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Η Ηχωκαρδιογραφία και 
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Διοργάνωση:

Σε συνεργασία:

ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
   “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”  

      ΟΜΑΔΑ HEART IMAGERS OF TOMORROW (H.I.T.) ΕΛΛΑΔΑΣ          

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ                 
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Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών
Η Ηχωκαρδιογραφία και οι άλλες Απεικονιστικές τεχνικές στην κλινική πράξη

Χαιρετισμός

Κωνσταντίνος Χ. Παπαδόπουλος

Ειρήνη ΒελεγράκηΣάββας Λ. Λοΐζος

Επιμελητής Ά  Καρδιολογίας 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Καρδιολόγος, «King’s college Hospital», 
Heart Imagers of Tomorrow Ελλάδας

Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία» 
Heart Imagers of Tomorrow Ελλάδας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο: 

6ο Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών - Η Ηχωκαρδιογραφία και  οι άλλες Απεικονιστικές 
τεχνικές στην κλινική πράξη,  

που διοργανώνεται από το Ηχωκαρδιογραφικό εργαστήριο του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και την ομάδα “Heart Imagers of Tomorrow” (EACVI 
- H.I.T.) Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.

H Ηχωκαρδιογραφία δεν αποτελεί μόνο βασική απεικονιστική τεχνική αλλά έχει πλέον 
γίνει αναπόσπαστο τμήμα την καρδιολογικής εξέτασης στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη και 
η συνεισφορά της σε όλο το φάσμα της κλινικής καρδιολογίας είναι καθολικά αποδεκτή. Η 
ανάπτυξη των υπόλοιπων απεικονιστικών τεχνικών, όπως η μαγνητική και αξονική τομογραφία, 
το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου και η τομογραφία ποζιτρονίων, έχει σε άλλοτε άλλο βαθμό  
αναδείξει το βασικό επιπρόσθετο ρόλο τους στην εκτίμηση των καρδιολογικών ασθενών και τη 
συνεισφορά τους στις περιπτώσεις που η ηχωκαρδιογραφία δεν επαρκεί.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα αναδειχτεί μέσα από κλινικά περιστατικά  ο αρμονικός 
συνδυασμός της χρήσης της ηχωκαρδιογραφίας και των υπόλοιπων απεικονιστικών τεχνικών 
στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο για τη βέλτιστη διαγνωστική διαχείριση του 
καρδιολογικού ασθενή και την επιλογή της θεραπείας.

Στο δεύτερο μέρος  - «How to do / Hands on session» - θα υπάρχει πρακτική εφαρμογή της 
συνδυαστικής χρήσης των συμβατικών και εξειδικευμένων ηχωκαρδιογραφικών και των 
υπόλοιπων απεικονιστικών τεχνικών πάνω σε κλινικά περιστατικά, σε σταθμούς εργασίας, με τη 
καθοδήγηση των ειδικών. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε καρδιολόγο αισθάνεται την ανάγκη απόκτησης 
πρακτικών γνώσεων και εμβάθυνσης πάνω στη συνδυαστική χρήση των απεικονιστικών 
τεχνικών στην εκτίμηση των καρδιολογικών προβλημάτων, με έμφαση στους νέους ειδικούς 
και ειδικευόμενους καρδιολόγους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν  μόρια συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς, οι διοργανωτές του σεμιναρίου,



Οργάνωση - Γραμματεία:

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1

Fax: 210 6827409, E-mail: estasinou@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr


