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H ιδέα της διοργάνωσης ενός υψηλού επιπέδου 
μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τη συμμετοχή 
περισσότερων του ενός νοσοκομείων γεννή-

θηκε πριν πέντε χρόνια όταν κάποιοι εμπνευσμένοι 
από την προσωπικότητα και το έργο του δασκάλου 
τους Καθηγητή Αλ. Αυγερινού θέλησαν να δώσουν 
συνέχεια στο εκπαιδευτικό του έργο. Το ενδοσκοπικό 
αυτό Σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται από το 2006 
κάθε δύο χρόνια, φέτος ήταν για πρώτη φορά διεθνές, 
με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων 
Επεμβατικών Ενδοσκόπων. Η επίσημη γλώσσα του 
σεμιναρίου ήταν η Αγγλική ενώ μοριοδοτήθηκε από 
την UEMS με 9 μόρια συνεχούς παρακολούθησης.

Το παρακολούθησαν 203 συνάδελφοι Γαστρεντερολόγοι 
και Χειρουργοί καθώς και νοσηλευτές. Με βάση τα έντυπα 
αξιολόγησης που παραδόθηκαν στο τέλος των εργασιών, 
έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα της 
ζωντανής σύνδεσης, τα οπτικοακουστικά μέσα, τη σφαι-
ρικότητα της κάλυψης των θεμάτων από τους ομιλητές, 
το βαθμό δυσκολίας και το επιστημονικό ενδιαφέρον 
των περιστατικών που διεκπεραιώθηκαν. Οι περισσότεροι 
δήλωσαν ότι ωφελήθηκαν και ότι θα το πρότειναν και σε 
άλλους συναδέλφους ως χρήσιμο.

Αντικειμενικός στόχος των διοργανωτών δεν ήταν η στεγνή 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις που αφορούν στην επεμβατική ενδοσκόπηση 
ή η επίδειξη εξειδικευμένων τεχνικών, αλλά να προτα-
θούν-συζητηθούν τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης 
καθημερινών αλλά και περίπλοκων, πιο εξειδικευμένων 
περιστατικών. Επίσης, ζητούμενο για τους διοργανωτές 
ήταν η ζωντανή συζήτηση επί των περιστατικών με χρή-
σιμα συμπεράσματα για όλους. Σε αυτό συνετέλεσε σε 
μεγάλο βαθμό η συμμετοχή διακεκριμένων παγκόσμιας 
εμβέλειας έμπειρων Ευρωπαίων και Αμερικανών επεμβα-
τικών Γαστρεντερολόγων καθώς και κορυφαίων Ελλήνων 
συναδέλφων.

Συνδιοργανωτές του μετεκπαιδευτικού αυτού Σεμιναρίου 
ήταν οι R. Chuttani και D. Pleskow, από το νοσοκομείο 
Beth Israel Deaconess Medical Center της Βοστώνης και 
συμμετέχοντες οι P. Akerman και J. Zivney από τις ΗΠΑ, 
ο Μ. Giovannini από τη Γαλλία, o Τ. Κelleher από την 
Ιρλανδία, ο M. Haefner από την Αυστρία, ο Raf Bisschops 
από το Βέλγιο και ο Andres Cardenas από την Ισπανία. 
Από ελληνικής πλευράς, συνδιοργανωτές του σεμιναρί-
ου ήταν ο Γ. Στεφανίδης, ο Σ. Σγούρος, ο Μ. Ροδιάς και 

Χ. Καρακόιδας από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο 
Π. Κωστόπουλος, ο Α. Παντές και ο Α. Κουγιουμτζάν 
από το 251 ΓΝΑ, ο Δ. Ταμπακόπουλος και ο Ε. Πανάγου 
από το 401 ΓΣΝΑ, ο Α. Πολυδώρου από το Αρεταίειο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ο Γ. Πασπάτης από το 
Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο Α. Μαντίδης εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής 
κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου το οποίο 
συμπεριέλαβε συνολικά έξι περιόδους ζωντανής αναμετά-
δοσης ενδοσκοπικών πράξεων (δύο την πρώτη ημέρα και 
τέσσερεις την δεύτερη, στις οποίες πρόεδροι ήταν Διευθυντές 
Κλινικών των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας) και 
τρεις ημίωρες ομιλίες.

O Μ. Giovannini ανέπτυξε τον ρόλο του θεραπευτικού 
EUS σήμερα. Ο R. Chuttani με κατανοητό λόγο και με 
το επικοινωνιακό χάρισμα που διαθέτει περιέγραψε πώς 
γίνεται με ασφάλεια ο καθετηριασμός του φύματος και η 
σφιγκτηροτομή κατά την ERCP, ενώ ο D. Pleskow ανέπτυξε 
τη σύγχρονη θεραπεία του οισοφάγου Barrett επικεντρώ-
νοντας στην νέα μέθοδο καταστροφής του μεταπλαστικού 
επιθηλίου του οισοφάγου με σκοπό την αναγέννηση του 
φυσιολογικού (HALO ablation).

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα η άμεση χολαγγειοσκόπηση με SpyGlass DVS. To 
SpyGlass είναι ένας καθετήρας - χολαγγειοσκόπιο διαμέτρου 
μόλις 10Fr o οποίος προωθείται εντός των χοληφόρων 
δια του καναλιού εργασίας του συμβατικού ενδοσκοπίου 
πλάγιας όρασης, με σκοπό την άμεση χολαγγειοσκόπηση 
και τη λήψη στοχευμένων βιοψιών όπου απαιτείται ενώ, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της λιθίασης των 
χοληφόρων (εφαρμογή ηλεκτροϋδραυλικής λιθοθρυψίας 
ή Laser) αλλά και σε άλλες εφαρμογές.

O D. Pleskow προέβη επιτυχώς σε χολαγγειοσκόπηση με 
SpyGlass και λιθοθρυψία με Laser σε ασθενή με ευμεγέθη 
λίθο χοληδόχου πόρου με αποτέλεσμα τον θρυμματισμό 
του λίθου και ακολούθως τον επιτυχή καθαρισμό του 
χοληδόχου πόρου με καθετήρα καλάθι και μπαλόνι.

Επίσης για πρώτη φορά στη χώρα μας επιδείχθηκε spiral 
enteroscopy με σύστημα Spirus. O P. Akerman με αρκε-
τές δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά που αφο-
ρούν στο Spirus, παρουσίασε την μέθοδο ενώ προέβη 
σε εντεροσκόπηση σε ασθενή με μελάνωμα και ανάδειξη 
μεταστατικού όγκου του λεπτού εντέρου με εντυπωσιακές 
ενδοσκοπικές εικόνες.

Επίσης έγινε ενδοσκοπική θεραπεία σε ευμέγεθες εκκόλ-
πωμα Zenker σε νέο ασθενή από τον D. Pleskow ο οποίος 
χρησιμοποιώντας ευθύ needle knife και τοποθετώντας αιμο-
στατικά clips προχώρησε σε μυοτομή του κρικοφαρυγγικού 
μυός ενώ ανέλυσε διεξοδικά την τεχνική εκτομής.

Ο Μ. Giovannini προέβη σε παροχέτευση ψευδοκύστης 
παγκρέατος ενώ περιέγραψε την τεχνική.

Ο Γ. Στεφανίδης τοποθέτησε ενδοπροσθέσεις παγκρεατικού 
πόρου σε ασθενή με υπολειμματική ψευδοκύστη ουράς 
παγκρέατος και ιστορικό χειρουργικής παροχέτευσης ευμε-
γέθους επιμολυσμένης παγκρεατικής συλλογής μετά από 
οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Επίσης συζητήθηκε με το 
ακροατήριο περιστατικό νεαρής γυναίκας με ασβεστοποιό 
παγκρεατίτιδα, μεγάλη διάταση του παγκρεατικού πόρου 
και λιθίαση η οποία εμφανίζει υποτροπές παγκρεατίτιδας 
και στην οποία ο Γ. Στεφανίδης επανατοποθέτησε πλαστικές 
παγκρεατικές ενδοπροθέσεις. Όλοι συμφώνησαν ότι μόνιμη 
θεραπεία είναι η χειρουργική θεραπεία με σημείο τριβής 
το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Ο R. Chuttani αφαίρεσε με επιτυχία πλαστική ενδοπρό-
θεση χοληδόχου πόρου τύπου single pigtail που είχε τεθεί 
εσφαλμένα με το pigtail άκρο του στα ενδοηπατικά χολη-
φόρα προ 10ετίας. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από ευρεία 
διαστολή της σφιγκτηροτομής με μπαλόνι, προώθηση 
μικρής διαμέτρου γαστροσκοπίου εντός του χοληδόχου 
πόρου και σύλληψη της ενδοπρόθεσης με λαβίδα. Σε 
άλλη περίοδο αφαίρεσε με επιτυχία ευμεγέθεις επίπεδους 
πολύποδες παχέος εντέρου με την τεχνική piece meal μετά 
από υποβλεννογόνια έγχυση κυανού του μεθυλενίου, 
ενώ παρουσίασε και την καταστροφή του μεταπλαστικού 
επιθηλίου σε οισοφάγο Barrett με συσκευή Hallo 360 η 
οποία καταστρέφει (ablation) κυκλοτερώς τον οισοφάγο 
Barrett. Είναι μια πολύ ελπιδοφόρα μέθοδος, κυρίως για 
ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν δυσπλασία.

Μετά το πέρας των εργασιών του Σεμιναρίου οι συμμετέ-
χοντες παρέδωσαν έντυπα αξιολόγησης. Στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία το αξιολόγησαν ως εποικοδομητικό και 
χρήσιμο. Ο στόχος των διοργανωτών να βοηθήσουν και 
να προσφέρουν στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση 
των συναδέλφων φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε σε 
ικανοποιητικό βαθμό. 

Σχεδόν όλες οι ενδοσκοπικές πράξεις του Σεμιναρίου 
έχουν καταγραφεί και θα αναπαραχθούν σε DVD. Το DVD 
αυτό αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και θα 
διανεμηθεί δωρεάν.

Η εκπαίδευση είναι μια δυναμική και εξελικτική διαδικα-
σία αλληλεπίδρασης και πρέπει να δίνεται απλόχερα. Στη 
σημερινή εποχή όπου συντελούνται αλματώδεις εξελίξεις 
τόσο στον τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και στην επιστη-
μονική γνώση τέτοια Σεμινάρια βοηθούν σημαντικά στην 
επιμόρφωση και ενημέρωση όλων μας.

Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες υψηλού επιπέδου όπως ήταν το 3ο ALEC, στο οποίο 
συμμετείχαν ιατροί διεθνούς εμβέλειας και πραγματο-
ποιούνται σε τόσο δύσκολες εποχές, αξίζουν τη ενεργό 
συμμετοχή και στήριξη του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά, 
της Γαστρεντερολογικής Κοινότητας της χώρας μας και όχι 
μόνο.

Χ. Π. Χριστοδούλου
Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Στις 14 και 15 Μαΐου 2010 διεξήχθη στην Αθήνα το 3o μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην 
επεμβατική ενδοσκόπηση με τη συμμετοχή των Γαστρεντερολογικών Κλινικών των τριών 
Νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Αθήνας. Κατά τη διάρκειά του μετεκπαιδευτικού 
Σεμιναρίου, ενδοσκοπικές πράξεις εκτελούνταν ταυτόχρονα στις αίθουσες ERCP και ΕUS του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στις αίθουσες EUS του 251 ΓΝΑ και στην αίθουσα ERCP 
του 401 ΓΣΝΑ σε ζωντανή αμφίδρομη μετάδοση με το Πολεμικό Μουσείο όπου πλήθος 
συναδέλφων παρακολουθούσε και συμμετείχε ενεργά στην συζήτηση των περιστατικών.
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