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Τ

ο Μάιο του 2007 η Πανελλήνια
ΩΡΛ Εταιρεία οργάνωσε ένα
ακόμη επιτυχημένο σεμινάριο
στη Λάρισα. Η ιδιαιτερότητα αυτού
του σεμιναρίου ήταν το γεγονός ότι
δόθηκε οδηγία στους συντονιστές και
ομιλητές στις στρογγυλές τράπεζες να
μην αναπτυχθούν οι συνήθεις μακροσκελείς μονόλογοι, αλλά να απαντούνται
ερωτήσεις με άμεση συμμετοχή και των
ακροατών.
Θα ήθελα, λοιπόν, να μοιραστώ μαζί
σας τις εντυπώσεις που αποκόμισα από
την πρωτότυπη αυτή οργάνωση και να
καταθέσω τις σκέψεις και τις προτάσεις
μου για την ακόμη καλύτερη εφαρμογή της ιδέας σε επόμενα συνέδρια και
σεμινάρια.
Η συνολική εντύπωση, τόσο η δική μου
όσο και όλων των συνέδρων που ρώτησα, ήταν σίγουρα θετική. Οι κυριότεροι
λόγοι είναι οι παρακάτω:
1. Κάθε νεωτερισμός προκαλεί ενδιαφέρον.
2. Οι τράπεζες απέκτησαν ζωντάνια.
3. Οι σύνεδροι δεν ένοιωσαν τη συνήθη υπνηλία μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο.
4. Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις από
τους ομιλητές στο κάθε θέμα.
5. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που
τους απασχολούσαν από όλη την ομάδα των ομιλητών.
6. Αποφεύχθηκε η απλή αναφορά σε
βιβλιογραφικά δεδομένα και κατατέθηκε η προσωπική εμπειρία των ομιλητών.
Όπως, όμως, συμβαίνει σε κάθε εφαρμογή μιας νεωτεριστικής ιδέας, έτσι και
στην περίπτωση αυτή υπήρξαν ορι-

σμένα προβλήματα. Τα συνοψίζω παρακάτω:
1. Υπήρξε λίγος χρόνος προετοιμασίας
των ομιλητών.
2. Το θέμα της κάθε τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ευρύ, περιλαμβάνοντας μεγάλη γκάμα νοσημάτων.
3. Η επιλογή των συμμετεχόντων στις
τράπεζες, είτε ως συντονιστές είτε ως
ομιλητές, δεν ήταν πάντα απόλυτα
επιτυχής, με κριτήριο τη βαθιά γνώση και την εμπειρία στα προς συζήτηση αντικείμενα.
4. Το ακροατήριο ήταν σχετικά περιορισμένο και απαρτιζόταν κατά κανόνα από παλιούς και έμπειρους συναδέλφους. Απουσίαζε η κρίσιμη μάζα
των ειδικευομένων και των νέων ειδικών που είναι ο κύριος στόχος των
σεμιναρίων.
Τα θετικά της καινούργιας προσπάθειας δε χρειάζονται περισσότερη ανάλυση.
Από τον προβληματισμό, όμως, πάνω στα
αρνητικά, θα προκύψουν οι προτάσεις
για τη βελτίωση του επιπέδου των σεμιναρίων και των συνεδρίων μας.
Πρέπει να υπάρχει επάρκεια χρόνου
προετοιμασίας της τράπεζας, ώστε να
ενημερωθούν οι ομιλητές, να καταλήξουν
σε συνεργασία με τους συντονιστές για
τα κυριότερα θέματα που θα διαπραγματευτεί η τράπεζα και τα σημαντικότερα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να
δώσουν απαντήσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν να επεξεργαστούν τα
στοιχεία από τους ασθενείς που έχουν
αντιμετωπίσει και να κωδικοποιήσουν
την προσωπική εμπειρία τους.
Όσο πιο περιορισμένο είναι το θέμα
της τράπεζας, τόσο πιο βαθιά και ουσιαστική θα είναι η διερεύνησή του. Ένα

επιπλέον πλεονέκτημα θα είναι η καταλληλότερη επιλογή συντονιστών και ομιλητών με βάση την εξειδίκευση στο αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν το θέμα
της τράπεζας είναι γενικά παθήσεις του
τραχήλου, μπορεί κάποιος ομιλητής να
ερωτηθεί για τη χειρουργική του θυρεοειδούς, αντικείμενο με το οποίο ίσως δεν
ασχολήθηκε ποτέ του.
Οι ερωτήσεις των συντονιστών δεν
πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται σε
όλους τους ομιλητές, είτε γιατί δεν έχουν
όλοι την ίδια εξειδίκευση πάνω στο συγκεκριμένο ερώτημα, είτε γιατί μπορεί να
επαναλαμβάνουν όλοι την ίδια απάντηση. Επιπλέον, αποφεύγεται η δημιουργία της αίσθησης εξετάσεως των ομιλητών από τους συντονιστές, που δεν είναι
ευχάριστη για κανέναν.
Τέλος, σημαντικό είναι και το θέμα της
παρουσίας και συμμετοχής ειδικότερα
των νέων συναδέλφων στις αίθουσες των
σεμιναρίων και συνεδρίων της ειδικότητάς μας. Όσο πιο ενδιαφέροντα είναι τα
θέματα που συζητούνται, όσο πιο επαρκείς είναι οι ομιλητές και όσο πιο λίγα και
φθηνότερα είναι τα σεμινάρια, τόσο πιο
πολύ θα πλαισιώνονται από τους νεότερους συναδέλφους, στους οποίους άλλωστε απευθύνονται.
Ας προβληματιστούμε όλοι μας πάνω στο
θέμα αυτό, με γνώμονα την ανάγκη προσφοράς εκπαίδευσης και όχι την άντληση
δόξας και υπεραξίας από την οργάνωση
ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
Κλείνω με τα επαινετικά σχόλια για την
οργανωτική επιτροπή και τον πρόεδρό
της κ. Κώστα Οικονόμου, για την αξιέπαινη προσπάθεια ουσιαστικών αλλαγών και τομών στην οργάνωση των σεΩ
μιναρίων μας.
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