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Hands on Courses & Workshops



Υπο την αιγίδα των

Hands on Courses & Workshops

Βασικός στόχος της Ρομποτικής Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος είναι να προσφέρει 
“Hands on & state of the art” εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της ρομποτικής χειρουργικής, 
σε ειδικευμένους ή και ειδικευόμενους συναδέλφους, ειδικοτήτων Ουρολογίας, Γενικής 
Χειρουργικής, Γυναικολογίας, Ωτολαρυγγολογίας και Καρδιοχειρουργικής καθώς και σε 
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου.

Η εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητική και πρακτική άσκηση στο Ρομποτικό σύστημα 
Da Vinci Si, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από ειδικούς και έμπειρους 
Ρομποτικούς Χειρουργούς. 
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Χορηγός

Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
& Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Hands on Courses & Workshops

      Το Workshop χωρίζεται σε 4 μέρη: 1. Εκπαίδευση 
στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος Da Vinci 
και της διαδικασίας “docking”. 2. Διαλέξεις. 3. Ατομική 
εκπαίδευση στην κονσόλα. 4. Live χειρουργείο και 
συμμετοχή σε αυτό.   
(Το τέταρτο μέρος του Workshop θα πραγματοποιείται μετά 
το τέλος της εκπαίδευσης του κάθε συμμετέχοντα και κατόπιν 
συνεννόησης με τον εκπαιδευτή αναλόγως του γκρουπ).

      Το δεύτερο Workshop θα λάβει μέρος στις 02-03 
Φεβρουαρίου 2019 στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Εκεί θα γίνει και γνωστή η ημερομηνία του 
επομένου Workshop.

      Στο τέλος του Workshop κάθε συμμετέχοντας θα 
λαμβάνει πιστοποιητικό συμμετοχής και αντίγραφα από 
τις διαλέξεις.

      Το αντίτιμο της συμμετοχής ορίζεται ως εξής:

 Ειδικευόμενοι:    250 €
 Ειδικοί:                 350 €

*** Περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής

(Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας είναι μέλος της Ρομποτικής 
Χειρουργικής εταιρίας Βορείου Ελλάδος, της Ουρολογικής εταιρίας Βορείου 
Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
& Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών ή συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Θεσσαλονίκης θα υπάρχει έκπτωση 50 Ευρώ).

      Για να συμμετάσχει κάποιος στο Workshop, θα 
πρέπει πριν την έναρξη του, να έχει δηλωθεί στο da 
Vinci Surgery Online Community, να έχει περάσει το 
Si on line training test και να έχει το Πιστοποιητικό 
μαζί του την ημέρα του Workshop.
Η διαδικασία είναι δωρεάν. Για περισσότερες 
πληροφορίες θα απευθυνθείτε στον: κ. Αθανάσιο 
Λάμπρου υπεύθυνου του τμήματος ρομποτικής 
χειρουργικής της Sofmedica, τηλ: 6985822703

      Οι συμμετέχοντες στο Workshop θα είναι 15 και 
θα χωρίζονται σε 5 γκρουπ. 3 Ουρολόγοι, 3 Γενικοί 
Χειρουργοί, 3 Γυναικολόγοι, 3 Ωτολαρυγγολόγοι  και 
3 Καρδιοχειρουργοί. 
(Σε περίπτωση που κάποια ειδικότητα δεν μπορεί να 
συμπληρώσει το γκρουπ της, τότε θα προστίθενται στα 
υπόλοιπα γκρουπ και άλλα άτομα, ώστε να είναι πάντα 
15 οι συμμετέχοντες)

      Θα τηρούμε σειρά προτεραιότητας. Οι πρώτοι 
που θα δηλώνουν συμμετοχή, θα καλύπτουν τις 3 
θέσεις της κάθε ειδικότητας. 
(Οι επόμενοι “επιλαχόντες”, εάν δεν γεμίσει κάποιο 
γκρουπ, θα παίρνουν θέση ή θα έχουν προτεραιότητα 
στο επόμενο Workshop. 
Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως).
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ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ
09:00 – 10:00: Εκπαίδευση με προσομοιωτές και 
προπλάσματα στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση του “Set Up” του χειρουργείου: θέσης 
ασθενούς,  θέση χειρουργικής ομάδας και διαδικασία 
“docking” αναλόγως του χειρουργείου που 
θα πραγματοποιηθεί. (Α. Λαμπανάρης)

10:15 – 12:15: Διαλέξεις που θα εξηγούν βήμα προς 
βήμα τα στάδια των συχνότερων επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτής: Α. Λαμπανάρης)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
10:15 – 11:15: Εκπαίδευση με προσομοιωτές και 
προπλάσματα στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση του “Set Up” του χειρουργείου: θέσης 
ασθενούς,  θέση χειρουργικής ομάδας και διαδικασία 
“docking” αναλόγως του χειρουργείου που 
θα πραγματοποιηθεί. (Εκπαιδευτής: Χ. Κωνσταντινίδης)

11:30 – 13:30: Διαλέξεις που θα εξηγούν βήμα προς 
βήμα τα στάδια των συχνότερων επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτής: Χ. Κωνσταντινίδης)

Σάββατο, 02.02.2019 Κυριακή, 03.02.2019

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
11:30 – 12:30: Εκπαίδευση με προσομοιωτές και 
προπλάσματα στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση του “Set Up” του χειρουργείου: θέσης 
ασθενούς,  θέση χειρουργικής ομάδας και διαδικασία 
“docking” αναλόγως του χειρουργείου που 
θα πραγματοποιηθεί. (Εκπαιδευτής: Α. Σιούτας)

12:45 – 14:45: Διαλέξεις που θα εξηγούν βήμα προς 
βήμα τα στάδια των συχνότερων επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτής: Α. Σιούτας)

ΩΤΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ  
12:00 – 13:00: Εκπαίδευση με προσομοιωτές και 
προπλάσματα στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση του “Set Up” του χειρουργείου: θέσης 
ασθενούς,  θέση χειρουργικής ομάδας και διαδικασία 
“docking” αναλόγως του χειρουργείου που 
θα πραγματοποιηθεί. (Εκπαιδευτής: Α. Παταρίδου)

13:15 – 15:15: Διαλέξεις που θα εξηγούν βήμα προς 
βήμα τα στάδια των συχνότερων επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτής: Α. Παταρίδου)

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
12:45 – 13:45: Εκπαίδευση με προσομοιωτές και 
προπλάσματα στη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση του “Set Up” του χειρουργείου: θέσης 
ασθενούς,  θέση χειρουργικής ομάδας και διαδικασία 
“docking” αναλόγως του χειρουργείου που 
θα πραγματοποιηθεί. (Εκπαιδευτής: Α. Ρουμπελάκης)

14:00 – 16:00: Διαλέξεις που θα εξηγούν βήμα προς 
βήμα τα στάδια των συχνότερων επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτής: Α. Ρουμπελάκης)

AΤΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ  (TEST DRIVE )

Εξοικείωση με τη λειτουργία του Ρομποτικού συστήματος 
Da Vinci. Κατανόηση της  προσφερόμενης τρισδιάστατης 
εργονομίας και γνωριμία με τα  διαθέσιμα ρομποτικά 
εργαλεία και των επτά βαθμών ελευθερίας κίνησης. 
Εκμάθηση χρήσης βασικών χειρουργικών τεχνικών 
συρραφής κλπ. 
Επισήμανση χρηστικών “tips and tricks” και η μεταφορά 
της εμπειρίας των  επιλεγμένων εκπαιδευτών στους 
συμμετέχοντες, χρήσιμων για την ασφαλή και 
αποτελεσματική διενέργεια των ρομποτικών χειρουργικών 
επεμβάσεων. 
(Εκπαιδευτές: Α. Λαμπανάρης, Χ. Κωνσταντινίδης, Α. 
Σιουτας, Α. Ρουμπελάκης, Α. Λάμπρου, Α. Παταρίδου)

14:00 – 17:30:  Εκπαίδευση Ουρολόγων  
17:45 – 21:45:  Εκπαίδευση Γυναικολόγων

AΤΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ  (TEST DRIVE )

08:00 – 11:30:  Εκπαίδευση Γεν. Χειρουργών
13:15 – 16:45:  Εκπαίδευση Καρδιοχειρουργών
17:00 – 20:30:  Εκπαίδευση Ωτολαρυγγολόγων

Πρόγραμμα*** Περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής



Υπεύθυνος Eπικοινωνίας: 
Λαμπανάρης Απόστολος

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης
Γραφείο 10,  Μεσόροφος

Ασκληπιού 10  |  57001 Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Τηλ. +30 2310 400350 (8.00-14.00)  

Κιν. +30 6944 650.438
 

email: info@robnorth.gr  |  www.robnorth.gr


