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Εντυπώσεις και συμπεράσματα από το
16ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κλινικής Ακουολογίας-Νευροωτολογίας
με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία
των παθήσεων της ακοής και ισορροπίας. Θεωρία και Πράξη»
Ανέστης Ψηφίδης
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου

Τ

ο 16ο Πανελλήνιο Σεμινάριο
Κλινικής Ακουολογίας-Νευροωτολογίας που έγινε πρόσφατα
στην Πορταριά του Πηλίου υπήρξε μια
ακόμη επιτυχής επιστημονική εκδήλωση
της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας
Ακουολογίας & Νευροωτολογίας.
Ως υπεύθυνος της οργάνωσης του Σεμιναρίου θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω και να σχολιάσω όχι μόνο τα θετικά, που ήταν και τα πιο πολλά, αλλά και
τα αρνητικά σημεία του.
Στα θετικά σημεία του Σεμιναρίου καταχωρούνται η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων, η επάρκεια και το υψηλό επίπεδο
των διαλέξεων και των συζητήσεων, που
κάλυψαν με ικανοποιητικό τρόπο τα θέματα τόσο του πρακτικού, όσο και του
θεωρητικού μέρους του προγράμματος.
Όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι εκπαιδευτές-ομιλητές, τόσο οι παλιοί όσο και οι
νέοι, κέντρισαν το ενδιαφέρον των συνέδρων, αρκετοί από τους οποίους σημείωσαν ρεκόρ παραμονής μέσα στην
αίθουσα για την παρακολούθηση των
συνεδριάσεων. Ήταν πρωτοφανές για
τα Ελληνικά δεδομένα να είναι η αίθουσα διαλέξεων γεμάτη από κόσμο στις
10 το βράδυ!
Από τους καλεσμένους ομιλητές ο κ. Α.

Σισμάνης εντυπωσίασε με την «Ιστορική Ανασκόπηση της Ωτοχειρουργικής».
Ο Αμερικανός καθηγητής Ακουολογίας
James Hall III ενθουσίασε για μια ακόμη φορά το ακροατήριο με τη χαρισματική διδακτική του ικανότητα και την ευγλωττία του, τη βαθιά γνώση και κλινική
εμπειρία να παρουσιάζει ενδιαφέροντα,
αλλά δυσνόητα για πολλούς, ακουολογικά θέματα με τέτοιο τρόπο στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να γίνονται από όλους
κατανοητά.
Στα θετικά στοιχεία καταχωρείται η
ύπαρξη αυτόματης μετάφρασης, μολονότι λίγοι συνάδελφοι χρησιμοποίησαν
τα μεταφραστικά ακουστικά βοηθήματα. Αυτό σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι οι
περισσότεροι συνάδελφοι έχουν επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας, ώστε να μη
χρειάζονται τη συνδρομή της αυτόματης μετάφρασης.
Στα θετικά στοιχεία του Σεμιναρίου καταχωρείται η εύτακτη επαγγελματική παρουσία και ενεργός συμμετοχή των εκθετών, στα δρώμενα του επιστημονικού
και του κοινωνικού προγράμματος του
Σεμιναρίου. Ήταν ευχάριστο για τον οργανωτή το γεγονός ότι οι Εταιρείες ακουστικών και κοχλιακών εμφυτευμάτων και,
από τις φαρμακευτικές, η μόνη παρούΣτιγμιότυπο από την έναρξη
του 16ου Σεμιναρίου Κλινικής
Ακουολογίας-Νευροωτολογίας
στο Πήλιο. ∆ιακρίνονται στο
βήμα ο Πρόεδρος της ΠΙΕΑΝ
κ. Ι. Ξενέλης και στην έδρα ο
Γραμματεύς κ. Ν. Μαρουδιάς
και ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου
κ. Α. Ψηφίδης.

σα Farmanel τακτοποιήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις.
Προς στιγμή φάνηκε ότι θα δημιουργούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο η εγκατάσταση
του εντυπωσιακού λυόμενου περιπτέρου
της κ. Φετούρη, όμως, χάρη στην καλή
συνεννόηση με τον Ολλανδό τεχνικό, το
πρόβλημα διευθετήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι
ο δεύτερος σημαντικός χώρος συνάντησης των συνέδρων, όπου προσφέρεται
ο καφές στα διαλείμματα και η ευκαιρία
για επαγγελματική ενημέρωση, συνεργασία και κοινωνική συναναστροφή. Ήταν
πολύ ευχάριστο να βλέπεις πρόσωπα με
ανεπιτήδευτο χαμόγελο και με όμορφη
ψυχική διάθεση.
Ήταν για άλλη μια φορά επιστημονικώς ορθές και άκρως ενημερωτικές οι
ομιλίες της κ. Ταρασούδη και του κ. Χρυσικού, που εκπροσώπησαν τους ακουοπροθετιστές στη συνεδρία των ακουστικών βαρηκοΐας.
Πολύ θετική επίσης εντύπωση και κολακευτικά σχόλια προκάλεσε η διάλεξη του
ηλεκτρονικού κ. Η. Χαρισόπουλου. Από
τους συναδέλφους ομιλητές-εκπαιδευτές
κανένας δεν υστέρησε, ενώ διακρίθηκαν
για μια ακόμη φορά οι γνωστοί και γνωστές συνάδελφοι που εκπροσωπούν τον
πανεπιστημιακό, το νοσοκομειακό και τον
ιδιωτικό φορέα της ειδικότητας.
Ο συνάδελφος κ. Μ. Αναγνώστου αναδείχθηκε ως «πρώτος σύνεδρος» του Σεμιναρίου, αφού δεν έλειψε σχεδόν καθόλου από την αίθουσα των συνεδριάσεων
και ήταν από αυτούς που με την έγκαιρη
προσέλευση, τη συνεχή παρουσία, την
καλοπροαίρετη παρέμβαση και ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις τίμησαν
την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
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Στιγμιότυπο από την απονομή
τιμητικής πλακέτας στον καθηγητή κ. Α. Σισμάνη από το
∆Σ της ΠΙΕΑΝ. ∆ιακρίνονται
οι κ.κ. Α. Σισμάνης, Ι. Ξενέλης, Ν. Μαρουδιάς και Α.
Ψηφίδης.

Στιγμιότυπο από την απονομή τιμητικής πλακέτας
στον Αμερικανό καθηγητή James Hall III από το
∆Σ της ΠΙΕΑΝ. ∆ιακρίνονται οι κ.κ. James Hall III,
Ι. Ξενέλης, Ν. Μαρουδιάς, Α. Ψηφίδης.

Ένα σημαντικό θετικό στοιχείο είναι ότι
για πρώτη φορά μια ΩΡΛ επιστημονική
εκδήλωση μοριοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεχούς Εκπαίδευσης
(UEMS) μέσω του ΠΙΣ και της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩτορινολαρυγγολογίαςΧειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
∆εδομένης της αναμενόμενης θεσμοθέτησης για την υποχρεωτική μοριοδότηση από την UEMS, μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μετά από έγκριση
της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας, που
είναι ο επίσημος φορέας του γνωστικού
αντικειμένου, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του 16ου Σεμιναρίου, όπως
και των προσεχών συνεδρίων της ειδικότητας, που θα ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή διαδικασία μοριοδότησης, θα
αναγνωρίζεται σε όλες τις κρίσεις διορισμού των συναδέλφων.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό
μοριοδότησης της UEMS ο οργανωτής
πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αίτηση μοριοδότησης δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την
έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης. Ο

μέγιστος αριθμός μορίων δεν υπερβαίνει
τα 6 μόρια για κάθε συνεδριακή ημέρα.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται η κατάθεση του
φύλλου αξιολόγησης, που συμπληρώνει
ο σύνεδρος, επώνυμα ή ανώνυμα, μετά
τη λήξη της εκδήλωσης. Η UEMS μπορεί
να στείλει εκπρόσωπό της για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκδήλωσης, με έξοδα του διοργανωτή. Όλα αυτά
τα κοινοποίησα γραπτώς σε όλους τους
συναδέλφους μαζί με το προκαταρκτικό
πρόγραμμα και προφορικώς κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
Στα αρνητικά σημεία του Σεμιναρίου
καταχωρούνται η μη καλή λειτουργία
των μικροφώνων την πρώτη συνεδριακή ημέρα, που προκάλεσαν την παραφωνία του συναδέλφου, η καθυστερημένη
έναρξη των πρωινών και απογευματινών
συνεδριάσεων, η παράταση της χρονικής διάρκειας των διαλέξεων και συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας και η μη
κατάθεση του φύλλου αξιολόγησης του
Σεμιναρίου από την πλειοψηφία των συνέδρων. Τα μικρόφωνα ευτυχώς λειτούργησαν χάρη στην παρέμβαση του κ. Η.
Χαρισόπουλου.
Η καθυστερημένη έναρξη των πρωινών και απογευματινών συνεδριάσεων
οφειλόταν στην καθυστερημένη προσέλευση των συνέδρων, πέραν του επιτρεπόμενου ακαδημαϊκού 10λέπτου.
Το γεγονός αυτό, που δεν είναι άλλωστε πρωτόγνωρο, είχε σαν αποτέλεσμα
τη χρονική μετάθεση όλων των συνεδριάσεων, την πρόκληση δυσφορίας και την
εκδήλωση δικαιολογημένων ενστάσεων
και παραπόνων. Στην καθυστέρηση αυτή προστέθηκε η μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην ηλεκτρονική σύζευξη
για την προβολή ορισμένων παρουσιά-

σεων, που έθεσαν το υπό παρουσίαση
θέμα κυριολεκτικά μέσα στην επόμενη
διάλεξη. Είναι πολύ δυσάρεστο για τον
οργανωτή-συντονιστή να παρεμβαίνει
ζητώντας από τους ομιλητές να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν την παρουσίασή τους, όσο ενδιαφέρουσα και
σημαντική αυτή μπορεί να είναι, για να
αποτρέψει τη σοβαρή δυσλειτουργία ή
και ανατροπή του επιστημονικού προγράμματος. Αν από τον ομιλητή υπάρχει
δικαιολογία ότι η καθυστέρηση της παρουσίασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε τεχνικό πρόβλημα, δεν
υπάρχει δικαιολογία όταν η διάρκεια της
ομιλίας που ετοίμασε ήταν 30΄ αντί των
10΄ που προέβλεπε το πρόγραμμα. Το
τεχνικό πρόβλημα προλαμβάνεται όταν
ο ομιλητής έχει φροντίσει προηγουμένως
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη προβολή της παρουσίασής του.
Ο συντονισμός του περιεχομένου και
της διάρκειας των συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας είναι ευθύνη του συντονιστή. Η παράταση της χρονικής διάρκειας μιας συζήτησης πλέον των 30΄ από
τον προβλεπόμενο χρόνο, αν δεν είναι
εσκεμμένη, οφείλεται προφανώς σε αδυναμία του συντονιστή να διευθύνει τη συζήτηση. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
σε επίσημα μεγάλα συνέδρια κλείνουν
αυτομάτως τα μικρόφωνα ή εκπέμπονται φωτεινά ή ηχητικά σήματα, που δεν
επιτρέπουν τη συνέχιση της συζήτησης,
όταν έχει καλυφθεί ο χρόνος.
Ήλπιζα ότι οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν το Σεμινάριο θα συμπλήρωναν το φύλλο αξιολόγησης και θα το
κατέθεταν κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης. ∆υστυχώς,
μόνο 15 συνάδελφοι το έπραξαν. Αν θέλουμε να έχουν οι επιστημονικές μας εκδηλώσεις μοριοδότηση από την UEMS,
πρέπει να ακολουθούμε την προβλεπόμενη και απαιτούμενη διαδικασία.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους
εκείνους τους συναδέλφους, μικρούς και
μεγάλους και όλους τους εκθέτες που μου
έδωσαν συγχαρητήρια και εκφράστηκαν με κολακευτικά σχόλια για την επιτυχή οργάνωση του Σεμιναρίου. Ήταν
η καλύτερη επιβράβευση μιας προσωπικής προσπάθειας και ατομικής ενέργειας, που εξουδετέρωσε την οποιαδήποτε
απόπειρα αμφισβήτησης.
Ω
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