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Τίτλος Ημερίδων – Κλινικών Σεμιναρίων 

«Νεώτερες μη-επεμβατικές μέθοδοι και τεχνολογίες εκτίμησης του συνολικού 
καρδιαγγειακού κινδύνου: Από τη θεωρία στην πράξη» 
 
Υπό την Αιγίδα 

Εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Έρευνας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Σεμιναρίων 

Δρ. Πρωτογέρου Αθανάσιος, Παθολόγος 
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Μαάστριχτ, Ολλανδία 
& Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Έρευνας της Α΄ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών 
 
Εκπαιδευτές 
 

Δρ. Βλαχόπουλος Χαράλαμπος,  
Καρδιολόγος 

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δρ. Παπαϊωάννου Θεόδωρος,  
Μηχανολόγος Μηχανικός  

Επίκ. Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δρ. Πρωτογέρου Αθανάσιος,  
Παθολόγος 

Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Μαάστριχτ, Ολλανδία 

 
Σε ποιούς απευθύνεται 

Ειδικευμένοι Παθολόγοι και Καρδιολόγοι Πρωτοβάθμιας Υγείας. 
 
Αντικείμενο και αριθμός των σεμιναρίων 

H παρουσίαση νεώτερων μη-επεμβατικών μεθόδων και τεχνολογιών, σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο, σχετικά με την επανεκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.  

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας των μεθόδων, τη 
φυσική σημασία των νέων παραμέτρων, την κλινική τους αξία σε παθοφυσιολογικό και 
θεραπευτικό επίπεδο, τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής τους, καθώς και 
την επίδειξη των νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην πράξη.  
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Μέθοδοι και τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν 

 
Παράμετρος - Δείκτης Μέθοδος-Τεχνική Τεχνολογία - Συσκευή 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ 
Δείκτης σφυρών-βραχίονα 
 

α. Ταλαντωσιμετρία 
β. Doppler 

1.Φορητό Doppler 5-10 MHz 
2. WatchBP Office ABI, 
Microlife 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ 
Πάχος έσω-μέσου χιτώνα 

Δισδιάστατη 
Υπερηχογραφία 

1. Vivid, General Electric   

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΟΡΤΗΣ 
Ταχύτητα σφυγμικού κύματος πίεσης 

Τονομετρία -  
Ταλαντωσιμετρία 

1. Sphygmocor, Atcor Medical 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 
Κεντρικές πιέσεις 

Τονομετρία 
Ταλαντωσιμετρία 

1. Sphygmocor, Atcor Medical 
2. Mobil-O-Graph 
3. Centron cBP 301 

  
Στόχος των Σεμιναρίων / Ημερίδων 

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική εκπαίδευση Ιατρών σε 
νεώτερες μεθόδους/τεχνολογίες αξιολόγησης αιμοδυναμικών και καρδιαγγειακών 
παραμέτρων, με απώτερο στόχο την ακριβέστερη εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
και την πιο αποτελεσματική διαχείριση ασθενών.   

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις νεώτερες κλινικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά στην αξιολόγηση:  
[α]  της περιφερικής αγγειοπάθειας 
[β]  της πρώιμης αθηρωμάτωσης  των αρτηριών 
[γ]  της ελαστικότητας των αρτηριών 
[δ]  της πίεσης στην αορτή 

Επίσης, θα μπορούν να επανεκτιμήσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ασθενών στην πράξη, 
μέσω των νεώτερων αιμοδυναμικών και καρδιαγγειακών δεικτών που θα αξιολογούν, 
εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες.   
 
Πρόγραμμα Σεμιναρίων / Ημερίδων 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος θα 
παρουσιαστούν: 

- Βασικές έννοιες, μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού των νέων δεικτών, βασικές 
αρχές λειτουργίας μηχανημάτων. 

- Φυσιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους βιοδείκτες. 
- Παθολογικοί μηχανισμοί που τους επηρεάζουν. 
- Πως και γιατί επηρεάζουν οι συγκεκριμένοι δείκτες τον καρδιαγγειακό κίνδυνο; 
- Ποιες φαρμακευτικές και μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις τους τροποποιούν;  
- Πότε ενδείκνυται η αξιολόγηση τους;  
- Πως οι νέοι δείκτες μπορούν να τροποποιήσουν την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου; 
- Τι προτείνουν οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες;  

 



3 

 

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει αφενός την επίδειξη του προσδιορισμού των νεώτερων 
βιοδεικτών  με τη χρήση κατάλληλων ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών και αφετέρου 
την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στην πράξη υπό την καθοδήγηση ειδικών.   
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ / ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 

8.30 - 9.00 Ενημέρωση - υποδοχή Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (2 ¼ ώρες) 

9.00  - 9.30 Εκτίμηση ελαστικότητας των αρτηριών μέτρηση της ταχύτητας του σφυγμικού 

κύματος 

9.30 - 10.00 Εκτίμηση πιέσεων στην αορτή καταγραφή και ανάλυση του 

περιφερικού σφυγμικού κύματος 

 

10.00 - 10.15 Διάλλειμα  

 

10.15 - 10.45 Εκτίμηση πρώιμης αθηρωμάτωσης 

αρτηριών 

υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους 

του έσω-μέσου χιτώνα 

10.45 - 11.15 Εκτίμηση περιφερικής αγγειοπάθειας μέτρηση του δείκτη σφυρών-βραχίονα 

 

11.15 - 11.45 Διάλλειμα – διανομή καρτών Καταγραφή αποριών και ερωτήσεων που 

θα συζητηθούν στο τέλος του Σεμιναρίου 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ( 2 ½ ώρες) 

11.45 - 13.15 Επίδειξη τεχνικών  (1.5 ώρα) 

13.15 - 14.15 Πρακτική εξάσκηση εκπαιδευόμενων (1 ώρα) 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (1/2 ώρα) 

14.15 - 14.45 Συζήτηση Απαντήσεις ερωτήσεων – συμπεράσματα 

ημερίδας 

14.45 Γεύμα  

 
 
Αιτήσεις Συμμετοχής - Πληροφορίες 

Αριστέα Καββαδά 
Aristea.Kavvada@sanofi.com 
 
 
Αποκλειστικός Χορηγός 

Φαρμακευτική Εταιρεία Sanofi Hellas. 
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