ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων
από 01/5/2017 μέχρι 15/5/2017
2η ανάρτηση
2ή Ανάρτηση
Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
loop σιγμοειδοτομία και ευρύς χειρουργικος καθαρισμός περίνεου -γλουτού-οσφύοςράχης επί νεκρωτικής ψασσεϊτιδας
πλαστική αποκατάστση [αρ] βουβωνοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος
τοποθέτηση βαλβίδος υδροκέφαλου
περικαρδιακό παράθυρο -παροχέτευση
συμφυσιόλυση -εντερεκτομή -πλαγιοπλεγμα αναστόμωση
ερευνητική λαπαροτομία -αφαίρεση μορφώματος οπισθοπεριτοναικού χωρίς εκτομή
τελικού ειλεού -τυφλού και ανιόντος
βιοψία ορθού
σκωληκοειδεκτομή
πλαστική αποκατ. βουβωνοκήλης [δε] με τοποπθέτηση πλέγματος
λαπ χολ/μή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017

κρανιοαναρτηση [αρ]
[δε] κολεκτομή
περισφιγμένη μηροκήλη [δε] αποκατάσταση
πλαστικη αποκατ. βουβωνοκήλης [αρ] τοποθέτηση πλέγματος
λαπ χολ/μή
πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [δε]
διανοιξη και παροχέτευση περιεδρικου αποστήματος -τοποθέτηση setton

2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017

αλλαγή pig-tail
διορθωση tenkoff
συμφισιολυση -χολοκυστεκτομή - πλαστική κοιλιοκήλης με πλεγμα
λαπ - χολ/μή

3/5/2017
3/5/2017
3/5/2017
3/5/2017

λαπ -χολ/μή
3/5/2017
εσωτερ.οστοσύνθεση κατάγματος κνημιαίων κονδύλων [δε]
4/5/2017
χολοκυστεκτομή
4/5/2017
ολική κολεκτομή -ειλεορθική αναστόμωση προστατευτική loop ειλεοστομία
4/5/2017
βιοψία λεμφαδένα [αρ] μηριαίου
5/5/2017
αποσυμπιεστική κρανιεκτομή
5/5/2017
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
5/5/2017
πλαστική αποκατάσταση [αρ] βουβωνοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος
5/5/2017
ορθοσιγμοειδεκτομή
5/5/2017
αποκατάσταση ρήξης μηριαίας αρτηρίας με συνθετικό εμβαλωμα [αρ]
5/5/2017
διατροχαντήριο κάταγμα [δε]
5/5/2017
διανοιξη περιεδρικού αποστήματος
6/5/2017
χολοκυστεκτομή
6/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία
6/5/2017
παροχέτευση περιπρωκτικού αποστήματος
6/5/2017
[δε] κολεκτομή
6/5/2017
σύγκλειση ειλεοστομίας
6/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία -συμφυσιόλυση -τμηματική εντερεκτομή -τελική νηστιδοστομία 6/5/2017
πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [αρ] με τοποθέτηση πλέγματος
6/5/2017
πλαστική βουβωνοκήλης
6/5/2017
συγκλειση ειλεοστομίας
6/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία κατά hartmann
6/5/2017
κοχλίωση asnis [δε] ισχίου
6/5/2017
αντικατάστση μιτροειδούς βαλβιδας -εξωσωματική κυκλοφορία
6/5/2017
αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
6/5/2017
κρανιοτομία [δε] εκκένωση αιματώματος-απολίνψση ανευρύσματος -αποσυμπιεστική κρανιεκτομή
6/5/2017
εκτομή λεπτού εντέρου -σκωλικοειδεκτομή
7/5/2017
[δε] ημικολεκτομή
7/5/2017
αλλαγή καθετήρα tenkoff
7/5/2017
αλλαγη καθετηρα περιτοναϊκής πλύσης [tenkoff]
7/5/2017
αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας-εξωσωματική
7/5/2017
αντικατάσταση ανιουσης αορτής με ευθύ μόσχευμα -εξωσωματική
7/5/2017
κρανιοανάρτηση [αρ] παροχέτευση χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος
8/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία ανάταξη περισφυγμένης εσωτερικής κοίλης λεπτού εντέρου
8/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία -τμηματική εντερεκτομή
8/5/2017
αφαίρεση καθετήρα tenkoff
8/5/2017
έγινε σε κάταγμα ΠΧΚ -εξωτερική οστεοσύνθεση συρραφή κοιλιακών μορίων
8/5/2017
διάνοιξη περιεδρικου αποστήματος
9/5/2017
παροχέτευση περικαρδιακής συλλογής
9/5/2017
χειρουργικός καθαρισμός σηπτικής αρθρίτιδας [αρ] γόνατος
9/5/2017
ορθοσιγμοειδεκτομή
10/5/2017
αιμορροειδεκτομή διαστολή δακτυλίου
10/5/2017
[δε] ημικολεκτομή
10/5/2017
ραγάς δακτυλίου και εκτομή αιμορροϊδικού όζου
10/5/2017
εκτομή αιμορροϊδικών όζων
10/5/2017
μεταμόσχευση νεφρού
10/5/2017
καθαρισμός τραυματισμός [δε] θωρακικής χώρας
10/5/2017
υφολική κολεκτομή
10/5/2017
συγκλειση στέρνου
10/5/2017
ενδομυελική ήλωση [αρ] κνήμης
10/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία -περιτονίτιδα από διάτρηση και ρήξη οπισθίου τοιχώματος δωδ/λου
11/5/2017
αντρεκτομή -ΓΕΑ
ερευνητική λαπαροτομία -Hartmann -σπληνεκτομή
11/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία -νηστιδοστομία -γαστροστομία
11/5/2017
λαπαροσκοπική χολ/μή
11/5/2017
διαδερμική ανάταξη -μεταταρσίων [δε] με kirschner
11/5/2017
νεαροποίηση κολοβώματος του ορθού
11/5/2017
σύγκλειση ειλεοστομίας
12/5/2017
υποξιφοειδικό παράθυρο -μίνι θωρακοτομή [αρ]
12/5/2017
αντικατάσταση ανιούσης αορτής -τροποποιημένο frozen elephant trunk και ημίτοξο
12/5/2017
σλωληκοειδεκτομή
13/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία-σαλπιγγεκτομή [δε] εκτομή αιμορραγούντος μορφώματος σάλπιγγος
13/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία και σπληνεκτομή
13/5/2017
αποφλοίωση υπεζωκότα
13/5/2017
μηριαίος ακρωτηριασμός [αρ]
13/5/2017

επανεπέμβαση αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας -αορτοστεφανιαία παράκαμψη ενός
φλεβικού μοσχεύματος υπό εξωσωματική κυκλοφορία και τοποθέτηση ενδοαορτικού
μπαλονιού
13/5/2017
περισφιγμένη μτχ κοιλιοκήλη .Έγινε πλαστική αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος 14/5/2017
ερευνητική λαπαροτομία-νηστιδοστομία θρέψης -τοποθέτηση pezzer
14/5/2017
τμηματική εκτομή λετού εντέρου
14/5/2017
έρευνα κοιλιακού τραύματος από νύσσον όργανο -αφαίρεση τμημάτων πλέγματος
14/5/2017
αποκατάσταση τραύματος με τοποθέτηση απορροφήσιμου πλέγματος
14/5/2017
συμφυσιόλυση
14/5/2017
σκωληκοειδεκτομή
14/5/2017
περιφερική γαστρεκτομή Γ.Ε.Α
14/5/2017
εξωτερική οστεοσύνθεση [αρ] κνήμης και κλειστή ανάταξη [αρ] ΠΧΚ
14/5/2017
εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος [δε] ποδοκνημικής
14/5/2017
αορτοστεφανιαία παράκαμψη με ένα φλεβικό μοσχευμα -πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας 14/5/2017
με τοποθέτηση δακτυλίου
εκτομή ογκιδίου [αρ] μαστού
15/5/2017
παραθυρεοειδεκτομή [αρ]
15/5/2017
λαπαροσκοπική χολ/μή
15/5/2017
έλεγχος μτχ αιμορραγίας και διακυστικη προστατεκτομή [υπολειπόμενου προστατη]
15/5/2017
Σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος
15/5/2017
προσπάθεια αφαίρεσης μόνιμου σφαγιτιδικού καθετήρα αιμοκαθάρσεως και τοποθέτηση νέου
15/5/2017
μασχαλο-μασχαλιαία παράκαμψη με μόσχευμα ptfe
15/5/2017
τοποθέτηση hickmann
15/5/2017

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔIΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙAΤΣΙΚΑΣ

