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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 13ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης, από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο DuLac
στα Ιωάννινα.

Για 4 ημέρες η πόλη των Ιωαννίνων αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ανταλλαγής
απόψεων έγκριτων και εξειδικευμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, για τις τελευταίες
εξελίξεις στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν πολυθεματικό,μεέμφαση σε αμφιλεγόμενα
θέματα, καθώς και σε νέες πτυχές όπως η μηχανική ιστών και η πρόοδος της τεχνολογίας
της σπονδυλικής στήλης. Η συνάντηση μεταξύ των Βαλκανικών χωρών κατά τη διάρκεια του
συνεδρίουπροσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου δόθηκε έμφαση στην:

• Αναγεννητική Μηχανική των Ιστών

• Εφαρμογή νέων και προοπτικών πειραματικών τεχνολογιών

• Νέες τεχνικές στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης
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αλλά και σε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την παθολογία της
Κρανιο-σπονδυλικής συμβολής, όγκους, φλεγμονές, παραμορφώσεις και εκφυλιστικές
παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης.

Το συνέδριο έτυχε μεγάλης συμμετοχής από ιατρούς ορθοπαιδικούς, νευροχειρουργούς,
αναισθησιολόγους, φυσιάτρους και άλλες συναφείς ειδικότητες, τόσο από την Ελλάδα, όσο
και από το εξωτερικό, οι οποίες εκτός από τη φυσική παρουσία, εμπλούτισαν το πρόγραμμα
και με την παρουσίαση επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών πάνω στις παθήσεις και τη
χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Jean-CharlesLeHuec – Καθηγητής του Πανεπιστημίου του
ΜπορντώΓαλλίας, ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής Miloš Joković, Διευθυντής της
Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίουκαι Πρόεδρος της Σερβικής
Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, ο VladimirBaščarević –Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Σερβίας, ο VladoPopovic – Νευροχειρουργός του Νοσοκομείου Vaso
Ćuković του Μαυροβουνίου, oVladimirLalosevic– Διευθυντής του Τμήματος Σπονδυλικής
Στήλης του Ινστιτούτου Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Banjicaτου Βελιγραδίου,ο MarcinCzyz,
Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Birmingham, ο
RalfWagnerτου κέντρου Σπονδυλικής Στήλης της Φρανκφούρτης, ο Γεώργιος Ματσόπουλος
– Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο
Δημήτριος Φωτιάδης – Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η
Μαρία Χατζηνικολαΐδου – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Δημήτριος Κλέτσας – Διευθυντής του
ΙνσιτούτουΒιοεπιστημών και Εφαρμογών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος».

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξαν ο Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος –
Αντιπρύτανηςτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Καθηγητής Ιωάννης Γεωργίου – Κοσμήτορας
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου –
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Καθηγητής Αναστάσιος
Κορομπίλιας – Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων και Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, Κύριος Ι. Δ. Γελαλής,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Χειρουργός
Σπονδυλικής Στήλης, δήλωσε «Για μία ακόμη χρονιά στόχος μας ήταν να ανταλλάξουμε
απόψεις με τους συναδέλφους μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να μοιραστούμε την
εμπειρία και τις αγωνίες μας για τους ασθενείς και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τη
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γνώση στους νεότερους συναδέλφους μας, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν
αποτελεσματικά τις πιο σύγχρονες πρακτικές. Η έναρξη μίας μακροχρόνιας συνεργασίας με
τους συναδέλφους μας στα Βαλκάνια, η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το υψηλό επίπεδο των
ερευνητικών εργασιών που υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν, μας γεμίζει ικανοποίηση και
ενδυναμώνει τη θέληση για περαιτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω στο φλέγον
ζήτημα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.»
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