Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ στα πλαίσια της προσπάθειάς του να δώσει σε
νέους αλλά και παλαιότερους συναδέλφους τη δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων
και εξοικείωσης τους με νέες τεχνολογίες, οργανώνει μικρά φροντιστήρια μιάμισης
ώρας, από τον Σεπτέμβριο 2017 έως και Ιούνιο 2018.
Πρόκειται για μια πρωτοπόρα διδακτική προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο, με πολυ
μικρές ομάδες (5-10 συναδελφοι) που θα παρακολουθήσουν για 1 και μιση ωρα,
έναν/μια ειδικο «εν δράσει» στην αξιολόγηση, επεμβατικό σχεδιασμό, επέμβαση και
μετεγχειρητική αξιολόγηση, σε ποικίλα, ενδιαφέροντα θέματα της καθημερινής
χειρουργικής οφθαλμολογίας. Θα είναι μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δραστηριότητα
πο υ θα ξεφύγει από τις συνηθισμένες τυπικές παρουσιάσεις, και θα εστιάσει στην
ουσία μέσα απο ένα τυπικό περιστατικό!
Για παράδειγμα, σε μια επέμβαση τοπογραφικά-εξατομικευμένου LASIK με την
τεχνική που επίσης ξεκίνησε από την χώρα μας: TMR (topography-modified
refraction), η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, την
προεγχειρητική κατάρτιση, τον σχεδιασμό της σμίλευσης και των άλλων
παραμέτρων, τα δει την επέμβαση ζωντανή και τελικά να εξεταστεί ο/η ασθενής με
εκτενή συζήτηση για τα κύρια σημεία της μετεγχειρητικής παρακολούθησης, πιθανών
επιπλοκών κτλ
Μεγάλος αριθμός εξαίρετων ειδικών, μέλη του ΕΚΟ, έχουν δείξει ενδιαφέρον να
“φιλοξενήσουν” αυτά τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά φροντιστήρια, ο καθένας στον
χώρο επιλογής τους.
Στα φροντιστήρια αυτά συμμετέχουν σαν εκπαιδευτές ο καθένας στο ειδικό
αντικείμενο της κλινικής του/της ρουτίνας:

Προκαταρκτικό πρόγραμμα το οποίο θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα:
Αλεξόπουλος Δημήτρης - Διαθλαστική Χειρουργική Σάββατο 9/12/2017 11.00-12.30
Γεωργακαράκος Νικόλαος - Χειρουργική Αμφ/δούς και ΡαγοειδίτιδεςΤετάρτη 29/11/2017 20.00-21.30
Γκοτζαρίδης Ευστράτιος - Αποκόλληση Αμφ/δούς Τετάρτη 17/01/2018 20.30-10.00
Τετάρτη 22/11/2017 20.30-10.00

Δαμανάκης Αλέξανδρος - Παιδοφθαλμολογία

Διαμαντή Ράμζα - Διαθλαστική Χειρ/κή Καταρράκτη Τετάρτη 1/11/2017 20.30-10.00
Κανελλόπουλος Αναστάσιος- LASIK with TMR:
Ντούντας Ιωάννης - Οφθαλμοπλαστική

Τρίτη 12/9/2017 20.30-10.00
Τρίτη 30/01/2018 20.30-10.00

Ρουμελιώτης Αθανάσιος - Οφθαλμοπλαστική Παρασκευή 26/01/2018 19.00-20.30
Τσίχλης Ευάγγελος - Παθήσεις Αμφ/δούς

Τετάρτη 20/09/2017 20.30.10.00

Χαϊδούλης Στυλιανός - Γλαύκωμα

Τρίτη 20/02/2018 20.30-10.00

Χαρώνης Αλέξανδρος - OCT αγγειογραφίας

Τρίτη 24/04/2018 20.30-10.00

Χαρώνης Αναστάσιος -

Πέμπτη 15/03/2018 20.30-10.00

Χαρώνης Γεώργιος -

Κερατοειδής
Οφθαλμοπλαστική

Τρίτη 17/10/2017 20.30-10.00

Λόγω του περιορισμένου αριθμού, παρακαλώ να δηλώσετε εγκαίρως την συμμετοχή
σας στο email: elenam.college@gmail.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας,
τηλέφωνο επικοινωνίας και για ποιο φροντιστήριο ενδιαφέρεστε.
Θα ακολουθήσει email με επιβεβαίωση συμμετοχής καθώς και τόπο διεξαγωγής του
φροντιστηρίου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Δρ. Α. Κανελλοπουλος

