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1Σελίδα :

Ημερομηνία :

2022000360

2022000362

2022000490

2022000881

2022000971

2022001053

2022001169

2022001172

2022001193

2022001254

2022001255

2022001268

2022001274

2022001859

2022001911

2022001993

2022002047

2023000072

2023000090

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

2. Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η 
καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

17/03/2022

16/03/2022

11/04/2022

09/06/2022

28/06/2022

15/07/2022

09/08/2022

09/08/2022

18/08/2022

02/09/2022

02/09/2022

05/09/2022

06/09/2022

22/11/2022

29/11/2022

14/12/2022

27/12/2022

16/01/2023

17/01/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

30/03/2022

06/04/2022

04/05/2022

27/07/2022

24/08/2022

31/08/2022

12/10/2022

19/10/2022

26/10/2022

09/11/2022

16/11/2022

23/11/2022

30/11/2022

23/11/2022

30/11/2022

14/12/2022

04/01/2023

18/01/2023

25/01/2023

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

213 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  01/01/2019 - 26/01/2023
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