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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΧΘΚΑ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η ώρα για την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, έχει φθάσει. Μετά από προεργασία πολλών 

μηνών με τους υπεύθυνους σύνταξης των προγραμμάτων θωρακοχειρουργικής, καρδιοχειρουργικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής, πιστεύω 

ότι έχει δημιουργηθεί ένα τελικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, με βασικούς ομιλητές τα μέλη της ΕΕΧΘΚΑ, τους οποίους πλαισιώνουν 

έλληνες χειρουργοί θώρακος και καρδιάς της διασποράς, καθώς και κάποιοι διακεκριμένοι έλληνες ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Η συμμετοχή 

άλλων επιστημονικών εταιρειών όπως της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και της 

Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Ιατρικής αντανακλούν την εξωστρέφεια της ΕΕΧΘΚΑ και τη συνεργασία μας με άλλες επιστημονικές 

εταιρείες, η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω. Για πρώτη φορά εντάσσεται στο πρόγραμμα πανελληνίου συνεδρίου της ΕΕΧΘΚΑ μια 

«ομιλία πέρα από τα καθιερωμένα», η οποία στο φετινό συνέδριο θα γίνει από τους ιπτάμενους επιδείξεων της Ομάδας Αεροπορικών 

Επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.  

Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Το καθιερωμένο, το μοντέρνο και το πρωτοποριακό συνυπάρχουν», θέλοντας να τονίσουμε ότι όλες οι 

διαθέσιμες επεμβάσεις και προσπελάσεις παραμένουν επίκαιρες και μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα με την περίπτωση. Στο πρόγραμμα 

εντάσσονται πέντε εξαιρετικού ενδιαφέροντος δορυφορικά συμπόσια, στα οποία θα παρουσιαστούν σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στην 

καρδιοχειρουργική και όλα τα νεότερα δεδομένα στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τους θωρακοχειρουργούς. Ιδιαιτέρως τονίζεται η λειτουργία του Training Village της εταιρείας ETHICON, στο οποίο θα 

υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε απλές και προχωρημένες θωρακοσκοπικές τεχνικές σε όσους επιθυμούν να έχουν αυτή την εξαιρετική 

εμπειρία. Η εκπαίδευση θα γίνει από μέλη της ΕΕΧΘΚΑ με μεγάλη εμπειρία στις θωρακοσκοπικές τεχνικές. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σπουδαίο ρόλο των νοσηλευτών και των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας στην άσκηση της ειδικότητάς 

μας, στο συνέδριό μας εντάσσονται το 3ο Νοσηλευτικό Συμπόσιο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς και η 13η Ημερίδα των Ειδικών 

Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Το Νοσηλευτικό Συμπόσιο έχει την υποστήριξη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τη 

νοσηλευτική θώρακος-καρδιάς. Η ημερίδα των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας έχει την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕΧΘΚΑ, ενώ το 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα έχει καταρτιστεί αποκλειστικά από τους ειδικούς εξωσωματικής κυκλοφορίας. 

Στο συνέδριο έχουν υποβληθεί περισσότερες από 140 εργασίες, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα των Πανελληνίων Συνεδρίων της 

ΕΕΧΘΚΑ. Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν όλες οι εργασίες σαν προφορικές ανακοινώσεις, όπως θα ήταν η επιθυμία μας, λόγω 

του περιορισμένου «χώρου» στο πρόγραμμα, αφού δεν είχαμε προβλέψει την υποβολή τόσων πολλών εργασιών. Από τις εργασίες θα 

βραβευθούν οι 3 καλύτερες με αντικείμενο τη θωρακοχειρουργική και οι 3 καλύτερες με αντικείμενο την καρδιοχειρουργική. ΟΙ εργασίες 

έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με την βαθμολογία της επιτροπής κρίσης των υποβληθεισών εργασιών και οι 3 καλύτερες θα επιλεγούν από την 

επιτροπή βράβευσης των εργασιών. 

Στο συνέδριο θα γίνει η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Εταιρείας, το Σάββατο 26-11-2022 από 14.00 ως 16.00, όπου θα ψηφιστεί 

η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας στο νέο ιδιόκτητο χώρο και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της νεοσύστατης Ακαδημίας 

Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς της ΕΕΧΘΚΑ. Καλούνται όλα τα μέλη να είναι παρόντα στην ομιλία Προέδρου και τη Γενική Συνέλευση, 

αφού δεν θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και η διάρκεια της ψηφοφορίας θα είναι από τις 08.00 ως τις 18.00 της 26ης 

Νοεμβρίου 2022. 

Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για ένα γόνιμο και παραγωγικό Συνέδριο, προσδοκώντας σε αυξημένη παρουσία των μελών της 

Εταιρείας μας με φυσική παρουσία και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Training Village της ETHICON από τα μέλη μας 

και τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο. 

 

Πληροφορίες για το συνέδριο https://medevents.gr/congress/14hctss?lang=1 

  Το πρόγραμμα του συνεδρίου: 

https://static.livemedia.gr/services/inventics/eventfiles/usid139_20221121182239720_5169program_14thhctss_2022.pdf 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΧΘΚΑ 

Χριστόφορος Ν. Φορούλης 

Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής ΑΠΘ 
 

 

https://medevents.gr/congress/14hctss?lang=1
https://static.livemedia.gr/services/inventics/eventfiles/usid139_20221121182239720_5169program_14thhctss_2022.pdf
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