ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2019
FRIDAY, OCTOBER 18th 2019
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ/ ROOM POLYMNIA
16.00 18.00

Καρδιαγγειακή διαχείριση στην εγκυμοσύνη με επιπλοκές
Πρόεδροι: Κ. Ζηκόπουλος (Ιωάννινα), Μ.Πασχόπουλος (Ιωάννινα),
Θ. Μακρής (Αθήνα)
Σχολιαστές: Ι. Ναυρόζογλου (Ιωάννινα), Α. Δαμέλου (Κόρινθος),
Ι. Πασσιάς (Βόλος)
Cardiovascular management of complicated pregnancy
Chairpersons: K. Zikopoulos (Ioannina), M. Paschopoulos (Ioannina),
Th. Makris (Athens)
Panelists: I. Navrozoglou (Ioannina), A. Damelou (Korinthos),
I. Passias (Volos)
Υπέρταση στην κύηση: Ποιος είναι ο κίνδυνος στην καρδιά και πώς
αντιμετωπίζεται – Β. Κατσή (Αθήνα)
Hypertension in pregnancy: What are the cardiovascular concerns and how
should we manage – V. Katsi (Athens)
Οξείες καρδιαγγειακές επιπτώσεις από προεκλαμψία – Ε. Σμπαρούνη (Αθήνα)
Acute cardiovascular effects of preeclampsia – E. Smparouni (Athens)
Κύηση και γυναίκα Καρδιολόγος. Πώς μπορεί αν βελτιωθεί; Ο. Παπαζάχου (Αθήνα)
Pregnancy and the female Cardiologist: How can we make it better? –
O. Papazahou (Athens)
Αντιπηκτικά κατά την κύηση: Πού βρίσκεται η αλήθεια; –
Ε. Λευκού-Φραγκάκη (Θεσσαλονίκη)
Anticoagulation in pregnancy: Where does the evidence lie? E. Lefkou-Fragkaki (Thessaloniki)
Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας, προσέγγιση στην αντιμετώπιση –
Γ.Βογιατζή (Αθήνα)
Peripartum cardiomyopathy: approach to management – G.Vogiatzi (Athens)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2019
SATURDAY, OCTOBER 19th 2019
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ/ ROOM POLYMNIA
11.30 -13.00 Κύηση και καρδιαγγειακή νόσος: Η καρδιά της μητέρας και του παιδιού
στην κύηση και η υγεία της μητέρας με συγγενή καρδιοπάθεια
Πρόεδροι: Γ. Αντωνάκης (Πάτρα), Μ. Πασχόπουλος (Ιωάννινα),
Γ. Μακρυδήμας (Ιωάννινα)
Pregnancy and cardiovascular disease: At the heart of mother and the
baby pregnancy and women's health in congenital heart disease
Chairpersons: G. Antonakis (Patras), M. Paschopoulos (Ioannina),
G. Makrydimas (Ioannina)
Εγκυμοσύνη με συγγενή καρδιοπάθεια – Μ. Μαντζαρίδου (Σύρος)
Being pregnant with congenital heart disease -M. Mantzaridou (Syros)
Συμβουλευτική σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια πριν την κύηση –
Μ. Γκατζούλης (Μ. Βρετανία)
Counselling CHD patients before pregnancy – M. Gatzoulis (UK)
Διαγνωστική ακρίβεια της εμβρυϊκής ηχωκαρδιογραφίας σε σοβαρή συγγενή
καρδιακή νόσο – Λ. Μανταγού (Πάτρα)
Diagnostic accuracy of fetal echocardiography in major congenital heart
disease – L. Mantagou (Patra)
Έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος, έλλειμμα μεσοκοιλιακού
διαφράγματος, παραβαλβιδική διαφυγή: Πρώτα συσκευή και όχι χειρουργείο;
- A. Τζίφα (Αθήνα)
Short ASDs, VSDs, paravalvular leak: Device first, not surgery? –
A. Tzifa (Athens)
Πρώτα χειρουργείο και μετά συσκευή? – Φ. Μητρόπουλος (Αθήνα)
Surgery first, Not device? – F. Mitropoulos (Athens)

