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Χαιρετισμός Προέδρων
Με ιδιαίτερη χαρά και βαθύ αίσθημα ευθύνης για την τιμητική ανάθεση της πολύ σημαντικής 
αυτής επιστημονικής εκδήλωσης, σας προσκαλούμε στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 11 Μαΐου 2019 
στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Αθήνα.
Η νέα αυτή Εταιρεία, για την οποία ευελπιστούμε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στην προαγωγή της Χειρουργικής Γνώσης και Τέχνης, έχει ως πρωτεύοντα στόχο την 
ισχυροποίηση των σχέσεων και την ευόδωση των συνεργασιών μεταξύ των χειρουργών 
αλλά και των λοιπών ιατρών βασικών και κλινικών ειδικοτήτων που επικεντρώνονται 
επιστημονικά, στοχεύουν ακαδημαϊκά και δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και την ειδική 
αντιμετώπιση των παθήσεων του κατώτερου πεπτικού συστήματος. 
Το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής του Παχέος Εντέρου και του Πρωκτού έχει 
προ δεκαετιών καταξιωθεί διεθνώς και επέχει τη θέση μίας απαραίτητης και, ως τέτοιας, 
αναγνωρισμένης εξειδίκευσης της Γενικής Χειρουργικής. Ως εκ τούτου η διαγνωστική 
προσπέλαση και η θεραπευτική στρατηγική από τον εξειδικευμένο χειρουργό εξελίσσονται 
δυναμικά και βασίζονται σε τεκμηριωμένη γνώση και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, 
υπό τη μορφή θεσπισμένων κατευθυντήριων οδηγιών. Ωστόσο, οι διαφορές ως προς τους 
διαθέσιμους πόρους και την παροχή υπηρεσιών στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο, οι 
επιθυμίες του εκάστοτε ασθενούς και οι ιδιαιτερότητες του παθολογικού του υποστρώματος, 
οι προτιμήσεις σε τεχνικές  και το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε χειρουργού, καθώς και 
οι καθιερωμένες πρακτικές που προκύπτουν από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα βάσεων 
δεδομένων από χώρες με παράδοση στη συστηματική καταγραφή τους, αναπόφευκτα 
οδηγούν σε αποκλίσεις από τις τεκμηριωμένες κατευθύνσεις και εδραιώνουν την έννοια 
της εξατομικευμένης προσέγγισης. Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένο το ευμετάβλητο αυτό 
τοπίο, η επιστημονική μας συνάντηση θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα επιμέρους 
ζητήματα που ανακύπτουν στην πορεία για μία ιδανική συνύπαρξη γενικών κατευθυντήριων 
οδηγιών και εξατομίκευσης.
Με βασικό γνώμονα την ανάγκη για εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση όλων όσοι 
ασχολούνται εν τω βάθει με την κολοπρωκτολογία, η θεματολογία του συνεδρίου 
θα επικεντρωθεί στις βασικές αρχές της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, στον άρτιο 
σχεδιασμό των απαιτούμενων θεραπευτικών βημάτων, στην υπερπήδηση διεγχειρητικών 
τεχνικών δυσκολιών, στα ερωτηματικά κατά την αντιμετώπιση δυσίατων οντοτήτων και 
στην ορθολογική χρήση των ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών αιχμής.
Φιλοδοξούμε το συνέδριο να αποτελέσει μία πρακτική, δυναμική και ενωτική συνάντηση 
των επιστημονικών δυνάμεων που ασχολούνται με τον ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό τομέα 
της Χειρουργικής και προσδοκούμε στην αποδοχή της πρόσκλησης και στην ενεργό 
συμμετοχή σας.
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