
SAÚDO  DO  PRESIDENTE  DA  CEDEA.

A Reunião do Clube Endoscópico do Eixo Atlântico realiza-se este ano na acolhedora cidade de 

Ourense.

A sua concretização é uma prova de vitalidade desta organização e de que os Gastroenterologistas 

da Galiza e do Norte de Portugal continuam empenhados na troca de experiências profissionais e 

no convívio social que têm caracterizado estas reuniões ao longo de quase já 20 anos.

O programa deste ano dedica a sua atenção aos aspectos práticos tão importantes do dia a dia da 

endoscopia digestiva, mas também não esquece, a importância da inovação, de que são exemplos 

os temas de avanços na endoscopia e nomeadamente o promissor papel da aplicação da 

Inteligência artificial.

Tendo presente que participam várias gerações de Gastroenterolgistas e internos da especialidade 

e a rapidez com que a investigação tem trazido novas técnicas e abordagens na endoscopia 

diagnóstica e terapêutica foi organizada uma conferência em que se abordará a experiência do 

passado e se apresentará uma perspectiva do futuro da endoscopia digestiva

Deve salientar-se a forma entusiasmada como todos os Serviços participaram em mais esta 

iniciativa, mobilizando-se para o sucesso da mesma.

A Junta Directiva do CEDEA agradece a todos a participação e colaboração e em especial à 

Comissão Organizadora que em Ourense levou a cabo com sucesso esta reunião.

Dr. Fernando Pereira, Presidente de CEDEA.

Ourense 10 de Marzço 23.



SAÚDO DO COMITÉ ORGANIZADOR.

Benvidos á nosa reunión anual do Clube Endoscópico do Eixo Atlântico.

A nosa organización caracterízase polo interese común dos endoscopistas do norte de Portugal e  

Galicia non só de partillar dos seus coñecementos e experiencias profesionais, senón tamén en  

profundar no espírito de colaboración e amizade que xurdira desde a primeira reunión en Vila 

Nova da Cerveira hai mais de 20 anos.

Este ano reunímonos de novo en Ourense, 15 anos despois da celebración nesta cidade das 6ª 

Xornadas.

Quixera, antes de nada, agradecer a colaboración de todos os participantes coma dos  

colaboradores da industria, sen os que non poderíamos celebrar  esta reunión.

Quixemos manter, na reunión deste ano, o formato xa tradicional, onde alternamos a exposición  

de temas de actualidade por especialistas na materia, coa presentación de casos endoscópicos que  

consideramos de especial relevancia didáctica, que servan de inicio de discusión aberta para os  

moderadores e todos os participantes, nun clima sempre de confianza e camaradería.

As mesas deste ano queren salientar a importancia de aspectos que poderían parecer opostos  

(Discutiremos dos avances da endoscopia dixestiva como o POEMS, e o papel intelixencia 

artificial na nosa especialidade... pero adicaremos tamén unha mesa aos problemas cotiáns na  

nosa práctica diaria). Ademáis teremos unha mesa adicada á endoscopia na enfermidade  

inflamatoria intestinal.

Están programadas tamén dúas conferencias maxistrais que tentarán vislumbrar cal será a futuro  

da especialidae (Dr Juan Vila) partindo das experiencias de toda unha vida laboral (Dr Castro 

Alvariño) servindo de merecida homenaxe á recente xubilación deste último, que é un dos  

impulsores mais salientables da nosa sociedade.

Dr. Santiago Soto Iglesias.

Ourense 24 de Marzo de 2023.


