
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

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

Σας  διαβιβάζουμε  την  λίστα   έκτακτων χειρουργικών  επεμβασεων από 1-6-2017 έως 15-6-2017

Η   ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ  ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

 ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ερευνητική λαπαροτομία έλεγχος αιμορραγίας και εκτομή τμήματος [δε] επινεφριδίου 1/6/2017

τοποθέτηση γαστροστομίας 1/6/2017

απολίνωση [δε] επινεφριδικής φλέβας -γαστροστομία -μερική επινεφριδεκτομή [δε]-συρραφή θλαστικών τραυμάτων προσώπου -επιπωματισμός ρινός -συρραφή θλαστικών τραυμάτων [δε] χέρι [δε] γόνατο.1/6/2017

πλαστική αποκατάσταση [δε] βουβωνοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος 1/6/2017

Υψηλή γαστρεκτομή -γαστρεκτομή  κατά ROUX-Ν-Υ 1/6/2017

[δε] κρανιεκτομή 1/6/2017

αντικατάσταση ανευρύσματος ανιούσης αορτής  με ευθύ μόσχευμα με αορτοστεφανιαία παράκαμψη [εξωσωματική ] 1/6/2017

διόρθωση καθετήρα HICKMAN 2/6/2017

ανοιχτή χολοκυστεκτομή 2/6/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [δε] με τοποθέτηση πλέγματος 2/6/2017

διαστολές  στεν.  αναστ/σης 2/6/2017

αποκατάσταση εκτρόπιου πρωκτού με προωθητικό δερματικό κρημνό 2/6/2017

αντικατάσταση ανιούσης αορτής με ευθύ μόσχευμα -αντικατάσταση αορτικής βαλβίφας -εξωσωματική 2/6/2017

εσωτερική οστεοσύνθεση αμφισφύριου κατάγματος  [αρ] ποδοκνημικής 2/6/2017

δεξιά κολεκτομή 3/6/2017

εκτεταμένη αριστερή κολεκτομή -HARTMAN 3/6/2017

αιμοροϊδεκτομή 3/6/2017

αιμοροϊδεκτομή -πλαγία εσω  σφιγκτηρεκτομή 3/6/2017

[δε] εκτεταμένη ημικολεκτομή -εκτομή τμήματος νήστιδος 3/6/2017

εσωτ.οστεοσύνθεση εξω σφυρού [αρ] ΠΔΚ 3/6/2017

συρραφή θλαστικών τραυμάτων [αρ] ακρου ποδός αποκατασταση εξάρθωσης εγγύς και άπω άρθρωσις πρώτου δακτύλου3/6/2017

αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας -εξωσωματική 3/6/2017

τοποθέτηση βαλβίδας υδροκέφαλου 3/6/2017

αντρεκτομή και χολοκυστεκτοπμή 4/6/2017

sleeve  γαστρεκτομή 4/6/2017



αφαίρεση καθετήρα tenkoff  4/6/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 4/6/2017

λαπροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [δε] με τοποθέτηση πλέγματος 4/6/2017

τοποθέτηση  καθετήρα  hickmann [αρ] και αφαίρεση καθετήρα hickmann [δε] 4/6/2017

διόρθψση καθετήρα hickman 4/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 4/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 4/6/2017

ρήξη ήπατος unpaking 5/6/2017

ορθοσιγμοειδεκτομή 5/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία αφαίρεση χοίριου πλέγματος 5/6/2017

ερευνυητική λαπαροτομία παροχέτευση ουροπεριτόναιου -τοποθέτηση παροχετεύσεων 5/6/2017

ανοιχτή χολ/μή διερευνηση χοληδόχου πόρου -χολοπεπτική 6/6/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης  [δε] με πλέγμα 6/6/2017

πλαστική αποκατ. βουβωνοκήλης [αρ] με πλέγμα 6/6/2017

πλαστική αποκατ. επιγαστρικής κήλης -τοποθέτηση πλέγματος 6/6/2017

ανοιχτή χολοκυστεκτομή 6/6/2017

αντικατ. μιτροειδούς  βαλβίδος -αορτοστεφανιαία παράκαμψη -εξωσωματική κυκλοφορία τοποθ. αορτικής βαλβίδας 6/6/2017

εσωτερ.οστεοσύνθεση ωλέκρανου [δε] tension band 6/6/2017

κρανιοτομία [αρ] παροχέτευση επισκληριδίου αιματώματος 7/6/2017

αποκατάσταση μτχ κοιλιοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος 7/6/2017

πλαστική αποκατάσταση  βουβωνοκήλης [δε] 7/6/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 7/6/2017

υστερεκτομή [δε] κολεκτομή  και  ορθοσιγμοειδεκτομή 7/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία [loop] κολοστομία -αφαίρεση μορφώματος κοιλιακής χώρας 7/6/2017

πλαστική αποκατάσταση μτχ κοιλιοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος συμφυσιόλυση 7/6/2017

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 7/6/2017

ανοιχτή χολοκυστεκτομή διερευνηση χοληδοχου πόρου -χολοπεπτική 7/6/2017

κοχλιωση asnis [αρ] 7/6/2017

αορτοστεφανιαία παράκαμψη με εξωσωματική κυκλοφορία 7/6/2017

πλαστική αποκατάσταση ομφαλοκήλης τοποθέτηση πλέγματος -πλαστική αποκατάστσαση  βουβωνοκήλης [δε] τοποθέτηση πλέγματος 8/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία και κοιλιοστομία 8/6/2017



σκωληκοειδεκτομή 8/6/2017

τοποθέτηση καθετήρος port-a-cath 8/6/2017

αντικατάσταση ανιούσης  αορτής με ευθύ μόσχευμα με εξωσωματική κυκλοφορία 8/6/2017

ανιούσα κυστεογραφία -τοποθέτηση pig-tail [μη επιτυχής] άμφω 9/6/2017

αφαίρεση βαλβίδος υδροκέφαλου -νεαροποίηση -χειρουργικός καθαρισμός τραύματος 9/6/2017

συμφυσιολυση  -τμηματική εντερεκτομή 9/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 10/6/2017

σκωληκοειδεκτοή 10/6/2017

λύση συμφύσεων παροχέτευση παγκρεατικού αποστήματος και υποδιαφραγματικού αποστήματος και δύο εντερεκτομές λεπτού εντέρου 10/6/2017

[δε]  κολεκτομή 10/6/2017

νεφροστομογραφία 10/6/2017

κυστεοσκόπηση 10/6/2017

εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος [αρ] ποδοκνημικής 10/6/2017

ενδομυελική ήλωση [δε] μηριαίου 10/6/2017

τοποθέτηση ηλεκτροδίων βηματοδοτη τοποθ. ενδοαορτικής αντλίας σύγκλειση στέρνου 10/6/2017

παροχέτευση αποστήματοςγλώσσας -τραχειοστομία 11/6/2017

τραχειοστομία -λήψη βιοοψιών 11/6/2017

υψηλή γαστρεκτομή κατά billroth   και επιπλεκτομή 11/6/2017

διερευνηση περινεϊκού  τραύματος αποκατάσταση σφιγκτηρα-εσω-εξω οστεοσύνθεση [δε] κνήμης 11/6/2017

υφολική κολεκτομή -τελική ειλεοστομία 11/6/2017

λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή 11/6/2017

πλαστική αποκατάσταση παραομφαλοκήλης 11/6/2017

νεφρεκτομή [δε] 11/6/2017

τοποθέτη  διαδερμικής νεφροστομίας 11/6/2017

εξωτερ. οστεοσύνθεση [αρ] κνήμης 11/6/2017

ενδομυελική ήλωση [αρ] κνήμης 11/6/2017

τοποθέτηση seton 12/6/2017

τοποθέτηση βαλβίδος υδροκέφαλου 12/6/2017

τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκής  βαλβίδος εγκεφάλου 12/6/2017

ΜΤΧ αιμορραγία -ερευνητική λαπαροτομία -απολίνωση κλάδου [δε] γαστρικής αρτηρίας 12/6/2017

λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή  12/6/2017



πλαστική αποκατάσταση [δε] βουβωνοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος 12/6/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης  με τοποθέτηση πλέγματος 12/6/2017

προσήλθε για συρραφή αχιλλείου τένοντα και αναβλήθηκε λόγω  λοίμωξης αναπνευστικού 12/6/2017
βαγοτομή -αντρεκτομή BILLROTH  I   13/6/2017

πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης [δε] με τοποθέτηση πλέγματος 13/6/2017

κρανιοανάρτηση [αρ] στερεοτακτική βιοψία 13/6/2017

διαπρωκτική αφαίρεση πολύποδων ορθού -αιμορροειδεκτομή 13/6/2017

σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος -τοποθέτηση πλέγματος 13/6/2017

αφαίρεση πολύποδα ορθού -αιμορροειδεκτομή 13/6/2017

τμηματική εντερεκτομή -ειλεοστομία 13/6/2017

συρραφή αχιλλείου τένοντα [αρ] 13/6/2017

τοποθέτηση pig-tail 14/6/2017

αντικατάστσαση αορτικής βαλβιδας με εξωσωματική κυκλοφορία 14/6/2017

αρθροσκοπικός καθαρισμός [δε] γόνατος εκκενωτική παρακέντηση και καθαρισμός [αρ] γόνατος 14/6/2017

πλαστική αποκατάσταση ΜΤΧ κοιλιοκήλης -τμηματική εντερρεκτομή 14/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία -γενικευμένη καρκινωμάτωση εκτομή επίπλου 15/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 15/6/2017

συρραφή διάτρησης στομάχου 15/6/2017

σιγμοειδεκτομή 15/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 15/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 15/6/2017

σκωληκοειδεκτομή 15/6/2017

βιοψία όγκου  μεσοθωρακίου 15/6/2017

ημιπεταλεκτομή Θ 12  15/6/2017

εξωτερική οστεοσύνθεση PREFIX  [αρ] κνήμης-αγγειογραφία -κάλυψη οστού από πλαστικούς 15/6/2017




