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1ο περιστατικό1 περιστατικόπεριστατικόπεριστατικό



Άρρεν 13 ετών ,προσέρχεται στο ιατρείο το 2008  για εκτίμηση  συγγενούς μεσαίου 
μεγέθους μελαγχρωματικού σπίλου διαστάσεων 16
την προγνωστική επικινδυνότητα 
τον τρόπο αφαίρεσης, τον χρόνο αφαίρεσης  και την αισθητική ασφάλεια από επικείμενη 
αφαίρεση 

2010 ΡΑΧΗ

Άρρεν 13 ετών ,προσέρχεται στο ιατρείο το 2008  για εκτίμηση  συγγενούς μεσαίου 
σπίλου διαστάσεων 16CM Χ  6,5 Mμε ερωτήματα :

τον χρόνο αφαίρεσης  και την αισθητική ασφάλεια από επικείμενη 

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ 2008



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ



1Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  - ΕΥΡΕΙΑ   ΥΠΟΣΚΑΦΗ – ΣΥΡΡΑΦΗ  
ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ



2Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  ΣΜΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  ΣΜΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣΣ 



2Ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Γυναίκα ,ηλικίας 66 ετών 
προσέρχεται στο ιατρείο για πρώτη 
φορά  αιτιώμενη για αφαίρεση 
πολλαπλών θηλωματωδών
εκβλαστήσεων και υπερκερατώσεων
στην  περιοχή του τραχήλου ( 
εκβλαστήσεων και υπερκερατώσεων
στην  περιοχή του τραχήλου ( 
φωτοτυποςΙΙ) για αισθητικούς 
λόγους
Στην περιοχή όμως υπήρχε και μία
ευμεγέθης βλαστική βλάβη από 
5ετίας η οποία κατά τον κλινικό 
έλεγχο  παρουσίαζε  μικρή 
διάβρωση στην επιφάνεια



Δερματοσκοπική εικόναεικόνα

• Δερματοσκοπικά εικόνα 
ΥΠΟΠΤΗ και δεν ακολουθεί 
κάποιο κλασσικό 
δερματοσκοπικό πρότυπο.

• Διαφοροδιαγνωστικά :• Διαφοροδιαγνωστικά :
Τραυματισθέν ευμεγέθες
θήλωμα
Τραυματισθείς προυπάρχων
θηλωματώδης μελαγχρωματικός
σπίλος
Μελάνωμα ?



ΕΥΡΕΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ  > ο,5 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ  > ο,5 cm



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΥΓΙΗ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝ 
ΤΩ ΒΑΘΕΙ

ΕΥΡΕΙΑ ΥΠΟΣΚΑΦΗΕΥΡΕΙΑ ΥΠΟΣΚΑΦΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ 3/0



ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ
συρραφή με 5/0 prolene απλή διακεκομμένη ραφή για 
να ακολουθήσει την ελαφρώς κυκλική πορεία των 
γραμμών τάσεως της περιοχής

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ
απλή διακεκομμένη ραφή για 

να ακολουθήσει την ελαφρώς κυκλική πορεία των 
γραμμών τάσεως της περιοχής



Αθήνα, 08-12-2016

Ονοματεπώνυμο ασθενούς: Αργυρώ Λουβέρδη, 66 χρονών

Aρ. Πρωτ.: (028913)

Υλικό:Ογκίδιο δέρματος δεξιάς υπερκλειδίου χώρας

Ημερομηνία παραλαβής:(21/11/2016)

Εντέλλων Ιατρός:Σωτήριος Θεοχάρης

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

Για ιστολογική εξέταση παρελήφθη ως "βλάβη δέρματος περιοχής δεξιάς 
2,8Χ1Χ0,6εκ., φέρον κεντρικώς επί της επιφανείας, μελανόφαιο, επηρμένο

Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για εξαλλαγέν in situ και περιοχικώς
δέρματος, αναπτυχθέν πιθανότατα επί εδάφους μελαγχρωματικού σπίλου,
χαρακτηρίζεται από ευμεγέθη επιθηλιακού τύπου πολυγωνικά ή ατρακτόμορφα
ενίοτε κοκκία μελανίνης και με ευμεγέθεις και ποικιλομεγέθεις, ποικίλης
τελευταίοι σε επιπολής θέσεις φέρουν συνήθως εμφανή πυρήνια και υποτυπώδη 
στις ανώτερες και μεσαίες θέσεις της βλάβης, χωρίς σαφή παρουσία
εμφανίζουν ελαφρά ατυπία εν τούτοις διατηρούν την μορφολογία τους
αναπτύσσονται κυρίως σε μικρές ομάδες ή φωλεές και εντός της επιδερμίδας
ιστός αναπτύσσεται τόσο οριζόντια στην επιφάνεια όσο και σε μικρότερο βαθμό εις
δικτυωτό χόριο, χωρίς παρουσία δορυφόρων οζιδίων ή εμβόλων εντός αγγειακών κλάδων.
λεμφοϊστιοκυτταρική αντίδραση.
Τα επιθηλιοειδή άτυπα κύτταρα ανταποκρίνονται θετικά κατά τον ανοσοϊστοχημικό
στην Pankeratin ενώ το σύνολο της σπιλοκυτταρικής βλάβης απαντά

Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού ki 67 στις θέσεις εξελλαγής είναι εντονότερος
συνολικού πληθυσμού

Συμπέρασμα: Επιφανειακώς εξαπλούμενο μελάνωμα (superficial spreading
σπίλου, σταδίου ΙV κατά Clark και σταδίου Τ4b κατά AJCC).

Σχόλιο: Η μέτρηση κατά Breslow έδειξε βάθος της συνολικής βλάβης 4,65χιλ.,
2,5χιλ. στις εξετασθείσες τομές.

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

"βλάβη δέρματος περιοχής δεξιάς υπερκλειδίου χώρας", ατρακτοειδές τεμάχιο δέρματος διαστάσεων 
επηρμένο ογκίδιο, υπολογιζομένων διαστάσεων επιφανείας 1,5Χ1εκ..

περιοχικώς διηθητικό κακόηθες μελάνωμα του 
σπίλου, με θέση κεντρικής εξέλκωσης και εφελκιδοποίησης. Αυτό 

ατρακτόμορφα κύτταρα, με ηωσινόφιλο πρωτόπλασμα εντός του οποίου παρατηρούνται 
βαθυχρωμασίας, ακανόνιστους κατά θέσεις ή υποστρόγγυλους πυρήνες. Οι 

και υποτυπώδη μιτωτική δραστηριότητα(1-2 μιτώσεις / 1 τετρ.χιλ.), που εντοπίζεται 
στις κατώτερες στρώσεις των νεοπλασματικών κυττάρων, τα οποία, αν και 

τους και ωριμάζουν. Τα επιθηλιοειδή άτυπα κύτταρα 
εντός της επιδερμίδας σε όλα τα επίπεδα (σαφής επιδερμιδοτροπισμός). Ο νεοπλασματικός

μικρότερο βαθμό εις βάθος (κάθετη ανάπτυξη) φτάνοντας έως και το 
οζιδίων ή εμβόλων εντός αγγειακών κλάδων. Πέριξ της βλάβης παρατηρείται ήπια φλεγμονώδης 

ανοσοϊστοχημικό έλεγχο στο δείκτη μελανώματος (HMB45) και αρνητικά 
θετικά στην ανοσοχρώση S100.

είναι εντονότερος σε ποσοστό που φτάνει έως και 20% επί του 

spreading melanoma) του δέρματος επί εδάφους εξαλλαγέντος μελαγχρωματικού

βλάβης 4,65χιλ., ενώ τα HMB45 θετικά νεοπλασματικά κύτταρα φτάνουν σε βάθος 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟ ΑΠΛΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΟΥΜΕΚΑΙ ΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΟΥΜΕ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟ ΑΠΛΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΟΥΜΕΚΑΙ ΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΟΥΜΕ



3Ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Γυναίκα ,ηλικίας 71 ετών 

προσέρχεται εκτάκτως 
αιτιώμένη για αιφνίδια 
εμφάνιση οζώδους βλάβης στην 
ράχη, ασυμπτωματική, χωρίς 
στην συγκεκριμένη περιοχή να 
υπάρχει προηγούμενη  
στην συγκεκριμένη περιοχή να 
υπάρχει προηγούμενη  
χαρτογράφηση ή 
δερματοσκοπική εξέταση ούτε 
αναφερόμενος τραυματισμός

• Φωτότυπος ΙΙ  



ΔερματοσκοπικήΔερματοσκοπική εικόνα 

Ατυπη – ΥΠΟΠΤΗ
Δ/Δ:
Ερεθισθείς προυπάρχων σπίλος;
Κερατοακάνθωμα- SCC;Κερατοακάνθωμα- SCC;
Μελάνωμα;
………..;



Ατρακτοειδής εκτομή σε 5 
υγιή όρια - συρραφή

σε 5 χιλ περιφερειακά 



Αθήνα, 05-09-2016

Ονοματεπώνυμο ασθενούς: Σοφία Κερατιώτη, 71 χρονών

Aρ. Πρωτ.: (027641)

Υλικό: Ογκίδιο δέρματος ράχης

Ημερομηνία παραλαβής: (01/08/2016)

Εντέλλων Ιατρός:Σωτήριος Θεοχάρης

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

Για ιστολογική εξέταση παρελήφθη ατρακτοειδές τεμάχιο  
δέρματος περιοχής ράχης, διαστάσεων 3,2Χ1,1Χ0,6εκ., φέρον κεντρικώς
κρατηροειδούς σχήματος βλάβη, μεγίστης διαμέτρου 0,7εκ.

Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε στην θέση της βλάβης και εντός αθροίσεων 
συγκέντρωση άτυπων ευμεγέθων κυττάρων με άφθονο πρωτόπλασμα(ειδική 
άτυπη και παρουσία ικανού βαθμού πυρηνικής δυσπλασίας 
με συχνά εμφανές πυρήνιο που φτάνει έως και σε εμφάνιση γιγάντιων πολυπύρηνων 
ελαφρώς δυσπλαστικού σπίλου, αρκετά από τα οποία εντοπίζονται και επί τα 

Αυτό συνοδεύεται από εξέλκωση της υπερκειμένης επιδερμίδος λόγω διήθησης 
ή μελανοκύτταρα) ενώ αφορίζεται σχετικά καλώς από τον πέριξ συνδετικολιπώδη

Κατά τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα ευμεγέθη νεοπλασματικά κύτταρα αντέδρασαν
VIII, CEA, CD34, CD20, Pankeratin, CD99, CD10(ασθενώς θετικό σε 10%), 

O δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki 67(MIB1) ήταν θετικός σε ποσοστό

Σχόλια:

Ετέθη θέμα διαφορικής διάγνωσης μικτού ελαφρώς δυσπλαστικού σπίλου
δέρματος περιοχής ράχης, αφού στον ακόλουθο ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα 

Με δεδομένο αυτό το εύρημα και για αποκλεισμό μείζονος μελανωτικής βλάβης 
όλοι οι δείκτες μελανώματος ήταν αρνητικοί (HMB45, ΜART-1, Melan-A) θεωρούμε 
και από την Κα Κωσταντίνα Φραγκιά ως εξειδικευμένη στα θέματα αυτά.

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

κεντρικώς επί της επιφανείας κεντρικώς εξελκωθείσα, λευκοφαίου χροιάς, επηρμένη -

αθροίσεων λεμφοκυτταρικού και ιστιοκυτταρικού(μελανινοφάγα) πληθυσμού πυκνή 
άφθονο πρωτόπλασμα(ειδική χρώση PAS αρνητική), έντονη μιτωτική δραστηριότητα - συχνά 

πολυπύρηνων μορφών. Στην περιοχή διατηρούνται ελάχιστα στοιχεία μικτού 
επί τα εκτός της βλάβης, σε παρακείμενη θέση.

διήθησης από τον λεμφοϊστιοκυτταρικό πληθυσμό(ελέγχεται άθικτη από σπιλοκύτταρα
συνδετικολιπώδη ιστό, στο άνω χόριο του οποίου παρατηρείται ελάστωση.

αντέδρασαν αρνητικά στις ανοσοχρώσεις MART1, Melan-A, HMB45(X2), Factor
CD10(ασθενώς θετικό σε 10%), A1 Antichymothrypsin και LCA και θετικά στις S100(X2), Vimentin και CD68. 

σε ποσοστό 35% περίπου.

σπίλου με συνοδό ανάπτυξη άτυπου ινοξανθώματος (atypical fibroxanthoma) του 
έλεγχο τα κύτταρα αυτά απάντησαν θετικά στην ανοσοχρώση S100. 

βλάβης σε έδαφος μικτού σπίλου παρά το ότι 
θεωρούμε ότι αυτό το υλικό θα πρέπει να εξετασθεί 







Όμως……………..

• Μετά  2 μήνες η ασθενής 
επανέρχεται με εμφάνιση 
ερυθηματώδους – οζώδους 
βλάβης στην θέση της βλάβης στην θέση της 
προηγηθείσας εκτομής



ΔερματοσκοπικήΔερματοσκοπική εικόνα 

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΞΟΧΩΣ  ΥΠΟΠΤΗ 
Δ/Δ: 
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ KAΡΚΙΝΩΜΑ  
ΜΕ ΠΕΡΙΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗΜΕ ΠΕΡΙΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
ΑΜΕΛΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕRKEL
DERMAL SARCOMA
ΟΥΛΩΔΗΣ  ΙΣΤΟΣ



ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΥΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΕΚ ΝΕΟΥ ΕΥΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ









ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ

Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑ Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ

Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑ Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ  



4Ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ>



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Γυναίκα ηλικίας 46 ετών 
προσέρχεται για πρώτη φορά 
για προληπτικό έλεγχο σπίλων 

• Στον αρ. μηρό  αναγνωρίζεται • Στον αρ. μηρό  αναγνωρίζεται 
βλάβη με ετερογένεια στην 
κατανομή της χρωστικής

• Φωτότυπος Ι 



Δερματοσκοπική εικόνα εικόνα 

• βλάβη  ύποπτη για:
λεπτό μελάνωμα –
δυσπλαστικό σπίλο



Πρωτογενής εκτομή σε υγιή όρια 5 
περιφερειακά

σε υγιή όρια 5 mm 



Αθήνα, 09

Ονοματεπώνυμο ασθενούς :Ευτυχία Τσάκωνα, 46 χρονών

Aρ. Πρωτ.: (029634)

Υλικό:Ογκίδιο δέρματος αριστερού μηρού

Ημερομηνία παραλαβής: (23/01/2017)

Εντέλλων Ιατρός:Σωτήριος ΘεοχάρηςΕντέλλων Ιατρός:Σωτήριος Θεοχάρης

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

Για ιστολογική εξέταση με την κλινική πληροφορία «ογκίδιο δέρματος
διαστάσεων 2Χ0,7Χ0,3εκ., φέρον επί της επιφανείας λευκοφαίου χροιάς 

Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε εικόνα μικτού μελανοκυτταρικού σπίλου
επιθηλιοειδόμορφων σπιλοκυττάρων με παζετοειδή σταθερότυπο (pagetoid
πλάγια των μεσοθηλαίων καταδύσεων, καταδύονται στο άνω χόριο και γεφυρώνουν υποτυπωδώς και όλως 
επιδερμίδος(ανοσοχρώσεις S100 και HMB45). Τα κύτταρα των φωλεών αυτών είναι ελαφρώς κινητοποιημένα, εμπεριέχουν
και οι πυρήνες τους συνήθως είναι σχετικώς μικροί και ομοιόμορφοι, φέρουν δε,
Μεμονωμένα μελανοκύτταρα, δεν απαντώνται συνήθως στο άνω τριτημόριο της 
εν πολλοίς συμβατά με de novo μικτού τύπου επιθηλιοειδούς μελανοκυτταρικής
dysplasia) κατά Mihm

Η βλάβη αφαιρέθηκε επί υγιών ορίων εκτομής. 

Αθήνα, 09-02-2017

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

δέρματος περιοχής αριστερού μηρού», παρελήφθη ατρακτοειδές τεμάχιο δέρματος, 
χροιάς ελαφρώς επηρμένη βλάβη, υπολογιζομένης διαμέτρου 0,4εκ..

σπίλου, χαρακτηριζόμενου από διάσπαρτη παρουσία μεμονωμένων 
pagetoid spreading), που εντοπίζονται κυρίως στο χοριοεπιδερμιδικό όριο, επενδύουν τα 

στο άνω χόριο και γεφυρώνουν υποτυπωδώς και όλως εστιακώς, μεσοθηλαίες καταδύσεις της 
. Τα κύτταρα των φωλεών αυτών είναι ελαφρώς κινητοποιημένα, εμπεριέχουν άφθονο διαυγές πρωτόπλασμα 

φέρουν δε, ασθενώς εμφανές ενίοτε πυρήνιο, με παρουσία σπανίων μιτώσεων. 
, δεν απαντώνται συνήθως στο άνω τριτημόριο της επιδερμίδος (όχι σαφής επιδερμιδοτροπισμός). Τα ανωτέρω ευρήματα είναι 

μελανοκυτταρικής δυσπλασίας (de novo compound epithelioid melanocytic

Κυριάκος Γρηγοριάδης

Ιατρός Παθολογοανατόμος



De novo intraepidermal epithelioid 
melanocytic dysplasia (DNIEMD)
• D is a newly characterized lesion that is associated with a personal and/or family 

history of malignant melanoma (MM) and/or dysplastic nevi (DN). However, the 
biological significance is still uncertain and the persons predisposed to this lesion 
have not been adequately described. Clinicopathologic data of 258 patients, from 
263 biopsies diagnosed with DNIEMD, was obtained. A brief voluntary 
questionnaire was used to obtain demographic, risk factor and disease history. 
There is an 82% (n=263) predominance of women with DNIEMDs. For men and There is an 82% (n=263) predominance of women with DNIEMDs. For men and 
women, the distributions of these lesions occur on the lower extremities (71%), 
the upper extremities (24%) and trunk (5%). Thirty
patients responded to the questionnaires. 48% of the 60 respondents had green 
or blue eyes. 26% of 62 respondents had a history of non
(NMSC). Combined data revealed that 68% of 134 patients had a history of DN. As 
well, 24% of 89 patients had personal histories of melanoma, while 24% of 72 
patients had a family history of melanoma. Most of these DNIEMD lesions are 
found on the lower extremities of women and men, and they have an increased 
association with MM, DN and NMSC.

De novo intraepidermal epithelioid 
melanocytic dysplasia (DNIEMD)

D is a newly characterized lesion that is associated with a personal and/or family 
history of malignant melanoma (MM) and/or dysplastic nevi (DN). However, the 
biological significance is still uncertain and the persons predisposed to this lesion 
have not been adequately described. Clinicopathologic data of 258 patients, from 
263 biopsies diagnosed with DNIEMD, was obtained. A brief voluntary 
questionnaire was used to obtain demographic, risk factor and disease history. 
There is an 82% (n=263) predominance of women with DNIEMDs. For men and There is an 82% (n=263) predominance of women with DNIEMDs. For men and 
women, the distributions of these lesions occur on the lower extremities (71%), 
the upper extremities (24%) and trunk (5%). Thirty-one percent of the 258 
patients responded to the questionnaires. 48% of the 60 respondents had green 
or blue eyes. 26% of 62 respondents had a history of non-melanoma skin cancer 
(NMSC). Combined data revealed that 68% of 134 patients had a history of DN. As 
well, 24% of 89 patients had personal histories of melanoma, while 24% of 72 
patients had a family history of melanoma. Most of these DNIEMD lesions are 
found on the lower extremities of women and men, and they have an increased 



De novo intraepidermal epithelioid 
melanocytic dysplasia (DNIEMD
• This interesting paper shows that de novo intraepidermal epithelioid melanocytic dysplasia (DNIEMD) could be a mimicker, a 

precursor or an early growth phase of malignant melanoma (MM). Its association with familial/personal history of MM, 
atypical/dysplastic nevi (DN) and non-melanoma skin cancers (NMSCs) must be underscored. DNIEMD is a prevailing single
intraepidermal proliferation of atypical melanocytes with pagetoid spreading limited to the lower half of the epidermis and 
contains absent to few (less than 25% of the lesion)   abor ve (small, ill
cytoarchitectural atypia for a diagnosis of MM but also lacks epidermal hyperplasia and stromal response definitional for DN.
Jessup and Cohen report the clinicopathologic features of 263 cases of DNIEMD from 258 patients (
of 47.8 years). The most common location was the lower extremity (71%), followed by the upper extremity (24%). The size was 
documented for 140 lesions, with an average diameter of 0.35cm (range: 0.1
which, although variably filled out, gave interesting data; DN were present in 91 out of 134 patients (68%), a personal histo
MM was reported in 21 out of 89 patients (24%), a familial history of MM was recorded by 24 out of 72 patients (33%) and a 
which, although variably filled out, gave interesting data; DN were present in 91 out of 134 patients (68%), a personal histo
MM was reported in 21 out of 89 patients (24%), a familial history of MM was recorded by 24 out of 72 patients (33%) and a 
personal history of NMSC was reported by 16 out of 62 patients (26%). The paper by Jessup and Cohen is commented by 
al. in the same issue of the journal {1}; it is stated that a dichotomic (benign vs. malignant) diagnostic approach to melano
lesions must be relinquished and that DNIEMD is a time point in the natural course of 
shown by Jessup and Cohen should outline DNIEMD mainly as a precursor of MM of the lower extremities in women. In our 
approach to melanocytic lesions, we consider that current clinicopathologic and molecular data are not enough to consider 
an     intermediate morphology as equal to an intermediate biology; some cases of DNIEMD could simply represent difficult
diagnose (small-sized) lesions {2}. Nonetheless, the recognition of DNIEMD should be encouraged 
melanomagenesis and ii) as a suspect risk marker for MM and NMSC. 

De novo intraepidermal epithelioid 
melanocytic dysplasia (DNIEMD

This interesting paper shows that de novo intraepidermal epithelioid melanocytic dysplasia (DNIEMD) could be a mimicker, a 
precursor or an early growth phase of malignant melanoma (MM). Its association with familial/personal history of MM, 

melanoma skin cancers (NMSCs) must be underscored. DNIEMD is a prevailing single-cell 
intraepidermal proliferation of atypical melanocytes with pagetoid spreading limited to the lower half of the epidermis and 

 (small, ill-defined) nests; overall, DNIEMD does not show sufficient 
cytoarchitectural atypia for a diagnosis of MM but also lacks epidermal hyperplasia and stromal response definitional for DN.
Jessup and Cohen report the clinicopathologic features of 263 cases of DNIEMD from 258 patients (male:female=1:12; mean age 
of 47.8 years). The most common location was the lower extremity (71%), followed by the upper extremity (24%). The size was 
documented for 140 lesions, with an average diameter of 0.35cm (range: 0.1-0.9cm). The patients were given a questionnaire 
which, although variably filled out, gave interesting data; DN were present in 91 out of 134 patients (68%), a personal history of 
MM was reported in 21 out of 89 patients (24%), a familial history of MM was recorded by 24 out of 72 patients (33%) and a 
which, although variably filled out, gave interesting data; DN were present in 91 out of 134 patients (68%), a personal history of 
MM was reported in 21 out of 89 patients (24%), a familial history of MM was recorded by 24 out of 72 patients (33%) and a 
personal history of NMSC was reported by 16 out of 62 patients (26%). The paper by Jessup and Cohen is commented by Magro et 
al. in the same issue of the journal {1}; it is stated that a dichotomic (benign vs. malignant) diagnostic approach to melanocytic 
lesions must be relinquished and that DNIEMD is a time point in the natural course of melanomagenesis. If so, demographic data 
shown by Jessup and Cohen should outline DNIEMD mainly as a precursor of MM of the lower extremities in women. In our 
approach to melanocytic lesions, we consider that current clinicopathologic and molecular data are not enough to consider 

 biology; some cases of DNIEMD could simply represent difficult-to-
sized) lesions {2}. Nonetheless, the recognition of DNIEMD should be encouraged i) for future molecular studies of 

and ii) as a suspect risk marker for MM and NMSC. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 
Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 
Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ



5Ο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Άνδρας , ηλικίας 92 ετών με 
αγγειακή νόσο και λήψη 
αντιπηκτικών προσέρχεται με 
εκτεταμένη ελκωτική
,αιμορραγική  βλάβη αρ. ,αιμορραγική  βλάβη αρ. 
μετωποκροταφικής χώρας από 
ετών. 



ΔερματοσκοπικήΔερματοσκοπική εικόνα 

• ελκωτικό βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα

• ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα • ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΡΕΙΑ ΚΡΟΑΤΑΦΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 
ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΡΕΙΑ ΚΡΟΑΤΑΦΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ –
ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ   

• ΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ CO2 LASER 
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΆ 2Ο ΣΚΟΠΟ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΥΓΙΗ ΟΡΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:
• ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ : Α – Τ FLAP , TRANSPOSITION 
• Η ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ   

CO2 LASER – ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 
ΣΚΟΠΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΥΓΙΗ ΟΡΙΑ ΥΠΟ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:

FLAP , TRANSPOSITION 
Η ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ



αφαίρεση



ΛΗΨΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠO ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΟ ΧΩΡΑ

• Επιλέγει η συγκεκριμμένη
ανατομική θέση λόγω 
αισθητικής ομοιομορφίας 
(παρουσία έντονης ηλιακής 
ελάστωσης) και γιατί ο ασθενής ελάστωσης) και γιατί ο ασθενής 
είχε και άλλο βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα στην προωτιαία
χώρα το οποίο εξαιρέθει στον 
ίδιο χρόνο



ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
Εξαιρετικά κρίσιμο σημείο για την επαναγγείωση

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
επαναγγείωση του μοσχεύματος



FLAP DESIGNFLAP DESIGN



ΣΥΡΡΑΦΗ - ΜΙΚΡΟΣΧΑΣΕΙΣΜΙΚΡΟΣΧΑΣΕΙΣ



ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ



METAMETA
6

MHNEΣΣ



TA  FTSG ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ 

ΧΡΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝΧΡΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΚΟΜΗ

ΜΠΟΡΕΙ 

ΧΡΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝΧΡΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ







ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΌ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΩΤΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΡΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΌ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΩΤΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΡΙΚΟΥ 



BCC ΕΣΩ ΚΑΝΘΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟ ΟΠΙΣΘΟΩΤΙΑΙΑ ΧΩΡΑ

ΕΣΩ ΚΑΝΘΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟ ΟΠΙΣΘΟΩΤΙΑΙΑ ΧΩΡΑ



6Ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Άνδρας, ηλικίας 63 ετών 
προσέρχεται για ευμεγέθη 
εμμένουσα ελαφρώς κνησμώδη 
πλάκα αρ, κνήμης από έτους, 
ανθιστάμενη στην  ανθιστάμενη στην  
αντιεκζεματική αγωγή,την οποία 
ελάμβανε  .περιοδικά



δερματοσκοπική εικόνα

ΒCC

εικόνα



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΆ 2Ο

• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ STSG
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ MICROGRAFTS
• KEYSTONE FLAP• KEYSTONE FLAP

Ο ΣΚΟΠΟ

MICROGRAFTS



αφαίρεση – συρραφή με συρραφή με double V-Y flap



τελικό αποτέλεσματελικό αποτέλεσμα



Αθήνα, 17

Ονοματεπώνυμο ασθενούς: Αβραάμ Χατζηισαάκ, 63 χρονών

Aρ. Πρωτ.:(028820)

Υλικό: Ογκίδιο δέρματος δεξιάς κνήμης

Ημερομηνία παραλαβής: (14/11/2016)Ημερομηνία παραλαβής: (14/11/2016)

Εντέλλων Ιατρός: Σωτήριος Θεοχάρης

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

Για ιστολογική εξέταση παρελήφθη ατρακτοειδές τεμάχιο
3,5Χ1,5Χ0,4εκ., φέρον επί της επιφανείας, ελαφρώς επηρμένη, λευκοφαίου

Η μικροσκοπική εξέταση της βλάβης έδειξε ότιπρόκειται για επιφανειακώς
τύπου περιοχής ράχης, χαρακτηριζόμενο από πολλαπλές

βασικομόρφων νεοπλασματικών κυττάρων, που φέρουν ολίγες μιτώσεις

Αθήνα, 17-11-2016

Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης

τεμάχιο δέρματος περιοχής πρόσθιας επιφάνειας δεξιάς κνήμης, διαστάσεων
λευκοφαίου χροιάς βλάβη, αναλόγων διαστάσεων.

επιφανειακώς εξαπλούμενο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος πολυεστιακού
εστίες έκφυσης ακανόνιστων συμπαγούς όψης βλαστών εξ ομοιομόρφων

μιτώσεις.

Κυριάκος Γρηγοριάδης

Ιατρός Παθολογοανατόμος



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΜΟΝΟ ΈΝΑ ΚΡΗΜΝΟ  Ή ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ 
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ 

ΑΛΛΑ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 

ΑΛΛΑ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΜΟΝΟ ΈΝΑ ΚΡΗΜΝΟ  Ή ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 



7Ο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Ο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ



ΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΝΤΟΜΟ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Άνδρας ηλικίας 82 ετών 
προσέρχεται με από 4 μηνου
ευμεγέθη πλάκα διαμέτρου 3 
cm με επηρμένο όχθο 

• Στο κέντρο αναγνωρίζεται η 
παρουσία κρατήρα 



ΔερματοσκοπικήΔερματοσκοπική εικόνα



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

• Ο - Ζ FLAP
• V –Y FLAP
• ??????

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



ΕΚΤΟΜΗ-ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ - ΣΥΡΡΑΦΗ



10 ΗΜΕΡΕΣ                   3 ΜΗΝΕΣ10 ΗΜΕΡΕΣ                   3 ΜΗΝΕΣ









THE 
SIMPLEST  THE BESTSIMPLEST  THE BESTSIMPLEST  THE BESTSIMPLEST  THE BEST



10 TIPS  ΓΙΑ ΜΙΑ  ΑΣΦΑΛΗ  
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΕΜΒΑΣΗ
• ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• ΚΑΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ- ΗΡΕΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ
• ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΟΥ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
• ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑΣΕΩΣ• ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑΣΕΩΣ
• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
• ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙΣ
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΥΤΑΤΟΝ ΣΕ ΥΓΙΗ ΟΡΙΑ
• ΚΑΛΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ  ΚΑΙ ΨΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΔΕΡΜΑ
• ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΧΕ   ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ  ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΌΧΙ 
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΡΟΥ 

ΓΙΑ ΜΙΑ  ΑΣΦΑΛΗ  
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΗΡΕΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΥΤΑΤΟΝ ΣΕ ΥΓΙΗ ΟΡΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ  ΚΑΙ ΨΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΧΕ   ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ  ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΌΧΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΗ  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ 

ΚΑΛΕΣ   ΓΙΟΡΤΕΣΚΑΛΕΣ   ΓΙΟΡΤΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΚΑΛΕΣ   ΓΙΟΡΤΕΣΚΑΛΕΣ   ΓΙΟΡΤΕΣ


