
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βρογχολογίας και Επεμβατικής 

Πνευμονολογίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 15 – 17 Οκτωβρίου 

 

Το πρώτο διεθνές συνέδριο Επεμβατικής Πνευμονολογίας στην μετά-COVID εποχή 

με φυσική παρουσία περισσότερων των 280 συνέδρων και με παγκόσμια 

συμμετοχή. 

 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα χαιρετίσουν η Αναπλ. Υπουργός 

Υγείας κ. A. Γκάγκα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής κ. Α. Μ. Δημόπουλος και ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Καθηγητής κ. Στ. Λουκίδης 

 
 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021 - Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βρογχολογίας και Επεμβατικής 

Πνευμονολογίας (ECBIP) θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 15-17 Οκτωβρίου 2021. 

Το ECBIP διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βρογχολογίας και Επεμβατικής 

Πνευμονολογίας (EABIP) και ο οικοδεσπότης του το 2021 είναι η Ελληνική Εταιρεία 

Εκπαίδευσης στην Επεμβατική Πνευμονολογία (HTA-IP). 

Το ECBIP 2021 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και 

της Παγκόσμιας Ένωσης Βρογχολογίας και Επεμβατικής Πνευμονολογίας, της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακα. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα χαιρετίσουν η Αναπλ. Υπουργός Υγείας κ. A. 
Γκάγκα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής κ. Α. Μ. Δημόπουλος και ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Καθηγητής κ. Στ. Λουκίδης. 

Το ECBIP 2021 θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή: με αυτοπρόσωπη παρουσία, για 

όσους έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον χώρο του Συνεδρίου και εξ 

αποστάσεως, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για όσους δεν μπορούν να 

ταξιδέψουν. Αυτή θα είναι η πρώτη διεθνής επιστημονική συνάντηση Επεμβατικής 

Πνευμονολογίας που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία από την αρχή της πανδημίας 

και το ενδιαφέρον είναι έντονο, με πάνω από 500 επαγγελματίες υγείας και συνεργάτες 

επαγγελματίες από 48 χώρες να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, με περισσότερους των 280 

εξ αυτών αυτοπροσώπως. 



Τα θέματα του Συνεδρίου περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες ενδοσκοπικής απεικόνισης (από 

ενδοβρογχικούς υπερήχους και ελαστογραφία έως οπτική τομογραφία συνοχής), 

βρογχοσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης ενδοπνευμονικών όγκων (με ή χωρίς τεχνολογία 

πλοήγησης), τεχνητή νοημοσύνη στην αναγνώριση οζιδίων των πνευμόνων ή ROSE σε 

δείγματα από EBUS TBNA, καθώς και προηγμένη ρομποτική βρογχοσκόπηση. Μια πλήρης 

ανασκόπηση των νέων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη βρογχοσκόπηση, τη 

θωρακοσκόπηση και τις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία COVID-19 έχουν συμπεριληφθεί 

στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Στο συνέδριο θα συμβάλλουν και γιατροί όμορων ειδικοτήτων όπως Χειρουργοί Θώρακος, 

Χειρουργοί ΩΡΛ, Παιδίατροι, Ογκολόγοι και Ακτινολόγοι, οι οποίοι θα μοιραστούν τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με προκλήσεις όπως μεταμόσχευση πνεύμονα, η 

τραχειακή ανακατασκευή, η τραχειακή στένωση μετά από διασωλήνωση, ο ιατρογενής 

πνευμοθώρακας, το μεσοθηλίωμα, η αφαίρεση ξένου σώματος και πολλά ακόμα. 

Εννέα (9) κλινικά εργαστήρια θα προσφέρουν πρακτική εκπαίδευση σε μικρές ομάδες 

εγγεγραμμένων συμμετεχόντων υπό την καθοδήγηση παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτών. 

Επιπλέον, πραγματικά κλινικά περιστατικά θα προβληθούν από τις χειρουργικές αίθουσες 4 

Ευρωπαϊκών Ομάδων (Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία) δίνοντας στους συμμετέχοντες 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν τα περιστατικά με τους έμπειρους 

κλινικούς γιατρούς που τα αντιμετώπισαν. 

Τέλος, οι νοσηλευτές/τριες Βρογχοσκόπησης θα έχουν, για πρώτη φορά, το μερίδιό τους 

στο επιστημονικό πρόγραμμα, καθώς έχουν προγραμματιστεί εκπαιδευτικές συνεδρίες που 

θα περιλαμβάνουν όλες τις νοσηλευτικές διαδικασίες Επεμβατικής Πνευμονολογίας. 

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Αναπλ. Καθηγητής κ. Γρηγόρης Στρατάκος δήλωσε σχετικά: 

«Η καρδιά της Επεμβατικής Πνευμονολογίας θα χτυπά στην Αθήνα, από τις 15 έως τις 17 

Οκτωβρίου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την ανάληψη της διοργάνωσης αυτού του 

Συνεδρίου που σηματοδοτεί την μετά-Covid εποχή στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση 

καθώς είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής συνάντηση με δυνατότητα φυσικής παρουσίας. 

Χαίρομαι που εκατοντάδες συνάδελφοι από όλο τον κόσμο θα είναι κοντά μας αυτές τις 

μέρες για να μοιραστούμε γνώσεις, εμπειρίες, ανακαλύψεις και προβληματισμούς για το 

μέλλον του επιστημονικού μας πεδίου. Εκτός των επεμβατικών πνευμονολόγων των 

Ευρωπαϊκών χωρών, στο Συνέδριο μας στην Αθήνα, δίνουν το παρόν αυτή τη φορά, πολλοί 

άλλοι συνάδελφοι από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου, της Αφρικής, 

της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Η Ελλάδα γίνεται πύλη πραγματική (κι ευρύχωρη) της 

Ευρώπης». 

Σας περιμένουμε όλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι πάλι δεν 

μπορείτε να είστε μαζί μας λόγω των γνωστών περιορισμών, συντονιστείτε στην ειδική 

πλατφόρμα του συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του συνεδρίου https://ecbip2021.org/.   

-//- 

 

Το Συνέδριο οργανώνεται από την εταιρεία CONVIN ( https://www.pco-convin.gr/ ) 

 

Για τους δημοσιογράφους: κα Γεωργία Μεντή, CONVIN: 6942018745 
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