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Η μεγάλη επιτυχία της περσινής παρουσίας 
της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων 
αποτέλεσε οδηγό για τη συνέχιση του 
Σεμιναρίου Υπερηχογραφίας. Έτσι και 
εφέτος στο 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιή
θηκε στις 1114 Μαΐου 2016 στο 
ξενοδοχείο  DivaniCaravel, η Ελληνική 
Εταιρεία, οργάνωσε και πραγματοποίησε 
το Σεμινάριο Υπερηχογραφίας με 
Πρακτική εξάσκηση προσαρμοσμένο 
κυρίως στις ανάγκες των νέων  ιατρών 
που ζητούν μια εισαγωγή στην θεωρία 
της  Υπερηχογραφίας και Υπερηχογραφική 
Εκπαίδευση.

Συμμετείχαν 34 γιατροί η οποίοι 
παρακολούθησαν το Θεωρητικό μέρος 
και μετά είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
πρακτική εξάσκηση στα ειδικά work sta

tions υπό την καθοδήγηση των έμπειρων 
ομιλητών της συνεδρίας. Η επιτυχία 
αυτού του σεμιναρίου συμβάλει τόσο 
στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη 
σημαντικών θεμάτων που αφορούν την 
σωστή χρήση των Υπερήχων.

H Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στο 
22ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών 
Ιατρικής Ελλάδας
To Workshop Υπερήχων πραγματο
ποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στα 
πλαίσια του 22ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 
και του 10ου Διεθνούς Forum Φοιτητών 
Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας τo 
Σάββατο 14 Μαΐου 2016 στην αίθουσα 
Ι6 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού 
Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι 

Εκπαιδευτικά Δρώμενα της Ελληνικής 
Εταιρείας Υπερήχων 
H Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στο 42o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

30 συμμετέχοντες που παραβρέθηκαν 
στο workshop είχαν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με επείγουσες καταστάσεις 
στις οποίες η εφαρμογή των υπερήχων ως 
διαγνωστική τεχνική κατευθύνει τη 
διάγνωση και τη θεραπεία.

Θετικά ήταν τα σχόλια των συμμετεχόντων 
για το Workshop, καθώς κατανόησαν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως οι 
υπέρηχοι είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο 
με ευρεία χρήση και σε επείγουσες 
καταστάσεις, λόγω της γρήγορης και 
άμεσης εφαρμογής τους χωρίς την 
ανάγκη μεταφοράς του ασθενούς. Τέλος, 
ενδιαφέρον ήταν και το γεγονός πως οι 
συμμετέχοντες μέσα από την παρουσίαση 
των επειγόντων περιστατικών, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 
ενημερώθηκαν σχετικά με τη χρήση 
μηχανημάτων υπερήχων στα Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών.
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