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Ιατρικό Μουσείο Χίου
Αίθουσα Αδαμάντιου Κοραή

ΧΙοΣ
24 
• 

25 
• 

26  

Μαΐου

Yπό την αιγίδα του 
ΙατρΙκού Σύλλογού ΧΙού και της 
ΙατρΙκήΣ ΕταΙρΕΙαΣ ΧΙού



“ Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου είναι μια νο-
σολογική οντότητα που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δια-

ταραχών του νεογνικού/βρεφικού ισχίου. Η αιτιολογία της είναι 
πολυπαραγοντική και η φυσική της εξέλιξη όχι απόλυτα κατανοητή, 

παρά το γεγονός ότι είναι γνωστή εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ρόλο-κλειδί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των νεογνών/βρεφών 

με ανώριμο ή δυσπλαστικό ισχίο αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση, ήδη από 
τις πρώτες εβδομάδες της ζωής. Η κλινική εξέταση παριστά χρήσιμο βο-

ήθημα, δεν είναι δυνατό, παρόλ’ αυτά, να διαγνώσει τις περιπτώσεις αυτές 
όπου η διαταραχή είναι τέτοια ώστε να μην εμφανίζει κλινική σημειολογία, να 

χρήζει, όμως, θεραπευτικής παρέμβασης.
Η υπερηχογραφία αποτελεί πλέον τη μέθοδο εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση 

της αναπτυξιακής δυσπλασίας και χρησιμοποιείται ως μέθοδος πληθυσμιακής δι-
αλογής σε πολλές κεντροευρωπαϊκές χώρες. Η υπερηχογραφική εξέταση μπορεί 

να περιγράψει με ακρίβεια την ανατομική διαταραχή, πολύ νωρίς μετά τη γέννηση, 
μπορεί να καθοδηγήσει τη θεραπεία και να αξιολογήσει το θεραπευτικό αποτέλε-

σμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή εκπαίδευση των υπερηχογραφιστών 
για την εκτέλεση μιας άρτιας τεχνικά εξέτασης και την ορθή περιγραφή και ερμηνεία 
των ευρημάτων.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να επιδειχθεί η τεχνική της υπερηχογραφικής εξέτα-
σης, να περιγραφούν τα ευρήματα και να συστηματοποιηθεί η ανάλυσή τους μέσα 
από ένα σύστημα κατηγοριοποίησης της βαρύτητας της διαταραχής και τέλος, να 
συζητηθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση και ο τρόπος παρακολούθησής της.
Απευθυνόμαστε, καταρχήν, σε ακτινολόγους, ορθοπεδικούς και παιδιάτρους και 
γενικότερα, σε όλους όσοι ασχολούνται με τη διάγνωση και τη θεραπεία της ανα-
πτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου. ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (20) 
και η εκτενής παρουσίαση του θέματος στα πλαίσια ενός εντατικού προγράμματος 
θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει 
στο να είναι η συνάντηση αυτή γόνιμη και δημιουργική για όλους.  „

ΠαραΣκΕύή 24  Μαΐού

9.00 - 9.30 π.μ. Εισαγωγή

9.30 - 1.00 μ.μ. αΝατοΜΙκή τήΣ αρθρωΣήΣ 
τού ΙΣΧΙού τωΝ ΝΕογΝωΝ / ΒρΕφωΝ 
ΠαθολογΙα τού ΣΕΙ
ορισμός επιπέδου διατομής (standard plane) /  
Έλεγχος χρηστικότητας (usability check)

1.00 - 2.00 μ.μ. Γεύμα

2.00 - 2.30 μ.μ.
2.30 - 5.00 μ.μ.

ή τΕΧΝΙκή τήΣ ΕξΕταΣήΣ
ΠρακτΙκή ΕξαΣκήΣή

ΣαΒΒατο 25  Μαΐού

9.00 - 1.00 μ.μ. ύΠΕρήΧογραφΙκοΙ τύΠοΙ τού ΝΕογΝΙκού / ΒρΕφΙκού ΙΣΧΙού
ύΠΕρήΧογραφΙκΕΣ ΜΕτρήΣΕΙΣ / ταξΙΝοΜήΣή τύΠωΝ

1.00 - 2.00 μ.μ. Γεύμα
2.00 - 2.30 μ.μ.
2.30 - 5.00 μ.μ.

ύΠΕρήΧογραφΙκή αΣταθΕΙα 
ΠρακτΙκή ΕξαΣκήΣή

κύρΙακή 26  Μαΐού

9.00 - 10.00 π.μ. ΠοΙοτΙκοΣ ΕλΕγΧοΣ / τύΠοΠοΙήΣή γΝωΜατΕύΣήΣ 
10.00 - 11.30 π.μ. θΕραΠΕύτΙκή ΠροΣΕγγΙΣή ΜΕ ΒαΣή τα ύΠΕρήΧογραφΙκα 

ΕύρήΜατα
11.30 - 12.00 μ.μ. ΚλείσιμοΣτέλιος κολοβός

Χειρουργός Ορθοπεδικός,  
Επιμελητής Νοσοκομείου Λάρισας

κωνσταντίνος Χλαπουτάκης
Ακτινοδιαγνώστης, Ηράκλειο Κρήτης

 ΕΓΓΡΑΦΗ    

•  ή Εγγραφή ΕΙΝαΙ δωρΕαΝ
•  ο αρΙθΜοΣ ΣύΜΜΕτΕΧοΝτωΝ ΠΕρΙορΙζΕταΙ ΣτούΣ 20 (ΕΙκοΣΙ)
•  θα δοθΕΙ ΠΙΣτοΠοΙήτΙκο ΣύΜΜΕτοΧήΣ

ΠλήροφορΙΕΣ-ΕγγραφΕΣ:  
κ. Δαρεμά Μαρία, τηλ. 210 3413460 (εσωτερική γραμμή 5)
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