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        ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

Σην Γ.Ν.Άκθηζζαο ε πξώηε εθαξκνγή ηεο ιαπαξνζθνπηθήο 

κεζόδνπ έιαβε ρώξα ην 1999 ζηελ Χεηξνπξγηθή Κιηληθή θαη 

αθνξνύζε ηε ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή. Σηελ κειέηε καο 

παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξία ηωλ δύν Kιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

καο ζηελ εθαξκνγή ηεο ιαπαξνελδνζθνπηθήο  ρεηξνπξγηθήο. 



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

              ΤΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟ (1) 

 

 Σηελ Χεηξνπξγηθή θαη Γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή ηνπ Γ.Ν.Άκθηζζαο απν ην 1999 

κέρξη θαη ηνλ 8/2011 αληηκεηωπίζηεθαλ 

ιαπαξνζθνπηθά θαη ελδνζθνπηθά  346 

πεξηζηαηηθά. 

 

 

 



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

              ΤΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟ (2) 

 

 279 αζζελείο αληηκεηωπίζηεθαλ από ηνπο 

Χεηξνπξγνύο: 

 249 ιαπαξνζθνπηθέο ρνινθπζηεθηνκέο 

 3 ιαπαξνζθνπηθεο ζθωιεθνεηδεθηνκέο 

 27 δηαγλωζηηθέο ιαπαξνζθνπήζεηο κε 

ζπκθπζηόιπζε ζε 25 πεξηπηώζεηο.   

 



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

              ΤΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟ (3) 

   25 αζζελείο αληηκεηωπίζηεθαλ 

ιαπαξνζθνπηθά από ηνπο Γπλαηθνιόγνπο: 

 11 δηαγλωζηηθέο ιαπαξνζθνπήζεηο γηα 

ηελ δηάγλωζε ηεο ελδνκεηξίωζεο 

 5 εθηνκέο θπζηώλ ωνζεθώλ 

 2 ζπκθπζηνιύζεηο   

 6 απνιηλώζεηο ζαιπίγγωλ 

 1 ζαιπηγγεθηνκή γηα εμωκήηξηα θύεζε   



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

              ΤΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟ (4) 

 Σηελ Ελδνζθνπηθή Μνλάδα θαηά ην ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα ζε 42 αζζελείο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

 12 δηεγρεηξεηηθέο ρνιαγγεηνζθνπήζεηο 

(αλνηρηή επέκβαζε) 

 6 ελδνζθνπηθέο γαζηξνζηνκίεο 

 17 ελδνζθνπηθέο αηκνζηάζεηο θαη  

 7 αθαηξέζεηο μέλωλ ζωκάηωλ νηζνθάγνπ. 



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

                 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (1) 

 

Επηπινθέο  παξαηεξήζεθαλ ζε 17 αζζελείο 

(4,9%) θαη ήηαλ ειάζζνλνο ζεκαζίαο.  

Η ζλεηόηεηα ζε ιαζπαξνελδνζθνπηθέο  

επεκβάζεηο ήηαλ κεδεληθή.  



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

                 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (2) 

 Με ηελ ρξήζε ιαπαξνελδνζθνπηθώλ  ηερληθώλ 

ζηνπο αζζελείο καο  πεηύρακε θαιύηεξν 

αηζζεηηθό απνηέιεζκα, κεηώζακε αηζζεηά ην 

ρξόλν παξακνλήο ηωλ αζζελώλ ζην 

Ννζνθνκείν, κεηώζακε ηελ ρξήζε αλαιγεηηθώλ 

θαξκάθωλ κεηεγρεηξεηηθά, θαη ην ζεκαληηθόηεξν, 

κεηώζεθε ν ρξόλνο  επηζηξνθήο ηωλ αζζελώλ ζε 

πιήξε δξαζηεξηόηεηα. 



ΛΑΠΑΡΟΔΝΓΟΚΟΠΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

                 ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 

 Η εθαπμογή ηηρ λαπαποενδοζκοπικήρ 

σειποςπγικήρ και ζηα Νομαπσιακά 

Νοζοκομεία δίνει ηην δςναηόηηηα ζε 

αζθενή εκηόρ ηων μεγάλων αζηικών 

κένηπων να επωθεληθεί από ηα 

πλεονεκηήμαηα πος πποζθέπει αςηή η 

μέθοδορ.  
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