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Αγαπητέ κύριε Πρύτανη, κύριοι συνάδελφοι Καθηγητές, κύριε Διοικητά, αγαπητοί 
κύριοι του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
 
Επ’ευκαιρία της σημερινής ημέρας των εγκαινίων του Κέντρου Χειρουργικής 
Προσομοίωσης, ως Διευθυντής της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα ήθελα να αναφερθώ στην συνεργασία της Κλινικής 
μας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που ξεκινά από την εποχή που Διευθυντής της 
Κλινικής μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Ν. Σουκάκος.  
 
Όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο διοικητή, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει 
πρόσφατα χορηγήσει δωρεές υπέρ των 750 εκατομμυρίων στον τομέα της υγείας, 
αλλά επίσης και στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης, διότι για να έχουμε καλή υγεία 
πρέπει να έχουμε και σωστά εκπαιδευμένους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Πέραν των αναφερθέντων δωρεών του Ιδρύματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
ΑΤΤΙΚΟΝ, αναφερόμενος στην Α’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2009, το ΙΣΝ ενίσχυσε σημαντικά 
εξοπλισμό του Ορθοπαιδικού Κέντρου Ερευνας και Εκπαίδευσης της Κλινικής μας, 
με την χορηγία μικροσκοπίων για τα σεμινάρια μικροχειρουργικής, με εξοπλισμό 
πληροφορικής για την διασύνδεση με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού όπως την Μayo 
Clinic και το HSS, με την στελέχωση του Ορθοπαιδικού Κέντρου Ερευνας και 
Εκπαίδευσης «ΠΝ. Σουκάκος» για μία πενταετία με προσωπικό, με την επιχορήγηση 
πολλαπλών σεμιναρίων που αφορούν την διάσωση ζωής των ασθενών τα γνωστά 
ATLS για φοιτητές αλλά και γιατρούς, ATCN για νοσηλευτές, PHTLS για διασώστες 
ΕΚΑΒ, και για παιδιά. Επίσης χρηματοδοτήθηκαν σεμινάρια ORP για τους 
εργαλειοδότες των χειρουργείων, και τεχνικούς, οι οποίοι συμμετέχουν μαζί μας στις 
χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα τα σεμινάρια αυτά είναι πρότυπα στην Ελλάδα 
αλλά και στην Ευρώπη και εγκρίθηκαν να γίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 
την Ευρωπαΐκή Εταιρεία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας. 
Επιπλέον, επιχορήγησε τα σεμινάρια ορθοπαιδικής χειρουργικής ανατομίας για 
εικονικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος στις σε πτωματικά παρασκευάσματα. 
Μάλιστα με τη δωρεά του ΙΣΝ επίκειται και το νέο εργαστήριο της Α’ Ορθοπαιδικής 
Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, εδω στο κτίριο ΑΚΙΣΑ με την 
επωνυμία «Surgical Anatomy Surgical Skills Lab Lab» για την κάλυψη αυτών των 
σεμιναρίων.  
 
Επίσης πέραν των όσων αναφέρθηκαν από τον κύριο διοικητή, σχετικά με την 
μεγάλη δωρεά του ΙΣΝ για την κατασκευή του ξενώνα των γιατρών του νοσοκομείο 
μας και την απελευθέρωση περίπου 50 κλινών, οι οποίες θα χορηγηθούν πλέον για 
τους ασθενεις του νοσοκομείου μας, θα ήθελα να αναφερθώ και στο νέο κτίριο που 
κατασκευάζεται παράλληλα με τον ξενώνα και αφορά στην στέγαση των κινητών 
ιατρικών μονάδων. Οπως γνωρίζετε υπάρχουν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες της 
Κλινικής μας, δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες συμμετέχουν στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη σε διάφορες άγονες περιοχές της πατρίδας μας, υπό την 
επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής με τη συμμετοχή 
γιατρών πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Παράλληλα στο ίδιο κτίριο πρόκειται να 
στεγαστεί η Μονάδα Θεραπευτικής Ασκησης της Κλινικής μας, που ήδη λειτουργεί 



και αφορά σε ασθενείς και παιδιά με καρκίνο και σοβαρές αναπηρίες, και η οποία 
επιτελείται μέσω του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής 
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Αναφερόμενος δε στο σήμερα εγκαινιαζόμενο κέντρο χειρουργικής προσομοίωσης, 
θα ήθελα να αναφερθώ ότι αποτελεί πρότυπο κέντρο για την Ελλάδα, η σημασία του 
οποίου στην εκπαίδευση στη Χειρουργική αναφέρθηκε και από τον καθηγητή κύριο 
Πικουλή. Η πανδημία του COVID-19, η έλλειψη χειρουργικού χρόνου, η 
ανομοιογένεια της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων στην Ελλάδα, καθιστά αναγκαία 
την χειρουργική προσομοίωση ειδικά στον τομέα της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής. 
Το κέντρο αυτό εκπαιδεύει φοιτητές, ειδικευόμενους αλλά και ειδικευμένους γιατρούς, 
στο γνωστικό αντικείμενο της αρθροσκοπικής χειρουργικής του γόνατος ισχίου, 
ώμου, αγκώνα, ποδοκνημικής. Η σημασία της αρθροσκοπικής χειρουργικής 
προσομοίωσης, αναφέρεται σε πρόσφατη εργασία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Αρθροσκοπικής Χειρουργικής του Γόνατος (ESKA) 2022, όπου ειδικευόμενοι γιατροί 
από την Ευρώπη αναφέρθηκαν σε ποσοστό 100% στην αξία των σεμιναρίων 
προσομοίωσης στην εκπαίδευσή τους, και μάλιστα σε ποσοστό 85% στο ότι αυτή 
εκπαίδευση πρέπει να γίνει υποχρεωτική στα πλαίσια της εξειδίκευσης της 
ορθοπαιδικής, με τουλάχιστον 50 ώρες εκπαίδευσης ετησίως στην αρθροσκοπική 
χειρουργική προσομοίωση για να μπορέσουν αποκτήσουν τις αντίστοιχες 
χειρουργικές δεξιότητες. Στην κλινική μας έχουμε αξιόλογα στελέχη, τα οποία 
ασχολούνται με την αρθροσκοπική χειρουργική αλλά κι άλλοι συνάδελφοί από την 
Ελλάδα, θα συμμετέχουν σαν εκπαιδευτές στο κέντρο χειρουργικής προσομοίωσης 
εδώ στο ΑΚΙΣΑ στο ΑΤΤΙΚΟΝ νοσοκομείο.  
 
Θα ήθελα κλείνοντας την ομιλία μου να ευχαριστήσω και πάλι τους δωρητές και να 
ευχηθώ σε όλους να έχουμε δύναμη και υγεία ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την 
καλύτερη ιατρική εκπαίδευση και τις πλέον άριστες ιατρικές υπηρεσίες στον έλληνα 
ασθενή.  
 
Σας ευχαριστώ πολύ,  
 
Καθηγητής Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 
Διευθυντής της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, 
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
	
	


