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Συνέδρια που έγιναν

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. στα πλαίσια της προσπά-
θειάς της να συμμετέχει ενεργά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νέων κυρίως 
Αγγειοχειρουργών διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2010 Επιστημονική Ημερίδα με 
θέμα: «Καρωτιδική Νόσος Σήμερα».

Την επιστημονική αυτή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και την ενεργό 
συμμετοχή τους διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι Αγγειοχειρουργοί, που κάλυψαν 
και σχολίασαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα που αφορούν την καρωτιδική 
νόσο.

Η θεματολογία περιελάμβανε 4 τιμητικές διαλέξεις και 3 συνεδριάσεις στις οποίες 
αναπτύχθηκαν 18 παρουσιάσεις συνολικά. Οι παρουσιάσεις αυτές αφορούσαν τη 
χειρουργική παθολογία της καρωτιδικής νόσου στο κατά το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος της, από τη σκοπιά του Αγγειοχειρουργού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επι-
στημονικά δεδομένα.

Στο τέλος της κάθε συνεδρίασης ακολούθησε σχολιασμός και σύνοψη των ση-
μαντικότερων σημείων.

Την ημερίδα ακολούθησε σύντομη δεξίωση, ενώ συμπερασματικά δόθηκε 
αφορμή για υπενθύμιση και ανανέωση γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 
καρωτιδικής νόσου. 

Σ. γιαννακάκης

αγγειοχειρουργική έπιστημονική Ημερίδα
«Καρωτιδική νόσος Σήμερα»
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

Leading Innovative Vascular Education
Education 2010

Στις 27-30 Μαΐου 2010, έγινε στην Κέρκυρα το πρώτο Διαπανεπιστημιακό 
Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο LIVE 2010.

Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε από τις Αγγειοχειρουργικές Κλινικές των Πανεπιστημίων 
Κρήτης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Θεσσαλίας και Θράκης σε συνεργασία με το Stony Brook 
University Medical Center των ΗΠΑ.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου ήταν η Αγγλική. Εκτός από τις ιδιαίτερα επιλεγ-
μένες ελεύθερες ανακοινώσεις, το πρόγραμμα περιλάμβανε Μαθήματα προετοιμα-
σίας για τις εξετάσεις του European Board of Vascular Surgery, Διαλέξεις, Στρογγυλές 
Τράπεζες και Workshops με εξάσκηση σε προσομοιωτές για επίκαιρα θέματα, όπως 
το stenting της θωρακικής αορτής κ.ά.

Η συμμετοχή ξένων ομιλητών ήταν σημαντική, τόσο σε αριθμό, όσο και σε επι-
στημονικό επίπεδο. Ο αριθμός τους ήταν σαράντα επτά (47)! Μερικοί από τους πιο 
γνωστούς ήταν οι κκ. Sandmann W., Vieth F., Harris P., Nicolaides A., Geroulakos G., 
Meissner M., Gerotziafas G., Verhoeven E. και Naylor R.

Η επιτυχία του συνεδρίου ήταν εκπληκτική, διότι όλοι οι επιφανείς αυτοί ξένοι 
αγγειοχειρουργοί αντάλλαξαν απόψεις και συζητούσαν μεταξύ τους και με τους 
Έλληνες ομολόγους τους, επί των επίκαιρων θεμάτων της ειδικότητάς τους.

Στους διοργανωτές αυτού του εξαιρετικά ζωντανού συμποσίου, Καθηγητές κκ. Α. 
Κατσαμούρη, Μ. Ματσάγκα, Ι. Τσολάκη, Α. Γιαννούκα και Μ. Λαζαρίδη οφείλονται 
θερμά συγχαρητήρια για μια άψογη οργάνωση.


