
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 17:30-18:30 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02-02-21 

 

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ,  
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Β. Βουγάς, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος  

Πρόεδρος: Δ. Μαγγανάς, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του                
Δ’ Χειρουργικού Τμήματος 

 
1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Κακώσεις ουρητήρα στην ογκολογική χειρουργική» 
 

Παρουσίαση: Ρεκούνα Κωνσταντίνα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό Τμήμα - 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων 

Σχολιασμός:  
1. Κοντοθανάσης Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Τμήμα, 
2. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του        

Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων 
 
Ασθενής 48 ετών προσήλθε προς αποκατάσταση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης όπου 
μετεγχειρητικά διαπιστώθηκε κάκωση του αριστερού ουρητήρα για δεύτερη φορά. 

Η ασθενής είχε ένα πλούσιο ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα λόγω 
αδενοκαρκινώματος σιγμοειδούς. Η ασθενής αρχικά είχε υποβληθεί σε έτερο νοσηλευτικό 
ίδρυμα σε λαπαροσκοπική προσθία εκτομή, άμεση επανεπέμβαση λόγω διαφυγής από την 
αναστόμωση με κολεκτομή κατά Hartmann. Έπειτα διαπιστώθηκε κάκωση αριστερού ουρητήρα 
για πρώτη φορά όπου τοποθετήθηκε νεφροστομία και έγινε αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο με 
τελικο-τελική αναστόμωση. Ακολούθησαν και άλλα δύο χειρουργεία αποκατάστασης πεπτικού, 
το δεύτερο εκ των οποίων διενεργήθηκε από την κλινική μας. 

Τον Φεβρουάριο του 2019 η ασθενής προσήλθε σε μας για αποκατάσταση μετεγχειρητικής 
κοιλιοκήλης, όπου μετεγχειρητικά διαπιστώθηκε κάκωση αριστερού ουρητήρα για δεύτερη 
φορά, εφόσον η ασθενής είχε δύσκολη ανατομία λόγω των προηγούμενων επεμβάσεων και ο 
αριστερός ουρητήρας δε βρισκόταν στην ανατομική του θέση. 

Όταν διαπιστώθηκε η κάκωση έγινε διερεύνηση με CT ουρογραφία και ανιούσα/κατιούσα 
ουρητηρογραφία. Αποφασίσθηκε η άμεση τοποθέτηση νεφροστομίας για παροχέτευση των 
ούρων και αποστείρωση της περιοχής και ακολούθησε συμβούλιο με την Ουρολογική Κλινική 
προς εύρεση της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης της κάκωσης ουρητήρα για τη 
συγκεκριμένη ασθενή. 



 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30-19:30 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02-02-21 

 

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Γ. Στυλιανίδης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος  

Πρόεδρος: Δ. Μαγγανάς, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του                
Δ’ Χειρουργικού Τμήματος 

 
2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Άνδρας με αδενοκαρκίνωμα καρδιοοισοφαγικής συμβολής  
και πλήρη αδυναμία σίτισης» 

 

Παρουσίαση: Μπαρτζιώτας Δημήτριος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Β΄ Χειρουργικό Τμήμα 

Σχολιασμός: 
1. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος                       

του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων,  
2. Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Ογκολογικό Τμήμα, 
3. Μπουλούμπαση Ζωή, Διατροφολόγος, Τμήμα Κλινικής Διατροφής, 
4. Αθανασιάδη Καλλιόπη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - 

Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα 
 
Άνδρας 71 ετών εισήχθη επειγόντως λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δυσφαγίας, αρχικά στα 
στερεά και στη συνέχεια στα υγρά συνοδευόμενη με απώλεια 10Kg τους τελευταίους 2 μήνες. 
Προσκόμισε ενδοσκόπηση άνω πεπτικού στην οποία αναγνωρίσθηκε εξελκωμένη βλάβη στη ΓΟΣ, 
η οποία διηθεί κυκλοτερώς τον αυλό με στένωση αυτού και αδυναμία προώθησης του 
ενδοσκοπίου πέραν αυτής. Ελήφθησαν βιοψίες που ανέδειξαν μικτού τύπου αδενοκαρκίνωμα 
της καρδιοισοφαγικής συμβολής. Αξονική τομογραφία σταδιοποίησης, θώρακα, άνω και κάτω 
κοιλίας ανέδειξαν λεμφαδενικές εντοπίσεις στον αλλήρειο τρίποδα χωρίς άλλες δευτεροπαθείς 
εντοπίσεις. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

 Δις ερευνητική λαπαροτομία λόγω περιτονίτιδας από ρήξη σκωληκοειδούς, δημιουργία 
προσωρινής αριστερής εγκαρσιοστομίας αγκύλης (1968). 

 Κοιλιοκήλη στην τομή της συγκλεισθείσας κολοστομίας. 

 Βαρύς καπνιστής, 120 χρονοπακέτα. 
 

Συζητούνται οι δυνατοί θεραπευτικοί χειρισμοί και η διαχείριση του ασθενούς. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους 
δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02/02/21, αποστέλλοντας το Έντυπο 
Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.  

Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits 
(προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού 
χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης που θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση). 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/tetarti-2020-2021 

mailto:sseh.evaggelismos@gmail.com

