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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΓΕΙΑ: Οι σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής του παχέος εντέρου
στο μοναδικό στην Ελλάδα Υβριδικό Χειρουργείο
Οι τρέχουσες τάσεις στη χειρουργική του παχέος εντέρου και του ορθού με την εφαρμογή σύγχρονων
τεχνικών και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, βρίσκονται στο επίκεντρο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
με θέμα τις «Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές» που ξεκινά την Παρασκευή 26 Απριλίου στο Υβριδικό
Χειρουργείο του ΥΓΕΙΑ και θα μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο μέσα από τις ιστοσελίδες:
www.hygeia.gr, www.iatronet.gr και www.lapcolectomy.org.
Το Σεμινάριο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς 4 κύκλων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής Παχέος Εντέρου για το 2013, που συνδιοργανώνουν η ΣΤ’ Χειρουργική Κλινική του
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της ELPEN. Είναι πλήρως
αναγνωρισμένο από το European Surgical Institute (E.S.I.- Αμβούργο, Γερμανία) και τελεί υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, ενώ παράλληλα
αποτελεί τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα της “Ethicon Endosurgery” για λαπαροσκοπικές
κολεκτομές. Στο τέλος κάθε Σεμιναρίου, που έχει τη μορφή μεταπτυχιακού κλινικού εργαστηρίου, οι
συμμετέχοντες ιατροί λαμβάνουν δίπλωμα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από το
E.S.I. με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου & Διευθυντής της ΣΤ’
Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης «Χάρη στα συγκεκριμένα
Σεμινάρια, που πραγματοποιούνται για έκτη συνεχή χρονιά, πολλοί ασθενείς έχουν επωφεληθεί από
την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία που αποκτούν οι χειρουργοί. Φέτος, είμαστε ιδιαίτερα
ευτυχείς, καθώς τα σεμινάρια αυτά θα διενεργούνται σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας, ταχύτητας και
αξιοπιστίας, στη -μοναδική στην Ελλάδα- Υβριδική Χειρουργική Αίθουσα τελευταίας γενιάς του
ΥΓΕΙΑ, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα χειρουργεία της Ευρώπης. Ο 1ος κύκλος
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δίνει την ευκαιρία στους 21 εκπαιδευόμενους χειρουργούς που
επιλέχθηκαν για φέτος -μεταξύ των 100 περίπου υποψηφίων-, να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία
και εξειδίκευση υψηλού επιπέδου για την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων όπως καρκίνος
εντέρου και ορθού, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου, εκκολπωματίτιδα κι άλλα σχετικά νοσήματα».

