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ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο Δ.Σ. – Διοικητή

To Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ιδρύθηκε το έτος 1986 από τον κ.
Ελ. Τριχίλη.
Σήμερα στελεχώνεται από δύο Διευθυντές ιατρούς και ένα Επιμελητή Β΄.
Ασχολείται κυρίως και κατ’ αποκλειστικότητα με τη χειρουργική ογκολογία και
αποκατάσταση.
Οι κύριοι τομείς της ογκολογίας είναι, ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου
περιλαμβανομένου του ενδοστοματικού καρκίνου, ο καρκίνος του δέρματος με έμφαση
στα προηγμένα καρκινώματα ως αποτέλεσμα ακτινοβολίας, τραυμάτων, οστεομυελίτιδος,
αιματολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων και εγκαυμάτων, τα σαρκώματα μαλακών
μορίων και τα μελανώματα.
Μεγάλο ενδιαφέρον του τμήματος αποτελεί και η χειρουργική ογκολογία του περινέου
μετά από παρεμβάσεις λόγω γυναικολογικού ή ορθοπρωκτικού καρκίνου.
Με την εφαρμογή των μικροχειρουργικών τεχνικών από το έτος 2000 και με την επέκταση
της συνεργασίας του τμήματος με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου μας κυρίως την
Ω.Ρ.Λ. και Γναθοχειρουργική Κλινική πραγματοποιήθηκαν πλέον των 200 σύνθετων
επεμβάσεων ογκολογίας κεφαλής και τραχήλου περιλαμβανομένων γλωσσεκτομών,
γναθεκτομών
και
φαρυγγολαρυγγεκτομών,
με
ταυτόχρονη
αποκατάσταση
μεταμοσχεύσεων αυτόλογων ιστών, πλέον των 5 επεμβάσεων μηνιαίως.
Έμφαση δίδεται τα τελευταία χρόνια στη μικροχειρουργική αποκατάσταση χειρουργικής
ογκολογίας κεφαλής και τραχήλου και κυρίως σε παρηγορικές επεμβάσεις βελτιώσεως της
ποιότητας ζωής.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το τμήμα εις την αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή
πραγματοποιώντας άμεσες και απώτερες αποκαταστάσεις μαστού συνεργαζόμενο με τις
δύο κλινικές μαστού του νοσοκομείου μας, εις τη μεγαλύτερη σειρά δημοσίου νοσοκομείου
πλέον των 10 – 15 αποκαταστάσεων μηνιαίως.
Προσφάτως ανεπτύχθη και η μικροχειρουργική των διατιτρωσών αρτηριών και κρημνών
και κατ΄ επέκταση η χειρουργική αντιμετώπιση λεμφοιδήματος, βασιζόμενη σε
μιρκοχειρουργικές πολύπλοκες τεχνικές.
Λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία επί καθημερινής βάσεως καλύπτοντας τους τομείς:
μελανωμάτων και σαρκωμάτων μαλακών μορίων (κάθε Δευτέρα), Λεμφοιδήματος (κάθε

Τρίτη), καρκινωματώδη δέρματος και σπίλων, περιλαμβανομένης της χαρτογράφησης
(κάθε Τρίτη), Γυναικολογικού καρκίνου και περινέου (κάθε Τετάρτη).
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη πραγματοποιούνται επεμβάσεις τοπικής αναισθησίας εις το
χειρουργείο των εξωτερικών ιατρείων για καρκινώματα δέρματος.
Επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη πραγματοποιούνται επεμβάσεις γενικής και τοπικής
αναισθησίας σε ασθενείς που έχουν τη δυνατότητα μιας ημέρας νοσηλείας εις το
ογκολογικό κέντρο «Ν. Κούρκουλος». Έτσι οι περισσότερες επεμβάσεις αποκαταστάσεων
μαστού μετά μαστεκτομή και καρκινωμάτων δέρματος ή μελανωμάτων δύνανται να
πραγματοποιηθούν εκεί.
Μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις μεταμοσχεύσεων ιστών πραγματοποιούνται κάθε
Δευτέρα εις το κεντρικό χειρουργείο του νοσοκομείου καθώς επίσης δύο ακόμα ημέρες
Τετάρτη και Παρασκευή για επεμβάσεις γενικής αναισθησίας επίσης εις το κεντρικό
χειρουργείο.
Η ύπαρξη και λειτουργία ογκολογικών συμβουλίων είναι απολύτως απαραίτητη για την
αξιόπιστη, και επιστημονικά κατοχυρωμένη καθώς και εύρυθμη λειτουργία της κλινικής
και έτσι πραγματοποιείται ογκολογικό συμβούλιο για τα περιστατικά της κλινικής μας
κάθε Τετάρτη μεσημέρι με τη συμμετοχή ογκολόγων παθολόγων, ακτινοθεραπευτών
ψυχολόγων φυσικοθεραπευτών, ακτινολόγων και παθολογοανατόμων.
Παράλληλα η κλινική συμμετέχει σε όλα τα ογκολογικά συμβούλια του νοσοκομείου
κυρίως σε αυτά του καρκίνου του μαστού κάθε Δευτέρα, και όποτε συνεργάζεται
αποκατάσταση μετά μαστεκτομή σε ένα χρόνο.
Με αυτόν τον τρόπο από το νοσοκομείο μας προκύπτουν οι κατευθυντήριες οδηγίες για
αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων κυρίως καρκινωμάτων κεφαλής και τραχήλου
και στόματος, καρκινωμάτων μαστού και γυναικολογικού καρκίνου καθώς και
σαρκωμάτων και μελανωμάτων, κυρίως ως αφορά την αποκατάσταση (NICE guidlines of
excellence) .
Η Κλινική είναι σε διαρκή συνεργασία με τις υπόλοιπες κλινικές / τμήματα των δημοσίων
νοσοκομείων ως αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών καθώς και στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται και Τρίτη μεσημέρι.
Η Κλινική συμμετέχει εις τις εξετάσεις της ειδικότητας προφορικές και γραπτές καθώς και
εις την ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της εκπαιδεύσεως της ειδικότητας της
Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής καθώς και της αξιολογήσεως των
εκπαιδευτικών κέντρων προς χορήγηση της ειδικότητας.
Παράλληλα συμμετέχει εις το Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας Πλαστικής και
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής καθώς και της Μικροχειρουργικής
Εταιρείας και Χειρουργικής άκρας χειρός.
Τέλος μέλος της Κλινικής συμμετέχει πρόσφατα στο Διοικητικό Συμβούλιο του
νοσοκομείου (από τον Νοέμβριο 2018) καθώς και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του
νοσοκομείου (από τον Ιανουάριο 2019).
Ετησίως πραγματοποιούνται ετησίως:
15 – 20 μικροχειρουργικές μεταμοσχεύσεις αυτόλογων ιστών.
300 αποκαταστάσεις μαστού μετά μαστεκτομή.
200 μεγάλες και μεσαίες επεμβάσεις καρκινωμάτων δέρματος, λεμφαδενικών καθαρισμών,
μελανωμάτων με φρουρούς λεμφαδένες, επεμβάσεις αποκαταστάσεων γυναικολογικού
καρκίνου, περινέου, θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος.
Εξετάζονται περίπου 4000 ασθενείς το έτος εις τα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής μας με
στοιχεία από την τελευταία καταγραφή έτους 2018.
1000 περίπου μικρές επεμβάσεις τοπικής αναισθησίας πραγματοποιούνται ετησίως εις τα
χειρουργεία των εξωτερικών ιατρείων.
Επίσης 1000 μικρές επεμβάσεις τοπικής αναισθησίας πραγματοποιούνται καθώς και 250
επεμβάσεις γενικής αναισθησίας στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Ν. Κούρκουλος.

Τέλος πραγματοποιούνται 1000 περίπου μικρές επεμβάσεις
χειρουργεία του νοσοκομείου από τους Διευθυντές της Κλινικής.
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