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Β ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ:ΚΛΗΜΟΠΟΤΛΟ ΔΡΑΦΔΙΜ 



ΚΑΚΩΔΙ ΥΟΛΗΦΟΡΩΝ 

• 1156 αζζελείς ποσ σπεβιήζεζαλ ζε ιαπαροζθοπηθή ή αλοηθηή τοιοθσζηεθηοκή από 1/1/2010-30/11/2016 κειεηήζεθαλ αλαδροκηθά 

• 107 αζζελείς κε ηζηορηθό τοιοθσζηεθηοκής εηζήτζεζαλ ζηελ θιηληθή κε ζσκπηώκαηα ελδεηθηηθά θάθωζες τοιεθόρωλ (θετρωζκέλα ούρα, ίθηερος, 

αποτρωκαηηζκός θοπράλωλ) 

• 48 αζζελείς (3.8%) κειεηήζεθαλ ως προς ηης θαθώζεης τοιεθόρωλ θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηοσς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• 4 αζζελείς (8.3%)είταλ ζηέλωζε ΚΥΠ από ηοσς οποίοσς οη 3 αληηκεηωπίζζεθαλ τεηροσργηθά κε δηελέργεηα τοιοπεπηηθής αλαζηόκωζες. 

• Έλας αζζελής (2%)είτε ζηέλωζε ΚΥΠ κε ηασηότρολε τοιόρροηα από ηελ παροτέηεσζε. 

• 3 αζζελείς (6.2%)είταλ πιήρε δηαηοκή ηοσ ΚΥΠ θαη αληηκεηωπίζζεθαλ τεηροσργηθά ελώ έλας αζζελής εκθάληζε εθηός από δηαηοκή ΚΥΠ θαη θάθωζε 

ηασηότρολα ηες ηδίας επαηηθής αρηερίας οπόηε τεηροσργήζεθε άκεζα. 

• 10 αζζελείς (20%) εκθάληζαλ κεηεγτεηρεηηθή ελδοθοηιηαθή ζσιιογή είηε ζηελ θοίηε ηες τοιεδότοσ θύζηες είηε σποδηαθραγκαηηθά, από ηοσς οποίοσς οη 8 

αληηκεηωπίζζεθαλ ζσληερεηηθά κε αληηβίωζε θαη παραθοιούζεζε θαη οη σπόιοηποη 2 κε παραθέληεζε ηες ζσιιογής σπό αθηηλοιογηθό έιεγτο. 

• Έλας αζζελής (2%) είτε δηάηαζε ηοσ ΚΥΠ κε ζσλοδό ελδοθοηιηαθή ζσιιογή θαη αληηκεηωπίζζεθε επηηστώς ζσληερεηηθά 

• 16 αζζελείς (34%) εκθάληζαλ κεηεγτεηρεηηθή τοιόρροηα, από ηοσς οποίοσς κόλο έλας τρεηάζζεθε λα σποβιεζεί ζε ERCP θαη ζθηγθηεροηοκή, ελώ οη σπόιοηποη 
αληηκεηωπίζζεθαλ ζσληερεηηθά.   

• 6 αςθενείσ (12.5%) εμφάνιςαν χολόρροια με ταυτόχρονη φπαρξη ενδοκοιλιακήσ ςυλλογήσ. 

•  Έλας αζζελής  (2%) είτε τοιόρροηα κε ζσλοδό δηάηαζε ηοσ ΚΥΠ θαη αληηκεηωπίζζεθε ζσληερεηηθά. 



ΚΑΚΩΔΙ ΥΟΛΗΦΟΡΩΝ 

• 2 αζζελείς (4%) εκθάληζαλ τοιοδερκαηηθό ζσρίγγηο κε τοιόρροηα από ηο αληηζηόκηο ηες παροτέηεσζες.  ηολ έλα από ασηούς τρεηάζζεθε λα γίλεη ERCP θαη 

ηοποζέηεζε ελδοπρόζεζες, ελώ ο άιιος αληηκεηωπίζζεθε ζσληερεηηθά.  

•  3 αζζελείς (6.2%) είταλ κεηεγτεηρεηηθά αηκορραγηθή παροτέηεσζε θαη αληηκεηωπίζζεθαλ ζσληερεηηθά κε κεηαγγίζεης. 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

• Υακειή ζστλόηεηα επηπιοθώλ ζε ζτέζε κε ηολ αρηζκό ηωλ δηελεργούκελωλ τοιοθσζηεθηοκώλ, οη οποίες ωζηόζο είλαη ιίαλ θιηληθά επηβαρσληηθές  . 

 

• Η πιεηολόηεηα ηωλ περηπηώζεωλ αληηκεηωπίδοληαη ζσληερεηηθά. 

 

• Υεηροσργηθή παρέκβαζε ελδείθλσηαη ζε κείδολες αγγεηαθές θαη τοιαγγεηαθές θαθώζεης. 


