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Γιατρέ, ευχαριστώ ακόμα μία 
φορά για το χρόνο σας. Είμαστε 
εδώ γιατί έχετε ακόμα μία πολύ 
σημαντική διάκριση, για την 
οποία θέλουμε να μας πείτε 
δυο λόγια παραπάνω. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
πολύ σημαντική αυτή στιγμή που 
ζούμε οι δυο μας κ. Σπύρου, αγα-
πημένε μου Κωστή. Είμαι μια πο-
λύ σημαντική διάκριση, για μένα 
προσωπικά, για την ομάδα μου 
και για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
και κατ’ επέκταση για τους Έλλη-
νες γιατρούς και τη χώρα μας, το 
ότι η κατασκευάστρια εταιρεία της 
ρομποτικής τεχνολογίας Da Vinci, 
πρόσφατα, εδώ και λίγες μέρες, 
μου ανακοίνωσε ότι με θεωρούν 
κορυφαίο ρομποτικής χειρουργι-
κής για τη γενική χειρουργική 
χειρουργό σε όλη την υφήλιο. Αυ-
τό προκύπτει λόγω των πολλών 
επεμβάσεων που έχουμε κάνει, 
πολλών χιλιάδων επεμβάσεων, 
της διάρκειας που έχουμε ήδη ε-
φαρμόσει τη ρομποτική τεχνική 
που ξεκινάει από το 2006 και μετά 
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, την 
ποικιλία των επεμβάσεων, που 
περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις ε-
πεμβάσεις για όλα τα όργανα κοι-
λιάς, με αποτέλεσμα, η εταιρεία 
που παρακολουθεί και το τεχνικό 
κομμάτι των επεμβάσεων, το εί-
δος των εργαλείων που χρησιμο-
ποιούμε την ώρα της κάθε επέμ-
βασης, το αν οι ίδιοι οι ασθενείς 
χρειάζονται ξανά χειρουργείο ή 
όχι, γιατί έχουν κάποια επιπλοκή, 
την αποκατάσταση του προβλή-
ματός τους, το γενικότερο αποτέ-
λεσμα, αλλά και την ικανοποίηση 
των ασθενών, βάσει αυτών έκα-
ναν αυτήν την επιλογή και μου 
χάρισαν ένα βραβείο, το οποίο για 
μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλι-
κρινής. Από την άλλη μεριά, είναι 
μια ισχυρή δύναμη και ένα 
σπρώξιμο, για να συνεχίσουμε 
αυτή την προσπάθεια για το άρι-
στο αποτέλεσμα, που στη δική 
μου την ειδικότητα έχει να κάνει 
με το να γίνεται καλά ο κόσμος. 
Αυτοί που έρχονται και μας εμπι-
στεύονται για τα χειρουργικά τους 
προβλήματα, να φύγουν από το 
νοσοκομείο καλά. Και αυτό βέ-
βαια έχει να κάνει, όχι μόνο με τη 
σκέψη και με το μυαλό, και με τη 
διάγνωση και την απόφαση, που 
θα κάνουμε ως χειρουργοί για να 
μπει κάποιος στο χειρουργείο, 
αλλά και με το τεχνικό κομμάτι, 
που έχει να κάνει με το τι κάνουμε 
μέσα στο χειρουργείο.

Να πούμε ότι αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, μιας και η 

εταιρεία που σας βραβεύει 
είναι η κορυφαία εταιρεία που 
φτιάχνει τα ρομποτικά αυτά 
μηχανήματα Da Vinci, έτσι;

Η εταιρεία αυτή είναι η μόνη 
αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει 
και κάποιες άλλες, αλλά το 99% 
των συστημάτων ρομποτικής χει-
ρουργικής σήμερα στον κόσμο 
είναι τα συστήματα Da Vinci, που 
παράγονται από την ίδια εταιρεία. 
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το 
ότι η εταιρεία η ίδια δίνει μεγάλη 
σημασία στην εκπαίδευση των 
γιατρών. Κι εγώ έχει τύχει, εδώ 

και πάρα πολλά χρόνια, να είμαι 
εκπαιδευτής, να είμαι επιβλέπων, 
που σημαίνει proctor, δηλαδή ε-
πιβλέπω χειρουργούς σε άλλα 
νοσοκομεία άλλων κρατών, στην 
Ευρώπη, στην Αγγλία, αλλά και 
κατ’ επέκταση σε άλλα κράτη, ό-
που με καλούν να είμαι επιβλέ-
πων χειρουργός, που σημαίνει 
ότι αναγνωρίζει τις δυνατότητες 
του χειρουργού, που μπορεί να 
είναι αυτός ο οποίος θα επιβλέψει 
έναν άλλον χειρουργό, ένα άλλο 
νοσοκομείο, μια άλλη ομάδα χει-
ρουργική, και αυτό έχει να κάνει 

και με τους πιλότους, όπως ξέρε-
τε. Δεν μπορεί ένας πιλότος που 
μόλις εκπαιδεύτηκε να πετάξει 
ένα αεροπλάνο. Πρέπει να είναι 
μαζί του ένας πιο έμπειρος και 
πιο καταρτισμένος πιλότος. Ίδιο 
περίπου παράδειγμα ακολουθεί-
ται εδώ. Και για τη χειρουργική 
είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ευ-
θύνη του εκπαιδευτή και του επι-
βλέποντος είναι πάρα πολύ μεγά-
λη, εξίσου σημαντική με του χει-
ρουργού. Επομένως, πρέπει το 
αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο 
δυνατό, με την επίβλεψη του χει-

ρουργού, που δίνει τη δυνατότητα 
στον χειρουργό που τώρα ξεκινάει, 
να κάνει σωστά την επέμβαση. 

Να πούμε, μιας και είπατε για 
πιλότους, ότι και εσείς έχετε 
3.500 επεμβάσεις, όπως θα έλεγε 
ένας πιλότος 3.500 ώρες πτήσης, 
και 16.000 και πλέον 
λαπαροσκοπικές. Σωστά; 

Ναι, είναι σωστό. Η εμπειρία μου 
στη λαπαροσκοπική χειρουργική –
γιατί η ρομποτική είναι η εξέλιξη της 
λαπαροσκοπικής– η λαπαροσκοπι-
κή μου εμπειρία είναι ήδη περισσό-
τερη από 16.500 επεμβάσεις, που 
μαζί με τις 3.500 περίπου επεμβά-
σεις ρομποτικές, είναι γύρω στις 
20.000. Τώρα θέλω να διευκρινίσω 
κάτι: Όταν λέμε αυτόν τον αριθμό, 
εννοούμε σε 20.000 ασθενείς έχω 
επέμβει. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι έχω κάνει 20.000 επεμβάσεις. 
Μπορεί να έχω κάνει πολύ περισσό-
τερες, που συνήθως είναι συνδυα-
σμός επεμβάσεων, μέσα στην κοιλιά 
ειδικά που είναι τα όργανα πολλά, 

οπότε εκεί αυτό το μελετάει η επι-
στήμη και λέει, ωραία, έκανες μία 
επέμβαση στη σκωληκοειδή, αλλά 
βρήκες και κάτι άλλο ή το ήξερες α-
πό πριν και αυτό το συνδυάζεις και 
κάνεις αυτό και εκείνο, με αποτέλε-
σμα πολλές φορές ο αριθμός επεμ-
βάσεων πραγματικά να είναι πολύ 
περισσότερος. Τώρα εμείς οι χει-
ρουργοί μιλάμε για ασθενείς και αυ-
τό είναι που έχει σημασία. 

Τώρα, να πάμε στα οφέλη της 
ρομποτικής επέμβασης για τον 
ασθενή. Ποια είναι αυτά;

Τεράστια. Η ρομποτική χειρουργι-
κή αναπαράγει την ανοιχτή χειρουρ-
γική. Δηλαδή μπορούμε, με την ει-
κόνα που έχουμε κατ’ αρχάς την 
τρισδιάστατη, που βλέπουμε στο ε-
σωτερικό του σώματος όπως αν εί-
μασταν μέσα, με τη μεγέθυνση που 
μπορεί να είναι όση εμείς θέλουμε, 
να έχουμε τη δυνατότητα με τα εργα-
λεία, που στο άκρο τους, στο τελευ-
ταίο ένα-ενάμιση εκατοστό, μπο-
ρούν και κινούνται, όπως τα κινώ 

εγώ, δηλαδή ο χειρουργός, όπως 
είναι τα χέρια μας. Δηλαδή η πηχεο-
καρπική μας και τα δάχτυλά μας. Έ-
χουμε τέτοιες δυνατότητες να μπο-
ρούμε να κινούμε τα εργαλεία από 
την κονσόλα που καθόμαστε μέσα 
στο σώμα το ανθρώπινο, ούτως ώ-
στε να κάνω τα δύσκολα εύκολα. Τι 
σημαίνει αυτό; Όταν δεν έχω τα κα-
τάλληλα εργαλεία, για να μπορώ να 
λύσω τα δύσκολα προβλήματα, αυτό 
σημαίνει πιο επικίνδυνο για το απο-
τέλεσμα που θέλουμε για τον ασθε-
νή, πιο πολλές πιθανότητες επιπλο-
κών. Όταν έχω αυτό που χρειάζεται 
και έχω και τη γνώση και την εμπει-
ρία και την εκπαίδευση και τη δυνα-
τότητα να εκτελέσω την επέμβαση, 
τότε είναι κατανοητό, είναι αυτονόη-
το ότι αν έχω ένα GPS και ταξιδεύω 
σε ένα ταξίδι που ίσως πάω και για 
πρώτη φορά, τότε θα μου είναι πιο 
εύκολο να φτάσω στον προορισμό 
μου και πιο γρήγορα και με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια, παρά να ψάχνω το 
χάρτη και να οδηγώ και να πηγαίνω. 
Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Και 

αυτό λέω εγώ στον κόσμο και στα 
μαθήματα που κάνω στους φοιτητές 
και στους νεότερους γιατρούς συνα-
δέλφους μου, ότι η τεχνολογία είναι 
για να αυξήσει τις δυνατότητες, το 
ταλέντο αν θέλετε, του χειρουργού, 
για να φτάσει στο άριστο αποτέλε-
σμα. Δεν έχουμε λοιμώξεις. Αφού 
δεν έχουμε τομή, άρα δεν έχουμε 
λοιμώξεις. Δεν έχουμε απώλεια αί-
ματος. Άμα στάζει αίμα από ένα ο-
γκολογικό χειρουργείο, μεταφέρει 
κύτταρα μέσα στο σώμα. Οπότε δεν 
έχουμε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε 
συμφύσεις μετά την επέμβαση, άρα 
δεν έχουμε ξανά πρόβλημα με πό-
νους και ξανά χειρουργεία. Δεν έ-
χουμε μετεγχειρητικές κοίλες, αφού 
δεν έχουμε τομή. Το 20% των αν-
θρώπων που κάνουν τομή, έχουν 
κοίλη μετά. Άμα λοιπόν εμείς έχου-
με αποφύγει όλα αυτά, για σκεφθείτε 

τον πόνο, τα βάσανα του ξανά χει-
ρουργείου, το να κρέμεται κάτι εδώ 
πέρα έξω από την επέμβαση την ί-
δια, η οποία έλυσε το πρόβλημα μεν, 
αλλά δημιούργησε ένα άλλο τερά-
στιο. Σε τι μας φταίει το κοιλιακό τοί-
χωμα, να το κόψουμε στα δύο; Δεν 
έχουμε χρόνιο πόνο. Πόσος κόσμος 
υποφέρει, επειδή έχει μια ουλή από 
μια παλιά επέμβαση; Όλοι το ξέρου-
με αυτό. Και από την άλλη μεριά, 
αυτό που δεν βάζουμε τα χέρια μας 
μέσα στο σώμα, που είναι και μια α-
ντίληψη λάθος, ότι άμα τα βάλουμε 
είναι καλύτερα, όχι δεν θέλω να τα 
βάλω, βλέπω, μεγεθύνω και πάω 
στοχευμένα στα σημεία που πρέπει 
για να δώσω λύση στο πρόβλημα. 
Και αυτό διευκολύνει και εμένα τον 
χειρουργό και για το αποτέλεσμα. 

Λίγο-πολύ μου έχετε απαντήσει 
στην επόμενη ερώτηση, η οποία 
είναι ποιους κινδύνους ελλοχεύει 
η επιλογή ενός ασθενή να πάει σε 
μία κλασική επέμβαση, να το πω 
έτσι, ή σε μία ρομποτική.

Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ είμαι 
γενικός χειρουργός, που κάνω ανοι-
χτή, κάνω λαπαροσκοπική και ρο-
μποτική χειρουργική. Γνωρίζω δη-
λαδή όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 
Σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίο θα 
έρθει με ένα πρόβλημα χειρουργι-
κής φύσης, που πρέπει εγώ να του 
δώσω την κατάλληλη και την πιο α-
ποτελεσματική τεχνική, θα επιλέξω 
μεταξύ αυτών ποια είναι η πιο ασφα-
λής. Πριν από 15 χρόνια, θα έλεγα 
ότι μέχρι 30%-40% των επεμβάσεων 
γίνονται ρομποτικά. Τώρα λέω 90% 
και πάνω ρομποτικά. Ή και λαπαρο-
σκοπικά βέβαια. Γιατί και η λαπαρο-
σκοπική είναι σε εφαρμογή και ειδι-
κότερα με την τεχνολογία που έχου-
με εδώ, που είναι τρισδιάστατη εικό-
να και αυτή μας δίνει δυνατότητες 
αλλιώτικες απ’ ό,τι παλιότερα, αλλά 
κυρίως η ρομποτική μας επιτρέπει 

σχεδόν όλες τις επεμβάσεις να τις 
κάνουμε με τις νέες τεχνικές και με 
τις νέες τεχνολογίες τώρα. Αυτό έχει 
μεγάλη σημασία. Να ξέρει ο χει-
ρουργός όλες τις τεχνικές, να είναι 
εξοπλισμένο το νοσοκομείο με την 
τεχνολογία, και εκεί είναι που μπαί-
νει το θέμα κόστους που σίγουρα θα 
συζητήσουμε, αλλά αυτό δεν είναι η 
δική μου δουλειά. Η δική μου δου-
λειά δεν είναι να πω αν είναι ακριβό, 
από την ώρα που μπαίνει κάποιος 
μέσα στο χειρουργείο μέχρι να βγει, 
αν αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ α-
κριβή, λόγω υλικών και τεχνολογί-
ας. Εμένα με ενδιαφέρει από την 
ώρα που θα μπει στο νοσοκομείο 
μέχρι να βγει, να έχει την πιο σωστή 
αντιμετώπιση και τη φθηνότερη, για-
τί μιλάμε για φθηνότερη άμα πάμε 
παρακάτω στις λεπτομέρειες. 

Πριν πάμε στα οικονομικά του 
θέματος, θα ήθελα να ρωτήσω και 
κάτι ακόμα: Όταν λέμε ρομποτική 
επεμβατική, την κάνει κάποιο 
ρομπότ; Είναι κάτι 
αυτοματοποιημένο; Ή είναι ο 

Τα πλεονεκτήματα και τα 
οφέλη της ρομποτικής 
χειρουργικής για τον 
ασθενή και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες 
αναδεικνύει σε συνέντευξή 
του στο Nextdeal και τον 
Κωστή Σπύρου ο 
χειρουργός του Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών, δρ 
Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης, ο οποίος 
βραβεύτηκε από την 
Intuitive Surgical ως ο 
κορυφαίος στον κόσμο 
γενικός χειρουργός στη 
ρομποτική χειρουργική.
Αναφερόμενος στις 
καλύψεις των νέων 
τεχνικών από τις 
ασφαλιστικές τονίζει ότι 
τώρα οι εταιρείες είναι 
πολύ πιο ελαστικές, 
βλέποντας όχι μόνο τα 
πλεονεκτήματα, αλλά και 
την απαίτηση των 
ασφαλισμένων πελατών 
τους.
Σημειώνει ακόμη ότι η 
τεχνολογία αυτή, που 
μπήκε στο Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών από το 2006, όχι 
μόνο μείωσε την μετάβαση 
Ελλήνων ασθενών προς το 
εξωτερικό, αλλά αύξησε τις 
επισκέψεις ξένων 
ασθενών στη χώρα μας. 
«Και, το σπουδαιότερο, 
έχουμε γιατρούς που 
έρχονται να μας δουν στο 
Ιατρικό, να δουν τις 
τεχνικές μας και να τις 
εφαρμόσουν οι ίδιοι» 
τονίζει χαρακτηριστικά ο δρ 
Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης.

«Όχι μόνο έχουμε ασθενείς από  
το εξωτερικό που έρχονται και τους 
χειρουργούμε, σε καθημερινή βάση 
σχεδόν, αλλά έχουμε και γιατρούς 
που έρχονται να μας δουν,  
να δουν τις τεχνικές μας  
και να τις εφαρμόσουν οι ίδιοι»

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΊΔΗΣ

Οι ασφαλιστικές τώρα 
«βλέπουν» τα πλεονεκτήματα 
της ρομποτικής χειρουργικής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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γιατρός που έχει τον πρώτο ρόλο;

Ναι, είναι ένας λάθος ορισμός πι-
στεύω, ότι λέγεται ρομποτική. Στην 
ουσία δεν υπάρχει αυτοματισμός, 
δεν υπάρχει σε αυτόματο τίποτα, αυ-
τόματος πιλότος ή οτιδήποτε. Ο χει-
ρουργός είναι αυτός που κάνει όλα 
τα στάδια της επέμβασης από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Και για να δώ-
σω να καταλάβει ο κόσμος, κάνουμε 
κάποιες μικρές τομές στο δέρμα και 
περνάμε κάτι σωληνάκια, τα οποία 
τα λέμε «τροκάρ», στο εσωτερικό 
του σώματος, της κοιλιάς, διοχετεύ-
ουμε λίγο διοξείδιο του άνθρακα, έ-
να αέριο που απορροφάται και εκ-
πέμπεται και εκπνέεται μετά και μέ-
σα από αυτά τα σωληνάκια περνάμε 
τα εργαλεία μας, τα οποία είναι 5 χι-
λιοστά σε διάμετρο. Αφού λοιπόν έ-
χουμε κόψει μόνο το δέρμα, και α-
φού έχουμε κάνει αυτήν την είσοδο 
των «τροκάρ», όπως τα λέμε, χωρίς 
να κόψουμε τους μυς, ο χειρουργός 
κάθεται, ενώνει τα εργαλεία με τους 
βραχίονες τους ρομποτικούς, κάθε-
ται στην κονσόλα και από εκεί μπο-
ρεί, σε συνεργασία με τον χειρουργό 
ή τους δύο χειρουργούς που είναι 
δίπλα στον ασθενή πάντα ως ομάδα, 
να κάνει την επέμβαση όλη. Ό,τι χιλι-
οστό κίνησης γίνεται, γίνεται από τον 
χειρουργό. Δεν υπάρχει κανένας 
αυτοματισμός. Και δεν νομίζω ότι θα 
είναι εύκολο να γίνει αυτοματισμός 
στο μέλλον, γιατί ξέρω, είστε πονη-
ρός και θα με ρωτήσετε. Δεν θα γίνει 
αυτό. Γιατί η ανατομία του κάθε αν-
θρώπου είναι διαφορετική. Την ώρα 
που χειρουργείται ο ασθενής, δεν 
είναι όλοι με 60 παλμούς. Άρα, αλ-
λάζει αυτό. Οι αναπνοές τους δεν 
είναι πάντα σταθερές, είναι αλλιώτι-
κα, ανάλογα με την αναισθησία και 
τον ασθενή. Επομένως, δεν θα μπο-
ρεί ποτέ ένας ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής να κάνει όλα αυτά, αφού η α-
νατομία του κάθε ανθρώπου είναι 
διαφορετική. Πρέπει το ανθρώπινο 
μυαλό να καταλάβει τι συμβαίνει και 
να δώσει λύση. Κι εδώ είναι η δια-
φορά χειρουργών με χειρουργών, 
ανάλογα με τις δυνατότητες που έ-
χουν. 

Μιας και είπατε λοιπόν για το 
μέλλον, θα ήθελα να σας ρωτήσω 
αν η ρομποτική είναι το μέλλον ή 
είναι το παρόν. Και αν είναι το 
παρόν, τότε τι είναι το μέλλον; Το 
5G που ακούμε πάρα πολύ, πώς 
θα βοηθήσει την εξέλιξη της 
ρομποτικής;

Το 2000 το Νοέμβριο, όταν το FDA, 
που είναι ας πούμε ο ΕΟΦ της Αμε-
ρικής, έδωσε έγκριση στο σύστημα 
Da Vinci να χρησιμοποιείται για χει-
ρουργικές επεμβάσεις, θεωρήθηκε 
η πρώτη επαφή του ανθρώπου με το 

ανθρώπινο σώμα, μέσω ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή. Όλα αυτά άλλαξαν, 
από τότε μέχρι τώρα, σε βαθμό τέ-
τοιο, που να θεωρείται πολύ πιο α-
σφαλής η τεχνολογία και οι τεχνικές 
που έχουμε στα χέρια μας με την 
τεχνολογία αυτή, ώστε να μπορούμε 
να μιλάμε σήμερα για το παρόν, ότι 
είναι σίγουρα η κλασική χειρουργι-
κή, που θα είναι πάντα η κλασική 
χειρουργική, είναι η λαπαροσκο-πι-
κή με τις εξελίξεις της, αλλά κυρίως 
η ρομποτική, γιατί διευκολύνει πιο 
πολύ τους χειρουργούς και να εκ-
παιδευτούν, και να τη χρησιμοποιή-
σουν εφόσον αναπαράγει την ανοι-
χτή χειρουργική, όπως είπαμε. Το 
παρόν, για τα συνέδρια τουλάχιστον 
που γίνονται ανά την υφήλιο τα τε-
λευταία 10-15 χρόνια, συμπεριλαμ-
βάνει ένα μεγάλο ποσοστό των θε-
μάτων που συζητάμε για τις ρομπο-
τικές τεχνικές. Το μέλλον σίγουρα θα 
εξελιχθεί σε πιο μικροσκοπικά ερ-

γαλεία, θα έχουμε άλλες δυνατότη-
τες που θα μας έρθουν από την ήδη 
μεγάλη εμπειρία που έχουμε απο-
κτήσει, θα μπορούμε πολύ πιο εύ-
κολα να εκπαιδεύουμε γιατρούς νε-
ότερους, μέσα από τους προσομοι-
ωτές και μέσα από δυνατότητες τη-
λερομποτικής εκπαίδευσης όπως 
έλεγα νωρίτερα, αλλά πιστεύω ότι 
θα έχουμε και τη δυνατότητα, πιθα-
νότατα με το 5G, που ελαχιστοποιεί 
το χρόνο μεταφοράς εικόνας, σε 
video πια, γιατί εμένα μου χρειάζεται 
το video και όχι μια απλή εικόνα, να 
είναι η μεταφορά εικόνας τόσο γρή-
γορη, για να μπορώ την κίνηση που 
κάνω την ώρα που χειρουργώ, να τη 
βλέπω ακριβώς την ίδια στο μόνι-
τορ. Άρα, αν αυτό, σε χρόνο όπως 
φαίνεται πολύ σύντομο, θα μας το 
δώσει η τεχνολογία για να μπορούμε 
να έχουμε τέτοιες δυνατότητες, πι-
στεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά, 
ακόμα και να μπορούμε εξ αποστά-

σεως να κάνουμε επεμβάσεις. Θα 
είναι το επόμενο βήμα. Το πιο προη-
γούμενο, θα είναι να επιβλέπουμε 
άλλους χειρουργούς, να εκπαιδεύ-
ουμε άλλους χειρουργούς, και φοι-
τητές και ειδικευόμενους, και κυρί-
ως να δώσουμε να καταλάβει ο κό-
σμος ότι η τεχνολογία αυτή που μας 
πήγε στο διάστημα είναι εδώ για να 
τη χρησιμοποιήσουμε για το σώμα 
μας. Για να κάνουμε καλό στο σώμα 
μας. Αυτό είναι που εγώ πραγματικά 
βλέπω ως αποτέλεσμα, το ότι βλέ-
πω το άριστο αποτέλεσμα. Και θα 
τρέξει, εκεί θα πάει η όλη ιστορία, 
δεν θα αλλάξει από εδώ κι εμπρός. 
Το παρόν είναι η ρομποτική, το μέλ-
λον είναι ίσως η τηλερομποτική χει-

ρουργική. 

Τώρα να έρθουμε λίγο και στο 
κόστος. Την τελευταία φορά που 
τα είχαμε ξαναπεί, μάλλον από 
τότε έχουν αλλάξει αρκετά 
πράγματα, μιας και η τεχνολογία 
εξελίσσεται. Ποιο είναι σήμερα το 
κόστος για μία ρομποτική 
επέμβαση και αν τελικά είναι για 
λίγους ή αν αξίζει να είναι για 
πολύ περισσότερους. 

Κάθε 26 δευτερόλεπτα περίπου 
ξεκινάει μια ρομποτική επέμβαση 
ανά την υφήλιο. Οπότε καταλαβαίνε-
τε τι αριθμός ρομποτικών επεμβά-
σεων γίνεται. Για όλα τα συστήματα, 
όχι μόνο για τα όργανα της κοιλιάς, 
αλλά και για το θώρακα, και για την 
καρδιά, και επεμβάσεις ΩΡΛ κ.λπ. Η 
τεχνολογία, επειδή μέχρι στιγμής και 
η έρευνα που είχε γίνει και που συ-
νεχίζεται, αλλά και η κατασκευή αυ-
τών των συστημάτων και τα εργα-

λεία τους έχουν κόστος, έχει κατη-
γορηθεί ότι είναι μια πολύ ακριβή 
τεχνολογία. Κάνω ένα παράδειγμα 
εδώ, για να σας πω ότι πριν από 20 
χρόνια, το υπερηχογράφημα το θε-
ωρούσα σούπερ, σε σύγκριση με 
την απλή ακτινογραφία. Δεν ήθελα 
πια να κάνω απλή ακτινογραφία, δεν 
με βοηθούσε. Πιο πολύ το υπερηχο-
γράφημα. Τώρα, δεν με βοηθάει και 
το υπερηχογράφημα τόσο πολύ, όσο 
με βοηθάει η αξονική ή η μαγνητική 
τομογραφία, σε πολλά τουλάχιστον 
θέματα της κοιλιάς. Αυτό τι σημαίνει; 
Ότι το ένα είναι πιο φτηνό από το άλ-
λο που είναι πιο ακριβό, αλλά εμένα 
που χρειάζεται η πληροφορία, για να 
πάρω την απόφαση να μπω στο χει-

ρουργείο. Όταν λοιπόν θα μπω στο 
χειρουργείο και θα έχω την ακριβή 
τεχνολογία, που ξέρω το κόστος 
ποιο είναι, δεν είναι ότι κάθε φορά 
αλλάζει, περίπου ξέρω πόσο θα μου 
στοιχίσει μία επέμβαση από την ώρα 
που την έχω προγραμματίσει. Εδώ, 
θα πρέπει μετά να υπολογίσουμε 
ποιο είναι το χρηματικό, το οικονομι-
κό όφελος για τον ασθενή και για την 
κοινωνία μας. Αναίμακτος; Κερδί-
ζουμε χρήματα. Ανώδυνος; Δεν 
παίρνουν φάρμακα για τον πόνο, 
καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτά ό-
λα που είναι ναρκωτικά. Κερδίζουμε 
χρήματα. Γρήγορη ανάρρωση, που 
σημαίνει ελάχιστη παραμονή στο νο-
σοκομείο; Πάλι κερδίζουμε. Επανα-
φορά στην καθημερινότητα, που 
παλιά έλεγα στις διαλέξεις μου, πάνε 
στη δουλειά γρήγορα, μου είπε κά-
ποιος που παρακολουθούσε «κ. 
Κωνσταντινίδη μη λέτε πάει στη 

δουλειά, πάει σπίτι γρήγορα». Ναι, 
πάει σπίτι γρήγορα, και στη δουλειά 
πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι παλαιότε-
ρα. Πάλι κερδίζουμε. Μετά, έχουμε 
τις επιπλοκές των ανοιχτών επεμ-
βάσεων. Η κάθε τομή έχει 20% πιθα-
νότητες να κάνει κοίλη. Ξανά χει-
ρουργείο, ξανά εξετάσεις, ξανά κό-
στος. Πάλι κερδίζουμε. Λοιμώξεις, 
είτε είναι μέσα στην κοιλιά είτε στο 
κοιλιακό τοίχωμα. Κερδίζουμε χρή-
ματα. Η πιθανότητα να χρειαστεί κά-
ποιος ασθενής, μετά από μία μεγάλη 
επέμβαση, να πάει στη Μονάδα Ε-
ντατικής Θεραπείας. Σας λέω ότι από 
τα δικά μας, τα προσωπικά μας εδώ 
δεδομένα των ασθενών μας, εκεί 
που παλαιότερα θα πήγαιναν 100 α-

σθενείς στη Μονάδα για ένα βράδυ 
έστω, τώρα πάνε μόνο 4. Καταλα-
βαίνετε ότι γλιτώνουμε τεράστιο πο-
σοστό χρημάτων, είτε γιατί δεν πή-
γαν στη Μονάδα που έχει τεράστιο 
κόστος, είτε γιατί δεν είχαμε τις επι-
πλοκές, όλων αυτών που συμβαί-
νουν σε μία Μονάδα. Και πού να 
σταματήσει κανείς; Στο ότι δεν έρχο-
νται οι επισκέπτες να επισκεφθούν 
τους ασθενείς γιατί δεν προλαβαί-
νουν; Φεύγουν την άλλη μέρα; Επο-
μένως, το οικονομικό όφελος έχει 
μετρηθεί. Έχουν περάσει αρκετά 
χρόνια, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα 
πολλές μελέτες για να αποδείξουμε 
το αυτονόητο. Και εκεί φυσικά υ-
πάρχει ένα θέμα, γιατί όπως ξέρετε, 
πολλοί το θεωρούν πάρα πολύ ακρι-
βό, ενώ στην ουσία είναι πιο φτηνό.

Ενώ στην αρχή ήταν λίγο 
δύσπιστες, να το πω έτσι, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, φαίνεται 

πως σιγά-σιγά αρχίζουν και 
καταλαβαίνουν τα οφέλη της 
ρομποτικής. Πού βρίσκεται αυτή η 
συνεργασία, αν έχετε μία εικόνα 
να μας πείτε, και γιατί πιστεύετε 
είναι ακόμα κάποιες εταιρείες 
δύσπιστες ως προς την κάλυψη 
αυτών των χειρουργείων; 

Έχω πιστεύω καταλάβει, απ’ ό,τι 
συνέβαινε πολύ παλαιότερα, τώρα 
είναι πολύ πιο ελαστικές οι ασφαλι-
στικές εταιρείες, βλέποντας όχι μόνο 
τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυ-
τών, αλλά και την απαίτηση των α-
σφαλισμένων πελατών τους, που η 
επιλογή τους είναι πολλές φορές οι 
νέες τεχνικές, με τις νέες τεχνολογί-
ες. Η δυσκολία που έχουμε εμείς οι 

γιατροί, είναι όταν ξέρουμε ότι το α-
ποτέλεσμα στα χέρια μας, εννοώ με 
τα καινούργια μηχανήματα και ερ-
γαλεία, θα είναι καλύτερο και εκεί 
υπάρχει ένα τείχος ίσως πολλές φο-
ρές από τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
που δεν καλύπτουν τις ρομποτικές 
επεμβάσεις. Κι εκεί δεν έχουμε και 
πολύ εύκολη δικαιολογία. Δηλαδή, 
εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον, 
ξέρεις τι, αν δεν σε καλύπτει η ασφά-
λειά σου, θα σε κάνω ανοιχτά ή λα-
παροσκοπικά. Όπως είπαμε, η ε-
μπειρία μου στην λαπαροσκοπική 
είναι τεράστια. Αλλά όταν όμως εγώ 
ξέρω ότι θα είμαι πιο ασφαλής με τη 
ρομποτική τεχνική και θα πρέπει να 
το τονίσω αυτό στον ασθενή, αυτό 
είναι θέμα κατανόησης από την α-
σφαλιστική αγορά. Και πιστεύω ότι, 
όσο περνάει ο καιρός, πιο πολύ θα 
γίνει αντιληπτό, γιατί είναι ένα πα-
γκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο 

ελληνικό και μην το πάρουμε και 
πούμε ότι μόνο οι ελληνικές ασφαλι-
στικές εταιρείες έχουν θέμα, είναι 
γενικότερο το θέμα. Και επειδή είμαι 
γραμματέας της Παγκόσμιας Εται-
ρείας Ρομποτικής Χειρουργικής και 
είμαι και Governor, δηλαδή κυβερ-
νήτης του Αμερικανικού Κολεγίου 
Χειρουργών για την Ελλάδα, και πα-
ρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα δι-
εθνή δεδομένα, βλέπω ότι αλλάζουν 
πολύ οι απόψεις, και κυρίως, οι α-
σφαλιστικές εταιρείες, αυτό ίσως 
που πρέπει να κάνουν, να επιλέγουν 
αν είναι δυνατόν, ή τα νοσοκομεία ή 
τους γιατρούς, στους οποίους θα δί-
νεται η δυνατότητα, λόγω της εμπει-
ρίας και των γνώσεων που έχουν, 

να καλύπτουν τις επεμβάσεις όταν 
γίνονται ρομποτικές. Είναι δύσκολο 
αυτό το θέμα, δεν είναι καθόλου εύ-
κολο και νομίζω ότι σιγά σιγά θα 
βρεθεί και σε αυτό το θέμα μια λύση, 
που να είναι ικανοποιητική για ό-
λους και κυρίως για τους ανθρώ-
πους που έχουν το πρόβλημα το 
σοβαρό. Και άμα θέλετε, θα σας πω 

ένα παράδειγμα, το οποίο θα μετρή-
σει ίσως, για να ενισχύσει και αυτά 
που σας λέω: Έρχεται ένας ασθενής 
στο γραφείο μου και έχει χαμηλά στο 
ορθό ένα πρόβλημα με έναν όγκο, 
που είναι σε μικρή απόσταση από το 
δακτύλιο. Και έχω λίγα εκατοστά, για 
να φτάσω εκεί, να κόψω, να πάω 
στο πάνω μέρος να κόψω εκεί που 
πρέπει, να αφαιρέσω όλους τους 
λεμφαδένες και στη συνέχεια να φέ-
ρω το πάνω μέρος, να το ελευθερώ-
σω από πάνω ψηλά, να το κατεβά-
σω, για να κάνω επανασύνδεση του 
εντέρου, που λέγεται αναστόμωση. 
Αυτό, με την ανοιχτή και τη λαπαρο-
σκοπική, πολλές φορές είναι αδύνα-
τον. Άρα, καταλήγει ο ασθενής με 

μόνιμη παρά φύσιν έδρα. Ενώ στη 
ρομποτική, μου δίνεται η δυνατότητα 
να φτάσω μέχρι εκεί που πιστεύω 
ότι είναι το ασφαλές, και να ενώσω 
το ένα με το άλλο, να κάνω επανα-
σύνδεση, αναστόμωση. Αυτό δεν 
είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της 
ρομποτικής; Όπως είναι ένα τερά-
στιο πλεονέκτημα, αυτοί που έχουν 

διαφραγματοκοίλες και έχει ανέβει 
το στομάχι πάνω από το διάφραγμα, 
πίσω από την καρδιά, κι εγώ μπορώ 
να μπω ρομποτικά, να το επαναφέ-
ρω στη θέση του και να λύσω το 
πρόβλημα που έχουν αυτοί οι ασθε-
νείς και με τα συμπτώματα εκ πιέσε-
ως πίσω από την καρδιά και στους 
πνεύμονες, αλλά και από την παλιν-
δρόμηση, και να μη χάσει σταγόνα 
αίμα ο ασθενής, να μείνει ένα βράδυ 
στο νοσοκομείο, να γυρίσει σπίτι του, 
να μη χρειάζεται φάρμακα, τα οποία 
φάρμακα του δημιουργούν πολλές 
επιπλοκές, και κυρίως να μην κιν-
δυνεύει από μια εισρόφηση. Όλα 
αυτά πώς θα τα μετρήσουμε; Οικο-
νομικά; Ουσιαστικά; Αύριο έχω να 
κάνω μια κυρία που είναι 85 ετών, 
που είναι όλο το στομάχι στον θώρα-
κα. Και η ασφάλειά της της έχει πει, 
εγώ δεν σου καλύπτω την επέμβα-
ση. Δεν καλύπτω, δεν καλύπτω ρο-
μποτικά την επέμβαση της διαφραγ-
ματοκοίλης. Κι εγώ της λέω, δεν θα 
σε χειρουργήσω με τέτοιο πρόβλη-
μα διαφορετικά, γιατί πρέπει να κά-
νω τομή στην κοιλιά και στο θώρα-
κα. Άρα, να ανοίξω το θώρακα και 
την κοιλιά, θωρακοκοιλιακή τομή, 
για να δημιουργήσω τις συνθήκες 
να φέρω το στομάχι στη θέση του και 
να το διορθώσω το πρόβλημα, ενώ 
μπορώ με τέσσερις ρομποτικές το-
μές να της το φτιάξω και την επόμε-
νη μέρα να πάει σπίτι, ελάτε στη θέ-
ση μου. 

Νομίζω ότι ένας ασθενής ο οποίος 
γνωρίζει τα οφέλη της ρομποτικής 
θα άκουγε με μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον μία ασφαλιστική 
εταιρεία να μπορεί να του 
καλύψει μια τέτοια επέμβαση. Να 
πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, 
που έχει να κάνει με το εξής: Όταν 
ξεκίνησε ο Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών, ένας από τους στόχους 
που είχε, όπως μας είπε σε μια 
πρόσφατη συνέντευξη και ο κ. 
Αποστολόπουλος, ήταν να 
μπαίνουν όσο το δυνατόν 
λιγότεροι Έλληνες ασθενείς στο 
αεροπλάνο. Πόσο βοηθάει προς 
αυτήν την κατεύθυνση η 
ρομποτική χειρουργική σήμερα;

Με μεγάλη χαρά και τιμή για μένα 
και τον Όμιλό μας, σας αναφέρω κ. 
Σπύρου ότι η τεχνολογία αυτή, που 
μπήκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
από το 2006, πρώτο νοσοκομείο 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη 
δική μας την ομάδα να πρωτοστατεί 
σε αυτόν τον τομέα, όπως ξέρετε, έ-
κλεισε τις πόρτες και των αεροπλά-
νων και οποιωνδήποτε ταξιδιωτι-
κών μέσω προς το εξωτερικό, διότι 
για τη ρομποτική χειρουργική έχου-
με κρατήσει τη θέση μας στην πρώτη 
ακριβώς σειρά, συμμετέχοντας και 

«Εμένα με ενδιαφέρει ο ασθενής 
από την ώρα που θα μπει στο 
νοσοκομείο μέχρι να βγει,  
να έχει την πιο σωστή αντιμετώπιση 
και τη φθηνότερη»

«Τώρα είναι πολύ πιο ελαστικές οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, βλέποντας 
όχι μόνο τα πλεονεκτήματα των 
τεχνικών αυτών, αλλά και την 
απαίτηση των ασφαλισμένων 
πελατών τους, που η επιλογή τους 
είναι πολλές φορές οι νέες τεχνικές, 
με τις νέες τεχνολογίες»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Κωστής Σπύρου με 
τον  Κωνσταντίνο 

Κωνσταντινίδη
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στις εφαρμογές και στις εξελίξεις. 
Και αυτό το δείχνουν οι εταιρείες 
που έχουν σχέση με τη ρομποτική 
τεχνολογία και τα λαπαροσκοπικά 
εργαλεία και μηχανήματα, όπως η 
συγκεκριμένη που μας έδωσε την 
τιμητική αυτή διάκριση, και δεν έχει 
λόγο να πάει κανείς στο εξωτερικό 
για μια επέμβαση ρομποτική, από 
την ώρα που εδώ εφαρμόζεται και 
σε όλες τις ειδικότητες, όχι μόνο στη 
δική μου, τη γενική χειρουργική, 
στην ουρολογία, κανένας λόγος να 
πάει πουθενά, σε επεμβάσεις που 
έχουν σχέση με ΩΡΛ, με θώρακα 
κ.λπ., όλες οι επεμβάσεις γίνονται 
στην Ελλάδα. Επομένως, τότε το Ια-
τρικό από το 1984 που ξεκίνησε έ-
δωσε το σήμα να κλείσουν οι πόρτες 
των αεροπλάνων, για να μη φεύ-
γουν οι ασθενείς μας στο εξωτερικό, 
τότε για την καρδιά και πολλά άλλα, 
τώρα αυτό που έχουμε δει είναι κάτι 
άλλο, που θα σας αρέσει μόλις σας 
το πω. Νομίζω ότι το ξέρετε κιόλας. 
Όχι μόνο έχουμε ασθενείς από το ε-
ξωτερικό που έρχονται και τους χει-
ρουργούμε, αυτό είναι σε καθημερι-

νή βάση σχεδόν. Έχουμε γιατρούς 
που έρχονται να μας δουν, να δουν 
τις τεχνικές μας και να τις εφαρμό-
σουν οι ίδιοι. Έχουμε συνεχή σεμι-
νάρια τύπου Webinars, με ζωντανές 
μεταδόσεις χειρουργείων, που εκ-
πέμπουμε σε διάφορα μέρη του κό-
σμου, κατ’ επίκλησιν από εκεί που 
θέλουν, από διάφορα πανεπιστημια-
κά κέντρα, για να εκπαιδευτούν στη 
ρομποτική, που αυτό για μας είναι 
μεγάλη τιμή. Έχουμε πολλές φορές 
επιβλέψει άλλους χειρουργούς, σε 
άλλα μέρη του κόσμου, είτε είναι 
στην Ευρώπη είτε στην Αγγλία, που 
είναι τεράστια τιμή για μένα να επι-
βλέπω τους Άγγλους να χειρουρ-
γούν και να ξεκινούν, με δική τους 
πρόσκληση. Έχω επιβλέψει προσω-
πικά όλο το πρόγραμμα της Ρουμα-
νίας, και το πανεπιστημιακό και το 
στρατιωτικό, της Βουλγαρίας, της 
Κύπρου, πολλά νοσοκομεία της Ελ-
λάδας, προσκλήσεις συνεχώς από 
διάφορα άλλα μέρη του κόσμου και 
τώρα ξεκινάμε από το μηδέν την 
Ουγγαρία. Ήταν εδώ πριν από λίγες 
μέρες οι καθηγητές από το 

Semmelweis University και μια με-
γάλη ομάδα γιατρών που θα ξεκινή-
σουν τη ρομποτική χειρουργική στο 
κράτος τους και θα τους επιβλέψου-
με, θα τους εκπαιδεύσουμε και θα 
τους δώσουμε τα φώτα μας εμείς. 
Αυτό για μένα είναι τεράστια τιμή. 
Τεράστια χαρά και δύναμη, για να 
συνεχίσουμε το έργο μας. 

Κλείνοντας αυτήν την πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση, ήθελα 
να ρωτήσω και πόσοι είναι οι 
γιατροί που ενδιαφέρονται για να 
μάθουν αυτές τις νέες μεθόδους 
και τη ρομποτική χειρουργική. 

Όλοι οι γιατροί που θέλουν να κά-
νουν χειρουργικές ειδικότητες είναι 
πραγματικά ενθουσιασμένοι και θέ-
λουν να εκπαιδευτούν στις νέες τε-
χνικές. Το πρόβλημα είναι βέβαια 
ότι δεν υπάρχουν πολλά Κέντρα δυ-
στυχώς ακόμα, που να εκπαιδεύ-
ουν, είναι ελάχιστα στον κόσμο. Ε-
μείς εδώ προσφέρουμε ό,τι τεχνο-
γνωσία έχουμε στα χέρια μας σε ό-
σους μας το ζητήσουν, έχουμε συνε-
χή επαφή με τους φοιτητές οι οποίοι, 

πολλοί εξ αυτών, θα κάνουν χει-
ρουργικές ειδικότητες και, όπως 
ξέρετε, μεταδίδουμε ζωντανά επεμ-
βάσεις και πολλές φορές σε τρισδιά-
στατη εικόνα στα συνέδριά τους, που 
πολλές φορές μαζεύουν πάνω από 
2.000 φοιτητές, έχουμε κάνει τέτοιες 
παρουσιάσεις. Έχουμε αρκετούς ει-
δικευόμενους, που έρχονται μόνοι 
τους, δεν τους στέλνει το Πανεπιστή-
μιο, δεν τους στέλνει η Χειρουργική 
Εταιρεία, δεν τους στέλνει κανείς. 
Μόνοι τους έρχονται και παρακο-
λουθούν και πολλοί εξ αυτών, κά-
ποια στιγμή, αφού εκπαιδευτούν σε 
μας, πάνε σε άλλα Κέντρα να δουν 
και διαφορετικές επεμβάσεις από 
άλλες ειδικότητες και γίνονται μετά 
οι χειρουργοί οι οποίοι θα συνεχί-
σουν τηνρομποτική χειρουργική. Ε-
πομένως, και βλέπουμε ασθενείς, 
και τους εφαρμόζουμε τις νέες τε-
χνικές, και διδάσκουμε, και παρα-
κολουθούμε τις εξελίξεις συμμετέ-
χοντας σ’ αυτές, και βέβαια, όταν έ-
χεις φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο, το 
μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι 
επανεκπαιδεύεσαι. Κι εγώ συνεχώς 

επανεκπαιδεύομαι και ξέρετε, υ-
πάρχει ένα ποίημα που λέει «όσα 
βουνά κι αν ανεβείτε, από τις κορφές 
τους θα αγναντέψετε άλλες κορφές, 
ψηλότερες, μιαν άλλη πλάση ξελο-
γιάστρα και στην κορφή σαν φτάστε 
την ψηλότερη, πάλι θα καταλάβετε 
πως βρίσκεστε κάτω απ’ όλα τ’ ά-
στρα». 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα 
μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω 
ότι αξίζει ο κόσμος να μάθει 
περισσότερα για τηνρομποτική, 
για τις δυνατότητες που δίνει, για 
το ποιες είναι οι επεμβάσεις που 
μπορούν να γίνουν μέσω αυτής. 
Κανονικά θα ήθελα πάνω από 
πέντε λεπτά για να πω όλους τους 
τίτλους που έχετε, οπότε θα 
παραπέμψω τον κόσμο να μπει 
είτε στο site μας το Nextdeal, είτε 
στο δικό σας, το k.konstantinidis.
com, για να μάθει περισσότερα. 
Και να κλείσω εγώ, με το ότι είστε 
ο κορυφαίος ρομποτικός 
χειρουργός στον κόσμο. Είναι μία 
διάκριση που τιμά και την Ελλάδα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης αποφοίτησε από την Ι-
ατρική Σχολή του «Αριστοτελείου» Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης το 1981 και ακολούθως ξεκίνησε την ειδικό-

τητά του με χειρουργικό προσανατολισμό στο νοσοκομείο 
«Riverside Methodist», στο Κολόμπο, στις ΗΠΑ, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο της πολιτείας του Οχάιο. Το 1987 ανέλαβε 
Επικεφαλής ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής του νοσοκο-
μείου «Riverside Methodist» και ένα χρόνο αργότερα απέκτησε 
την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής.

Στη συνέχεια έκανε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική 
Σχολή του «Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: 
«Πρώιμα αποτελέσματα της Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτο-
μής». Ακολούθησε πλήθος μεταπτυχιακών σεμιναρίων ανά τον 
κόσμο, με έμφαση στη Ρομποτική Χειρουργική, τη Βαριατρική 
Χειρουργική και τη Μεταβολική Χειρουργική.

Ενδιάμεσα είχε πλούσια ακαδημαϊκή καριέρα ως Επίκουρος 
Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της πολι-
τείας του Οχάιο, στις ΗΠΑ, όπου το 2013 ανακηρύχθηκε Adjunct 

Professor Χειρουργικής.
Από το 1991 ως σήμερα διατελεί Διευθυντής του τμήματος 

Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χει-
ρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών και εγχώριων επι-
στημονικών εταιρειών και είναι κριτής στα επιστημονικά περι-
οδικά «Journal of Robotic Surgery» (Περιοδικό Ρομποτικής 
Χειρουργικής), «Obesity Surgery» (Χειρουργική Παχυσαρκίας) 
και «International Journal of computer-assisted Radiology & 
Surgery (Διεθνές Περιοδικό Ακτινολογίας και Χειρουργικής 

υποβοηθούμενες από Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών).

Έχει υπάρξει κριτής εργασιών σε πολλά επιστημονικά συνέ-
δρια και συμμετέχει σε πλήθος επιστημονικών συμβουλίων

Έχει βραβευτεί πολλές φορές για το ιατρικό και επιστημονι-
κό του έργο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εφάρμο-
σε laser για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών, το 1991, καθώς και το σύστημα AESOP 3000 (Automated 
Robotic Endoscopic System for Optimal Positioning) τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, επίσης στο Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών, το Σεπτέμβριο του 2000. Πραγματοποίησε τις πρώτες 
επεμβάσεις ρομποτικής χειρουργικής με το σύστημα da Vinci 
στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Σεπτέμβριο του 
2006.

Έχει σημαντική κοινωνική προσφορά (Εθελοντική Προσφο-
ρά Ιατρικών Υπηρεσιών -«Ομάδα Αιγαίου»- σε Πάτμο, Αστυπά-
λαια, Κάρπαθο, Ίο, Κάσο, Ικαρία).
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