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Γραμματεία Ημερίδας



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα                  
‘’Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενούς με τραχειοστομία και δυσφαγία’’ που 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 26 Ιουνίου 2021.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τάση για ολοένα βελτιούμενη ποιότητα 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ημερίδα αυτή θα επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον όλων των ειδικών σε μια ομάδα ανθρώπων που ήδη έχουν μια 
πολύ δύσκολη καθημερινότητα που σχετίζεται με σοβαρές διαταραχές σε 
βασικές λειτουργίες όπως η Σίτιση και η Αναπνοή.

Σκοπός της ημερίδας είναι να τονιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
της δυσφαγίας είναι κρίσιμη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για 
την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών για τον ασθενή.

Ευελπιστούμε στην παρουσία σας και την συμμετοχή σας στην ημερίδα.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ανατολή Παταρίδου
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09.00 – 09.15 Χαιρετισμοί

09.15 – 09.30
Ορισμός της δυσφαγίας – στάδια κατάποσης 
Π. Γιαννάκης

09.30 – 09.45
Επίδραση της τραχειοστομίας στο μηχανισμό κατάποσης 
Μ. Φέττα

09.45 – 10.15
Η σημασία της αξιολόγησης της κατάποσης σε 
νευρολογικούς ασθενείς 
Κ. Σπέγγος

10.15 – 10.30
Γαστρεντερολογική αξιολόγηση του ασθενούς με δυσφαγία 
(ΓΟΠ, διαφραγματοκοίλη, οισοφαγικός περισταλτισμός 
Α. Νταϊλιάνας

10.30 – 10.45

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση του 
ασθενούς με τραχειοστομία – Αναπνευστική φυσικοθεραπεία 
– αποκατάσταση 
Ε. Αναούνη/Α. Δημητρίου

10.45 – 11.00
Ο ρόλος του διαιτολόγου στην αντιμετώπιση του ασθενούς 
με δυσφαγία 
Δ. Βουτσά

11.00 – 11.30 Διάλειμμα

11.30 – 11.45

Διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης δυσφαγίας σε ασθενή 
με τραχειοστομία «Ενδοσκοπική αξιολόγηση κατάποσης 
-Χειρουργική αντιμετώπιση» 
Α. Παταρίδου

11.45 – 12.05
Διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης δυσφαγίας 
«Ακτινοσκοπική αξιολόγηση κατάποσης» 
Π. Γιαννίκα 
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12.05 – 12.15 Μαρτυρία ασθενούς με τραχειοστομία και δυσφαγία

12.15 – 12.45
Surgical management for dysphagia and ESSR position 
statements or OD 
G. Lawson

12.45 -13.00
Οδοντιατρικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με δυσφαγία 
Α. Λεβή 

13.00 -13.15
Ασθενής με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. «Η θέση του 
ογκολόγου απέναντι στην δυσφαγία» 
Φ. Σταυρίδη 

13.15 – 13.30 Συζήτηση – σχόλια – ερωτήσεις - συμπεράσματα

13.30 ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ



Ομιλητές

George Lawson Professor, ENT Head & Neck Cancer and Thyroid Surgeon, 
Specialist in voice & swallowing disorder, Universite 
Catholique de Louvain - CHU UCL Namur (BELGIUM)

Ειρήνη Αναούνη Φυσικοθεραπεύτρια, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Διονυσία Βουτσά MSc, Κλινική Διαιτολόγος

Πατρίσια Γιαννίκα Λογοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Τμήματος Λογοθεραπείας, 
ΥΓΕΙΑ

Περικλής Γιαννάκης Τελειόφοιτος φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Αρετή Δημητρίου Φυσικοθεραπεύτρια, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Αννίκα Λεβή DDS, MDSc, Προσθετολόγος Οδοντίατρος 
University of Connecticut, USA, Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Απόστολος Νταϊλιάνας Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Α’ Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Ανατολή Παταρίδου Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής και Τραχήλου, 
Επιστημονική Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ

Κωνσταντίνος Σπέγγος Υπεύθυνος Τμήματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης και 
Απομυελινωτικών Νοσημάτων, ΥΓΕΙΑ 
τ. Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας

Φλώρα Σταυρίδη MD, MSc, MRCP, Ειδικός Ογκολόγος - Παθολόγος, 
Διευθύντρια Δ’ Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Μελπομένη Φέττα Χειρουργός Ωρορινολαρυγγολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ



Χορηγοί
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 Α γ απητοί  Σ υν άδ ε λφ οι,    

Με  ιδιαίτε ρη χαρά σ ας  προσκα λέσ ουμ ε στ ην  ημε ρίδα «Ο σ τε οπόρω σ η 

– Η ν όσ ος  τω ν  πολ λώ ν  ε ιδικοτήτω ν »  που διοργ αν ώ ν ε ται σ την  

αίθουσ α εκ δηλώ σε ω ν του 6 ου ορόφ ου σ το Ν οσ οκομε ίο Υ Γ Ε ΙΑ , το 

Σ άββατο 23 Μαΐ ου 2 0 15.

 Η οσ τε οπόρω σ η αποτε λε ί μέ γ ισ το πρόβλημα ∆ ημόσ ιας  Υγε ίας  

λόγ ω  του ε ξαιρε τικά υψηλο ύ επ ιπολασ μού σ τον  γεν ικό πληθυσ μό, 

τω ν  επι κίν δυν ω ν ε πιπλοκώ ν  της  και το υ υψηλο ύ κόσ τους  αν τιμε τώ πισ ης  

της νόσ ου  και τω ν σ υνεπ ε ιώ ν  της .

 Ο μιλητέ ς  από όλε ς  τις  ε ιδικότητε ς  θα αν απτύξ ουν  θέ ματα βασ ική ς  

ε πισ τήμης , διαγ νω σ τικής  προσέγ γ ισ ης  και θε ραπε υτικής  αν τιμε τώ πισ ης  

της  ν όσο υ. Η παρουσ ία σ ας , η εν ε ργ ός  σ υμμε τοχή και η αν ταλλαγ ή 

τω ν  απόψε ω ν , θα βε λτιώ σ ε ι τις  γ νώ σ ε ις  μας  προς  όφ ε λος  τω ν  

ασ θεν ώ ν μας . Σ ας πε ριμέ νουμε  όλους . 

Με τιμ ή,

Α. Γεράκης
Π. Τριανταφυλλίδης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η

Ερυθρού Σταυρού 4 &
Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι
T: 210 686 7000  F: 210 684 5089 
E: info@hygeia.gr

Η Μ ΕΡΙ∆Α  

Α ίθουσα Ε κδ ηλώσεων 6 ου ορόφ ου, YΓΕΙΑ
Σάββατο 23 Μαΐου 2 0 15

Οστ εοπό ρωση
Η νόσος των πολλών 
ειδικοτήτων

Οργ άνω ση: 
Α λέξανδρ ος Γερά κης  
& Παντελής Τ ριανταφυ λλίδ ης  

Υπό την αιγίδα των: 

Ε πιτρο πής  Ε κπαίδευσης ΥΓ Ε ΙΑ  
Ε πιστη μονικής  Ένωσης Ιατ ρών ΥΓΕΙ Α  

www.hygeia.gr 

Facebook/ Hygeia Hospital 

LinkedIn/ Hygeia Hospital/Υγεία 

Foursquare/Υγεία 

Επιστημονικό Συμβούλιο ΥΓΕΙΑ


