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Σύγκρουση συμφερόντων Ø



Ειδικές κλινικές καταστάσεις….
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Απεικονιστική προσέγγιση των 
παιδιατρικών νοσημάτων …. Πώς;
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ



#1. Νεογνό με εμέτους και κοιλιακή διάταση 



Απόφραξη ΓΣ σε νεογνό: 
ανώτερου ή κατώτερου?

ΔΔ ανώτερου 

• malrotation με volvulus

• ατρησία – στένωση 
δωδ/λου

• διάφραγμα 

• δακτυλιοειδές πάγκρεας

• υπερτροφική πυλωρική 
στένωση

ΔΔ κατώτερου 

• Νεογνό

– ειλεός μηκωνίου

– ατρησία ειλεού / νήστιδας

– ατρησία κόλου

– Hirschprung

• Βρέφος

– εγκολεασμός

– κήλη



Πότε κάνουμε επειγόντως διάβαση 
ανώτερου πεπτικού?

Πότε κάνουμε επειγόντως διάβαση 
ανώτερου πεπτικού?
Malrotation volvulus 



Σε υποψία περιφερικής απόφραξης: 
υποκλισμός με υδατοδιαλυτό διάλυμα 



Α/α κοιλίας σε όρθια θέση ??



#2. Βρέφος 4 εβδ. με μη χολώδεις
εμέτους και ανεπαρκή πρόσληψη βάρους

• Α/α κοιλίας

• Διάβαση ανώτερου πεπτικού 

• ΥΗ πυλωρού

• Καμία απεικόνιση, χειρουργική εξέταση



Υπερτροφική πυλωρική στένωση 

• ΥΗ διάγνωση
– Πάχος τοιχώματος  >3 χιλ.

– Μήκος σωλήνα  >14 χιλ. 



#3. Νεογνό με συριγμό, πνιγμονή

Τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο
Οισοφάγος 

Τραχεία



#4. νήπιο 2 ετών με κοιλιακό άλγος: 
ΥΗ διάγνωση?  

1. Υπερτροφική πυλωρική στένωση

2. Ηπατοβλάστωμα

3. Ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης

4. Εγκολεασμός 

5. Ραβδομυοσάρκωμα 
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#5. Παιδί σχολικής ηλικίας με κοιλιακό 
άλγος 

1. Μεσεντέρια αδενίτιδα

2. Γαστρεντερίτιδα

3. Σκωληκοειδίτιδα

4. ΙΦΝΕ 

• ΥΗ

• ΜΤ
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4 ετών οξεία κοιλία

?

4 ετών οξεία κοιλία –
ρήξη σκωληκοειδούς 



ΙΦΝΕ





8 μηνών, 
Ηπατοβλάστωμα

5 ετών, 
Νευροβλάστωμα

3 ετών, 
Νεφροβλάστωμα



#6. Κατάποση ξένου σώματος 

• Α/α θωρακο-κοιλίας ΥΠΤΙΑ 

– Εντόπιση, μέγεθος, αριθμός 

– Μαγνήτες, μπαταρίες, φιστίκια 



Α/α σε ΥΠΤΙΑ θέση 



Μόρφωμα κεφαλής - τραχήλου 

# 7. Νεογνό /παιδί με 



http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nhs.uk%2Fconditions%2Fcraniosynostosis%2Fpages%2Fintroduction.aspx&ei=4EMRVb6nG4GyUPy0gagN&bvm=bv.89184060,d.d24&psig=AFQjCNH9o9mmjFWDdImi8ggs5h76GfCpmA&ust=1427281224793989










Διόγκωση οσχέου 

#8. Νεογνό / παιδί με 





Εμπύρετη ουρολοίμωξη

#9. Παιδί με 







Αναπνευστική δυσχέρεια

#10. Παιδί με 



εισπνοή 

εκπνοή





Κεφαλαγία, σπασμούς, κώμα 

#11. Παιδί με 
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Επείγουσα 
ΑΤ κρανίου 







Χωλότητα / διόγκωση άρθρωσης  

#14. Παιδί με 
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Ιεροκοκκυγικό μόρφωμα

#12. Νεογνό με 





#13. Έμβρυο…



Αξίζει να πιστεύουμε στη ΜΤ?



7m ♂
Πυρετός, δείκτες φλεγμονής

13y ♂
άλγος ΔΛΒ



Συμπέρασμα

• Συζήτηση

• Παιδοακτινολόγοι: 

– εγρήγορση 

– γνώση και χρήση όλων των μεθόδων / επιλογή σωστής μεθόδου 

– εξατομίκευση περιστατικού

• Απεικονιστική προσέγγιση με τις λιγότερο επιβαρυντικές 
μεθόδους – ΥΗ …..

– ΜΤ>ΑΤ

– Α/α σε οστά, θώρακα 

• Προσαρμογή στα παιδιατρικά μέτρα 
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