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Αγαπητοί συνάδελφοι 

Η παρούσα έκδοση αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της 
Χειρουργικής Κλινικής. 
Η Χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λασιθίου – Αγίου Νικολάου είναι η μεγαλύτερη 
Χειρουργική κλινική του νομού Λασιθίου με μεγάλη προσφορά στους κατοίκους 
του. 
Σκοπός της κλινικής εκτός της περίθαλψη των ασθενών είναι και η 
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση τόσο των ειδικευομένων ιατρών αλλά και των 
χειρουργών όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες ανάγκες της χειρουργικής. 

 
Με εκτίμηση 

Μουδατσάκης Νικόλαος 
Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής  
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   ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Επιμελητής Α MD 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Χειρουργική κλινική είναι εγκατεστημένη στο 2ο όροφο του νοσοκομείου. 
Αποτελείται από θαλάμους νοσηλείας με 20 κλίνες, γραφείο ιατρών. 
 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επεμβάσεων ετησίως  καλύπτοντας όλο το 
φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, καθώς και μεγάλες και εξειδικευμένες 
επεμβάσεις 
συμπεριλαμβανομένου και του τραύματος. Επιπλέον αυτό συμβάλλει στην άρτια 
εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών.  Σκοπός είναι η 
συνεχής βελτίωση του έργου της Χειρουργικής Κλινικής. 
Στο κλινικό έργο της χειρουργικής κλινικής συμπεριλαμβάνονται: 

1. Τακτικά χειρουργεία κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στα  οποία 
πραγματοποιείται μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων. 

2. Καθημερινώς αίθουσα επειγόντων για κάλυψη των περιστατικών της 
εφημερίας ή για άλλα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου. 

3. Τακτικά εξωτερικά Ιατρεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.  
4. Αίθουσα μικροεπεμβάσεων στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων. 

 
Στην Κλινική μας πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασικής χειρουργικής, 
χειρουργικής ογκολογίας και επεμβάσεις τραύματος. Επιπροσθέτως, 
παρακολουθούμε τις σύγχρονες τάσεις και εφαρμόζουμε νέες χειρουργικές 
τεχνικές, όπως είναι  η εφαρμογή λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.  

Στις επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής που πραγματοποιούνται στη 
Κλινική μας περιλαμβάνονται οι: 

 Χολοκυστεκτομή 
 Σκωληκοειδεκτομή 
 Βιοψία ήπατος - λεμφαδένων 
 Νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης (διαφραγματοκήλη) 
 Αχαλασία οισοφάγου 
 Κήλη (Βουβωνοκήλη, Ομφαλοκήλη, Κοιλιοκήλη, Επιγαστρική 

κήλη, κιρσοκήλη), μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες. 
 Γυναικολογικές καλοήθεις παθήσεις 

Η Χειρουργική  Κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα γενικών  εφημεριών του 
νοσοκομείου καλύπτοντας όλο το  νομό Λασιθίου. 
 

 

 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 

Η έκδοση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού έχει στόχο να εκφράσει την 
προσπάθεια ταξινόμησης και αναβάθμισης των ενεργειών μας προκειμένου να 
παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Καθορίζει τους κανόνες βάση 
τους οποίους δραστηριοποιούνται αρμονικά τα μέλη της κλινικής με σκοπό την 
ομοιόμορφη και πληρέστερη νοσηλεία των ασθενών. Παράλληλα ενημερώνει 
άλλες ομάδες ή άτομα που εμπλέκονται με τις δραστηριότητες της κλινικής για 
το πρόγραμμα και τη λειτουργία της κλινικής. 
Η καθημερινή μας κλινική πρακτική βασίζεται στην Ιατρική που βασίζεται 
στην τεκμηρίωση (Evidence based Medicine) αντικαθιστώντας την 
παρωχημένη παραδοσιακή προσέγγιση του ιατρού αυθεντία. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των μελών της κλινικής με το 
ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή  
συνέδρια και με τη μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας και 
εξωτερικού. Θα δώσουμε  έμφαση στην επιστράτευση των τελευταίων 
τεχνολογιών στον τομέα  της διάγνωσης και θεραπείας με την εφαρμογή των 
ιατρικών οδηγιών (Clinical Guidelines) όπως διαμορφώνονται και 
εξελίσσονται διαρκώς στη πατρίδα μας και στα μεγάλα διεθνή κέντρα. Το 
αναμενόμενο όφελος για τον ασθενή θα είναι σημαντικό αφού πλέον η θεραπεία 
δεν έγκειται στη συσσωρευμένη κλινική εμπειρία του εκάστοτε θεράποντα, που 
μπορεί να είναι περιορισμένη σε αριθμό, αλλά σε κλινικές μελέτες με μεγάλο 
αριθμό ασθενών. 
 

1. Θάλαμοι ασθενών - Επίσκεψη Κλινικής 

 
Οι ειδικευόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν τους ασθενείς της κλινικής με την άμεση 
επίβλεψη των ειδικευμένων ιατρών. 
Η επίσκεψη των ειδικευομένων με τους ειδικευμένους  ολοκληρώνεται στις 
9:00 π.μ. 
στις 9.30 γίνεται εκπαιδευτική επίσκεψη από τον Δ/ντή ή τον αναπληρωτή του 
στους θαλάμους των ασθενών καθώς και λεπτομερής έλεγχος των ιατρικών 
φακέλων. 
Κάθε Τετάρτη γίνεται καθιστική ενημέρωση με λεπτομερή συζήτηση για την 
πορεία των ασθενών. Στις παραπάνω επισκέψεις είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή όλων των μελών της κλινικής. Επίσης παρουσιάζονται και 
συζητούνται οι ασθενείς προς χειρουργείο της επόμενης εβδομάδας. 
Η ενημέρωση των συγγενών γίνεται αυστηρά μόνο από τον θεράποντα ιατρό ή 
επί απουσίας του από τον εφημερεύοντα ειδικευμένο επιμελητή.  



Για τους ασθενείς της εφημερίας υπεύθυνος είναι ο εφημερεύων ειδικευμένος 
που πραγματοποίησε την εισαγωγή. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η ενημέρωση 
γίνεται από τον Δ/ντή της κλινικής. 
 
2. Τακτικά Ιατρεία 

 

Γίνονται στον προβλεπόμενο χώρο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από έναν 
ειδικευμένο και ένα ειδικευόμενο ιατρό που ορίζεται από τον διευθυντή της 
κλινικής.   
Στους ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση, τους χορηγούνται οδηγίες ή 
φαρμακευτική αγωγή, είτε κατόπιν εντολής του υπεύθυνου χειρουργού, 
εισάγονται στην κλινική προς διερεύνηση.   
Ο προγραμματισμός των μικροεπεμβάσεων θα γίνεται σε ειδικό βιβλίο με 
καταγραφή του ονόματος του ιατρού που προγραμματίζει και θα καταγράφονται 
σε πρόγραμμα χειρουργείου σηπτικών επεμβάσεων. 
Στα τακτικά περιστατικά για προγραμματισμό χειρουργικής επέμβασης θα 
συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εξετάσεις στο φάκελο του 
ασθενούς. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει διερευνηθεί πλήρως, τόσο όσον αφορά 
την προς εγχείρηση χειρουργική νόσο, όσο και την πλήρη εκτίμηση  της υγείας 
του (π.χ. ασθενής με θυρεοειδοπάθεια, καρδιοπάθεια ή πνευμονοπάθεια, έχει 
πρόσφατες καλές εξετάσεις, κ.λπ.), ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις και 
αναβολές χειρουργείου.  
Σε περιπτώσεις επείγουσας χειρουργικής επέμβασης θα συμπληρώνεται το 
δελτίο έκτακτου χειρουργείου. 
Άμεση προτεραιότητα θα έχουν στο πρόγραμμα χειρουργείου, οι 

περιπτώσεις νεοπλασιών. 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σημαντικές για την  ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος  του χειρουργείου. 
 

3. Εφημερίες  

 

Το μηνιαίο  πρόγραμμα εφημεριών (ειδικευομένων – ειδικευμένων) θα 
συντάσσεται μέχρι τις 25 του προηγούμενου μήνα. 
Όλοι οι εφημερεύοντες ειδικευόμενοι στην γενική εφημερία υποχρεούνται σε 
ωράριο στο Τ.Ε.Π. και ο εφημερεύων  ειδικευμένος λαμβάνει γνώση της  κάθε 
εισαγωγής ασθενούς στην κλινική και της κάθε απομάκρυνσης από το 
νοσοκομείο με οδηγίες. 
Παραπεμπτικά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου για χειρουργική εκτίμηση 
ασθενούς,   θα εκτελούνται μόνο από τον εφημερεύοντα χειρουργό ή τον 
διευθυντή της κλινικής, οι οποίοι και θα αποφασίζουν εάν ο ασθενής παραμένει 



νοσηλευόμενος στο τμήμα του ή θα μεταφερθεί στο δικό μας  για περαιτέρω 
νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. 
Η απογευματινή επίσκεψη από τους εφημερεύοντες θα γίνεται από τις 18:30 
έως τις 19:30 και στις 20:00 ο εφημερεύων βοηθός θα ενημερώνει τον  
διευθυντή του τμήματος για την πορεία των ασθενών. 
 

4. Χρέωση» ασθενών 

 

Όλοι οι ειδικευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν όλους τους ασθενείς 
του Τμήματος.  
Για τους μεν ειδικευόμενους η χρέωση των ασθενών γίνεται ανάλογα με τον 
θάλαμο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής. 
Για δε τους ειδικευμένους χειρουργούς, εξαρτάται από τον τρόπο εισαγωγής: 
α) από ιατρεία υπεύθυνος είναι ο χειρουργός που πραγματοποίησε την 
εισαγωγή. 
β) από το Τ.Ε.Π. ή μεταφορά από άλλες κλινικές είναι ο εφημερεύων 
χειρουργός που δέχεται την εισαγωγή / μεταφορά. Οι προηγούμενοι ασθενείς 
που αντιμετωπίζονται συντηρητικά και θα υποβληθούν σε χειρουργική 
επέμβαση εκλεκτικά, υπεύθυνος χειρουργός θα είναι ο ειδικευμένος που στην 
εφημερία του έγινε η εισαγωγή. 
Μετεγχειρητικά ο κάθε χειρουργός είναι υπεύθυνος του ασθενούς του, εκτός 
και αν προκύψει νέα παθολογία. Ασθενείς που εξέρχονται από την κλινική και 
παρουσιάζουν ιατρικό πρόβλημα την άμεση μετεγχειρητική περίοδο (30 
ημέρες), εισάγονται στην κλινική μόλις ενημερωθεί ο εφημερεύων επιμελητής. 
 
5. Χορήγηση Γνωματεύσεων, Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων 

 

Οι γνωματεύσεις για εισιτήρια εισαγωγής από το Ταμείο του ασθενούς ή άδεια 
για 
την εργασία του, θα εκδίδονται από τον υπεύθυνο βοηθό, σε συνεννόηση με τον 
χειρουργό του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις βεβαιώσεις για 
αναβολή δικαστικής υπόθεσης, για στρατολογική χρήση ή σ’ αυτές κατόπιν 
εισαγγελικής εντολής. Οι βεβαιώσεις αυτές θα εκδίδονται εις  διπλούν, θα 
υπογράφονται από τον υπεύθυνο επιμελητή του ασθενούς και το αντίγραφο θα 
φυλάσσεται σε ειδικό ντοσιέ. Τα πιστοποιητικά θανάτου θα συντάσσονται από 
τον ιατρό που πιστοποιεί τον θάνατο σε συνεργασία του επιμελητή εφημερίας.  
Σε περιπτώσεις που δεν είναι τεκμηριωμένη η αιτία θανάτου με τα κλινικά 

και εργαστηριακά ευρήματα θα πρέπει να ζητείται ιατροδικαστική εξέταση. 
 

 

 



6. Επιστημονική δραστηριότητα 

 
Αποτυπώνεται στην εκπόνηση εργασιών για παρουσίαση σε Ιατρικά Συνέδρια 
ή για δημοσίευση σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά. Κάθε 
συνάδελφος του τμήματος μπορεί να προτείνει θέματα για εκπόνηση εργασίας 
και η ενεργός συμμετοχή ιατρού στην δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί το όνομα του στους συγγραφείς της 
εργασίας. 
Για κάθε εργασία υπεύθυνος θα είναι ένας ειδικευμένος και ένας 
ειδικευόμενος. 
Κάθε χρόνο καταρτίζεται ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (2 έως 3 

φορές μηνιαίως) και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της 

κλινικής. 

Επίσης τα μέλη της Κλινικής συμμετέχουν σε στρογγυλές τράπεζες και στην 
οργάνωση συνεδρίων  και ημερίδων. 
 

7. Ανάλυση λειτουργίας Κλινικής (νοσηρότητα/θνητότητα) 

 

Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, μετά το πέρας της επίσκεψης 
παρουσιάζονται: οι επιπλοκές και θάνατοι, οι εισαγωγές (τακτικές / έκτακτες), 
αναλυτικά τα χειρουργεία (χειρουργός, 1ος και 2ος βοηθός),  οι 
μικροεπεμβάσεις, τα ογκολογικά περιστατικά, η κίνηση στα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία, Τ.Ε.Π. και οι  παραπομπές από και προς  άλλες κλινικές. Οι επιπλοκές 
και θάνατοι σχολιάζονται αναλυτικά από τους ειδικευμένους χειρουργούς που 
σχετίζονται με τα παραπάνω περιστατικά. 
Επίσης θα υπάρχει ειδικός φάκελος με τις ιστολογικές εξετάσεις που θα 
συζητούνται αναλυτικά. 
Μια Τετάρτη του μήνα θα γίνεται βιβλιογραφική ενημέρωση από ένα 
ειδικευόμενο και ένα επιμελητή με θέματα που άπτονται της καθημερινής 
πρακτικής και που θα ορίζονται στο τέλος του προηγούμενου μήνα. 
 

8. Θεσμός του πρώτου βοηθού 

 
Στην κλινική θεσπίζεται ο πρώτος βοηθός και η επιλογή αυτού  θα γίνεται 
συνδυαστικά με κριτήρια την αρχαιότητα, τις επιστημονικές και διοικητικές 
ικανότητες και τον υπολειπόμενο χρόνο ειδικότητας. Η επιλογή θα γίνεται μετά 
από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των ειδικευμένων και θα επιδιώκεται η 
ομοφωνία. 
 Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τον διευθυντή της κλινικής. 
Οι αρμοδιότητες του πρώτου βοηθού θα είναι: 



Κατάρτιση προγράμματος εφημεριών, Ρύθμιση αδειών, Ρεπό ώστε να μην 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής. Τοποθέτηση των βοηθών 
στο χειρουργείο, καθώς και ο καθορισμός του ωραρίου στο Τ.Ε.Π. 
Συντονίζει την πρωινή επίσκεψη των ειδικευομένων και ενημερώνεται για όλα 
τα τεκταινόμενα στην κλινική. 
Καθημερινά, κατόπιν εβδομαδιαίου προγραμματισμού, ορίζει  έναν ειδικευόμενο 
που παραμένει στο Τμήμα μετά την επίσκεψη, επιφορτισμένος με τη διευθέτηση 
των εντολών και την εκτέλεσή τους , και τα εξιτήρια της κλινικής. 
Καθημερινώς ενημερώνει τον διευθυντή της κλινικής και τον εφημερεύοντα 
επιμελητή. 
 

9. Άδειες (Κανονικές - Εκπαιδευτικές - Ρεπό) 
 

Οι κανονικές και εκπαιδευτικές άδειες, θα προγραμματίζονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται  η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία της κλινικής. Στα συνέδρια 
έχουν προτεραιότητα οι συμμετέχοντες στις εργασίες και γενικά θα λαμβάνεται 
υπόψιν η προσφορά του καθένα στην κλινική. 
Τα ρεπό και άδειες θα δίδονται σύμφωνα με την νομοθεσία.  
 

 

10. Ογκολογικό συμβούλιο 
 

Η κλινική συμμετέχει ενεργά στο ογκολογικό συμβούλιο του Νοσοκομείου με 
παραπομπή όλων των ογκολογικών ασθενών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ 

Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής συντονίζοντας τις 
δραστηριότητες του νοσηλευτικού προσωπικού.  
Φροντίζει για τον έγκαιρο και επαρκή εφοδιασμό του Τμήματος, με κάθε είδους 
υλικά και παρακολουθεί τη χρήση και συντήρηση τους.  
Φροντίζει για την προμήθεια του τμήματος με τα αναγκαία φάρμακα και έχει 
την ευθύνη για τη σωστή χρήση, συντήρηση και διαφύλαξη.  
Έχει την ευθύνη για την αποστείρωση των υλικών και για τη σχολαστική 
καθαριότητα και απολύμανση των υλικών και ιατρικών μηχανημάτων.  
Φροντίζει για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των 
σπουδαστών/σπουδαστριών νοσηλευτικής.  
Ακολουθεί την επίσκεψη των ιατρών και καταχωρεί την θεραπευτική αγωγή.  
Φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία φαρμακευτικού και λοιπού αναλώσιμου 
υλικού.  
Καταρτίζει το πρόγραμμα ωραρίων του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται εκτελεί και ειδικότερα καθήκοντα 
όπως:  
Παρακολουθεί την κατάσταση και τις αντιδράσεις των ασθενών και αναφέρει 
αμέσως στον υπεύθυνο γιατρό κάθε μεταβολή που παρουσιάζουν από την 
εφαρμογή της ορισθείσας θεραπευτικής αγωγής.  
Σε έκτακτα συμβάντα ειδοποιεί αμέσως το γιατρό και ενεργεί μέχρι την άφιξη 
του, μέσα στα πλαίσια των νόμιμων επαγγελματικών πράξεων που δικαιούται 
να εκτελεί. 
 
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

Ο Νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για τη νοσηλεία και νοσηλευτική φροντίδα του 
ασθενή σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού κατά το διάστημα που ο ασθενής 
παραμένει στην Χειρουργική κλινική.  
Η αρμοδιότητα για την εκτέλεση των πράξεων αυτών απορρέει από την 
νοσηλευτική του εκπαίδευση και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής Προστασίας, 
Υγιεινής, Αποστείρωσης - Αντισηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή 
λειτουργία των χώρων που εργάζεται.  
Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον 
εξοπλισμό της εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα, κ.λπ.)  
Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς.  



Συμμετέχει ενεργά σαν μέλος της ομάδας προσωπικού Χειρουργικής κλινικής. 
στην εκτέλεση διαφόρων ιατρικών πράξεων - επεμβάσεων με την ιδιότητα του 
βοηθού νοσηλευτή/τριας εργαλειοδότριας/τη. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χειρουργικής κλινικής διοργανώνεται 2 φορές 
το μήνα για όλο το έτος εκτός του Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η κλινική δίνει 
ειδικότητα για 2 έτη και το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
ειδικευομένων μέχρι 2 έτη. 
 

1. Οξεία χειρουργική κοιλία στο και Διαχείριση πολυτραυματία στο 
ΤΕΠ. 

2. Ισοζύγιο υγρών και χορήγηση υγρών, Οξεοβασική ισορροπία 
3. Διατροφή χειρουργικού ασθενούς 
4. Χειρουργικά εργαλεία / ράμματα/τεχνικές συρραφής /χειρουργικό 
πεδίο –αποστείρωση 
5. Δερματικές παθήσεις και εκτομές. 
6. Κοιλιακό τοίχωμα Ανατομία και τομές προσπέλασης. Λαπαροτομία 
(σωστή τεχνική) διάνοιξη και σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος/ Επούλωση 
χειρουργικού τραύματος 
7. Μετεγχειρητική διαχείριση χειρουργικού ασθενούς/ Ανάνηψη και 
παρακολούθηση χειρουργικού ασθενούς στην ΜΕΘ 
8. Επιπλοκές στη Γ. Χειρουργική 
9. Τραύμα   
10. Σήψη και σηπτικό shock στον χειρουργικό ασθενή. 
11. Οξεία σκωληκοειδίτιδα /Τεχνική Ανοικτής και λαπαροσκοπικής 
σκωληκοειδεκτομής 
12. Κήλες – είδη / χειρουργικέ τεχνικές 
13. Εντερική απόφραξη (ειλεός – είδη – θεραπεία) 
14. Χειρουργικές παθήσεις του Λεπτού εντέρου. 
15. Χειρουργικές παθήσεις του παχέως εντέρου. 
16. Χειρουργικές παθήσεις του πρωκτού. 
17. Χειρουργικές παθήσεις χοληφόρων. 
18. Χειρουργικές παθήσεις ήπατος 
19. Χειρουργικές παθήσεις παγκρέατος. 
20. Χειρουργικές παθήσεις του στομάχου. 
21. Χειρουργικές παθήσεις ενδοκρινών αδένων. 
 

Για το κάθε μάθημα θα ορίζονται ομιλητής ένας επιμελητής και ένας 
ειδικευόμενος της Χειρουργικής κλινικής από το Δ/ντή της κλινικής. 
 



 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει την 

εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα κάτωθι καθημερινά 

καθήκοντα και καταστάσεις :  

 Προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία ασθενών 

● Ερμηνεία συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων 

● Ερμηνεία συνήθων απεικονιστικών εξετάσεων 

● Βασική ερμηνεία ΗΚΓ 

● Βασική ερμηνεία αερίων αίματος 

● Ρύθμιση ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτικών/οξεοβασικών 
διαταραχών 

● Διερεύνηση μετεγχειρητικού πυρετού 

 

Επιπλέον θα πρέπει να αποκτήσει τις κάτωθι βασικές κλινικές 

δεξιότητες :  

● Αιμοληψία 

● Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα / Τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής 
γραμμής 

● Αιμοληψία από ΚΦΓ 

● Λήψη αρτηριακού αίματος 

● Τοποθέτηση ουροκαθετήρα  Folley 

● Τοποθέτηση και καθήλωση  ουροκαθετήρα  Tiemann 

● Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levine 

● Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης Τοποθέτηση 
θωρακοσωλήνα  Bulleau  

● Παρακέντηση πλευριτικών συλλογών /Παρακέντηση ασκιτικών 
συλλογών  

● Διενέργεια διαγνωστικής περιτοναϊκής πλύσης Lavage 

● Αφαίρεση ραμμάτων / παροχετεύσεων – Φροντίδα χειρουργικών 
τραυμάτων 

● Διαχείριση επιπεπλεγμένων χειρουργικών τραυμάτων 

● Διαχείριση / Φροντίδα  στομιών 

● Τοποθέτηση σωλήνων αερίων 

● Εκτέλεση υποκλυσμών Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων 
περιεγχειρητικών καρδιολογικών συμβαμάτων 



● Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων περιεγχειρητικών αναπνευστικών 
συμβαμάτων 

● Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων περιεγχειρητικών νευρολογικών 
συμβάντων 

● Αναγνώριση μετεγχειρητικών επιπλοκών (αιμορραγίας, χολόρροιας 
κλπ) 

● Ρύθμιση σακχάρου ασθενούς 

● Γνώση έναρξης και διακοπής αντιπηκτικής αγωγής 

● Αναγνώριση ενδείξεων διασωλήνωσης ασθενούς 

● Ασφαλής διαχείριση μετάγγισης αίματος και παραγώγων 

● Ασφαλής και αποτελεσματική χορήγηση αναλγησίας 

● Γνώση συνήθων αντιμικροβιακών σχημάτων 

● Γνώση σχημάτων χορήγησης εντερικής – παρεντερικής διατροφής 

● Αναγνώριση συμβάντων σχετιζόμενων με το είδος αναισθησίας (ραχιαία, 
επισκληρίδιος) 

● Εκτίμηση ασθενούς με οξεία χειρουργική πάθηση στο ΤΕΠ 

● Εκτίμηση πολυτραυματία στο ΤΕΠ 

● Χειρουργική εκτίμηση ασθενούς νοσηλευομένου σε άλλο τμήμα του 
νοσοκομείου 

● Εκτίμηση ασθενούς στα τακτικά Ε.Ι 

Στο πεδίο των χειρουργικών δεξιοτήτων, με το πέρας του έτους αυτού 

ο ειδικευόμενος θα πρέπει να έχει αποκτήσει ευχέρεια στα εξής :  

● Συρραφή δέρματος /θλαστικών τραυμάτων – Δέσιμο χειρουργικών 
κόμπων 

● Χορήγηση τοπικής αναισθησίας 

● Εξοικείωση με χώρο χειρουργείου (αποστείρωση , ένδυση κλπ) 
● Προετοιμασία ασθενούς (αντισηψία δέρματος, στρώσιμο οθονίων κλπ) 
● Ασφαλής συμμετοχή ως βοηθού στο Χ/Ο – Εξοικείωση με βασικά 

εργαλεία 

● Ασφαλής συμμετοχή ως   βοηθού σε λαπαροσκοπικό Χ/Ο – Χειρισμός 
κάμερας 

● Δημιουργία πνευμοπεριτοναίου (Verres) – Τοποθέτηση trocars 

  

Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τις παρακάτω 

μικροεπεμβάσεις:  

● Ονυχεκτομή, Αφαίρεση σπίλων/ σμηγμ.κύστεων/ λιπωμάτων κλπ 
● Διενέργεια βιοψιων δέρματος-μυός 



● Διάνοιξη-παροχέτευση παραεδρικού αποστήματος -Διάνοιξη-
παροχέτευση αιματώματος. 

● Διενέργεια σύνθετων μικροεπεμβάσεων(κύστη κόκκυγα, μορφώματα 
μαστού κλπ) 

● Διενέργεια βιοψιών κροταφικής αρτηρίας 
● Διενέργεια βιοψιών λεμφαδένων 

 Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές 

επεμβάσεις: 

●  Πλαστική ομφαλοκήλης/Πλαστική βουβωνοκήλης/ Πλαστική 
μηροκήλης/Κήλη λευκής γραμμής 

● Εκτομή υποδόριου παραεδρικού συριγγίου 

● Σκωληκοειδεκτομή 
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές 

επεμβάσεις :  

● Επείγουσα λαπαροτομία  
● Αντιμετώπιση διασφιγκτηριακού/μεσοσφιγκτηριακού συριγγίου με ράμμα 
Setton 

● Πλάγια έσω σφιγκτηροτομή 

● Αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan-Morgan 

● Αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας με τη μέθοδο HAL 

● Αφαίρεση Χ.Κ. 
● Εντερεκτομή 

● Δημιουργία ειλεοστομίας 

● Σύγκλειση ειλεοστομίας 

● Δημιουργία κολοστομίας αγκύλης 

● Δημιουργία γαστροστομίας  
● Συρραφή διάτρησης έλκους στομάχου 

 
 

Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι δραστηριότητες που 
αναγράφονται σε αυτό, προκειμένου να εφαρμοστεί , προϋποθέτει  την επαρκή 
κατάρτιση , συνέπεια , επιμέλεια , διαρκή συμμετοχή και προσφορά στο έργο 

της Κλινικής από πλευράς ενός εκάστου των ειδικευομένων. 
 
 



 
 


