
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ:  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  -  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ -   ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Σας  διαβιβάζουμε  την  λίστα   έκτακτων χειρουργικών  επεμβασεων

από 16/5/2017 μέχρι31/5/2017        3η ανάρτηση

Η   ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ  ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

 ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΕΙΔΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017

πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017

χειρ/κός καθαρισμός τραύματος έξω δεξιού πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος 16/5/2017

Τμηματική εντερεκτομή -δεξιά ημικολεκτομή -ειλεοανιούσα αναστόμωση 16/5/2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΓΑΣΤΡΟΤΟΜΗ-ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΛΚΟΥΣ-

ΣΠΗΝΕΚΤΟΜΗ 17/5/2017

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΟΡΘΟΥ 17/5/2017

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 17/5/2017

ΕΝΔΟΥΜΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ # ΚΝΗΜΗΣ (ΔΕ) 17/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία -συρραφής ρήξης λεπτού εντέρου και 

αποκατάστασης εσωτερικής κήλης 18/5/2017

σκωληκοειδεκτομή 18/5/2017

αιμορροιδεκτομή και πλάγια έσω  σφιγκτηροτομή 18/5/2017

περιεδρικά  απόστήματα .Έγινε διάνοιξη αποστημάτων και συριγγίων 18/5/2017

σύκγκλειση  ειλεοστομίας 18/5/2017

σύγκλειση ειλεοστομίας 18/5/2017

κρανιοαναρτηση και παροχέτευση υποσκληριδίου αιματώματος 18/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία -ορθοσιγμοειδεκτομή -Hartmann-κολοστομία 18/5/2017

ανοιχτή υμενεκτομή [δε]  γόνατος 18/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία και επέμβαση κατά HARTMANN 19/5/2017



ερευνητική λαπαροτομία γενικευμένη καρκινωμάτωση-ειλεοστομίακαι 

επιπλεκτομή 19/5/2017

τοποθέτηση καθετήρα HICKMAN 19/5/2017

υποξιφοειδικο παράθυρο -παροχέτευση περικαρδιακής συλλογής 19/5/2017

δεύτερος χρονος κολοπρωκτικής αναστόμωσης 20/5/2017

θυρεοειδεκτομή 20/5/2017

εκτομή ορθού -ειλεοπρωκτική αναστόμωση -J POUCH και προστατευτική 

ειλεοστομία 20/5/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 20/5/2017

αορτοστεφανιαία παράκαμψη και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας και 

τοποθέτηση ενδοαορτικού μπαλονιού 20/5/2017

αορτοστεφανιαια παράκαμψη-εξωσωματική κυκλοφορία 20/5/2017

υφολική κολεκτομή και τελική κολοστομία 21/5/2017

πλαστική αποκατάσταση [αρ] βουβωνοκήλης-πλέγμα 21/5/2017

τοποθέτηση TENKOFF 21/5/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [δε] με τοποθέτηση πλέγματος 21/5/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκομή 21/5/2017

πλαστική βουβωνοκήλης  [δε]-πλέγμα 21/5/2017

πλαστική αποκατάσταση [δε] βουβωνοκήλης -πλέγμα 21/5/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης -πλέγμα 21/5/2017

χολοκυστεκτομή 21/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία  υφολική κολεκτομή -τελική ειλεοστομία 21/5/2017

βιοψία υπεζωκότα -παροχέτευση 21/5/2017

εσωτ. οστεοσύνθεση [αρ] κλείδας 21/5/2017

αντικατασταση αορτικής βαλβίδας-εξωσωματική 21/5/2017

αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας-εξωσωματική κυκλοφορία 21/5/2017

ανάταξη συστροφής όρχεως 22/5/2017

ενδοσκοπικη χολοκυστεκτομή 22/5/2017

εκτομή μορφώματος πρωκτού 22/5/2017

ολική υστερεκτομή μετά εξαρτημάτων 22/5/2017

ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ -τελική σιγμοειδοστομία -επέμβαση κατά HARTMANN 22/5/2017



χολοπεπτική αναστόμωση -ΓΕΑ- εντεροαναστόμωση [BRAWN] 22/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία και συρραφή διατρήσεων  εντέρου από νήσσον 

και τέμνον όργανο 22/5/2017

πλαστική αποκατάσταση  επιγαστρικής κήλης 22/5/2017

διάνοιξη περιεδρικού αποστήματος 22/5/2017

σκωληκοειδεκτομή 22/5/2017

ενδομυελική ήλωση [αρ] ισχίου 22/5/2017

χολοκυστεκτομή -χολοπεπτική αναστόμωση 23/5/2017

τοποθέτηση συστήματος OMMAYA 23/5/2017

ανοιχτή χολοκυστεκτομή λύσεις συμφύσεων και εκτομή επίπλου 23/5/2017

σκωληκοειδεκτομή 23/5/2017

στένωση κολοστομίας  διανοιξη και ανακατασκευή 23/5/2017

ΜΤΧ  αιμορραγία -έλεγχος -αιμόσταση 23/5/2017

μεταμόσχευση νεφρού από πτωματικό δότη 24/5/2017

καρδιακός επιπωματισμός διάνοιξη στέρνου και παροχέτευση  24/5/2017

τρώση καρδιάς έγινε μέση στερνοτομή και συρραφή τραύματος καρδιάς 24/5/2017

αιμόσταση αιμορραγούντος πολύποδα σιγμοειδούς 25/5/2017

παροχέτευση αποστήματος εγκεφάλου και παροχέτευση παραρινίων 

κόλπων 25/5/2017

κρανιοανάρτηση -βιοψία μήνιγγας και εγκεφάλου 25/5/2017

τοποθέτηση ΚΑΜΙΝΟ 25/5/2017

Διερεύνηση τραυμάτων μηρού [δε] άκρας χείρας άμφω -χειρουργικός 

καθαρισμός 25/5/2017

τοποθέτηση καθετήρα port-a-cath 26/5/2017

έγινε loop κολοστομία 26/5/2017

πλαστική αποκατάσταση ομφαλοκήλης με πλέγμα 26/5/2017

δε  κολεκτομή 26/5/2017

λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή 26/5/2017

αναβολή λόγω λήψης  τροφής 26/5/2017

Αλλαγή pig-tail ουρητηροστομίας 26/5/2017

τοποθέτηση βαλβίδας  υδροκέφαλου 26/5/2017



κρανιοανάρτηση [αρ] εκκένωση χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος 26/5/2017

κρανιοανάρτηση [αρ] βρεγματικά -κροταφικά παροχέτευση αιματώματος 26/5/2017

έλεγχος ΜΤΧ αιμορραγίας -αφαίρεση θρόμβων -αιμόσταση 26/5/2017

εσωτερική οστεοσύνθεση [tension] αρ επιγονατίδας 26/5/2017

σηπτική αρθρίτιδα γόνατος[αρ] χειρουργικ'ος καθαρισμός  λήψη 

καλλιεργιών 26/5/2017

πλαστική αποκατάσταση κήλης μέσης γραμμήςχωρις πλέγμα 27/5/2017

έγινε ερευνητική λαπαροτομία συμφυσιόλυση ειλεο-ανιούσα παράκαμψη 

και ειλεοστομία 27/5/2017

ολική γαστρεκτομή 27/5/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 27/5/2017

αποκατάσταση ομφαλοκήλης με πλέγμα 27/5/2017

βιοψία περοτοναίου 27/5/2017

έλεγχος ΜΤΧ αιμορραγίας 27/5/2017

ανικατάσταση ανιούσης αορτής  με ευθύ μόσχευμα και αορτοστεφανιαία 

ππαράκαμψη 27/5/2017

αορτοστεφανιαία παράκαμψη [3 φλεβικά] 27/5/2017

σκωληκοειδεκτομή -εκτομή κύστεως σάλπιγγας 28/5/2017

ειλεός συμφυσιόλυση 28/5/2017

ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ 28/5/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 28/5/2017

κυστεοσκόπηση -ανιούσα ουρητηρογραφία [αρ] διεγχειρητικό 

υπερηχογράφημα 28/5/2017

λαπ-χολ/μή 28/5/2017

αορτοστεφανιαία παράκαμψη αγγείων-εξωσωματική 28/5/2017

αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας με εξωσωματική κυκλοφορία 28/5/2017

ΟΜΣΣ  πεταλεκτομή 29/5/2017

πεταλεκτομή  ΟΜΣΣ 29/5/2017

παροχέτευση διαποιηθέντος εχινόκοκκου -κύστης  ήπατος [δε] λοβού  και 

[δε] ημικολεκτομή 29/5/2017



τραχειοστομία -αμεσοσκόπηση 30/5/2017

ερευνητική λαπαροτομία -συμφυσιόλυση 30/5/2017

σκωληκοειδεκτομή 30/5/2017

ρήξη νήστιιδος -εντερεκτομή -αναστόμωση 30/5/2017

νηστιδοστομία θρέψης 30/5/2017

σκωληκοειδεκτομή 30/5/2017

διάνοιξη αποστήματος [αρ] γλουτού 30/5/2017

έγινε ΟΜΣΣ Ο4-Ο5 μικρο δισκεκτομή 30/5/2017

οξύς διαχωρισμός τύπου Α 30/5/2017

ρηξη κάψασ ήπατος  από βιοψία -παροχέτευση αιμοπεριτοναίου -

αιμοστατικός επιπωματισμός 31/5/2017

[δε] κολεκτομή 31/5/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 31/5/2017

κρανιεκτομή παροχέτευση οξέος υποσκληριδίου αιματώματος 31/5/2017

κρανιεκτομή -παροχέτευση υποσκληριδίου αιματώματος  31/5/2017


