Τα μζλθ του Ενδοπανεπιςτθμιακοφ Δικτφου MedStent του Πανεπιςτθμίου Πατρών ςασ
προςκαλοφν ςε θμερίδα τθν Πζμπτθ 31/03/2011 και ώρα 11:00 π.μ. ςτο Συνεδριακό
Κζντρο (Αίκουςα ΙΙ9, πρώτοσ όροφοσ).
Στόχοσ του Δικτφου είναι ο μθ επεμβατικόσ προςδιοριςμόσ εξατομικευμζνων δεικτών και
κριτθρίων για τθ βελτίωςθ τθσ πρόγνωςθσ, κλινικισ παρακολοφκθςθσ και κεραπευτικισ
αντιμετώπιςθσ δυςλειτουργιών του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. Ο ςτόχοσ προςεγγίηεται
με τθ ςυνδυαςτικι χριςθ μεκοδολογιών υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ, απεικονιςτικισ
ανάλυςθσ και πειραματικισ εμβιομθχανικισ.
Το πρόγραμμα τησ ημερίδασ είναι:
10:45 - 11:00: Προςζλευςθ ςτο χώρο τθσ θμερίδασ και υποδοχι των προςκεκλθμζνων
ομιλθτών
11:00: Χαιρετιςμόσ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πατρών, Κακθγθτι κ.
Γεωργίου Παναγιωτάκη.
11:10 - 11:30: Γεώργιοσ Νικηφορίδησ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ και Διευκυντισ του
Εργαςτθρίου Ιατρικισ Φυςικισ, ομιλία με τίτλο: 'Παρουςίαςθ των ςτόχων και των
ςυνιςτωςών του ενδοπανεπιςτθμιακοφ δικτφου MedStent'
11:30 - 11:45: Δημήτριοσ Σιαμπλήσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ και Διευκυντισ του
Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ παρουςίαςθ με τίτλο: 'Κλινικά ηθτιματα ςτθν αντιμετώπιςθ
καρδιαγγειακών προβλθμάτων'
11:45 - 12:00: Γεώργιοσ Καγκάδησ, Επ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ παρουςίαςθ με
τίτλο: 'Ο ρόλοσ τθσ απεικόνιςθσ ςτθν υπολογιςτικι ρευςτομθχανικι - χριςθ τθσ οπτικισ
ςυνεκτικισ τομογραφίασ'
12:00 - 12:15: Βαςίλειοσ Λουκόπουλοσ, εκλεγμζνοσ Επ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Φυςικισ
παρουςίαςθ με τίτλο: Ένα μοντζλο αιμοδυναμικισ ροισ και καινοτόμεσ (meshless)
υπολογιςτικζσ τεχνικζσ'
12:15 - 12:30: Ιωάννησ Αικατερινάρησ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικών
και Αεροναυπθγών Μθχανικών παρουςίαςθ με τίτλο: 'Μεκοδολογίεσ και πρόοδοσ ςτθν
προςομοίωςθ τθσ ροισ ςτο καρδιαγγειακό ςφςτθμα'
12:30 - 12:45: Βαςίλειοσ Μπουργανόσ, Διευκυντισ Ερευνών, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ παρουςίαςθ
με τίτλο: 'Προςομοίωςθ και πειραματικι μελζτθ ροισ και ςχθματιςμοφ αποκζςεων ςε
αγγεία'
12:45 - 13:00: Δημήτριοσ Φωτιάδησ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Μθχανικών Επιςτιμθσ Υλικών
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, παρουςίαςθ με τίτλο: 'Υπολογιςτικό μοντζλο δθμιουργίασ
ακθρωματικισ πλάκασ'
13:00 - 13:45: Nikos Stergiopoulos, Professor and Director; Laboratory of Hemodynamics
and Cardiovascular Technology, Swiss Federal Institute of Technology, School of
Engineering, Lausanne, Switzerland παρουςίαςθ με τίτλο: 'Εφαρμογζσ τθσ εμβιομθχανικισ
ςτο καρδιαγγειακό ςφςτθμα'

13:45 - 14:30: Διάλειμμα και ελαφρφ γεφμα
14:30 - 16:00: Συηιτθςθ, προοπτικζσ ςυνεργαςιών και διαμόρφωςθ νζων προτάςεων
Ο ςυντονιςτήσ του Δικτφου
Γ. Νικηφορίδησ

