
 

 

 
 

 
 
 

 

Ενδεικτικοί πίνακες για τη βαρύτητα επεµβάσεων 
 

 
 
 
 

Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε τη 
βαρύτητά  τους  και  σύµφωνα  µε  τα  ιατρικά  δεδοµένα  που ισχύουν κάθε φορά. 

 
Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν όλες τις χειρουργικές  
επεµβάσεις  που  πραγµατοποιούνται.  Επιπλέον,  καθώς  η ιατρική επιστήµη 
εξελίσσεται, η βαρύτητα µίας επέµβασης µπορεί να αλλάξει   ή   να   προστεθούν   
και   νέες   επεµβάσεις.   Ωστόσο,   θα   σας συνιστούσαµε να τους συµβουλεύεστε 
κάθε φορά πριν κάνετε οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση. 

 
Όσον αφορά τα όρια και τον τρόπο κάλυψης αυτών των χειρουργικών 
επεµβάσεων, ισχύουν πάντα όσα αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας. 
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Πολύ µικρές 
  Καθαρισµός πολύ µικρού τραύµατος δακτύλου 
  Χειρουργικός καθαρισµός τραύµατος 

 

Μικρές 
  Απολίνωση κιρσού - φλεβός 
  Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού) 
  Τοποθέτηση καθετήρα σε µηριαία, σφαγίτιδα, ή υποκλείδιο φλέβα 

 

Μεσαίες 
  Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) 
  Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος 

 

Μεγάλες 
  Αγγειοπλαστική περιφερικών αρτηριών 
  Αρτηριακή εµβολεκτοµή - θροµβεκτοµή 
  Αφαίρεση αυχενικής πλευράς 
  ∆ιατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός 
  Οσφυϊκή συµπαθεκτοµή 
  Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών 

 

Βαριές 
  Αγγειοπλαστική νεφρικής αρτηρίας 
  Αορτο - λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 
  Ενδαγγειακή αντιµετώπιση ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής 
  Ενδαγγειακή αντιµετώπιση ανευρύσµατος λαγονίου αρτηρίας 
  Ενδαγγειακή αντιµετώπιση ανευρύσµατος µηριαίας αρτηρίας 
  Ενδαγγειακή αντιµετώπιση ανευρύσµατος περιφερικών αγγείων 
  Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή 
  Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή 

αρτηριακή πρόθεση 
  Φλεβική θροµβεκτοµή (µάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονοµηριαίας, κάτω 

κοίλης φλέβας) 
 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Αορτο - αµφω - µηριαία - ιγνυακή παράκαµψη 
  Αορτο - νεφρική - αρτηριακή παράκαµψη 
  Αορτο - σπλαχνική αρτηριακή παράκαµψη 
  Αορτο - καρωτιδική ή αορτο - υποκλείδιο παράκαµψη 
  Εγχείρηση κοιλιακής αορτής 
  Εγχείρηση καρδιάς µε εξωσωµατική ή µη 

 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

Πολύ µικρές 
  ∆ιάνοιξη αποστήµατος 
  Παροχέτευση επιφανειακού αποστήµατος (µαστού κ.ά.) 
   Συρραφή µικρού θλαστικού τραύµατος δέρµατος υποδορίου 
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Μικρές 
  Αφαίρεση αθηρωµατώδους κύστης, µικρού λιπώµατος, ινώµατος, θηλώµατος, 

σπίλου κλπ. 
  ∆ιατοµή βραχέος χαλινού 

 

Μεσαίες 
  Αιµορροϊδεκτοµή 
  Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος 
  Εκτεταµένα θλαστικά τραύµατα αντιµετωπισθέντα µε γενική νάρκωση 
  Εκτοµή κονδυλωµάτων, θηλωµάτων, πολυπόδων 
  Εκτοµή κύστης κόκκυγος 
  Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος 
  Εκτοµή συγγενών κύστεων - συριγγίων τραχήλου 
  Επιδιδυµιδεκτοµή 
  Κιρσοκήλη 
  Μερικός λεµφαδενικός καθαρισµός µασχάλης - τραχήλου 
  Παροχέτευση περιγεγραµµένου ενδοκοιλιακού αποστήµατος 
  Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, µηροκήλη, οµφαλοκήλη, µετεγχειρητική 

κήλη, κλπ.) 
  Σκωληκοειδεκτοµή  
  Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία 
  Τεταρτεκτοµή µαστού 
  Υδροκήλη 
  Χολοκυστοστοµία 

 

Μεγάλες 
  Βαγοτοµή και αναστόµωση ή πυλωροπλαστική 
  Εντεροεντεροαναστόµωση 
  Ερευνητική λαπαροτοµία 
  Θυρεοειδεκτοµή υφολική 
  Κολοστοµία - νηστιδοστοµία - ειλεοστοµία 
  Μαστεκτοµή απλή 
  Παρωτιδεκτοµή 
  Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός βουβώνων- µασχάλης – τραχήλου 
 
Βαριές 
  Απεµπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση 
  Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας 
  Γαστρεκτοµή µερική 
  ∆ιακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού 
  Εκτοµή λεπτού εντέρου 
  Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/ παγκρέατος 
  Κολεκτοµή 
  Θυρεοειδεκτοµή ολική 
  Μαστεκτοµή ριζική 
  Νεφρεκτοµή 
  Πλαστική διαφραγµατοκήλης 
  Ριζική εκτοµή ουροδόχου κύστης 
  Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός πυέλου 
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Σπληνεκτοµή 
Χολοκυστεκτοµή 

  Χολοκυστεκτοµή & χοληδοχοτοµή 
 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Επινεφριδεκτοµή 
  Κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή ορθού 
  Οισοφαγεκτοµή (µερική ή ολική) 
  Ολική γαστρεκτοµή 
  Ολική κολεκτοµή 
  Παγκρεατεκτοµή (ολική-µερική) 
  Τυπική λοβεκτοµή ήπατος 
  Χολοκυστεκτοµή & σφιγκτηροπλαστική ή 
  Χολοπεπτική αναστόµωση 

 

Ειδικές 
Wipple (παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή και μετάθεση χοληδόχου πόρου και 
γαστροεντεροαναστόμωση) 

 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μικρές 
  Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου 
  ∆ιαγνωστική απόξεση 
  Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλου-µαρσιποποίηση Βαρθολινείου Αδένος 

 

Μεσαίες 
  Απολίνωση σαλπίγγων 
  Αφαίρεση κύστης ωοθήκης 
  ∆ιαγνωστική/επεµβατική λαπαροσκόπηση 
  ∆ιαγνωστική/επεµβατική υστεροσκόπηση 
  ∆ιακοπή κυήσεως επιβεβληµένη 
  Εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος 
  Κωνοειδής εκτοµή τραχήλου 
  Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή 
  Τραχηλεκτοµή 

 

Μεγάλες 
  Εκτοµή αιδοίου (laser) 
  Εκτοµή σαλπίγγων 
  Πλαστική σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες) 
  Ωοθηκεκτοµή 

 

Βαριές 
  Εκπυρήνηση ινοµυώµατος µήτρας 
  Ολική κολπική υστερεκτοµή 
  Ολική υστερεκτοµή 
  Ριζική υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα 
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Εξαιρετικά Βαριές 

  Ριζική εκτοµή αιδοίου µε βουβωνικό λεµφαδενικό καθαρισµό άµφω 
  Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό 

 
 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Μικρές 
  Παροχέτευση θωρακικής κοιλότητος 

 

Μεσαίες 
  Μεσοθωρακοσκόπηση µε ή χωρίς βιοψία 

 

Μεγάλες 
  Ερευνητική θώρακος 
  Πνευµοθώρακας µε θωρακοτοµή 
  Σφηνεκτοµή πνεύµονος 

 

Βαριές 
  Αναδίπλωση διαφράγµατος 
  Ανοικτή εκτοµή βλάβης οισοφάγου 
  Ανοικτή εκτοµή βλάβης πνεύµονος 
  ∆ιακοιλιακή αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης 
  ∆ιερεύνηση µεσοθωρακίου 
  Εκτοµή πλευράς και ανοικτή παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας 

(θεραπεία εµπυήµατος ) 
  Ενδοσκοπική εκτοµή βλάβης µεσοθωρακίου 
  Ερευνητική θωρακοτοµή 
  Ερευνητική µέση στερνοτοµή 
  Θεραπεία πνευµοθώρακος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση 
  Θυµεκτοµή 
  Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης 
  Οισοφαγοκαρδιοτοµή (εγχείρηση Heller) 
  Σταθεροποίηση πολλαπλών καταγµάτων πλευρών 
  Σύνδροµο εξόδου θώρακος 
  Σφηνοειδής εκτοµή πνεύµονος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση 
  Τµηµατεκτοµή πνεύµονος 
  Υπεζωκοτεκτοµή για πνευµοθώρακα 

 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακείου µε στερνοτοµή 
  Λοβεκτοµή 
  Ολική πνευµονεκτοµή 

 

 
 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μεσαίες 
  Κρανιοανάτρηση 
  Υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
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Μεγάλες 
  Οσφυϊκή δισκεκτοµή, πεταλεκτοµή 
  Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου 

 
Βαριές 
  Αυχενική - θωρακική δισκεκτοµή 
  Κρανιοπλαστική / µηνιγγοπλαστική 
  Σπονδυλοδεσία 

 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου 
  Ανευρύσµατα εγκεφάλου 
  Αφαίρεση µηνιγγιώµατος 
  ∆ιασφηνοειδής υποφυσεκτοµή / αδενωµεκτοµή 
  Ενδοµυελικοί όγκοι νωτιαίου µυελού 
  Όγκοι κρανίου 
  Όγκοι νωτιαίου µυελού 
  Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων 

 

 
 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Πολύ µικρές επεµβάσεις 
  Αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
  Βιοψία υποδόριας δερµατικής βλάβης 
  ∆ιάνοιξη-παροχέτευση αιµατώµατος-αποστήµατος 
  Παροχέτευση αίµαρθρου-ύγραθρου από άρθρωση 
  Συρραφή τραύµατος 

 

Μικρές επεµβάσεις 
  Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκοµένων όγκων και ξένων σωµάτων 
  ∆ιάνοιξη καρπιαίου σωλήνος 
  ∆ιάνοιξη ελύτρου τένοντος (π.χ. εκτεινασσόµενος δάκτυλος, στενωτική 

τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) 
  Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων 
 
Μεσαίες 
  Ακρωτηριασµοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός 
  Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώµατος εκ των άκρων 
  Αφαίρεση υλικών πλην βελόνης Kirschner ή µεµονωµένου κοχλίου 
  ∆ιαγνωστική αρθροσκόπηση 
  ∆ιαδερµική τοποθέτηση βελόνων Kirschner 
  ∆ιορθωτικές επεµβάσεις επί µεµονωµένου βλαισού µεγάλου δακτύλου ή 

µεµονωµένων παραµορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων µεταταρσίων 
  Οστεοσύνθεση καταγµάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου 

ποδός, ωλεκράνου 
  Συρραφή ρήξης µεµονωµένων συνδέσµων πλην χιαστών 
  Συρραφή διατοµής καµπτήρων τενόντων ή νεύρων µεµονωµένα 

 

Μεγάλες 
  Αντιµετώπιση καταγµάτων βραχιονίου, µηρού, λεκάνης δια εξωτερικής  
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οστεοσυνθέσεως 

  Αρθροδεσία καρπού – ταρσού 
  Αρθροδεσία µεσαίου µεγέθους αρθρώσεων π.χ. ποδοκνηµικής - 

υπαστραγαλικών 
  Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων 

  Αφαίρεση παλαµιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren 
  Επανασυγκόληση δακτύλων 
  Λήψη µοσχευµάτων 
  Οστεοσύνθεση καταγµάτων βραχιονίου κνήµης, µηρού λεκάνης, κατάγµατα 

PILON 
  Πλαστική χιαστών συνδέσµων γόνατος 
  Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων 
  Χειρουργική αντιµετώπιση εξαρθρήµατος ακρωµιοκλειδικής, 

στερνοκλειδικής 
  Χειρουργική αντιµετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήµατος του ώµου και της 

επιγονατίδος 
  Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων κνηµιαίων ή µηριαίων κονδύλων ή 

άλλων ενδοαρθρικών καταγµάτων - αγκώνος - τροχιλίας 
  Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου 

 

Βαριές 
  Αντιµετώπιση κατάγµατος - εξαρθρήµατος ισχίου 
  ∆ισκεκτοµή (µε πεταλεκτοµή) 
  Μεταφορά αγγειουµένων µοσχευµάτων και εκτενών µισχών ή ελευθέρων 

µυϊκών κρηµνών 
  Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως µεγάλων αυλοειδών οστών 

(µηριαίου, κνήµης, βραχιονίου) 
  Χειρουργική αφαίρεση µεγάλων όγκων µαλακών µορίων 

 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) 
  Ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος 
  Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικρο-χειρουργικής και 

οστεοσύνθεση-επανασυγκόλληση µελών 
  Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης 
  Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, 

σπονδυλοδεσίες 
 

Ειδικές 
  Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών µεγάλων αρθρώσεων (revision) 
  Απεξάρθρωση ισχίου ή ώµου βασικών ιστών, αγγείων νεύρων δια 

µικροχειρουργικής. 
  Εκτεταµένες επεµβάσεις σπονδυλικής στήλης µε διπλή προσπέλαση 

(πρόσθια-οπίσθια) 
  Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων 

µακρών οστών και λεκάνης 
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μικρές 
  Ανοικτή επέµβαση όρχεως 
  Απολίνωση και εκτοµή σπερµατικού πόρου 

 

Μεσαίες 
  ∆ιαδερµική νεφροστοµία 

  Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία 
  Περιτοµή 
  Πλαστική στοµίου ουρήθρας 

 

Μεγάλες 
  Ενδοσκοπική αφαίρεση µεγάλου όγκου κύστης (µεγαλύτερου από 4 cm) ή 

πολλαπλών όγκων 
  Πλαστική συριγγίου και στενώµατος ουρήθρας 
  Ριζική ορχεκτοµή 
  Τραύµα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική 

 

Βαριές 
  Αφαίρεση εκκολπώµατος ουροδόχου κύστης 
  Μερική κυστεκτοµή 
  Μετατραυµατική ρήξη κύστης 
  Νεφρεκτοµή 
  Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες 
  Προστατεκτοµή 
  Πυελική λεµφαδενεκτοµή 
  Πυελοπλαστική 
  Υπερηβική κυστεοτοµία 

 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Ριζική αφαίρεση πέους µε λεµφαδενεκτοµή 
  Ριζική κυστεκτοµή επί καρκίνου κύστης µε πυελική λεµφαδενεκτοµή 
  Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή 

 

Ειδικές 
  Αµφοτερόπλευρος νεφρεκτοµή 
  Ριζική οπισθοπεριτοναική και πυελική λεµφαδενεκτοµή αφµοτερόπλευρα 
  Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία νεοκύστης 

 

 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μικρές 
  Αφαίρεση πτερυγίου 
  Αφαίρεση χαλαζίου 
  Συρραφή κερατοειδούς 
  Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος 

 

Μεσαίες 
  Αφαίρεση βλάβης επιπεφυκότα 
  Αφαίρεση βλάβης κανθού 

Σελ.8 



                                                                                    Ενδεικτικοί  πίνακες  για  τη  βαρύτητα επεµβάσεων  

 

   
Αφαίρεση βλάβης οφρύος 

  Αφαίρεση βλάβης σκληρού 
  Αφαίρεση δακρυικού σάκου 
  Αφαίρεση - Κρυοπηξία βλάβης βλεφάρου 
  Αφαίρεση ξένου σώµατος από τον πρόσθιο θάλαµο 
  Βιοψία δακρυικού σάκου 
  Βλεννογονικό µόσχευµα επιπεφυκότα 
  ∆ιόρθωση εκτροπίου 
  ∆ιόρθωση εντροπίου 
  ∆ιόρθωση επίκανθου 
  Επιδιόρθωση δακρυικού σωληναρίου 
  Ιριδοτοµία µε laser 
  Κυκλοκρυοπηξία 
  Παροχέτευση βλάβης βλεφάρου 
  Παροχέτευση κόγχου 
  Πλύση προσθίου θαλάµου 
  Τενοντοµή µυός (1 ή 2 µάτια) 
  Χειρουργική ιριδεκτοµή 
  Χήλωση κερατοειδούς 

 

Μεγάλες 
  Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 
  Αφαίρεση ή αντικατάσταση ενδοφακού 
  Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού 
  Βλεφαροπλαστική - πτώση βλεφάρου 
  Γλαύκωµα 
  Εντρόπιο - εκτρόπιο 
  Εξόρυξη & πρόθεση 
  Καταρράκτης 
  Τραύµα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους 

 

Βαριές 
  Μεταµόσχευση κερατοειδούς 

 

ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Μικρές 
  Αδενοειδεκτοµή 
  Αφαίρεση αιµορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού 

διαφράγµατος 
  Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας 
  ∆ιάνοιξη περιαµυγδαλικού αποστήµατος 
  ∆ιατοµή χαλινού γλώσσας 
  Καυτηριασµός ρινικών κογχών 
  Παρακέντηση τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισµού 

 

Μεσαίες 
  Αµυγδαλεκτοµή 
  Ανάταξη επιπλεγµένου κατάγµατος ρινός 
  Αποκατάσταση µετά τραχειοτοµία 
  Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώµατος από τον έξω ακουστικό πόρο 
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                                                                                    Ενδεικτικοί  πίνακες  για  τη  βαρύτητα επεµβάσεων  

 

   
Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος 

  Αφαίρεση πολύποδα ή κοµβίου φωνητικών χορδών 
  Κογχοτοµή 
  Πλαστική ρινικού διαφράγµατος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ριν. 

διαφράγµατος) 
  Τραχειοστοµία 

 

 
Μεγάλες 
  Ανάτρηση ιγµορείου και άλλων παραρινίων κόλπων 
  Απολίνωση έξω καρωτίδος 
  Ενδορινική ηθµοειδεκτοµή, απλή 

 

Βαριές 
  Απλή - ριζική µαστοειδεκτοµή 
  Αφαίρεση όγκων εδάφους στόµατος µε εκσκαφή 
  Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώµατος 
  Γλωσσεκτοµή 
  Λαρυγγεκτοµή 
  Λαρυγγοπλαστική 
  Ριζικός λεµφαδενικός καθαρισµός τραχήλου 
  Τυµπανοπλαστικές 

 

Εξαιρετικά Βαριές 
  Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος 
  Γναθεκτοµή 
  Εκτοµή λιθοειδούς σε όγκους ωτός 
  Ολική γναθεκτοµή µε εξόρυξη του οφθαλµού (χειρουργική commando) 
  Φαρυγγεκτοµή 
  Φαρυγγολαρυγγεκτοµή 
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