
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας, υπό την 
Προεδρία των κ.κ. Θεοδωρόπουλου και Κοµπορόζου, αξίζουν θερµές ευχαριστίες σε όλους τους 
συµµετέχοντες για την αθρόα και ενεργό συµµετοχή τους. Οι συµµετέχοντες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 
φθάνοντας τους 420.

Η Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην προαγωγή της χειρουργικής 
του παχέος εντέρου. Ιδρύθηκε περίπου προ 18 µηνών και αριθµεί ήδη 154 µέλη εκπροσωπώντας σχεδόν το 
σύνολο των Ελλήνων χειρουργών, οι οποίοι θεραπεύουν το γνωστικό αντικείµενο της Χειρουργικής του παχέος 
Εντέρου και πρωκτού. Τα µέλη της είναι γνωστές προσωπικότητες και στο εξωτερικό. 

Η ΕΕΚΠ συνεργάζεται στενά µε άλλες Ελληνικές και διεθνείς επιστηµονικές χειρουργικές και συναφείς Εταιρείες.
Σε συνεργασία µε γνωστά κέντρα του εξωτερικού θα απονείµει ετήσιες έµµισθες υποτροφίες σε µέλη της, νέους 
ιατρούς, µε σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στην αντιµετώπιση των παθήσεων του παχέος εντέρου. 
Επίτιµο µέλος της ΕΕΚΠ εξελέγη ο γνωστός Colorectal Καθηγητής του Λονδίνου Paris Tekkis.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (Πρόεδρος ο Καθηγητής 
Χειρουργικής του ΕΚΠΑ Γ. Ζωγράφος), της Ελληνογερµανικής Χειρουργικής Εταιρείας και της Mediterannean 
Society of Coloproctology. 

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου κ.κ. Θεοδωρόπουλος και Κοµπορόζος, γνωστοί για την εξειδίκευσή τους στις 
παθήσεις του παχέος εντέρου, σχεδίασαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επίκαιρο πρόγραµµα µε εξαιρετικούς 
εισηγητές. 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ισχυροποίηση των δεσµών και των συνεργασιών µεταξύ χειρουργών  και ιατρών 
άλλων ειδικοτήτων, που επικεντρώνονται στη διαχείριση και την αντιµετώπιση των παθήσεων του παχέος 
εντέρου.

Η θεµατολογία του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στην τεκµηριωµένη πολυπαραγοντική, και εξατοµικευµένη 
προσέγγιση των ασθενών, στον  άρτιο σχεδιασµό των θεραπευτικών βηµάτων και στην ορθολογική εφαρµογή 
των ελάχιστα επεµβατικών τεχνολογιών, δηλ. της λαπαροσκοπικής και της ροµποτικής χειρουργικής.

Στην κατάµεστη συνεδριακή αίθουσα παρουσιάστηκαν σηµαντικές στρογγυλές τράπεζες, όπως επίσης και 
διαλέξεις από καταξιωµένους ιατρούς διεθνούς κύρους, που ασχολούνται ιδιαίτερα µε τις παθήσεις του παχέος 
εντέρου, κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων.

Αξίζει να σηµειωθεί η συµπαράσταση µεγάλου αριθµού φαρµακευτικών εταιρειών, που συνέβαλαν 
έµπρακτα την επιτυχία του συνεδρίου.

Ο Προέδρος του ∆.Σ. της ΕΕΚΠ Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ. Ι. ∆. Κανέλλος εξέφρασε την ευαρέσκεια, τις 
θερµές  ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του στους Προέδρους, την Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου για την άρτια και απόλυτα επιτυχηµένη διοργάνωση του Συνεδρίου.
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