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Д-р Роберт Халваджиян: Умението да лекуваш
Плевенската клиника "Авис Медика" е едно от най-
удачните места в България, където да потърсите по-
мощ – завеждащият на ортопедичното й звено е ДР 
РОБЕРТ ХАЛВАДЖИЯН, специалист с богат опит, 
натрупан в България, Европа, САЩ, Япония, и пред-
седател на Българската асоциация по артроскопия и 
спортна травматология.

Какво представлява артроскопията и кои са преи-
муществата й?

Артроскопията е мининвазивна процедура, която 
заема значително място в нашата ежедневна ортопе-
до-травматологична практика поради нейната атрав-
матичност и бързия клиничен ефект – разбира се, в 
ръцете на опитен хирург. Тя е напълно стерилна про-
цедура, при която чрез директен зрителен контрол се 
осъществява диагностика и оперативно лечение на 
вътреставни травми на рамото, коляното, глезена и 
други – разкъсване на хрущял, връзки, сухожилия.

При артроскопичния преглед хирургът през малък 
разрез вкарва инструмент с размера на молив, съдър-
жащ лещи и светлинна система, които увеличават и 
осветяват вътрешната структура на ставата. Светли-
ната се предава чрез фибро-оптика на върха (края) на 
артроскопа до монитор. Така хирургът може да оп-
редели вида на травмата, да отстрани или възстанови 
увредените структури.

Трансформацията на артроскопията от диагнос-
тична до терапевтична процедура и интензивното 
усъвършенстване на апаратурата и инструментариума 
доведоха до прилагане на качествено нови оператив-
ни техники при заболяванията на опорно–двигател-
ния апарат.

Каквo може да доведе до присаждане на изкуствена 
става?

Най-чест "повод" за тазобедрено и колянно ендо-
протезиране са напредналите стадии на дегенера-
тивно заболяване на тазобедрената и колянна стави 
или т.нар. коксартроза и гонартроза. Коксартрозата е 
най-честа при възрастни хора, при хора страдали като 
деца от вродено изкълчване на тазобедрените стави, 

хора с вродена "недоразвитост" (дисплазия) на тазо-
бедрената става, при претърпяни в миналото травми 
на тазобедрената става и при някои други заболява-
ния, но често не се открива конкретна причина. Дру-
га честа причина за подмяна на става е претърпяна 
травма и фрактура на бедрена шийка, и заболявания 
като костни и други тумори на таза и бедрото, ревма-
тоиден артрит, некроза (смърт) на бедрената глава с 
последващото деформиране, системни заболявания 
като системен лупус еритематозус, състояние след бъ-
бречна трансплантация и други.

Гонартрозата е по-честа при възрастни хора, при 
хора с травми на коляното с увреждане на структури 
като менискусите, кръстните връзки, ставния хрущял, 
неправилно лекувани фрактури на колянната става.

Как се използва хиалуроновата киселина в лечението 
на ортопедични заболявания?

Хиалуроновата киселина е важен компонент на став-
ния хрущял и синовиалната течност, тя се синтезира 
от тях и ги предпазва. Добавянето на хиалуронова 
киселина възстановява баланса между увеличените раз-
падни продукти на обмяната и забавения й собствен 
синтез, нарушен поради стареенето на тъканите и орга-
низма. Това облекчава болките и улеснява движението, 
възстановява физиологичните функции на смазване 
от синовиална течност и еластичността на ставите. Ле-
чение с хиалуронова киселина най-често се прилага на 
колянната става, засегната от артрозни изменения. 

Dr Robert Halvadzhiyan: The skill to heal

� e Pleven clinic Avis 
Medica is among the 
best places in Bulgaria 
to seek help: the head 
of its orthopaedics 
unit is DR ROBERT 
HALVADZHIYAN, a 
specialist with rich experience 
collected in Bulgaria, Europe, 
the US, Japan, and the 
chairman of the Bulgarian 

Association of Arthroscopy and Sports Traumatology.
What is arthroscopy and what are its advantages?
Arthroscopy is a minimally invasive procedure that 

takes signi° cant place in our routine orthopaedic and 
traumatology practice because it is sparing and has a fast 
clinical e± ect, of course, in the hands of a skilled surgeon. 
It is completely sterile procedure where via direct visual 
control is performed diagnostics and surgical treatment 
of intraarticular traumas of the shoulder, the knee, the 
ankle and others: tearing of cartilage, ligaments, tendons.

During arthroscopic examination the surgeon, via a 
small incision, introduces an instrument with the size of a 
pencil, containing lenses and a light system, that magni° es 
and lightens the inner structure of the joint. ² e light is 
translated via ° bre-optics at the tip of the arthroscope to 
a screen. ² us the surgeon can determine the type of the 
trauma, to remove or restore damaged tissues.

² e transformation of arthroscopy from diagnostics 
to therapeutic procedure and the intensive improvement 
of the equipment and instruments had led to application 
of new surgical techniques on a new quality level for 
treatment of diseases of the musculoskeletal system.

What can necessitate the implantation of an arti� cial 
joint? 

² e most common "reason" for endoprosthesis of the hip 
or the knee are the advanced stages of degenerative diseases of 
the coxofemoral and knee joints or the so-called coxarthrosis 
and gonarthrosis. ² e coxarthrosis is most common among 
elderly people, in people who in childhood have su± ered from 

congenital dislocation of the coxofemoral and the knee joint, 
in people with congenital underdevelopment (dysplasia) 
of coxofemoral joint, in cases with past traumas of the 
coxofemoral joint and some other diseases, but o³ en no 
particular reason is identi° ed. Another common reason 
for implantation is a trauma or a fracture of the femoral 
neck, as well as diseases like bone and other tumours of 
the pelvis and the thigh, rheumatoid arthritis, necrosis 
(death) of the femoral head followed by deformation, 
systemic diseases like systemic lupus erythematosus, 
condition a³ er kidney transplantation and others.

Gonarthrosis is more common among elderly people, 
people with knee traumas with damage of structures like 
the meniscus, the cruciate ligament, the joint cartilage, 
badly treated fractures of the knee joint.

How is hyaluronic acid used in treatment of orthopaedic 
diseases? 

Hyaluronic acid is an important component of the 
joint cartilage and the synovial  ́uid, it is synthesised 
by them and it protects them. ² e addition of 
hyaluronic acid restores the balance between the 
increased breakdown products of metabolism and its 
reduced synthesis, caused by the ageing of the tissues 
and the organism. ² is relieves the pains and eases the 
movement, and restores the physiological functions of 
lubrication by synovial  ́uid and joint elasticity. ² e 
treatment with hyaluronic acid is most o³ en used on the 
knee joint su± ering from arthrose changes. 
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