
Χαιρετισµμός

Αγαπητοί	
�   Συνάδελφοι

Σας	
�   καλωσορίζουµμε	
�   στο	
�   7ο	
�   Πανελλήνιο	
�   Συνέδριο	
�   της	
�   Εταιρείας	
�   µμας,	
�   της	
�   Ελληνικής	
�   Εταιρείας	
�   Χειρουργικής	
�   Θώρακος,	
�   

Καρδιάς	
�   &	
�   Αγγείων	
�   που	
�   πραγµματοποιείται	
�   από	
�   28	
�   έως	
�   30	
�   Νοεµμβρίου	
�   2008	
�   στη	
�   Θεσσαλονίκη,	
�   στο	
�   ξενοδοχείο	
�   Grand	
�   

Hotel	
�   Palace.

Εκτός	
�   από	
�   το	
�   επιστηµμονικό	
�   µμέρος	
�   το	
�   οποίο	
�   θα	
�   αφορά	
�   στις	
�   νεότερες	
�   εξελίξεις	
�    της	
�   ειδικότητάς	
�   µμας,	
�    το	
�   βάρος	
�   του	
�   

Συνεδρίου	
�    θα	
�    επικεντρωθεί	
�    στην	
�    τροποποίηση	
�    του	
�    καταστατικού	
�    µμας	
�    και	
�    στην	
�    καλύτερη	
�    πρακτική	
�    οργάνωση	
�    της	
�   

Εταιρείας	
�    µμας.	
�    Οι	
�    καιροί	
�    αλλάζουν,	
�    εποµμένως	
�    οφείλει	
�    και	
�    η	
�    Εταιρεία	
�    µμας	
�    να	
�    αλλάξει	
�    και	
�    να	
�    προσαρµμοστεί	
�    στις	
�   

σύγχρονες	
�   ελληνικές	
�   αλλά	
�   και	
�   ευρωπαϊκές	
�   απαιτήσεις	
�   των	
�   καιρών.

Η	
�   άσκηση	
�    της	
�    ειδικότητάς	
�    µμας,	
�    της	
�    θωρακοκαρδιοχειρουργικής,	
�    τόσο	
�    στο	
�    δηµμόσιο	
�    όσο	
�    και	
�    στον	
�    ιδιωτικό	
�    τοµμέα,	
�   

οφείλει	
�   να	
�   ξεκαθαρίσει	
�   θολές	
�   καταστάσεις	
�   και	
�   να	
�   χαράξει,	
�   στο	
�   µμέτρο	
�   του	
�   δυνατού,	
�   προοπτικές	
�   για	
�   το	
�   µμέλλον	
�   όλων	
�   

µμας,	
�   αλλά	
�   κυρίως	
�   των	
�   νεότερων	
�   συναδέλφων.	
�   Μέσα	
�   από	
�   το	
�   συνέδριό	
�   µμας	
�   θα	
�   προσπαθήσουµμε	
�   να	
�   δηµμιουργήσουµμε	
�   την	
�   

ευκαιρία	
�   αυτή.

Θα	
�   θέλαµμε	
�   επίσης	
�   να	
�   σας	
�   υπενθυµμίσουµμε	
�   ότι	
�   θα	
�   απονεµμηθούν	
�   τρία	
�   βραβεία	
�   για	
�   αντίστοιχες	
�   υποψήφιες	
�   εργασίες.

Πιστεύω	
�   ότι	
�   η	
�   συµμµμετοχή	
�   όλων	
�   µμας	
�   θα	
�   είναι	
�   καθολική	
�   και	
�   ότι	
�   το	
�   Συνέδριο	
�   θα	
�   µμας	
�   δώσει	
�   τη	
�   χαρά	
�   να	
�   ανταµμώσουµμε	
�   

παλαιούς	
�   φίλους	
�   και	
�   να	
�   γνωρίσουµμε	
�   νέους,	
�   πέρα	
�   από	
�   τα	
�   όποια	
�   επιστηµμονικά	
�   οφέλη	
�   που	
�   θα	
�   έχει.	
�   Και	
�   όλα	
�   αυτά	
�   στην	
�   

όµμορφη	
�   Θεσσαλονίκη	
�   που	
�   πάντα,	
�   ανεξάρτητα	
�   από	
�   εποχή,	
�   επιφυλάσσει	
�   για	
�   όλους	
�   µμοναδικές	
�   εµμπειρίες.

Με	
�   φιλικούς	
�   χαιρετισµμούς

Ο	
�   Πρόεδρος

Χρήστος	
�   Παπακωνσταντίνου

Καθηγητής	
�   Καρδιοχειρουργικής	
�   ΑΠΘ
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Παρασκευή	
�   28	
�   Νοεµμβρίου	
�   2008	
�    Αίθουσα	
�   B
Friday	
�   28th	
�   November	
�   2008	
�   	
�    Hall	
�   B

08.00-09.00	
�    Ελεύθερες	
�   Ανακοινώσεις
	
�    ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
	
�    Προεδρείο:	
�   	
�   Μ.	
�   Κωνσταντίνου,	
�   Δ.	
�   Φιλίππου

Ο01	
�    Ο	
�    ΡΟΛΟΣ	
�    ΤΗΣ	
�    ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ	
�    ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ	
�    ΣΤΗ	
�    ΓΕΝΕΣΗ	
�    ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ	
�    ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ	
�    ΜΕΤΑ	
�    ΑΠΟ	
�   
ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΑ

	
�    Μισθός	
�   Π.,	
�   Κατσαραγάκης	
�   Σ.,	
�   Θεοδώρου	
�   Δ.,	
�   Δρόσος	
�   Π.,	
�   Παυλόπουλος	
�   Δ.,	
�   Νεοφώτιστος	
�   Κ.,	
�   Λιούλιας	
�   Α.
	
�    Θωρακοχειρουργική	
�   Κλινική,	
�   Σισµμανόγλειο	
�   ΓΝΑ
	
�    Α΄	
�   Προπαιδευτική	
�   Χειρουργική	
�   Κλινική	
�   Πανεπιστήµμιου	
�   Αθηνών,	
�   Ιπποκράτειο	
�   ΓΝΑ

Ο02	
�   	
�    Η	
�   ΣΗΜΑΣΙΑ	
�   ΤΗΣ	
�   Ν2	
�   ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ	
�   ΝΟΣΟΥ	
�   ΣΕ	
�   ΕΝΑ	
�   ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΟ	
�   ΣΤΑΘΜΟ	
�   ΣΤΗΝ	
�   ΠΡΟΓΝΩΣΗ	
�   ΤΟΥ	
�   
ΜΗ	
�   ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ	
�   ΚΑΡΚΙΝΟΥ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

	
�    Μισθός	
�   Π.,	
�   Δρόσος	
�   Π.,	
�   Παυλόπουλος	
�   Δ.,	
�   Νεοφώιστος	
�   Κ.,	
�   Κοκοτσάκης	
�   Ι.,	
�   Μητσέλου	
�   Μ.,	
�   Σκόττης	
�   Ι.,	
�   Λιούλιας	
�   Α.
	
�    Θωρακοχειρουργική	
�   Κλινική,	
�   Αναισθησιολογικό	
�   Τµμήµμα,	
�   Σισµμανόγλειο	
�   ΓΝΑ
	
�    Α΄	
�   	
�   Θωρακοχειρουργική	
�   Κλινική,	
�   ΓΝΝΘΑ	
�   «Η	
�   ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ο03	
�    ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	
�   ΤΟΥ	
�   ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ	
�   ΧΩΡΟΥ	
�   ΜΕ	
�   ΔΙΑΦΥΓΗ	
�   	
�   ΑΕΡΑ	
�   ΜΕΤΑ	
�   ΑΠΟ	
�   ΕΚΤΟΜΕΣ
	
�    Αθανασιάδη	
�   Κ.,	
�   Πισπιρίγκου	
�   Στ.,	
�   Τζατζαδάκης	
�   Ν.
	
�    Τµμήµμα	
�   Χειρουργικής	
�   Θώρακα	
�   Γ.Ν.	
�   Νίκαιας	
�   –	
�   Πειραιά

Ο04	
�    ΣΥΓΚΡΙΣΗ	
�    ΤΗΣ	
�    ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ	
�    ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ	
�    ΚΑΙ	
�    ΤΩΝ	
�    ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ	
�   ΜΕΤΑΞΥ	
�    ΒΡΟΓΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	
�   
ΛΟΒΕΚΤΟΜΗΣ	
�   ΚΑΙ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΗ	
�   ΣΤΟΝ	
�   ΚΑΡΚΙΝΟ	
�   ΤΟΥ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΑ

	
�    Φιλίππου	
�   Δ.,	
�   Κωνσταντίνου	
�   Ε.,	
�   Τιτόπουλος	
�   Η.,	
�   Αντωνίου	
�   Χ.
	
�    Ιατρικό	
�   Διαβαλκανικό	
�   Κέντρο	
�   Θεσσαλονίκης

Ο05	
�   	
�    ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΑ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΑ
	
�    Καραϊσκος	
�   Θ.,	
�   Καρφής	
�   Η.Α.,	
�   Μαδέσης	
�   Α.,	
�   Κωστόπουλος	
�   Γ.,	
�   Δρόσος	
�   Γ.
	
�    Χειρουργική	
�   Κλινική	
�   Θώρακα-Καρδιάς	
�   &	
�   Μεγάλων	
�   Αγγείων,	
�   Γ.Ν.	
�   Θεσσαλονίκης	
�   «Γ.	
�   Παπανικολάου»

Ο06	
�    ΕΚΤΟΜΗ	
�   ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	
�   ΕΣΤΙΩΝ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΑ	
�   ΜΕ	
�   ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ	
�   (VATS)	
�   ΤΕΧΝΙΚΗ
	
�    Τσακιρίδης	
�   Κ.,	
�   Αρίκας	
�   Σ.,	
�   Ζαραµμπούκας	
�   Θ.,	
�   Τζαµμτζής	
�   Ε.,	
�   Παπαγιάννης	
�   Α.,	
�   Τσιφτσόγλου	
�   Α.,	
�   Μαρίνος	
�   Θ.
	
�    Κλινική	
�   «Αγ.	
�   Λουκάς»,	
�   Θεσσαλονίκη

09.00-10.00	
�    Ελεύθερες	
�   Ανακοινώσεις
	
�    ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
	
�    Προεδρείο:	
�   Ι.	
�   Σκόττης,	
�   Ι.	
�   Παπαχρήστος

Ο07	
�    Ο	
�   ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ	
�   ΤΟΥ	
�   ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ	
�   ΤΥΠΟΥ	
�   ΤΟΥ	
�   ΜΗ	
�   ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ	
�   ΚΑΡΚΙΝΟΥ	
�   ΤΟΥ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ	
�   
ΜΕ	
�   ΤΗΝ	
�   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ	
�   Ν2	
�   ΝΟΣΟ

	
�    Δούντσης	
�   Α.1,	
�   Ράλης	
�   Γ.1,	
�   Γλιαρµμή	
�   Ε.2,	
�   	
�   Τσαµματσούλης	
�   Μ.1,	
�   Μαµμιδάκης	
�   Ι.1,	
�   Ζήσης	
�   Χ.1,	
�   Πορτινός	
�   Α.1,	
�   Μπελλένης	
�   Ι.1
	
�    1	
�   Κλινική	
�   χειρουργικής	
�   θώρακος	
�   και	
�   αγγείων	
�   ‘Ευαγγελισµμός’	
�   
	
�    2	
�   Χειρουργική	
�   κλινική	
�   ‘	
�   Α.	
�   Φλέµμιγκ’

Ο08	
�   	
�    SLEEVE	
�   ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ	
�   ΓΙΑ	
�   Ca	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
	
�    Κωνσταντίνου	
�   Μ.,	
�   Πόταρης	
�   Κ.,	
�   Σακελλαρίδης	
�   Τ.,	
�   Κουλαξουζίδης	
�   Γ.,	
�   Παναγιώτου	
�   Ι.,	
�   Μάλλιος	
�   Δ.,	
�   Χαµμαλάκης	
�   Γ.,	
�   

Κωνσταντίνου	
�   Φ.,	
�   Αντύπας	
�   Γ.
	
�    Β΄	
�   Θωρακοχειρουργική	
�   Κλινική,	
�   Ν.Ν.Θ.Α.	
�   «Η	
�   ΣΩΤΗΡΙΑ»,	
�   Αθήνα

Ο09	
�    VATS	
�   ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ:	
�   ΑΡΧΙΚΗ	
�   ΕΜΠΕΙΡΙΑ	
�   ΑΠΟ	
�   ΤΗ	
�   ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
�   ΚΛΙΝΙΚΗ	
�   ΤΟΥ	
�   LEEDS,	
�   UK
	
�    Κεφαλογιάννης	
�   Ε.,	
�   Παπαγιαννόπουλος	
�   Κ.
	
�    St.	
�   James’s	
�   University	
�   Hospital,	
�   Leeds,	
�   UK

Ο10	
�    ΟΙ	
�   ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ	
�   ΟΜΟΛΟΓΟΥ	
�   ΑΙΜΑΤΟΣ	
�   ΚΑΙ	
�   Η	
�   ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ	
�   ΑΝΑΙΜΙΑ	
�   ΕΠΙΔΡΟΥΝ	
�   ΑΡΝΗΤΙΚΑ	
�   ΣΤΗΝ	
�   	
�   
	
�    ΕΚΒΑΣΗ	
�   ΤΩΝ	
�   ΑΣΘΕΝΩΝ	
�   ΠΟΥ	
�   ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ	
�   ΣΕ	
�   ΡΙΖΙΚΗ	
�   ΕΚΤΟΜΗ	
�   ΜΗ	
�   ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ	
�   ΚΑΡΚΙΝΟΥ	
�   

ΤΟΥ	
�   ΠΝΕΥΜΟΝΑ
	
�   	
�    Παναγόπουλος	
�   Ν.,	
�   Κωλέτσης	
�   Ε.,	
�   Αποστολάκης	
�   Ε.,	
�   Προκάκης	
�   Χ.,	
�   Χαρούλης	
�   Ν.,	
�   Τσελίκος	
�   Δ.,	
�   Δουγένης	
�   Δ.
	
�    Καρδιο-θωρακοχειρουργική	
�   Κλινική,	
�   Πανεπιστήµμιο	
�   Πατρών



Θεσσαλονίκη, 09.12.2008 
 
 
Αγαπητέ κ. Παπαχρήστο, 
 
σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή σας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων (28 – 30 
Νοεµβρίου 2008) ως Προέδρου στη συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων µε θέµα 
«Θωρακοχειρουργική» την Παρασκευή 28.11.2008 και ώρες 09.00 – 10.00. Πιστεύουµε 
ότι η συµµετοχή σας συνέβαλε τα µέγιστα στην επιτυχία του Συνεδρίου.  
 

 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς, 
 

 
Χρήστος Παπακωνσταντίνου 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Θώρακος,  
Καρδιάς και Αγγείων 
Καθηγητής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης  

 
 

 
 
 

 
 

Κυριάκος Αναστασιάδης 
Γενικός Γραµµατέας της  

Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων 

Επίκ. Καθηγητής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 
 

  
 
 
 


