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A’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  
Ο Τομέας Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της  Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας 
οργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα την καρδιαγγειακή ακτινολογία. 
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ξεκινάει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2017 – 2018 και θα αποτελείται από δύο μέρη ανεξάρτητα, τα οποία 
ωστόσο αλληλοσυμπληρώνονται :  
 

 Μέρος Ι: Θεματικοί κύκλοι  
 Μέρος ΙΙ: Διημερίδα με πρακτική εξάσκηση 

 

ΠΟΤΕ 
 
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου   (Κύκλος 1)  
Δευτέρα  16 Οκτωβρίου    (Κύκλος 2) 
Δευτέρα  6 Νοεμβρίου       (Κύκλος 3) 
Δευτέρα  27 Νοεμβρίου      (Κύκλος  4) 
Δευτέρα  18 Δεκεμβρίου    (Κύκλος  5) 
Δευτέρα 15  Ιανουαρίου 2018    (Κύκλος 6) 
 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:  Τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου (26-27/01/2018) ή πρώτη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου (2-3/02/2018) 
 

ΠΟΥ 
 
Στο μικρό αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου στην Αθήνα και ώρες 16.00 
– 18.00. 
Επίσης, προς διευκόλυνση συναδέλφων από την Κρήτη και σε συνεργασία με το 
Ακτινολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι τρεις πρώτοι κύκλοι θα 
διεξαχθούν εν παραλλήλω και στο Ηράκλειο. 
 
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
Σε όλους τους ακτινολόγους, αλλά ιδιαιτέρως σε: 
 

 Ειδικευόμενους ιατρούς 
 Ειδικευμένους ακτινοδιαγνωστές χωρίς προηγούμενη ενασχόληση με την 

καρδιαγγειακή απεικόνιση, αλλά με δυνατότητες ασκήσεως λόγω 
εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων στον εργασιακό τους χώρο 

 Τεχνολόγους με ενασχόληση στην καρδιαγγειακή απεικόνιση 
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Eδραίωση θεωρητικών γνώσεων όσον αφορά στην ανατομία και 
φυσιολογία της καρδιάς 

 Επαρκή θεωρητική γνώση των χρησιμοποιούμενων απεικονιστικών 
μεθόδων (υπολογιστική τομογραφία και μαγνητικός συντονισμός) 

 Παθοφυσιολογία και απεικόνιση των πλέον συχνά απαντουμένων 
καρδιακών παθήσεων 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

 Υψηλού επιπέδου κατάρτιση των ακτινολόγων στην απεικόνιση της 
καρδιάς και των μεγάλων αγγείων 

 Επαρκείς θεωρητικές γνώσεις για συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο του 
Ευρωπαϊκού διπλώματος  EBCR Level I (European Board of Cardiac 
Radiology), το οποίο χορηγείται από την European Society of Cardiac 
Radiology  ESCR και τελεί υπό την αιγίδα της European Society of 
Radiology ESR. 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 Νικόλαος Κελέκης: Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, Διευθυντής, 2ο 
Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 Ειρήνη Μαστοράκου: Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια, Διευθύντρια στο 
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 

 
 
Το πρόγραμμα έχει μοριοδοτηθεί από τον ΠΙΣ με 12 Μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). 
 
Για το προκαταρκτικό πρόγραμμα και την φόρμα εγγραφής, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, στο 
http://helrad.org/  
 

http://medtech.ethosevents.eu/fotografies-sinedriou/5_kelekis/
http://medtech.ethosevents.eu/fotografies-sinedriou/5_kelekis/
http://medtech.ethosevents.eu/fotografies-sinedriou/5_kelekis/
http://helrad.org/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/2580-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82

