ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Τα συµβεβληµένα Νοσοκοµεία κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή έχει σχέση µε το κόστος των υπηρεσιών υγείας (τιµή
δωµατίου, τιµές εργαστηριακών & απεικονιστικών εξετάσεων κλπ.) που παρέχουν.
Ο Aσφαλισµένος έχει την δυνατότητα να επιλέξει για την τυχόν νοσηλεία του οποιοδήποτε από τα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία των
Κατηγοριών 1 ή 2.
∆ιευκρινίζεται ότι τα Κρατικά Νοσοκοµεία (ΝΠ∆∆) ανήκουν στην Κατηγορία 1 και το Ασφάλισµα θα καταβάλλεται απολογιστικά.

Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΑΘΗΝΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

∆ορυλαίου 24, 11521 Αθήνα

210 6475000

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Μ. Γερουλάνου 15, Αµπελόκηποι

210 6921484

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι∆. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

Φιλελλήνων 34, Πειραιάς

210 4582200

DOCTORS HOSPITAL

Κεφαλληνίας 26, Κυψέλη

2108807000

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Λεωφ. Μεσογείων 107

210 6972000-15

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ

Λεµεσού 39-41 & Αχαρνών 209

210 8691900

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αθανασιάδου 9, Αθήνα

210 6416500

ΙΑΣΩ Ι∆. ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚ. & ΠΑΙ∆IKH ΚΛΙΝIKH

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι

210 6184000

ΙΑΣΩ GENERAL

Λεωφ. Μεσογείων 264, 15562 Χολαργός

210 6502000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ιστόµου 5-7, Μαρούσι

210 6198100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛ. ΨΥΧΙΚΟΥ

Άντερσεν 1, Ν. Ψυχικό

210 6974000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Άρεως 36, Π. Φάληρο

210 9892100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι

210 5799000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ασκληπιού 31 & Σκουφά, Αθήνα

210 3674000

ΛΗΤΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ (µόνο για γυναικολογικά)

Mουσών 7-13, Αθήνα

210 6902000

MEDITERANEO HOSPITAL (∆ιαγν. & Θεραπ. Κλινική ∆ραγίνη)

Ηλείας 10-12, Γλυφάδα

210 9628167-9

METROPOLITAN

Εθν. Μακαρίου 9, Ν. Φάληρο

210 4809000

MΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Ερ. Σταυρού 6, Μαρούσι

210 6869000

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, Π. Φάληρο

210 9495000

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝ.& ΘΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κηφισίας & Ερ. Σταυρού, Μαρούσι

210 6827940-9

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Λ. Συγγρού 356

210 9493000

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μητροπόλεως 86, 54622

2310 372600

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Μαρίας Κάλας 11 & Γραβιάς 2, 5465

2310 895100

EUROMEDICA -ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Βιζύης-Βυζάντος 1, 54636

2310 966100

ΓΕΝΕΣΙΣ

Τέρµα 17ης Νοεµβρίου, Πυλαία, 54301

2310 984000

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασκληπιού 10 - Λεωφόρος Γεωργικής
Σχολής, 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

2310 400 000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BΟΛΟΣ
Βερναράκη 13,Βόλος, 38333 Μαγνησία

2421316036-39

CRETA INTERCLINIC

Λεωφόρος Mίνωος 63, 71304 Ηράκλειο

2810 373800

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ζωγράφου 8, 71201 Ηράκλειο

2810 246140

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Νικηφόρου Φωκά 3, 73110 Χανιά

28210 52688

ΙΑΣΙΣ – ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

Μάρκου Μπότσαρη 76-78, 73136 Χανιά

28210 70800

∆. ∆.Κοσκηνού, ∆ήµ. Καλλιθέας

22410 45000

Εθνική Παλαιοκαστρίτσας

26610 36044

ΑΝΑΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΑ

ΡΟ∆ΟΣ
EUROMEDICA ΓΕΝ. ΚΛΙΝ. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΙΟΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αγίων Αποστόλων 7, 82100 Χίος

22710 22487/23485

ΕΛΕΥΘΩ

∆ελαγραµµάτικα 15

22710 29777

ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Ευαγγελιστρίας 10, 82100 Χίος

22710 43303-4

Εθν. Αντίστασης 8

27410 76760

Μαργαρίτα ∆ήµτσα 4, 50100 Κοζάνη

24610 35001

8ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, 41500

2410 996000

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΗΡΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
EUROMEDICA ΓΕ. ΚΛ. ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
∆εν υπάρχουν συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε αυτή την κατηγορία.

O πίνακας συµβεβληµένων Νοσοκοµείων θα βρίσκεται αναρτηµένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας ∆ιαχείρισης Ζηµιών
(www.merimna.com.gr). Σε περίπτωση τροποποίησης του παραπάνω πίνακα η Εταιρία ∆ιαχείρισης Ζηµιών θα ενηµερώνει άµεσα
την ιστοσελίδα της.
Για τη σωστή και γρήγορη διαχείριση των περιστατικών εισαγωγής, από τα συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, είναι απαραίτητη η έγκαιρη
ενηµέρωση του Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε µη συµβεβληµένα Νοσοκοµεία ο ασφαλισµένος οφείλει
να ενηµερώσει άµεσα το συντονιστικό κέντρο της εταιρίας και να αποστείλει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, την Υπεύθυνη ∆ήλωση
Νοσοκοµειακής Περίθαλψης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη σε όλα της τα ερωτήµατα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά
δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικος και δεν περιλαµβάνει όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις
που πραγµατοποιούνται. Επιπλέον, καθώς η ιατρική επιστήµη εξελίσσεται, η σοβαρότητα µίας επέµβασης µπορεί να αλλάξει ή
να προστεθούν και νέες επεµβάσεις. Ωστόσο, θα σας συνιστούσαµε να τον συµβουλεύεστε κάθε φορά πριν κάνετε οποιαδήποτε
χειρουργική επέµβαση. Όσον αφορά τα όρια και τον τρόπο κάλυψης αυτών των χειρουργικών επεµβάσεων, ισχύουν πάντα όσα
αναφέρονται στο ασφαλιστήριό σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Συρραφή μικρού θλαστικού τραύματος, δέρματος υποδορίου

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Καθαρισµός τραύµατος
Καθαρισµός τραύµατος δακτύλου

ΜΙΚΡΕΣ
Ακρωτηριασµός δακτύλου
∆ιαστολή δακτυλίου
∆ιατοµή βραχέος χαλινού
Ονυχεκτοµή (ολική)
Τοποθέτηση καθετήρος ΧΙΚΜΑΝ

ΜΙΚΡΕΣ
Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού)
Απλή απολίνωση κιρσού
Απολίνωση µείζονος σαφηνούς φλεβός
ΜΕΣΑΙΕΣ
Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεος,
βραχίονος)
Απλή συρραφή αγγείου αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος
Αφαίρεση αιµαγγειώµατος (δείκτου) δακτύλου
∆ιερεύνηση ιγνυακής αρτηρίας
Οσφυϊκή συµπαθεκτοµή
Περικαρδιακό παράθυρο
Σύγκλιση ρήξης αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) µετά από καθετηριασµό
ΜΕΓΑΛΕΣ
Αγγειοπλαστική βραχιονίου
Αρτηριακή εµβολεκτοµή - θροµβεκτοµή (εµβολή µηριαίας αρτηρίας)
Αρτηριο φλεβώδης επικοινωνία για αιµοδιάλυση
Αρτηριογραφία
Αφαίρεση αυχενικής πλευράς
∆ιατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός
Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους (Σαφηνεκτοµή ενός σκέλους)
Σύγκλιση στέρνου
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αορτο - λαγόνιος θροµβοενδαρτηρεκτοµή
Εγχείρηση κιρσών σε δύο σκέλη (Σαφηνεκτοµή σε δύο σκέλη)
Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας
Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας
Θροµβενδαρτηρεκτοµή περιφερικής αρτηρίας
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή
Υποκλείδιο – υποκλείδιο φλεβική – αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή
αρτηριακή πρόθεση
Φλεβική θροµβεκτοµή (µάσχαλουποκλειδίου, λαγονοµηριαίας,κάτω
κοίλης φλέβας)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΒΑΡΕΙΕΣ
Ανεύρισµα Λαγονίου Αρτηρίας
Αορτο-αµφω-µηριαία- ιγνυακή παράκαµψη
Αορτο-καρωτιδική ή αορτουποκλείδιο παράκαµψη
Αορτο-λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Αορτο-νεφρική αρτηριακή παράκαµψη
Αορτο-σπλαχνική αρτηριακή παράκαµψη
Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας
Εγχείρηση αορτο – εντερικής επικοινωνίας
Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου
Εγχείρησης ρήξης κοιλιακής αορτής
Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής
Εκτοµή αορτο – µηριαίας πλαστικής παράκαµψης και τοποθέτηση νέας
παράκαµψης

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση αθηρωµατώδους κύστης, µικρού λιπώµατος ινώµατος
θηλώµατος, σπίλου και άλλων µικρών ογκιδίων (µικρότερων τωνν 3cm)
Βιοψία δέρµατος, µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένων
∆ιάνοιξη επιφανειακού αποστήµατος
Ονυχεκτοµή (µερική)
Παρακέντηση κύστεως

ΜΕΣΑΙΕΣ
Αιµοπεριτόνιο – Πλύσεις κοιλίας
Αιµορροΐδεκτοµή
Ακρωτηριασµός µηρού, κνήµης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού,ταρσού
Αφαίρεση ευµεγέθων επιπολής όγκων άνω των 3cm (λιπώµατα,
ινώµατα κ.λ.π.)
Αφαίρεση ογκιδίου µαστού
Αφαίρεση όγκου µαστού
Αφαίρεση πολύποδος εντέρου
Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος
∆ιάνοιξη περιεδρικού αποστήµατος
∆ιόθρωση συστροφής όρχεως, ορχεοπηξία Εκτεταµένα επιπολής
θλαστικά τραύµατα (αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση)
Εκτοµή επί µη συγγενών κύστεων - συρριγγίων τραχήλου
Εκτοµή κονδυλωµάτων, θηλωµάτων, πολυπόδων ορθού δακτυλίου
Εκτοµή κύστεως κόκκυγος
Εκτοµή µεκελείου αποφύσεως
Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου
Εκτοµή ραγάδος
Επείγουσα σκωληκοειδεκτοµή για οξεία κοιλία
Επιδιδυµιδεκτοµή
Καθαρισµός τραύµατος µέχρι 1 ώρα
Όλες οι Κήλες ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΓΜΑ
Ορχεκτοµή
Παροχέτευση ενδοκοιλιακού αποστήµατος
Πλάγια σφιγκτηροτοµή
Τεταρτεκτοµή µαστού
Χολοκυστοστοµία
ΜΕΓΑΛΕΣ
Απλή µαστεκτοµή
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης
Βαγοτοµή, Αναστόµωση, Πυλωροπλαστική
Γαστρεντεροαναστόµωση
Γαστροτοµή για αφαίρεση καλοήθους όγκου στοµάχου
∆ιάσπαση χειρουργικού τραύµατος-εκσπλάχνωση –
συρραφή
Εγκατάσταση αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας
Ειλεοστοµία, Γαστροστοµία, Κυστεοστοµία)
Εκπυρήνιση µορφώµατος Παρωτίδος
Εκτοµή – Ορθοκολπικού Συριγγίου
Εκτοµή – Ορθοκυστικού Συριγγίου
Εκτοµή επιπλόου
Εντεροεντεροαναστόµωση
Ερευνητική λαπαροτοµία και βιοψία ενδοκοιλιακού οργάνου
Ερευνητική λαπαροτοµία(Κολοστοµία, Νηστιδοστοµία
Ευµεγέθεις όγκοι – Τοιχωµάτων Θώρακος – Κοιλίας (πλέον των 5cm)
Ευµεγέθεις Όγκοι – Τραχήλου Τριχωτού Κεφαλής (πλέον των 3cm)
Θυρεοειδεκτοµή µερική
Λαπαροσκοπική αφαίρεση ενός ή δύο ινοµυωµάτων
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης
Λύση συµφήσεων
Όγκοι µαλακών µορίων άκρων
Όλες οι Κήλες ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ συµπεριλαµβανοµένου και της
µετεγχειρητικής ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ή ΧΩΡΙΣ
Παροχέτευση ηπατικού αποστήµατος
Παροχέτευση υποδιαφραγµατικού αποστήµατος
Περιεσφιγµένη βουβωνοκήλη µηροκήλη
Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός - Βουβώνων
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Σαφηνεκτοµή 1 πόδι
Σκωληκοειδεκτοµή
Συρραφή αιµορραγούντων ελκών
Συρραφή τραύµατος ’Ήπατος - Σπληνός
Υπερεκλεκτική βαγοτοµή
Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορροΐδων - πρόπτωσης µε
ανοστοµωτήρα
ΒΑΡΕΙΕΣ
Απεµπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
Άτυπη ηπατεκτοµή
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως ήπατος (ή άλλη Χειρουργική
αντιµετώπισή της)
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος)
Αφαίρεση πολλαπλών ινοµυωµάτων µε ανοικτή τοµή
∆ιακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού
Εκτοµή λεπτού εντέρου
Επινεφριδεκτοµή
Εσωτερική ή Εξωτερική Παροχέτευση Κύστεως / Παγκρέατος
Θυρεοειδεκτοµή ολική (συµπεριλαµβάνονται και αυτές που γίνονται για
καρκίνο θυρεοειδούς, νόσο Graves κ.λ.π.)
Κολεκτοµή (πλην ολικής)
Λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος
Λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου
Μερική Γαστρεκτοµή
Νεφρεκτοµή
Ολική υστερεκτοµή
Παραθυροειδεκτοµή
Παρωτιδεκτοµή
Πλαστική ∆ιαφραγµοτοκήλης
Πρόπτωση κολοστοµίας
Ριζική µαστεκτοµή
Ριζική εκτοµή ουροδόχου Κύστεως
Ριζικός λεµφαδενικός καθορισµός µασχαλιαίος
Ριζικός λεµφαδενικός καθορισµός πυέλου
Ριζικός λεµφαδενικός καθορισµός τραχήλου
Σαφηνεκτοµή 2 πόδια
Σιγµοειδεκτοµή
Σπληνεκτοµή
Συµφυτικός Ειλεός
Τεταρτεκτοµή µε λεµφαδενικό καθορισµό µασχάλης
Υφολική Γαστρεκτοµή
Χειρουργική αντιµετώπιση οξείας περιτονίτιδας (∆ιάτρηση Έλκους\ή
Σκωληκοειδούς απόφυσης)
Χολοκυστεκτοµή
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Εκτεταµένοι Όγκοι Κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
Κοιλιοπερινεϊκή Εκτοµή Ορθού
Οισοφαγεκτοµή (µερική ή ολική)
Ολική Γαστρεκτοµή
Ολική ή µερική Εξεντέρωση Πυέλου
Ολική Κολεκτοµή
Παγκρεατεκτοµή (ολική ή µερική)
Πρόσθιο χαµηλή Εκτοµή
Τυπική Λοβεκτοµή Ήπατος
Χολοκυστεκτοµή και µε Έρευνα χοληδόχου Πόρου
Χολοκυστεκτοµή και µε Σφιγκτηροπλαστική
Χολοκυστεκτοµή και Χολοπεπτική αναστόµωση

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου
∆ιαγνωστική απόξεση
∆ιάνοιξη ∆ιαπυηµένου Βαρθολινείου Αδένος
Καυτηρίαση ενδοµητρίου επί ενδοµητρίωσης
Καυτηρίαση Τραχήλου

ΜΕΣΑΙΕΣ
Απολίνωση Σαλπίγγων
Αφαίρεση Βαρθολινείου Αδένος
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης
∆ιαγνωστική λαπαροσκόπηση
Εκτοµή τραχήλου
Λύση Συµφύσεων Σαλπίγγων
Συρραφή ρήξεως περινέου
Σφηνοειδής εκτοµή ωοθήκης
Υστεροσκόπηση
ΜΕΓΑΛΕΣ
Εκτοµή Εξαρτήµατος
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης
Λαπαροσκοπική λύση συµφύσεων σαλπίγγων
Πλαστική Σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες)
Ωοθηκεκτοµή
ΒΑΡΕΙΕΣ
Εκπυρήνηση Ίνοµυώµατος Μήτρας
Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινοµυώµατος µήτρας
Λαπαροσκοπική εκτοµή εξαρτήµατος
Λαπαροσκοπική πλαστική σαλπίγγων
Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτοµή
Ολική Κολπική Υστερεκτοµή
Ριζική Υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Εκτοµή αιδοίου µε βουβωνικό λεµφαδενικό καθαρισµό
Λαπαροσκοπική ολική υστερεκτοµή µε ή χωρίς εξαρτήµατα
Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθορισµό πυέλου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος
ΜΕΣΑΙΕΣ
∆ιαδερµική τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης
Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση (Α - Φ)
ΜΕΓΑΛΕΣ
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής
Ενδαγγειοκή αγγειοπλαστική λαγονίου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική µηριαίας
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων
ΒΑΡΕΙΕΣ
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ανωνύµου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική καρωτίδας
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική κοιλιακής αορτής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική νεφρικής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική σπλαχνικών αγγείων
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική σπονδυλικής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική υποκλειδίου
Κλάδων αορτικού τόξου
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΒΑΡΕΙΕΣ
Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής - ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσµα λαγονίου αρτηρίας - ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσµα µηριαίας αρτηρίας ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσµα περιφερικών αγγείων ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσµα υποκλειδίου ενδαγγειακής χειρουργικής
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ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Βιοψία ∆έρµατος
∆ιάνοιξη κύστεως σµηγµ/γονου
Ηλεκτροχειρ/κη αφαίρεση ολίγων θηλωµάτων
Ηλεκτροχειρ/κη ή κρυοχειρουργική αφαίρεση µυρµηκιάς κονδυλώµατος
ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση - καθαρισµός µολυσµατικής τερµίνθου
Αφαίρεση σπίλου
∆ιατοµή βραχέως χαλινού
Ηλεκτροχειρ/κη αφαίρεση πολλαπλών θηλωµάτων, µυρµηκιών,
κονδυλωµάτων
Κρυοχειρ/κη θεραπεία BCC, SCC, ακτ. κερατώσεων
Ξανθελάσµατα
ΜΕΣΑΙΕΣ
Αφαίρεση κακοηθών όγκων BCC, SCC
Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου
Θεραπεία θροµβοφλεβίτιδας δακτυλίου
ΜΕΓΑΛΕΣ
Αφαίρεση κακοηθών όγκων κατά ΜΟΗS

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση µικρού δερµατικού όγκου (κάτω των 3 εκ.) και συρραφή
Αφαίρεση µικρού υλικού οστεοσύνθεσης
Αφαίρεση όνυχος
Βιοψία δέρµατος, µυός, κροταφικής αρτηρίας, λεµφαδένος
Διάνοιξη αποστήµατος
ΜΙΚΡΕΣ
Ακρωτηριασµός φάλαγγας δακτύλου
(Κλειστή) Ανάταξη κατάγµατος δακτύλου
(Κλειστή) Ανάταξη ρινικού κατάγµατος
Αφαίρεση γαγγλίου
Αφαίρεση δερµατικού όγκου και µικρός τοπικός κρηµνός
Αφαίρεση ξανθελασµάτων βλεφάρων άµφω
∆ιάνοιξη καρπιαίου/ταρσιαίου σωλήνα
∆ιάφραγµα απλό
∆ιόρθωση εκτρόπιου ετερόπλευρου
∆ιόρθωση ουλών
∆ιόρθωση σχιστίας υπερώας και φαρυγγοπλαστική
∆ιόρθωση τηλέκανθου ετερόπλευρου
(Μικρά) Μοσχεύµατα δέρµατος
Συγκόλληση Σχιστίας Χείλους
ΜΕΣΑΙΕΣ
(Ανοικτή) ανάταξη κατάγµατος δακτύλου
Ακρωτηριασµός άκρων στο ύψος άκρος χειρός ή ποδός
Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων δακτύλων
Αφαίρεση κύστης κόκκυγα και αποκατάσταση
Αφαίρεση λευκοπλακίας
Αφαίρεση όγκου µαστού
Αφαίρεση όγκου εδάφους στόµατος
Αφαίρεση παλαµιαίας απονεύρωσης επί Dupuytren
Αφαίρεση υπογναθίου σιελογόνου αδένος
∆ιόρθωση κοιλιοκήλης
∆ιόρθωση οµφαλοκήλης
∆ιόρθωση ούλων (άνω των 2 ωρών)
∆ιόρθωση πτώσης βλεφάρου ετερόπλευρου
∆ιόρθωση σχιστίας χείλους

Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (µέχρι 2 ώρες)
Καθαρισµός και συρραφή τραυµάτων (άνω της 1,5 ώρας)
Κρηµνοί δέρµατος έως 2 ώρες
Μεγάλα µοσχεύµατα δέρµατος
Μόσχευµα ρινός (απλό)
Οστικό µόσχευµα ρινός απλό
Ρινοπλαστική και διάφραγµα απλό
Συρραφή βλεννογόνου στόµατος ή συρραφή γλώσσας
Συρραφή διατοµής τενόντων ή νεύρων µεµονωµένων
Τενοντοµετάθεση
Τοποθέτηση (µικρών) διατατών ιστών
Χειρουργικός καθαρισµός και συρραφή τραυµάτων (µέχρι 1,5 ώρα)
ΜΕΓΑΛΕΣ
Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγµατος ζυγωµατικού
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου
Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος
Απλή µαστεκτοµή (1 πλευρά)
Αποκατάσταση ουλών µε µικροµετοµόσχευση µαλλιών χωρίς Laser
Αφαίρεση όγκου µαλακών µορίων
Αφαίρεση όγκου γνάθου
Εσχαρεκτοµή εγκαυµάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών)
Κρηµνοί δέρµατος (άνω των 3 ωρών)
Λεµφαδενικός καθαρισµός µασχάλης, βουβωνικός
Λήψη µοσχεύµατος
Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη
Μυικοί κρηµνοί
Μυοδερµατικοί κρηµνοί
Οστεοτοµία απλή άνω ή κάτω γνάθου
Οστικό (οστέινο) µόσχευµα εδάφους κόγχου
Πλαστική πτερυγίου ωτός
Πολλαπλές τενοντοραφές και συρραφές νεύρων
Ρινοπλαστική & ∆ιάφραγµα δύσκολο
Σύγκλιση τραυµάτων (µετά µαστεκτοµής)
Τµηµατική εκτοµή µαστού
Τοποθέτηση (µεγάλων) διατατών ιστών
Υποδόρειος µαστεκτοµή 1 πλευρά
ΒΑΡΕΙΕΣ
Ανακατασκευή πτερυγίου µε πλευρικό χόνδρο
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ζυγωµατικού
Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος κόγχου
Αποσυµπίεση προσωπικού νεύρου
Αφαίρεση παρωτίδος
Διόρθωση παράλυσης προσώπου 1 πλευρά(όχι νευροχειρουργικό)
Μυΐκοί κρηµνοί
Οστέινο (οστικό) µόσχευµα άνω γνάθου (µε διόρθωση χείλους ∆ιαφράγµατος κ.λ.π.)
Οστεοτοµία κόγχου 1 πλευρά
Πλαστική κοιλιακών µυών
Τραχηλική Λεµφαδενεκτοµή
Υποδόρειος µαστεκτοµή 2 πλευρές
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Ανακατασκευή µαστού µε ορθό κοιλιακό µυοδερµατικό κρηµνό
Ανακατασκευή µαστού µε πλατύ ραχιαίο µυ (µε ή χωρίς ένθεµα)
Άνω ή κάτω γναθεκτοµή
Αφαίρεση όγκου προσώπου - στόµατος και τραχηλική
Διόρθωση παράλυσης προσώπου 2 πλευρές (όχι µικροχειρουργικό)
Οστεοτοµία κόγχου 2 πλευρές
Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου
Πλαστική αποκατάσταση κοιλιακών τοιχωµάτων
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 10 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
Ανάταξη κατάγµατος κρανίου
Αφαίρεση όγκων κρανίου
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ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Βιοψία µε βελόνη
Βιοψία υπεζωκότος µε βελόνη Abraams
Βρογχοσκόπηση (και µε λήψη βιοψιών, βρογχική έκπλυση κλπ)
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος
ΜΕΣΑΙΕΣ
Βογχοσκόπηση γιο αφαίρεση ξένου σώµατος
Μεσοθωρακοσκόπηση
Παράθυρο περικαρδίου
Παροχέτευση θώρακος µε πλευροδεσία
Παροχέτευση θώρακος µε τοποθέτηση σωλήνα Βullaw
Πλευροδεσία
Τραχειοτοµή
ΜΕΓΑΛΕΣ
Ερευνητική θωρακοτοµή
Θεραπεία πνευµοθώρακος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση
Πλύση θώρακος (αιµοθώρακος ή πλευρίτις)
Σύγκλιση στέρνου
Σφηνεκτοµή Πνεύµονος µε θωρακοτοµή
Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση εµπυήγµατος (παροχέτευση καθορισµός)
Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύµονος
∆ιόρθωση διαφραγµατοκήλης (διαθωρακικώς)
Θωρακοσκοπική εκτοµή κύστεων
Θωρακοσκοπική συµπαθεκτοµή
Λοβεκτοµή
Οισοφαγοκαρδιοτομή (Heller)
Συµπαθεκτοµή αµφοτερόπλευρη
Τµηµατεκτοµή πνεύµονος
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακείου µε στερνοτοµή
Βρογχοπλαστικές εγχειρήσεις
Εκτοµή όγκων θωρακικού τοιχώµατος
Θωρακικό ανεύρυσµα
Οισοφαγεκτοµή
Πνευµονεκτοµή
Τραχειοπλαστικές εγχειρήσεις

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΕΙΕΣ
∆ιαδερµική αγγειοπλαστική και εισαγωγή αγγειακής προσθέσεως
∆ιαδερµική αγγειοπλαστική στεφανιαίας/ων αρτηρίας/ων
(συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης laser)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ
∆ιαδερµική ενδαγγειακή καταστροφή παραπληρωµατικού δεµατίου
(συµπεριλαµβανοµένης χαρτογραφήσεως) - ΑΒLΑΤΙΟΝ

ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
Αφαίρεση βηµατοδότου χωρίς bypass
Αποσυµφόρηση καρδιακού επιποµατισµού
Παρακέντηση περικαρδίου
Τοµή επί του περικαρδίου
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση βηµατοδότου µε bypass

Θεραπευτικές ενδαγγειακές εγχειρήσεις στο µυοκάρδιο
Θεραπευτική/ες ενδαγγειακής/ες εγχείρηση/ εις σε βαλβίδες
της καρδιάς
Χειρουργική αντιµετώπιση κοιλιακών αρρυθµιών (και µε τη βοήθεια
χαρτογράφησης της καρδιάς)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Άλλες επεµβάσεις για τη µετάθεση µεγάλων αγγείων
Ανατοµική αποκατάσταση ανώµαλου στεφανιαίου δίσκου
Ανοικτή βαλβιδοτοµή
Ανοικτή/ες επέµβαση/σεις στο καρδιακό σύστηµα αγωγής
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης
βαλβιδοπλαστικής)
Αντικατάσταση βαλβίδος καρδιάς
Αντικατάσταση πνευµονικής βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης
βαλβιδοπλαστικής/βαλβιδοτοµής)
Αντικατάσταση µητροειδούς βαλβίδος (συµπεριλαµβανοµένης
βαλβιδοπλαστικής)
Αντικατάσταση τριγλώχινος βαλβίδος
Αντιστροφή των κόλπων στη µετάθεση µεγάλων αγγείων
Αποκατάσταση ανωµάλου ολικής συµβολής πνευµονικών φλεβών
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσµάτων
∆ηµιουργία βαλβιδικής καρδιακής πρόθεσης στο διάφραγµα
Εκτοµή ινώδους ιστού συµφυόµενου στις γλωχίνες της καρδιάς
Εκτοµή καρδιακών όγκων
Εκτοµή περικαρδίου (περικαρδιεκτοµή)
Επαναιµάτωση στεφανιαίας/ων µε αυτοµόσχευµα
συμπεριλαμβανομένης της λήψης του αυτομοσχεύματος και
ενδαρτηρεκτιμή
Επανεπέµβαση παράκαµψης αορτοστεφανιαίας/ων
συµπεριλαµβανοµένης λήψης αυτομοσχευμάτων
Κλειστή βαλβιδοτοµή (µητροειδούς-πνευµονικής)
Πλαστική αποκατάσταση µητροειδούς βαλβίδος
Σύγκλιση ελλείµµατος κολποκοιλιακού διαφράγµατος µε χρήση
προσθετικού µοσχεύµατος
Σύγκλιση µεσοκοιλιοκής επικοινωνίας
Σύγκλιση µεσοκολπικής επικοινωνίας

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
Επισκληρίδιος καθετηριασµός για χηµική συµφυσιόλυση
Εσωτερική Παροχέτευση Ε.Ν.Υ
Κρανιοανάτρηση
Τοποθέτηση βαλβίδος γιο έλεγχο σπαστικότητος
Τοποθέτηση Ommaya
Υποσκληρίδιο αιµάτωµα
ΜΕΓΑΛΕΣ
Αποσυµπίεση νεύρου µε κρανιοτοµία
Βαλβίδα Εγκεφάλου
Επισκληρίδιο αιµάτωµα
Laser δισκεκτοµή
Λύση απλών συµφύσεων σπονδυλικής στήλης
Οσφυϊκή δισκεκτοµή
Οσφυοπεριτοναΐκή παροχέτευση
Πορακέντηση αποστήµατος εγκεφάλου
Οσφυϊκή Πεταλεκτοµή
Τρηµατοτοµή
Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αυχενική δισκεκτοµή
Αυχενική πεταλεκτοµή
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος
Βιοψία όγκου εγκεφάλου
Θωρακική δισκεκτοµή
Θωρακική πεταλεκτοµή
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Κρανιοπλαστική
Μηνιγγοπλαστική
Μικροδισκεκτοµή
Σπονδυλοδεσία σε ένα επίπεδο µε χρήση σφηνών
Στερεοτοκτική Βιοψία
Συµπαθεκτοµή
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση ακουστικού νευρυνώµατος
Κρανιοτοµία
Όγκοι νωτιαίου µυελού
Σπονδυλοδεσία σε ένα επίπεδο µε χρήση βιδών και ράβδων
Χορδοτοµή
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
Ανευρύσµατα εγκεφάλου
Αφαίρεση µηνιγγιώµατος
Γλοιοβλάστωµα
Όγκοι βάσεως κρανίου
Πολλαπλές σπονδυλοδεσίες (Πολλαπλά επίπεδα)
Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων (άνω των 2 µεσοσπονδυλίων
διαστηµάτων)

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης
Βιοψία δια βελόνης πλην σπονδυλικής στήλης
∆ιάνοιξη αιµατώµατος - αφαίρεση κύστεως
Παρακέντηση αιµάρθρου
Παροχέτευση αποστήµατος
Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία µε ή χωρίς χρήση
ακτινοσκοπικού µηχανήµατος
Συρραφή µικρού µεγέθους τραύµατος χωρίς συµµετοχή νεύρων,
τενόντων ή αγγείων
Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως
ΜΙΚΡΕΣ
Αναίµακτος ανάταξη καταγµάτων - εξαρθρηµάτων άκρων, τοποθέτηση
γύψου στο χειρουργείο
Αφαίρεση γαγγλίου
Αφαίρεση µικρών επιπολής ευρισκοµένων όγκων και ξένων σωµάτων
Αφαίρεση συρµάτων Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου
∆ιάνοιξη ελύτρου (τενοντοελυτρίτιδα)
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν.αναισθησία
Κλειστή ανάταξη
Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων
Συρραφή τραύµατος
ΜΕΣΑΙΕΣ
Ακρωµιοπλαστική κατά Neer
Ακρωτηριασµοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
Ανοιχτή µηνισκεκτοµή
Αφαίρεση απολειµµάτων οστών, χειρουργικός καθορισµός
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων
Αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδος, µείζονος πολυγώνου, κόκκυγος,
άκρου κλειδός
Αφαίρεση υλικού ποδοκνηµικής
Αφαίρεση υλικών πλην σύρµατος Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου
∆ιαγνωστική αρθροσκόπηση
∆ιαδερµική τοποθέτηση βελόνων Kirschner
∆ιατοµές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβόκρανου,
συνδρόµου προσαγωγών
∆ιορθωτικές επεµβάσεις επί µεµονωµένου βλαισoύ µεγάλου δακτύλου
ή µεµονωµένων παραµορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων μετατραρσίων
(κότσια)
Επεµβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος
Σύνδροµο συµπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις

ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος, σύνδροµο ταρσίου
σωλήνος
Συρραφή µεγάλων ή πολλαπλών τραυµάτων µε Γεν.Αναισθησία
Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλην χιαστών
Τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσυνθέσεως αντιβραχίου, άκρας χειρός,
κνήµης, άκρου ποδός
Τοποθέτηση κρανιακής έλξεως Hallo µε ή χωρίς κηδεµόνα Minerva
Τρυπανισµοί οστών επί οστεοµυελίτιδας κλπ.
Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων ή ακρωτηριαστικών τραυµάτων
ενός ή δύο δακτύλων και µε χρήση βελονών Kirschner χωρίς
συµµετοχή καµπτήρων, αγγείων & νεύρων
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων
Αντιµετώπιση καταγµάτων βραχιονίου, µηρού, λεκάνης δια εξωτερικής
οστεοσυνθέσεως
Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων γόνατος
Αρθροδεσία καρπού - ταρσού
Αρθροδεσία µεσαίου µεγέθους αρθρώσεων - π.χ. ποδοκνηµικής υπαστραγαλικών
Αφαίρεση επιγονατίδος (επιγονατιδεκτοµή µε αποκατάσταση εκτατικού
µηχανισµού του γόνατος)
Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων
Έσω µηνισκεκτοµή
Κάταγµα επιγονατίδος - Οστεοσύνθεση (εάν έχει βίδες)
Λήψη µοσχευµάτων οστικών
Οστεοσύνθεση επιγονατίδος Kirschner
Οστεοσύνθεση καταγµάτων κνήµης, κλειδός, αντιβραχίου, άκρας χειρός,
σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, απoσπαστικά κατάγµατα
επί κονδύλων
Οστεοτοµία κνήµης και περόνης
Πλαστική χιαστών συνδέσµων
Σύνθετες επεµβάσεις άκρου ποδός (τενοντοµετάθεση -διορθωτικές
οστεοτοµίες)
Συρραφή ή επανακαθήλωση, αχιλλείου τένοντος, επιγονατιδικού ή
τένοντος του τετρακέφαλου ή δικέφαλου
Συρραφή ή επανακαθήλωση χιαστού συνδέσµου γόνατος
Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ακρωµιοκλειδικής,
στερνοκλειδικής
Χειρουργική αντιµετώπιση καθ έξιν εξαρθρήµατος του ώµου και της
επιγονατίδος
Χειρουργική αντιµετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου του ώµου Rotetor Cuff
Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου
Χειρουργικός καθορισµός επί φλεγµονών µεγάλων αρθρώσεων
ΒΑΡΕΙΕΣ
Ακρωτηριασµοί άκρων πλην αυτών άκρας χειρός ή ποδός
Αντιµετώπιση κατάγµατος - εξαρθρήµατος ισχίου
Αντιµετώπιση κατάγµατος άνω πέρατος µηριαίου δια κοχλιώσεως
ολισθέντος ήλου ή ηµιολικής αρθροπλαστικής τύπου THOMSON
Ενδαρθρικά κατάγµατα - αγκώνος - γόνατος – ποδοκνηµικής (PILON)
και υπερκονδύλια
Επιµήκυνση οστών
Ηµιολική αρθροπλαστική
Μεταφορά αγγειουµένων µοσχευµάτων και εκτενών µισχών ή
ελευθέρων µυϊκών κρηµνών
Μικροδισκεκτοµή
Οστεοσύνθεση καταγµάτων µηριαίου δια πλακός ή ενδοµυελικής
ηλώσεως, κατάγµατα PILON συντριπτικά κάτω πέρατος κνήµης
Οστεοτοµίες ισχίου και λοιπών µακρών οστών
Πλαστική κοιλιακών µυών
Υποκεφαλικά συντριπτικά βραχιόνων µετά ή άνευ εξαρθρήµατος
Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως
Χειρουργική αφαίρεση πολύ µεγάλων όγκων µαλακών µορίων
Χειρουργικοί καθαρισµοί φλεγµονών σπονδυλικής στήλης
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Αρθροδεσία ισχίου, ώµου, γόνατος
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Ίλωση Richard’s
Ηµιολική ισχίου
Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώµου
Οστεοτοµίες λεκάνης και κοτυλοπλαστικές επεµβάσεις επί συγγενούς
δυσπλασίας του ισχίου
Πλαστική ισχίου κατά Girlestone
Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων - δακτύλων
Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης
Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης,
σπονδυλοδεσίες
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
Εκτεταµένες επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης µε διπλή προσπέλαση
(πρόσθια - οπίσθια)
Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων
Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοήθων
όγκων µακρών οστών και λεκάνης

ΟΥΡΟΛΟΠΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου (ετερόπλευρη)
Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας
Βιοψία όρχεως
Βιοψία προστάτου µε βελόνα
∆ιάνοιξη στοµίου ουρήθρας
∆ιαστολή ή τοµή ουρητηρικού στοµίου
∆ιορθικό υπερηχογράφηµα προστάτου µε κατευθυνόµενη βιοψία
Εκκένωση αιµατοκύστης
Κυστεοσκόπηση απλή ή µε λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως
Μανοµέτρηση νεφρικής πυέλου
Ουρηθροκυστεοσκόπηση
Παρακέντηση αποστήµατος προστάτου
Πλύσεις κύστεως
Τοποθέτηση ή αφαίρεση pig - tail
Τυφλή ουρηθροτοµία
ΜΕΣΑΙΕΣ
Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου αµφοτερόπλευρα
Αφαίρεση ξένων σωµάτων από ανδρική ουρήθρα
Βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων
∆ιαδερµική νεφροστοµία
∆ιαδερµική πυελοσκόπηση
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα
Ενδοσκοπική αφαίρεση µικρού όγκου κύστης
Ενδοσκοπική µηχανική ή δι’ υπερήχων λιθοτριψία λίθων
ουροδόχου κύστεως
Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία
Ενδοσκοπική ουρητηροπυελοσκόπηση ετερόπλευρη ή αµφοτερόπλευρη
Επιδιδυµιδεκτοµή
Κιρσοκήλη
Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση µονίµων καθετήρων ετερόπλευρα ή
αµφοτερόπλευρα, µε ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
Ορχεοκτοµή ετερόπλευρη και αµφοτερόπλευρη
Πλαστική στοµίου ουρήθρας
Συστροφή όρχεων / ορχεοπηξία
Υδροκήλη
ΜΕΓΑΛΕΣ
Ανοικτή νεφροστοµία
∆ευτερογενής επέµβαση ουροστόµατος
∆ιαδερµική νεφρολιθοτριψία
∆ιουρηθρική αφαίρεση θηλωµάτων
∆ιουρηθρική όγκου κύστεως
∆ιουρηθρική προστατοαδενεκτοµή
∆ιουρηθρική προστάτου νεοπλάσµατος κύστεως
Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων
Μερική ή ολική πεεκτοµή µε βιοψία βουβωνικών λεµφαδένων

Μικροχειρουργική αναστόµωση σπερµατικού πόρου και επιδιδυµίδος
Ορχειοδοπηξία (ετερόπλευρη)
Ουρηθρεκτοµή
Ουρητηρολιθοτοµία / Ουρητηροστοµία / Ουρητηρόλυση
Πλαστική σηραγγωδών σωµάτων
Ριζική ορχειεκτοµή επί καρκίνου
Τραύµα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική
Χειρουργικός καθορισµός οσχέου (fourmer) κλπ
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση εκκολπώµατος ουροδόχου κύστεως
Αφαίρεση εχινόκοκκων κύστεως
Αφαίρεση κύστεως νεφρού
∆ιαχωρισµός ή µερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού
Εµφύτευση τεχνητού σφικτήρα
Επέµβαση νεφρού και ουρητήρων επί τραυµατισµού
Επινεφριδεκτοµή ετερόπλευρα
Μερική ή ολική πεεκτοµή µε ή χωρίς βουβωνική λεµφαδενεκτοµή
Μερική κυστεκτοµή µε ή χωρίς επανεµφύτευση ουρητήρα
Μερική νεφρεκτοµή
Μερική ουρητηρεκτοµή µε τελικοτελική αναστόµωση
Μετατραυµατική ρήξη κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα
Νεφρεκτοµή
Νεφρολιθοτοµία
Ολική ουρητηρεκτοµή
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης
Ουρητηροπυελοσκοπία µε ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων
Παροχέτευση ουρινώµατος
Πλαστική ουρητήρα (µεγολοουρητήρα)
Πυελική λεµφαδενεκτοµή
Πυελοπλαστική
Στήριξη αυχένος κύστεως
Συρίγγιο κυστεοκολπικό ή κυστεοεντερικό
Υπερηβική κυστεοστοµία
Υπερηβική προστατεκτοµή
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit
Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή
Ριζική ή οπισθοπεριτοναϊκή λεµφαδενεκτοµή ετερόπλευρα
Ριζική κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή
Ριζική νεφρεκτοµή ή επινεφριδεκτοµή επί καρκίνου
Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου προστάτου µε πυελική
λεµφαδενεκτοµή
Ριζική πυελική λεµφαδενεκτοµή
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
Αµφοτερόπλευρος νεφρεκτοµή
Πλαστική κύστης επί εκστροφία κύστης

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
Αφαίρεση ενός ράµµατος - τοποθέτηση ενός ράµµατος
Εξέταση στο χειρουργείο
Επαναληπτική γαλβονακαυτηρίαση τριχιάσεως
Κερατοτοµή µετεγχειρητική επαναληπτική
Κρυοπηξία επί ρωγµής αµφιβληστροειδούς
Περιστροφή ράµµατος
Β’ Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα FLAT τοποθέτηση καιτρυπάνωση
Γ’ Στάδιο τεχνητού οφθαλµού βίδα ΡΟΜΡΕ τελική τοποθέτηση
ΜΙΚΡΕΣ
Ανάταξη ίριδος
Ανάταξη φακού-παρακέντηση προσθίου θαλάµου – δευτερογενής
καταρράκτης καψουλοτοµή
Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς
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Ασκός - Αφαίρεση
Αφαίρεση κύστης - ογκιδίου - σπίλου
Αφαίρεση πτερύγιου
Αφαίρεση Χαλαζίου
Βιοψία δακρυϊκού αδένος - ογκιδίου - οφθαλµικών ιστών
Βιτρεκτοµή πρόσθιο
Γαλβονακαυτηρίαση τριχιάσεως
Καθετηριασµός & Πλύση δακρυϊκών οδών
Κυκλοκρυοπηξία
Μεµβρανεκτοµή
Ξανθελάσµατα έτερο
Περιστροφή φακού
Πλύση πρόσθιου θαλάµου
Συρραφή κερατοειδούς
Ταρσοραφή - Βλεφαροραφή
Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος
ΜΕΣΑΙΕΣ
Αφαίρεση βλάβης: επιπεφυκότητος, κανθού, οφρύος, σκληρού,
δακρυϊκού σάκου
Αφαίρεση ξένου σώματος
Αφαίρεση-κρυοπηξία βλάβης βλεφάρου
Ένθεση ενδοφακού - Αφαίρεση ενδοφακού
Ιριδοπλαστική Ιριδεκτομή
Μεταµόσχευση επιπεφυκότος
Παροχέτευση βλεφάρου, κόγχου
Πλύση πρόσθιου θαλάμου
Συρραφή Επιπεφυκότος-Τραύµα σκληρού επιφανειακό
Τενοντομή μυός (1 ή 2 μάτια)
ΜΕΓΑΛΕΣ
Βλεφαροπλαστική µε ή χωρίς Χειλεοπλαστική - Πτώση βλεφάρου
Γλαυκωµα
Δακρυοασκορινοστομία
Διόρθωση εντροπίου, εκτροπίου
Τραύµα σκληρού κερατοειδούς - Υαλώδους
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς
Βιτρεκτοµή οπίσθια - Χειρ. Ώχρας
Εξόρυξη και µεταµόσχευση βολβού (σκληρού – µεταµόσχευση ένθεση
αλοµοσχεύµατος βολβού)
Καταρράκτης
Μεταµόσχευση κερατοειδούς

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ
Αδενοειδεκτόµη
Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών
Αφαίρεση αιµορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφρά
γµατος
Αφαίρεση ξένου σώµατος ή ρινολίθου ρινός δια της φυσικής οδού
Αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου
Αφαίρεση ξένου σώµατος του έξω ακουστικού πόρου µε οπισθοωτιαία
τοµή
Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας
Αφαίρεση πολύποδος ωτός
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισµού
Βιοψία γλώσσας, στοµατοφάρυγγα
Βιοψία λάρυγγα, υποφάρυγγα µε τοπική αναισθησία
Βιοψία ρινός ή επιφάρυγγα
Βιοψία τραχηλικού λεµφαδένα
Βιοψία ώτος
∆ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώδους διαφράγµατος
∆ιάνοιξη δοθιήνος ή αποστήµατος έξω ακουστικού πόρου
∆ιάνοιξη περιαµυγδαλικού αποστήµατος

Λύση συµφύσεων ρινικής κοιλότητας
Μικρολαρυγγοσκόπηση χωρίς βιοψία
Παρακέντηση και πλύση ιγµορείου άντρου
Παρακέντηση και πλύση µετωπιαίου κόλπου (εξωτερική)
Παρακέντηση τυµπάνου
Παρακέντηση τυµπάνου και τοποθέτηση σωλινίσκου αερισµού
Υπεβλεννογόνιος καυτηριασµός ρινικών κόγχων
Χειρουργική θεραπεία τραύµατος ή φλεγµονής πτερυγίου ωτός
ΜΕΣΑΙΕΣ
Αµυγδαλεκτοµή
Ανάταξη επιπλεγµένου κατάγµατος ρινός
Αποκατάσταση µετά τραχειοτοµία
Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώµατος από τον έξω ακουστικό πόρο
Αφαίρεση ξένου σώµατος υποφάρυγγα, λάρυγγα
Αφαίρεση όγκου παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού ν.
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος
Αφαίρεση όζου θυρεοειδούς
φαίρεση προωτιαίου συριγγίου
Βιοψία δια οισοφαγοσκοπήσεως ή βρογχοσκοπήσεως
Βιοψία ιγµορείου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από
κυνικό βοθρίο)
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδα ή κοµβίου φων. χορδών (φ.χ.) µε µικρολαρ
υγγοσκόπηση
Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φ.χ.
Εκτοµή άνω λαρυγγικού νεύρου
Εκτοµή σταφυλής
Εξαίρεση βατραχίου
Ερευνητική τυµπανοτοµή
Κάτω ρινοαντροστοµία
Κογχοτοµή κάτω
Λύση συµφύσεων ή διαγράµµατος φ.χ.
Μερική εκτοµή πτερυγίου ωτός
Όγκος παρωτίδος
Οισοφαγοσκόπηση
Ολική αφαίρεση πτερυγίου του ωτός
Πανενδοσκόπηση
Παρασκευή και απελευθέρωση νεύρου
Παροχέτευση αποστήµατος κεφαλής ή τραχήλου
Συρραφή γλώσσας
Τοποθέτηση τραχειοοισοφάγειου κοµβίου φώνησης
Τραχειοβρογχοσκόπηση
Τραχειοστοµία
Τραχειοτοµία
Χειρουργική αντιµετώπιση αιµορραγίας µετά αµυγδαλεκτοµή ή
αδενοειδεκτοµή
ΜΕΓΑΛΕΣ
Ανάτρηση ιγµορείου και άλλων παραρινιών κόλπων
Απλή ενδορινική διάνοιξη του µετωπιαίου κόλπου
Αποκατάσταση αρτηρίας ρινικής χοάνης ενδορινικά
Απολίνωση έξω καρωτίδος
Αρυταινοειδοπηξία
Αφαίρεση βραγχιακής κύστης
Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
Αφαίρεση ξένου σώµατος διά οισοφογοσκοπήσεως ή
βρογχοσκοπήσεως
Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων
Αφαίρεση υπογναθίου αδένος
Αφαίρεση χοανοπολύποδα (απλή ανάτρηση)
Αφαίρεση χοανοπολύποδα ενδορινικά
∆ιάνοιξη απλή ενδορινική του σφηνοειδούς κόλπου
∆ιάνοιξη ρινικών πολυπόδων
∆ιάνοιξη σφηνοειδούς κόλπου
Ενδορινική ηθµοειδεκτοµή, απλή (Π.Ο.: ∆ιάνοιξη απλή ενδοκρινική
ηθµοειδούς)
Ευθιασµός ρινικού διαφράγµατος
Λήψη µοσχεύµατος νεύρου
Μέση ρινοαντροστοµία
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Μετωπορινοστοµία
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι)
Πλαστική αποκατάσταση στοµατογναθιαίας επικοινωνίας
Πλαστική ατροφία ρινικής χοάνης
Πλαστική έξω ακουστικού πόρου
Πλαστική πτερυγίου ωτός
Σύγκλειση διατρήσεως διαφράγµατος
Υπερωιοφαρυγγοπλαστική
Χειρουργική γλωσσικής αµυγδαλής
Χειρουργική της στυλοειδούς αποφύσεως
Χορδεκτοµή
Χορδοπηξία
ΒΑΡΕΙΕΣ
Αναβολεκτοµή ή αναβολοτοµή
Αναστόµωση νεύρου
Αναστόµωση προσωπικού νεύρου
Ανάτρηση δι’ εξωτερικής οδού του µετωπιαίου κόλπου - οστέωµα
Απλή ριζική µαστοειδεκτοµή
Αποκ.αρτηρίας ρινικής χοάνης διϋπερωία
Αποκατάσταση λαρυγγικής στένωσης µε µυοδερµατικό κρηµνό
Αποκατάσταση λαρυγγικής στένωσης µε δερµατικό κρηµνό
Απολίνωση ηθµοειδών αρτηριών
Απολίνωση σφηνοϋπερωΐου αρτηρίας
Αποσυµπίεση ενδολεµφικού σάκκου
Αποσυµπίεση του οπτικού νεύρου
Αποσυµπίεση του προσωπικού νεύρου
Αττικοτοµή
Αφαίρεση λαρυγγοκήλης
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή
Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώµατος
Βιοψία σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Γλωσσεκτοµή
Διαµαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας
Διααντρική ηθµοειδεκτοµή
Εξωτερική ηθµοειδεκτοµή
Επεµβάσεις για αποκατάσταση της λειτουργίας του λάρυγγα µε
εξωτερική προσπέλαση (Θυρεοτοµή, λαρυγγοτοµή, χορδεκτοµή, κλπ.)
Επιγλωττιδοπηξία
Επιπολής παρωτιδεκτοµή
Κρικοφαρυγγική µυοτοµή
Λαβυρινθεκτοµή, µεµβρανώδης
Λαβυρινθεκτοµή, οστική
Λαρυγγεκτοµή
Λαρυγγεκτοµή µε ριζικό λεµφαδενικό καθαρισµό τραχήλου
Λαρυγγοπλαστική
Λειτουργικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων
Οσταριοπλαστική
Παρωτιδεκτοµή
Πλάγια φαρυγγο - λαρυγγεκτοµή
Πρόσθιο ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Ριζική µαστοειδεκτοµή
Ριζική ανάτρηση µαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές
Ριζικός λεµφαδενικός καθορισµός τραχήλου
Σφηνο - ηθµοειδεκτοµή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Τοποθέτηση ενδοκοχλιακού εµφυτεύµατος
Τραχειοπλαστική
Τραχειοπλαστική µε χρήση χόνδρου
Τροποποιηµένη ριζική µαστοειδεκτοµή
Τυµπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι)
Χειρουργική αποκατάσταση τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόµατος
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόµατος µε χρήση κρηµνού
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων σφηνοειδούς
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ
Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος

∆ιαρρινική υποφυσεκτοµή
∆ιυπερώιος προσπέλαση (ρινοίωµα κλπ.)
Εκτοµή λιθοειδούς σε όγκους ωτός
Γναθεκτοµή
Μερική οισοφαγεκτοµή
Μερική φαρυγγεκτοµή
Νευρεκτοµή του αιθουσαίου ν.
Ολική γναθεκτοµή µε εξόρυξη του οφθαλµού (Χειρουργική commando)
Ολική οισοφαγεκτοµή
Ολική φαρυγγεκτοµή (φαρυγγολαρυγγεκτοµή)
Φαρυγγο - λαρυγγο - οισοφαγεκτοµή
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