
χρόνια
εξελίξεων

στην Καρδιολογία

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
[Ώρα 10.00-15.00]

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: A’ Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ

Με την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου
και της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ



Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας της  

Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, σας προσκαλούμε στην επιστημονική ημερίδα 

με θέμα «25 χρόνια εξελίξεων στην Καρδιολογία». Η αντιμετώπιση των 

καρδιολογικών ασθενών στο διάστημα αυτό άλλαξε εντυπωσιακά. Οι εξε-

λίξεις τόσο στη διάγνωση όσο και τη θεραπεία, υιοθετήθηκαν γρήγορα και 

εφαρμόσθηκαν με επιτυχία στο νοσοκομείο μας απ’ όλο το Καρδιολογικό 

δυναμικό του. Οι πρόοδοι αυτές θα παρουσιασθούν σε δύο στρογγυλά τρα-

πέζια από συναδέλφους με απόλυτη εξειδίκευση στα θέματα που θα μας 

παρουσιάσουν. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά 

τα χρόνια και που συνεχίζεται. Στο τέλος της ημερίδας θα παρουσιάσουμε 

μερικές ασυνήθιστες περιπτώσεις ασθενών που δείχνουν πόσο ενδιαφέ-

ρουσα είναι συχνά η άσκηση της ειδικότητάς μας. 

Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Αθανάσιος Γ. Πιπιλής
Επίτιμος Διευθυντής  

Α’ Καρδιολογικής Κλινικής
Διευθυντής 

 Α’ Καρδιολογικής Κλινικής

ΕΠΙΣΤΟΛΉ – ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ



10.00 - 10.15 Χαιρετισμοί

κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΥΓΕΙΑ 

κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ 

κ. Βασίλης Πρασόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών Υγεία  

10.15 - 10.45

Ή ιστορία της Κλινικής μας 
Κωνσταντίνος Μάλλιος 

10.45 - 12.00 [ Α ]  Στρογγυλό τραπέζι

Εξελίξεις στην επεμβατική Καρδιολογία και τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  Στυλιανός Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Πολιτάκης 

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου: Από τη θρομβόλυση στην άμεση αγγειοπλαστική 
Αλέξιος Δήμας

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Από τη μηριαία στην κερκιδική προσπέλαση  
Σταμάτης Μακρυγιάννης

Κολπική μαρμαρυγή: Από την φαρμακευτική αγωγή στην κατάλυση   
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Στένωση αορτής: Από την ανοικτή επέμβαση στη διαδερμική αντικατάσταση 
Κωνσταντίνος Σπάργιας

12.00 - 12.15 Ιατρο-φιλοσοφικό ιντερμέτζο

Όταν ο Ιπποκράτης συνάντησε τον Δημόκριτο 
Ιωάννης Γεωργίου  

12.15 - 12.30   Διάλειμμα- καφές  

12.30 - 13.45 [ Β ]   Στρογγυλό τραπέζι

Εξελίξεις στη θεραπευτική αγωγή και τη διάγνωση των καρδιοπαθειών 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  Νίκος Καρατζάς, Λουίτζι Κολέττι 

Νεότερα αντιπηκτικά στην κολπική μαρμαρυγή 
Νίκος Γεωργακόπουλος

Εξέλιξη των κατευθυντηρίων συστάσεων για την καρδιακή ανεπάρκεια 
Σπύρος Κουρούκλης

Ή χρησιμότητα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς 
Πέτρος Δανιάς

Απεικονιστικές εξελίξεις της υπερηχοκαρδιογραφίας 
Μιχάλης Xρυσοχέρης

13.45-14.45 Παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Ιωάννου,  Κωνσταντίνος Στράτος 

Ή απελευθέρωση μιας φυλακισμένης 
Σωτήρης Καλιαμπάκος

Ιστορία δύο πόλεων 
Γεώργιος Τσάκωνας

Ένα επικίνδυνο ταξίδι 
Νικόλαος Σουρλάς

Δύσκολες ισορροπίες 
Αθανάσιος Πιπιλής

Λήξη - cocktail 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



 Α γ απητοί  Σ υν άδ ε λφ οι,    

Με  ιδιαίτε ρη χαρά σ ας  προσκα λέσ ουμ ε στ ην  ημε ρίδα «Ο σ τε οπόρω σ η 

– Η ν όσ ος  τω ν  πολ λώ ν  ε ιδικοτήτω ν »  που διοργ αν ώ ν ε ται σ την  

αίθουσ α εκ δηλώ σε ω ν του 6 ου ορόφ ου σ το Ν οσ οκομε ίο Υ Γ Ε ΙΑ , το 

Σ άββατο 23 Μαΐ ου 2 0 15.

 Η οσ τε οπόρω σ η αποτε λε ί μέ γ ισ το πρόβλημα ∆ ημόσ ιας  Υγε ίας  

λόγ ω  του ε ξαιρε τικά υψηλο ύ επ ιπολασ μού σ τον  γεν ικό πληθυσ μό, 

τω ν  επι κίν δυν ω ν ε πιπλοκώ ν  της  και το υ υψηλο ύ κόσ τους  αν τιμε τώ πισ ης  

της νόσ ου  και τω ν σ υνεπ ε ιώ ν  της .

 Ο μιλητέ ς  από όλε ς  τις  ε ιδικότητε ς  θα αν απτύξ ουν  θέ ματα βασ ική ς  

ε πισ τήμης , διαγ νω σ τικής  προσέγ γ ισ ης  και θε ραπε υτικής  αν τιμε τώ πισ ης  

της  ν όσο υ. Η παρουσ ία σ ας , η εν ε ργ ός  σ υμμε τοχή και η αν ταλλαγ ή 

τω ν  απόψε ω ν , θα βε λτιώ σ ε ι τις  γ νώ σ ε ις  μας  προς  όφ ε λος  τω ν  

ασ θεν ώ ν μας . Σ ας πε ριμέ νουμε  όλους . 

Με τιμ ή,

Α. Γεράκης
Π. Τριανταφυλλίδης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η

Ερυθρού Σταυρού 4 &
Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι
T: 210 686 7000  F: 210 684 5089 
E: info@hygeia.gr

Η Μ ΕΡΙ∆Α  

Α ίθουσα Ε κδ ηλώσεων 6 ου ορόφ ου, YΓΕΙΑ
Σάββατο 23 Μαΐου 2 0 15

Οστ εοπό ρωση
Η νόσος των πολλών 
ειδικοτήτων

Οργ άνω ση: 
Α λέξανδρ ος Γερά κης  
& Παντελής Τ ριανταφυ λλίδ ης  

Υπό την αιγίδα των: 

Ε πιτρο πής  Ε κπαίδευσης ΥΓ Ε ΙΑ  
Ε πιστη μονικής  Ένωσης Ιατ ρών ΥΓΕΙ Α  

www.hygeia.gr 

Facebook/ Hygeia Hospital 

LinkedIn/ Hygeia Hospital/Υγεία 

Foursquare/Υγεία 

Επιστημονικό Συμβούλιο ΥΓΕΙΑ


