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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην 
Αθήνα διεξήχθη στις 26/04/07 έως και  
28/04/07 το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

και International Forum του Ελληνικού 
Κολλεγίου Χειρουργών. Στη διοργάνωση αυ-
τού του Συνεδρίου συνέβαλαν δέκα µεγάλες 
Επιστηµονικές Ιατρικές Εταιρείες, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

Στη µεγάλη αυτή Επιστηµονική Συνάντηση 
συµµετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι 
Επιστήµονες που παρουσίασαν τις τελευταί-
ες διεθνείς – συχνά επαναστατικές - εξελίξεις 
στον τοµέα της χειρουργικής. Το συνέδριο έτυ-
χε  εξαιρετικού ενδιαφέροντος από το σύνολο 
των Χειρουργών και την Ιατρική Κοινότητα εν 
γένει, από τις εταιρείες παραγωγής και εισαγω-
γής συναφών υλικών και εργαλείων, αλλά και 
των πολιτών της χώρας µας. Στην τελετή ενάρ-
ξεως του Συνεδρίου  παραβρέθηκαν, µεταξύ 
των άλλων, ο υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. 
Α. Γιαννόπουλος, ο Καθηγητής κ. Γ. Σκαλκέας, o 
Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Ε. Καλοκαιρινός, Καθηγητές 
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Πρόεδροι επιστη-
µονικών εταιρειών, κ.ά. Την εναρκτήρια τελετή 
άνοιξε ο Ακαδηµαϊκός κ. Κ. Δεσποτόπουλος.

Από τα ποικίλα και πολύ ενδιαφέροντα θέµατα 
που αναπτύχθηκαν  στο Συνέδριο ξεχώρισαν  τα 
ακόλουθα: Πρωτοποριακές  ερευνητικές εργασί-
ες που αφορούν στις σηµαντικότερες απειλές για 
την υγεία των πολιτών της Ευρώπης του 21ου αι-
ώνα. Συγκεκριµένα, έγιναν αναφορές στην αθη-
ροσκλήρωση και στην καρκινογένεση, σε σχέ-
ση τόσο µε την γονιδιακή τους θεώρηση όσο και 
από την πλευρά των προσπαθειών της σύγχρο-
νης Ιατρικής. Έγκριτοι Έλληνες και ξένοι επιστή-
µονες παρουσίασαν τα διεθνή Consensus και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη βέλτιστη σύγχρο-
νη αντιµετώπιση των καρκίνων του µαστού , του 
παχέος εντέρου, του πνεύµονος και των λοιπών 

κακοήθων νεοπλασµάτων καθώς και της αθηρο-
σκληρώσεως και των επιπλοκών της . Δόθηκε εξαι-
ρετική έµφαση  στις  ελάχιστα επεµβατικές τεχνι-
κές µε κορυφαίο εκπρόσωπο τη Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική. Τα πλεονεκτήµατα που συνοδεύουν 
τη διενέργεια των ελάχιστα επεµβατικών τεχνι-
κών είναι η µείωση των µετεγχειρητικών επιπλο-
κών, ο λιγότερος µετεγχειρητικός πόνος, η βρα-
χύτερη µετεγχειρητική νοσηλεία , η ταχύτερη 
κινητοποίηση των ασθενών και επιστροφή τους 
στη φυσιολογική δραστηριότητα και το άριστο 
κοσµητικό αποτέλεσµα. 

Σήµερα, µια µεγάλη σειρά εγχειρήσεων που 
µέχρι πολύ πρόσφατα διενεργούνταν αποκλειστι-
κά µε κλασσικές µεθόδους, επιβάλλεται πλέον να 
διενεργούνται µε τη χρήση ελάχιστα επεµβατικών 
(Λαπαροσκοπικών) τεχνικών. Έχει αποδειχθεί 
ότι η χρήση ελάχιστα επεµβατικών τεχνικών για 
την αντιµετώπιση ορισµένων - τουλάχιστον- πα-
θήσεων αποτελεί πλέον το «Χρυσούν Κανόνα» 
(Golden Standard). Ως τέτοιες εγχειρήσεις ενδει-
κτικά αναφέρονται αυτές που αφορούν στα εξω-
ηπατικά χοληφόρα (χολολιθίαση, χοληδοχολιθία-
ση), στον κατώτερο οισοφάγο (αχαλασία, νόσος 
της καρδιοισοφαγικής παλινδροµήσεως), στην 
αντιµετώπιση την Νοσογόνου Παχυσαρκίας, στη 
θεραπεία γυναικολογικών παθήσεων και παθή-
σεων των επινεφριδίων . 

Τα εγγενή προβλήµατα των ελάχιστα 
επεµβατικών τεχνικών (εγχειρητικό πεδίο δύο αντί 
τριών διαστάσεων, περιορισµένοι βαθµοί ελευ-
θερίας στην κίνηση των µακρών και άκαµπτων 
ειδικών εργαλείων, κακή εργονοµικά στάση 
του Χειρουργού κ.ά.) ήρθε να αντιµετωπίσει η 
εφαρµογή της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και µέσω αυτής η ανάπτυξη της 
Ροµποτικής Χειρουργικής. 

Με τη Ροµποτική Χειρουργική (συνήθως 
µικροχειρουργική), ο Χειρουργός πραγµατοποιεί 
την επέµβαση καθισµένος σε µια κονσόλα ελέγ-
χου που βρίσκεται δίπλα στη χειρουργική τρά-

πεζα, κινώντας ειδικά χειριστήρια και οι εντολές 
του αποκωδικοποιούνται από ένα Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και εκτελούνται µε µέγιστη ακρίβεια 
από τους βραχίονες ενός Ροµπότ που είναι σε 
επαφή µε τον ασθενή δίπλα στη χειρουργική τρά-
πεζα. Με την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολο-
γίας των συστηµάτων επικοινωνίας, η απόστα-
ση µεταξύ Χειρουργού και ασθενούς µπορεί να 
ποικίλει από λίγα µέτρα έως πολλά χιλιόµετρα. 
Έτσι, έχουµε την ανάπτυξη της Τηλεχειρουργικής 
(Telesurgery), που αποτελεί το επόµενο βήµα στην 

ανάπτυξη της Ροµποτικής Χειρουργικής. 
Ήδη από το Σεπτέµβριο του 2001, µε τη διε-

νέργεια της πρώτης επιτυχηµένης διατλαντικής 
Τηλεχειρουργικής Ροµποτικής Χολοκυστεκτοµής, 
της εγχειρήσεως ‘‘Lindburgh’’ όπως ονοµάστηκε 
από τον όνοµα του πρώτου ανθρώπου που πέτα-
ξε πάνω από τον Ατλαντικό, το σκηνικό στη σύγ-
χρονη χειρουργική άλλαξε και η Τηλεχειρουργική 
έγινε πραγµατικότητα. Η εγχείρηση ‘‘Lindburgh’’ 
διεξήχθη από µια χειρουργική οµάδα που βρι-
σκόταν στη Νέα Υόρκη, ενώ η ασθενής, µια γυ-
ναίκα 68 ετών, βρισκόταν στο Στρασβούργο 
της Γαλλίας. 

Παρά το κόστος που συνοδεύει την αγορά και 
λειτουργία του συναφούς εξοπλισµού, η διάδοση 
της Τηλεϊατρικής, της Ροµποτικής Χειρουργικής 
και της Τηλεχειρουργικής είναι ταχεία γιατί δί-
δουν τη δυνατότητα να παρέχονται υψηλού επι-
πέδου εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας µεταξύ 
µεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων, γεγονός ιδι-
αίτερα αξιοποιήσιµο σε χώρες µε γεωγραφική 
κατανοµή όπως η Ελλάδα. Την ευθύνη της ορ-
γάνωσης του Συνεδρίου την είχε  ο καθηγητής 
της Χειρουργικής και Πρόεδρος του Κολλεγίου 
των Χειρουργών κ. Αλκιβιάδης Κωστάκης µε τους 
συνεργάτες του.
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Εικ. 3. Ο Ακαδημαϊκός κ. Κ. Δεσποτόπουλος, Ο 
καθηγητής της Χειρουργικής κ. Γ. Σκαλκέας και Ο 
πρόεδρος του Κολλεγίου των Χειρουργών  καθηγητής 
της Χειρουργικής κ. Α. Κωστάκης.

Eικ. 2. Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Α. Γιαννόπουλος, κηρύττει την έναρ-
ξη του Συνεδρίου.

Eικ. 1. O Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Α. Γιαννόπουλος με τον παραβρε-
θέντα στο Συνέδριο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας 
ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίοας και Ρογχοπαθειών Δρ 
Δημήτριο Ν. Γκέλη.


