
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσυνεδριακό σεµινάριο 

«Ελεγχος της  αναπνευστικής 
λειτουργίας στα παιδιά» 

«Αναπνευστικές λοιµώξεις στα 
παιδιά» 

 

 

 

τµήµα 1 
 

 

 

 



 

Προσυνεδριακό σεµινάριο 

«Ελεγχος της  αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά» 

«Αναπνευστικές λοιµώξεις στα παιδιά» 

Παρασκευή, 1/10/2010, ώρα : 08.30-19.30 

Χώρος :  
Αίθουσες διδασκαλίας Α΄& Γ ΄Π∆, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, ∆ κτίριο (Παιδιατρικό),             
4ος όροφος  
και 
Μονάδα µελέτης ύπνου, Β΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ,Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ 

Συµµετέχοντες :  
34 γιατροί 

1 & 2 τµήµατα από 17 άτοµα 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

1. Γνώση των µεθόδων ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά. 
2. Πρακτική εξάσκηση στις αντίστοιχες µεθόδους (ροοµέτρηση, σπιροµέτρηση, 

έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής 
ηλικίας). 

3. Γνώση και πρακτική εξάσκηση στις µεθόδους ελέγχου φλεγµονής του 
βρογχικού δέντρου και   βρογχική  υπεραντιδραστικότητα (ENO , µεταχολίνη, 
µανιττόλη). 

4. Γνώση και πρακτική εξάσκηση της δοκιµασίας κόπωσης και ελέγχου της 
καρδιοαναπνευστικής αντοχής. 

5. Γνώση και πρακτική εξάσκηση των µεθόδων ελέγχου των διαταραχών ύπνου. 
6. Γνώση των µεθόδων ταχείας διάγνωσης λοιµώξεων του αναπνευστικού (Strep 

test, RSV, γρίπης). 
7. Κατανόηση των αρχών και γνώση των µεθόδων ανοσοδιάγνωσης της 

φυµατίωσης (Mantoux, Quantiferon). 
8. Απόκτηση βασικών γνώσεων µικροβιολογικής διάγνωσης (χρώσεις πτυέλων 

κατά Gram, για οξεάντοχα και µύκητες, αντιγόνο πνευµονιοκόκκου στα ούρα 
καθώς και καλλιέργειες). 

9. Ερµηνεία και βέλτιστη χρήση δεδοµένων τεστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά. 
10. Γνώση κατευθυντήριων οδηγιών βασισµένων στην φαρµακοδυναµική και 

φαρµακοκινητική των αντιβιοτικών στις λοιµώξεις του αναπνευστικού. 
 

  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08.15-08.25  Καλωσόρισµα 

Τσανάκας Ι. 

(ΟΛΟΙ οι συµµετέχοντες τµήµατος 1 και 2, αίθουσα 
διδασκαλίας Γ΄Παιδιατρικής)) 

(τµήµα 1) 

 

08.30-09.00   Σπιροµέτρηση-ροοµέτρηση 

Πρίφτης Κ., Κατσαρδής Χ. 

09.00-09.15  Αναπνευστική λειτουργία σε βρέφη και παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 

Ανθρακόπουλος Μ., Χατζηαγόρου Ε. 

09.15-09.30   Εκπνεόµενο ΝΟ -  Ελεγχος βρογχικής 
υπεραντιδραστικότητας  

Παρασκάκης Ε., Γίδαρης ∆. 

09.30-09.45   ∆οκιµασίες κόπωσης -  καρδιοαναπνευστικής αντοχής 

Τσιλιγιάννης Θ., Κυρβασίλης Φ. 

09.45-10.00  Μελέτη ύπνου 

Εµποριάδου Μ., Καδίτης Θ. 

 

10.00-10.15  ∆ιάλλειµα 

 

 

 

 

 

 



4 οµάδες  γιατρών  Α, Β, Γ, ∆ 

4 σταθµοί εκπαίδευσης, a1, a2, a3, a4 

ΣΤΑΘΜΟΣ   a1  a2  a3  a4 

10.15-10.40 Α  Β  Γ   ∆ 

10.40-11.05  Β  Γ  ∆   Α 

11.05-11.30  Γ  ∆  Α   Β 

11.30-11.55  ∆  Α  Β       Γ 

Σταθµός  a1  

ροοµέτρηση, σπιροµέτρηση 

παιδοπνευµονολογικό  εργαστήριο, 7ος όροφος 

Μπάκα Α. 

Σταθµός  a2  

αναπνευστική λειτουργία σε βρέφη-παιδιά προσχολικής ηλικίας 

παιδοπνευµονολογικό  εργαστήριο, 7ος όροφος 

Αβραµίδου Β. 

Σταθµός  a3   

ΝΟ - βρογχική υπεραντιδραστικότητα 

αλλεργιολογικό εργαστήριο, 1ος όροφος 

Κατσάρα Μ., Χρυσοχόου Ε. 

Σταθµός  a4 

δοκιµασία κόπωσης-καρδιοαναπνευστικής αντοχής 

εργαστήριο αναπνευστικής φυσιολογίας, κτίριο Φωκά 

Κοντούλη Κ. 

 

12.00-13.00 

∆ιάλλειµα  

Μετάβαση στην αίουσα διδασκαλίας Α΄Παιδιατρικής 



 

13.00-13.15   Οδηγίες - µετάβαση στους αντίστοιχους χώρους 

Ροηλίδης Ε. 

4 οµάδες γιατρών Α, Β, Γ, ∆ 

4 σταθµοί εκπαίδευσης, i1, i2, i3, i4 

ΣΤΑΘΜΟΣ   i1  i2  i3  i4 

13.15-13.45 Α  Β  Γ   ∆ 

13.45-14.15  Β  Γ  ∆   Α 

14.15-14.45  Γ  ∆  Α   Β 

14.45-15.15  ∆  Α  Β    Γ 

 

Σταθµός   i1   

γρήγορα διαγνωστικά τεστ 

κλινικό εργαστήριο θάλαµος 500 Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής 

Ιωσηφίδης Η., Τσικοπούλου Φ. 

 

Σταθµός  i2 

ανοσοδιάγνωση φυµατίωσης 

εργαστήριο Λοιµώξεων, εξωτερική είσοδος αµφιθεάτρου «Π. Μεταξάς» 

Σιµιτσοπούλου Μ. 

 

Σταθµός  i3  

χρώσεις πτυέλων – καλλιέργειες 

µικροβιολογικό εργαστήριο 

Μαλογιάννη Μ., Γεωργιάδου Ε. 

Υπεύθυνη: Σοφιανού ∆. 

 



 

Σταθµός  i4 

ερµηνεία αντιβιογράµµατος 

αίθουσα συναντήσεων , κτίριο «Α. Φωκάς» 

Χρηστάκη Ει. 

 

15.15-15.20  

∆ιάλειµµα για µετάβαση στην Αίθουσα διδασκαλίας Α’ Π∆ 

15.20-15.55 (όλοι µαζί)  

κατευθυντήριες οδηγίες 

αίθουσα διδασκαλίας Α΄ Π∆ 

Ανταχόπουλος Χ. 

 

15.55-16.30  

θεωρία – συζήτηση για τα τεστ και τις οδηγίες που παρουσιάσθηκαν 

αίθουσα διδασκαλίας Α΄ Π∆ 

Όλοι οι διδάσκοντες 

16.30-18.30 

∆ιάλειµµα και χρόνος για µετάβαση στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ 

18.30-19.30  

Επίδειξη µεθόδων ελέγχου των διαταραχών του  ύπνου  

Μονάδα µελέτης ύπνου, Β΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ,Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ 

∆αµιανίδου Λ.,  Σακελλαροπούλου Α.  

Υπεύθυνη : Εµποριάδου Μ. 

 

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 


