ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06-10-21 & ώρα 1μμ.

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος: Β. Βουγάς, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Πρόεδρος: Κ. Αθανασιάδη, Χειρουργός Θώρακος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Καρδιοθωρακοχειρουργικό-Θωρακοχειρουργικό-Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Σπάνιο ενδοπορικό θηλώδες νεόπλασμα χοληφόρων
σε ασθενή με μεταμόσχευση νεφρού»
Παρουσίαση: Τρακοσάρη Παρασκευή,
Α’ Χειρουργικό Τμήμα-Μ.Μ.Ο.

Ιατρός,

Ειδικευόμενη

στο

Διαφορική Διάγνωση: Τρακοσάρη Παρασκευή, Ιατρός Ειδικευόμενη,
Βουγάς Βασίλειος, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά
Υπεύθυνος, Α’ Χειρουργικό Τμήμα-Μ.Μ.Ο.
Σχολιασμός:
1. Κυριακόπουλος Γεώργιος, Παθολογοανατόμος, Επικουρικός
Παθολογοανατομικό Τμήμα
2. Μποτσάκης Κωνσταντίνος, Χειρουργός, IAΣΩ General

Ιατρός,

Ασθενής ανοσοκατεσταλμένος από 10ετίας μετά από μεταμόσχευση νεφρού
προσήλθε λόγω τυχαία ανευρεθείσας διάτασης ενδοηπατικών χοληφόρων
αριστερού ηπατικού λοβού. Υπεβλήθη σε τυπική αριστερή ηπατεκτομή,
χολοκυστεκτομή και τοποθέτηση σωλήνα Kher στο χοληδόχο πόρο. Ο ασθενής είχε
μακρά νοσηλεία στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού λόγω χολόρροιας από την
επιφάνεια εκτομής και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Η παθολογονατομική έκθεση ανέδειξε ενδοπορικό θηλώδες νεόπλασμα των
χοληφόρων πόρων του ήπατος με συνοδό εστιακή εξαλλαγή προς διηθητικό
χολαγγειοκαρκίνωμα, μια σπάνια οντότητα που στο σύνολο των 128 χειρουργείων
ήπατος στην κλινική μας την τελευταία 10ετία το συγκεκριμένο περιστατικό
αποτελεί τη μοναδική περίπτωση τέτοιου νεοπλάσματος.
Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς
πρόκειται για μια σπάνια νεοπλασματική οντότητα σε ασθενή
ανοσοκατεσταλμένο, όπου η ανάπτυξη κακοήθειας αποτελεί την τρίτη πιο συχνή
αιτία νοσηρότητας και θνητότητας από ότι στο γενικό πληθυσμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
μέσω ZOOM. Οι οδηγίες-κωδικοί σύνδεσης στο ZOOM, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους
δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06-10-21 και ώρα 1μμ.,
αποστέλλοντας
το
Έντυπο
Δήλωσης
Συμμετοχής
ηλεκτρονικά
στο
e-mail:
sseh.evaggelismos@gmail.com.
Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits
(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού
χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης).

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:
https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-epistimonikontmimaton/tetarti-2021-2022
* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand παρακολούθηση.

