ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
∆/ντής ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2016-2017

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

∆/ΝΤΗΣ: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΙ

Συντονιστές προγράµµατος

Κωστάκης Γεώργιος, ∆/ντης Ε.Σ.Υ.
Παπαδάκης Θεόδωρος, Επιµελητής Α´
Σπυριδάκης Κωσταντίνος, Επιµελητής Α´
Φλαµουράκης Ματθαίος, Επικουρικός Επιµελητής Β´
Σφακιανάκης Ελευθέριος, Ειδικευόµενος Χειρουργικής
Τσαγκατάκη Ελένη, Ειδικευόµενη Χειρουργικής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2016-2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αντί προλόγου

Η παρούσα έκδοση αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Κλινικής, στο αναλυτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, στα ετήσια
µετεκπαιδευτικά µαθήµατα και εκφράζει την προσπάθεια µας για µια
σύγχρονη και υψηλού επιπέδου Χειρουργική Κλινική.
Είναι γεγονός ότι η Χειρουργική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκοµείου αποτελεί τη µεγαλύτερη Χειρουργική Κλινική στην Κρήτη, καλύπτει
µια µακρά περίοδο, µισού περίπου αιώνα, µε συσσωρευµένη πλούσια
εµπειρία και η προσφορά της στον πληθυσµό του νησιού µας είναι αδιαµφισβήτητη.
Με το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση
στη συνεχή εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των ειδικευοµένων στη χειρουργική ιατρών και χειρουργών, που επιβάλλεται από τις αυξανόµενες
απαιτήσεις της ιατρικής και της χειρουργικής ειδικότερα.

∆/ντης Χειρουργικής Κλινικής

Με εκτίµηση
Μανούσος Χριστοδουλάκης

Γίνεται προσπάθεια οργάνωσης µονάδων µε ιδιαίτερα γνωστικά
αντικείµενα όπως του παχέος εντέρου - ορθού, µαστού, ήπατος, χοληφόρων κ.α., όπως επιβάλουν οι σύγχρονες τάσεις.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ιστορία

1936 Η Παγκρήτια Ένωση Κρητών Αµερικής αποφάσισε να κατασκευάσει ένα µεγάλο
έργο στη µνήµη του Εθνάρχη, Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο να έχει παγκρήτιο χαρακτήρα.

1949 Συνάπτεται σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Αµερικανικής Αντιπροσωπείας, της Παγκρήτιας Ένωσης Κρητών των ΗΠΑ και του ∆ήµου Ηρακλείου για
την κατασκευή του Νοσοκοµείου. Οι τρεις πρώτοι αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση και
ο ∆ήµος Ηρακλείου παραχωρεί το οικόπεδο.

1953 Εγκαινιάζεται στις 22 Αυγούστου 1953 το νέο νοσοκοµείο και ονοµάζεται ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΝΤΩΝ. Λειτουργεί αρχικά ως σανατόριο.

1967 Μετατρέπεται σε Γενικό Νοσοκοµείο µε 200 κρεβάτια και λειτουργεί µε τις βασικές ιατρικές ειδικότητες.

1973 Συγχώνευση του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ µε το ΠΑΝΑΝΕΙΟ Νοσοκοµείο. Λειτουργεί µε
270 κρεβάτια.

1986 Λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ και εντάσσεται στο ΕΣΥ µε 500 οργανικά κρεβάτια, µε τίτλο ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

2012 Λειτουργεί ως διασυνδεόµενο νοσοκοµείο µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ηρακλείου µε 440 κλίνες, µε την επωνυµία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” και µε ενιαία διοίκηση (ΦΕΚ 1681Β/28-07-2011).

Η Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Ηρακλείου λειτουργεί από τη µετατροπή του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ σε Γενικό Νοσοκοµείο σαν µια από τις πλέον βασικές ειδικότητες (1967).

Εγκαταστάσεις

Η Χειρουργική Κλινική στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Βενιζελείου Γ. Ν. Αποτελείται από θαλάµους νοσηλείας µε 36 κλίνες, εξεταστικό ιατρείο,
γραφείο ∆ιευθυντή, γραφεία Επιµελητών, γραφείο ειδικευοµένων Ιατρών. Λειτουργεί
επίσης τακτικό Χειρουργικό Ιατρείο καθηµερινά στον πρώτο όροφο της νέας πτέρυγας
του νοσοκοµείου.
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∆ελιµπαλταδάκης Γεώργιος

Χριστοδουλάκης Μανούσος

∆αυΐδ Στυλιανός †

Σαµαριτάκης Ιωάννης

Βελεγράκης Μιχαήλ

Λυρώνης Εµµανουήλ

Τσιφτσής ∆ηµήτριος

Νταγιαντάς Ιωάννης

Ματθαιακάκης Νικόλαος †

Καραµπάτσος Παναγιώτης

Πετρίδης Γεώργιος

Ροκαδάκης Λεωνίδας

Κανδυλάκης Στυλιανός †

Απαλάκης Αχιλλέας †

Καρφόπουλος Θεόδωρος

06/06/2015 - έως σήµερα, Χειρουργική

08/08/2015 - 05/06/2015, Χειρουργική

17/02/2014 - 08/08/2015, Χειρουργική

16/10/2012 - 16/02/2014, Χειρουργική

01/01/2012 - 15/10/2012, Χειρουργική

15/01/1998 - 30/11/2011, Β’ Χειρουργική
01/12/2011 - 31/12/2011, Χειρουργική

21/06/1995 - 14/01/1998, Β’ Χειρουργική

12/01/1988 - 01/08/1989, Β’ Χειρουργική

22/11/1985 - 28/05/1987, Β’ Χειρουργική

22/11/1973 - 21/11/1978, Β’ Χειρουργική
01/05/1979 - 01/04/1986, Β’ Χειρουργική
31/05/1991 - 03/03/1995, Β’ Χειρουργική

24/09/1970 - 25/09/1972, Β’ Χειρουργική

30/12/1985 - 31/12/2003, Γ’ Χειρουργική

01/01/2011 - 30/11/2011, Α’ Χειρουργική

28/06/1995 - 31/12/2010, Α’ Χειρουργική

11/08/1978 - 28/02/1982, Α’ Χειρουργική
19/11/1985 - 31/12/1993, Α’ Χειρουργική

11/03/1968 - 21/05/1977, Α’ Χειρουργική

∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ∆/ΝΤΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Χριστοδουλάκης Μανούσος
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χριστοδουλάκης Μανούσος

ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ.:
∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
Καραγιάννης Γεώργιος, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
Κοκκινάκης Θεοφάνης, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
Κωστάκης Γεώργιος, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
Φραγκιαδάκη Ελισσάβετ, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, Επιµελητής Α’
Παπαδάκης Θεόδωρος, Επιµελητής Α’
Φλαµουράκης Ματθαίος, Επικουρικός Επιµελητής Β’
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ:
Βασιλογιαννάκης Εµµανουήλ
Γκιώνης Ιωάννης
Ιντζεπογαζόγλου ∆ήµητρα
Ξηµέρης Νικόλαος
Πασπαράκης Βασίλειος
Ραχµάνης Ευστάθιος
Σφακιανάκης Ελευθέριος
Τσαγκατάκη Ελένη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μανιδάκη Μαρία, Προϊσταµένη
Βελονάκη Μαρία, Υπεύθυνη
Αρχαύλης Ευστάθιος, Γραµµατέας
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ:
Φωτάκη Ευαγγελία
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ:
Λενακάκης Κωνσταντίνος
Φραντζεσκάκη Χαρίκλεια
Μάλκο Ελόνα
Ανδρουλάκη Σοφία
Φουκαράκη Αµαλία
Τιτάκη Μαρία
Μανδαλάκης Άγγελος
Πιλαφά Άννα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ∆Ε:
Καλοχριστιανάκη Αικατερίνη
∆ουκουµετζάκη Μαρία
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ: Πηρουνάκης Ιωάννης.
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
712

2074

2012

1033

2265

2013

1033

2265

2014

1081

2668

2015

944 μέχρι 11/2016

2655 μέχρι 11/2016

2016

Το κλινικό έργο 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 σε καθηµερινή βάση, στα οποία πραγµατοποιείται όλο το φάσµα
των χειρουργικών επεµβάσεων.
2. Καθηµερινώς αίθουσα επειγόντων για κάλυψη των περιστατικών της εφηµερίας ή
για άλλα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκοµείου.
3. Ξεχωριστή Day-Surgery κάθε Τετάρτη για την κάλυψη των αναγκών ογκολογικών
και αιµατολογικών ασθενών που νοσηλεύονται στα αντίστοιχα τµήµατα µε τοποθέτηση
υποδόριων διαύλων χηµειοθεραπείας.
4. Αίθουσα µικροεπεµβάσεων στο Τµήµα Εξωτερικών Ιατρείων κάθε Τετάρτη και Πέµπτη.
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 προηγµένων λαπαροσκοπικών επεµβάσεων σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του
παχέος εντέρου - ορθού.
Η Χειρουργική Κλινική συµµετέχει στο πρόγραµµα γενικών εφηµεριών του νοσοκοµείου καλύπτοντας όλο το νοµό, αλλά συγχρόνως δέχεται περιστατικά και από άλλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Κρήτης και των γύρω νήσων.
Η Χειρουργική Κλινική λειτουργεί τα παρακάτω ιατρεία:
Γενικής χειρουργικής καθηµερινώς.
Ιατρείο παχέος εντέρου και πρωκτού µια φορά την εβδοµάδα.
Ιατρείο Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος µια φορά την εβδοµάδα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
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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 (Φοιτητές, Σπουδαστές νοσηλευτικής, επιστηµονικοί επισκέπτες κ.τ.λ.) 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 συσωρευµένη 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 χωρίζονται σε δύο οµάδες και αναλαµβάνουν τους ασθενείς
της κλινικής και θα εναλλάσσονται κυκλικά ανά τρίµηνο µε την άµεση επίβλεψη των ειδικευµένων ιατρών.
\ Η επίσκεψη των ειδικευοµένων µε τους ειδικευµένους ολοκληρώνεται στις 9:00
π.µ.
\ Κάθε ∆ευτέρα στις 9.00 γίνεται εκπαιδευτική επίσκεψη από τον ∆/ντή ή τον αναπληρωτή του στους θαλάµους των ασθενών καθώς και λεπτοµερής έλεγχος των ιατρικών φακέλων.
\ Κάθε Πέµπτη γίνεται καθιστική ενηµέρωση στο γραφείο των ειδικευοµένων 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 ∆/ντή της κλινικής.

2. Τακτικά Ιατρεία
Γίνονται στον προβλεπόµενο χώρο καθηµερινά από έναν ειδικευµένο ιατρό που ορί-
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ζεται από τον διευθυντή της κλινικής για 6 µήνες.
Στους ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση, τους χορηγούνται οδηγίες ή φαρµακευτική αγωγή, είτε κατόπιν εντολής του υπεύθυνου χειρουργού, παραπέµπονται (εάν
κριθούν επείγουσες περιπτώσεις), στο εφηµερεύον τµήµα ή νοσοκοµείο, είτε εισάγονται
στην κλινική προς διερεύνηση. Στα τακτικά περιστατικά συµπληρώνεται σηµείωµα προγραµµατισµού – εισαγωγής, µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εξετάσεις και θα τοποθετείται σε ειδικό ντοσιέ προγραµµατισµού χειρουργείων (λίστα των προς χειρουργείο
ασθενών).
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.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός περιστατικού στον κατάλογο προγραµµατισµού χειρουργείων, είναι ο ασθενής 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. Στο σηµείωµα προγραµµατισµού θα αναγράφονται ενδεχόµενοι λόγοι επίσπευσης
(π.χ. συχνά επεισόδια κωλικών χοληφόρων, τοποθέτηση stent, αποδραµούσα παγκρεατίτις, ιστορικό περισφίξεων κήλης κ.λπ.), καθώς επίσης και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία για την διάρκεια της επέµβασης (π.χ. µεγάλη µετεγχειρητική κοιλιοκήλη, παχύσαρκος ασθενής κ.λπ.).
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 (Γενική - Εσωτερική)
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.
Οι κάρτες εισαγωγής θα συµπληρώνονται πλήρως και θα υπογράφονται από τον ιατρό που εκτελεί την εισαγωγή του ασθενούς.
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.
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4. «Χρέωση» ασθενών
Για τους µεν ειδικευόµενους 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 ανεξαρτήτως γενικής εφηµερίας ή όχι.

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.
Στο τέλος του έτους θα γίνονται εξετάσεις αξιολόγησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) στους ειδικευόµενους. Σε αυτόν µε την καλύτερη επίδοση θα απονέµεται έπαθλο.

7. Ανάλυση λειτουργίας Κλινικής (νοσηρότητα/θνητότητα)
Κάθε πρώτη Πέµπτη του µήνα, µετά το πέρας της επίσκεψης παρουσιάζονται: οι επι-
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πλοκές 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 Πέµπτη 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.
\ 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 ούτως ώστε, να απουσιάζουν µέχρι 2 βοηθοί ή και 2
χειρουργοί την ηµέρα.
10. Ογκολογικό συµβούλιο
Η κλινική συµµετέχει ενεργά στο ογκολογικό συµβούλιο του Νοσοκοµείου µε παραποµπή όλων των ογκολογικών ασθενών.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
08:00 – 11:00
08:00 – 15:00
09:00 – 13:00
14:30 – 15:00
19:00 – 19:30
20:00

ΤΡΙΤΗ
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
08:00 – 15:00
09:00 – 13:00
14:30 – 15:00
19:00 – 19:30
20:00

∆ΕΥΤΕΡΑ
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
08:00 – 15:00
09:00 – 13:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
19:00 – 19:30
20:00

Επίσκεψη ειδικευοµένων.
Επίσκεψη ειδικευοµένων – ειδικευµένων.
Καθιστική ενηµέρωση.
Συνάντηση µελών Κλινικής (staﬀ meeting).

Επίσκεψη ειδικευοµένων.
Επίσκεψη ειδικευοµένων – ειδικευµένων.
Χειρουργείο µικροεπεµβάσεων.
Τακτικά χειρουργεία.
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.

Επίσκεψη ειδικευοµένων.
Επίσκεψη ειδικευοµένων - ειδικευµένων.
Τακτικά χειρουργεία.
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευόµενων.
Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.

Επίσκεψη ειδικευοµένων.
Επίσκεψη ειδικευοµένων - ειδικευµένων.
Εκπαιδευτική επίσκεψη ∆ιευθυντή µε όλα τα µέλη της Κλινικής.
Τακτικά χειρουργεία.
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα.
Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 10:45
11:00 – 12:00
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ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Επιπλοκές και θάνατοι. Εισαγωγές (τακτικές/έκτακτες), τα χειρουργεία (χειρουργός, 1ος
και 2ος βοηθός), οι µικροεπεµβάσεις, η κίνηση στα τακτικά και έκτακτα εξωτερικά ιατρεία,
οι ιστολογικές εξετάσεις και τα ογκολογικά περιστατικά.

Επίσκεψη ειδικευοµένων.
Επίσκεψη ειδικευοµένων – ειδικευµένων.
Χειρουργείο µικροεπεµβάσεων.
Τακτικά χειρουργεία.
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα.
Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Βιβλιογραφική ενηµέρωση από ένα ειδικευόµενο και έναν επιµελητή µε θέµατα που
άπτονται της καθηµερινής πρακτικής και που θα ορίζονται στο τέλος του προηγούµενου
µήνα.
Παράδοση των προς χειρουργείο ασθενών µε νεοπλασίες, καθώς και των επειγόντων
περιστατικών. ∆ιάφορα θέµατα.
08:00 – 15:00 Τακτικά χειρουργεία.
09:00 – 13:00 Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
14:30 – 15:00 Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
19:00 – 19:30 Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
20:00
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
08:00 – 11:00
08:00 – 15:00
09:00 – 13:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
19:00 – 19:30
20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ
08:00 – 09:00 Επίσκεψη εφηµερευόντων.
09:00 – 10:00 Επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
14:30 – 15:00 Μεσηµβρινή επίσκεψη εφηµερεύοντα επιµελητή και ειδικευοµένων.
19:00 – 19:30 Απογευµατινή επίσκεψη εφηµερευόντων.
20:00
Ενηµέρωση ∆ιευθυντή Κλινικής από τον εφηµερεύοντα ειδικευόµενο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τρίτη 13/12/16

Τετάρτη 07/12/16

∆ευτέρα 05/12/16

Πέµπτη 01/12/16

Νεότερες απόψεις για τα Σαρκώµατα µαλακών µορίων.
De Bree Eelco

Κοινή συνάντηση µε το Εργαστήριο για αιµόσταση και θρόµβωση. Θεραπεία γεφύρωσης (bridging) αντιπηκτικής αγωγής
σε χειρουργικούς ασθενείς.
Πυροβολάκη Αικατερίνη

Νεότερα δεδοµένα για την αντιµετώπιση των ηπατικών µεταστάσεων στον καρκίνο του παχέος εντέρου – ορθού.
Σαλούστρος Εµµανουήλ
Σχολιαστής, Ανδρουλάκης Νικόλαος

Σύντοµες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήµατα για τον καρκίνο
του µαστού. Μέρος Ι.
Σανιδάς Ηλίας

Ανοικτές κακώσεις θώρακος - κοιλίας.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πέµπτη 15/12/16

Workshop - Βιοψία µαστού.

Σανιδάς Ηλίας

Κτενιαδάκης Στέλιος

∆ευτέρα 19/12/16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Σύντοµες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήµατα για τον καρκίνο
του µαστού. Μέρος ΙΙ.
Σανιδάς Ηλίας

Νόσος Crohn.

∆ευτέρα 16/01/17

Νεότερες εξελίξεις στην θρόµβωση της λαγονοµηριαίας.
Καφετζάκης Αλέξανδρος

Πέµπτη 12/01/17

Τετάρτη 18/01/17

Αποκατάσταση της βουβωνοκήλης state of art.
Τσαγκατάκης Θωµάς

Καρµίρης Κων/νος
Σχολιαστής, Πασπάτης Γρ.

∆ευτέρα 30/01/17
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Πέµπτη 09/02/17

Κακώσεις µεγάλων αγγείων.

Τεκµηριωµένη άποψη για την προετοιµασία του χειρουργικού
πεδίου.
De Bree Eelco

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

∆ευτέρα 13/02/17
Καφετζάκης Αλέξανδρος

Ανατοµικές - λειτουργικές διαταραχές της ορθοπρωκτικής περιοχής.

Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στην γενική χειρουργική.
Πετράκη Κική

Πέµπτη 23/02/17

Πέµπτη 09/03/17

Μείζονες επεµβάσεις πεπτικού και αναπνευστικός άρρωστος.
Κουµιωτάκη Σεβαστή
Σχολιαστής, Μπαχλιτζανάκης Νίκος

Ξυνός Ευάγγελος

∆ευτέρα 13/03/17

Ενδείξεις χορηγών αίµατος και παραγώγων αυτού.
Σφυριδάκη Αικατερίνη

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πέµπτη 23/03/17

Κάκωσεις ουροποιητικού.

ΜΑΪΟΣ 2017
Εξωανελκτυριακή εκτοµή: Παρουσίαση περιστατικών κλινικής.
Κωστάκης Γ., Σφακιανάκης Ε., Γκιώνης Ι.,
Ξηµέρης Ν., Ιντζεπογάζογλου ∆., Τσαγκατάκη Ε.
Σύνδροµο κοιλιακού διαµερίσµατος.
Αθανασάκης Ηλίας

Τζουλάκης Σταύρος
Σχολιαστής, Ανεζίνης Πλούταρχος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

∆ευτέρα 27/03/17
Λαπαροσκοπική κολεκτοµή: παρουσίαση υλικού της κλινικής.
Φλαµουράκης Μ., Σφακιανάκης Ε., Γκιώνης Ι., Ιντζεπογάζογλου ∆., Τσαγκατάκη Ε.

Πέµπτη 20/04/17

∆ευτέρα 08/05/17
Πέµπτη 18/05/17
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∆ευτέρα 22/05/17

Νόσος Crohn ορθοπρωκτικής χώρας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ζερβάκης Νίκος

Οξεία κοιλία: παθολογικά αίτια που µιµούνται οξεία κοιλία.
Λυδάκης Χάρης

∆ιαχείριση παρασκευασµάτων παχέος εντέρου και ορθού.
Ξέκαλου Αθηνά
Σχολιαστής, Γιαννικάκη Λίντα

Πέµπτη 01/06/17

∆ευτέρα 05/06/17

Κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων.
Κοκκινάκης Θεοφάνης

Παπαδάκης Θεόδωρος

Πέµπτη 15/06/17

Χειρουργικές παθήσεις.

Πέµπτη 29/06/17

Ca παγκρέατος: Νεότερα δεδοµένα στην χειρουργική αντιµετώπιση.
Σπυριδάκης Κώστας

∆ευτέρα 03/07/17

Καλοήθεις παθήσεις περιπρωκτικής χώρας.
Φλαµουράκης Μάνθος
Σχολιαστής, Καραγιάννης Γεώργιος
Επιλογές και αντιµετώπιση του κάτω τριτηµορίου του ορθού.
Χριστοδουλάκης Μανούσος

Προσέγγιση όγκων ωοθήκης.
Βελεγράκης Αλέξανδρος
Σχολιαστής, Ματαλιωτάκης Ιωάννης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

∆ευτέρα 10/07/17

Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στην αντιµετώπιση του
καρκίνου του ορθού.

Κοκκινάκη Μαρία
Σχολιαστής, Τριανταφύλλου Λάµπρος

Τετάρτη 12/07/17
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ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
PREPARATION WITH MECHANICAL BOWEL CLEANSING AND ORAL ANTIBIOTICS
OR NOTHING FOR ELECTIVE COLECTOMY. A Two Arm Multicentre Randomised
Controlled Study. The MECCLANT- C Trial.
PREPARATION WITH MECHANICAL BOWEL CLEANSING OR ORAL ANTIBIOTICS
AND MECHANICAL BOWEL PREPARATION FOR ELECTIVE RESECTION OF RECTUM
A Four Arm Multicentre Randomised Controlled Study. The MECCLANT–R Trial.
NEO-ADJUVANT TREATMENT FOR ADVANCED RECTAL CANCER WITH
CHEMOTHERAPY A MULTICENTER PHASE II - SAFETY TRIAL NEARCHO-II
Phase II Multicenter Trial assessing safety and feasibility of neo-adjuvant
chemotherapy with mFOLFOX followed by surgery
for the locally advanced rectal cancer.
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3/ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Έτος δεύτερο (2016-2017)

01/12/16
1. Ανοικτές κακώσεις θώρακος-κοιλίας. / Κτενιαδάκης Στέλιος

05/12/16
2. Σύντοµες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήµατα για τον καρκίνο του µαστού. Μέρος Ι. /
Σανιδάς Ηλίας

15/12/16
3. Νεώτερες απόψεις για τα Σαρκώµατα µαλακών µορίων. / De Bree Eelco

12/01/17
4. Νόσος Crohn. / Καρµίρης Κων/νος - Σχολιαστής, Πασπάτης Γρ.

16/01/17
5. Σύντοµες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήµατα για τον καρκίνο του µαστού. Μέρος ΙΙ. /
Σανιδάς Ηλίας

09/03/17
6. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στην γενική χειρουργική. / Πετράκη Κική

01/06/17
7. Κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων χοληφόρων. / Κοκκινάκης Θεοφάνης

10/07/17
8. Καλοήθεις παθήσεις περιπρωκτικής χώρας. / Φλαµουράκης Μάνθος - Σχολιαστής,
Καραγιάννης Γεώργιος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ
28 & 29 ΜΑΪΟΥ 2017
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

De Bree Eelco, Χειρουργός, Αν. Καθηγητής, ΠΑΓΝΗ.
Ανδρουλάκης Νικόλαος, ∆/ντης Ογκολογικής Κλινικής Ε.Σ.Υ., Βενιζέλειο.
Ανεζίνης Πλούταρχος, ∆/ντης Ουρολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Αθανασάκης Ηλίας, ∆/ντης Ε.Σ.Υ. Γενικής Χειρ/κής Κλινικής, ΠΑΓΝΗ.
Βελεγράκης Αλέξανδρος, Επικουρικός Επιµελητής Β’
Γιαννικάκη Λίντα, ∆/ντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Βενιζέλειο.
Γκιώνης Ιωάννης, Ειδικευόµενος Χειρουργικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Ζερβάκης Νίκος, Χειρουργός, Creta Interclinic.
Ιντζεπογάζογλου ∆ήµητρα, Ειδικευόµενη Χειρουργικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Καραγιάννης Γεώργιος, Χειρουργός, ∆/ντης Ε.Σ.Υ., Βενιζέλειο.
Καρµίρης Κώστας, Γαστρεντερολόγος, Επιµελητής Α’, Βενιζέλειο.
Καφετζάκης Αλέξανδρος, Επιµελητής Α’, Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΑΓΝΗ.
Κοκκινάκη Μαρία, ∆/ντης Ε.Σ.Υ., Ακτινολογικό, Βενιζέλειο.
Κοκκινάκης Θεοφάνης, ∆/ντης Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο.
Κουµιωτάκη Σεβαστή, Επιµελήτρια Α, Πνευµονολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο
Κτενιαδάκης Στυλιανός, Επιµελητής Α’, Βενιζέλειο.
Κωστάκης Γεώργιος, ∆/ντης Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο.
Λυδάκης Χάρης, ∆/ντης Παθολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Μανωλαράκη Μαρία, Αναισθησιολόγος, Επιµελήτρια Α’, Βενιζέλειο.
Ματαλιωτάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, ∆/ντης Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Μπαχλιτζανάκης Νικόλαος, ∆/ντης Πνευµονολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Ξέκαλου Αθηνά, Επικουρική Επιµελήτρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, Βενιζέλειο.
Ξυνός Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής.
Παπαδάκης Θεόδωρος, Χειρουργός, Επιµελητής Α’, Βενιζέλειο.
Πασπαράκης Βασίλης, Ειδικευόµενος Χειρουργικής, Βενιζέλειο.
Πασπάτης Γρηγόρης, ∆/ντης Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Πετράκη Κική, Παθολόγος, Επιµελήτρια Α’, Βενιζέλειο.
Πυροβολάκη Αικατερίνη, Επικουρική Επιµελήτρια Β’.
Σαλούστρος Μανόλης Επιµελητής Β, Ογκολογική Κλινική, Βενιζέλειο
Σανιδάς Ηλίας, Χειρουργός, πρώην Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής.
Σπυριδάκης Κωσταντίνος, Χειρουργός, Επιµελητής Α’, Βενιζέλειο.
Σφακιανάκης Ελευθέριος, Ειδικευόµενος Χειρουργικής, Βενιζέλειο.
Σφυριδάκη Κατερίνα, Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Κέντρου Αιµοδοσίας, Βενιζέλειο.
Τζουλάκης Σταύρος, Ουρολόγος, Επιµελητής Α’, Βενιζέλειο.
Τριανταφύλλου Λάµπρος, ∆/ντης Ακτινολογικού & Ιατρικής Υπηρεσίας, Βενιζέλειο.
Τσαγκατάκη Ελένη, Ειδικευόµενη Χειρουργικής, Βενιζέλειο.
Τσαγκατάκης Θωµάς, Χειρουργός, Ασκληπιείο.
Φλαµουράκης Ματθαίος, Επικουρικός Επιµελητής Β’, Χειρουργικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
Χριστοδουλάκης Μανούσος, ∆/ντης Χειρουργικής Κλινικής, Βενιζέλειο.
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