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αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε  στο 3ο  Συνέδριο 
εμβρυομητρικής ίατρικής και υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία που δι-
οργανώνεται από την ελληνική εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού 
επείγοντος (εEΜΓε) στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το 3ο Συνέδριο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιείται  από την ISUOG, την 
Διεθνή εταιρεία υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Έρχεται ως 
φυσική συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων επιστημονικών εκδη-
λώσεων της επιστημονικής μας εταιρείας τα τελευταία 15 χρόνια.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού προγράμματος βρίσκεται η υπερηχο-
γραφία στην εμβρυομητρική ίατρική, την Γυναικολογική ογκολογία, το Μαστό και την αν-
θρώπινη αναπαραγωγή με στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων-Γυναι-
κολόγων, ακτινολόγων, Μαιών, ειδικευόμενων ίατρών και ίατρών συναφών ειδικοτήτων. 
Παρουσιάζονται τα νεότερα δεδομένα και οι πρακτικές αναφορικά με την νοσηρότητα 
και τις επιπλοκές της κύησης, καθώς και τις εξειδικεύσεις της γυναικολογίας. 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει θεματικές ομιλίες από ξένους και Έλληνες ομιλητές, διαδρα-
στικές στρογγυλές τράπεζες, ζωντανές επιδείξεις υπερηχογραφίας, προσομοιώσεις ρό-
λων, quiz και πρακτική άσκηση υπερηχογραφίας των συμμετεχόντων ιατρών σε μαιευτι-
κά και γυναικολογικά περιστατικά.

Σας περιμένουμε στο Ζάππειο Μέγαρο, ένα από τα σπουδαιότερα νεοκλασικά κτίρια και 
σημείο αναφοράς της αθήνας, που αποτέλεσε «κτίριο αιχμής» στις σημαντικότερες στιγ-
μές της σύγχρονης ελλάδας, για να μοιραστούμε γνώσεις, εξελίξεις και νέα επιστημονικά 
δεδομένα στην υπερηχογραφία του κλάδου μας.

ο Πρόεδρος του Συνεδρίου,

επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Δ. βραχνής 
Διευθυντής Μονάδας Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής ίατρικής 
ευγενίδειο θεραπευτήριο Πανεπιστήμιο αθηνών. 

χαιρέτιΣμοΣ
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Erich Cosmi  

 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology  
Department of Woman and Child Health  
University of Padua, Italy 

Caterina Exacoustos

Professor of Obstetrics and Gynecologyww 
Department of Biomedicine and Prevention  
Obstetrics and Gynecological Clinic  
University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy

Liat Gindes

 Director of Ultrasound Unit  
Department of Obstetrics & Gynecology Edith Wolfson Medical Center 
Holon, Israel, Sackler Faculty of Medicine  
Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

 
Daniela Prayer

Professor of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology
Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy
Medical University of Vienna, Vienna, Austria  

ISUOG IntErnatIOnaL FaCULty
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έπιΣτημονικη έπιτροπη

αργυράκης Κ.

αργυρού Κ.

ασημακόπουλος ε.

βάκας Π.

βαλσαμάκης Γ.

βιβιλάκη β.

βλαχοπούλου α.

Γιαννίκος Λ.

Γιαλελής ί.

Γκατζιώνης θ.

Gindes L. 

Δαλακλή ε.

Δανιηλίδης α.

Δεληβελιώτου α.

Δημητρόπουλος Ν.

Διαμαντόπουλος Δ.

ευθυμιόπουλος ε.

Exacoustos C.

Ζυγούρης Δ.

Ηλιοδρομίτη Ζ.

Ηλιοδρομίτη Σ.

ίατράκης Γ.

Καλανταρίδου Σ.

Καλλιπολίτης Γ.

Καλογήρου ί.

Καμπάς Ν.

Καράμαλης Γ.

Καραμπίνας Χ.

Καρπούζης  Χ.

Κατσέτος Χ.

Κλέντζερης Λ.

Κολιόπουλος Γ.

Κόμης α.

Κομνού α. 

Κονδυλιός α.

Κοραντζής  α. 

Κορκόντζελος ί.

Κραβαρίτης Σ.

Κωνσταντοπούλου Γ. 

Cosmi E.

Λάσκαρη Κ. 

Λίβανος Π.

Λυκερίδου α.

Μακρή α.

Μακρυγιαννάκης  α.

Μαλακάσης Π.

Μανωλάκος ε.

Μπαμπαμέτος Η.

Μπεναρδής Π.

Νικολοπούλου O. 

οικονόμου θ.

Παπαδόπουλος β.

Παπαμαργαρίτης ε.

Παπαναγιώτου Γ.

Πετρόπουλος Π.

Πιλάλης θ.

Prayer D. 

Σακλαμπανάκης Γ.

Σαλάκος Ν.  

Σαρηκώστας Δ.

Σκαρτάδος Ν. 

Σουμάκης Κ.

Σταύρου α.

Στέφος θ.

Στουρνάρας Σ.

Τσικούρας Π.

Τσίλη α.

Φαρμακίδης Γ.

Φρυσίρα ε.

Χαλαζωνίτης α.

Χλαπουτάκη Χ.

Χλαπουτάκης Κ. 

Χιόνης α.

Χουλιάρα Σ. 

Χριστοφής Ν.

Ψαλτάκος Μ.

Ψαράκης α.

Πρόεδρος      Ν. βραχνής

Μέλη    αντωνακόπουλος Ν.
βλαχάδης Ν.
ευκαρπίδης Σ.
Ζυγούρης Ν.

Κατσούλης ί.
Λεκάκος Π.
Λώλος Μ.
Μπόντης Ν.

Παπαθεοδώρου Σ.
Σκλαβενίτη Δ. 

οργανωτικη έπιτροπη  



11-12 Φεβρουαρίου 2017, ΖαΠΠείοΝ ΜεΓαρο, αθΗΝα 

Συνέδριο έμβρυομητρικηΣ  
ιατρικηΣ & υπέρηχογραφιαΣ 
Στην γυναικολογια

 *       Internatio
na

l S
oc

ie
ty

 of U
ltrasound in Obstetrics and Gynecology 

ISUOG

7

6

Θέματολογια έπιΣτημονικου προγραμματοΣ

 υπερηχογραφία - πρόωρος τοκετός

 3D υπερηχογραφία  στην Μαιευτική και την Γυναικολογία

 Γυναικολογική υπερηχογραφία - ενδομητρίωση

  Doppler υπερηχογραφία

 ανώμαλη διείσδυση πλακούντα

 Συστηματικός έλεγχος της καρδιάς του εμβρύου

 υπερηχογραφία σε IUGR/ Παχυσαρκία

  υπερηχογραφία στην υπογονιμότητα  
και την αναπαραγωγική ιατρική

 απεικόνιση εγκεφάλου και μυοσκελετικού συστήματος του εμβρύου

  Μαστός

Στοχοι έκπαιδέυΣηΣ

   Ζωντανή επίδειξη από εμπειρογνώμονες και  
πρακτικές ασκήσεις των συμμετεχόντων ώστε να 
κατανοήσουν τις αρχές εκτίμησης των αντίστοιχων 
πεδίων υπερηχογραφίας.

   βελτίωση των δεξιοτήτων στη διάγνωση  της 
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης / Doppler.

  Κατανόηση του ρόλου των υπερήχων στο χειρισμό 
περιστατικών υπογονιμότητας.

   ανάπτυξη στρατηγικής για τον υπερηχογραφικό 
έλεγχο της εμβρυικής καρδιάς και του φλεβικού 
συστήματος του εμβρύου. 

  Καθορισμός των σημείων υπερηχογραφικής 
αξιολόγησης του πλακούντα σε ανώμαλη διείσδυση.

  Γυναικολογικός καρκίνος: κατανόηση των διαφορετικών προγνώσεων και των 
συστημάτων διαβαθμισμένης αξιολόγησης (ADNEX ή απλοί κανόνες;)

  Συμβουλευτική και ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών στον προγεννητικό έλεγχο με 
ελεύθερο εμβρυϊκό DNA.

 αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων κατά την παρουσίαση ενδιαφέροντων περιστατικών.

  ενσωμάτωση της τρι- και τετρα- διάστατης απεικόνισης για ακριβέστερη διάγνωση. 

το συνέδριο
απευθύνεται σε  
μαιευτήρες - γυναικολόγους, 
ακτινολόγους,  ιατρούς 
άλλων ειδικοτητων και μαίες

αφορά συγκεκριμένες  
πτυχές της υπερηχογραφίας  
στη μαιευτική  
και τη γυναικολογία  
προχωρημένου επιπέδου

     
 

                             TRAINING

HANDS ON

Θέματολογια και Στοχοι
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των συμμετεχόντων (hands-on)

 3D στην Γυναικολογία

 3D/4D στην Μαιευτική

Ζωντανές Υπερηχογραφικές Επιδείξεις (live scan)

 Fetal Dopplers

  Doppler in Obstetrics (adjustments, anatomy, 
flow patterns)

 εν τω βάθει ενδομητρίωση/αδενομύωση 

 υπερηχογραφία της παχύσαρκης εγκύου

 υπερηχογραφία καρδιάς εμβρύου

Προσομοιώσεις Συμβουλευτικής

 ΝίρΤ πριν

 ΝίρΤ μετά 

Quiz Υπερηχογραφίας: Ποια είναι η διάγνωσή σας;

 υπερηχογραφία σε όγκους ωοθήκη;

  Κοινές συγγενείς καρδιοπάθειες,  
φυσιολογικές εικόνες και artifacts

Διαδραστικές Στρογγυλές Τράπεζες και Διαλέξεις

�Οι συμμετέχοντες εγγράφονται δωρεάν ως μέλη της ISUOG  
(core membership) για ένα έτος 

 Πρόσβαση στο online εκπαιδευτικό υλικό της ISUOG

�Δυνατότητα προνομιακής εγγραφής  
στην σελίδα www.athensobgyn.org 

  Παρακολούθηση 70+ εκπαιδευτικών διαλέξεων στην ελληνική γλώσσα στο πεδίο  
της υπερηχογραφίας στην εμβρυομητρική ίατρική και την Γυναικολογία

 Πιστοποιητικό συμμετοχής με έγκριση ISUOG

quiz?

7

live
scan

                                             TRAINING

HANDS ON

role
play

το Συνέδριο μέ μια ματια



27 - 28 Μαϊου 2017 • Αθήνα
Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος ALSG® 
Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Δ. Βραχνής

Σεμινάριο
Γυναικολογικού
Επείγοντος
alsG

18o
Διοργάνωση Γραμματεία

www.hsoge.gr

Διευθ: Βασ. Σοφίας 124Β, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7789211 

E-mail: info@hsoge.gr 
Βρείτε μας στο:    Αlso Greece
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11-12 Φεβρουαρίου 2017, ΖαΠΠείοΝ ΜεΓαρο, αθΗΝα 

08:30-09:30 Εγγραφές

09:30-10:20
Συνεδρία 1 •  Session 1 

Υπερηχογραφία Πυέλου • Pelvic Ultrasound 
Προεδρείο: Ν. Μπόντης, Α. Χιόνης, Γ. Βαλσαμάκης

09:30-09.50

Live Scan:  
Deep Endometriosis/Adenomyosis  
Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη:  
εν τω βάθει ενδομητρίωση/αδενομύωση
C. Exacoustos

09:50-10:10
ανατομία κατά την υπερηχογραφική  
εξέταση της γυναικείας πυέλου
Χ. Καραμπίνας

10.10-10.30
Μη γυναικολογικά ευρήματα κατά την υπερηχογραφική εξέταση της 
ελάσσονος πυέλου
Κ. Χλαπουτάκης

10.30-10.40 Συζήτηση • Discussion

10.40-11.30
Συνεδρία 2 •  Session 2 

Πρόωρος τοκετός • Preterm Labor  
Προεδρείο: Α. Λυκερίδου, Δ. Σαρηκώστας, Ι. Καλογήρου

10.40-11.00
Πώς να στήσετε ένα εξωτερικό ιατρείο πρόωρου τοκετού με βάση 
την υπερηχογραφική παρακολούθηση
Ν. Βραχνής

11:00-11:20
New strategies on prevention of preterm delivery 
Νέες στρατηγικές στην πρόληψη του πρόωρου τοκετού
E. Cosmi

11.20-11.30 Συζήτηση • Discussion

11:30-12:00 Διάλειμμα • Coffee Break

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SATURDAY 11 FEBRUARY 2017

έπιστημονικό πρόγραμμα

*  Το επιστημονικό περιεχόμενο των παρουσιάσεων καθορίζεται από τις Επιτροπές του 
Συνεδρίου. Οι υπερηχοτομογράφοι και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τους Χορηγούς

MInDray

"ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΛΗΨΙΣ"
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12:00-12:25
Διάλεξη 1 • Lecture 1 

Fetal MRI • Μαγνητική Τομογραφία Εμβρύου 
Προεδρείο: Β. Μπακούλας, Σ. Χουλιάρα, Θ. Γκατζιώνης

Fetal MRI: when, why and how
Πότε, που και πως κάνουμε Μαγνητική Τομογραφία (MRI)  
του εμβρύου 
D. Prayer

12:25-12:50
Διάλεξη 2 • Lecture 2 

Δίδυμος Κύηση 
Προεδρείο: Ι. Μεσσήνης, O. Νικολοπούλου, Α. Βλαχοπούλου 

Μακροχρόνια  έκβαση διδύμων κυήσεων στην νεογνική και παιδική 
ηλικία: διχοριακές, μονοχοριακές, κυήσεις με lazer σε TTTS 
Z. Ηλιοδρομίτη

12:50-13:55
Συνεδρία 3 • Session 3 

Μαστός  
Προεδρείο: Μ. Ψαλτάκος, Σ. Ευκαρπίδη, Σ. Σακλαμπανάκης 

12:50-13:10
βασικές αρχές και τεχνικές στην υπερηχογραφία μαστού          
Ν. Δημητρόπουλος

13:10-13:30
Κλινική σημασία της ελαστογραφίας μαστού 
Α. Χαλαζωνίτης

13.30-13.50
υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες επεμβατικές πράξεις μαστού 
Π. Μαλακάσης

13:50 - 14:00 Συζήτηση • Discussion

11-12 Φεβρουαρίου 2017, ΖαΠΠείοΝ ΜεΓαρο, αθΗΝα 

7

έπιστημονικό πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SATURDAY 11 FEBRUARY 2017

"ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΛΗΨΙΣ"
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14:00 -14:50
Συνεδρία 4 • Session 4 

IUGR/Παχυσαρκία • IUGR/Obesity  
Προεδρείο: Θ. Στέφος, Λ. Κλέτζερης, Κ. Αργυράκης

14:00-14:20
IUGR and late consequences  
IUGR και απώτερες επιπλοκές
Ε. Cosmi

14:20-14:40

Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη: 
H χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην ανατομική εκτίμηση  
του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο 
Ν. Βραχνής       

14:40-14:50 Συζήτηση • Discussion

14:50-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή • Break

15:30-17:00

Hands on - πρακτική άσκηση υπερηχογραφίας* 
Γυναικολογικό 3D/4D 
Συντονιστής: Ν. Σκαρτάδος
ενότητες Hands on: 
 3D μήτρας 
 3D ωοθηκών 
  Νέες τεχνικές 3D  
στην γυναικολογία

17:00-18:10
Συνεδρία 5 • Session 5 

Υπερηχογραφία Καρδιάς Εμβρύου 
Προεδρείο: Γ. Καλλιπολίτης, Ν. Καμπάς, Α. Ψαράκης

17:00-17:20

Live Scan -  
Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη:  
Πώς να μην χάσετε μια συγγενή  
ανωμαλία της καρδιάς του εμβρύου 
Θ. Οικονόμου

17:20-17:40
Πως δεν θα χάσετε τις ανεπαίσθητες ανωμαλίες -  Συστηματική 
Προσέγγιση  
Κ. Λάσκαρη

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan

*  Το επιστημονικό περιεχόμενο των παρουσιάσεων καθορίζεται από τις Επιτροπές του 
Συνεδρίου. Οι υπερηχοτομογράφοι και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τους Χορηγούς

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SATURDAY 11 FEBRUARY 2017

έπιστημονικό πρόγραμμα

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan
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17:40-18:00
Συζήτηση Περιστατικών 
Γ. Κωνσταντοπούλου

18:00-18:10 Συζήτηση * Discussion

18:10-18:30 Διάλειμμα • Coffee Break

18:30-19:15 Τελετή Έναρξης • Opening Ceremony

18:30-18:45
Χαιρετισμοί  

Welcome Address

18:45-19:15
Εναρκτήρια Διάλεξη • Opening Lecture 

Προεδρείο: A. Μακρυγιάννης, Σ. Καλανταρίδου, Ε. Ευσταθόπουλος

3D Ultrasound in gynecology 
3D υπερηχογραφία στην γυναικολογία
C. Exacoustos

19:15-19:40
Διάλεξη 3 • Lecture 3 

Dopplers
Προεδρείο: Γ. Φαρμακίδης, Β. Βιβιλάκη, Ν. Βλαχάδης

Live Scan:
Fetal Dopplers 
Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη:  
Doppler εμβρύου
Cosmi E. 

19:40-20:50
Συνεδρία  6 • Session 6 

Συμβουλευτική: Ελεύθερο Εμβρυϊκό DNA 
Προεδρείο: Ε. Φρυσίρα, Α. Μακρή, Δ. Διαμαντόπουλος

19:40-19:50
εισαγωγικό Σχόλιο - NIPT: Κατανόηση βασικών  
αρχών βιολογίας και τεχνικών 
Ε. Μανωλάκος

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan

*  Το επιστημονικό περιεχόμενο των παρουσιάσεων καθορίζεται από τις Επιτροπές του 
Συνεδρίου. Οι υπερηχοτομογράφοι και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τους Χορηγούς

έπιστημονικό πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SATURDAY 11 FEBRUARY 2017
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19:50-20:05

Προσομοίωση Ρόλου:  
Συμβουλεύοντας την έγκυο   
για το NIPT στο ιατρείο  
(πριν προχωρήσετε σε  έλεγχο) 
Σύμβουλος-ίατρός: Ν. Βραχνής         
Ζευγάρι: Σ. Ευκαρπίδης, Σ. Παπαθεοδώρου

20:05-20:20

Προσομοίωση Ρόλου: 
Συμβουλεύοντας την έγκυο μετά  
τα αποτελέσματα του NIPT  
που έδειξε χρωμοσωμική ανωμαλία 
Σύμβουλος-ίατρός:  Π. Μπεναρδής        
Ζευγάρι: Σ. Στουρνάρας, Δ. Σκλαβενίτη

20:20-20:40

Τι θα κάνετε σε θετικά αποτελέσματα NIPT; Τροφοβλάστη ή 
αμνιοπαρακέντηση; Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί 
για τις κοινές και μη κοινές χρωμοσωμαλίες; 
Α. Πιλάλης

20:40-20:50 Συζήτηση • Discussion

20:50-21:15
διάλεξη 4 /Lecture 4 

Fetal musculoskeletal system • Μυοσκελετικό σύστημα του εμβρύου 
Προεδρείο: Γ. Ιατράκης, Π. Λεκάκος, Μ. Λώλος 

The fetal musculoskeletal system and the brain:  
contribution of imaging methods to maldevelopment
Μυοσκελετικό σύστημα εμβρύου και εγκέφαλος:
Συμβολή των υπερηχογραφικών μεθόδων στην ανίχνευση 
ανωμαλιών
D. Prayer

21:15 Δεξίωση Υποδοχής • Welcome Reception

Προσομοίωση  
ρόλουrole

play

Προσομοίωση  
ρόλουrole

play

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SATURDAY 11 FEBRUARY 2017
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09:30-10:20

Συνεδρία 7 • Session 7 
Υπερηχογραφία στην Αναπαραγωγική Ιατρική Ι  

• Ultrasound in Reproductive Medicine I 
Προεδρείο: Ν. Σαλάκος, Ι. Γιαλελής, Α. Δεληβελιώτου

09:30-09:50

Saline/gel/foam, for examining endometrial cavity and tubal patency
ορός/ τζελ/ αφρός για την εξέταση της ενδομήτριας κοιλότητας  
και των σαλπίγγων
C. Exacoustos

09:50-10:10

Assessment of ovarian reserve and anovulatory disorders
εκτίμηση της εφεδρείας των ωοθηκών και ανωορρηκτικές 
διαταραχές
S. Iliodromiti

10:10-10:20 Συζήτηση • Discussion

10:20-11:30
Συνεδρία 8 • Session 8 

Υπερηχογραφία καρδιάς εμβρύου ΙΙ • Fetal Heart Scanning II 
Προεδρείο: Ι. Κορκοτζέλος, Χ. Κατσέτος, Ε. Δαλακλή

10:20-10:40
Το φλεβικό σύστημα του εμβρύου 
Α. Κομνού

10:40-11:00
3-/4- Dimensional First Trimester Fetal cardiac imaging 
3D υπερηχογραφία καρδιάς στο πρώτο τρίμηνο
L. Gindes

11:00-11:10 Συζήτηση • Discussion

11:10-11:40
Συνεδρία 9 • Session 9

Προφορικές Ανακοινώσεις • Oral Presentations 
Προεδρείο: Π. Χριστόπουλος, Σ. Κραβαρίτης, Κ. Παπαδόπουλος

αντιμετώπιση ασθενών με ανεπάρκεια τραχήλου τα τελευταία τρία 
χρόνια στο Γ.Ν. Λαμίας 
Α. Καλαμπαλίκης

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σοβαρής προεκλαμψίας:  
Case control μελέτη
Ν. Χριστοφής

Πα 3. Η αξία της διπλοενεργειακής ψηφιακής μαστογραφίας 
μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου μέσου σκιαγραφικής 
αντίθεσης και αφαιρετικής τεχνικής, στην διαφορική διάγνωση των 
παθήσεων του μαστού. Περιγραφή τεσσάρων περιστατικών. 
Ε. Γιουτλάκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • SUNDAY 12 FEBRUARY 2017
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11:40-12:00 Διάλειμμα / Coffee Break 

12:00-12:50
Συνεδρία  10 • Session 10 

Ανώμαλη διείσδυση πλακούντα 
Προεδρείο: Π. Τσικούρας,  Ε. Ευθυμιόπουλος, Α. Σταύρου 

12:00-12:20
ο ρόλος του MRI 
Χ. Χλαπουτάκη

12:20-12:40
αναγνώριση της διείσδυσης του πλακούντα με την χρήση του 
υπερήχου 
B. Παπαδόπουλος

12:40-12:50 Συζήτηση • Discussion

12:50-14:00

Συνεδρία 11 • Session 11 
Obstetric Live Scan και Υπερηχογραφία στην Αναπαραγωγική Ιατρική ΙΙ 

• Obstetric Live Scan and Ultrasound in Reproductive Medicine II
Προεδρείο: Π. Βάκας, Α. Δανιηλίδης, Ε. Παπαμαργαρίτης

12:50-13:10
IVF & υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις:  
ωοληψία και εμβρυομεταφορά
Χ. Καρπούζης

13:10-13:30

Live Scan:  
Doppler in Obstetrics (adjustments,  
anatomy, flow pattern)
Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη:  
Doppler στην Μαιευτική  
(ρύθμιση παραμέτρων, ανατομία,  
πρότυπα ροής αγγείων) 
L. Gindes

13:30-13:50
Συστηματική εκτίμηση της ενδομητρίωσης πυέλου από την ομάδα 
IDEA (International Deep Endometriosis Analysis Group) 
Ν. Αντωνακόπουλος

13:50-14:00 Συζήτηση • Discussion

14:00-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή / Break

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan

*  Το επιστημονικό περιεχόμενο των παρουσιάσεων καθορίζεται από τις Επιτροπές του 
Συνεδρίου. Οι υπερηχοτομογράφοι και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τους Χορηγούς

MInDray

έπιστημονικό πρόγραμμα
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14:00-14:30

Γενική Συνέλευση ΕΕΜΓΕ / 
HSOGE General Assembly  
(Hellenic Society of Obstretrics  
and Gynecologic Emergency)

15:30-17:00

Hands on - πρακτική άσκηση υπερηχογραφίας* 
Μαιευτικό 3D/4D 
Συντονιστές: π. λίβανος, π. μπεναρδής, 
 γ. παπαπαναγιώτου

ενότητες Hands on:   3D προσώπου 
    3D άκρων 

 3D σπονδυλικής στήλης  
 Live 3D προσώπου 
 Νέες τεχνικές        

  

17:00-17:50
Συνεδρία 12 • Session 12 

3D στην Μαιευτική • 3D in Obstetrics  
Προεδρείο: Π. Πετρόπουλος, Α. Κόμης, Γ. Παπαναγιώτου

17:00-17:20
Πώς να πάρετε τους σωστούς όγκους για υπερώα, σπονδυλική 
στήλη, κρανίο και άκρα 
Ν. Βραχνής

17:20-17:40

How to think in three dimensions - Volume manipulation  
step-by-step “live” with the software 
Πώς να σκέφτεστε σε τρεις διαστάσεις  -  Χειρισμοί 3D δεδομένων 
με την χρήση λογισμικού 
L. Gindes

     

 
                 TRAINING
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17:40-17:50 Συζήτηση • Discussion

17:50 -19:00
Συνεδρία 13 • Session 13 
Ενδομητρίωση/Γυναικολογία 

Προεδρείο: Ι. Κατσούλης, Κ. Αργυρού, Κ. Σουμάκης

17:50-18:10
ενδομητριωσικά οζίδια στην πύελο και πώς να ψάξετε γι' αυτά. 
Προτεινόμενο Πρωτόκολλο από το Πανεπιστήμιο Leuven 
Δ. Ζυγούρης

18:10-18:30
H χρήση MRI στην εκτίμηση της έκτασης της ενδομητρίωσης και η 
σχέση MRI και υπερήχου 
Α. Τσίλη

18:30-18:50

Ζωντανή Υπερηχογραφική Επίδειξη:  
Διαχείριση οξείας εξαρτηματίτιδας:  
επώδυνες κύστεις ωοθήκης,  
συστροφή και απόστημα 
A. Κορατζής

18:50-19:00 Συζήτηση • Discussion

19:00-19:20 Διάλειμμα/Coffee Break 

19:20-20:10 Συνεδρία 14 • Session 14 
Ωοθηκικά Μορφώματα 

Προεδρείο: Λ. Γιαννίκος, Γ. Κολιόπουλος, Η. Μπαμπαμέτος

19:20-19:40

Ποια κατηγορία ωοθηκικών μορφωμάτων μπορούν 
να διαχειριστούν συντηρητικά; Πως τα επιλέγουμε και ποια μπορεί 
να είναι η συμπεριφορά τους σε βάθος χρόνου; 
Ε. Ασημακόπουλος

19:40-20:00

Quiz:
Ωοθηκικά μορφώματα  
- εικόνες και διάγνωση 
Α. Κονδυλιός

20:00-20:10 Συζήτηση • Discussion

20:10 
Σχολιασμός του 3ου Συνεδρίου εμβρυομητρικής ίατρικής  

και Γυναικολογικής υπερηχογραφίας 
Λήξη εργασιών - Closing Remarks

Ζωντανή Υπερηχογραφική 
Επίδειξη* live

scan

Ερωτήσεις & Απαντήσειςquiz?

*  Το επιστημονικό περιεχόμενο των παρουσιάσεων καθορίζεται από τις Επιτροπές του 
Συνεδρίου. Οι υπερηχοτομογράφοι και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τους Χορηγούς

έπιστημονικό πρόγραμμα
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ERIcH cOSmI
 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, 
Department of Woman and Child Health, 
University of Padua, Padua, Italy 

cATERINA ExAcOuSTOS
 Professor of Obstetrics and Gynecology, 
Department of Biomedicine and Prevention, 
Obstetrics and Gynecological Clinic,  
University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy

LIAT GINDES 
Director of Ultrasound Unit, Department  
of Obstetrics & Gynecology, Edith Wolfson Medical 
Center, Holon, Israel, Sackler Faculty of Medicine, 
Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

DANIELA PRAyER 
Professor of Neuroradiology and Musculoskeletal 
Radiology Department of Biomedical Imaging  
and Image-guided Therapy, Medical University  
of Vienna, Austria  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Μαιευτήρας  - Γυναικολόγος, ευγενίδειο  
θεραπευτήριο, Πανεπιστήμιο αθηνών, αθήνα   

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Μαιευτήριο ίαΣΩ, αθήνα 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
επιμελήτρια Νοσοκομείο ΜΗΤερα,  
επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος  
Γυναικολογικών υπερήχων, Γενική Γραμματέας 
Ένωσης Μαιευτήρων - Γυναικολόγων ελλάδος, 
αθήνα 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας -  
Περιγεννητικής, Διευθυντής β’ Μαιευτικής -  
Γυναικολογικής Κλινικής  α.Π.θ., ίπποκράτειο  
Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 

ΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -  
Γυναικολογίας, β’ Μαιευτική - Γυναικολογική  
Κλινική Πανεπιστημίου αθηνών, αρεταίειο,  
Νοσοκομείο, αθήνα

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ενδοκρινολόγος,  
αθήνα

ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής,  
Τεί αθήνας, αθήνα 

ΒΛΑΧΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ευγενίδειο  
θεραπευτήριο, Πανεπιστήμιο αθηνών, αθήνα 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μαιευτήριο ίαΣΩ, 
αθήνα 

ΒΡΑΧΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής -  
Γυναικολογίας και εμβρυομητρικής ίατρικής.  
Πανεπιστήμιο αθηνών, Δ/ντης Μονάδας  
Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής 
ίατρικής, ευγενίδειο θεραπευτήριο, αθήνα

ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής εΣυ,  
Νοσοκομείο Έλενα βενιζέλου, αθήνα 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Νοσοκομείο ερρίκος Ντυνάν, αθήνα 

ΓΚΑΤζΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, επιμελητής,  
251 Γ.Ν. αεροπορίας, αθήνα 

ΔΑΛΑΚΛΗ ΕΡΜΙΝΙΑ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Δ/ντρια εΣυ,  
βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης  

ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας,  
β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική αΠθ, 
ίπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης, 
θεσσαλονίκη  

ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Μαιευτήριο ρεα ΜΗΤερα Γαία, αθήνα

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ειδικός ακτινοδιαγνώστης Μαστού,  
Διδάκτωρ ογκολογίας Μαστού Πανεπιστημίου 
αθηνών, αθήνα 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος εμβρυομητρική  
ίατρική και Προγεννητικός Έλεγχος, Άργος

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Συντονιστής  
Διευθυντής εΣυ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινι-
κής, Γενικό Νοσοκομείο θήβας, θήβα 

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μαιευτήριο ίαΣΩ, 
αθήνα 

ζΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ίωάννινα

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ζΩΗ 
Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Νεογνολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου αθηνών, αρεταίειο Νοσοκομείο, 
ίνστιτούτο υγείας Παιδιού, αθήνα 

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
 Λέκτορας Μαιευτικής - Γυναικολογίας,  
ίατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Γλασκόβης,  
Γλασκόβη, Ηνωμένο βασίλειο 

ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Τεχνολογικού 
Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο  
εφαρμοσμένων επιστημών αθήνας, αθήνα 

έυρετήριο προέδρων - ομιλητών 



Ελληνική μαιευτική και 
γυναικολογική Εταιρεία

40 χρόνια
Hellenic society of Obstetrics and Gynecology

40 years

έκδοσέισ  
έλληνικησ μαιέυτικησ  
και γυναικολογικησ έταιρέιασ

Κατευθυντήριες Οδηγίες 
& Συναινέσεις Ασθενών

στη Μαιευτική και Γυναικολογία



Συνέδριο έμβρυομητρικηΣ  
ιατρικηΣ & υπέρηχογραφιαΣ 
Στην γυναικολογια

11-12 Φεβρουαρίου 2017, ΖαΠΠείοΝ ΜεΓαρο, αθΗΝα 
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Καθηγήτρια Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Στείρω-
σης, β’  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπι-
στημίου αθηνών, Νοσοκομείο αρεταίειο, αθήνα 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας  
ίατρικής Σχολής Πανεπιστημίου αθηνών,  
επιστημονικός Διευθυντής Μαιευτηρίου Μητέρα, 
αθήνα 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολογίας, Νοσοκομείο ρεα, 
αθήνα

ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Προϊστάμενος Μαιευ-
τικής Γυναικολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο 
Άμφισσας, Άμφισσα 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μαιευτήριο ίαΣΩ,  
αθήνα

ΚΑΡΠΟΥζΗΣ ΧΑΡΗΣ
 Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ανθρώπινη  
αναπαραγωγή και ενδοσκόπηση, αθήνα

ΚΑΤΣΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μαιευτική  
Γυναικολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο, αθήνα 

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Γενικό Νοσοκομείο 
Σάμου “O Άγιος Παντελεήμων”, Σάμος 

ΚΛΕΝΤζΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Νοσοκομείο ΜΗΤερα, 
αθήνα

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, επιμελητής α' εΣυ,  
Νοσοκομείο «Έλενα βενιζέλου», αθήνα 

ΚΟΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
ειδικός εμβρυομητρικής ίατρικής,  
Μαιευτήριο ΜΗΤερα, αθήνα 

ΚΟΜΝΟΥ ΑΡΕΤΗ 
Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος,  
Μαιευτήριο ΜΗΤερα, αθήνα 

ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής εΣυ,  
εμβρυομητρική ίατρική και Προγεννητικός Έλεγχος, 
Νοσοκομείο «Έλενα βενιζέλου», αθήνα 

ΚΟΡΑΤζΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, αθήνα   

ΚΟΡΚΟΝΤζΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής εΣυ, Γενικό 
Νοσοκομείο ίωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», ίωάννινα 

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής εΣυ,  
Γ.Ν. Λαμίας, Λαμία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Παιδοκαρδιολόγος,  
Μαιευτήριο ίαΣΩ, αθήνα 

ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΛΕΙΩ 
Παιδοκαρδιολόγος, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο, αθήνα 

ΛΕΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Νοσοκομείο Λητώ,  
αθήνα 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
εμβρυομητρική ίατρική και Προγεννητικός Έλεγχος, 
Νοσοκομείο ΜΗΤερα, αθήνα 

ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Καθηγήτρια Μαιευτικής, Τεί αθηνών, αθήνα 

ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ειδικευόμενος ίατρός Μαιευτικής - Γυναικολογίας,  
ΓΝα αλεξάνδρα, αθήνα 

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος  
Μαιευτήριο ίαΣΩ, αθήνα 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ίατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,  
Διευθυντής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Ηράκλειο Κρήτης  

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας,  
ίατρική Σχολή Πανεπιστημίου θεσσαλίας, Λάρισα 

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, εμβρυομητρική ίατρική 
και Προγεννητικός Έλεγχος, αθήνα

ΜΠΑΜΠΑΜΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μαιευτήριο ίαΣΩ,  
αθήνα 

ΜΠΕΡΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ειδικός στην ίατρική 
εμβρύου και υπερηχογραφία, αθήνα 

ΜΠΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ξάνθη

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 Μαία, Τομεάρχης, αρεταίειο Νοσοκομείο,  
Καθηγήτρια εφαρμογών Τεί αθήνας, αθήνα 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ 
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Προγεννητικός Έλεγχος 
της εμβρυϊκής Καρδιάς, αθήνα 

έυρετήριο προέδρων - ομιλητών 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -  
Γυναικολογίας, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ειδικευόμενη Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Νοσοκομείο «Έλενα βενιζέλου», αθήνα 

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, επιμελητής εΣυ   
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. ίωνίας, αθήνα

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, αθήνα 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
 Μαιευτήρας- Γυναικολόγος 
Διευθύνων Σύμβουλος, Νοσοκομείο ίαΣΩ, αθήνα 

ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 
ειδικός ίατρικής εμβρύου, αθήνα 

ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής εΣυ  
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης 

ΣΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -  
Γυναικολογίας, β’ Μαιευτική - Γυναικολογική  
Κλινική ίατρικής Σχολής Πανεπιστημίου αθηνών 
αρεταίειο Νοσοκομείο, αθήνα

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος,  
Διευθυντής Τμήματος ίατρικής εμβρύου  
Νοσοκομείου ΜΗΤερα, αθήνα  

ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Γυναικολογική υπερηχογραφία, αθήνα

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΔΑΝΑΗ 
Μαία, αθήνα 

ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Διευθυντής εΣυ θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο  
ελευσίνας, ελευσίνα

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,  
Μαιευτήριο ΜΗΤερα, αθήνα 

ΣΤΕΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ίατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου ίωαννίνων, Διευθυντής  
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής, ίωάννινα 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, αθήνα 

ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -  
Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακή Μαιευτική -  
Γυναικολογική Κλινική Δημοκρίτειου  
Πανεπιστημίου θράκης, αλεξανδρούπολη

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας  
και εμβρυομητρικής Πανεπιστημίου Stony - Brook, 
αθήνα 

ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ 
αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής  
εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Η αγία Σοφία», αθήνα 

ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 
Διευθυντής εΣυ, Γυναικολογική Κλινική,  
ΓΝα Λαϊκό, αθήνα 

ΧΑΛΑζΩΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 Συντονιστής Διευθυντής ακτινολογικού  
εργαστηρίου και Διευθυντής ίατρικής υπηρεσίας, 
Γενικό Νοσοκομείο αλεξάνδρα, αθήνα

ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ίατρός ακτινολόγος, υπεύθυνος εργαστηρίου  
εμβρυομητρικής απεικόνισης, ασκληπιείον Κρήτης 
Ηράκλειο Κρήτης  

ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 ίατρός ακτινολόγος, 
Μαιευτήριο ίαΣΩ, αθήνα

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Άρτα 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
Νοσοκομείο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ίίί 
Λευκωσία, Κύπρος

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ακτινοδιαγνώστης, αθήνα 

ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ίατρική εμβρύου, 
Μαιευτήριο ΜΗΤερα,  αθήνα

7
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προφορικέΣ ανακοινωΣέιΣ

ΠΑ 1. Αντιμετώπιση ασθενών με ανεπάρκεια τραχήλου τα τελευταία τρία χρόνια  
στο Γ.Ν. Λαμίας 
Κραββαρίτης Σταύρος1, Καλαμπαλίκης Ανδρέας1, Χαρίτος Θεόδωρος1,  
Φούκα Αναστασία1, Λουκά Χριστιάννα1, Παπαδούλη Μάρθα1

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ανεπάρκεια τραχήλου ορίζεται ως η αδυναμία του τραχήλου της μήτρας να διατηρήσει 
μια εγκυμοσύνη, απουσία σημείων ή συμπτωμάτων κλινικών συσπάσεων, τοκετού ή και των δύο κατά 
τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση συνολικά των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν τα τελευταία τρία χρόνια στο 
νοσοκομείο μας για ανεπάρκεια τραχήλου, ο τρόπος αντιμετώπισης τους και η τελική έκβαση του 
τοκετού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το συγκεκριμένο λόγο χρειάστηκε να ανατρέξουμε στο βιβλίο μητρώου 
ασθενών τόσο της κλινικής όσο και των τακτικών ιατρείων των τελευταίων τριών ετών. Στη συνέχεια 
έγινε συλλογή του ιστορικού των ασθενών και των φακέλων νοσηλείας τους. Για όσους ασθενείς δεν 
υπήρχαν στοιχεία για την έκβαση του τοκετού  ακολούθησε επικοινωνία με τους ίδιους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετωπίστηκαν συνολικά 12 περιστατικά με ανεπάρ-
κεια τραχήλου. Σε 6 έγινε περίδεση λόγω κοντού τραχήλου με ή χωρίς funneling. Σε 2 ο τοκετός έγινε 
πριν τις 33 εβδομάδες σε 1 στις 37 και σε 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη. Σε 3 έγινε περίδεση 
διάσωσης εκ των οποίων στο ένα έγινε αρθ 24 ώρες μετά και στα άλλα 2 ο τοκετός έγινε στις 38 και 
31w3d εβδομάδες. Σε 3 τοποθετήθηκε πεσσός λόγω κοντού τραχήλου και ο τοκετός ακολούθησε στις 
35, 36 και 39 εβδομάδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η περίδεση τραχήλου είναι ακόμα και σήμερα μια αμφιλεγόμενη μέθοδος και για το 
λόγο αυτό συνιστάται προσεκτική επιλογή των ασθενών βάσει του μαιευτικού, γυναικολογικού τους 
ιστορικού και των υπαρχόντων πρωτοκόλλων. Για τον μαιευτικό πεσσό τα δεδομένα είναι ακόμα ελλι-
πή και τα οφέλη του ακόμα αβέβαια.
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ΠΑ 2. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σοβαρής προεκλαμψίας: case control μελέτη
Σάββας Αργυρίδης, Νικόδημος Χριστοφή
Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία, Κύπρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σοβαρή προεκλαμψία ορίζεται ως έναρξη υπέρτασης (αΠ>160/110 mmHg) μετά την 
20η εβδομάδα κύησης, η οποία συνοδεύεται από σημαντική πρωτεϊνουρία (>300mg/24h συλλογή 
ούρων) ή βλάβη τελικών οργάνων (εγκεφαλικό οίδημα, σκοτώματα, πνευμονικό οίδημα, ολιγουρία, 
ηπατικό αιμάτωμα, πλακουντιακή ανεπάρκεια). Η συχνότητα της προεκλαμψίας υπολογίζεται στο 
3-4% με διακυμάνσεις ανάλογα του ποσοστού πρωτοτόκων στον πληθυσμό καθώς και των χαρακτη-
ριστικών τους (βΜί, μητρική ηλικία, πολύδυμες, διαβήτης). οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι 
to προηγούμενο ιστορικό προεκλαμψίας, πρωτοτόκος, οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, σακχα-
ρώδης διαβήτης, αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο, βΜί>26, χρόνια νεφροπάθεια, αυξημένη μητρική 
ηλικία και πολύδυμη κύηση. Ταξινομείται σε πρώιμη (<34/40) και όψιμη (>34/40). Η αντιμετώπισή της 
συνίσταται στην χορήγηση αντι-υπερτασικής αγωγής και κορτικοστεροειδών σε πρώιμη και διενέρ-
γεια τοκετού σε όψιμη (>34/40) ή σε επιδείνωση κλινικής εικόνας.

ΥΛΙΚΟ: 77 κυήσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν στην Μαιευτική Γυναικολογική κλινική Νοσοκομείου 
αρχιεπίσκοπος Μακάριος ίίί στην Λευκωσία μεταξύ 2012-2015 και καλύπτουν τα κριτήρια σοβαρής 
προεκλαμψίας και ακολούθως συγκρίθηκαν με νορμοτασικό πληθυσμό 100 μονήρων τελειόμηνων 
εγκύων.

ΜΕΘΟΔΟΣ: αναδρομική μελέτη αρχείου γεννήσεων και ατομικών φακέλων ασθενών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα ανέρχεται σε 1.3% επί των γεννήσεων. Η μέση μητρική ηλικία είναι 
30.05 χρόνια, με μικρή αυξανόμενη τάση μεταξύ 2012 (30.03) και 2015 (31.36) σε σχέση με 31.05 
χρόνια στον πληθυσμό μάρτυρα. Το ποσοστό πρωτοτόκων ανέρχεται στο 57.97% ενώ οι δευτεροτό-
κες αποτελούν το 31.88% και οι τριτοτόκες το 10.14%. Στον γενικό πληθυσμό οι πρωτοτόκες αποτε-
λούν το 41% και οι δευτεροτόκες το 37%. οι μονήρεις κυήσεις αποτελούν το 89.61% και οι πολύδυμες 
το 10.38%. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων κατατάσσονται ως πρώιμες (69.85%) ενώ οι υπόλοιπες 
(30.43%) ως όψιμες. Το ποσοστό σοβαρών επιπλοκών όπως εκλαμψία είναι 1.44% και συνδρόμου 
HELLP είναι 5.79% επί των επηρεαζόμενων κυήσεων. Η μέση ηλικία τοκετού ανέρχεται στις 33.16 εβδο-
μάδες κύησης με αυξανόμενη τάση από το 2012 (32.57) εώς το 2015 (33.85) ,ενώ στις νορμοτασικές 
τελειόμηνες στις 38.73 εβδομάδες κύησης. Το μέσο βάρος γέννησης είναι 1825.69 gr, με αύξηση με-
ταξύ 2012 (1712.92gr) και 2015 (1958.15gr). Στον γενικό πληθυσμό το βάρος γέννησης είναι 3256.88gr.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό της σοβαρής προεκλαμψίας στον γενικό πληθυσμό παρουσιάζεται ελα-
φρά αυξημένο σε σχέση με άλλες μελέτες, πιθανώς λόγω του ότι αποτελεί πληθυσμό κέντρου αναφο-
ράς. Η μέση μητρική ηλικία εμφάνισης είναι ελαφρά μικρότερη από αυτή του γενικού πληθυσμού, ενώ 
το ποσοστό πρωτοτόκων παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη 
συσχέτισης μεταξύ πρωτοτόκου και προεκλαμψίας. Το ποσοστό πολύδυμης κύησης είναι ελαφρά αυ-
ξημένο από το γενικό πληθυσμό, αλλά χωρίς να εμφανίζει στατιστικώς σημαντική διαφορά. Η μέση 
ηλικία τοκετού έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά από τις νορμοτασικές κυήσεις (5.6 εβδομάδες) 
όπως επίσης και το βάρος γέννησης (1431.19 gr διαφορά). Συμπεραίνεται ότι η μητρική ηλικία και η 
πολύδυμη κύηση είναι πιθανοί παράγοντες κινδύνου, ενώ η πρωτοτοκία αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα κινδύνου. Η σοβαρή προεκλαμψία αποτελεί σημαντικό παράγοντα νεογνικής νοσηρότητας λόγω 
προωρότητας και υπολειπόμενου βάρους γέννησης. 
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ΠΑ 3. Η αξία της διπλοενεργειακής ψηφιακής μαστογραφίας μετά από ενδοφλέβια χορή-
γηση ιωδιούχου μέσου σκιαγραφικής αντίθεσης και αφαιρετικής τεχνικής, στην διαφο-
ρική διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Περιγραφή τεσσάρων περιστατικών. 

Γιουτλάκη Ελένη, Τζήμας Χρήστος, Φειδά Ελένη, Αναστασιάδη Θεώνη, Χαλαζωνίτης 
Αθανάσιος.
Ακτινολογικό Τμήμα. Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρήση της διπλοενεργειακής ψηφιακής μαστογραφίας μετά την ενδοφλέβια χορήγη-
ση ιωδιούχου μέσου σκιαγραφικής αντίθεσης και αφαιρετικής τεχνικής (Contrast Enhanced Spectral 
Mammography/CESM) αποτελεί μια νέα απεικονιστική μέθοδο για την ανάδειξη κακοήθους αλλοίωσης 
στην περιοχή του μαστού, ή την περαιτέρω διερεύνηση ύποπτης αλλοίωσης.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή τεσσάρων περιστατικών μέσω των οποίων η CESM 
αναδεικνύεται ως ένα νέο συμπληρωματικό εργαλείο στην απεικόνιση του μαστού διευκολύνοντας με τον 
τρόπο αυτό την λήψη κλινικών αποφάσεων στην καθημερινή πράξη. Τέσσερεις γυναίκες προσέρχονται 
στο νοσοκομείο είτε λόγω προγραμματισμένου ελέγχου με ψηφιακή μαστογραφία είτε λόγω  ψηλαφητού 
μορφώματος κατά την κλινική εξέταση. οι ασθενείς υποβάλλονται σε ψηφιακή μαστογραφία η οποία 
αναδεικνύει οζώδεις σκιάσεις. Στην συνέχεια οι εξεταζόμενες υπεβλήθησαν σε CESΜ όπου οι εν λόγω 
ύποπτες περιοχές της μαστογραφίας παρουσίασαν αυξημένη πρόσληψη του μέσου σκιαγραφικής αντί-
θεσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η βιοψία  που ακολούθησε ανέδειξε στις δύο εξεταζόμενες πορογενές διηθητικό καρκί-
νωμα Grade I και στην τρίτη πολλαπλές διάχυτες εστίες στα πλαίσια λοβιακού καρκινώματος in situ. Στην 
τέταρτη, ενώ η ψηφιακή μαστογραφία ήταν αρνητική η CESM ανέδειξε εστίες παθολογικής ενίσχυσης, 
οφειλόμενες σε in situ και διηθητικού τύπου κακοήθειες. Σε μια από τις τρεις περιπτώσεις ανευρέθησαν 
διηθημένοι λεμφαδένες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα διαφορετικά πρότυπα σκιαγραφικής 
ενίσχυσης και σχολιάζονται τα απεικονιστικά ευρήματα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CESM βοηθάει στην ανεύρεση κακοηθών βλαβών του μαστού οι οποίες δύσκολα ανα-
γνωρίζονται στην ψηφιακή μαστογραφία και αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που αυξάνει το ποσοστό 
ακρίβειας στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
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ΑΑ1. Correlation of CA 125 and the presence of ovarian endometrioma:  
Systematic review and meta-analysis  
Savvas Argyridis, Nikos Vrachnis, George Mastorakos          
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Έρευνα στην Γυναικεία αναπαραγωγή",  
ίατρικής Σχολής Πανεπιστημίου αθηνών

INTRODUCTION: Endometrioma is formed following ectopic endometrial tissue bleeding within 
the ovarian parenchyma and is surrounded by ovarian tissue. They are accompanied by fibrotic wall 
and adhesion formation. It contains a chocolate-colored material that contains hemosiderin filled 
macrophages. An association of the presence of the lesion with infertility and epithelial ovarian cancer has 
been reported, at an estimated rate of 1-2% for postmenopausal women. The sonographic appearance 
of the lesion is a thick wall structure with a “ground-glass” appearing content. CA 125 is a high molecular 
weight glycoprotein that has been assessed as a possible biomarker for endometriosis as well as other 
etiologies such as ovarian epithelial carcinoma. 

MATERIAL: A systematic review of published studies yielded 3 that reported mean serum CA 125 values 
in the presence of ovarian endometrioma and in stage I-II endometriosis as well as in controls. 

METHOD: Comparison of mean serum CA 125 values in the presence of ovarian endometrioma alone, as 
confirmed by laparoscopy with mean serum values of stage I-II disease and controls. The purpose is to 
investigate a possible correlation of CA 125 value to the presence of endometrioma.

RESULTS: The three included studies by Anastasi et al., Kitawaki et al., and Somigliana et al., reported 
mean values of 46.1 U/L, 50.8 U/L and 25.9 U/L respectively in regards to the endometrioma group. The 
mean values for the control group were 16.8 U/L, 14.8 U/L and 12.9 U/L respectively.

CONCLUSIONS: A statistically significant difference exists among the mean values of the endometrioma 
and control group, which indicates that there is a positive correlation between the presence of 
endometriomas and the value of serum CA 125. This can enable sonographic identification and 
classification of such adnexal masses as endometriomas. Further analysis is needed as there are 
limitations in the use of CA 125 as there are several benign etiologies that may cause increase of its’ 
value as well as standardization in regards to cut-off limits.

ΑΑ2. Περιεμμηνοπαυσιακή και μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία  
Κριαράς Ανδρέας, Στρατουδάκης Γεώργιος, Κοντεζάκης Πέτρος, Tzitzikalakis Caterina, 
Δασκαλάκης Γεώργιος                    
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των ιστολογικών εξετάσεων ασθενών που υποβλήθηκαν σε κλασματική δια-
γνωστική απόξεση λόγω μητρορραγίας στη κλινική µας. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε αναδρομική μελέτη στο χρονικό διάστημα 2011-2016 εξετάσθηκαν τα αποτε-
λέσματα των ιστολογικών εξετάσεων 216 ασθενών µε μητρορραγία που υποβλήθηκαν σε κλασματική 
διαγνωστική απόξεση στη κλινική µας. Προεμμηνοπαυσιακές ή περιεμμηνοπαυσιακές (ομάδα α) ήταν 
92 από τις ασθενείς και μετεμμηνοπαυσιακές (ομάδα β) ήταν 124 ασθενείς. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: απλή υπερπλασία ενδομητρίου διαγνώσθηκε σε 19 ασθενείς (8.8%, 5 ομάδα α και 14 
ομάδα β, μέσος όρος ηλικίας 62.9 έτη). Σύνθετη υπερπλασία ενδομητρίου διαγνώσθηκε σε 18 ασθε-
νείς (8.3%, 8 ομάδα α και 8 ομάδα β, μέσος όρος ηλικίας 51.5 έτη). απλή ή σύνθετη υπερπλασία ενδο-
μητρίου με ατυπία διαγνώσθηκε σε 9 ασθενείς (4.2%, 3 ομάδα α και 6 ομάδα β, μέσος όρος ηλικίας 
60.7 έτη). Καρκίνος του ενδομητρίου διαγνώσθηκε σε 14 ασθενείς (6.5%, 3 ομάδα α και 11 ομάδα β, 
μέσος όρος ηλικίας 62.8 έτη). Καρκίνος τραχήλου μήτρας διαγνώσθηκε σε 6 ασθενείς (2.7%, 2 ομάδα 

αναρτημένέΣ ανακοινωΣέιΣ
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α και 4 ομάδα β, μέσος όρος ηλικίας 56.1 έτη). Πολύποδες τραχήλου ή ενδομητρίου διαγνώσθηκαν σε 
84 ασθενείς (38.9%, 48 ομάδα α και 36 ομάδα β, μέσος όρος ηλικίας 50.5 έτη).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: αν και οι καλοήθεις παθήσεις είναι συχνότερες στα αποτελέσματα των ιστολογικών 
εξετάσεων ασθενών που υποβλήθηκαν σε κλασματική διαγνωστική απόξεση λόγω μητρορραγίας σαν 
κύριο σύμπτωμα, η διενέργεια της επέμβασης κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις για την 
ορθή διάγνωση και τον αποκλεισμό κακοήθειας.

ΑΑ3. Tυχαίο εύρημα σε πρώϊμο υπερηχογραφικό έλεγχο  
Κραββαρίτης Σταύρος1, Καλαμπαλίκης Ανδρέας1, Λουκά Χριστιάνα1,  
Παπαδούλη Μάρθα 1, Χαρίτος Θεόδωρος, Φούκα Αναστασία1    
1  Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το σύνδρομο Dandy-Walker είναι ένα σπάνιο σύνδρομο με συχνότητα 1 στις 30,000 γεν-
νήσεις, το οποίο μπορεί να σχετίζεται και με άλλες ανατομικές ανωμαλίες ή να αποτελεί το μοναδικό 
εύρημα. Μπορεί να οφείλεται σε γενετικά σύνδρομα, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, ενώ κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιοπαθείς. Το σύνδρομο σχετίζεται με πτωχή περιγεννη-
τική πρόγνωση και υψηλό ποσοστό διαταραγμένης νοητικής και νευρολογικής ανάπτυξης. Η αντιμε-
τώπιση του είναι μόνο συμπτωματική.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρουσίαση περιστατικού συνδρόμου Dandy-Walker ως εύρημα σε έγκυο σε πρώ-
ιμο υπερηχογραφικό έλεγχο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ασθενής 21 ετών, προσήλθε στα τακτικά ιατρεία της Μαιευτικής κλινικής λόγω 
αμηνόρροιας, όπου και διεπιστώθη εγκυμοσύνη με θετικούς καρδιακούς παλμούς. εστάλη προγεννη-
τικός έλεγχος και οδηγίες για αυχενική διαφάνεια. Η ασθενής πραγματοποίησε A-test, στο οποίο ανευ-
ρέθη αυξημένη πιθανότητα για τρισωμία 13 και 18 1/58 και συνεστήθη αμνιοπαρακέντηση. Σε τακτικό 
έλεγχο και σε ηλικία κύησης 18 εβδομάδων και 5 ημερών διεπιστώθη απουσία του σκώληκα της παρε-
γκεφαλίδας. Η ασθενής παραπέμφθηκε σε κέντρο προγεννητικού ελέγχου, όπου διεπιστώθη απουσία 
του μίσχου της παρεγκεφαλίδας ενώ τα ημισφαίρια της παρεγκεφαλίδας βρίσκονταν σε απόσταση 
και συνεστήθη διακοπή της κύησης. Η ασθενής εισήχθη στη μαιευτική κλινική και ετέθη σε αγωγή με 
μισοπροστόλη. Έγινε αυτόματη αποβολή του κυήματος και ακολούθησε ήπια μαιευτική απόξεση της 
μήτρας στο μαιευτήριο. Το υλικό στάλθηκε προς παθολογοανατομική εξέταση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε αγενεσία του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, 
εύρημα συμβατό με σύνδρομο Dandy-Wlaker.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ο πρώιμος υπερηχογραφικός έλεγχος συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτερη διάγνωση 
και αντιμετώπιση ανατομικών ανωμαλιών πριν το υπερηχογράφημα β' επιπέδου.

ΑΑ4. Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου. 
Αντωνακόπουλος Νικόλαος, Οικονόμου Θωμάς, Παπαθεοδώρου Σοφία, Βραχνής 
Νικόλαος        
Μονάδα Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής Ευγενίδειου 
Θεραπευτηρίου, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση της εμπειρίας της Μονάδας Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής 
ίατρικής του ευγενίδειου θεραπευτηρίου για ελλείματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος, όσον αφο-
ρά την εμπειρία μας και τα υπερηχογραφικά τους χαρακτηριστικά. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ανασκοπήθηκε η βάση δεδομένων ASTRAIA της Μονάδας, για τα έτη 2015-2016, 
όσον αφορά τις συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που ανιχνεύθηκαν στη Μονάδα και τι ποσοστό κατείχε η 
συγκεκριμένη ανωμαλία. ανασκοπήθηκε επίσης η βάση δεδομένων των υπερηχογραφικών εικόνων για τα 
περιστατικά αυτά και παρουσιάζονται τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά της ανωμαλίας αυτής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανωτέρω διετία ανευρέθηκαν 5 συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες, με συχνότερη το έλ-
λειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε 3 περιπτώσεις. οι άλλες 2 περιπτώσεις αφορούσαν μία περίπτωση 
στένωσης κοιλιακής αορτής και 1 περίπτωση υποπλαστικής αριστερής καρδιάς. οι περιπτώσεις μεσοκοιλιακού 
ελλείμματος αποτελούσαν μεμονωμένες καρδιακές ανωμαλίες. Η διάγνωση των ελλειμμάτων έγινε κατά το 
υπερηχογράφημα β επιπέδου με απεικόνιση 2 διαστάσεων, σε τομές 4 κοιλοτήτων, τόσο από την κορυφή της 
καρδιάς όσο και από το πλάι, ενώ χρησιμοποιήθηκε και Doppler για απεικόνιση ροής διαφυγής διαμέσου του 
ελλείμματος. Η διάγνωση σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε με νέο υπερηχογράφημα από ιατρό της Μο-
νάδας εξειδικευμένο στην υπερηχοκαρδιογραφία εμβρύου. Η περαιτέρω λεπτομερής εξέταση της καρδιάς δεν 
ανέδειξε συνυπάρχουσα καρδιακή ανωμαλία. Παρατήρησή μας αποτελεί το γεγονός ότι σε υπερηχογραφικά 
μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας, τα αφεστώτα άκρα του διαφράγματος παρουσιάζονται ενίοτε υπερηχογενή, 
πιθανότατα λόγω επικάλυψης αυτών από επιθήλιο (ενδοκάρδιο). Η ανασκόπηση του ατομικού ιστορικού των 
γυναικών, καθώς και του ιστορικού των υπό διερεύνηση κυήσεων δεν ανέδειξε κάποιο παράγοντα κινδύνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο υλικό μας το έλλειμμα μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος αποτελούσε τη συχνότερη συγγενή καρδιακή 
ανωμαλία με συχνότητα 60%. Τα δεδομένα μας συμφωνούν 
με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου το έλλειμμα μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος αποτελεί τη συχνότερη καρδιακή ανωμαλία 
και συναντάται σε ποσοστό 60% των συγγενών καρδιακών 
ανωμαλιών, 30% ως μεμονωμένου. εμβρυογενετικά ο σχημα-
τισμός του μεσοκοιλιακού διαφράγματος είναι ένα φαινόμενο 
μακράς διάρκειας ενδομητρίως και τα ελλείμματα συνήθως 
οφείλονται σε διεργασίες κυτταρικής νέκρωσης ή απόπτωσης. 
αδρά οι αιτίες μπορεί να είναι γενετικές, όπως τρισωμίες, ή 
εξωγενείς παράγοντες, όπως σακχαρώδης διαβήτης της μη-
τέρας, έκθεση σε τερατογόνα, συγγενείς λοιμώξεις, κ.ά. Όπως 
όμως ανέδειξαν και τα περιστατικά της Μονάδας πολλές φο-
ρές δεν υπάρχει κανένας παράγοντας κινδύνου. Τα ελλείμματα 
του μεσοκοιλιακού διαφράγματος απεικονίζονται ως ιστικό έλλειμμα στο υπε-
ρηχογράφημα 2 διαστάσεων, στην τομή των 4 κοιλοτήτων, σχετικά εύκολα όταν 
είναι μεγαλύτερα από 2 χιλιοστά. Μικρότερα ελλείμματα μπορεί να διαλάθουν 
της προσοχής και το Doppler βοηθά να μη διαφύγουν της διάγνωσης αναδει-
κνύοντας την αμφίδρομη ταχεία ροή, ειδικά στα μυϊκά ελλείμματα. Η εξέταση 
των βασικών τομών της καρδιάς (και ειδικά των 4 κοιλοτήτων) πρέπει να απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι του υπερηχογραφήματος ανατομίας του εμβρύου. 
Στη Μονάδα εμβρυομητρικής του ευγενίδειου θεραπευτηρίου το μεσοκοιλιακό 
διάφραγμα ελέγχεται σε τομές 4 κοιλοτήτων, τόσο από την κορυφή της καρδιάς, 
όσο και από το πλάι, ενώ χρησιμοποιείται πάντα και Doppler, για αναζήτηση της 
χαρακτηριστικής (αμφίδρομης συνήθως) ροής διαφυγής. ο συνδυασμός των 
ανωτέρω απεικονίσεων αυξάνει την ευαισθησία και τη θετική προγνωστική αξία 
του υπερηχογραφήματος. Η πρόγνωση είναι γενικά πολύ καλή με τα μικρότερα 
ελλείμματα να κλείνουν στα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννηση, ακόμα και κατά το 
τρίτο τρίμηνο της κύησης, γεγονός που δεν ισχύει για τα μεγαλύτερα ελλείμματα, 
που συνήθως διορθώνονται χειρουργικά μετά τη γέννηση.
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ΑΑ5. Υπερηχογραφική διάγνωση ελαττωμένου αμνιακού υγρού και έκβαση κύησης 
Στρατουδάκης Γεώργιος, Κριαράς Ανδρέας, Κοντεζάκης Πέτρος, Tzitzikalakis Caterina, 
Δασκαλάκης Γεώργιος  
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης              

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της έκβασης της κύησης σε έγκυες με ελαττωμένο αμνιακό υγρό.  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: εκτιμήθηκε η κατάσταση της εγκυμοσύνης σε 28 γυναίκες με χαμηλό όγκο αμνιακού 
υγρού. Η ηλικία της εγκυμοσύνης κυμαινόταν στις 35-39 εβδομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις αποκλείστηκε 
η πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων με τη χρήση των ειδικών δεικτών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά διαπιστώθηκαν 6 περιπτώσεις με σύνδρομο ενδομήτριας βραδύτητας της 
ανάπτυξης (21.4%) και 1 περίπτωση (3.5%) με απουσία του ενός νεφρού του εμβρύου. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις επρόκειτο για έμβρυα φυσιολογικού βάρους (78.6%), ενώ σε 12.7% διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
κεχρωσμένου αμνιακού υγρού. Στα έμβρυα με σύνδρομο βραδύτητας της ανάπτυξης (IUGR) το βάρος 
των εμβρύων κυμαινόταν μεταξύ 2000-2200χλγρ. Σε όλες τις περιπτώσεις με IUGR τα καρδιοτοκογρα-
φικά ευρήματα ήταν παθολογικά, το βιοφυσικό προφίλ των εμβρύων χαμηλό και ο πλακούντας εμφά-
νιζε εκτεταμένες επασβεστώσεις. Oι τοκετοί των εμβρύων με IUGR διενεργήθηκαν με καισαρική τομή, 
ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν με κολπικό τοκετό, εκτός από 5 περιπτώσεις στις 
οποίες υπήρχε μαιευτική ένδειξη, ανεξάρτητη από το ολιγάμνιο. O δείκτης Apgar score σε 10 έμβρυα 
με IUGR κυμαινόταν μεταξύ 4-5 για το πρώτο λεπτό, ενώ στα υπόλοιπα έμβρυα ήταν φυσιολογικός. Η 
πορεία των εμβρύων ήταν φυσιολογική μέχρι την έξοδό τους από το νοσοκομείο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: οι περιπτώσεις με ολιγάμνιο συνιστούν παράγοντα κινδύνου για την κύηση. Oι συχνό-
τερες επιπλοκές που παρατηρούνται είναι η εμφάνιση ενδομήτριας βραδύτητας της ανάπτυξης, ενώ μι-
κρότερης σημασίας είναι η ύπαρξη κεχρωσμένου αμνιακού υγρού. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται 
η διενέργεια καισαρικής τομής και η αντιμετώπιση του νεογνού σε εξειδικευμένο νεογνολογικό κέντρο. 

ΑΑ6. Η παχυσαρκία ως πρόκληση στο μαιευτικό υπερηχογράφημα: Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση   
Βασιλειάδου Δήμητρα, Αντίοχος Κωνσταντίνος, Σκρέκας Γεώργιος
LapEndoSurgery: Advanced Laparoscopy & Bariatric Surgery, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παχυσαρκία ορίζεται ως η κατάσταση όπου ο δείκτης μάζας σώματος (βΜί) του ατόμου 
είναι μεγαλύτερος από 30. Παγκοσμίως η επίπτωση της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί από το 1980 και 
αφορά το 13% του ενηλίκου πληθυσμού (11% των ανδρών και 15% των γυναικών).  Στο δυτικό κόσμο, οι 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι κατά 50% υπέρβαρες (βΜί ≥ 25) ή παχύσαρκες.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της παχυσαρκίας 
στην υπερηχογραφική παρακολούθηση της κύησης.

ΑνΑΣΚΟΠηΣη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑΣ: Η παχυσαρκία επηρεάζει ποικιλοτρόπως το μαιευτικό υπερηχογράφη-
μα, σε όλα τα τρίμηνα της κύησης. Παράμετροι που επηρεάζονται από την παχυσαρκία της μητέρας 
είναι η υπερηχογραφική εκτίμηση της ηλικίας κύησης, του εμβρυικού βάρους, η επαρκής απεικόνιση των 
τεσσάρων κοιλοτήτων και η παρακολούθηση του αμνιακού υγρού ενώ έχει βρεθεί ότι απαιτείται περισ-
σότερος χρόνος ή και περισσότερες προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί τόσο η μέτρηση της αυχενικής 
διαφάνειας όσο και το υπερηχογράφημα ανίχνευσης ανατομικών ανωμαλιών. Η δυνατότητα ανίχνευ-
σης ανατομικών ανωμαλιών είναι επίσης μικρότερη στις παχύσαρκες μητέρες έναντι των νορμοβαρών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υπερηχογραφική αξιολόγηση ποικίλων δεικτών που συμβάλλουν στην παρακολού-
θηση της κύησης επηρεάζεται από την παχυσαρκία της μητέρας. Η επίτευξη φυσιολογικού βάρους της 
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μητέρας προ της κύησης έχει πολλαπλά οφέλη.

ΑΑ7. Πολλαπλές δερμοειδείς κύστεις ωοθηκών άμφω: Δύσκολη υπερηχογραφική 
διαφοροδιαγνωση   
Νιδήμος Αστέριος, Μπουρνούδη Ιωάννα, Φάππας Μαρίνος, Τσαγκούλης Μάνθος, 
Τσιλιώνης Βασίλειος, Λιάλιος Γεώργιος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Λάρισα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: οι δερμοειδείς κύστεις είναι οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι των γυναικών αναπαραγω-
γικής ηλικίας. αποτελούν περίπου το 15-20% όλων των ωοθηκικών όγκων στις ενήλικες γυναίκες 
και το 50% στην παιδική ηλικία. Η αμφοτερόπλευρη εντόπιση τους παρατηρείται στο 10% των πε-
ριπτώσεων. Η παρουσία πολλαπλών δερμοειδών κύστεων είναι αρκετά σπάνια για αυτό μπορεί να 
διαλάθει της διάγνωσής μας.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης νεαρής γυναίκας με πολλαπλές δερμοειδείς κύ-
στεις ωοθηκών αμφοτερόπλευρα, μετά από επανεμφάνιση τους, για να μας ευαισθητοποιήσει στην 
υπερηχογραφική διάγνωση και την σωστή αντιμετώπιση του σπάνιου αυτού περιστατικού με εξειδι-
κευμένους χειρισμούς, για την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ασθενής 27 ετών, άτοκος, προσήλθε για οξύ άλγος υπογαστρίου. Στον υπερη-
χογραφικό έλεγχο βρέθηκε κυστικό μόρφωμα 7*9*8 cm στην δεξιά ωοθήκη, το οποίο εμφάνιζε χα-
ρακτηριστικά δερμοειδούς κύστης. Στην αριστερή ωοθήκη απεικονίστηκε μικρότερη κυστική βλάβη 
3*3*2cm. από το αναμνηστικό ιστορικό η ασθενής είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε λαπαροσκοπική 
εξαίρεση δερμοειδούς κύστης δεξιάς ωοθήκης διαστάσεων 15*15*16cm προ 8ετίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής υποβλήθηκε σε λαπαροτομία κατά την οποία αφαιρέθηκαν μία δερ-
μοειδής κύστη από τη αριστερή ωοθήκη  και κατά την αφαίρεση της μεγάλης κύστης από την δεξιά 
ωοθήκη αποκαλύφθηκε η παρουσία των πολλαπλών τερατωμάτων. Έγινε η προσεκτική απομάκρυν-
ση αυτών και διατήρηση του ωοθηκικού ιστού αμφοτερόπλευρα. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθε-
νούς ήταν ομαλή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση πολλαπλών δερμοειδών κύστεων αμφοτερόπλευρα στις ωοθήκες 
αποτελεί σπάνια κλινική οντότητα που μπορεί να διαλάθει της διάγνωσής μας με αποτέλεσμα σοβα-
ρά διαφοροδιαγνωστικά λάθη . Το γεγονός ότι είναι οι συχνότεροι όγκοι των ωοθηκών στις νεαρές 
γυναίκες, η διάγνωση και η αντιμετώπιση τους πρέπει γίνεται από ευαισθητοποιημένους γυναικο-
λόγους με γνώμονα την σωστή διάγνωση και στην συνέχεια την πλήρη αφαίρεση των όγκων αυτών 
με διατήρηση υγιούς ωοθηκικού ιστού έτσι ώστε να προστατεύονται οι ωοθηκικές εφεδρείες των 
γυναικών αυτών και αποφεύγονται περιττές επεμβάσεις.

ΑΑ8. Διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος (υδρονέφρωση) στο υπερηχογράφημα Β 
επιπέδου  
Αντωνακόπουλος Νικόλαος, Μπεναρδής Παναγιώτης, Παπαθεοδώρου Σοφία, Βραχνής 
Νικόλαος  
Μονάδα Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής Ευγενίδειου 
Θεραπευτηρίου, Αθήνα              

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση της εμπειρίας της Μονάδας εμβρυομητρικής του ευγενίδειου θεραπευτηρίου 
για τη συγκεκριμένη συγγενή ανωμαλία του ουροποιητικού, όσον αφορά τα υπερηχογραφικά της χα-
ρακτηριστικά, τη βαρύτητά της και την πρόγνωσή της. 
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αναρτημένέΣ ανακοινωΣέιΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ανασκοπήθηκε η βάση δεδομένων ASTRAIA της Μονάδας, για τα έτη 2015-2016, 
όσον αφορά τις συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού που ανιχνεύθηκαν. Σημειώθηκε η βαρύτητα των ευ-
ρημάτων και η αντίστοιχη πρόγνωση. ανασκοπήθηκε επίσης η βάση δεδομένων των υπερηχογραφικών 
εικόνων για τα περιστατικά αυτά και παρουσιάζονται τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά της ανωμαλίας 
αυτής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανωτέρω 2ετία ανευρέθηκαν 12 συγ-
γενείς ανωμαλίες ουροποιητικού, με συχνότερη την υδρονέ-
φρωση σε 11 περιπτώσεις, ενώ υπήρχε και μία περίπτωση 
πολυκυστικού νεφρού. οι περιπτώσεις υδρονέφρωσης απο-
τελούσαν μεμονωμένες ανωμαλίες, χωρίς άλλες ανατομικές 
ανωμαλίες, ενώ και η ποσότητα του αμνιακού υγρού ήταν 
εντός φυσιολογικών ορίων. Η διάγνωση των διατάσεων των 
πυελοκαλυκικών συστημάτων έγινε κατά το υπερηχογράφη-
μα β επιπέδου με απεικόνιση 2 διαστάσεων, σε οβελιαίες 
και εγκάρσιες τομές της κοιλιάς και η διάμετρος των νεφρι-
κών πυέλων προσδιορίστηκε σε προσθιοπίσθια μέτρηση. οι 
γυναίκες επανέρχονταν για υπερηχογράφημα κάθε 4 ή πε-
ρισσότερες εβδομάδες, με σκοπό την παρακολούθηση της 
εξέλιξης της διάτασης και αντίστοιχη συμβουλευτική. Η ανα-
σκόπηση του ατομικού ιστορικού των γυναικών δεν ανέδειξε 
κάποιο παράγοντα κινδύνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο υλικό μας η υδρονέφρωση αποτελού-
σε τη συχνότερη συγγενή ανωμαλία του ουροποιητικού. Τα 
δεδομένα μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου 
η υδρονέφρωση είναι η συχνότερη ανωμαλία του ουροποιη-
τικού συστήματος του εμβρύου, με μία συχνότητα 1-3% των 
κυήσεων. Τις περισσότερες φορές είναι μια παροδική κατά-
σταση που υποστρέφει αυτόματα. αυτό συνέβη και στα 10 
από τα 11 περιστατικά της Μονάδας (πολύ καλή πρόγνωση). 
Σπάνια βέβαια μπορεί να σχετίζεται με χρωμοσωμική ανω-
μαλία (Down). Ήπια ορίζεται η υδρονέφρωση με προσθιοπί-
σθια διάμετρο >4 χιλ και <7 χιλ. Η σοβαρή υδρονέφρωση (δι-
άμετρος >7 χιλ.) ειδικά όταν εμμένει στο τρίτο τρίμηνο (>10 
χιλ.) μπορεί να οφείλεται σε βαλβίδες της οπίσθιας ουρή-
θρας, σε άρρενα έμβρυα, ή σε στένωση της πυελοουρητηρι-
κής ή κυστεοουρητηρικής συμβολής. υπερηχογραφικά εκτός 
από διάταση της νεφρικής πυέλου και των νεφρικών καλύ-
κων μπορεί να απεικονίζεται διάταση του ουρητήρα, σε πε-
ριφερική στένωση, καθώς και ολιγάμνιο σε απόφραξη άμφω ή σε περιορισμό της νεφρικής λειτουργίας. 
Στη Μονάδα μας τόσο το νεφρικό παρέγχυμα όσο και η διάμετρος της νεφρικής πυέλου άμφω προσδιο-
ρίζονται επί παθολογίας. Η λέπτυνση του νεφρικού παρεγχύματος στη σοβαρή υδρονέφρωση αποτελεί 
καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα. 

Μόνο ένα από τα περιστατικά της Μονάδας είχε σοβαρή υδρονέφρωση ετερόπλευρα, όπου ο έλεγχος καρυο-
τύπου ήταν φυσιολογικός. ακολούθησε συμβουλευτική του ζεύγους και η κύηση συνεχίστηκε. Η περιγεννητική 
πορεία του νεογνού ήταν φυσιολογική. επί υποψίας διάτασης του αποχετευτικού συστήματος των νεφρών 
γίνονται μετρήσεις και εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ πρέπει πάντα να αξιολογείται και 
το αμνιακό υγρό. Όπως ανέδειξαν και τα περιστατικά της Μονάδας πολλές φορές δεν υπάρχει κανένας πα-
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ράγοντας κινδύνου. ο έλεγχος καρυοτύπου ενδείκνυται σε σοβαρές διατάσεις ή αν συνυπάρχουν άλλα 
ευρήματα.

ΑΑ9. Κατευθυντήριες οδηγίες προσυμπτωματικού ελέγχου ομάδων υψηλού 
κινδύνου για καρκίνο του μαστού. 
ΓεώργιοςΓιουτλάκη Ελένη, Αναστασιάδη Θεώνη, Φειδά Ελένη, Χαλαζωνίτης 
Αθανάσιος
Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”, Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού, γενικά, αφορά την λήψη κα-
τάλληλων μέτρων από τους φορείς υγείας, τα οποία θα οδηγήσουν στην διάγνωση προκαρκινικών 
καταστάσεων ή στην διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμα στάδια. Ωστόσο επειδή κάποιες γυναίκες 
κατατάσσονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη της νόσου (π.χ. γυναίκες με πιθα-
νότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού > 25-30%, γυναίκες για τις οποίες η βιοψία μαστού ανέδειξε 
λοβιακή υπερπλασία ή λοβιακό καρκίνο in situ, γυναίκες οι οποίες φέρουν γενετικές μεταλλάξεις, ή 
έχουν ακτινοβοληθεί στο θώρακα λόγω λεμφώματος σε νεαρή ηλικία, προτείνεται για αυτές δια-
φορετικοί τρόποι ελέγχου κατά περίπτωση.

ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα εργασία θα γίνει εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και 
των κατευθυντήριων οδηγιών των επίσημων επιστημονικών εταιρειών, αναφορικά με τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο γυναικών υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. θα γίνει επίσης 
λεπτομερής αξιολόγηση των ενδείξεων όλων των απεικονιστικών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποι-
ούνται για τον έλεγχο των μαστών, αυτών ειδικά των γυναικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: θα προταθούν εύχρηστοι πίνακες απεικονιστικών εξετάσεων αναφορικά με τον βαθ-
μό επικινδυνότητας και την ηλικία των εξεταζόμενων γυναικών, ώστε αυτοί να γίνουν ευρέως γνωστοί 
σε ιατρούς οι οποίες ασχολούνται με τον γυναικείο πληθυσμό αφενός, και να υιοθετηθούν από τους 
αρμόδιους φορείς αφετέρου. 

ΑΑ9. Υπερηχογραφία στην εμμηνόπαυση 
Κριαράς Ανδρέας, Στρατουδάκης Γεώργιος, Κοντεζάκης Πέτρος, Tzitzikalakis Cateri-
na, Δασκαλάκης Γεώργιος.         
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση αν η διακολπική υπερηχογραφία ή/και η διακολπική Doppler υπερηχογραφία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό φυσιολογικού ή παθολογικού ενδομητρίου σε 
γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ασθενείς με μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία, μετά από ένα χρόνο του-
λάχιστον εγκατεστημένης εμμηνόπαυσης και χωρίς να βρίσκονται σε θεραπεία ορμονικής υπο-
κατάστασης, εξετάσθηκαν προεγχειρητικά με διακολπική υπερηχογραφία και διακολπική Doppler 
υπερηχογραφία, την ίδια ημέρα ή την προηγούμενη, πριν υποβληθούν σε διαγνωστική απόξεση. 
Το πάχος ενδομητρίου και ο δείκτης παλμικότητας (ρί) των μητριαίων αρτηριών καταγράφηκε σε 
όλες τις περιπτώσεις.    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε ότι σε 43 (86%) από τις ασθενείς είχαμε φυσιολο-
γικά ευρήματα και σε 7 (14%) παρουσιάστηκε παθολογική εικόνα (υπερπλασία ενδομητρίου, πολύπο-
δες, καρκίνος ενδομητρίου). ο μέσος όρος του πάχους του ενδομητρίου ήταν 9.4 mm στην ομάδα με 
την παθολογική εικόνα, ενώ ο αντίστοιχος όρος στην ομάδα με το φυσιολογικό ενδομήτριο ήταν 3.8 
mm. ο μέσος όρος του δείκτη παλμικότητας (ρί) των μητριαίων αρτηριών ήταν 2.2 (εύρος 1.3-4.4) στην 
ομάδα με την παθολογική εικόνα, ενώ ο αντίστοιχος όρος στην ομάδα με το φυσιολογικό ενδομήτριο 
ήταν 2.4 (εύρος 1.5-3.9). βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυξημένου πάχους ενδομητρίου (δια-
κολπική υπερηχογραφία) και παθολογικών ευρημάτων στην ιστολογική εικόνα. αντίθετα δεν βρέθηκε 
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να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δείκτη παλμικότητας (ρί) (διακολπική Doppler υπερηχογραφία) και παθολογι-
κών ευρημάτων στην ιστολογική εικόνα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διακολπική Doppler υπερηχογραφία δεν βρέθηκε να είναι ικανή από μόνη της να δια-
κρίνει μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού ενδομητρίου, ενώ η διακολπική υπερηχογραφία διατηρεί την 
αξία της και παραμένει σημαντική απεικονιστική μέθοδος βοήθειας στην κλινική πράξη.

ΑΑ10. Καθοριστική υπερηχογραφική καθοδήγηση στην αντιμετώπιση σπάνιας 
μετεγχειρητικής επιπλοκής μετά από κολπική υστερεκτομή 
Κληματσούδα Μαρία., Κασιμάτης Κωνσταντίνος., Γκορέζη-Νταβέλα Ηρώ, Λιάλιος 
Γεώργιος.         
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Λάρισας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το πυελικό απόστημα παρατηρείται ως μετεγχειρητική επιπλοκή σε λιγότερο από 1% μετά 
από κολπική υστερεκτομή.

ΣΚΟΠΟΣ: Η ευαισθητοποίηση του κλινικού ιατρού στη άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση της σπάνιας 
αυτής μετεγχειρητικής επιπλοκής, και η καθοριστική χρήση του διακολπικού υπερηχογραφήματος για 
την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ασθενής 59ετών  προσήλθε στα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία λόγω άλγους 
υπογαστρίου, δυσουρικών φαινομένων και εμπύρετου από 5ημέρου. από το γυναικολογικό ιστορικό 
αναφέρει: κολπική υστερεκτομή προ 15 ημερών, λόγω πρόπτωσης μήτρας τρίτου βαθμού. ατομικό 
αναμνηστικό: αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, υποθυρεοειδισμός. Δεν αναφέ-
ρει αλλεργίες σε φαρμακευτική αγωγή. Ζωτικά σημεία: α.Π 150/60 mmHg, σφ 75/min, θερμοκρα-
σία: 38,2oC.Κατά την κλινική εξέταση ανευρέθηκε έντονη ευαισθησία υπογαστρίου, καθώς και ψηλά-
φηση μαλακού μορφώματος στο δουγλάσειο χώρο κατά τη γυναικολογική εξέταση. Έγινε εισαγωγή 
στη γυναικολογική κλινική, όπου υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο. Γεν. αίματος εισαγωγής: WBC 
12.800μ/L, ουδετερόφιλα 86,5%, HGB 9,9g/dL, HCT 29,8%, PLT 486.000 CRP : 27,1 Χορηγήθηκε τριπλό 
σχήμα αντιβιωτικής αγωγής i.v. ακολούθησε κολπικός υπέρηχος (TVS)και αξονική τομογραφία (CT) 
άνω/ κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου με σκιαγραφικό διάλυμα γαστρογραφίνης: μόρ-
φωμα 14*8*8 εκ. το οποίο συνέχεται με το κολπικό κολόβωμα, δ/δ αφόρα αιμάτωμα ή αποστηματική 
συλλογή στην χειρουργική κοίτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκε υπό γενική αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση διάνοιξη και 
παροχέτευση του αποστήματος διαμέσου του κολπικού κολοβώματος. Πραγματοποιήθηκε διάσπαση των 
διαφραγμάτων, λήψη καλλιέργειας, έκπλυση της αποστηματικής κοιλότητας υπό υπερηχογραφική καθοδή-
γηση και τοποθετήθηκε παροχέτευση με καθετήρα τύπου folley. ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Η ασθενής 
εξήλθε την 5η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση, με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: απαιτείται άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση του αποστήματος μετά από κολπική υστε-
ρεκτομή με εξειδικευμένους χειρισμούς για την αποφυγή των περιττών παρεμβάσεων.. Η κολπική υπερη-
χογραφική εξέταση παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη έγκαιρη διάγνωση, όσο και στην αντιμετώπιση της 
σπάνιας αυτής επιπλοκής.
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ΑΑ11.Συχνότητα συγγενών ανωμαλιών κατά σύστημα στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου: 
η εμπειρία της Μονάδας Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου και 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  
Αντωνακόπουλος Νικόλαος, Παπαθεοδώρου Σοφία, Μπεναρδής Παναγιώτης, Ψαράκης 
Αντώνης, Βραχνής Νικόλαος  
Μονάδα Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, 
Αθήνα              

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση της εμπειρίας της Μονάδας Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής ίατρικής 
του ευγενίδειου θεραπευτηρίου όσον αφορά τη συχνότητα των συγγενών ανωμαλιών των εμβρύων κατά 
σύστημα στο υπερηχογράφημα β επιπέδου και συσχέτιση με την δημοσιευμένη τάση όψιμων διακοπών 
κύησης για αντίστοιχα σοβαρά ευρήματα ανά σύστημα.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ανασκοπήθηκε η βάση δεδομένων ASTRAIA της Μονάδας, για τα έτη 2015-2016, 
όσον αφορά τις συγγενείς ανωμαλίες που ανιχνεύθηκαν στη Μονάδα και τι ποσοστό κατείχε το κάθε σύ-
στημα του εμβρύου. Δεν έγινε διαχωρισμός ήπιων-σοβαρών ανωμαλιών, ούτε αποκλείστηκαν οι κυήσεις 
όπου ο περαιτέρω έλεγχος επί ενδείξεων ανέδειξε γενετικό υπόβαθρο. οι ανωμαλίες επιβεβαιώθηκαν 
υπερηχογραφικά από τουλάχιστον 2 διαφορετικούς ιατρούς με εξειδίκευση στην εμβρυομητρική ιατρική. Η 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε με την μηχανή αναζήτησης της Google.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανωτέρω 2ετία ανευρέθηκαν 12 ανωμαλίες ουροποιητικού (37%), 10 ανωμαλίες 
πεπτικού (30%), 5 ανωμαλίες καρδιαγγειακού (15%), 3 ανωμαλίες κεντρικού νευρικού συστήματος (9%), 2 
ανωμαλίες προσώπου (6%) και 1 ανωμαλία σκελετού-άκρων (3%)  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ανασκοπώντας 
τη βιβλιογραφία παρατηρήσαμε ότι 
αντίστοιχα τα ποσοστά για σοβα-
ρές ανω μαλίες που συνιστάται δι-
ακοπή κύησης, ανεξάρτητα γενετι-
κού υπόβαθρου, είναι ανά σύστημα: 
10% για ανωμαλίες ουροποιητικού, 
8% για ανωμαλίες καρδιαγγειακού, 
40% για ανωμαλίες του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και 13% για 
ανωμαλίες σκελετού-άκρων. Στο 
εναπομείναν ποσοστό εμπεριέχο-
νται οι ανωμαλίες προσώπου και 
πεπτικού, για τις οποίες όμως δε 
δίδεται ποσοστό, γιατί πιθανότατα 
δεν ήταν μεμονωμένες ανωμαλίες. 
Συνάγεται ότι συστήματα όπως το 
ουροποιητικό συχνά ανευρίσκονται 
παθολογικά στον υπερηχογραφικό 
έλεγχο, ωστόσο τα ευρήματα δε συνιστούν συνήθως σοβαρή νοσηρότητα για το νεογνό και γίνονται γενι-
κώς αποδεκτά από την ιατρική κοινότητα και τα ζευγάρια. αντίθετα ευρήματα σε συστήματα όπως το κε-
ντρικό νευρικό ή ο σκελετός συνεπάγονται συνήθως σοβαρή παθολογία και η τάση τόσο των ιατρών όσο 
και των γονέων είναι τέτοια ευρήματα να τους οδηγούν σε απόφαση διακοπής της κύησης, ίσως λόγω και 
του συνδυασμού σωματικού και διανοητικού ελλείμματος. Μία ενδιάμεση κατηγορία αποτελούν τα ευρήμα-
τα του καρδιαγγειακού συστήματος, που μοιράζονται σε σοβαρά και μη, με την δυνατότητα παρέμβασης 
μετά τη γέννηση, να οδηγεί σε διακοπή συνήθως των πιο σοβαρών περιπτώσεων.

αναρτημένέΣ ανακοινωΣέιΣ
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ΑΑ12. Υπερηχογραφική εξέταση αιμορραγιών πρώτου τριμήνου  
Στρατουδάκης Γεώργιος, Κριαράς Ανδρέας, Κοντεζάκης Πέτρος, Tzitzikalakis Caterina, 
Δασκαλάκης Γεώργιος  
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης              

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της έκβασης των κυήσεων με κολπική αιμόρροια μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου 
και η επίδραση της υπερηχογραφικής εξέτασης στην μαιευτική και γενετική συμβουλή.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά τις περιπτώσεις γυναικών που υποβλήθηκαν σε ενδοκολπι-
κή υπερηχογραφική εξέταση, την περίοδο ίανουαρίου 2011 μέχρι Δεκέμβρη 2015, λόγω κολπικής αιμόρροι-
ας πρώτου τριμήνου και με διάγνωση επαπειλούμενης, ατελής ή πλήρους αποβολής και πιθανής έκτοπης 
κύησης. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι περιπτώσεις κυήσεων με άλγος υπογαστρίου χωρίς κολπική αιμόρροια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Την παραπάνω περίοδο είχαμε συνολικά 715 περιπτώσεις που εξετάσθηκαν στην Κλινική 
μας για κύηση πρώτου τριμήνου και κολπική αιμόρροια. από αυτές: 314 περιπτώσεις κύησης (44%) με καλή 
εικόνα στον υπερηχογραφικό έλεγχο, 236 περιπτώσεις (33%) με παλίνδρομη κύηση, 126 περιπτώσεις (18%) 
χωρίς ενδομήτριο σάκο κύησης και 39 περιπτώσεις (5%) με έκτοπη κύηση. από τις 314 περιπτώσεις κύησης 
με καλή εικόνα στον αρχικό υπερηχογραφικό έλεγχο, η πλειοψηφία (86%) συνέχισε να έχει καλή εικόνα και 
στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ενώ το 14% απέβαλε. από τις 236 περιπτώσεις με παλίνδρομη κύηση στον 
αρχικό υπερηχογραφικό έλεγχο, 140 περιπτώσεις αντιμετωπίσθηκαν με προγραμματισμένη θεραπευτική 
απόξεση. οι υπόλοιπες 96 περιπτώσεις αποφάσισαν να περιμένουν και 71 απέβαλαν αυτόματα, 10 υπο-
βλήθηκαν σε επείγουσα θεραπευτική απόξεση και 15 υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη θεραπευτική 
απόξεση. οι 126 περιπτώσεις χωρίς ενδομήτριο σάκο κύησης στον αρχικό υπερηχογραφικό έλεγχο, αποδεί-
χθηκε ότι ήταν έκτοπη κύηση (22 περιπτώσεις), πλήρης αποβολή (99 περιπτώσεις) και ενδομήτριος κύηση 
(5 περιπτώσεις).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ενδοκολπική υπερηχογραφία αποτελεί σημαντική βοήθεια στη διάγνωση και αντιμετώ-
πιση της κολπικής αιμόρροιας στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. 

αναρτημένέΣ ανακοινωΣέιΣ
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Μοριοδότηση
Η ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική εταιρεία (ε.Μ.Γ.ε.) θα χορηγήσει 5 μόρια συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης.

Επίσημη γλώσσα & μετάφραση
ελληνική & αγγλική. 
Δεν θα υπάρχει μετάφραση για τις εισηγήσεις που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Ονομαστικές κονκάρδες
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες 
κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδοθούν από την Γραμματεία μετά το πέρας της 
μετά το πέρας του 3ου Συνεδρίου.

1ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής 
και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία 
Royal Olympic, Αθήνα  
12 - 13 Δεκεμβρίου 2014

2ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής 
και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία 
Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα  
20 - 21 Νοεμβρίου  2015

γένικέΣ πληροφοριέΣ

προηγουμένα Συνέδρια
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γένικέΣ πληροφοριέΣ

έγγραφέΣ 

εγγραφές μπορούν να γίνουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.hsoge.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 211 100 1781 (κυρία Δερβού) ή με email: e.de@
zita-congress.gr

*  Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 70+ εκπαιδευτικών διαλέξεων (web lectures - videos) στην ελληνική γλώσ-
σα στο πεδίο της Υπερηχογραφίας στην Εμβρυομητρική Ιατρική και την Γυναικολογία. Η πρόσβαση ισχύει για 
ένα έτος στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ εφόσον η εγγραφή στην ιστοσελίδα πραγματοποιηθεί ταυτόχρο-
να με την εγγραφή στο Συνέδριο. Για όσους επιθυμούν εγγραφή στην σελίδα www.athensobgyn.org εκτός 
πλαισίου  συνεδρίου η ετήσια εγγραφή μέλους ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Γλώσσα Σεμιναρίου: Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική με ορισμένες διαλέξεις στην 
αγγλική.

η εγγραφή (δικαίωμα συμμετοχής) των Ειδικευμένων / Ειδικευομένων Ιατρών / Μαιών 

περιλαμβάνει:

• Δεξίωσης υποδοχής
• Παρακολούθηση επιστημονικού Προγράμματος  

(Διαδραστικές Στρογγυλές τράπεζες, Quiz, Zωντανές υπερηχογραφικές επιδείξεις - live scan)
• Συνεδριακό υλικό (πρόγραμμα, τσάντα συνεδρίου)
• βασική συνδρομή μέλους ISUOG (core membership) αξίας 75 ευρώ**
• Διαλείμματα καφέ
• Πιστοποιητικό συμμετοχής με έγκριση isuog

**  H εγγραφή σας στο Συνέδριο περιλαμβάνει την ετήσια δωρεάν συνδρομή μέλους ISUOG (core membership) 
με την οποία αποκτάτε πρόσβαση στο online εκπαιδευτικό υλικό της σελίδας που περιλαμβάνει ανάμεσα σε 
άλλα και μεγάλο αριθμό διαλέξεων και εκπαιδευτικών βίντεο στην αγγλική γλώσσα από εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια και επιστημονικά συνέδρια.

Δικαίωμα συμμετοχής
Έως 10/1/17 Από 11/1/17

Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι / ακτινολόγοι / ειδικοί ίατροί 100 ευρώ 120 ευρώ
ειδικευόμενοι ίατροί / Μαίες 80 ευρώ 100 ευρώ
εγγραφή ημέρας (Day pass) 60 ευρώ 70 ευρώ

Προαιρετική συμμετοχή
Πρακτική άσκηση - hands on (έκαστη) 30 ευρώ

Πρακτική άσκηση - hands on (και οι δύο) 50 ευρώ
εγγραφή μέλους στην σελίδα www.athensobgyn.org* 50 ευρώ
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οργανωΣη Συνέδριου

Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος
Βασ. Σοφίας 124Β, Αθήνα 11526, Τηλ: 210 7789211, φαξ: 210 7777390

Ιστοσελίδα: www.hsoge.gr, Ε-mail: info@hsoge.gr

έγκριΣη και αιγιδα 

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Ιστοσελίδα: www.isuog.org 

αιγιδα

τοποΣ διέξαγωγηΣ

ΖΑΠΠΕΙΟν ΜΕΓΑΡΟ, Αθήνα 10557, Τηλ: 210 32.23.509 
Ιστοσελίδα: www.zappeion.gr

γραμματέια οργανωΣηΣ Συνέδριου

Zita congress 
1ο χλμ Παιανίας Μαρκοπούλου, 190201 Παιανία, Αττική,  

Τηλ: 211 1001781, φαξ: 210 6642116  
Ιστοσελίδα: www.zita-congress.com, E-mail: e.de@zita-congress.gr 

Ελληνική 
Μαιευτική και 
Γυναικολογική 
ΕταιρείαΕυγενίδειο Θεραπευτήριο

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
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χορηγοι
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χώρος περιπτέρων

Συνεδριακός χώρος

χώρος εξετάσεων

"ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΛΗΨΙΣ"

κατοΨη αιΘουΣων
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ΣημέιωΣέιΣ/nOtES
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