
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & τη Βιολογία 
www.hsumb.gr  σε συνεργασία με την Τουρκική Εταιρεία Υπερηχογραφίας www.tud.org.
tr οργανώνει το EUROSON SCHOOL στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2014, στο ξενοδοχείο 
Crowne Plaza. Έχουμε σκοπό να εστιάσουμε στις καινοτομίες που έχει να προτείνει η 
Υπερηχογραφία σήμερα, όπως αυτές αναπτύσσονται στις ιατρικές ειδικότητες που την 
χρησιμοποιούν. Το EUROSON SCHOOL αναφέρεται σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές της  
Υπερηχογραφίας σε όλα τα όργανα και ανατομικά συστήματα.  
ULTRASOUND TRAINING
Το Πρόγραμμα αποτελείται από Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος σε κάθε ανατομικό 
πεδίο. Στο Πρακτικό μέρος κάθε οργάνου ή ανατομικού συστήματος γίνεται επίδειξη 
των τεχνικών της Υπερηχογραφίας από τον εκπαιδευτή και οι συμμετέχοντες καλούνται 
να  δοκιμάσουν και να βελτιώσουν την τεχνική τους σε phantom ή σε μοντέλα, με την 
καθοδήγηση εκπαιδευτών.
ULTRASOUND  EXPANDS
Ο υπερηχογράφος είναι παρών σε όλα τα σημεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και σε όλα τα τμήμα του Νοσοκομείου. Σκοπός του EUROSON SCHOOL είναι να κάνει 
αποτελεσματική την εκπαιδευτική επικοινωνία μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων 
που εστιάζουν την εμπειρία τους  σε μία εφαρμογή της Υπερηχογραφίας. Στο Πρόγραμμα 
του EUROSON SCHOOL δίνεται έμφαση  στον συνδυασμό κλινικών, χειρουργικών και 
υπερηχογαφικών ευρημάτων με σκοπό    την βελτίωση της κλινικής χρησιμότητας και 
αποτελεσματικότητα της Υπερηχογραφίας.
Στο Πρακτικό Μέρος που συνοδεύει κάθε Θεματική Ενότητα του Προγράμματος, έχει 
δοθεί προτεραιότητα στην παρουσία των Υπερηχογράφων που διαθέτουν τις νέες 
τεχνολογίες, ειδικευμένων γιατρών στις τεχνικές αυτές και ειδικευμένων στελεχών των 
εταιρειών.
ELASTOGRAPHY  vs.  HISTOLOGY
Κεντρική θέση στο EUROSON SCHOOL έχουν η Ελαστογραφία και η Επεμβατική  
Υπερηχογραφία. Με την Ελαστογραφία ο Υπερηχογράφος αποκτά νέα δυνατότητα 
αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της σκληρότητας και της ελαστικότητας των ιστών. 
Προστίθεται μία νέα διάσταση στην Υπερηχογραφική εικόνα διάκρισης του παθολογικού 
ιστού από τον φυσιολογικό, όχι μόνο στα επιφανειακά αλλά και τα εν τω βάθει όργανα. 
Η Υπερηχογραφία με την Ελαστογραφία τείνει στην ιστολογική διάγνωση με την 
ατραυματική «εικονική βιοψία» που χαρακτηρίζει τους ιστούς.
Σας περιμένουμε σ’ αυτή την εκπαιδευτική συνάντηση Ιατρών, Φυσικών, Βιο-ιατρικών 
μηχανικών, που συνθέτουν τη γνώση και την εμπειρία τους στις καινοτομίες της 
Υπερηχογραφίας.
 Το Πρόγραμμα του EUROSON SCHOOL είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας www.hsumb.gr. Υπάρχουν προνομιακές τιμές 
εγγραφής που ισχύουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014. Έχετε δυνατότητα να εγγραφείτε 
μέσω του site χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα.
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