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ΘΕΜΑ   Στόχος η ιατρική έρευνα
και η ενημέρωση των ασθενών

ΤΗΣ ΝΑΝΣΥΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ

Δύο αγγειοχειρουργοί, 
ένας Ελληνας, ο κ. Νίκος 
Παρασκευάς, και ένας 
Γάλλος, ο κ. Ιβ Καστιέ, 
δημιούργησαν την 
Ελληνογαλλική Εταιρία 
Αγγειακών Παθήσεων, 
δίνοντας για πρώτη φορά 
την ευκαιρία σε ασθενείς και 
γιατρούς να ανταλλάσσουν 
απόψεις σχεδόν με 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ιατρική κοινότητα. 

Τι είναι το ανεύρυσμα κοι-
λιακής αορτής; Ποια είναι 
τα συμπτώματά του; Γιατί 

μπορεί να πάθουμε εγκεφαλικό 
από τη στένωση της καρωτίδας; 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την 
εμφάνιση κιρσών; Πώς αντιμετω-
πίζεται η φλεβική θρόμβωση; 
Αυτές είναι μερικές από τις πιο 
συχνές ερωτήσεις που μπορεί να 
θέσει κάποιος σε έναν αγγειοχει-
ρουργό. Σε αυτές τις απλές ερω-
τήσεις ασθενών, αλλά και σε 
άλλες, ιδιαίτερα πολύπλοκες, που 
αφορούν σπάνια και δύσκολα 
περιστατικά, τα οποία καλούνται 
να αντιμετωπίσουν οι γιατροί, 
δίνει απαντήσεις η Ελληνογαλλι-
κή Εταιρία Αγγειακών Παθήσεων, 
ένας επιστημονικός σύλλογος, 
δημιούργημα δύο κορυφαίων στο 
είδος τους Ευρωπαίων γιατρών. 

Στην επιστημονική -και μόνο 
αυτή- σημαντική προσπάθεια 
συνδράμουν ισχυρά ονόματα της 
χειρουργικής και της ιατρικής 
επιστήμης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, όπως είναι ο κ. Δημή-

τρης Κελέκης, ομότιμος καθη-
γητής Ακτινολογίας στην Αθήνα, 
ο κ. Παναγιώτης Δημακάκος, 
ομότιμος καθηγητής Αγγειοχει-
ρουργικής στην Αθήνα, ο κ. Eric 

Chemla, καθηγητής Αγγειοχει-
ρουργικής στο Λονδίνο, ο κ. Claude 
Laurian, καθηγητής Αγγειοχει-
ρουργικής στο Παρίσι και ο κ. 
Alain Colignon, αγγειολόγος στις 
Βρυξέλλες.

Ο αγγειοχειρουργός κ. Νίκος 

Παρασκευάς, στα 43 του έχει 
ήδη κάνει σημαντικά επιστημο-
νικά βήματα τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στη Γαλλία όπου σπού-
δασε, εργάστηκε και συνεχίζει 
να πηγαίνει για μία εβδομάδα 
κάθε μήνα (στο γνωστό πανεπι-

στημιακό νοσοκομείο του Παρισιού 
CHU Bichat-Claude Bernard), 
συμμετέχοντας στην κλινική δι-
δασκαλία των νέων Γάλλων χει-
ρουργών στις καινούριες τεχνικές 
της Αγγειοχειρουργικής. 

Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια 
με παράδοση στη Χειρουργική, 
ανήσυχος από χαρακτήρα και με 
μεγάλη αγάπη στην επιστήμη 
του, αποφάσισε μαζί με τον συ-
νεργάτη και καλό του φίλο Ιβ 
Καστιέ -καθηγητή Αγγειοχειρουρ-
γικής και Θωρακοχειρουργικής 
στο Παρίσι- να δημιουργήσουν 
την Ελληνογαλλική Εταιρία Αγ-
γειακών Παθήσεων. Ο κ. Καστιέ, 
ένας από τους πιο σημαντικούς 
καθηγητές στον τομέα του στο 
Παρίσι, έρχεται στην Ελλάδα από 
παιδί. Οι γονείς του, με σπουδές 

Αρχαίων Ελληνικών, του εμφύση-
σαν την αγάπη και τον σεβασμό 
για τη χώρα μας και τον πολιτισμό 
της. Η ιδέα ξεκίνησε από την 
Υδρα, στο Συνέδριο Αγγειοχει-
ρουργικής που οργάνωσαν πριν 
από δύο χρόνια ακριβώς, φέρνο-
ντας στην Ελλάδα συναδέλφους 
τους από όλη την Ευρώπη. 

Σε εκείνο το συνέδριο, οι κύ-
ριοι Παρασκευάς και Καστιέ 
συνειδητοποίησαν την ανάγκη 
μιας πιο μόνιμης ανταλλαγής 
απόψεων, περιστατικών και 
εμπειριών μεταξύ των γιατρών 
από διαφορετικά μέρη του κόσμου, 
και αποφάσισαν τη δημιουργία 
της Εταιρίας Αγγειακών Παθήσε-
ων, πραγματοποιώντας τελικά τα 
εγκαίνια της Association Franco-
Hellenique de Pathologie Vasculaire 

(AFHPV) την περασμένη άνοιξη 
στο Παρίσι.

Στόχοι της Ελληνογαλλικής 
Εταιρίας Αγγειακών Παθήσεων 
είναι η ευαισθητοποίηση και η 
ενημέρωση των ασθενών, μια και 
το πεδίο των αγγειακών νόσων 
είναι εξαιρετικά ευρύ, η επικοι-
νωνία μεταξύ των ιατρικών ομά-
δων των δύο χωρών μέσω συνε-
δρίων και σεμιναρίων και τελικά 
η ανάπτυξη της ιατρικής έρευνας. 
Ετσι, σπάνια περιστατικά ασθενών 
θα συζητιούνται στο πλαίσιο της 
Ελληνογαλλικής Εταιρίας με κα-
ταξιωμένους γιατρούς από όλο 
τον κόσμο, οι οποίοι θα μπορούν 
να ανταλλάσσουν απόψεις και να 
καταλήγουν σε κοινές γνωματεύ-
σεις. Ηδη η Ελληνογαλλική Εται-
ρία Αγγειακών Παθήσεων έχει 
δημιουργήσει ένα εξαιρετικό site, 
στο οποίο οι ασθενείς ή όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται να μάθουν για τις 
αγγειακές παθήσεις (ανεύρυσμα, 
αρτηριοπάθεια, φλεβικές παθήσεις, 
υπεριδρωσία κ.τ.λ.) μπορούν να 

βρουν χρήσιμες και πολύ αναλυ-
τικές πληροφορίες, γραμμένες με 
τρόπο ιδιαίτερα κατανοητό και 
ταυτόχρονα επιστημονικά ακριβή, 
συνοδευόμενες μάλιστα από 
φωτογραφίες και σκίτσα. Από την 
άλλη, οι γιατροί διαφόρων σχετι-
κών ειδικοτήτων (χειρουργοί, 
ακτινολόγοι, καρδιολόγοι, παθο-
λόγοι) θα βρουν στο www.afhpv.
com τις τελευταίες επιστημονικές 
ανακοινώσεις και μελέτες, καθώς 
και πληροφορίες για συνέδρια 
και εκδηλώσεις.

Το «ΘΕΜΑ», στο πλαίσιο της 
συνεχούς ενημέρωσης των ανα-
γνωστών του σε ιατρικά θέματα, 
θα φιλοξενεί συχνά άρθρα των 
επιστημόνων-συνεργατών της 
Ελληνογαλλικής Εταιρίας Αγγει-
ακών Παθήσεων από όλη την 
Ευρώπη, που θα δίνουν απαντή-
σεις σε ερωτήσεις που αφορούν 
παθήσεις από τον διαβήτη μέχρι 
και τα καρδιακά νοσήματα.

www.afhpv.com, 
email info@afhpv.com
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Ελληνογαλλική 
επιστημονική 
συμμαχία 
Εταιρία Αγγειακών Παθήσεων από δύο κορυφαίους αγγειοχειρουργούς

Ο κ. Ιβ Καστιέ και ο κ. Νίκος Παρασκευάς
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