Δελτίο
τύπου,
για
την
εκπαίδευση στη Διαστοματική
Αφαίρεση Θυρεοειδούς, στην
Ακαδημία Ιατρικών Ερευνών της
Σιγκαπούρης, από τον Νο1
πρωτοπόρο
Χειρουργό
παγκοσμίως Dr Angkoon Anuwong
Από την Ακαδημία Ιατρικών Ερευνών της Σιγκαπούρης
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Χωρίς ίχνος ουλής στο λαιμό
Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη διαρκώς προσπαθεί να θεραπεύσει,
ελαχιστοποιώντας την παρέμβαση του ιατρού στο σώμα του
ασθενούς. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται χειρουργικές
τεχνικές, χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης τομής στο δέρμα.
Πρόκειται για τη «Χειρουργική διά φυσικών οπών- NOTES» και μία
από τις πιο εντυπωσιακές τεχνικές της είναι αυτή της αφαίρεσης
θυρεοειδούς από το στόμα, χωρίς την παραμικρή ουλή στο λαιμό.
Ο Εξειδικευμένος Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Δρ. Ευάγγελος
Καρβούνης, MD, PhD, FACS, έλαβε μέρος, ως μοναδική συμμετοχή
από την Ελλάδα, στο 2nd SARC Transoral Thyroidectomy Workshop,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, αρχές Μαΐου 2018, με
συμμετοχή κορυφαίων Χειρουργών θυρεοειδούς και από τις πέντε
ηπείρους.
«Αντιμετώπισα με πρωτόγνωρο επιστημονικό δέος τη νέα αυτή
τεχνική αφαίρεσης θυρεοειδούς από το στόμα» επισημαίνει ο Δρ

Καρβούνης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής Center
of Excellence Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών
Αδένων, Ευρωκλινικής Αθηνών. «Στο διεθνές εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στη Σιγκαπούρη, είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στην
ανωτέρω μέθοδο, από τον κορυφαίο στον κόσμο, Ταϊλανδέζο
χειρουργό Dr Angkoon Anuwong, ο οποίος επεσήμανε τα οφέλη και
τις ιδιαιτερότητες της καινοτόμου τεχνικής».
Η διαστοματική αφαίρεση θυρεοειδούς με χρήση βιντεοκάμερας,
είναι μία πρωτοπόρος επέμβαση παγκοσμίως, η οποία είναι πολλά
υποσχόμενη στο εγγύς μέλλον. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και κριτήρια, μπορεί να αντιμετωπίσει παθήσεις θυρεοειδούς και
παραθυρεοειδών αδένων, με απόλυτη επιτυχία. Εξειδικευμένα μόνο
κέντρα, με μεγάλο αριθμό περιστατικών ενδοκρινικής
χειρουργικής, φαίνεται να μπορούν να αναπτύξουν την ιδιαίτερη
αυτή χειρουργική προσέγγιση.
«Η θυρεοειδεκτομή από το στόμα» τονίζει ο κος Καρβούνης, «που
μέχρι πρότινος, έμοιαζε ‘επιστημονική φαντασία’ στον
χειρουργικό κόσμο διεθνώς, σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Στην
Ακαδημία & Εθνικό Κέντρο Ιατρικών Ερευνών της Σιγκαπούρης,
διακεκριμένοι Χειρουργοί Ενδοκρινών Αδένων από όλο τον
πλανήτη, αναλύσαμε και μελετήσαμε τις ενδείξεις, τις
εγχειρητικές λεπτομέρειες και την επιτυχή κλινική εφαρμογή της
τεχνικής αυτής, που δείχνει να αλλάζει την ιστορία της
χειρουργικής θυρεοειδούς στον κόσμο».
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