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Δελτίο Τύπου
ΥΓΕΙΑ: Σεμινάριο 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 1ου κύκλου Εκπαιδευτικών
Σεμιναρίων CLASS 2014 (Colorectal Laparoscopic Surgical Skills Seminars) που ξεκινά την Παρασκευή 28
Μαρτίου στο Υβριδικό Χειρουργείο του ΥΓΕΙΑ και θα μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο μέσα από τις
ιστοσελίδες: www.hygeia.gr και www.lapcolectomy.org.
Το Σεμινάριο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς 4 κύκλων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής Παχέος Εντέρου για το 2014 που οργανώνει η Στ΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου σε
συνεργασία με το European Surgical Institute (ESI- Αμβούργο, Γερμανία) και απευθύνεται σε χειρουργούς
με εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική που επιθυμούν να διευρύνουν το φάσμα των επεμβάσεων που
διενεργούν λαπαροσκοπικά. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική με
παρακολούθηση λαπαροσκοπικών κολεκτομών ζωντανά στο χειρουργείο που, επιπρόσθετα,
αναμεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στo Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ. Μετά την
ολοκλήρωση των κλινικών εργαστηρίων αποδίδεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης,
αναγνωρισμένο ως ισότιμο από το European Surgical Institute, με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκ μέρους του European Accreditation Council for Continuing Medical
Education.
Όπως δηλώνει ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος & Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής
Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Δρ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης «Χάρη στα συγκεκριμένα Σεμινάρια που
πραγματοποιούνται για 7η συνεχή χρονιά, πολλοί ασθενείς έχουν επωφεληθεί από την εξειδικευμένη
γνώση και την εμπειρία που αποκτούν οι χειρουργοί. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς οι χειρουργικές
επεμβάσεις των σεμιναρίων αυτών, θα πραγματοποιούνται 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 1 ος κύκλος εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, δίνει την ευκαιρία στους 20 εκπαιδευόμενους χειρουργούς που επιλέχθηκαν για φέτος, να
αποκτήσουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση χειρουργικών
παθήσεων του εντέρου και του ορθού».
Το σύστημα της εκπαίδευσης στα πλαίσια των Σεμιναρίων CLASS διαρκεί 7 συνολικά ημέρες μέσα στο
2014 και περιλαμβάνει παρακολούθηση 4 ημερίδων, με διαφορετικό θέμα κάθε φορά και χειρουργικών
επεμβάσεων ζωντανά. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων χειρουργών συμπληρώνεται με 3 ακόμα ημέρες
στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κατά τις οποίες διενεργούνται
λαπαροσκοπικές κολεκτομές σε ζωικά πρότυπα και σε ειδικούς προσομοιωτές.

