
 

 

 

 

 

 

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΩΝ ΣΗΝ 
ΕΝΔΟΚΟΠΗΗ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΠΕΠΣΙΚΟΤ 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των μζτρων προςταςίασ και 

πρόλθψθσ ζναντι τθσ πανδθμίασ COVID-19 και τον εναρμονιςμό με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το 

Θεωρθτικό Μζροσ του 1ου Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ Χειρουργών ςτθν Ενδοςκόπθςθ 

Ανώτερου και Κατώτερου Πεπτικοφ κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευή 23/10/2020 (15:00 – 

21:00) ςτο Αμφικζατρο του Ιπποκράτειου ΓΝ Ακθνϊν, Βας. Σοφίασ 114, 1οσ όροφοσ. 

 

Στον χϊρο του Αμφικεάτρου κα βρίςκονται αυςτθρά μόνο οι εκπαιδευόμενοι, ο ςυντονιςτισ, οι 

ομιλθτζσ και το τεχνικό προςωπικό. Θα ακολουκθκοφν όλοι οι κανόνεσ προςταςίασ (χριςθ μάςκασ, 

αποςτάςεισ, χριςθ αντιςθπτικοφ). 

 

Επιςυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Χ.Ε.                      Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

 

 

          Κακθγθτισ Γ. Κ. Ζωγράφοσ     Κ. Γ. Τοφτουηασ 

 

 

                                                      Ο Πρόεδροσ του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου 

                                                                       

 

 

 

Κ. Ι. Παραςκευόπουλοσ 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Εκπαιδευτικό υμβοφλιο 

 
1o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΩΝ ΣΗΝ 

ΕΝΔΟΚΟΠΗΗ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΠΕΠΣΙΚΟΤ 

Χώροσ εκπαίδευςθσ: Αμφικζατρο Ιπποκράτειου ΓΝ Ακθνϊν, Βασ. Σοφίασ 114, Ακινα, 1οσ 

όροφοσ  

Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Κακ. κ. Α. Πολυδϊρου 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
                                               Παραςκευι 23/10/2020 

(όλοι οι εκπαιδευόμενοι) 
15:00 – 16:30 1. Διαγνωςτικι και κεραπευτικι 

ενδοςκόπθςθ-ενδείξεισ  
2. Χειριςμόσ φαρμακευτικισ αγωγισ του 

αςκενοφσ πριν τθν ενδοςκόπθςθ 
(αντιςθπτικά, αντιαιμοπεταλιακά, 
κορτικοςτεροειδι, βιολογικοί παράγοντεσ 
ςε αςκενείσ με Ι ΝΕ)  

Γεώργιοσ Καραμανώλθσ 
Αν. Κακθγθτισ 
Γαςτρεντερολογίασ 
 

 3. Τεκμθριωμζνθ ςυγκατάκεςθ τουσ 
αςκενοφσ για τθν ενδοςκόπθςθ  

Δθμιτρθσ Βοφτςινοσ,  Δικθγόροσ 

 

 4. Καταςτολι και αναλγθςία κατά τθν 
ενδοςκόπθςθ  

5. Παρακολοφκθςθ (monitoring) ηωτικϊν 
λειτουργιϊν και καταςτολισ κατά τθν 
ενδοςκόπθςθ  

Νάνςυ Σςαρουχά, Αν. 
Κακθγιτρια Αναιςκθςιολογίασ 

 

 6. Ενδοςκόπιο (μεγζκθ, ινοπτικά, 
βιντεοενδοςκοπικά, κανάλια, 
αποςπϊμενα τμιματα, ςφςτθμα ελζγχου 
κορυφισ ενοδοςκοπίου)  

7. Ενδοκανάλια εργαλεία (διακερμία, 
λαβίδεσ βιοψίασ, βρόγχοι)  

8. Ενδοςκοπικόσ πφργοσ (monitor, video, 
πθγι φωτόσ, πθγι νεροφ, αναρρόφθςθ, 
insufflator, εκτυπωτισ και καταγραφικό)  

9. Οργάνωςθ (set up) και ζλεγχοσ (testing) 
του εξοπλιςμοφ πριν τθν ενδοςκόπθςθ  

10. Κακαριςμόσ, μζτρα προφφλαξθσ, βαςικοί 
κανόνεσ αςφαλείασ ενδοςκοπίων και 
υλικϊν για τθν μετάδοςθ λοιμϊξεων 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
παρουςίαςη παρεχόμενη από 
εξειδικευμζνο προςωπικό 
ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΔΟΚΟΠΗΗ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΠΕΠΣΙΚΟΤ 

16:45 – 18:30 1.Ενδείξεισ διαγνωςτικισ ενδοςκόπθςθσ ανωτζρου 
πεπτικοφ  

 .Ενδείξεισ κεραπευτικισ ενδοςκόπθςθσ ανωτζρου 
πεπτικοφ  

 .Αντενδείξεισ ενδοςκόπθςθσ ανωτζρου πεπτικοφ  

4.Προετοιμαςία αςκενοφσ για ενδοςκόπθςθ ανωτζρου 
πεπτικοφ  

 .Τεχνικι ενδοςκόπθςθσ ανωτζρου πεπτικοφ και λιψθσ 
βιοψιϊν ( tips and tricks) 

 
 .Αναγνϊριςθ φυςιολογικισ ανατομίασ κατά τθν 
ενδοςκόπθςθ ανωτζρου πεπτικοφ  

 

Ιωάννθσ Παπανικολάου 
Αν. Κακθγθτισ 
Γαςτρεντερολογίασ 
 

  .Αναγνϊριςθ πακολογικϊν βλαβϊν κατά τθν 
ενδοςκόπθςθ ανωτζρου πεπτικοφ  

✓καρκίνοσ οιςοφάγου 

✓γαςτοοιςοφαγικι παλινδρόμθςθσ 

 ✓αχαλαςία οιςοφάγου 

✓κιρςοί οιςοφάγου 

✓πολφποδεσ ςτομάχου 

✓πεπτικό ζλκοσ 

✓καρκίνοσ ςτομάχου 

✓υποβλεννογόνιεσ βλάβεσ 
    ESD, EMR  
 

Γιώργοσ Σριμπόνιασ 
Γαςτρεντερολόγοσ 
 

 8. Αιμορραγία ανωτζρου πεπτικοφ  
9. Επιπλοκζσ ενδοςκόπθςθσ ανωτζρου πεπτικοφ  
10. Χρωμοενδοςκόπθςθ ανωτζρου πεπτικοφ- ενδείξεισ και 

τεχνικι  
11. Τεχνικι λιψθ βιοψίασ  
12. Τεχνικι λιψθ κυτταρολογικισ εξζταςθσ  

 

τζφανοσ Μπαςιοφκασ 
Γαςτρεντερολόγοσ 
 

 13. Ενδοςκοπικι γαςτροςτομία  
14. Διαςτολζσ και τοποκζτθςθ ενδοπροςκζςεων ςε 

ςτενϊςεισ του ανωτζρου πεπτικοφ  

 

Αντώνθσ Βεηάκθσ, Αν. 
Κακθγθτισ Χειρουργικισ 
και Ενδοςκοπικισ 
Χειρουργικισ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΔΟΚΟΠΗΗ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΠΕΠΣΙΚΟΤ 

18:45– 20:30 1. Προετοιμαςία αςκενοφσ για ενδοςκόπθςθ 
κατωτζρου πεπτικοφ  

2. Διαγνωςτικι κολοςκόπθςθ  

 ενδείξεισ και αντενδείξεισ  

 τεχνικι (tips and tricks)  

 επιπλοκζσ  

 

Ανδρζασ Πολυδώρου 
Κακθγθτισ Χειρουργικισ 

 

 3. Αναγνϊριςθ πακολογικϊν βλαβϊν κατά τθν 
ενδοςκόπθςθ του κατωτζρου πεπτικοφ  

 Αιμορρο δεσ  

  αγάδα δακτυλίου  

 Καρκίνοσ πρωκτοφ  

 Πολφποδεσ παχζοσ εντζρου  

 Εκκολπϊματα παχζοσ εντζρου  

 Ελκϊδθσ κολίτιδα  

 Νόςοσ Crohn  

 Ιςχαιμικι κολίτιδα  

 Καρκίνοσ παχζοσ εντζρου  

 

τζφανοσ Μπαςιοφκασ 
Γαςτρεντερολόγοσ 

 

 4. Πολφποδεσ παχζοσ εντζρου  

 Ενδείξεισ πολυπεκτομισ  

 Τεχνικι πολυπεκτομισ (    ,    , 
υπζγερςθ)  

 θ δφςκολθ πολυπεκτομι  

 εκτεταμζνθ πολυπεκτομι  

 επιπλοκζσ πολυπεκτομισ  
5.  νδοςκοπικι βλεννογονεκτομι (EMR: 

endoscopic mucosal resection)  

 Ενδείξεισ  

 Τεχνικι  

 Επιπλοκζσ  
6. Ενδοςκοπικι υποβλεννογόνια εκτομι (ESD: 

endoscopic submucosal dissection)  

 Ενδείξεισ  

 Τεχνικι  

 Επιπλοκζσ  

 

Κωνςταντίνα Παραςκευά 
Γαςτρεντερολόγοσ 
Διευκφντρια ΕΣΥ 

 

 7. Ενδοςκόπθςθ για αιμορραγία κατωτζρου 
πεπτικοφ  

8.  ιψθ βιοψιϊν και ενδοςκοπικόσ εντοπιςμόσ 
(tattooing)  

9.  ιψθ κυτταρολογικισ εξζταςθσ  
10. Διαςτολζσ και τοποκζτθςθ ενδοπροκζςεων 

ςε ςτενϊςεισ του κατϊτερου πεπτικοφ  

 

Γρθγόρθσ Παςπάτθσ 
Γαςτρεντερολόγοσ, 
Διευκυντισ ΕΣΥ  


