου.  

Αρχή µας είναι να προσπαθούµε να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα αρχικά συντηρητικά. Σε 
περιπτώσεις επείγουσες ή µετά από αποτυχία της συντηρητικής αγωγής, εισέρχεται στο 
θεραπευτικό πλάνο η  επιλογή της χειρουργικής αποκατάστασης. Η επιλογή των χειρουργικών 
τεχνικών γίνεται σύµφωνα µε το είδος της πάθησης, την ανατοµία και τη γενική κατάσταση του 
ασθενή. Οι επεµβάσεις είναι ουσιαστικά εξατοµικευµένες για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, µε 
σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος. 

Η οµάδα διαθέτει επίσης διεγχειρητικό αξονικό τοµογράφο (O - arm), σε συνδυασµό µε 
νευροπλοηγό που αποτελεί τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό. Ο χειρουργός µε τη χρήση 
αυτού του εξοπλισµού µπορεί να έχει τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής που χειρουργεί σε 
πραγµατικό χειρουργικό χρόνο. Το O - arm επίσης συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του 
χειρουργικού χρόνου, στην ελάττωση του ποσοστού επιπλοκών και στην πραγµατοποίηση 
επεµβάσεων που παραδοσιακά γίνονταν µε µεγάλες τοµές, µε ελάχιστης επεµβατικότητας 
προσπελάσεις και µικρές τοµές.  

Η οµάδα των Neurospine specialists εδράζει στο American Medical Center (Λεωφόρος Σπύρου 
Κυπριανού 215, 2047 Στρόβολος, P.O. Box 25610, 1311 Λευκωσία, Κύπρος).


