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12ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop) Εγχειρητικών Εκτομών,
15-21 Μαρτίου 2008 - Εντυπώσεις από το διεξαχθέν σεμινάριο στον "Ευαγγελισμό"
Από 15 μέχρι 21 Μαρτίου 2008έλαβε χώρα το
12ο Πρακτικό Σεμινάριο
(Workshop) Εγχειρητικών
Εκτομών Κεφαλής και Τραχήλου στον Ευαγγελισμό.
Σ’ αυτήν την επιστημονική εκδήλωση συμπαρατάχθηκαν όλες οι Πανεπιστημιακές κλινικές της
χώρας και οι πλέον διακεκριμένες κλινικές του ΕΣΥ
με επικεφαλείς τους Καθηγητές - Διευθυντές τους,
συνεπικουρούμενοι από
τα επίλεκτα στελέχη τους. Επίσης σ’ αυτήν τη διοργάνωση έλαβαν μέρος όλες
οι εταιρίες υποειδικοτήτων με τους εξειδικευμένους συναδέλφους κατά αντικείμενο. Περισσότεροι από 200 Ωτορινολαρυγγολόγοι συμμετείχαν στο θεωρητικό,
προκαταρκτικό διήμερο του Σεμιναρίου,
όπου έλαβαν χώρα εκτομές κεφαλής και
τραχήλου από καταξιωμένους συναδέλφους με ταυτόχρονη video - wall προβολή ως ακολούθως:
• Κλειστή-ανοιχτή ρινοπλαστική, ωτοπλαστική (Β. Παυλιδέλης - Γ. Κωνσταντινίδης)
• Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων και αποφρακτικής άπνοιας (Prof. G.
Katsantonis – University of Saint Louis)

• LASER αναβολεκτομή (Σπ. Παπασπύρου)
• Κλειστή - ανοιχτή μαστοειδεκτομή,
Οσταριοπλαστική, Κοχλιακά εμφυτεύματα (Prof. A. Sismanis)
• Υπεργλωττιδική διαστοματική LASER λαρυγγεκτομή, Θυρεοπλαστική (Σπ. Παπασπύρου)
• Εκτομή υπογναθίου, Παρωτιδεκτομή,
Εκτομή τραχήλου και παραφαρυγγικού
χώρου (Prof. D. Fliss - Israel)
Τις επόμενες ημέρες του σεμιναρίου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία κατά
ομάδες να έχουν first hand experience
on fresh cadaverals κάτω από τη συνεχή καθοδήγηση έμπειρων εξειδικευμένων συναδέλφων και έχοντας στη διάθεσή τους σύγχρονο εξοπλισμό (monitors,

ενδοσκόπια, οστεογλύφανα, μικροσκόπια, shaver).
Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ήταν αρτιότατες
εφάμιλλες ή και καλύτερες
αυτών του εξωτερικού. Τα
head and neck cadaverals
διατηρούνταν όλες τις ημέρες σε αρίστη κατάσταση κάτω από τη φροντίδα
επαγγελματία συντηρητού.
Εξίσου όμως σημαντικό
και ουσιαστικό ήταν αυτό που παρατηρούσε κανείς σε κάθε θέση εργασίας
να υπάρχουν ένας ή και δύο πεπειραμένοι εκπαιδευτές.
Στους εκπαιδευόμενους διενέμετο εγχειρίδιο και DVD σχετικά με το θέμα στο
οποίο θα ελάμβανε μέρος. Τα σχόλια και
οι εντυπώσεις από τους εκπαιδευόμενους
ήταν περισσότερο από θετικά και η παράκληση και προτροπή όλων ήταν να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ
το συνάδελφο κ. Σπύρο Παπασπύρου,
τους εκπαιδευτές και όλες τις Πανεπιστημιακές και Κρατικές κλινικές που συμπαρατάχθηκαν σ’ αυτήν την επιστημονική
εκδήλωση που συμβάλλει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων μας.
Δ. Ασημακόπουλος

8ο Ρινολογικό Σεμινάριο, Δελφοί, 1-3 Φεβρουαρίου 2008

Μεγάλη επιτυχία είχε το 8ο Ρινολογικό Σεμινάριο στους Δελφούς.
Η οργάνωση του σεμιναρίου από την Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία (Πρόεδρος κ. Γιωτάκης) ήταν άψογη και ευχαρίστησε τους
συμμετέχοντες τόσο με το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα όσο
και με την επιλογή του τόπου διεξαγωγής. Το σεμινάριο είχε διεθνή
συμμετοχή με την παρουσία των καθηγητών Heppt, Gehring από
την Γερμανία και Κουντάκη από τις ΗΠΑ. Οι Έλληνες ομιλητές επίσης είχαν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, ενώ ιδιαίτερη επι48

τυχία είχε η παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών ενδοσκοπικής χειρουργικής από τους συναδέλφους Ι. Κωνσταντινίδη, Σ.
Δάβρη, Σ. Καζάνα, και Ι. Σέγγα, την οποία ακολούθησε ζωηρή συζήτηση με το κοινό δίνοντας ένα διαδραστικό χαρακτήρα στο σεμινάριο. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν ικανοποιητική από
όλη την χώρα. Η καλοκαιρία και το μαγευτικό τοπίο των Δελφών
συνέθεσαν μαζί με την πετυχημένη οργάνωση ένα υπέροχο τριήμερο για όλους τους συμμετέχοντες.
Ι. Κωνσταντινίδης

Κοπή Βασιλόπιτας της ΩΡΛ Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
19 Ιανουαρίου 2008
Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε στις
19 Ιανουαρίου 2008 η
κοπή της βασιλόπιτας και
η δεξίωση της ΩΡΛ Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,
όπου παρευρέθηκαν πάνω από 250 άτομα.
Το Σάββατο 1 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η
τακτική επιστημονική συγκέντρωση της ΩΡΛ Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για
το 2008 με θέμα: Ίλιγγος
(πώς χειριζόμαστε τον άρρωστο).
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 90
συνάδελφοι ΩΡΛ.
Σ. Τριαρίδης Ω

