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INVITATION

Intrapartum and postpartum complications are dramatic events which may rapidly compromise the
health of the mother and of the baby and require a prompt and efficient intervention by the labor
ward multiprofessional team. Ultrasound have been recently suggested as a valuable and objective tool
which may assist the clinician in the diagnosis and the management of the labor ward emergencies and
lead eventually to an improved outcome.The main aim of this course is to present the role of ultrasound
in the management of obstetric emergenciesproviding the labor ward team with all the basic theoretical and practical knowledge which are complimentary to the clinical skills and may optimise the final
outcome.

This course is performed with the use of a high fidelity ultrasound friendly mannequin which
has been developed for the combined clinical and sonographic training in the simulated
management of intrapartum and postpartum complications.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Οι επιπλοκές κατά τον τοκετό και τη λοχεία, μπορεί να είναι σοβαρές με καταστροφικές και ταχύτατα
εξελισσόμενες συνέπειες για την υγεία της γυναίκας και του εμβρύου/νεογνού και απαιτούν άμεση
αντίδραση, ομαδική συνεργασία και σωστή διαχείριση από όλο το προσωπικό της αίθουσας τοκετών
(μαιευτήρες, αναισθησιολόγους, μαίες, νεογνολόγους). Το καρδιοτοκογράφημα παρότι είναι μια
καταξιωμένη μέθοδος παρακολούθησης του καλώς έχειν του εμβρύου κατά τον τοκετό, αξιολογείται
διαφορετικά από διαφορετικούς κλινικούς. Για το λόγο αυτό, η σωστή εκτίμηση των καρδιοτοκογραφικών
ευρημάτων είναι εξαιρετικής σημασίας για την κατάλληλη μαιευτική παρέμβαση. Από την άλλη, η
υπερηχογραφία πρόσφατα έχει αναδειχθεί σε πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει
τον κλινικό στη διάγνωση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην αίθουσα τοκετών και στην
επίτευξη του επιθυμητού περιγεννητικού αποτελέσματος.

ΣΚΟΠΌΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:

1. Να αναδείξει τη σημασία της σωστής αξιολόγησης των καρδιοτοκογραφικών ευρημάτων
μέσα από θεωρητική εκπαίδευση και διαδραστική συζήτηση περιστατικών
2. Να αναδείξει τη σημασία της υπερηχογραφίας στην αίθουσα τοκετών, ως χρήσιμο
εργαλείο για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση δύσκολων περιστατικών και
3. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της αίθουσας τοκετών πάνω σε αυτή την τεχνική,
αποσκοπώντας να συμπληρώσει τις κλινικές τους γνώσεις και ικανότητες, έτσι ώστε να
επιτευχθεί το βέλτιστο περιγεννητικό αποτέλεσμα.
Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται με την χρήση υψηλής ποιότητας προπλασμάτων, ειδικών τόσο
για την κλινική εξάσκηση, όσο και για την ταυτόχρονη χρήση υπερήχων (συνδυασμός κλινικής και
υπερηχογραφικής εκτίμησης και αντιμετώπισης), επιτυγχάνοντας την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική
εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
Γεώργιος Δασκαλάκης
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
& Εμβρυομητρικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Δημήτριος Λουτράδης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Ε.Κ.Π.Α.
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1st day - CTG
Friday 6 November 2020

1η ημέρα - Καρδιοτοκογραφία
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

14:00-14:30 Προσέλευση - Εγγραφές
1ST SESSION
Chair: Daskalakis G., Loutradis D., Rodolakis Al.
Προεδρείο: Δασκαλάκης Γ., Λουτράδης Δ., Ροδολάκης Αλ.
14:30-15:15 International classifications of intrapartum CTG:accuracy in the prevention of hypoxic injury
Κατευθυντήριες οδηγίες καρδιοτοκογραφίας στον τοκετό: η ακρίβεια τους στην 		
πρόληψη υποξικών βλαβών στο έμβρυο
Rizzo G.
15:15-16:00 Physiological interpretation of intrapartum CTG: assessment/prediction of the fetal
response and management of labor in the different types of hypoxia
Ερμηνεία της καρδιοτοκογραφίας στον τοκετό βασισμένη στην φυσιολογία του εμβρύου:
εκτίμηση και πρόβλεψη της ανταπόκρισης του εμβρύου στα διάφορα στάδια του 		
τοκετού και διαχείριση του τοκετού σε διαφορετικούς βαθμούς υποξίας
Ghi T.
16:00-16:45 Intrapartum CTG in the second stage of labor: correct interpretation and appropriate
management
Καρδιοτοκογραφία στο 2ο στάδιο του τοκετού: ορθή ερμηνεία των ευρημάτων
και σωστή διαχείριση
Masturzo B.
16:45-17:00 CTG findings and labor management in non hypoxic injury: infection/inflammation, 		
anemia, fetal brain/heart dysfunction
Καρδιοτοκογραφικά ευρήματα και διαχείριση περιστατικών σε περιπτώσεις που δεν
σχετίζονται με υποξία: λοίμωξη/φλεγμονή, αναιμία, προϋπάρχοντα προβλήματα
εμβρύου από ΚΝΣ/Καρδιαγγειακό
Ghi T.
Discussion | Συζήτηση
17:00-17:30 Coffee Break | Διάλειμμα
2ND SESSION
Chair: Drakakis P., Kalantaridou S., Vlahos N.
Προεδρείο: Βλάχος Ν., Δρακάκης Π., Καλανταρίδου Σ.
17:30-20:00 Illustrative interactive cases discussion with the faculty
Διαδραστική συζήτηση περιστατικών

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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2nd day - Intrapartum and
postpartum Ultrasound
Saturday 7 November 2020
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2η ημέρα – Υπερηχογραφία στον
τοκετό και αμέσως μετά τον τοκετό
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

3RD SESSION
Chair: Antsaklis P., Koutroumanis P., Theodora M.
Προεδρείο: Αντσακλής Π., Θεοδωρά Μ., Κουτρουμάνης Π.
09:00-09:30 Intrapartum US: how to do it? what to look at and what to measure?
Υπερηχογραφία στον τοκετό: πώς γίνεται; Τι κοιτάμε και τι μετράμε;
Rizzo G.
09:30-10:00 The added value of US in the management of obstructed labor: diagnosis of malpositions
and malpresentations
Η σημασία της υπερηχογραφίας στη διαχείριση του τοκετού που δεν εξελίσσεται: 		
διάγνωση ανώμαλων θέσεων και προβολών
Ghi T.
10:00-10:30 The added value of US before instrumental vaginal delivery
Η σημασία της υπερηχογραφίας πριν από επεμβατικό τοκετό – διάγνωση και πρόβλεψη
επιτυχίας
Ghi T.
10:30-11:00 Discussion | Συζήτηση
11:00-11:30 Coffee Break | Διάλειμμα
4TH SESSION
Chair: Alexopoulos E., Pappa K., Syndos M.
Προεδρείο: Αλεξόπουλος Ευάγγ., Παππά Κ., Σύνδος Μ.
11:30-12:00 The added value of US in the prediction or management of shoulder dystocia
Η σημασία της υπερηχογραφίας στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση δυστοκίας ώμων
Rizzo G.
12:00-12:30 The added value of US in the diagnosis and management of postpartum hemorrhage
Η σημασία της υπερηχογραφίας στην καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση της
αιμορραγίας μετά τον τοκετό
Masturzo B.
12:30-13:00 The added value of US in the diagnosis of OASIS (Obstetric Anal Sphincter Injury)
	Η σημασία της υπερηχογραφίας στη διάγνωση των ρήξεων του περινέου OASIS
(Obstetric Anal Sphincter Injury)
Ghi T.
13:00-13:30 Discussion | Συζήτηση
Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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2nd day Intrapartum and
postpartum Ultrasound
Saturday 7 November 2020

2η ημέρα – Υπερηχογραφία στον
τοκετό και αμέσως μετά τον τοκετό
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

13:30-14:30 Light Lunch | Ελαφρύ Γεύμα
14:30-19:30 PRACTICAL SESSION | ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ
Chair:  Eleftheriadis M., Kalmantis K., Domali Aik.,
Προεδρείο: Ελευθεριάδης Μ., Καλμαντής Κ., Ντόμαλη Αικ.
Interactive simulation with the US friendly mannequin (IUSIM) supervised by the faculty and followed
by debriefing
Εκπαίδευση πάνω στα ειδικά προπλάσματα για υπερηχογραφία στον τοκετό (IUSIM) υπό την
επίβλεψη των εκπαιδευτών και συζήτηση περιστατικών
1. Intrapartum ultrasound
Clinical and sonographic diagnosis of fetal head station and position and decision between operative
vaginal delivery Vs cesarean section
1. Υπερηχογραφία στον τοκετό
Κλινική και υπερηχογραφική εκτίμηση της θέσης και του ύψους της κεφαλής του εμβρύου και
συμβολή στην απόφαση χρήσης εμβρυουλκίας Vs καισαρικής τομής
2. Postpartum hemorrhage
Different sonographic findings in women with severe postpartum hemorrhage (retained tissue, atony,
trauma, uterine rupture..)
US findings and uterine compression with Bakri balloon
2. Αιμορραγία μετά τον τοκετό
Υπερηχογραφικά ευρήματα σε γυναίκες με βαριά αιμορραγία μετά τον τοκετό (κατακράτησηυπόλειμμα πλακούντα, ατονία μήτρας, τραύμα, ρήξη μήτρας)
Υπερηχογράφημα μήτρας και συμπιεστικές τεχνικές μήτρας (τοποθέτηση μπαλονιού Bakri)
3. Shoulder dystocia
Sonographic assessment of the fetal back before performing the internal maneuvers
3. Δυστοκία ώμων
Υπερηχογραφική εκτίμηση της θέσης των ώμων και της πλάτης του εμβρύου πριν την εφαρμογή των
χειρισμών δυστοκίας ώμων
4. OASIS
Clinical and sonographic diagnosis of OASIS and practical repair on the dedicated mannequin
4. OASIS
Κλινική και υπερηχογραφική διάγνωση ρήξεων περινέου ( OASIS) και πρακτική άσκηση

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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1η Αποκλειστική
Διάθεση
εκτός Ιταλίας

Obstetrics - Gynecology /
Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι
Midwives-Nurses /
Μαίες-τες

REGISTRATIONS / ΕΓΓΡΑΦΕΣ
THEORITICAL PART /
ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ
(1st day / 1η ημέρα)

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ / ΗANDS ON*
(2nd day / 2η ημέρα)

80€

120€ *

60€

120€ *

* Η συμμετοχή στο πρακτικό, προϋποθέτει και παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα.
Για να κατοχυρωθεί η συμμετοχή, απαιτείται προπληρωμή του ποσού στο σύνολό του. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

General Information / Γενικές Πληροφορίες
Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου - Seminar Venue:
1η ημέρα Θεωρητικό μέρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens (Μιχαλακοπούλου 50, 11528 Αθήνα)
1st day Theoritical Part: Hotel Crowne Plaza Athens (Michalakopoulou 50, 11528 Athens)
2η ημέρα Πρακτικό μέρος: Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
2nd day Practical Part: Alexandra Hospital
Xρόνος διεξαγωγής σεμιναρίου - Seminar dates:
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 & Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
Friday 6 November 2020 & Saturday 7 November 2020
Γλώσσα Σεμιναρίου - Course Language:
Επίσημες γλώσσες θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική
The official languages are Greek and English
Μοριοδότηση - Accreditation
Το Σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Τhe Hellenic Society of Obstetrics and Gynaecology (HSOG) will grant CME credits.

