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Δελτίο Τύπου
ΥΓΕΙΑ: 2o Συνέδριο Διακαθετηριακής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών
17-18 Μαΐου 2013
Οι τελευταίες εξελίξεις στον πρωτοπόρο τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας/Καρδιοχειρουργικής θα
βρεθούν στο επίκεντρο του 2ου ετήσιου Συνεδρίου Διακαθετηριακής Θεραπείας Καρδιακών
Βαλβιδοπαθειών, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, στις 17
& 18 Μαΐου.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, του Επιστημονικού
Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ και της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ.
Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα πλήρους
κλίμακας και μεγάλου όγκου όλων των διαδερμικών θεραπειών καρδιακών βαλβίδων. Είναι το
μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες διακαθετηριακές αορτικές
βαλβίδες και από όλες τις οδούς εμφύτευσης, καθώς και το σύστημα Μitraclip για την επιδιόρθωση της
μιτροειδούς βαλβίδας. Στα 2,5 έτη της λειτουργίας του, έχουν διενεργηθεί 200 επεμβάσεις διαδερμικών
βαλβίδων.
Σε δηλώσεις τους οι Πρόεδροι του Συνεδρίου, κ. Στρατής Παττακός, Διευθυντής της Β’
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ και κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας, Διευθυντής του Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων του Νοσοκομείου, τονίζουν ότι: «Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική
πρόοδος όσον αφορά στις έννοιες, τα εργαλεία, τις τεχνικές, και την επιλογή των ασθενών για τη
θεραπεία της βαλβιδοπάθειας με μη χειρουργικές διακαθετηριακές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές
προσφέρουν τη δυνατότητα να μειωθούν η θνητότητα, η θνησιμότητα και το κόστος της χειρουργικής
αντικατάστασης ή επισκευής βαλβίδας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δυσφορία του ασθενούς και
επιταχύνοντας την ανάρρωσή του. Η μεν διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας
χρησιμοποιείται σε υψηλού χειρουργικού κινδύνου ασθενείς, η δε διακαθετηριακή επιδιόρθωση της
ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς, πρακτικές που
υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες.
Φέτος θα υπάρχει εντυπωσιακή διεθνής συμμετοχή από διακεκριμένους καθηγητές καρδιολογίας και
καρδιοχειρουργικής από ΗΠΑ, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά», καταλήγουν οι
Πρόεδροι του Συνεδρίου.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα γίνει ζωντανή αναμετάδοση διαδερμικών επεμβάσεων αορτικής και
μιτροειδούς βαλβίδας από το μοναδικό στη χώρα Υβριδικό Χειρουργείο τελευταίας γενιάς του ΥΓΕΙΑ.

