
                                 



 

 

 

 

 

 

Γνωστοποιούμε την έναρξη λειτουργείας  συνδυασμένης Ορθοπαιδικής και Ρευματολογικής 
κλινικής, στο American Medical Center. Οι ιατροί, Δρ.  Στέλιος Χατζηχριστοφης, Ειδικός 
Ορθοπεδικός και  Δρ. Νεδη Ζαννεττου Ειδική Ρευματολόγος και  ειδική Παθολόγος,  με πολυετή 
πείρα, θα σας προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μεταξύ άλλων θα καλύπτουν το 
θέμα Οστεοπόρωσης με την βαρύτητα που της ταιριάζει.  Η κοινή κλινική Ρευματολογίας και 
Ορθοπαιδικής όχι μόνο δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι και απαραίτητο και προσφέρεται 
στα πλείστα ακαδημαϊκά νοσοκομεία για πολλά χρόνια. Η ορθή κλινική διάγνωση παραμένει ο 
ακρογωνιαίος λίθος για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενή. Συμπτώματα όπως αυτό του 
πόνου και όχι μόνο, προκαλούν μεγάλη σύγχυση στον ασθενή που δικαιολογημένα αρχίζει να 
το ψάχνει, καταφεύγοντας συχνά σε μέσα παραπληροφόρησης του διαδιχτύου και όχι μόνο, με 
αποτέλεσμα τον πανικό. Τα ΜRI – η Ιατρική επανάσταση του 20ου  αιώνα με όλα την ανεκτίμητη 
συμβολή που προσφέρει στην διάγνωση, με ακατάλληλη χρήση, μπορεί να οδηγήσει στα 
αντίθετα αποτελέσματα και να οδήγηση ακόμα σε λάθος αντιμετώπιση και αχρείαστα 
χειρουργεία. Βασικό είναι να γίνεται ξεκάθαρο, ότι δεν θεραπεύουμε τα MRI, τις αναλύσεις, τις 
ακτινογραφίες, αλλά τον ίδιο τον ασθενή. Το λεπτομερές ιστορικό και η προσεκτική εξέταση, σε 
συνδυασμό με τις διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις καλυτερεύουν κατά πολύ τις πιθανότητες. 
Ο συνδυασμός έμπειρων ειδικών στην ορθοπαιδική, ρευματολογία και παθολογία που 
προσφέρεται σε αυτή την κλινική στο AMC, έχει σαν αποτέλεσμα υψηλού βαθμού κλινική 
αξιολόγηση πάντα συνδυαζόμενη  με τις κατάλληλες αιματολογικές και στοχευμενες 
ακτινολογικές και ραδιολογικές εξετάσεις. Με βάση όλα τα δεδομένα, δημιουργούμε το 
κατάλληλο πλάνο θεραπείας που μπορεί να περιλάβει  στοχευμενη φαρμακευτική αγωγή, 
χειρουργική αντιμετώπιση, η μια συνδυασμένη θεραπεία, συχνά με την βοήθεια και συνεργασία 
εάν και εφόσον χρειαστεί άλλων επαγγελματιών υγείας, φυσιοθεραπευτών, υδροθεραπείας και 
άσκησης. 

 Ιδιαίτερη και ειδική σημασία δίνεται στην διάγνωση της ασθένειας που ονομάζουμε 
οστεοπόρωση καθώς και στον τρόπο αξιολόγησης της μέτρησης της οστικής πυκνότητας. Σε 
περιπτώσεις σπονδυλικών καταγμάτων (καθίζηση σπονδύλων), που ισοδυναμούν με σοβαρή 
οστεοπόρωση, οι μηχανές DXA μας δίνουν ‘υψηλές’ μετρήσεις. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ασβεστώματα στον σπόνδυλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει σωστή διάγνωση σοβαρής οστεοπόρωσής με συνέπεια 
καινούργια πολλαπλά κατάγματα στο προσεχές μέλλον. 

                Ορθοπαιδικη – Ρευματολογική Κλινική.                Αρθρίτιδα - Οστεοπορωση                              

                               Η Σωστή διάγνωση είναι η αρχή της σωστής θεραπείας. 

                                            • Πόνοι άγνωστης αιτιολογίας 

                  • Αρθριτικά                                                                        • Ινομυαλγια 

                  • Οστεοπόρωση                                                                • Τραυματισμοί 

 



  

Η σωστή θεραπεία όμως είναι απόλυτα εξαρτώμενη της διάγνωσης. Πολλές φορές για χρόνιες 
ασθένειες η θεραπεία θα είναι εξατομικευμένη και μακροχρόνια  για την οποία μπορεί να 
γίνεται αναπροσαρμογή και τακτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Επίσης 
ο ασθενής με μια σωστή και ξεκάθαρη διάγνωση νοιώθει ψυχολογικά πολύ καλυτέρα. 

Για τον κάθε ασθενή δίνεται όσος χρόνος χρειάζεται για πλήρη αξιολόγηση και χωρίς διπλή 

επιβάρυνση. 

                                   

Dr Stelios Hadjoichristofis FCS(SA)Orth. / MMed(WITS)Orth.                      Dr Zannettou Nedi  MD Rheum. SA 
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COMBINED CLINIC Arthritis / Osteoporosis. AMC. Tel. 22476874. 99722555,  99656681 

                                                   

 

 

Ο Ορθοπαιδικός Στέλιος Χατζηχριστοφης, 
FCS(SA)Orth. / MMed(WITS)Orth.  έκανε την 
ειδικότητα στην Ορθοπαιδική στο 
Γιοχάνεσμπουργκ στην Νότιο Αφρική όπου 
εργάστηκε ως ακαδημαϊκός (Διδάκτωρ) στην 
Ιατρική σχολή -Medical school of University of 
the Witwatersrand όπου διετέλεσε διευθυντής 
της Αρθροσκοπικης κλινικής. Έκανε την 
διατριβή του με τίτλο THE PREVALENCE OF 
OSTEOPOROSIS IN PRIMARY OSTEOARTHRITIS.  
PRACTICAL AND THEORETICAL SIGNIFICANCE. 
Εργάστηκε άλλα 13 χρόνια σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία στο Γιοχάνεσμπουργκ πριν 
επιστρέψει στην Κύπρο. Τώρα εργάζεται από 
το American Medical center όπου ασχολείται 
με εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά και 
παίρνει μέρος στην συνδυασμένη κλινική  
Ορθοπεδικής και Ρευματολογίας / 
Οστεοπόρωσης. 
 

Η  Δρ. Νεδη Ζαννεττου MD Physician, 

Rheumatologist (SA), είναι Ρευματολόγος και 

Παθολόγος όπου έκανε αρχικά την ειδικότητα 

της στην Παθολογία και ακολούθως  στην 

Ρευματολογία στην ιατρική σχολή - Medical 

school of  the University of the Witwatersrand. 

Εργάστηκε στα Ακαδημαϊκά Νοσοκομεία της 

Ιατρική σχολής σαν διδάκτωρ στην κλινική 

παθολογίας και ρευματολογίας - Εργάστηκε 

άλλα 8 χρόνια σε ιδιωτικά νοσοκομεία στο 

Γιοχάνεσμπουργκ πριν επιστρέψει στην Κύπρο. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη, 

διάγνωση και θεραπεία της Οστεοπόρωσης και  

διατελεί αντιπρόεδρος του συνδέσμου 

Οστεοπόρωσης και μυοσκελετικων παθήσεων 

Κύπρου για σειρά ετών. 


