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• Βιοµετρία εµβρύου και καθορισµός ηλικίας κύησης 
στο 3ο τρίµηνο 

• Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων στον 
πλακούντα, το αµνιακό υγρό και οµφάλιο λώρο 

• Όψιµη διάγνωση ανατοµικών ανωµαλιών
• Πρόβλεψη για προεκλαµψία στο 3ο τρίµηνο, 

παρακολούθηση µε υπέρηχους – Doppler και 
βιοχηµικές παραµέτρους 

• Παρακολούθηση εµβρύων σε κυήσεις µε 
σακχαρώδη διαβήτη

• Ultrasonography in Labor and Delivery Suite 
• Diagnosis and management of IUGR-my perspec-

tive
• Υπερηχογραφική διάγνωση και αξιολόγηση 

παθολογίας σε δίδυµες κυήσεις 
• Αξιολόγηση της καλής κατάστασης του εµβρύου στο 

3ο τρίµηνο
• Οδηγίες ISUOG για τη διεξαγωγή 

υπερηχογραφήµατος 3ου τριµήνου 
• Υπερηχογραφικά ευρήµατα στις ενδοµήτριες 

λοιµώξεις 
• Πληροφοριακό έντυπο µετά από το υπερηχογράφηµα 
• Ισχαιµική νόσος πλακούντα/Πρόωρος Τοκετος
• Screening για πρόωρο τοκετό στο 1ο και 2ο τρίµηνο
• Ανεπάρκεια τραχήλου  προγεστερόνη: περίδεση ή 

πεσσός
• Πρόβλεψη και πρόληψη πρώιµης προεκλαµψίας µε 

την χορηγηση ασπιρινης– µελέτη ASPRE
• Πρόβλεψη και αντιµετώπιση όψιµης προεκλαµψίας
• Υπερηχογραφικά ευρήµατα σε συγγενείς λοιµώξεις

• 3ο τρίµηνο κύησης: Αναγνώριση του εµβρύου που 
δυσπραγεί. Μπορούµε να προβλέψουµε και να 
αποτρέψουµε τον ενδοµήτριο θάνατο

• Παθοφυσιολογία και παθολογοανατοµία πίσω από 
την προεκλαµψία και την καθυστέρηση ενδοµήτριας 
ανάπτυξης

• Κανούργια διαγνωστικά κριτήρια του ΠΟΥ όσον 
αφορά την επίπτωση και το περιγεννητικό 
αποτέλεσµα του ∆ιαβήτη Κύησης

• Πρόβλεψη και πρόληψη του Σακχαρώδους ∆ιαβήτη 
από στο 1ο τρίµηνο της κύησης

• Καισαρική τοµή: ισορροπώντας ανάµεσα σε 
αντικειµενικές ενδείξεις και «αµυντική ιατρική»

• Κατευθυντήριες οδηγίες για τον πρόωρο τοκετό από 
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής”

• Βελτιώνοντας τη µητρική θνησιµότητα
• ∆ιαταραχές εµφύτευσης πλακουντα - Ογκοι
• Κύηση στην ουλή της καισαρικής  
• Όγκοι πλακούντα. Επίπτωση, διάγνωση, 

αντιµετώπιση
• Προδροµικός διεισδυτικός πλακούντας διάγνωση 

και αντιµετώπιση µε µαιευτική υστερεκτοµή
• Αντιµετώπιση  Μαιευτικής αιµορραγίας στη ΜΑΦ
• Ενδοµήτριες επεµβάσεις 
• Κίνδυνος αποβολής µετά από αµνιοπαρακέντηση 

και CVS
• Ενδοµήτριες Μεταγγίσεις
• Ενδοϊστικό laser: ενδείξεις – εφαρµογές
• ΤΑΠΣ ∆ιαγνωση αντιµετωπιση
• Ενδοσκοπικό laser για αντιµετώπιση TTTS & TAPS

EΓΓΡΑΦΕΣ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικευµένοι ιατροί 150 € 
Ειδικευόµενοι ιατροί 100 €
Μαίες-τές, Νοσηλευτικό προσωπικό 40 €
Φοιτητές* ∆ωρεάν

  Οι παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος 
ειδικευόµενου ιατρού. 




