ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της
Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους
απεικονιστές . Τα βιβλία αυτά έχουν στόχο την ευχερέστερη κατανόηση και εκμάθηση των
γενικών και ειδικότερων θεμάτων της σύγχρονης Ακτινοδιαγνωστικής.
Προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σελίδα αυτή και άλλα βιβλία μελών της Εταιρείας
μας που βρίσκονται σε κυκλοφορία, έχοντας αριθμό ISBN, παρακαλούνται οι συγγραφείς,
εφόσον είναι τακτικά μέλη, να αποστείλουν ένα αντίτυπο στην ΑΕΒΕ. Τα βιβλία θα
παρουσιάζονται κατά σειρά χρόνου κυκλοφορίας των.

Τίτλος:
Εχινόκοκκος κύστη ήπατος. Αξονική Τομογραφία
– Υπερηχοτομογραφία
Συγγραφείς: Λ. Ε. Γιαβρόγλου, Ι. Α.Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας: 1992
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός Οίκος: UNIVERSITY STUDIO PRESS
ISBN: 960-12-0327-3
Σελίδες: 85
Εικόνες: 40 και σχήματα: 4

Στη μονογραφία αυτή περιγράφονται ο κύκλος του παρασίτου του εχινόκοκκου, η
ιστολογία, η κλινική συμπτωματολογία και τα εργαστηριακά ευρήματα της πάθησης.
Αναλυτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά της εχινοκκόκου
κύστης με εικόνες από τα πρώτα μηχανήματα αξονικής τομογραφίας και
υπερηχοτομογραφίας στην πόλη μας.
Ειδικά μνεία γίνεται στη διεύθυνση των επιπλοκών της εχινοκόκκου κύστης, αλλά και στην
παρακολούθηση της ύστερα από συντηρητική θεραπεία.
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Τίτλος:
Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος της
χοληδόχου κύστης
Συγγραφέας: Δρ. Ι. Α. Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας: 1996
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη Εκδοτικός οίκος:
Η ΔΩΔΩΝΗ

ISBΝ: 960-90345-0-0
Σελίδες: 178
Εικόνες: 110 από τις οποίες οι 27 έγχρωμες και 19
σχήματα

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης. Στις παρατιθέμενες
απεικονίσεις των διαφόρων περιστατικών γίνεται συσχετισμός με την μακροσκοπική
παθολογοανατομική εικόνα όπου απαιτείται, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητά τα
διάφορα απεικονιστικά ευρήματα.
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Τίτλος:
Έγχρωμη Doppler Υπερηχογραφία των
Καρωτίδων & των Σπονδυλικών Αρτηριών
Συγγραφείς: Φοινίτσης Σ, Λιάσης Ν,
Λαμπρόπουλος Ν.
Έτος κυκλοφορίας: 2003
Τόπος κυκλοφορίας Αθήνα
Εκδοτικός οίκος: Ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
ISBN: 960-399-124-4
Σελίδες: 120
Εικόνες (+ σχήματα): 97
Αναπτύσσονται αρχικά οι βασικές αρχές της μεθόδου και το πρωτόκολλο εξέτασης των
καρωτιδικών συστημάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται ανατομικά στοιχεία των
εξεταζόμενων αγγείων και παρουσιάζεται η κλινική προσέγγιση.
Παρουσιάζεται ο τρόπος βαθμονόμησης των στενώσεων και τέλος παρατίθενται
παραδείγματα χαρακτηριστικών παθολογικών καταστάσεων των εξεταζόμενων αγγείων
όπως ο διαχωρισμός, το glomus tumor και οι μετεγχειρητικές μεταβολές των αγγείων.
Το βιβλίο εμπλουτίζεται με
υπερηχογραφήματα και Triplex.

πληθώρα

κατατοπιστικών

εικόνων

από

έγχρωμα
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Τίτλος:
Απεικονιστική Διαγνωστική. Τα βασικά και
τα θεμελιώδη.
Συγγραφέας: Κακ. Α. Σ. Δημητριάδης Έτος
κυκλοφορίας: 2004
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Εκδοτικός οίκος: Ιατρικές Εκδόσεις
ΣΙΩΚΗΣ , www.siokis.gr
ISBN: 960-7461-47-9
Σελίδες: 570
Εικόνες: 1104, δέκα από τις οποίες είναι
έγχρωμες,σχήματα 32

Στο ολοκληρωμένο αυτό βιβλίο που απευθύνεται στον φοιτητή της ιατρικής, τον
ειδικευόμενο αλλά και τον ειδικευμένο Ακτινοδιαγνώστη, αφού αρχικά παρουσιαστούν
όλες οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, εξετάζονται κατά κεφάλαιο όλα τα συστήματα.
Σε ξεχωριστά κεφάλαια αναπτύσσονται ιδιαίτερα θέματα όπως η κύηση, η επεμβατική
Ακτινολογία, η επείγουσα Ακτινολογία και η παιδιατρική Ακτινολογία.
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Tίτλος:
Υπερηχογραφία Μυοσκελετικού
και μαλακών μορίων

συστήματος

Συγγραφέας: Δρ. Δ. Β. Ραφαηλίδης
Έτος κυκλοφορίας: 2006
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη

Εκδοτικός
οίκος:
ΡΟΤΟΝΤΑ,
www.ipokratis.gr ISBN: 960-88019-3-1
Σελίδες: 464
Εικόνες: 382 από τις οποίες οι 60 είναι
έγχρωμες και
57 σχήματα (του συγγραφέα)

Το βιβλίο μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού
συστήματος παρουσιάζει τις βασικές αρχές και προχωρά στις τεχνικές της μεθόδου με
σαφήνεια. Στα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι εφαρμογές
της μεθόδου σε κάθε όργανο του μυοσκελετικού συστήματος.
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Τίτλος:
Βασικές αρχές Μαγνητικής Τομογραφίας
Συγγραφέας: G.B. Chavhan σε μετάφραση Α.
Καρακόζογλου και Κ. Κούσκουρα
Έτος κυκλοφορίας: 2009
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος: ΡΟΤΟΝΤΑ, www.ipokratis.gr
ΙSΒΝ: 978-960-6894-05-3
Σελίδες: 273
Εικόνες (+σχήματα): 139 από τις οποίες 5 έγχρωμες

Το βιβλίο αυτό έχει σαν στόχο την κατανόηση των βασικών αρχών του μαγνητικού
συντονισμού και την παρουσίαση των πολλαπλών δυνατοτήτων του μέσου, ώστε οι
εφαρμογές του στην κλινική πράξη να γίνονται με το σωστό τρόπο.
Μετά την παρουσίαση των βασικών αρχών, ακολουθιών, παρασίτων και σκιαστικών
αναλύονται τα ειδικά θέματα της μεθόδου όπως η MR Αγγειογραφία, το MR Διάχυσης, το
MRI καρδιάς, η MRCP και διάφορες άλλες τεχνικές
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Τίτλος:
Απεικονιστικός έλεγχος κοιλίας
Συγγραφέας: Δρ. Ι. Γ. Αρτόπουλος
Έτος κυκλοφορίας: 2009
Τόπος κυκλοφορίας: Αθήνα
Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές & Επιστημονικές
Εκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ , www.siokis.gr

ISBN: 978-960-7461-67-4
Σελίδες: 406
Εικόνες (+ σχήματα) : Α/Μ 585, Έγχρωμες 17

Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου αναπτύσσονται αρχικά οι βασικές αρχές λειτουργίας της
υπερηχοτομογραφίας της αξονικής τομογραφίας, του μαγνητικού συντονισμού,
παρουσιάζεται η αδρή μεθοδολογία των εξετάσεων και στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία
ανατομικής σημειολογίας όπως αυτά εφαρμόζονται στην Ιατρική Απεικόνιση.
Στην δεύτερη ενότητα απεικονίζεται η παθολογική απεικόνιση κατά συστήματα και όργανα
με αναφορά στην ανατομία, στην ανάλυση των απεικονιστικών σημείων και τις
τροποποιήσεις των τεχνικών εξέτασης.
Πρόκειται για βιβλίο που απευθύνεται σε όλους τους Ακτινοδιαγνώστες συναδέλφους που
ασχολούνται με την απεικόνιση, ιδιαίτερα των οργάνων της κοιλίας.

Τίτλος:
Απεικονιστική διερεύνηση του
Προβλήματα διάγνωσης
ΤΟΜΟΣ Α΄
Επιμέλεια Ι. Α. Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας 2011
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός Οίκος: Η Δωδώνη
ISBN: 978-960-93-33362-7
Σελίδες: 575
Πολυάριθμα σχήματα και εικόνες

οσχέου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το Α΄ μέρος της προσπάθειας αξιοποίησης του άφθονου
υλικού του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» που
σχετίζεται με τις παθήσεις του οσχέου. Αποτελεί επιστημονική συγγραφή Ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»: Β. Δημαρέλου, Χ.
Δαμιανίδη Ν. Κοτζιαμάνη, Δ. Κωνσταντίνου, Β. Κυρτιάκου, Β. Λαμπρόπουλου, Α.
Μπιντούδη, Κ. Νάτση, Ε. Παζαρλή, Σ. Περβανά, Θ. Στεργιούδα και Ι. Τσιτουρίδη.
Όλα τα επί μέρους θέματα εξετάζονται με περιεκτικό τρόπο και γίνεται προσπάθεια να
απαντηθούν βασικά ερωτήματα των Ακτινοδιαγνωστών αλλά και των Ιατρών άλλων
ειδικοτήτων στο θέμα αυτό. Τα σχήματα είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά και οι εικόνες
είναι πολυάριθμες και υψηλής ποιότητας. Το βιβλίο απευθύνεται στους συναδέλφους
Ακτινοδιαγνώστες πριν και μετά τη λήψη της ειδικότητας, στους οποίους και θα
αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα.

Τίτλος:
Απεικονιστική διερεύνηση του οσχέου.
Προβλήματα διάγνωσης
ΤΟΜΟΣ Β΄
Επιμέλεια: Ι. Α. Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας 2012
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος: Η Δωδώνη
ISBN: 978-960-93-3362-7
Σελίδες: 320
Πολυάριθμα σχήματα και εικόνες

Συνεχίστηκε με τον δεύτερο τόμο η Επιστημονική συγγραφή Ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων των Νοσοκομείων: «Παπαγεωργίου» (Τσιτουρίδης Ι, Περβανά Σ, Παζαρλή Ε,
Μασκαλίδης Χ), «Γ. Γεννηματάς» (Αρβανίτη Μ, Κατσίμπα Δ) και του ΑΠΘ (Νάτση Κ,
Μωυσίδης Κ) υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια του Ι. Τσιτουρίδη με θέμα τα
διαγνωστικά προβλήματα του οσχέου.
Αναλυτικά παρουσιάζονται και με πληθώρα παραδειγμάτων οι παθολογικές
καρταστάσεις του οσχέου κατηγοριοποιημένες σε 10 ενότητες. Το βιβλίο αυτό
απευθύνεται κυρίως στους ειδικευόμενους και τους ειδικευμένους Ακτινολόγους, αλλά
και σε κλινικούς Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
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Τίτλος:
Απεικονιστική διερεύνηση του οσχέου.
ΤΟΜΟΣ Γ΄
Επιμέλεια: Ι. Α. Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας 2013
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός Οίκος: Η Δωδώνη
ISBN: 978-960-93-3362-7
Σελίδες: 496
Πολυάριθμα σχήματα και εικόνες

Ολοκληρώθηκε με τον τρίτο τόμο η Επιστημονική συγγραφή Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Τσιτουρίδης Ι, Εμμανουηλίδου Μ, Παζαρλή Ε,
Παπαιωάννου Σ, Περβανά Σ) και ιδιωτικών εργαστηρίων (Μιχαηλίδης Μ και Στεργιούδα Θ.)
Στο βιβλίο αυτό ο ενδιαφερόμενος Ειδικευόμενος ή Ειδικευμένος Ακτινοδιαγνωστής μπορεί
να αναζητήσει λεπτομερειακές πληροφορίες για τις ογκόμορφες βλάβες του όρχεως αλλά
κυρίως τα νεοπλάσματα.

Τίτλος:
Εγχειρίδιο Αξονικής Στεφανιογραφίας
Συγγραφέας: Τ. Γ. Χριστοφορίδου
Έτος κυκλοφορίας: 2014
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος: «Ροτόντα»
www.ippokratis.gr
ISBN: 978-960-6894-61-9
Σελίδες:106 με την πλειονότητα έγχρωμες.
Εικόνες: 101 με την πλειονότητα έγχρωμες

Το βιβλίο είναι άτλαντας των ευρημάτων της αξονικής στεφανιογραφίας, μιας σύγχρονης
απεικονιστικής μεθόδου που με τους σύγχρονους αξονικούς τομογράφους 256 τομών
εμφανίζει ευαισθησία 95 – 99 % ειδικότητα 95 – 98 % και αρνητική προγνωστική αξία που
αγγίζει το 99 %.
Μετά από μια σύντομη αναφορά στην τεχνική και τη σχετική απεικονιστική ανατομία,
παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες περιπτώσεις προερχόμενες από αναδρομική αναζήτηση
στο 8 ετές αρχείο της κλινικής, που συνδυάζουν ως επί το πλείστον, τα ευρήματα της
αξονικής στεφανιογραφίας με αυτά της κλασσικής στεφανιογραφίας .
Είναι ένα βιβλίο που σκοπό έχει την εξοικείωση κάθε γιατρού με τις απεικονίσεις της
Αξονικής Στεφανιογραφίας χωρίς να επεκτείνεται σε κουραστικές λεπτομέρειες.

Τίτλος:
Απεικονιστική διερεύνηση της εκφυλιστικής
νόσου της σπονδυλικής στήλης
Συγγραφείς:
Δ. Κωνσταντίνου
Α. Μπιντούδη
Κ. Νάτσης
Χ. Τσαντιρίδης
Ι. Τσιτουρίδης
Έτος κυκλοφορίας: 2015
Τόπος κυκλοφορίας: Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος: Η ΔΩΔΩΝΗ
Σελίδες:382
Εικόνες: 159 και σχήματα

Ο πρώτος τόμος, συγγραφή των Ιατρών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείο
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με την επιμέλεια του Συντονιστού Διευθυντή του Τμήματος Ιωάννη
Τσιτουρίδη αφορά την εκφυλιστική νόσο στη Σπονδυλική Στήλη. Στα περιεχόμενα του
βιβλίου αυτού συμπεριλαμβάνονται επτά κεφάλαια που αναλύονται διεξοδικά με τα
ακόλουθα θέματα: Ανατομία του σπονδύλου, η διαδικασία/μηχανισμός μεταβολών στο
μεσοσπονδύλιο δίσκο με την πάροδο της ηλικίας/ φυσιολογική γήρανση (aging),
εκφυλιστική νόσος/ μηχανισμοί στον μεσοσπονδύλιο δίσκο (Degenerative disc disease),
εκφυλιστικές αλλοιώσεις στα πρόσθια στοιχεία της μονάδας κίνησης, φαινόμενο κενού
(vacuum phenomenon) σαν μέρος της εκφυλιστικής διαδικασίας του δίσκου-προβλήματα
και σημασία της παρουσίας του αερίου, επασβέστωση και οστεοποίηση του
μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεόφυτα στην εκφυλιστική νόσο της σπονδυλικής στήλης και
χόνδρινο τελικό πέταλο και τέλος φυσιολογική ανατομία και παθολογία στην εκφυλιστική
νόσο.

Ο δεύτερος τόμος του ιδίου έργου με
συγγραφείς τους:
Φ. Γκουτσαρίδου
Μ. Εμμανουηλίδου
Σ. Χονδροματίδου
Α. Μπιντούδη
Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2015 στη
Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος: Η ΔΩΔΩΝΗ
ISBN –
Σελίδες 323
Εικόνες 239, σχήματα και πίνακες

Στο βιβλίο αυτό με πολλά διαφωτιστικά σχεδιαγράμματα, πίνακες και εικόνες αναλύονται
θέματα που αφορούν τη ρήξη του πηκτοειδούς πυρήνα και των πεταλίων του ινώδους
δακτυλίου, την ενδοσπονδυλική κήλη του δίσκου, την herniation του δίσκου, την
προσεκβολή του ινώδους δακτυλίου τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις τύπου MODIC, την
ψευδάρθρωση της υυπερτροφικής εγκάρσιας απόφυσης οσφυοιερού μεταβατικού
σπονδύλου και ιερού οστού ή λαγονίου οστού, την οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους
συνδέσμου καθώς και τον τρόπο συμπεριφοράς της φαρμακοκινητικής του σκιαστικού της
μαγνητικής τομογραφίας.
Αναμένεται και ο τρίτος τόμος του έργου.

