
 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

          

08:30 – 08:50  Εγγραφές 

08:50 – 09:00   Εισαγωγική Ομιλία 

09:00 – 11:00  Σύγχρονες επεμβατικές προσεγγίσεις στη δευτεροπαθή 
ανεπάρκεια της µιτροειδούς και στην ανεπάρκεια της 
τριγλώχινας βαλβίδας 
 
Υπερηχοκαρδιογραφία δευτεροπαθούς ανεπάρκειας 
µιτροειδούς και τριγλώχινας 

Δευτεροπαθής ανεπάρκεια µιτροειδούς: έχει ένδειξη η χειρουργική 

αντικατάσταση της βαλβίδας; 

MitraClip στη δευτεροπαθή ανεπάρκεια µιτροειδούς και 
τριγλώχινας: πότε και πως; 
 
Διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας: προβλήματα και  

 
Ενδοσκοπική επιδιόρθωση δευτεροπαθούς ανεπάρκειας µιτροειδούς 
και τριγλώχινας: είναι η πλαστική δακτυλίου αρκετή; 
 
Καρδιακή ανεπάρκεια και ανεπάρκεια κολποκοιλιακών βαλβίδων: 
Παρουσίαση περιστατικού 
 
Συµµετοχή ακροατηρίου µέσω συστήματος ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας 
 

11:00 – 11:30  Διάλειμμα 

11:30 – 13:30  Κλινικό φροντιστήριο των πλέον μοντέρνων τεχνικών 
επιδιόρθωσης της πρωτοπαθούς ανεπάρκειας της µιτροειδούς 
βαλβίδας 
 
Σύγχρονη υπερηχοκαρδογραφία στην επιδιόρθωση της µιτροειδούς 
βαλβίδας 
 
MitraClip: Εβδομήντα χιλιάδες εμφυτεύσεις αλλά ποιες είναι οι 
ενδείξεις στην πρωτοπαθή ανεπάρκεια;  

Neochords: η διακορυφαία προσπέλαση στην επιδιόρθωση της 

μιτροειδούς μπορεί να τα καταφέρει χωρίς πλαστική δακτυλίου; 

Ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς: αποτελεί τη σύγχρονη 

θεραπεία εκλογής της πρωτοπαθούς ανεπάρκειας της μιτροειδούς; 

 
 
 
 



Ο ασθενής µε βαριά επασβέστωση του µιτροειδικού δακτυλίου 
 
Συµµετοχή ακροατηρίου µέσω συστήματος ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας 

 
13:30 – 14:30  Μεσημβρινή Διακοπή / Γεύμα 

14:30 – 15:15 Σύγχρονη αντιμετώπιση μεσοκολπικών επικοινωνιών 

Επεµβατική θεραπεία  
 
Χειρουργική θεραπεία  
 
Ενδοσκοπική θεραπεία σύμπλοκων συγγενών παθήσεων 

 
15:15 – 17:15  TAVI και επανεπεµβάσεις σε προσθετικές βαλβίδες 

 
Valve in Valve (in valve, in valve…) 

 
Σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών προσθετικών βαλβίδων 

 
TAVI σε ασθενή µε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής  
 
Διακορυφαία TAVI: ενδείξεις και προοπτικές 
 

     Επιδιόρθωση αορτικής βαλδίδας 
     

     Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας 
 
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ανευρυσμάτων αορτής 

17:15 - 17:45   Διάλειµµα 

 
17:45 - 19:45 Διαδερµικές και ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες για την 

στεφανιαία νόσο 
 

Πλήρεις αποφράξεις στεφανιαίων και εξελίξεις στην επεµβατική 
επαναιµάτωση των στεφανιαίων 
 
Χειρουργική στεφανιαίων με την aorta no touch technique 
 
Υβριδική επαναιµάτωση στεφανιαίων 
 
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στεφανιαίων 
 
Ενδοσκοπική υποβοήθηση στην χειρουργική των στεφανιαίων  

 
 
Συµµετοχή ακροατηρίου µέσω συστήµατος ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας 

 



19:45 - 20:05 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 
Πως φαντάζομαι το μέλλον στη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων 

 
20:05 – 20:10 Κλείσιµο ηµερίδας   

 
 

 
 
 

 

 
    


