
                                          
                 
                                                                                                                                            

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά 
προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων (Αριθμ. Α3α/οικ.97136 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ4316/τεύχος Β΄/30-12-2016) 

                                                     
Κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης στη Λίστα καταχωρούνται: 

· Ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την εγγραφή του για 
την ένταξή του στη Λίστα 

· Το είδος του χειρουργείου 
· Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό 
· Η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς 
· Η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης 

 
Ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή αποτελείται από τρία στοιχεία: 

· Την ημερομηνία εξέτασης του ασθενούς στο νοσοκομείο 
· Τα τρία τελευταία ψηφία του νοσοκομειακού κωδικού του ασθενούς 
· Τα αρχικά του ονόματος του ασθενούς 

 
Η Λίστα αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και ανανεώνεται 

(επικαιροποιείται) την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή). 
 

Την ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.  
 
Τα επείγοντα περιστατικά – χειρουργεία δεν εντάσσονται στη διαδικασία της 

Λίστας. Πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία συντάσσεται και 
αναρτάται κάθε 15νθήμερο στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. 
 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 
(βαρύτητα 3,4,5) οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Στην περίπτωση αυτή το 
περιστατικό κατατάσσεται εκ νέου με συμπληρωματική καταχώριση και ορίζεται η 
ακριβής ημερομηνία του χειρουργείου μόλις αυτό καταστεί εφικτό, βάσει της  
κατανομής των χειρουργικών τραπεζών, των ημερών  που χειρουργεί κάθε ιατρός, 
των διαθεσίμων ημερομηνιών που υπάρχουν μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει 
να διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση κλπ.  

 
Η ομαλή εκτέλεση της σειράς προτεραιότητας που έχει καθοριστεί με τη Λίστα, 

καθώς και οι αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω επαναξιολόγησης της 
σοβαρότητας του περιστατικού ή της αποδεδειγμένης αδυναμίας του ασθενούς να 
προσέλθει την ημερομηνία που του έχει ανακοινωθεί παρακολουθούνται από τους 
αρμόδιους  υπαλλήλους του νοσοκομείου. 

 
Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε μεταβολή που τον 

αφορά και αντιστοίχως ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός 
του. 

 



Οι ασθενείς λαμβάνουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με τον κωδικό 
αριθμό τους και την ημερομηνία του χειρουργείου τους σε έντυπη μορφή, μετά την 
κλινική εκτίμησή τους από το χειρουργό και την αξιολόγηση της σοβαρότητας της 
νόσου. 
 

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητάς τους μπορούν 
να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών 
υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου. 

 
Οι διαδικασίες για την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου θα υπόκεινται σε 

βελτιώσεις, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 
Τμήμα Κίνησης Ασθενών στο τηλ: 2553350220 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(Απόφαση Αριθμ. Α3α/οικ.97136 ΦΕΚ 4326/τ. Β΄/30-12-2016) 
 

Κατηγο
ρία 

Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος 
αναμονής μέχρι την 
πραγματοποίηση της 

επέμβασης 
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 

καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα 
Μέχρι 2 εβδομάδες 

2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και 
η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα 

3-6 εβδομάδες 

3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή 
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 

7-12 εβδομάδες 

4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή 
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 

12-24 εβδομάδες 

5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή 
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 

24 εβδομάδες και πάνω 

 
 
 
                                                    
 
 
 


