Πίνακας βαρύτητας
χειρουργικών επεμβάσεων
(αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης)
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Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2

Αγγειοχειρουργικές επεβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Καθαρισμός και συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα
2. Μικρές επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός δακτύλου άνω ή κάτω άκρου
Απλή απολίνωση κιρσού
Αποκάλυψη φλέβας
Τοποθέτηση υποκλειδίου καθετήρα
Καθαρισμός τραύματος επί εδάφους γάγγραινας ή υπάρχοντος μοσχεύματος
Τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού για αιμοκάθαρση
Διεγχειρητική αγγειογραφία και ενδαγγειακό υπερηχογράφημα
Αποσυμπίεση μυϊκού διαμερίσματος

3. Μεσαίες επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
Απλή συρραφή μεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύματος (αρτηρίας, φλέβας)
Απολίνωση μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
Αρτηριακή εμβολεκτομή άνω άκρου
Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιμοδιάλυση
Αφαίρεση αιμαγγειώματος δείκτου δακτύλου
Διερεύνηση ιγνυακής αρτηρίας
Τοποθέτηση υποδορίου ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman (πλήρως ή μερικώς εμφυτευόμενο)
Απολίνωση διατιτραινουσών φλεβών
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Αγγειοπλαστική βραχιονίου, μασχαλιαίας αρτηρίας ή φλέβας, λαγονίου αρτηρίας και φλέβας, μηριαίας και ιγνυακής αρτηρίας
Ακρωτηριασμός βραχίονος, πήχεος, κνήμης, μηρού
Αρτηριακή θρομβεκτομή άνω άκρου
Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
Εκτομή προσθίου σκαληνού μυός
Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
Εμβολή μηριαίας αρτηρίας
Οσφυϊκή συμπαθεκτομή
Σαφηνεκτομή
Σύγκλειση ρήξης αγγείου μετά καθετηριασμό (αρτηρίας, φλέβας)
Φλεβική θρομβεκτομή (μασχαλο-υποκλειδίου)
Αρτηριοπλαστική εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας
Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας
Αφαίρεση αυχενικής πλευράς
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5. Βαριές επεμβάσεις
Αρτηριακή, φλεβική και αορτολαγόνιος θρομβοενδαρτηρεκτομή
Αορτο-λαγόνιος παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Αορτο-μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
Υποκλειδιο–υποκλείδιο αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
Φλεβική θρομβεκτομή (λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός)
Εμβολισμός περιφερικού ή σπλαχνικού αγγείου
Ανοικτές ή ενδαγγειακές επεμβάσεις για ανεπάρκεια ή απόφραξη εν τω βάθει φλεβικού δικτύου
Μηροιγνυακή, μηρομηριαία, υποκλείδιο-υποκλείδια, υποκλείδια-βραχιόνιος, μονή μασχαλομηριαία και μασχαλιαία-βραχιόνιος παράκαμψη
Αγγειοπλαστική με αεροθάλαμο νεφρικής, αλληρείου τρίποδα, μεσεντερίου αρτηρίας, πρόσθιας και οπίσθιας κνημιαίας, περονιαίας αρτηρίας
Επεμβάσεις για σύνδρομο Entrepment ιγνυακής αρτηρίας χωρίς παράκαμψη.
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
In situ μηροιγνυακή παράκαμψη για διάσωση σκέλους
Αορτο-ιγνυακή παράκαμψη
Αορτο-καρωτιδική παράκαμψη
Αορτο-σπλαγχνική αρτηριακή παράκαμψη
Αορτο-υποκλείδιος παράκαμψη
Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας
Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου μασχαλομηριαίο
Εκτομή αορτο-μηριαίας πλαστικής παράκαμψης και τοποθέτηση πολύ παράκαμψης
Επέμβαση επί αορτο-εντερικής επικοινωνίας
Καρωτίδα – υποκλείδια παράκαμψη
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
Ανεύρυσμα λαγονίου αρτηρίας
Ενδαρτηρεκτομή αορτής λαγονίου
Επεμβάσεις για μη τραυματικές αγγειακές δυσπλασίες ή αιμαγγειώματα άκρων μεγέθους μεγαλύτερου των 5 εκ.
Αγγειοπλαστική και στεντ καρωτίδας με χρήση φίλτρου προστασίας.
Αορτο-μηριαία παράκαμψη
Αορτο-νεφρική αρτηριακή παράκαμψη
7. Ειδικές επεμβάσεις
Ραγέν ανεύρυσμα θωρακικής-κοιλιακής αορτής ή λαγονίου αρτηρίας
Εκτομή ανευρύσματος ή τραύματος θωρακικής ή/και κοιλιακής αορτής
Αόρτο-άνω μεσεντέρια και αόρτο-αλλήρειος παράκαμψη
Επεμβάσεις επαναγγείωσης σπλαγχνικού ή καρωτιδικού αγγείου
Αντικατάσταση καρωτίδας με μόσχευμα
Ενδαγγειακό ανεύρυσμα θωρακικής ή κοιλιακής αορτής

55

Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2

Γενική χειρουργική
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
Βιοψία διά βελόνης
Βιοψία μαστού διά βελόνης (FNA) – Έως δύο τον αριθμό
Διάνοιξη αιματώματος
Διάνοιξη δερματικού αποστήματος
Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)
Καθαρισμός και συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Ονυχεκτομή μερική
Παρακέντηση κύστεως
Εκτομή ογκιδίου δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρού δερματικού μορφώματος.
Εκτομή ογκιδίου μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου κάτω του 1 εκατοστού
Βιοψία Δέρματος ή μυός δια βελόνης
Βιοψία μυός δια βελόνης
2. Μικρές επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός δακτύλου άνω ή κάτω άκρου
Αποκάλυψη φλέβας
Αφαίρεση γαγγλίου
Αφαίρεση μικρών επιπολής ξένων σωμάτων
Βιοψία κροταφικής αρτηρίας & λεμφαδένων
Βιοψία μαστού διά βελόνης (FNA) – Άνω των δύο
Διατομή βραχέος χαλινού
Εκτομή 2-9 ογκιδίων δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών μορφωμάτων στην ίδια ανατομική
περιοχή ή έως 3 ογκιδίων σε διαφορετικές περιοχές
Εκτομή ογκιδίου μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου 1,1-4 εκατοστών
Εκτομή πολυπόδων, θηλωμάτων, κονδυλωμάτων εξωδέρματος πρωκτικού δακτυλίου
Καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους 4,1 - 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων,
μυών ή αγγείων
Ολική ονυχεκτομή και ονυχοπλαστική
Βιοψία μυός
Τοποθέτηση υποκλειδίου καθετήρα, σφαγίτιδας, μηριαίας φλέβας
Διαστολή δακτυλίου
Εκτομή μικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου μαστού
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Αιμορροϊδεκτομή
Αποκατάσταση ρήξεως μυός
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων
Διάνοιξη-παροχέτευση περιεδρικού αποστήματος
Διόρθωση κρυψορχίας-ορχεοπηξία
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Διόρθωση συστροφής όρχεος-ορχεοπηξία
Εκτομή ευμεγέθους όγκου μαστού
Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου άνω των 4 εκ.
Εκτομή κύστεων-συριγγίων τραχήλου
Εκτομή κύστεως κόκκυγγος
Εκτομή κύστεως ωοθήκης
Εκτομή μεκελείου αποφύσεως χωρίς τελικοτελική αναστόμωση
Εκτομή μορφωμάτων βλεννογόνου πρωκτού
Εκτομή όγκου θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
Αφαίρεση block τραχηλικών λεμφαδένων ή φρουρού λεμφαδένα
Εκτομή όζου θυρεοειδούς
Εκτομή παραεδρικού συριγγίου
Εκτομή μη ψηλαφητού ογκιδίου μαστού (εντοπισμός διά σύρματος)
Εκτομή άνω των 9 ογκιδίων δέρματος (σπίλων, θηλωμάτων, ινωμάτων κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών μορφωμάτων στην ίδια
ανατομική περιοχή, ή άνω των 3 ογκιδίων σε διαφορετικές ανατομικές περιοχές.
Εκτομή ραγάδος (συμπεριλαμβάνεται η διαστολή δακτυλίου)
Εκτομή υπογναθίου σιελογόνου αδένος
Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Καθαρισμός & συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων,
μυών ή αγγείων
Λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος
Τοποθέτηση υποδορίου ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman
Μερικός λεμφαδενικός καθαρισμός βουβωνικής χώρας
Μερικός λεμφαδενικός καθαρισμός μασχαλιαίας Κοιλότητος
Ορχεκτομή
Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος
Πλαγία σφιγκτηροτομή
Πλαστική υδροκήλης
Σκωληκοειδεκτομή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος μετά ή όχι στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος
Τεταρτεκτομή μαστού
Φίμωση
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντεροτομή
Χολοκυστοστομία
Απολίνωση διατιτραινουσών φλεβών και / ή κιρσεκτομή μεμονωμένων κιρσών
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Απλή μαστεκτομή
Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
Βαγοτομή
Βραγχιακή κύστη τραχηλικής χώρας
Γαστροεντεροαναστόμωση
Γαστροτομή με αφαίρεση καλοήθους όγκου στομάχου
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Διάσπαση χειρουργικού τραύματος–εκσπλάγχνωση–συρραφή
Διόρθωση επιγαστρικής κήλης
Διόρθωση μετεγχειρητικής κήλης
Εκτομή επιπλόου
Εκτομή ευμεγέθους όγκου τραχήλου
Εκτομή όγκου κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκατοστών
Εκτομή ορθοκολπικού συριγγίου
Εντεροεντεροαναστόμωση
Εξαίρεση ινομυωμάτων μήτρας έως 3 τον αριθμό με ανοικτή τομή
Εξωμήτριος κύηση
Ερευνητική λαπαροτομία
Ερευνητική λαπαροτομία και βιοψία ενδοκοιλιακού οργάνου
Λύση συμφύσεων επί ειλεού
Μερική θυρεοειδεκτομή
Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
Παροχέτευση ηπατικού αποστήματος
Παροχέτευση υποδιαφραγματικού αποστήματος
Πλαστική βουβωνοκήλης (με ή χωρίς πλέγμα)
Εκτομή μεκελείου αποφύσεως μετά τελικο-τελικής αναστόμωσης
Πλαστική μηροκήλης
Πλαστική ομφαλοκήλης
Πρόπτωση κολοστομίας
Λαπαροσκοπική εξαίρεση ινομυωμάτων έως 3 τον αριθμό
Σαφηνεκτομή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήμης και διατιτραινουσών
Συρραφή Τραύματος Ήπατος
Συρραφή Τραύματος Σπληνός
Υπερεκλεκτική Βαγοτομή
Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντερεκτομή
Σκωληκοειδεκτομή μετά από ρήξη της σκωληκοειδούς με τοπική περιτονίτιδα
Πλαστική διαφραγματοκήλης λαπαροσκοπικά
Ριζικός βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός

5. Βαριές επεμβάσεις
Άτυπη ηπατεκτομή
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως ήπατος
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος)
Βαγοτομή και αναστόμωση
Βαγοτομή και πυλωροπλαστική
Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία
Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού
Ειλεός με εντερεκτομή
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Εκτομή λεπτού εντέρου
Εκτομή ορθοκυστικού συριγγίου
Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως παγκρέατος
Εξαίρεση ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή ή λαπαροσκοπικά
Εξαίρεση μεγάλων ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκατοστών - με ανοικτή τομή
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός μασχαλιαίας κοιλότητος
Μερική γαστρεκτομή-Sleeve
Μερική κολεκτομή
Νεφρεκτομή
Ολική παρωτιδεκτομή
Ολική υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα
Παραθυρεοειδεκτομή
Πλαστική διαφραγματοκήλης με κοιλιακή τομή ή λαπαροσκοπικά
Ριζική μαστεκτομή (περιλαμβάνει την αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων, αλλά όχι ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό)
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου
Σκωληκοειδεκτομή επί γενικευμένης περιτονίτιδος
Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας περιτονίτιδος από διάτρηση έλκους
Χολοκυστεκτομή (ανοικτή ή λαπαροσκοπική)
Χολοκυστεκτομή και έρευνα χοληδόχου πόρου
Εκτεταμένη διόρθωση κοιλιοκήλης με πλέγμα άνω των 30x30 εκατοστών (αντικατάσταση κοιλιακού τοιχώματος)
Σύγκλειση κολοστομίας
Ολική θυροειδεκτομή
Μερική ή ολική σπληνεκτομή
Ριζική επινεφριδεκτομή

6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Εξαίρεση εκτεταμένων όγκων κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή
Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού
Μερική παγκρεατεκτομή
Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική)
Ολική γαστρεκτομή
Ολική ή μερική εξεντέρωση πυέλου
Ολική κολεκτομή
Ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
Πρόσθια χαμηλή εκτομή παχέος εντέρου
Ολική θυρεοειδεκτομή με μερικό λεμφαδενικό καθαρισμό (εκτός ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου) και θυρεοειδεκτομή επί νόσου
Graves

Τυπική λοβεκτομή ήπατος
Χολοκυστεκτομή και σφιγκτηροπλαστική και Kahr
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Τα χρήματά σας

Ριζική νεφρεκτομή επί καρκίνου

Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2

Χολοκυστεκτομή και χολοπεπτική αναστόμωση
Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή
Λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη (By Pass)
7. Ειδικές επεμβάσεις
Whipple (παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή και μετάθεση χοληδόχου πόρου και γαστροεντεροαναστόμωση)
Ολική παγκρεατεκτομή
Πυλαιο–κοιλική αναστόμωση
Ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση
Πυελική εξεντέρωση
Γάγγραινα κορμού άκρων
Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή σιγμοειδούς και ορθού

Γυναικολογικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Κολποσκόπηση με βιοψία τραχήλου, κόλπου ή αιδοίου
2. Μικρές επεμβάσεις
Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου
Διαγνωστική απόξεση
Διαγνωστική υστεροσκόπηση
Διακοπή κυήσεως Α΄3μήνου
Διάνοιξη βαρθολινείου αδένος
Εξαίρεση βαρθολινείου αδένος
Καυτηρίαση ενδομητρίου-ενδομητρίωση
Καυτηρίαση τραχήλου
Περίδεση τραχήλου
Κωνοειδής εκτομή
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Απολίνωση σαλπίγγων
Διαγνωστική λαπαροσκόπηση
Διακοπής κυήσεως πέραν του Α΄3μήνου
Επεμβατική υστεροσκόπηση (π.χ. εξαίρεση πολύποδα)
Εξαίρεση κύστεως ωοθήκης
Καυτηρίαση ενδομητριωσικών εστιών
Μερικός λεμφαδενικός καθαρισμός βουβωνικής χώρας
Συνδεσμοπηξία μήτρας
Συρραφή ρήξεως περινέου
Σφηνοειδής εκτομή ωοθήκης
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Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση ακράτειας ούρων
Εκτομή τραχήλου
Προσθία ή οπισθία κολποραφή
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Εξαίρεση ινομυωμάτων μήτρας έως 3 τον αριθμό με ανοικτή τομή
Εξωμήτριος κύηση
Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική
Λύση συμφύσεων σαλπίγγων
Πλαστική σαλπίγγων
Προσθιοπισθία κολποραφή
Ωοθηκεκτομή
Επεμβατική υστεροσκόπηση για εξαίρεση ινομυώματος
Ριζικός βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός
5. Βαριές επεμβάσεις
Manchester τραχήλου
Εκτομή αιδοίου
Εξαίρεση ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή
Εξαίρεση μεγάλων ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκ. - με ανοικτή τομή
Κολπική αφαίρεση ινομυώματος
Ολική κολπική υστερεκτομή
Ολική υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
Ωοθηκεκτομή επί καρκίνου με χειρουργική σταδιοποίηση
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Κολπική ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
Υστερεκτομή και πυελική λεμφαδενεκτομή
Ριζική ολική υστερεκτομή (περιλαμβάνει εξαίρεση ιστού παραμητρίου και κόλπου, καθώς και πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό πυελικών
λεμφαδένων)
Ριζική αιδοιεκτομή με μηροβουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό
Επέμβαση επί υποτροπής Ca ωοθηκών ή αιδοίου
Διάμεση κυτταρομείωση σε καρκίνο ωοθήκης

Ενδαγγειακή χειρουργική
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)
Καθαρισμός τραυμάτων δακτύλων
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2. Μικρές επεμβάσεις
Διεγχειρητική Αγγειογραφία
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Ενδαγγειακή εκλεκτική θρομβόλυση (Α-Φ)
Ενδαγγειακήαγγειοπλαστική μηριαίας
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική λαγονίου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων
Αγγειοπλαστική κοίλης φλέβας
5. Βαριές επεμβάσεις
Ανεύρυσμα λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσμα μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσμα περιφερικών αγγείων-ενδαγγειακής χειρουργικής
Ανεύρυσμα υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής
Ενδαγγειακή αγγειοπλασική υποκλειδίου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ανωνύμου
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική καρωτίδος
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική νεφρικής
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική σπλαγχνικών Αγγείων
Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική σπονδυλικής
Κλάδοι αορτικού τόξου
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής-ενδαγγειακής χειρουργικής
7. Ειδικές επεμβάσεις
Ραγέν ανεύρυσμα θωρακικής-κοιλιακής αορτής ή λαγονίου αρτηρίας

Επανορθωτική μικροχειρουργική
1. Μεσαίες επεμβάσεις
Διατομή τενόντων καμπτήρων. Ζώνη Ι (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Διατομή τενόντων καμπτήρων. Ζώνη ΙΙΙ (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Διατομή τενόντων καμπτήρων. Ζώνη IV, V (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Διατομή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρική δέσμη (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
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Διατομή εκτεινόντων τενόντων. Πλάγιες δέσμες (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Διατομή εκτεινόντων τενόντων. Κεντρικότερη (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Τενόντια μοσχεύματα καμπτήρων
Ευρεία τενοντόλυση καμπτήρων. Εφαρμογή τενοντίου μοσχεύματος. Ένα δάκτυλο.
Ευρεία τενοντόλυση καμπτήρων. Εφαρμογή τενοντίου μοσχεύματος. Κάθε επιλέον δάκτυλο.
Απλή τενοντομεταφορά αντιθέσεως (τενόντια μοσχεύματα)
Μισχωτό αγγειούμενο οστικό μόσχευμα σκαφοειδούς (τενόντια μοσχεύματα)
Αφαίρεση εγγύς στοίχου του καρπού (τενόντια μοσχεύματα)
Kapanjii-Hemiresection καρπού (τενόντια μοσχεύματα)
Malunion μετακαρπίων δακτύλων (τενόντια μοσχεύματα)
Ψευδαρθρώσεις-οστικά μοσχεύματα δακτύλων (τενόντια μοσχεύματα)
Αρθροδέσεις φαλάγγων (τενόντια μοσχεύματα)
Αρθρολύσεις δακτύλων (τενόντια μοσχεύματα)
Μερική συνδακτυλία. Χειρουργική τεχνική Ζ (τενόντια μοσχεύματα)
Τραύµατα αρτηριών-κερκιδική, ωλένιος
Συρραφή δακτυλικού νεύρου (αποκατάσταση διατομής περιφερικών νεύρων)
Λήψη νευρικών μοσχευμάτων κάτω άκρων (αποκατάσταση διατομής περιφερικών νεύρων)
Cross finger (διασταυρούμενος) (ελλείμματα δέρματος χεριού)
Z-Plasty. Δερματικά μοσχεύματα (μερικού πάχους) (ελλείμματα δέρματος χεριού)
Επιμήκυνση δακτύλου αντίχειρος
2. Μεγάλες επεμβάσεις
Διατομή τενόντων καμπτήρων. Ζώνη ΙΙ (επεμβάσεις επί τραυμάτων άκρας χειρός)
Μετατραυματική παραμόρφωση δακτύλου(τενόντια μοσχεύματα) (swan neck) (αφορά ένα δάκτυλο)
Σύνθετες τενοντομεταφορές (μέσου, ωλενίου, κερκιδικού)
Ρήξη συνδέσμων καρπού-περιορισμένες αρθροδέσεις με οστικό μόσχευμα
Τραύµατα αρτηριών-δακτυλική
Τελικο-τελική συρραφή περιφερικού νεύρου (επινευρική-δεμιδική) (αποκατάσταση διατομής περιφερικών νεύρων)
Δακτυλικός αγγειούμενος κρημνός (ακρωτηριαστικό τραύμα) (ελλείμματα δέρματος χεριού)
Ακτινωτός ακρωτηριασμός
3. Βαριές επεμβάσεις
Νευρικά μοσχεύματα (γεφύρωση ελλειμμάτων) (αποκατάσταση διατομής περιφερικών νεύρων)
Νευρόλυση ενδονευρική αποκατάσταση διατομής περιφερικών νεύρων)
Αγγειούμενος δερμοπεριτοναϊκός κρημνός, μισχωτός (ελλείμματα δέρματος χεριού)
4. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Πλήρης συνδακτυλία. Παρασκευή αγγειονευρωδών δεματίων. Μικροχειρουργική τεχνική. (τενόντια μοσχεύματα)
Αντιχειροποίηση του δείκτη
Μεταφορά αγγειούμενου μυός
Αποσυμπίεση κατώτερου βραχιονίου πλέγματος με αφαίρεση πρώτης θωρακικής πλευράς (διαμασχαλιαία και υπερκλείδια προσπέλαση)
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5. Ειδικές επεμβάσεις
Ελεύθερος δερμοπεριτοναϊκός κρημνός (ελλείμματα δέρματος χεριού)
Ακρωτηριασμός αντιβραχίου (επανασυγκολλήσεις μελών)
Ακρωτηριασμός καρπού (επανασυγκολλήσεις μελών)
Ακρωτηριασμός παλάμης (επανασυγκολλήσεις μελών)
Ακρωτηριασμός αντίχειρος ή άλλου δακτύλου (επανασυγκολλήσεις μελών)
Χειρουργική βραχιονίου πλέγματος (εκτεταμένη παράλυση άνω άκρου-μεταφορές νεύρων)
Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι (αναδημιουργία αντίχειρος)
Αγγειούμενο οστικό, οστεοδερματικό μόσχευμα (περόνη)

Επανορθωτική/Πλαστική χειρουργική
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Διάνοιξη αιματώματος
Διάνοιξη δερματικού αποστήματος
Καθαρισμός και συρραφή μικρού τραύματος, έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Κλειστή ανάταξη κατάγματος δακτύλου
Ονυχεκτομή μερική
Βιοψία διά βελόνης - FNA
2. Μικρές επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός δακτύλου άνω ή κάτω άκρου
Ακρωτηριασμός φάλαγγος δακτύλου
Αφαίρεση λευκοπλακίας
Αφαίρεση μικρού υλικού οστεοσυνθέσεως
Βιοψία δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
Διατομή βραχέος χαλινού
Διόρθωση ουλών
Διόρθωση τηλεκάνθου
Εκτομή αθηρωματώδους κύστεως, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος, σπίλου και γενικώς μικρών δερματικών μορφωμάτων
Εκτομή μικρού δερματικού όγκου και μικρός τοπικός κρημνός
Εκτομή ξανθελάσματος βλεφάρου
Εκτομή ογκιδίου μαλακών μορίων, διαμέτρου κάτω των 4 εκ.
Εξαίρεση γαγγλίου
Εξαίρεση όγκου προσώπου έως 4 εκ.
Καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους έως 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών
ή αγγείων
Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγματος με αναισθησία
Μικρά μοσχεύματα δέρματος μεγέθους έως 5 εκ.
Ολική ονυχεκτομή και ονυχοπλαστική
Ονυχεκτομή ολική

64

Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένων
Τοποθέτηση μικρών διατατών ιστών έως 4 εκ.
Μόσχευμα ρινός απλό
Διόρθωση εκτροπίου
Διόρθωση σχιστίας χείλους
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος δακτύλου
Αποκατάσταση ουλών με μικρομεταμόσχευση μαλλιών χωρίς Laser
Αποκατάσταση ρήξεως μυός
Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων δακτύλου
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων, χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών
Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren
Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα και σύνδρομο συμπίεσης νεύρων άνω ή κάτω άκρων
Διόρθωση βαλανικού υποσπαδία
Διόρθωση ουλών άνω των 2
Διόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων
Διόρθωση σχιστίας υπερώας, φαρυγγοπλαστική
Εκτομή ευμεγέθους όγκου μαστού
Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων, διαμέτρου άνω των 4 εκ.
Εκτομή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση
Εκτομή μη ψηλαφητού ογκιδίου μαστού (εντοπισμός διά σύρματος)
Εκτομή όγκου θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
Εκτομή όγκου κοιλιακού τοιχώματος έως 4 εκ.
Εκτομή όγκου μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4 εκ.
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος έως 2 εκ.
Εξαίρεση όγκου προσώπου άνω των 4 εκ.
Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (μέχρι 2 ώρες)
Καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων,
μυών ή αγγείων
Κρημνοί δέρματος έως 2 ώρες
Μεγάλα μοσχεύματα δέρματος
Μερικός κεμφαδενικός καθαρισμός βουβωνικής χώρας
Μερικός λεμφαδενικός καθαρισμός μασχαλιαίας κοιλότητος
Περιτομή
Πλαστική πτερυγίου ωτός
Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθμό
Τενοντομετάθεση
Τεταρτεκτομή μαστού
Τοποθέτηση μεγάλων διατατών ιστών άνω των 4 εκ.
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Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τμήματος ρινικού διαφράγματος
Εκτομή υπογναθίου σιελογόνου αδένος

4. Μεγάλες επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός στο ύψος του βραχίονος, του πήχεος, της κνήμης
Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος ζυγωματικού
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος άνω ή κάτω γνάθου
Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγματος
Απλή μαστεκτομή
Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
Διόρθωση κοιλιοκήλης
Διόρθωση μετεγχειρητικής κήλης
Διόρθωση πεϊκού υποσπαδία
Εκτομή όγκου γνάθου
Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκ.
Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών)
Κρημνοί δέρματος άνω των 3 ωρών
Λήψη μοσχεύματος (εκτός δερματικού μοσχεύματος)
Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
Μυϊκοί κρημνοί
Μυοδερματικοί κρημνοί-μισχωτοί
Οστεοτομία απλή άνω ή κάτω γνάθου
Οστεοτομία κόγχου
Οστικό μόσχευμα εδάφους κόγχου
Πλαστική κοιλιακών μυών
Πλαστική ομφαλοκήλης
Πλαστική ρινός και ρινικού διαφράγματος
Ριζικός βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός μασχαλιαίας κοιλότητας
Σμίκρυνση μαστών άνω των 350 gr
Συρραφές νεύρων
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέϊνου τμήματος ρινικού διαφράγματος
5. Βαριές επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός στο ύψος του μηρού
Ανακατασκευή πτερυγίου με πλευρικό χόνδρο
Ανοικτή ανάταξη κατάγματος κόγχου
Αποσυμπίεση προσωπικού νεύρου
Διόρθωση οσχεϊκού, πυελικού υποσπαδία
Διόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου με μισχωτό κρημνό
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ.
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Μαστεκτομή μετά ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού μασχαλιαίας κοιλότητος
Ολική παρωτιδεκτομή
Οστικό μόσχευμα άνω γνάθου (με διόρθωση χείλους-διαφράγματος-ρινός)
Παρωτιδεκτομή με παρασκευή προσωπικού νεύρου
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Ανακατασκευή μαστού με ορθό κοιλιακό μυοδερματικό κρημνό
Ανακατασκευή μαστού με πλατύ ραχιαίο μύ (με ή χωρίς ένθεμα)
Άνω ή κάτω γναθεκτομή
Πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων κοιλιακών τοιχωμάτων
7. Ειδικές επεμβάσεις–Επεμβάσεις 10 Ρ Ν και πλέον
Ανάταξη κατάγματος κρανίου
Εξαίρεση όγκων κρανίου
Μικροχειρουργική επανόρθωση
Οστεοτομία Lefort III/Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων κρανίου–κόγχων
Οστεοτομία μέτωπο–προσωπική

Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Βιοψία θωρακικού τοιχώματος διά βελόνης
2. Μικρές επεμβάσεις
Απλή παροχέτευση θώρακος
Βιοψία διά βελόνης υπό CT-US
Βιοψία υπεζωκότος με βελόνη Abrams
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος
Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο
Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώματος
Εκτομή όγκου θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων
Παροχέτευση θώρακος με πλευροδεσία
Πλευροδεσία
Τοποθέτηση Port-a-cath
Παροχέτευση θώρακος παρά την κλίνη ή στο χειρουργείο με σωλήνα υπεζωκοτικής παροχέτευσης
Παράθυρο περικαρδίου
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4. Μεγάλες επεμβάσεις
Ερευνητική θωρακοτομή-πρόσθια θωρακοτομή (Chamberlain)
Θεραπεία πνευμονοθώρακος με θωρακοσκόπηση
Θεραπεία πνευμονοθώρακος με θωρακοτομή
Θωρακοσκόπηση με ή άνευ βιοψίας κ.λ.π.
Μεσοθωρακοσκόπηση
Πλύση θώρακος (αιμοθώρακας ή πλευρίτις)
Σύγκλειση στέρνου
Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου
Θωρακοσκοπική πλευροδεσία
Σφηνεκτομή πνεύμονος με θωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή
Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου
Εκτομή περικαρδίου
5. Βαριές επεμβάσεις
Αφαίρεση ή θωρακοσκοπική αντιμετώπιση εμπυήματος (παροχέτευση,καθαρισμός)
Αφαίρεση εχινοκόκκου πνεύμονος
Διόρθωση διαφραγματοκήλης διαθωρακικώς
Εκτομή όγκου θωρακικού τοιχώματος με κατάληψη πνευμονικού ιστού
Θωρακοσκοπική εκτομή κύστεων
Θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή
Ογκεκτομή υπεζωκότα για μεσοθηλίωμα
Τμηματεκτομή πνεύμονος
Λεμφαδενικός καθαρισμός μεσοθωρακίου
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου με στερνοτομή
Πλύση πνευμόνων
Εκτομή ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση stent
Εκτομή πνεύμονος και τοποθέτηση patch στην αορτή
Θυμεκτομή θωρακοσκοπική ή με μέση στερνοτομή
Θωρακικό ανεύρυσμα
Λοβεκτομή
Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική)
Πνευμονεκτομή
7. Ειδικές επεμβάσεις
Ενδοπερικαρδιακή ριζική πνευμονεκτομή
Πλευροπνευμονεκτομή και αφαίρεση διαφράγματος περικαρδίου για μεσοθηλίωμα
Λοβεκτομή με αγγειοπλαστική πνευμονικής αρτηρίας
Θωρακοσκοπική εκτομή όγκων μεσοθωρακίου
Λοβεκτομή με βρογχοπλαστική
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Ρήξη οισοφάγου
Ρομποτική εκτομή πνέυμονος, λοβού ή όγκου μεσοθωρακίου
Οισοφαγογαστρεκτομή
Πλαστική θωρακικού τοιχώματος (π.χ. Pectus excavatum)

Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
1. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσμάτων
Τοποθέτηση ενδοαγγειακού μοσχεύματος στη θωρακική αορτή
Περικαρδιεκτομή επί περικαρδίτιδας-συμφυτικής, συμπιεστικής
2. Ειδικές επεμβάσεις
Ανατομική αποκατάσταση ανωμάλου στεφανιαίου δίσκου
Ανεύρυσμα ανιούσης αορτής
Ανεύρυσμα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής
Ανεύρυσμα αριστεράς κοιλίας
Ανεύρυσμα κατιούσης θωρακικής αορτής (με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας)
Ανοικτή βαλβιδοτομή
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)
Αντικατάσταση βαλβίδος καρδίας
Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)
Αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδος (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής/βαλβιδοτομής)
Αντικατάσταση τριγλώχινος βαλβίδος
Αφαίρεση βηματοδότη με by pass (με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας)
Εκτομή ινώδους ιστού συμφυομένου στις γλωχίνες της καρδίας
Εκτομή καρδιακών όγκων
Επαναιμάτωση στεφανιαίας(ων) με αυτομόσχευμα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του αυτομοσχεύματος και ενδαρτηρεκτομή
Επανεπέμβαση παράκαμψης αορτοστεφανιαίας(ων) συμπεριλαμβανομένης λήψεως αυτομοσχευμάτων
Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσμα ανιούσης αορτής
Πλαστική αποκατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος
Σύγκλειση μεσοκοιλιακής επικοινωνίας
Σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας
Πλαστική τριγλώχινας βαλβίδας
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Νευροχειρουργικές επεμβάσεις
1. Μεσαίες επεμβάσεις
Αγγειογραφία εγκεφάλου με C-ARM
Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Καθετήρας μέτρησης ICP
Κρανιοανάτρηση
Τοποθέτηση Ommaya (εκτός Στερεοτακτικής)
Τοποθέτηση οσφυονωτιαίου Drainage
Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Εμφύτευση μόνιμης αντλίας πόνου
2. Μεγάλες επεμβάσεις
Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ.
Οσφυϊκή πεταλεκτομή
Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση
Παρακέντηση αποστήματος εγκεφάλου
Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη πνευμονογαστρικού
Τοποθέτηση Baclofen Pump
Διαδερμική κυφοπλαστική, σπονδυλοπλαστική και δισκοπλαστική
Αποσυμπίεση νεύρου με κρανιοτομία
3. Βαριές επεμβάσεις
Αυχενική δισκεκτομή
Αυχενική πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική
Βαλβίδα εγκεφάλου
Βιοψία όγκου εγκεφάλου
Θωρακική δισκεκτομή
Θωρακική πεταλεκτομή
Κρανιοπλαστική και κρανιοτομία
Μηνιγγοπλαστική
Μικροδισκεκτομή
Επισκληρίδιο αιμάτωμα
Οσφυϊκή δισκεκτομή
Πλαστική εφιππίου
Στερεοταξία
Συμπαθεκτομή
Τρηματοτομή
Σπονδυλοδεσία 1 επιπέδου
Ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία
Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση
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4. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου
Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος
Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή/αδενωματεκτομή
Εξωμυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού
Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Προσθία αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία
Σπονδυλοδεσία 2 επίπεδα
Συμφυσιόληση σπονδυλικής στήλης
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου

5. Ειδικές επεμβάσεις
Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού
Αιμαγγείωμα παρεγκεφαλίδος
Ανεύρυσμα εγκεφάλου
Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος
Αφαίρεση μηνιγγιώματος κυρτότητος εγκεφάλου
Αφαίρεση μηνιγγιώματος κυρτότητος Ν.Μ. και ριζών
Γλοιοβλάστωμα
Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού
Επεμβάσεις λειτουργικής νευροχειρουργικής (επιληψία, ν. Parkinson)
Ημι-λοβεκτομή (κροταφικού-ινιακού-μετωπιαίου-βρεγματικού)
Όγκοι βάσεως κρανίου
Σπονδυλοδεσία 3 και άνω επιπέδων
Συριγγομυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ.
Χορδοτομή
Εμβολισμός ανευρύσματος και αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού
Αρτηριο-αρτηριακές παρακάμψεις (By-pass εγκεφάλου) εξω-ενδοκρανιακές και ενδο-ενδοκρανιακές
DBS (εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση)
Εκτεταμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)

Ορθοπεδικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Βιοψία διά βελόνης πλήν σπονδυλικής στήλης
Διάνοιξη αιματώματος
Καθαρισμός και συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
Ονυχεκτομή μερική
Παρακέντηση αιμάρθρου
Παροχέτευση δερματικού αποστήματος
Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία με ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος
Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως
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2. Μικρές επεμβάσεις
Ανοικτή βιοψία μυός
Αφαίρεση επιπολής ξένων σωμάτων
Αφαίρεση καλοήθων όγκων δακτύλου
Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσύνθέσεως
Βιοψία δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
Βιοψία διά βελόνης σπονδυλικής Στήλης
Διαδερμική αφαίρεση βελονών Kirschner
Διάνοιξη ελύτρου τένοντος
Εκτομή αθηρωματώδους κύστεως, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος, σπίλου και γενικώς μικρών δερματικών μορφωμάτων
Εξαίρεση γαγγλίου (καρπού, παλάμης)
Καθαρισμός και συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους έως 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών
ή αγγείων
Ολική ονυχεκτομή και ονυχοπλαστική
Ονυχεκτομή ολική
Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου
Διαγνωστικό δισκογράφημα
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Ακρωμιοπλαστική ώμου (ανοικτή)
Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός
Αναίμακτη ανάταξη καταγμάτων-εξαρθρημάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία
Αντιμετώπιση καταγμάτων δι’ εξωτερικής οστεοσυνθέσεως εκτός μηριαίου-λεκάνης
Αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγματος δακτύλου
Αποκατάσταση ρήξεως μυός
Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων δακτύλου
Αφαίρεση υλικών οστεοσυνθέσεως (πλην διαδερμικής)
Αφαίρεση απολειμμάτων οστών, χειρουργικός καθαρισμός
Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος μαλακών μορίων ή μορφώματος (π.χ. οστεοειδές οστέωμα)
Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, μείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός
Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren
Διαγνωστική αρθροσκόπηση
Διαδερμική τοποθέτηση βελονών Kirschner
Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόμου προσαγωγών
Εκτομή καλοήθων όγκων μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4 εκ. και καλοήθων όγκων μη μακρών οστών
Καθαρισμός και Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων,
μυών ή αγγείων.
Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος, σύνδρομο ταρσίου
σωλήνος
Συρραφή ρήξεως μεμονωμένων συνδέσμων πλήν χιαστών
Τοποθέτηση κρανιακής έλξεως Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva
Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτιδος κ.λ.π.
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Χειρ/κή αντιμετώπιση καταγμάτων δακτύλου
Χειρουρ/κή αντιμετώπιση βλαισού μεγάλου δακτύλου
Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου του ώμου (Rotator Cuff)-ανοικτή
Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος (περιλαμβανομένης κάθε χειρουργικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση
και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)
Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση ώμου (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και
δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)
Ακρωτηριασμός δακτύλου άνω ή κάτω άκρου
Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία
Λύση συμφύσεων τενόντων
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός στο ύψος του βραχίονος, του πήχεος, της κνήμης
Υμενεκτομή μεγάλων αρθρώσεων (ανοικτή ή αρθροσκοπική) και αφαίρεση Εγχονδρωμάτων
Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ισχίου (κλειστή)
Αντιμετώπιση καταγμάτων άκρας χειρός, αντιβραχίου, άκρου ποδός, σφυρών, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων,
δι΄εσωτερικής οστεοσυνθέσεως ανά κάταγμα (εκτός δακτύλων)
Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, κνήμης, κλειδός, δι΄εσωτερικής οστεοσυνθέσεως
Αντιμετώπιση συνθέτων κακώσεων γόνατος (πλην διατομής αρτηριών, νεύρων)
Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
Αρθροδεσία αρθρώσεων μεσαίου μεγέθους π.χ. ποδοκνημικής-υπαστραγαλικών
Αρθροδεσία καρπού-ταρσού
Αφαίρεση επιγονατίδος (επιγονατιδεκτομή με αποκατάσταση εκτατικού μηχανισμού του γόνατος)
Αφαίρεση καλοήθων όγκων μακρών οστών
Αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική
Ενδοσκοπική μηνισκεκτομή
Λήψη οστικών μοσχευμάτων
Οστεοσύνθεση κατάγματος επιγονατίδος
Οστεοτομία περιοχής γόνατος
Οσφυϊκή πεταλεκτομή
Πλαστική κοιλιακών μυών
Πλαστκή χιαστού συνδέσμων
Σύνθετες επεμβάσεις άκρου ποδός (τενοντομετάθεση-διορθωτικές οστεοτομίες εκτός βλαισού δακτύλου) ανά τομή
Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής-στερνοκλειδικής
Χειρουργική αντιμετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήματος επιγονατίδος
Τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης μηριαίου-λεκάνης
Χειρουργικός καθαρισμός επί φλεγμονών μεγάλων αρθρώσεων δι’ ανοικτής μεθόδου
Συρραφή ή επανακαθήλωση αχιλλείου τένοντος, επιγονατιδικού ή τένοντος του τετρακεφάλου ή δικεφάλου
Διαδερμική κυφοπλαστική, σπονδυλοπλαστική και δισκοπλαστική
Αρθροσκόπηση ισχύου, ποδοκνημικής κ.α. μεγάλων αρθρώσεων
Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το μηριαίο και το βραχιόνιο
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5. Βαριές επεμβάσεις
Ακρωτηριασμός στο ύψος του μηρού
Αντιμετώπιση κατάγματος άνω πέρατος μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ημιολικής αρθροπλαστικής
Αντιμετώπιση κατάγματος και εξαρθρήματος (ανοικτή) ισχύου
Επιμήκυνση οστών
Ημιολικές αρθροπλαστικές
Μεταφορά αγγειούμενων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών
Μικροδισκεκτομή
Οστεοσύνθεση καταγμάτων μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως
Οστεοτομίες ισχίου
Χειρουργική αντιμετώπιση διατροχαντηρίου κατάγματος
Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος σπονδυλικής στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία
Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μακρών οστών
Χειρουργικοί καθαρισμοί φλεγμονών σπονδυλικής στήλης
Ενδαρθρικά κατάγματα αγκώνα-γόνατος-ποδοκνημικής (PILON) και υπερκονδύλια
Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγματα βραχιονίου μετά ή άνευ εξαρθρήματος
Χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος ώμου
Χειρουργική αντιμετώπιση άσηπτης νέκρωσης κεφαλής μηριαίου
Μεταμόσχευση χόνδρου (γόνατος-ΠΔΚ) και μηνίσκου
Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση
Οστεοσύνθεση καταγμάτων κνήμης και βραχιονίου δια ενδομυελικής ηλώσεως
Θωρακική πεταλεκτομή
Αυχενική πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική
Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου του ώμου (Rotator Cuff)-αρθροσκοπική
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Αθροδεσία ισχίου, ώμου, γόνατος
Κυφοπλαστική
Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου και ποδοκνημικής
Οστεοτομίες λεκάνης και κοτυλοπλαστικές επεμβάσεις επί συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου
Πλαστική ισχίου κατά Girdlestone
Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα
Σπονδυλοπλαστική
Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος σπονδυλικής στήλης με σπονδυλοδεσία
Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου
Οστεοτομία Σ.Σ.
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7. Ειδικές επεμβάσεις
Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision)
Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών
Εκτεταμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)
Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων
Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοήθων όγκων μακρών οστών και λεκάνης

Ουρολογικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
Βιοψία προστάτου με βελόνη
Διάνοιξη στομίου ουρήθρας
Ανάταξη παραφιμώσεως
Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως
Πλύσεις κύστεως
2. Μικρές επεμβάσεις
Αφαίρεση pig-tail
Αφαίρεση αποστήματος οσχέου
Αφαίρεση όγκου στομίου ουρήθρας
Βιοψία λεμφαδένος
Βιοψία όρχεος
Βιοψίες προστάτη κατευθυνόμενες διά διορθικού υπερηχογραφήματος
Διαστολή ή τομή ουρητηρικού στομίου
Διατομή βραχέος χαλινού
Καυτηριασμός κονδυλωμάτων (εξωτερικών)
Κυστεοσκόπηση απλή
Μανομέτρηση νεφρικής πυέλου
Ουρηθροκυστεοσκόπηση
Παρακέντηση αποστήματος προστάτου
Τυφλή ουρηθροτομία
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρων
Αφαίρεση ξένων σωμάτων από ανδρική ουρήθρα
Αφαίρεση πεϊκής προθέσεως
Διαδερμική νεφροστομία
Διαδερμική πυελοσκόπηση
Διόρθωση βαλανικού υποσπαδία
Διόρθωση κιρσοκήλης
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Διόρθωση κρυψορχίας
Διουρηθρική αφαίρεση κονδυλωμάτων
Ενδοσκοπική μηχανική ή δι΄υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου Κύστεως
Ενδοσκοπική ουρητηροπυελοσκόπηση
Επιδιδυμιδεκτομή
Καθήλωση όρχεος ή ορχεοπηξία
Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων ετερόπλευρα με ή χωρίς ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
Κυστεοσκόπηση και ανιούσα ουρητηροπυελογραφία με ή χωρίς τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως
Κυστεοσκοπική εκκένωση αιματοκύστης
Μερικός λεμφαδενικός καθαρισμός βουβωνικής χώρας
Ορχεκτομή
Περιτομή
Πλαστική στομίου ουρήθρας
Συστροφή όρχεος/ορχεοπηξία
Τοποθέτηση pig-tail
Τοποθέτηση ή αφαίρεση προθέσεως όρχεος
Υδροκήλη
Ενδοσκοπική ουρηθροτομία
Διαπερινεϊκή προστατική έγχυση
Διαπερινεϊκή τρισδιάστατη βιοψία του προστάτη

4. Μεγάλες επεμβάσεις
Δευτερογενής επέμβαση ουροστόματος
Διόρθωση πεϊκού υποσπαδία
Διουρηθρική αφαίρεση θηλωμάτων
Διουρηθρική όγκου κύστεως
Τοποθέτηση ταινίας ακράτειας (στήριξη αυχένος ουροδόχου κύστεως)
Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου κύστεως έως 1 εκατοστό
Επέμβαση επί εκτοπίας όρχεος
Μερική πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων
Μικροχειρουργική αναστόμωση σπερματικού πόρου και επιδιδυμίδος
Ουρηθεκτομή
Ουρητηροστομία
Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων-NESBIT
Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας
Ριζική ορχεκτομή επί καρκίνου
Ριζικός βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία
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5. Βαριές επεμβάσεις
Ανοικτή νεφροστομία
Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστεως
Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως
Αφαίρεση κύστεως νεφρού
Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού
Διόρθωση οσχεϊκού, πυελικού υποσπαδία
Διουρηθρική προστατεκτομή (κλασσική, εξάχνωση προστάτου, laser προστατεκτομή)
Εκτομή κυστεοκολπικού συριγγίου
Εκτομή ορθοκυστικού συριγγίου
Εμφύτευση ουρητήρος καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση ουρητήρος ετερόπλευρα
Εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα
Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου κύστεως άνω του 1 εκατοστού
Επινεφριδεκτομή επί αδενώματος
Μερική κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρος
Μερική πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή
Μετατραυματική ρήξη κύστεως και ενδοπυελική ουρήθρα
Λαπαροσκοπική εκτομή κύστεως νεφρού
Πυελολιθοτομία (κοραλλιoειδής λίθος)
Ολική ουρητηρεκτομή
Ολική πεεκτομή με βουβωνική λεμφαδενεκτομή
Ουρητηρολιθοτομία
Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης
Ουρητηροπυελοσκοπία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ή όγκων
Παροχέτευση ουρινώματος
Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες
Πλαστική ουρητήρος (μεγαουρητήρος)
Πυελοπλαστική
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Τοποθέτηση ενδοπεϊκής πρόθεσης
Υπερηβική κυστεοστομία
Υπερηβική προστατεκτομή
Χειρουργική των ουρητήρων επί τραυματισμού
Χειρουργικός καθαρισμός οσχέου (Fourner) κ.λ.π.
6. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις
Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή
Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση
Νεφρολιθοτομία (κοραλλιoειδής λίθος)
Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή
Ριζική επινεφριδεκτομή επί καρκίνου

77

Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2

Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστεως με πυελική λεμφαδενεκτομή
Νεφρεκτομή (μερική, ολική ή ριζική)
Ριζική υπερηβική ή περινεϊκή προστατεκτομή
Χειρουργική του νεφρού επί τραυματικών νεφρικών κακώσεων
Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή
7. Ειδικές επεμβάσεις
Αυτομεταμόσχευση
Ειλεϊκό ή κολονικό Conduit
Πλαστική κύστεως επί εκστροφίας κύστεως
Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργία νεοκύστης
Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή
Λαπαροσκοπική προστατεκτομή

Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς
Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως
Ένεση οινοπνεύματος
Επαναληπτική γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως
2. Μικρές επεμβάσεις
Ανάταξη φακού-παρακέντηση προσθίου θαλάμου-δευτερογενής καταρράκτης-καψουλοτομή
Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας
Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου
Βιοψία δακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλμικών ιστών
Βλεφαροραφή
Καθαρισμός μαζών
Καθετηριασμός και πλύση δακρυϊκής οδού
Κερατοτομή μετεγχειρητική επαναληπτική
Κρυοπηξία
Μεμβρανεκτομή
Ξανθελάσματα
Πτερύγιο
Συρραφή επιπεφυκότος
Συρραφή κερατοειδούς
Ταtoo κερατοειδούς-limbus-σκληρού
Ταρσοραφή
Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων-επιπεφυκότος
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Τραύμα Σσκληρού επιφανειακό
Χαλάζιο
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Ακτινωτή κερατοτομή μυωπίας
Ανάταξη ίριδος
Ασκός αφαίρεση
Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλμού βίδα Flat τοποθέτηση και τρυπάνωση
Βιτρεκτομή πρόσθια
Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλμού κατά POMPE τελική τοποθέτηση
Εκτομή κερατοειδούς αστιγματική μετά ή άνευ συρραφής
Εκτρόπιο
Εντρόπιο
Επικάλυψη
Ιριδοπλαστική
Μεταμόσχευση επιπεφυκότος/αμνιακής μεμβράνης
Περιστροφή φακού
Πλύση προσθίου θαλάμου
Επεμβάσεις μυωπίας με laser

4. Μεγάλες επεμβάσεις
Αντιγλαυκωματική επέμβαση
Αντικατάσταση ενδοφακών
Ασκορινοστομία
Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού
Βλεφαροπλαστική με ή χωρίς χειλεοπλαστική-πτώση βλεφάρου
Εγχείρηση καταρράκτη
Εκκένωση κόγχου
Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno
Ένθεση βαλβίδος Molteno
Ένθεση ενδοφακού-αφαίρεση ενδοφακού
Κερατοτομή αστιγματισμού
Σκληροπλαστική
Στραβισμός
Τραύμα Υαλώδους
Υπερμετρωπία
5. Βαριές επεμβάσεις
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Βιτρεκτομή οπίσθια-Χειρ. Ωχράς
Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού-μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού)
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Κερατοπρόθεση ένθεση Α΄στάδιο-Β΄στάδιο
Μεταμόσχευση κερατοειδούς
Μεταμόσχευση σκληρού – Limbus
Τραύμα σκληρού, κερατοειδούς, υαλώδους
Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ημιμορίου

Ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις
1. Πολύ μικρές επεμβάσεις
Αφαίρεση ξένου σώματος ή ρινολίθου ρινός διά της φυσικής οδού
Αφαίρεση ξένου σώματος στοματοφάρυγγα
Αφαίρεση σωληνίσκου αερισμού
Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος έξω ακουστικού πόρου
Παρακέντηση τυμπάνου
Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος κεφαλής
Χειρουργική θεραπεία φλεγμονής πτερυγίου Ωτός
2. Μικρές επεμβάσεις
Αδενοειδεκτομή
Αλλαγή σωλήνα Montgomery
Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών με γενική αναισθησία
Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος
Αφαίρεση ξένου σώματος στοματοφάρυγγα στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με γ.α. (φυσική οδός)
Αφαίρεση ξένου σώματος υποφάρυγγα, λάρυγγα
Βιοψία γλώσσης, στοματοφάρυγγα
Βιοψία λάρυγγα, υποφάρυγγα με τοπική αναισθησία
Βιοψία ρινός ή επιφάρυγγα
Βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα με τοπική αναισθησία
Βιοψία ωτός
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος
Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος ρινικού διαφράγματος με γενική αναισθησία
Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
Διατομή χαλινού γλώσσης
Εκτομή ογκιδίου γλώσσης
Εξαίρεση μικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαμέτρου έως 4 εκ. χωρίς τοπική πλαστική
Εξαίρεση μικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαμέτρου έως 4 εκ., τοπική πλαστική με χρήση κρημνού
Εξαίρεση πολύποδος ωτός
Λύση συμφύσεων ρινικής κοιλότητας
Μερική εκτομή πτερυγίου ωτός
Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου
Παρακέντηση και πλύση μετωπιαίου κόλπου
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Παρακέντηση τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού
Παροχέτευση αποστήματος κεφαλής ή τραχήλου
Παροχέτευση υποδόριου αποστήματος τραχήλου
Συρραφή βλεννογόνου στόματος
Συρραφή γλώσσης
Υποβλεννογόνιος καυτηριασμός ρινικών κόγχων
Χειρουργική θεραπεία τραύματος πτερυγίου ωτός
Αφαίρεση ξένου σώματος του έξω ακουστικού πόρου με οπισθοωτιαία τομή
3. Μεσαίες επεμβάσεις
Αμυγδαλεκτομή
Ανάτρηση ιγμορίου άντρου κατά Caldwell-Luc (ΠΟ: Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού γναθιαίου κ.)
Αντιμετώπιση επιπλεγμένου κατάγματος ρινός
Αποκατάσταση μετά τραχειοστομία
Αποφλοίωση φωνητικών χορδών
Αφαίρεση ξένου σώματος διά βρογχοσκοπήσεως
Αφαίρεση όγκου παρωτίδος χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου
Βιοψία διά βρογχοσκοπήσεως
Βιοψία ιγμορίου άντρου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (ενδορινικά ή από κυνικό βοθρίο)
Βιοψία, αφαίρεση πολύποδος φωνητικών χορδών με μικρολαρυγγοσκόπηση
Διάνοιξη παροχέτευση λουδοβικείου κυνάγχης
Διαστολή υποφάρυγγα, οισοφάγου ή λάρυγγα με κηρία. Ανά συνεδρία
Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές
Εκτομή άνω λαρυγγικού νεύρου
Εκτομή ρινικού πολύποδος
Εκτομή σταφυλής
Εκτομή υπογναθίου σιελογόνου αδένος
Εκτομή χοανοπολύποδος
Ενδορινική εκτομή χοανοπολύποδος
Εξαίρεση μικρού όγκου προσώπου ή τραχήλου διαμέτρου άνω των 4 εκ., τοπική πλαστική με χρήση κρημνού
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος έως 2 εκ. ή για Ca
Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου
Ερευνητική τυμπανοτομή
Εφαρμογή οστεοαναρτώμενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε δύο συνεδρίες, ανά συνεδρία
Κογχοτομή κάτω
Λήψη μοσχεύματος από το πτερύγιο ωτός
Λύση συμφύσεων ή διαφράγματος Φωνητικών Χορδών
Ολική αφαίρεση πτερυγίου ωτός
Πανενδοσκόπηση
Παροχέτευση εν τω βάθει φλεγμονής ή αποστήματος τραχήλου
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Πλαστική αποκατάσταση ελλείμματος δέρματος κεφαλής και τραχήλου με ελεύθερο δερματικό μόσχευμα μερικού ή ολικού πάχους
Πλαστική αποκατάσταση με τοπικό κρημνό μετά αφαίρεσης δερματικής βλάβης του δέρματος κεφαλής ή τραχήλου
Πλαστική τραχειοστομίας
Σύγκλειση τραχειοστόματος
Τοποθέτηση τραχειοοισοφαγείου κομβίου φώνησης (περιλαμβάνεται και η διατομή του κρικοθυρεοειδούς μυός)
Τραχειοβρογχοσκόπηση χωρίς βιοψία
Τραχειοτομία
Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας μετά αμυγδαλεκτομή ή αδενοειδεκτομή
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τμήματος ρινικού διαφράγματος
Χειρουργική της γλωσσικής αμυγδαλής
Μυριγγοπλαστική (ή τύπου Ι)
Αφαίρεση εξοστώσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο
Εξαίρεση βατραχίου
Πλαστική πτερυγίου ωτός
4. Μεγάλες επεμβάσεις
Απολίνωση έξω καρωτίδος
Αρυταινοειδεκτομή
Ενδορινική αποκατάσταση ατρησίας ρινικής χοάνης
Εξαίρεση βραγχιακής κύστης
Εξαίρεση κύστεως θυρεογλωσσικού πόρου
Εξαίρεση στυλοειδούς αποφύσεως
Εξωτερικές προσπελάσεις στο λάρυγγα
Εφαρμογή οστεοαναρτώμενου ακουστικού βαρηκοϊας (ΒΑΗΑ) σε μια συνεδρία
Κάτω ρινοαντροστομία
Λήψη μοσχεύματος νεύρου
Λοβεκτομή θυρεοειδούς
Μερική γλωσσεκτομή
Μερική θυρεοειδεκτομή
Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
Μέση ρινοαντροστομία
Πλαστική αποκατάσταση στοματογναθιαίας επικοινωνίας
Πλαστική ρινός και ρινικού διαφράγματος
Πλαστική ρινός με χρήση μοσχεύματος
Σύγκλειση διατρήσεως διαφράγματος
Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική
Υφολική θυρεοειδεκτομή
Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου και οστέϊνου τμήματος ρινικού διαφράγματος (ευθειασμός)
Χειρουργική μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 1
Χειρουργική της στυλοειδούς αποφύσεως
Χορδοπηξία
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Αποσυμπίεση οφθαλμικού κόγχου ενδορινικά-ενδοσκοπικά
Αφαίρεση ρινικής πολυποδίασης ενδοσκοπικά
Χορδεκτομή

5. Βαριές επεμβάσεις
Αναβολεκτομή ή αναβολοτομή
Αναστόμωση νεύρου
Αναστόμωση νεύρου κεφαλής και τραχήλου
Αναστόμωση προσωπικού νεύρου
Ανάτρηση δι΄εξωτερικής οδού του μετωπιαίου κόλπου-οστέωμα
Απλή μαστοειδεκτομή (Π.Ο: εκσμίλωση μαστοειδούς απλή)
Αποκατάσταση λαρυγγικής στενώσεως με χρήση προσθετικών υλικών (π.χ. Mondgomery)
Αποκατάσταση με δερματικό κρημνό
Αποκατάσταση με μυοδερματικό κρημνό
Απολίνωση έσω γναθιαίας αρτηρίας δια του ιγμορείου
Απολίνωση ηθμοειδών αρτηριών
Απολίνωση σφηνουπερωΐου αρτηρίας
Αποσυμπίεση ενδολεμφικού σάκκου
Αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου
Αττικοτομή
Αφαίρεση λαρυγγοκήλης
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή
Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώματος
Αφαίρεση τμήματος τραχείας και αναστόμωση
Βιοψία σφηνοειδούς κόλπου υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Διαρινική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας
Διαμαστοειδική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ωτόρροιας
Διυπερώϊος αποκατάσταση ατρησίας ρινικής χοάνης
Εκτομή του βιδιανού νεύρου
Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ.
Εξωτερική ηθμοειδεκτομή
Επανεπέμβαση πλαστικής ρινός
Επεμβάσεις γιά αποκατάσταση της λειτουργίας του λάρυγγος με εξωτερική προσπέλαση (θυρεοτομή, λαρυγγοτομή, χορδεκτομή, κ.λ.π.)
Επιγλωττιδοπηξία
Ηθμοειδεκτομή ή σφηνοειδεκτομή
Κρικοφαρυγγική μυοτομή
Λαρυγγοπλαστική
Μερική λαρυγγεκτομή κάθετη
Μερική λαρυγγεκτομή οριζόντια
Ολική εξωτερική διάνοιξη των παραρρινίων
Ολική θυρεοειδεκτομή
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Ολική λαρυγγεκτομή
Ολική παρωτιδεκτομή
Ολική σφηνο-ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Οσταριοπλαστική
Πλαγία φαρυγγο-λαρυγγεκτομή
Προσθία ηθμοειδεκτομή υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
Ριζική ανάτρηση μαστοειδούς σε εγκεφαλικές επιπλοκές
Ριζική μαστοειδεκτομή (Π.Ο: εκσκαφή λιθομαστοειδική)
Ριζικός λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου
Σφηνοειδεκτομή
Τοποθέτηση ενδοκοχλιακού εμφυτεύματος
Τραχειοπλαστική
Τραχειοπλαστική με χρήση χόνδρου
Τροποποιημένη ριζική μαστοειδεκτομή
Τυμπανοπλαστικές (εκτός τύπου Ι)
Χειρουργική αποκατάσταση τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόματος
Χειρουργική αποκατάσταση φαρυγγοστόματος με χρήση κρημνού
Χειρουργική ατρησίας ΕΑΠ
Χειρουργική αφαίρεση μηνιγγοκήλης ή εγκεφαλοκήλης με ενδοσκοπικό έλεγχο
Χειρουργική αφαίρεση νεοπλασίας ρινός παραρρινίων με ενδοσκοπικό έλεγχο
Χειρουργική αφαίρεση παθήσεων σφηνοειδούς
Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών ΕΑΠ
Χειρουργική συγγενών ανωμαλιών πτερυγίου
Χειρουργική της τραχείας
Χειρουργική του μετωπιαίου κολπώματος κατά Draf 2 και 3
Ρινοδακρυοκυστεοστομία ενδορινική-ενδοσκοπική
Ενδοσκοπική αποκατάσταση εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας
Χειρουργική ανεστραμένου θηλώματος υπό ενδοσκοπικό έλεγχο
6. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαρρινική αφαίρεση όγκου βάσης κρανίου
Διαρρινική υποφυσεκτομή
Διυπερώϊος προσπέλαση (ρινοίωμα, κ.λ.π.)
Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός
Κάτω νναθεκτομή
Λαβυρινθεκτομή μεμβρανώδης
Λαβυρινθεκτομή οστική
Λαρυγγο-φαρυγγο-οισοφαγεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό
Μερική γναθεκτομή
Μερική φαρυγγεκτομή
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Νευρεκτομή του αιθουσαίου ν.
Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική)
Ολική γναθεκτομή
Ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού (χειρουργική commando)
Ολική φαρυγγο-λαρυγγεκτομή
Ολική φαρυγγο-λαρυγγο-οισοφαγεκτομή
Ριζική θυρεοειδεκτομή επί καρκίνου
Φαρυγγολαρυγγεκτομή ολική ή μερική με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό
Χειρουργική της βάσεως του κρανίου π.χ. χημειωδέκτωμα (jugularis)
Χειρουργική χημειοδεκτώματος (tympanicus)
Ολική λαρυγγεκτομή με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου
Ενιαιοποίηση μετωπιαίων κόλπων κατά Draf II ή III
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος
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